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Aranysityak – Friss gyerekversek 
Lackfi János válogatásában
Móra, 2013

ZORKÓCZY-KOVÁCS KATALIN 
Apróhirdetés
Megszabadulnék alig használt zsiráfomtól. 
Nem fogyaszt sokat: 
8-10 liter víz és néhány szobanövény per nap. 
Bár újabban rászokott a műanyag pálmákra. 
Mérete miatt csak galériás lakásokba ajánlom. 
Szobadíszként is szép. 
Ábrázata ugyan nem vonzó, 
lámpaernyővel a fején azonban kifejezetten mutatós. 
Ha valaki praktikus célra akarja, 
hát fogasként is jól funkcionál.

 Meglátott egyszer egy kicsi majmot.
Az csak didergett, az csak nyavalygott,
fölhozták délről, az csak kuporgott,
a füle fázott, a hasa korgott.
„Kapsz most, majomka, valami jót,
festek tenéked kókuszdiót!”
Ugrott majomka fára meg földre,
kókuszdióval táncot járt körbe,
Szádelit gyorsan megölelgette,
nyakába vígan magát vetette.
„Ugrálj, majomka,
táncolj, majomka,
fogd magad aztán, ülj a karomra,
haza is viszlek, házamba veszlek,
kókuszdióval dosztig etetlek;
van már topánkám, van már kabátom –
majomka,
majomka,
légy a barátom!”

KIncset Érő ArAnyKÖnyVeK – Keresd 
nyeremÉnyjátÉKunKAt A lApbAn! 

Nemes-Nagy Ágnes Az aranyecset című meséjének alapja egy kínai népmese volt. Ezt 
dolgozta fel a szerző szépséges költői nyelven. Szádeli mindig arról álmodozott, hogy 
festő lesz. Egy reggel varázslatos ecsetet talál az ágyában, s emiatt fogva ki nem  
ereszti többé a kezéből, mert bármit megfest vele, megelevenedik. De hogy ettől ki lesz 

boldogabb és ki kevésbé, megtudhatjátok ebből 
a gyönyörű meséből.

Móra, 2015  

Ha fejeden az aranysityak, meglepődsz, mi mindenre buk-
kansz! Például erre a versre a Lackfi János által  
összegyűjtött versek közül:

4 éves kortól 

Helyszín: Színházterem

A PESTI EST BEMUTATJA:

Családbarát szombat délelőttök a Jurányiban 

A Mesebolt Bábszínház és a Kőszegi Várszínház előadása
Kicsibácsi és Kicsinéni egy szemünk számára alig látható lakódióban élnek, 
egy olyan aprócska világban, ahol nem kisebb dolgokra lehet számítani,  
mint egy igazi piaci sárkányra, egy egészen új Holdra, sőt, még a gombócevés 
világrekordja is megdőlni látszik. 
Szereplők: Kovács Bálint, Dénes Emőke mv. • Író: Dániel András  
Tervező: Bartal Kiss Rita • DramaTurg: Kautzky-Dallos Máté  
zene: Tarr Bernadett • renDező: Szenteczki Zita

Színház-zene-játék

Január 27., szombat délelőtt 10.00–13.00 óra

10 hónapostól 3 éves korig
Helyszín: Jurányi Ház – Földszint – Játszószoba 

www.juranyihaz.hu • tájékoztatás: fuge.gyorgyi@gmail.com  

Regisztráció és hírlevél: juranyimini@gmail.com  

Helyszín: 1027 Budapest, Jurányi u. 1. 

MESE HABBAL

Belépő: 1500 Ft/fő

10.15– 10.45 SzinMűVeletek 

Drámafoglalkozás és ráhangolódás a meseelőadáshoz kapcsolódóan.
4–8 éveseknek 
Helyszín: Jurányi Ház – Kamaraterem – félemelet 

10.00–13.00 Kisladik: kézműves foglalkozás

3–12 évesnek
Helyszín: Jurányi Ház – Kávézó – Galéria 

10.00–13.00 Játszószoba gyerekfelügyelettel a Mocorgóval

11.00–12.00 Dániel András: Kicsibácsi és Kicsinéni 
(meg az Imikém)
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Kincsem, aranyam!
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Konkoly Edit

A borítón Nagy Norbert illusztrációja Arany László a kis kakas gyémánt félkrajcárja című 
Papírszínház-meséből. (Csimota, 2015)

Talán így becézett a nagymamám, a szegedi: kicsi kincsem.  
S talán így a későbbi szerelmesem. De annyi mindent jelenthet 
egy szó, mindenkinek mást. Arany Jánosnak Juliskát, a lányát,  
és egy finom fánkot; egy 19. századi lótenyésztőnek egy kancát, 
aki ötvennégy versenyen indult, s ötvennégyszer győzött.  
A természettudósnak harcsát, békát, tengelicét. Baranyai (b)  
Andrásnak rajzokat, Kertész Erzsi írónőnek Noémit, a félős  
kislányt, aki legyőzve félelmeit, nagy tetteket visz végbe; Somfai 
Annának az időt jelenti, Szalai Zsolt közgazdász anyagi érte-
lemben gondolkozik a kincsről, számára mégis minden Isten 
tulajdona. Tóth Mátyás bábszínházat álmodott e szó köré. Könyv-
ajánlónkban több fantasztikus kincs lapul. Nagyobbaknak szóló 
könyvajánló rovatunkban ezúttal egy különös verseskötetet mu-
tatunk be, a kísérletező kedvűek pedig próbálják ki, hogyan készít-
hetnek ragyogó kandiscukrot. 

Annak, aki vállalkozik arra – s te, kedves olvasóm, remé-
lem, elég bátor és kíváncsi vagy –, hogy kinyitja a legújabb 
Mikkamakkát, és letelepedik vele egy forró fahéjas-mézes tea 
társaságában, biztosíthatom, hogy valódi kincsekre fog lelni. Néha 
egészen mélyre merülhet vele, máskor pedig a nevetés jóleső 
hullámaiban ringatózhat, miközben odakint fel-felvillannak a télbe 
hajló, késő őszi fények.
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Este csak egy pillanatra ment ki a kamrába 
enni. Egész nap gürizett,* és nem jutott ideje 
evésre. 

Egyszerűen elfelejtette. Inni is elfelejtett. 
Az volt a csoda, hogy hazáig bírta. Otthon 
olyan erővel mart bele az éhség, hogy moz-
dulni is alig tudott. Minden idegszála megfe-
szült, olyan volt, mint egy túlhúzott hegedű, 
és félő volt, hogy bármelyik pillanatban elpat-
tan. A feleségét, Reggelt, csak későbbre vár-
ta, addig rámaradtak a kicsik. Az egyik kint 
akart fogócskázni, a másik kirakózni szere-
tett volna, a harmadik meg azt kérte, hogy 
olvasson neki. Ő csak nyugalmat szeretett 
volna és harapni valamit, meg pár csepp vi-
zet. De hiába csitította, hol az egyiket,  nyug-
tatta a másikat, futott a harmadik után, a 
következő pillanatban már szanaszét voltak 
és ütötték, verték egymást. Már nem is ér-
tette és nem is érdekelte, hogy miért. Érezte, 
hogy önti el a düh percről percre. A tüskék, 
amik alapvetően azért voltak, hogy meg tud-
ja magát védeni azoktól, akik bántani akarják, 
most fenyegetően meredeztek saját ivadékai 
felé. Hangját is felemelte. Talán kiabált is. 
De ez legalább hatott. Látszott rajtuk, hogy 
megszeppentek, összehúzták magukat és 
úgy bólogattak némán. Azt mondta, most 
kimegy a kamrába, eszik pár falatot, és mire 
visszajön, legyen rend, béke és nyugalom, 

különben nem lesz se fogócska, se kirakó, se 
könyv. Nem sírtak, csak meredtek rá. Jó, ez 
jó, gondolta, még maradt valami a tekintélyé-
ből. Mégiscsak ő az úr a háznál. Nem fogja 
neki három kiskorú megmondani, hogy mit 
csináljon, hogyan és mikor. Ennie kell. Ennyi 
jár neki. A kamrában megtalálta a tegnapi 
vacsora maradékát. Jobban örült volna va-
lami friss ételnek, de ez is jobb volt, mint a 
semmi.

Amikor visszatért jóllakva, sokkal kisi-
multabb volt. Tudta, hogy most már azt a 
pár órát gond nélkül kihúzza: játék, fürdés, 
mesélés, lefekvés; és már látta, hogy ami-
kor megjön Reggel, milyen büszke lesz rá. 
De most mind eltűntek, Hajnal, Pirkadat és 
Pitymallat, egyikük sem volt meg. Még nem 
esett pánikba, még nem. Itt kell lenniük vala-
hol. Szólongatta egyiket, másikat, harmadi-
kat. Semmi válasz. A torkában érezte a szí-
vét, alig kapott levegőt, szédült. Tudta, hogy 
meg kell nyugodnia, de nem ment. Kiáltotta 
a nevüket ismét, könyörgött, hogy bújjanak 
elő, mert nem vicces. Azt is mondta, hogy 
már nem is haragszik és nem is volt mérges 
az előbb se. Azt is felajánlotta, hogy ha elő-
jönnek, ehetnek epret, mert a kamrában ta-
lált egy nagy dobozzal. Az volt a kedvencük. 
Máskor, ha meghallották a gyümölcs nevét, 
mindent eldobva rohamozták meg a konyhát. 

            Imádom a Reggelt
Halász Bálint

2

*gürizett: dolgozott, robotolt

Mikkamakka
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Porcukorral és tejföllel szerették leginkább. 
Minden alkalommal úgy kellett levakarni az 
orrukról és a kis pofácskájukról a fehér mázt, 
egészen a fürdésig egy merő ragacsban úsz-
tak, és valamikor még utána is, attól függően, 
milyen alaposan tisztálkodtak. 

Nem kellett volna üvöltöznie velük. Való-
színűleg ők is olyan fáradtak voltak már, mint 
ő. Igaz, hogy nem dolgoztak, de akkor is, any-
nyi új inger éri őket, annyi mindent kell meg-
érteniük, megtanulniuk. Hosszú napjuk volt 
nekik is, és mégis olyan lelkesen várták őt.

3

Illusztráció: Varga Vera Villő

3. évfolyam, 2017. 8. szám  | kincsem, aranyam
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Szinte ujjongtak. Ő meg nem figyelt rájuk! 
Bűntudata támadt, de aztán elhessegette: 
végül is senki nem várhatja el, hogy üres 
gyomorral vigyázzon bárkire is. De most ez 
nem számít, ami fontos, hogy meg kell talál-
nia őket. Már átnézte az összes hálószobát, 
az övékét és a kicsiékét is, átkutatta a nap-
palit, a fürdőt, és a konyhában is alaposan 
szétnézett, de sehol sem voltak. Kinyitotta 
a beépített szekrényt, ami a megszokott 
rejtekhelyük volt, de csak ruhákat talált ott 
is. A pincében sem járt szerencsével. Visz-
szament a kamrába, benézett minden egyes 
kis ládába, üvegbe, sarokba. Nem voltak ott. 
Most már valóban félt, vacogott és tanácsta-
lanul forgatta a fejét.

Ekkor valami neszt hallott a bejárat felől. 
Odasietett. Csak a szél csapkodta az ajtót. 
Kikukucskált. Sötét volt, jócskán benne jár-
hattak az éjszakában. A Hold vékony karé-
ja nevetett rá a csillagtalan égről. Szerette 
a Holdat, de most képtelen volt visszane-
vetni rá, inkább kérte, hogy segítsen. De az 
továbbra is csak egykedvűen mosolygott. 
Mit láthat, mire gondolhat most ott fenn? 
Bárcsak tudná! Bezárta az ajtót és ekkor 
eszmélt rá, hogy végig nyitva volt. Bármikor 
kimehettek rajta, egyszer már megtörtént, 
és bár akkor nagyon leszidták őket, ki tudja, 
hogy nem ez történt-e most is. Kétségbe-
esett! Nem az éjszakától félt, mert azt ismer-
te, túl jól is! De féltette a kicsiket, ők olyan 
védtelenek és ártatlanok! Kifutott a kertbe és 
üvöltötte a nevüket, ahogy csak a torkából ki-

fért. Nem érdekelték a szomszédok se! Senki 
nem válaszolt, csak a bokrok suhogtak, a fák 
levelei sziszegtek, a kerítés árnya élesen ha-
sított bele az éjszakába. Nem tudta, mitévő 
legyen, kimenjen és vesse bele magát az er-
dőbe? De mi van, ha mégis itt vannak valahol 
a házban, és ő magára hagyja őket? Tanács-
talan volt és összetört, érezte, kiszökik belőle 
az erő. Körbenézett: a rengetegen túl a teljes 
sötétség helyét lassan átvette a világosság. 
Gyengén és bátortalanul, de egyértelműen 
derengett a messzi horizonton. A kertkapu 
megnyikordult.

Reggel állt ott, és szebb volt, mint valaha. 
Estének fogalma se volt, hogy mit mond-
jon neki. Elvesztette a legnagyobb kincseit, 
amit rábízott. Reggel nem volt mérges, arca 
derűs volt és szeretetet sugárzott. Odahívta 
magához. Este bátortalanul odakullogott, 
minden lépés ólomsúlyúnak tűnt, latolgatta, 
hogy mit is mondjon. Egy, kettő, három. Ott 
állt előtte, egy pillanatig csak nézte, aztán 
nagyot sóhajtott, hogy belefogjon, de Reg-
gel csendre intette és oldalra nézett. Este 
követte a tekintetét, és meglátta végre őket 
egy bokor aljában összebújva és békésen 
szuszogva. Felnyalábolta őket gyorsan, Reg-
gel pedig átkarolta őt, így vitték be együtt a 
tekergőket. Bent berakták őket az ágyukba 
lágyan, vigyázva, hogy fel ne ébredjenek. Mi-
előtt kimentek volna, megpuszilták mind a 
hármat: Hajnalt, Pirkadatot és Pitymallatot. 
Beköszöntött egy új nap.

4

Mikkamakka
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A 
megfejtéseket 
a 48. oldalon 

találod.
Összeállította: 
    Győrfi ÁgnesFeladatok Halász Bálint meséjéhez

Imádom a Reggelt

Mindegyik sorban húzd át a kakukktojást! Indokold választásod! Segítségül 
használd a Szinonimaszótárt!

Igaz vagy hamis az állítás? 
a) Rajzolj         -ot a mondathoz tartozó megfelelő mezőbe!
b) Tedd igazzá a hamis állításokat a mese szövegének segítségével!

1. pirkadat, hajnal, alkonyat, virradat, napfelkelte

2. naplemente, napszentület, pitymallat, napnyugta, szürkület

3. poronty, csimota, ivadék, kiskorú, lurkó, pereputty

4. gürizik, munkálkodik, gürcöl, lazsál, dolgozik, keresi a kenyerét

1.  Este és Reggel három gyermekének neve: Haj-
nal, Virradat és Pitymallat.

2.  Estének bűntudata volt, amiért türelmetlen volt 
a kicsikkel.

3.  A gyerekek kedvenc csemegéje a tejszínhabos, 
porcukros eper.

4.  A kis tekergők a beépített szekrénybe bújtak ap-
juk haragja elől.

5.  A kétségbeesett Este hiába kért segítséget a 
Holdtól. 

6.  Reggel nagyon mérges volt, amikor megtudta, 
hogy férje elvesztette a rábízott gyermekeket.

7.  A neszekkel teli sötét éjszaka után egy békés, 
szép nap vette kezdetét.

1.

2.

IGAZ HAMIS
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Mikkamakka

Volt a világon egy szegény asszony, annak 
volt egy kis kakasa. Csak ott keresgél, csak 
ott kapargál a kis kakas a szeméten, egyszer 
talál egy gyémánt félkrajcárt.

Arra megy a török császár, meglátja a kis 
kakasnál a gyémánt félkrajcárt, azt mondja 
neki:

– Kis kakas, add nekem a gyémánt 
félkrajcárodat.

– Nem adom biz én, kell a gazdasszo-
nyomnak.

De a török császár erővel is elvette tőle, 
hazavitte, betette a kincseskamarájába. A kis 
kakas megharagudott, felszállott a kerítés 
tetejére, elkezdett kiabálni:

– Kukurikú, török császár, add vissza a 
gyémánt félkrajcárom!

A török császár, csak hogy ne hallja, be-

ment a házba, de akkor meg a kis kakas az 
ablakába repült, onnan kiabálta:

– Kukurikú, török császár, add vissza a 
gyémánt félkrajcárom!

Megharagudott erre a török császár.
– Eredj, te szolgáló, fogd meg azt a kis ka-

kast, hogy ne kiabáljon, vesd belé a kútba.
A szolgáló megfogta, kútba vetette. De a 

kis kakas csak elkezdi a kútban:
– Szídd fel, begyem, a sok vizet, szídd fel, 

begyem, a sok vizet! – Arra a begye mind fel-
szítta a vizet a kútból.

A kis kakas megint felszállott a török csá-
szár ablakába.

– Kukurikú, török császár, add vissza a 
gyémánt félkrajcárom!

Megint azt mondja erre a török császár a 
szolgálójának:

ARANY LÁSZLÓ 
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– Eredj, te szolgáló, fogd meg azt a kis ka-
kast, vesd belé az égő kemencébe.

A szolgáló megint megfogta a kis kakast, 
s az égő kemencébe vetette.

De a kis kakas megint csak elkezdi:
– Ereszd ki, begyem, a vizet, hadd oltsa el 

a tüzet! Ereszd ki, begyem, a vizet, hadd oltsa 
el a tüzet!

Erre a begye mind kieresztette a vizet, el-
oltotta a tüzet. Akkor megint csak felszállott 
az ablakba.

– Kukurikú, török császár, add vissza a 
gyémánt félkrajcárom!

Még nagyobb méregbe jött erre a török 
császár.

– Eredj, te szolgáló, fogd meg azt a kis ka-
kast, vesd belé a méhes kasba, hadd csípjék 
agyon a darazsak.

A szolgáló belévetette a kis kakast a mé-
hes kasba. Ott megint elkezdi a kis kakas:

– Szídd fel, begyem, a darázst; szídd fel, 
begyem, a darázst!

Arra a begye mind felszítta a darázst. Ak-
kor megint felszállott a török császár ablaká-
ba.

– Kukurikú, török császár, add vissza a 
gyémánt félkrajcárom!

Már a török császár nem tudta, mit csinál-
jon vele.

– Eredj, te szolgáló, hozd ide azt a kis ka-
kast, hadd tegyem ide a bő bugyogóm fene-
kébe.

Megfogja a szolgáló a kis kakast; a török 
császár beteszi a bő bugyogója fenekébe.

Akkor a kis kakas megint csak elkezdi:
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– Ereszd ki, begyem, a darázst, hadd csíp-
je meg a farát; ereszd ki, begyem, a darázst, 
hadd csípje meg a farát!

A begye mind kieresztette a 
darázst, azok jól megcsipkedték a 
török császár farát. Felugrik erre a 
török császár.

– Jaj, jaj, a fránya egye meg 
ezt a kis kakast! Vigyétek hamar a 
kincseskamarába, hadd keresse 
meg a maga gyémánt félkrajcárját.

Bevitték a kis kakast a 
kincseskamarába, ott megint el-
kezdi a maga nótáját:

– Szídd fel, begyem, a sok pénzt, 
szídd fel, begyem, a sok pénzt!

Erre a begye mind felszítta a 
török császár három kád pénzét. 
A kis kakas hazavitte, odaadta a 
gazdasszonyának; gazdag asszony 

lett belőle, még máig is él, ha meg nem halt.

Megjelent: A kis kakas gyémánt félkrajcárja (Papírszínház; illusztráció: Nagy Norbert. Csimota, 2015)
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99

Olvasd el Halász Bálint meséjének részletét! 
Mit gondolsz, mire gondolhatott a Hold?

Dolgozzatok párban vagy csoportmunkában! Vitassátok 
meg társaiddal, mire gondolhatott a Hold! Érveljetek vé-
leményetek mellett!

Este és Reggel három gyermekének neve: Hajnal,                              és Pitymallat.

A gyerekek kedvenc csemegéje a                            , porcukros eper.

A kis tekergők                                                               bújtak apjuk haraga elől.

Reggel                                                                                                                                   .

4.

„Sötét volt, jócskán benne járhattak az éjszakában. A 
Hold vékony karéja nevetett rá a csillagtalan égről. Sze-
rette a Holdat, de most képtelen volt visszanevetni rá, 
inkább kérte, hogy segítsen. De az továbbra is csak egy-
kedvűen mosolygott. Mit láthat, mire gondolhat most ott 
fenn? Bárcsak tudná!”

Feladatok Halász Bálint meséjéhez - folytatás az 5. oldalról

3.
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A kis kakas gyémánt

félkrajcárja

A 
megfejtéseket 
a 48. oldalon 

találod.

Összeállította: Győrfi Ágnes

Ki tette? 
Színezd ki az igék után álló krajcárokat a szereplőkhöz tartozó színkód alapján!

          kiskakas                           török császár                           szolgáló

megfogta                          kapargált                            elvette

belevetette                        felszállott                           felugrott

1.

Mikkamakka
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Keresd a gyémánt félkrajcár útját! Számozással állítsd sorrendbe a helyszíneket!

kemence        méhkas

kincseskamra       kút

szemétdomb       bugyogó

bevitte

felszítta

méregbe gurult                                           kieresztette2.

3.
Számold meg a szövegben, hogy a 
kis kakas hányszor kéri vissza kin-
csét a török császártól! Írd a számot 
az üres keretbe!

3. évfolyam, 2017. 8. szám  | kincsem, aranyam
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NYOLC PERC

Nyolc percig tart, amíg a fény a Naptól a Földig ér.
Nyolc perc alatt lefuthatok egy kilométert.
Nyolc perc alatt nyerhetek egyszer amőbában.
Nyolc perc alatt leírhatom a nevem titkosírással.
Nyolc perc alatt összeveszhetek a legjobb barátommal,
és ki is békülhetek vele.
Nyolc perc alatt rajzolhatok kincses szigetet,
és kincseket rejthetek el rajta.
Nyolc perc alatt lehetek szupermen, pókember, vagy varázsló.
Nyolc perc alatt több mint száz csillagot számolhatok meg 
az égen egy derült nyári éjszakán. 
Nyolc perc alatt csukott szemmel eljuthatok a Tejúton is túlra,
míg a fény a Naptól még mindig csak a Földig ér.

Somfai Anna
versei
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BÚJÓCSKA

az idő egyszervolt
az időt kérdezed
az idő elmesél
az idő képzelet

az idő felkelés
az idő elrohan
az idő nagyszünet
az idő pontosan

az idő metronóm
az idő négynegyed
az idő megpihen
az idő lépeget

az idő majd ha lesz
az idő rád figyel 
az idő messze még
az idő várni kell

az idő pont lejár
az idő elszalad
az idő csengetés
az idő nem marad

az idő elveszik
az idő megkerül
az idő megtalál
elbújik legbelül
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       Számítógéppel rajzolni

            Fotó:  Tóth Gábor

Hogyan váltál illusztrátorrá, és mi volt 
az első illusztrált gyerekkönyved?

A MOME (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem) 
tervezőgrafika szakán végeztem, ahol Pálfi 
György megismertette velünk a különféle 
technikákat, hogyan lehet gyerekkönyveket 
illusztrálni. Rendszeresen utaztunk a bo-
lognai Nemzetközi Illusztrációs Kiállítás és 
Gyermekkönyvvásárra, és sok feladatot is 
kaptunk, így különböző ábrázolásmódokat és 
technikákat sajátíthattunk el. Pálfi Györgynek 
és Sándor Csillának köszönhetően a Csoda-
ceruza Magazinban megjelenhettek a mun-
káim. Később a Csimota Kiadó – Piroska és 
a farkas – sorozatában közreműködtem. A 
sorozatot öt illusztrátor ötféleképpen készí-
tette el, és az a különleges ebben a sorozat-
ban, hogy nincs benne szöveg, csak illuszt-
ráció, így bármilyen nyelven „olvasható”.

Ha jól tudom, többnyire számítógépes 
technikával dolgozol. Milyen más tech-

nikát alkalmazol? 
Az egyetemen nagyon sokat festet-
tem akrillal, de egy idő után már 
inkább a számítógép állt a 
kezemre. A számítógéppel 
kevesebb macera van, nem 
szárad be a festék, és nem 
kell elpakolni utána… Az 
első gyerekkönyveket egy-

ből számítógéppel rajzoltam. Most is hasz-
nálom a gépet, viszont sokkal több képet 
rajzolok meg előre. Vannak olyan könyvek, 
amiket kézzel rajzoltam és számítógéppel 
színeztem, mint például a Csoda és Kósza 
vagy az Európai böngésző. Az amíg utazunk 
című könyvnél ceruzával előrajzoltam a ké-
pet, majd számítógépen folytattam. 

Képregényeket is szoktál rajzolni. Tud-
nál mesélni erről egy kicsit?

Inkább képregény-kísérletnek nevezném 
őket. Még az egyetemről megismert tár-
saimmal készítettük a Roham! magazint 
fiatal felnőtteknek. Ezek nem hagyományos 
képregények voltak, inkább grafikai kompo-
zícióként tudnám őket leírni, amik egy-egy 
történetet mesélnek el. 

Volt olyan gyerekkönyv, amit valamiért 
nehezebb volt illusztrálni? 

Azon a könyvön, amiben sok szöveg van és 
folyama-

Baranyai b. András illusztrátorral 

Sándor Enikő beszélgetett.

14
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tosan kiegészíti az illusztráció, mindig sokkal 
nehezebb dolgozni, mert az egész könyv 
ritmusát egyensúlyban kell tartani. A Csoda 
és Kószában például a szöveg mellett pár-
huzamosan futnak a képek. Az a könnyebb, 
ha előre kitaláljuk, hogy hol legyen egy teljes 
oldal vagy egy fél oldal kép, mert akkor előre 
tudom, mennyi hellyel gazdálkodhatom. Az 
Európai böngésző is kihívás volt. Olyan vá-
rosképet kellett csinálni, ami nem valóságos, 
de ugyanakkor lehetőleg minden olyan elem-
nek fel kellett tűnnie, ami egy adott városban 
ismert (például épületek), és emellett egy jel-
lemző utcaképet is ábrázolni kellett.

Melyik figurád áll hozzád közelebb és mi-
ért?

Az amíg utazunkból Bali bácsi figuráját na-
gyon szeretem, és bár ő nálam okosabb em-
ber, a figurájában van valamilyen magának 
valóság vagy ziláltság. Szeretnék majd olyan 
nyugdíjas lenni, mint ő.

Honnan szoktál inspirációt, ihletet  
nyerni?

Amikor megkapom az alapanyagot, vagyis 
azt a szöveget, amihez illusztrálnom kell, 
megpróbálom felvenni a fonalat. Ami akkor 
a szövegből számomra áttűnik, átültetem 
képekbe. Mondok egy példát. A Csoda és 
Kósza derűs történet, ezért frissebb, egy-
szerű és vidám rajzstílust rendeltem hozzá. 

Egyébként a legkülönbözőbb dolgokból 
jöhet az inspiráció, például régi já-

tékokból vagy akár Playmobil-
figurákból. Néha a legapróbb 

tárgyak is ihletet tudnak 
adni. A Piroska és a farkas-
nál a farkas figuráját egy 
imbuszkulcsról mintáztam. 

Min dolgozol éppen?
Most fejeztem be Szabó Borbála és Var-

ró Dániel Líra és Epika című mesejátékának 
könyvváltozatát. Nem volt egyszerű feladat, 
mert egy színpadi művet kellett könyvre 
adaptálni. Van egy több éve húzódó munkám 
is, amit a Memento Park 
felkérésére készítek, 
remélhetőleg 
jövőre meg-
jelenik. A 
kommuniz-
mus törté-
netét fogja 
bemutatni 
képeskönyv 
formájában 
tízéves vagy 
annál nagyobb gye-
rekeknek. 

Mit jelent a nevedben a „b” betű?
A nemrégiben sajnos elhunyt Baranyay 

András grafikusművész felé tett gesztus volt 
részemről, hogy egy b betű hozzátoldásával 
változtattam picit a nevemen, a megkülön-
böztethetőség miatt. Névazonosság esetén 
úgy illik, hogy a fiatalabb pályatárs változtat. 
A b-nek egyébként nincs különösebb jelenté-
se, hacsak nem az, hogy ő az „a”, én a „b”.

Gyerekkorodban mi volt a kedvenc tan-
tárgyad?

Rajz és olvasás.

Mit csinálsz legszívesebben a szabad-
idődben?

Hanyatt fekszem a szőnyegen, és olvasok 
vagy filmet nézek! Ha megunom, elmegyek 
sétálni vagy bringázni.

15
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Kertész Erzsi az egyik legsokoldalúbb író. 

Könyvei mindig új világba vezetnek: hol egy 

különös iskolás srác történetét ismerjük meg, 

hol egy tornatermi hegycsúcs meghódítására 

készülünk, hol egy lovagregény-paródiában 

találjuk magunkat, hol pedig egy misztikus és 

titokzatos tó titkát kell megfejtenünk. E külö-

nös világok megelevenítőjével, Kertész Erzsi-

vel Szekeres Niki beszélgetett.

„Mint amikor egy gyerek 

beszabadul egy játékboltba” 

            Fotó:  Merényi zi
ta

Mivel foglalkoztál a gyerek-
könyvek írása előtt?

Sokáig nem gondoltam, hogy egy-
szer meseíró lesz belőlem. Pszi-
chológusként dolgoztam, és az 
volt a feladatom, hogy kiderítsem, 
ki miben ügyes, milyen munkához 
van tehetsége, és miben fejlődhet-
ne, hogy a szakmáját még jobban 
művelje. Felnőtteknek is tartottam 
csoportos tréningeket, hogy minél 
jobban, és jobb kedvvel dolgozza-
nak együtt a munkahelyükön.

 
Sokféle stílust és műfajt pró-
báltál már ki, van kalandre-

gényed, van olyan meseregényed, amiben 
a főszereplő kisfiú picit más, mint a többi 
gyerek, sőt, még lovagregény-paródiát is 
írtál. Hogyhogy ennyi mindent kipróbálsz? 

Olyan nekem a meseírás, mint amikor egy 
gyerek beszabadul a játékboltba: termé-
szetes, hogy mindent meg akar nézni, fel 
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akar fedezni. Én is szeretek többféle műfajt 
kipróbálni, hátha egyszer kiderül, melyiket 
szeretem a legjobban. De az is lehet, hogy 
megmaradok ilyen felfedező típusnak.

 
A gyerekeid el szokták olvasni a köny-
veidet? Akár bele is szólnak?

Az életkorukhoz illő szövegeket mindig meg-
mutatom nekik. Ők az első olvasóim. Látom 
rajtuk, hogy úgy működik-e a szöveg, ahogy 
szeretném, vagy alakítanom kell még rajta. 
Egyébként nem szoktak beleszólni a mun-
kámba, de időnként felfedezik, hogy egy-egy 
jelenetet a saját életünkből, élményeinkből 
kölcsönöztem. Olyan is előfordul, hogy ked-
venc mondataikat, szavuk járását hallják 
vissza valamelyik szereplőmtől, és mindig jót 
nevetnek, ha ezt észreveszik.

 
Hogy szoktál írni? Mikor van rá időd, és 
hogy áll össze a regény? 

A délelőtti órákban szoktam írni, sokszor 
párhuzamosan az otthoni teendőimmel, 
ügyintézéssel, főzéssel. De tudok úgy is dol-
gozni, hogy a családom körülöttem nyüzsög 
és hangoskodik. Néha direkt szeretek így 
írni, de van, amikor csendre és nyugalomra 

van szükségem. Általában nagy vonalakban 
előre kigondolom az egész történetet, de 
kisebb-nagyobb változások mindig jönnek 
írás közben. Előfordul, hogy felbukkannak 
olyan új szereplők, akiket nem is terveztem. 
Ez mindig meglepetésként ér, és izgalmassá 
teszi az írást.

 
Kik a kedvenc saját-hőseid?
Ez folyamatosan változik, persze azért 

vannak állandó kedvenceim is. Az egyik 
Noémi a Pantherából, aki sok mindentől fél, 
mégis összeszedi a bátorságát, és komoly 
kalandokat és küldetéseket teljesít. A másik 
pedig Csuda Gábor a Göröngyös Úti Iskolá-
ból, aki barátságos fiú, és nehéz kibillenteni 
a nyugalmából, erre pedig olykor nekem is 
nagy szükségem lenne.

 
Mit várhatunk tőled legközelebb? 
Nemsokára befejezem a Panthera című 

kalandregény-sorozat harmadik részét. Ezen 
kívül a Most én olvasok!- sorozat második 
része várható még tavaszra, ami egy felta-
lálóról szól. Mindkét kötet Bernát Barbara 
izgalmas illusztrációival jelenik majd meg.
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A Göröngyös Úti Általános Iskola 2/b osz-
tályának összes tanulója, kivétel nélkül fel-
fokozott izgalommal várta azt a pillanatot, 
amikor végre közelebbről is szemügyre 
vehetik új osztálytársukat. Év közben új osz-
tályba kerülni cseppet sem egyszerű vállal-
kozás, és már két hete azon ment a talál-
gatás, hogy ez a valaki, akit ráadásul Csuda 
Gábornak hívnak, vajon hogyan fogja telje-
síteni ezt a kihívást. Rita néni, az osztályfő-
nök nyomatékosan felhívta diákjai figyelmét 

arra, hogy tőlük telhetően könnyítsék meg 
Gábor számára ezt a nehéz időszakot.

– Bár… – tette hozzá elgondolkodva, 
szinte csak magában merengve –, lehet, 
hogy inkább nektek lesz majd szükségetek 
némi segítségre.

Na, ezt kár volt mondania! Véget nem 
érő találgatás indult meg arról, hogy Csuda 
Gábor miféle nehéz eset lehet, akihez az 
összes osztálytársának fel kell majd kötnie 
a gatyáját.

Kertész Erzsi

Csuda Gábor megérkezik

18
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miért jön hozzánk? – Flóra volt az, aki nem 
tágított.

– Ő… Nos, ő… Hmm... A szülei úgy gondol-
ják, hogy itt bizonyára jól fogja érezni magát.

– Miért, az előző helyen rosszul érezte 
magát? – kérdezte Iván.

De Rita néni lezárta a témát, és rövidesen 
tovább kalauzolta osztályát a matematika 
kacskaringós ösvényein.

És most itt állt a tanári asztal mellett 
maga Csuda Gábor teljes életnagyságban, és 
egyszerűen muszáj volt rajta nevetni!

Ezt többen meg is tették. A lányok sugdo-
lóztak és vihogtak, a fiúk félhangos megjegy-
zéseket tettek. Rita néni a kezét tördelte, és 
próbálta csendre inteni őket.

Csuda Gábor mosolygott.
Ez még önmagában nem lett volna baj. Na, 

de az mégiscsak sok volt, hogy a farmere és 
zöld pulóvere fölött Csuda Gábor majdnem

Lilla végül megkérdezte:
– Rita néni, tessék mondani! Azért jön ide, 

a Göröngyös Úti Suliba, mert máshonnan 
kirúgták?

Rita néni egy pillanatra tanácstalan ar-
cot vágott, de huszonhét nagyon figyelmes 
szempár szegeződött rá, és nézte most fe-
szülten. Ilyen csend talán még soha nem volt 
az osztályban.

– Lilla… – Rita néni arcán a tanácstalan 
kifejezést felváltotta a jól ismert barátságos 
mosoly. – A gyerekek nemcsak azért szok-
tak iskolát váltani, mert valahonnan kirúgták 
őket. Ezer más oka is lehet…

– Például mi?
– Például költözés… Vagy egyszerűen 

csak annyi, hogy egy gyerek olyan tárgyak-
ban a legjobb, amit néhány iskolában maga-
sabb szinten oktatnak… és még lehet szá-
mos másféle oka is.

– És ez a fiú… Csuda Gábor, vagy ki… Ő 

19
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magam – mondta nagy komolyan Rita néni-
nek. – Sőt, szinte biztos, hogy így lesz. Ezer 
százalékra persze nem tudom megígérni, de 
az esélyek jók…

Ennyit mondott Csuda Gábor, aztán leült a 
középső padsor harmadik padjába, az egyet-
len üres helyre, Saci mellé. Az egész osztály 
tátott szájjal figyelte, ahogy kicipzározta a 
táskáját, és egy enyhén gyűrött, de azért ara-
nyosan csillogó papírkoronát vett elő belőle. 
Kicsit igazgatta, aztán gyakorlott mozdulattal 
a fejére tette.

Majd elővette a füzetét, tolltartóját, és rop-
pant figyelmes arccal nézett Rita nénire.

Így érkezett meg Csuda Gábor a 2/b-be.

földig érő piros palástot viselt. A nyakánál 
díszes csat fogta össze a ruhadarabot. Az 
iskolatáskát erre a palástra vette fel.

– Nézzétek, megjött Superman! – Robi 
volt a leghangosabb fiú az osztályban, és ál-
talában nem rejtette véka alá a véleményét. 
– Jó a szerelésed…!

Csuda Gábor kitartóan mosolygott to-
vább. Rita néni kis tétovázás után magához 
ragadta a szót.

– Gábor, a 2/b osztály nevében sok szere-
tettel köszöntelek. Reméljük, hogy jól fogod 
érezni magad nálunk… Esetleg…, de csak ha 
szeretnél..., mondhatnál magadról néhány 
szót a többieknek. Hogy kicsit jobban megis-
merjünk.

Csuda Gábor megigazította a szemüvegét, 
és végighordozta pillantását az osztályon.

– Én is remélem, hogy jól fogom itt érezni 

CSUDA GÁBOR
ILIKE NÉNI

RITA NÉNI

JÓZSI BÁCSI
FLÓRA

LILLA

IVÁN
SAMU

ARIKA

Részlet Kertész Erzsi a Göröngyös Úti Iskola  
című könyvéből.
Illusztrálta: Metzing Eszter. (Cerkabella, 2016)
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Ha helyesen válaszolsz az alábbi kérdésre,  
egy darab családi jegyet (=1 felnőtt és 2 gyerekjegy) 
nyerhetsz a Jurányi Ház Mese Habbal programjára!  
Az előadás időpontja: 2018. január 27. 10.00–13.00  

 Helyszín: Budapest, II., Jurányi utca 1.

Egy-egy ARANYOS könyvet sorsolunk ki azok között, akik helyesen  
válaszolnak az alábbi két kérdésünkre:

NYEREMÉNYJÁTÉK! 

JÁTÉK •  JÁTÉK

Hol lakik Kicsibácsi és Kicsinéni? 
1. mandulában 
2. dióban 
3. mogyoróban

Hány költőt kért fel Lackfi János, 
hogy írjon a verseskötetbe?
a) 35
b) 40
c) 45

Nemes Nagy Ágnes 
ArAnyecSet 

Schall Eszter  
illusztrációival

Milyen csodára képes az aranyecset?
a) Arannyá válik amit lefestenek vele.
b) Vízbe mártva arannyá változtatja azt.
c) Amit lefestenek vele, megelevenedik.

A megfejtéseket a marketing@mora.hu címre 

várjuk 2018. január 15-ig! Kérjük, jelezd, melyik 

könyvet szeretnéd megkapni!

A programról bővebben olvashatsz a Mikkamakka utolsó oldalán.
További információ: juranyihaz.hu

A megfejtést a mikkamakka@gmail.com 

címre várjuk 2018. január 15-ig!

Nyerd meg!

Nyerd meg!

Nyerd meg!

Nyerd meg!
Nyerd meg!

Nyerd meg!
Nyerd meg!

ArAnySItyAK 
Friss gyerekversek 
(válogatta: 
Lackfi János) 
Molnár Jacqueline 
illusztrációival
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Janosch 
Kincsvadászat

Alekszej Tolsztoj 
Az aranykulcsocska, avagy Burattino kalandjai

Kiss Ottó 
Régi kincsek – Dudorászó versikék

Kismackó és Kistigris jó barátok. Vajas karfiolt és krumplit ebédelnek, ha 
nem sikerül Kismackónak halat fognia. Arról álmodoznak, milyen jó volna, 
ha kincsre bukkannának, akkor vehetnének maguknak pisztrángot, hinta-
ágyat, kapcsos motoros sapkát… Addig-addig álmodoznak, míg elindulnak 
a nagy kincsvadászatra. Végül nagy szerencse éri őket, és jól megszedik 
magukat aranyalmákkal. Ám hamarosan jön az adószedő…, és még sok 
minden történik velük, mire rájönnek, mi a legnagyobb kincs. 
Nagy betűs, szellős oldalai miatt első olvasóknak tökéletes olvasmány! 
Móra, 2012
Keménytáblás, 48 oldal

Ismeritek Pinokkió történetét, ugye? A kalandos életű fabá-
buét, aki minden csínyben benne volt, és akit rászedett a 
Róka és a Kandúr. Burattino története ennek a mesének egy 

orosz feldolgozása. Burattino, a kis fabábu is elcsábul, és eladja az ábé-
céskönyvét, hogy bábszínházba mehessen. Ám itt kezdődnek kalandjai, 
végül megtalálja a titokzatos helyet, ami kincseket rejt, és ami csak az 
aranykulcsocskával nyitható…
General Press, 2004
Keménytáblás, 104 oldal

Kiss Ottó versei, mint minden jó gyerekvers, roppant szórakoztatóak és 
élvezetesek nemcsak a kisiskolások, de a felnőttek számára is. 
Egy kisgyerek mindennapjaihoz kapcsolódó szösszenetek, emlékek, „kin-
csek” ritmikus-dallamos gyűjteménye ez a kötet. Külön élmény, hogy 
némelyik egy-egy jól ismert költő (pl. Weöres Sándor vagy József Attila) 
szerzeményének átirata, azaz parafrázisa. Vigyázat! Humort tartalmaz!
Móra Kiadó, 2011
Keménytáblás, 48 oldal

Takács Mari 
illusztrációival

Szegedi Katalin 
illusztrációival

A szerző 
illusztrációival

Könyvajánló Besze Barbara 
válogatása
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Timo Parvela 
Mérleghinta

Ursula Jones  
A királykisasszony, akinek nem volt birodalma

Valóban csak az arany és a gyémánt jelenti a kincset 
mindenki számára? Nyughatatlan Micó roppant kí-

váncsi, és szeretné megtudni, pontosan mit is rejt édesapja titkos 
kincsesládája. Ám amikor kinyitja a fedelét, a kincsek szerteszét 
repülnek, így aztán hűséges segítője, Rézcsőrű hátán körbeutazza 
a világot, hogy visszaszerezze valamennyit. Számtalan kaland után 
végül fény derül arra, hogy valójában mi is jelenti édesapja számára 
az igazi kincset. A kötet CD-mellékletén zenei betétdalokkal színesít-
ve hallgathatjátok meg a történetet.
Csimota Könyvkiadó, 2012
Keménytáblás, 66 oldal

A varázslatos képekkel illusztrált mese főszereplője egy birodalom 
nélküli királykisasszony, aki lovaskocsin keresi saját országát – mert 
hát miért is hívnák őt királykisasszonynak, és miért is lenne olyan szép, 
ha nem lenne saját birodalma valahol? Pompás nevű lovával meg-
állnak egy-egy kastélynál körülnézni – de birodalom nélkül épphogy 
csak megtűrik az udvarokban. Egy ilyen udvarban figyel fel rá az udvari 
bolond, aki még a piros harisnyáját is neki adja, amikor látja, hogy az 
utazó szépség mennyire fázik. A királykisasszony később megtalálja 
a saját birodalmát és méltó párját is – addig viszont még hosszú utat 
kell megtennie.
Manó Könyvek, 2009
Keménytáblás, 32 oldal 

Mi történik, ha nagyon szeretnénk mérleghintázni, ám a libikóka má-
sik végére nincs, aki ráüljön? Mi a teendő? Tehetünk-e mi valamit? 
Pi története gyönyörű és elgondolkodtató: a magánytól való félel-
met, az emberi kapcsolatok nehézségeit valamennyien átéljük már 
akár egészen kicsi korunkban. Az élet egyik legnagyobb ajándéka, 
ha barátokra, társra lelünk. Egy igazi barát olyan kincs, amire egész 
életünkben érdemes vigyáznunk. 
A sok színes kép és a kevés szöveg miatt a könyv már akár kezdő 
olvasók számára is ajánlható önálló olvasásra.
Cerkabella Kiadó, 2011
Keménytáblás, 84 oldal

Rofusz Kinga 
illusztrációival

Virpi Talvitie 
illusztrációival

Bátky András 
A világ összes kincse

Sarah Gibb 
illusztrációival
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Állati csúcstalálkozó

Az Állatok Országos Csúcstalálkozóján nagy tömeg verődött össze a panasziroda várótermé-
ben. A hangulat kissé túlfűtött volt.

– Húzzon sorszámot – károgta a varjú.
– Mégis mivel? – sziszegte a kígyó.
–  Na, várjon, segítek. Húzzon egyet. De figyelje a kezem, mert csalok! – vicceskedett a bohóc-

hal.
–  Na, ne szórakozzon, magának nincs is keze – szúrta oda a szitakötő, aki a sarokban kötöge-

tett.
– Maga miért van itt? – fordult oda a szomszédjához.
– Túl hiú vagyok. Egy hiú hiúz.
–  Könnyű magának. Maga karcsú – intette le medve. – Na de én? Nézze a pocakom! A túrave-

zetők a hegyekben egyre kövérebbek – és szomorúan végigsimított a hasán.
– Nekem a szám túl nagy – szólt a csuka. – Minden pénzem rúzsra költöm. Vízállóra.
– Az is valami? Én meg cipőre – füstölgött a százlábú.
– Nekem a lábam túl trampli – pityogott a hosszú fülű nyúl.
– Na de úgy rúg, mint egy nyúl – okoskodott a tyúk.
– De csak mert nyúl vagyok.
–  Igaz, bocs. A tyúkeszem. Ezért is vagyok itt… – búsult el a tyúk, és beleharapott a tyúkhúros 

szendvicsébe.
–  Nagy cucc. Én meg púpos vagyok – szólt közbe a teve. – Ráadásul duplán. Sután áll rajtam 

a koktélruha.
– Hát még a melltartó hogy állna! – kacagott a hiéna.
– Én elköltöznék végre. Kinőttem a lakást – búgta a csiga.
–  Na ne legyen már olyan szomorú! Járjon többet társaságba – okoskodott a lúd. – Vagy hív-

jon vendégeket!
– Most mondja, hogy kicsi a lakás! – csóválta fejét a borjú. – Buta liba.
– Lúd.
– Mondom én.
– Nekem a hátam szúr – sóhajtotta a sün. – Mindenhol. Újabban belül is.
– Kapott rá valamit?
– Igen. Kúpot. De nem használt. És savanyú is volt.
– Én egy dupla falú medencére vágyom – sóhajtotta a palackorrú delfin.

Mikkamakka
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– Az nekem is jól jönne – kontrázott a búvárpók. Na meg egy új búvárszemüveg is. Felfújható.
– Medence? – fújt nagyot a hattyú. – Micsoda kisstílű élet! Én a tavat nőttem ki.
– Akkor költözzön délre. És vigye a csigát is – húzta fel az orrát sértődötten a pók.
– Ki ilyen büdös? – fintorgott az orrszarvú.
–  Lehet, hogy én – sütötte le a szemét a ganajtúró. – Munkából jöttem. Három műszak. Húsz 

poronty.
– Szép család – percegte a szú.
– Ne is mondja, Csak miattuk túrok még. Már nyugdíjas lennék.
–  Az enyéim folyton a fába szorulnak. Vagy a karnisrúdon táncolnak. De hát gyerekek. Virgon-

cak.
–  Látom, magával bánt el legjobban a sors, menjen be nyugodtan előttem – udvariaskodott a 

bagoly egy nagy kalapú hölggyel.
– Nagyon bölcs – morogta a kacsacsőrű emlős. – Én itt dolgozom.
– Húúú – huhogta a bagoly. – Ezek után már nem tartották annyira bölcsnek.
  

Szöveg és kép: Egri Mónika

3. évfolyam, 2017. 8. szám  | kincsem, aranyam
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Könyvajánló nagytesóknak

A Szívlapát című verses-
kötet már akkor sokat ígér 
nekünk, amikor még csak 
kézbe vesszük. A címben 
szereplő eszköz szív ala-
kú, de hatalmas és nehéz, 
amiről talán elsőre a nem 
túl biztató, „szívlapáttal 
ütni agyon” fordulat jut-

hat eszünkbe, és felidéződhet Varró Dániel 
Szívdesszert című kötete is. 

Összetett, érzelmekre ható, megfejtésre 
váró témákat várunk, amit a borító illuszt-
rációja tovább erősít. A saját zűrzavaros 
lelkéből induló, magát rajzoló ember egyszer 
csak kilép teste kereteiből. Azzal a várako-
zással nyitjuk ki a kötetet, hogy minél többet 
tudjunk meg erről az önmagát kifejezni akaró 
alakról.

Szerencsére nem egy sikerkalauzt vagy 
egy receptkönyvet kapunk az élethez, ami-
ben instant megoldásokat találunk. A kötet 
szerkesztője, Péczely Dóra a versváloga-
tással a 16 éven felülieket célozta meg. De 
vajon mi érdekelhet egy kamaszt? Szerelem, 
felnőtté válás, és az élet értelme? Persze, 
ezek is, de a szórakozás, a humor, a lazítás 
is. A 85, köztünk élő költő 150 verse ezeket 
a témákat járja körül, öt ciklusba rendezve. 
Egy-egy vers kompakt módon, önmagában 
hordozza a lényeget. Ezek a versek talán 
nem is úgy olvasandók egymás után, mint 
egy regény fejezetei. Ám a ciklusokba rende-
zésnek és a szerkesztésnek köszönhetően a 
különböző szerzők művei hatnak egymásra, 
és plusz értelmet adnak egymásnak, s ezzel 

az olvasó fejében új kép állhat össze a ver-
sek alkotta puzzle-darabokból. 

Az öt ciklust összefogják és el is határol-
ják egymástól a mottók és a borítóról meg-
ismert alak ötféle megjelenése. Az első rész 
a szerelemről szól, mottója: „szeretlek, de ez 
nem szerelmes vers”, és Simon Márton ver-
sei zárják keretbe. A második szakasz a szü-
letéstől az elmúlásig vezet, mottója Kemény 
Lilitől származik: „te vagy a város, Apa”. Itt 
kerülnek elő a felnőtté válás kérdései, önma-
gunk elfogadása és elfogadtatása, a szabad-
ságvágy; a leválás a családról együtt jelenik 
meg a valahova tartozás és a gyökerek 
keresésének vágyával. A harmadik ciklusba 
Istent és az élet értelmét kereső versek ke-
rültek, mottóját Rakovszky Zsuzsa Másna-
posan című verséből választotta a szerkesz-
tő: „A lélek tarka trópusi növény, léggyökerén 
lebeg a semmiben”. A negyedik rész a költé-
szet szakasza, a mottóban Varró Dániel kéri 
a Múzsát: „jöjj, hajnali Múzsa és írni segíts”. 
Az ötödik szakasz pedig társadalmi, közéleti 
kérdésekről szól, mottója Térey János a gyö-
nyörű gyár című verséből származik: „Olyan 
az ország, mint a gyönyörű gyár…”

Mondhatjuk hát, hogy ez a kötet menő, 
mert merész a formaválasztás, mind a 
szövegeket, mind az illusztrációkat nézve. 
Rendszerezve kapjuk az írásokat, mégis 
meghagyva az újragondolás lehetőségét, 
úgy szól az olvasókhoz, hogy mindenki (újra) 
kamasznak érezheti magát, hisz még ha a 
szövegek között vannak komolytalannak tű-
nőek is, a tartalom mindig életbevágó. 

 16

Farkas Judit

Szívlapát. Szerkesztette: Péczely Dóra
Tilos az Á Könyvek, 2017
Illusztrálta: Dániel András

Szívlapát. Szerkesztette: Péczely Dóra
Tilos az Á Könyvek, 2017
Illusztrálta: Dániel András
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Szívlapát. Szerkesztette: Péczely Dóra
Tilos az Á Könyvek, 2017
Illusztrálta: Dániel András

A legyőzhetetlen csodakanca

Kincsem Tápiószentmártonban, gróf 
Blaskovich Ernő lótenyésztő birtokán, egy 
csillag jeggyel a homlokán született. Nevét 
egyéves korában kapta. Blaskovichék még 
nem sejtették, hogy a sárga csikó neve már 
önmagában is telitalálat, hiszen a későbbi-
ek során valóban kincset ért, és nemcsak a 
tulajdonosának, de az egész magyar nem-
zetnek és a magyar lótenyésztésnek is a 
büszkesége lett.

A ménestulajdonos 1863-ban kezdte 
el az angol telivérek tenyésztését Tápió-
szentmártonban. Blaskovich elhatározta, 
hogy az 1874-ben született csikók közül 
néhányat elad. 1875-ben jelentkezett két 
vevő is: Orczy báró és Lónyay gróf. Körül-
ményes alkudozások után úgy egyeztek 
meg, hogy a Kincsem nevű sárga csikón 
kívül mindegyik tetszik a vevőknek. Kin-
csem így ott maradt a tápiószentmártoni 
ménesben, ősszel azonban Gödre került, 
és kétéves korában elkezdődött versenyzői 
életszakasza. Trénere az Angliából Göd-
re költözött Robert Hesp lett. Ekkoriban jó 
néhány, angol telivérek tenyésztésével fog-
lalkozó szakember, illetve lovász, patkolóko-

vács, állatorvos és nyeregkészítő is érkezett 
a Monarchiába. Francis Cavaliero, Thomas 
Benson és Robert Hesp volt a három legje-
lentősebb tréner közülük. 

Kincsem első hat győztes futamát német-
országi versenypályákon teljesítette. 

Volt egyszer egy versenyló. Kincsemnek hívták. Magyarországon (vagyis akkoriban hivatalo-
san: az Osztrák—Magyar Monarchiában) született 1874-ben. A világ legsikeresebb versenylo-
va, a lovak Hosszú Katinkája: 54 versenyéből  
54-et megnyert, soha nem akadt legyőzője.

Volt a ménesbirtokon egy fekete-fehér nőstény 
macska, Kincsem legkedvesebb cimborája. Sok 
időt töltöttek együtt a ló istállójában, a macska 
naponta elkísérte a tréningjeire is. Egy anekdota 

szerint Kincsem a macska nélkül nem volt hajlan-
dó elindulni a versenyein. Egyszer a franciaorszá-
gi Boulogne-sur-Mer-i kikötőben az egész istál-

lószemélyzet kétségbeesetten kereste a macskát, 
amikor az történetesen elkóborolt a ló mellől.

Szívlapát. Szerkesztette: Péczely Dóra
Tilos az Á Könyvek, 2017
Illusztrálta: Dániel András

Kincsem és a macska - By Emil Adam  
via Wikimedia Commons

1877-ben Kincsem egyik budapesti futamán mindenki biztos volt a csodaló győzelmében és a 
fogadások történetében ekkor történt először, hogy nem a győztes, hanem a második helyen 
befutott lóra fogadóknak fizettek ki nyereményt. Kincsem fogadások nélkül indult el a futamon.

3. évfolyam, 2017. 8. szám  | kincsem, aranyam

27

mikkamakka-bel_2017_8_beliv_11_27.indd   27 2017. 11. 28.   12:51:09



sű futamon Kincsemnek a francia versenyló 
ellen kellett volna kiállnia, de Verneuil  
a verseny előtti napokban megsérült. 
Kincsem a futamon könnyedén győzött 
és általános csodálat tárgya lett, még 
10 ezer fontot is ajánlottak a megvéte-
lére. Blaskovich azonban nem adta el.

Ötévesen tizenkétszer állt rajthoz Eu-
rópa nagyvárosaiban és lóversenyköz-
pontjaiban: Bécsben, Berlinben, Frank-
furtban és újra Baden-Badenben is.

Európa több országában összesen 
13 versenypályán 54 alkalommal indult 
versenyen, és 54 győzelmet aratott. 
Győzelmeinek értékét emeli, hogy kan-

caként verte meg a méneket, ami lóverse-
nyeken kivételesnek számít. 

Kincsem futamairól a korabeli újságok 
rendszeresen tudósítottak. A versenylovakat 
akkoriban a futamok helyszínei között vo-
naton szállították, Kincsem így körbeutazta 
fél Európát. Amikor Berlinben futott, Heinrich 
Schnaebeli fényképész lefotózta a csoda-
kancát. Ezt a képet tartják Kincsem leghűbb 
ábrázolásának.

Utolsó versenye 1879. október 21-én a 
pesti Kancza-díj volt, amelyet tíz hosszal 

A „hölgy” kissé „bogaras” és érzékeny ló volt, 
különösen az ivóvízre volt kényes. Egy történet 
szerint a baden-badeni futam pályájának a kö-
zelében Kincsemnek alig tudtak megfelelő vi-
zet találni, mert az akkor már egy napja szom-

jazó kanca nem fanyalodott rá a személyzet 
által kínált és választott kristálytiszta ivóvízre. 

A pálya közelében, egy öreg kútban találtak 
olyan minőségű vizet, amit Kincsem megfele-
lőnek talált, és amelynek az íze hasonlított az 

otthon megszokott gödi ivóvizéhez.

Háromévesen megnyerte az osztrák 
Derbyt, de nyert Baden-Badenben, Po-
zsonyban és a „Magyar St. Leger-díj” pesti 
futamán is (az St. Leger a hároméves lovak 
utolsó nagy csatáját jelenti világszerte, extra 
hosszú távon, 2800 méteren). Négyévesen 
Bécsben kezdte a versenyszezont, 1878. 
április 22-én. Addig 27 versenyen indult vere-
ség nélkül. 

Egyedül a francia tenyésztésű, akkor 
négyéves Verneuil nevű mént tartották ha-
sonló képességűnek. 1878. augusztus 1-jén 
Angliában, a híres Goodwood Cup elnevezé-

Hoppegartenben 1879. július 18-án készült fénykép. 
Az ötéves kanca előtt Hesp Róbert tréner, nyergében 
Wainwright zsoké (H. Schnaebeli felvétele)

„Kincsem mint 4 éves.” Vadász- és Versenylap  
1857–1919 Vadász- és Versenylap 31. évfolyam, 
1887, 1887. 03. 24 / 12. szám 109. oldal
Emil Adam
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nála. Tizenhárom éves korában kimúlt a le-
gendás telivér és anyakanca.

Teljesítményét soha egyetlen versenyló 
sem tudta felülmúlni, ezzel a magyar lóte-
nyésztésnek máig ható világhírnevet szer-
zett. Utódai és azok leszármazottai a világ 
sok neves tenyészménesébe is eljutottak. 
Hírnevét jól jellemzi, hogy olyan országokban 
is neveztek el futamot a csodakancáról, ahol 
Kincsem meg sem fordult.

Díszes kitüntetései és érmei a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeumban láthatók, ahol 
az óriási vitrinben elhelyezett csontvázát és 
a gödi tréningtelep makettjét is megcsodál-
hatjuk. 

nyert meg az Ilona és Dagmar nevű lo-
vak ellen. 

Blaskovich a tápiói ménesében a te-
livéreket félig magukra hagyatva, egy 
homokos és csak kevés füvet termő 
pusztán nevelte föl, ám a fiatal állatok-
nak annál több zabot adott. Az általa ter-
mesztett zab olyan tápszernek bizonyult, 
amely a gyöngébb étvágyú és ideges 
kancáknál is bevált. A versenyekre tör-
ténő utazás közben is a Blaskovics-féle 
zabbal etették az idomítás alatt lévő lovakat. 
Hesp, Kincsem trénere büszkén nyilatkozta 
Angliában: „Kincsem soha sem evett másféle 
zabot”.

Kincsem lábai hatévesen már nem voltak 
egészségesek, futtatni szerették volna, de 
kiderült, az ízületei már elkoptak és még egy 
csikó is megrúgta, amitől le is sántult. Ettől 
kezdve sokat ígérő tenyészkancaként számí-
tott rá a tulajdonosa. 

Öt csikó: Budagyöngye, Ollyan Nincs, 
Talpra Magyar, Kincsőr és a Kincs nevű ló 
született Kisbéren, ők voltak Kincsem köz-
vetlen utódai. 1877-ben Kincsem megbete-
gedett, gyomor- és bélgörcsök jelentkeztek 

A világhírűvé vált versenyló nevét a buda-
pesti Kincsem Park és a 2007. június 8-án 

Sárneczky Krisztián csillagász által felfede-
zett, 161975 Kincsem nevű aszteroida is őrzi. 
Több szobrot és festményt is készítettek róla, 
életnagyságú bronzszobra a Kincsem Park-
ban, a galopp-pálya bejáratánál található. 

Herendi Gábor filmrendező 2017-ben mutatta 
be Kincsem című romantikus kalandfilmjét.

Kincsem, „a legyőzhetetlen csodakanca” 
(Emil Adam festménye, 1878)

29

3. évfolyam, 2017. 8. szám  | kincsem, aranyam

mikkamakka-bel_2017_8_beliv_11_27.indd   29 2017. 11. 28.   12:51:19



30

Mikkamakka

30

Sándor Enikő összeállítása

Az év hala: a HArcSA

Képről már biztosan látott mindenki harcsát, 
vizeink legnagyobb halát, amelyet jellegze-
tes bajszáról lehet felismerni. Két bajsza és 
az állán található négy szálból álló szakál-
la a tájékozódásban és az ízlelésben nyújt 
segítséget. A harcsa ragadozóhal; kisebb 
halakkal, rákokkal, békákkal, sőt piócával és 
egyéb puhatestűekkel is táplálkozik. Széles 
szájában apró, tüskés fogak vannak, ez a 
gerebenfogazat, ami olyan, mint egy reszelő. 
Bőre eléggé sikamlós és sima, színe pedig 

feketés-szürke. A nyu-
godtabb vizeket 

szereti, több-
nyire tavak 
nádasai 
mellett, víz-
be dőlt fák 

közelében 
vagy alámo-

sott vízmedrek-
ben él. Májustól júli- 

       usig rakja le a petéit. A hím harcsa készít 
fészket, és ő őrzi az ikrákat még a kikelést 
követő néhány napban is. Kifejlett korában 
teste 1-1,5 méter hosszú, és körülbelül 10-
15 kg-t nyom. Régebben ügyes horgászok 
200 kg-os harcsát is foghattak vizeinkből, 
de ritkán még ma is akad példány, ami 100 
kg-t nyom. Ha többet szeretnél megtudni 
a különböző halfajokról, látogass el a Ma-
gyar Haltani Társaság honlapjára (www.

haltanitarsasag.hu), ahol szavazhatsz, hogy 
2018-ban melyik, a társaság által javasolt 
hal nyerje el az év hala címet. 

Az év kétéltűje:  
a MOcSÁrI BÉKA

A Magyar Madár-
tani Egyesület 
Kétéltű- és 
Hüllővédelmi 
Szakosztálya 
a mocsári bé-
kát választotta 
az év kétéltűjének. 
Fajtársai közül kiemel-
kedik színpompás kék 
színű bőrével, amelyet a 
hím visel, amikor nőstényt 
szeretne elcsábítani. Sajnos 
manapság egyre kevesebb van a mocsári 
békából. Nehéz megkülönböztetni a többi 
békafajtól, ugyanis amikor éppen nem a kék 
ruháját viseli, a bőre neki is zöldes-barnás-
szürkés, oldalán sötétebb foltokkal. Nedves, 
de nem túl magasan fekvő területeken él, így 
megtalálható a Kis-Balatonnál, a Tisza és a 
Dráva ártéri erdőségeiben, Szatmár-Bereg 
lápjaiban és az alföldi Turjánvidéken. Kifejlett 
korában főként a szárazföldön tartózkodik. 
Gerinctelen állatokkal táplálkozik. A nőstény 
békák a petecsomókat egymáshoz tapaszt-
va a sekély víz fenekére rakják, és körülbelül 
két hét múlva már kis ebihalak kelnek ki be-
lőlük.

1.

1.
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Az év madara: a TENGELIC

Az idei évben több mint 12000-en szavaz-
tak a Magyar Madártani Egyesület oldalán 
az Év Madarára, amely címet hazánk és a 
kontinens egyik legszínpompásabb pintyfé-
léje, a tengelic nyerte el. Tollazatának egyik 
jellegzetessége a fején található piros folt, 
amely egészen a torkáig leér. Tollazatán 
még megjelennek a fehér, a fekete, a 
barna, valamint szárnytollain a 
sárga színek; nagyon látványos, 
amikor repül. A hím és a tojó 
rendkívül hasonlít egymásra. 
Fás-bozótos helyeken szeret 
élni, de viszonylag nyitott te-
rületen, a sűrű erdőket kerüli. 
Nyugat-Európától egészen Kö-
zép-Ázsiáig, de Afrika északi részén 
is fészkel. Betelepítették Dél-Amerikába, 
Ausztráliába és sok szigetre is. Különböző 
fák (különösen a platán és a nyárfa) magvá-
val és egyéb aprószemű magokkal táplálko-
zik, a fiókáit pedig hernyókkal, lárvákkal és 
kisebb rovarokkal eteti. Évente kétszer költ, 
általában 5 tojáson kotlik a tojó, míg a hím 

gondoskodik az eleségek begyűjtéséről. 
Ha többet szeretnél megtud-

ni a madarak, hüllők és 
kétéltűek világáról, 

látogass el az MME 
honlapjára (www.
mme.hu), ahol 
különböző prog-

ramokról értesül-
hetsz, vagy akár 

a webkamerákon 
keresztül betekintést 

nyerhetsz egy-egy madárcsalád 
mindennapjaiba is. 

Az év emlőse: a MOGYORÓS PELE

Icipici, nagy szemű, hosszú farkú állatka. 
Testének hossza alig éri el a 10 cm-t, sú-
lya mindössze 15-25 grammos. Bundája 
vöröses-szürkés-sárga; párnázott mancsá-
val jól meg tud kapaszkodni az ágakon. Nagy 
fekete szeme az éjszakai tájékozódásban 

nyújt segítséget. A mogyorós pele 
sokféle területen él, par-

kokban is előfordul, 
egyedül az aljnö-

vényzet nélküli 
fenyveseket ke-
rüli. Ha valahova 
beköltözik, na-

gyon ragaszkodik 
a területéhez. Elő 

szokott fordulni az is, 
hogy ősszel a magára ha-

gyott nyaralókban keres magának táplálékot. 
Főként magvakkal, különböző bogyókkal, 
rügyekkel és fák gyümölcseivel táplálkozik, 
de kora tavasszal ráfanyalodik a lárvákra és 
rovarokra is. Október vége felé a mogyorós 
pele egy teljesen zárt alvófészket készít ma-
gának a föld fölött vagy a föld alatt, ahová 
bevackolja magát, és alszik egészen áprili-
sig. Egy nőstény pele évente akár 1-3 almot 
is világra hozhat, amelyből körülbelül 3-4 
kispele születik. Ma már a veszélyeztetett 
fajok közé tartozik – sok, számára alkalmas 
élőhely megszűnt, de problémát okoznak a 
téli hőmérséklet-ingadozások is, és sokszor 
esik áldozatául rókának, macskának vagy 
akár vaddisznónak. 

Ha meg szeretnéd tudni, hogy melyik fa, rovar, 
gomba és vadvirág lett az év választottja az idén, 
látogass el a Föld Napja Alapítvány honlapjára 
(www.fna.hu/hir/vadonelok2017), amely 
cikkünk forrásaként is szolgált.

1.

1.
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A mese mi vagyunk A 3 emeletes mesekönyv

A 3 emeletes mesekönyv című bábelőadás 
zalaegerszegi bemutatóját 2017. október 
végén láthattuk a Griff Bábszínházban. A 7 
éves kortól ajánlott darabon az óvodás korú 
gyerekek és a kísérő felnőttek is nagyszerűen 
szórakoztak. 

A színpad közepén egy félgömb alakú, 
háromszintű építmény áll. Az első szinten 
a különféle mesék szereplői, a másodikon 
a Magyar Történelem, a harmadikon pedig 
maga a meseíró lakik. Mindezzel egy időben 
egy emberi koponyában, mégpedig az író 
agyában is vagyunk, beleláthatunk a gondo-
lataiba, amiket aztán megjelenített a mese-
könyvében is. Ugyan az előadás kezdetén a 
kisebbek megijedtek a mesélő (a mesekönyv 
írójának) mélyen búgó hangjától, de az ijedt-
séget a vicces jelenetek és a néha szomorú, 

de magával ragadó pillanatok hamar ellen-
súlyozták.

Minden szereplőt egyetlen művész játsz-
sza könnyed, elragadó stílusban. Tóth 
Mátyás kelléke néha csak egy „tanítóné-
ni-szemüveg” vagy egy nemzeti színekkel 
díszített sál két végére varrt bokszkesztyű, 
ám a színész arcjátéka olyannyira kifejező, 
és olyan jól használja ki a teljes színpadte-
ret, hogy egyes jeleneteknél vagy a gyerekek 
kuncogtak fel, vagy a felnőttek hümmögtek 
elismerően. 

A mese nem mismásol, nem titkolja a 
gyerekek elől az élet nehéz pillanatait. Sorra 
kerülnek elő a problémák, iskolai nehéz-
ségek, nagyszülők halála, válás. Ebben az 
előadásban – a korábban Kemény Henrik 
bábjátékaiból népszerűvé vált figura – Vitéz 
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A 3 emeletes mesekönyv

Griff Bábszínház, Zalaegerszeg

Szereplő: TÓTH MÁTYÁS

Író hangja: HANNUS ZOLTÁN

Tervező: GROSSCHMID ERIK

Dramaturg:  KHALED-ABDO 
SZAIDA

Rendező: SOMOGYI TAMÁS

Fotók: Pezzetta Umberto

László szavaiban a Magyar Történelem is 
életre kel. Egy kis virág történetén keresztül 
eljutunk a honfoglalástól mai korunkig, a 
változó világban ez a kis növény fejezi ki az 
állandóságot. 

Ezeket a történelmi, iskolai vagy családi 
kérdéseket, epizódokat csak felvillantja és 
mesés köntösbe öltözteti a Somogyi Tamás 
által rendezett bábjáték, de a téma megbe-
szélését otthonra, a családra hagyja.

Farkas Judit
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3 emeletes mesekönyv
részlet

A mi Háromemeletes Házunkban a balkonon, a teraszon, és fent, a tetőn Leander papa és Le-
ander mama és családja virágzik. A kis leanderek pajkosak, csintalanok. Erre nyújtogatják, arra 
nyújtogatják a levelüket. A Vitéz Muskátlik nagy és színes család. Az egyik balkonon tavasztól 
Sétányrózsa néni és rokonsága él, fehér, sárga és piros sziromruhában. Gyakran pihennek a 
tetőcserepeken és a teraszokon boszorkányok, tündérek, galambok, szélfuvallatok, és olyan 
énekek, akik elcsavarogtak, és éppen nem találják gazdájukat, az énekeseket. A Házban az 
egyik lakó Paradicsom Gézáékat és Paprika Piroskáékat karózza a tetőn. A padláson, mint már 
mondtam, Sámánova Pukkanova Jajneked, a boszorkány lakik.

Egy igazi ház nyikorog, sóhajtozik, morfondírozik, recseg és beszélget. Néha még dúdol is. 
Meg álmában horkol egy kicsit. A mi Házunk ilyen. A falai között kiskendő és lepedőnagy huza-
tok szállnak és suhannak. Láthatatlanok. De mi azért érezzük őket. A mi Házunkban például a 
legelőkelőbb huzatot Gróf Huzatnak nevezik. Van egy különös lakótársunk, egy jó kis fogfájás 
Szuvas. Ő úgy lett, hogy egy régebbi lakó, bizonyos Fogas úr, soha nem forgatta a szájában a 
fogkefét.

Csak rágta a cukrokat, a kolbászokat!
Azzal dicsekedett az udvaron, neki nem kell fogat sikálni, már a neve is fogas. Pórul is járt 

őkelme. Kilyukadt az egyik foga, vagy talán több is. Lyuk lyuk hátán:
De amikor elköltözött, itt hagyta nekünk a fogfá-

jását. Szuvas azóta jön és megy, és szívesen 
fejest ugrana valaki szájába.

Aztán velünk él a Házban Tüsszentés 
Hapci, meg Kis Sóhajtás és Nagy Só-
hajtás, és Kacagás és Sírás. És per-
sze Por Béla és Por Béláné! Néha 
pedig huhogás hallatszik a tető 
felől, de nem a szellemek beszél-
getnek, hanem csak a Bölcs Bagoly, aki 
szintén velünk él, dúdolászik.

Jó kis lakóközösség, ugye?

Kik élnek a házban?
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Néha nagy veszekedés támad a Házban. Az egyik veszekedő így néz ki, és Kuruc Béla bácsi 
a neve:

A veszekedők

Kurucz Béla bácsi

Labancz Palika

Részlet Darvasi László a 3 emeletes mesekönyv című könyvéből.  
Illusztrálta: Koncz Tímea, Magvető, Budapest, 2013

a másik veszekedő pedig így néz ki, és La-
banc Palika a neve:

Ha Kuruc Béla bácsi jóllakott, akkor Labanc  
Palika éhes maradt.

Ha Labanc Palika fázott, Kuruc Béla bácsinak  
melege volt.

Ha Kuruc Béla bácsi aludni akart, Labanc Palika éber volt, és kalapálni akart, vagy toporzé-
kolni, vagy trombitálni.

– Ej a te dédapád, így meg úgy – dühösködött Kuruc Béla bácsi.
– A te dédapád így meg úgy – hepciáskodott Labanc Palika.
Szóval sokat ellenkeztek, sokat perlekedtek.
De hiába ellenkeztek, hiába perlekedtek, ugyanabban az országban laktak.
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Gyerekkorában mit gondolt a gazdag-
ságról?

Nem emlékszem, hogy gondolkoztam volna 
a dolgon. Viszonylag jó körülmények között 
éltünk, volt egy autónk is, egy Zsiguli, ami 
akkoriban menőnek számított. Elégedett vol-
tam, azt hiszem. 

S később?
A kilencvenes évek elején voltam fia-

tal felnőtt. Nem volt elsődleges célom, hogy 
meggazdagodjak, de fontosnak tartottam, 
hogy a munkámat anyagilag is elismerjék. 
Húsz év úgy telt el, hogy sokat dolgoztam 
a családomért, azért, hogy anyagilag meg-
teremtsek mindent a számukra. Viszonylag 
korán elkezdtünk adakozni is a feleségem-
mel. Mai hitem szerint mindennek tulajdono-
sa Isten, az Úr, mi csak sáfárok, megbízottak 
vagyunk. Nem az a kérdés, hogy mit tegyek a 
pénzemmel, hanem a kérdést úgy kell felten-
ni, hogy „Uram, mit tegyek a pénzeddel?”

Gyerekeknek is meg lehet ezt taníta-
ni?

Amint a gyerekek iskolások lesznek, valami 
kis jövedelmet kell rájuk bízni. Ez lehet zseb-
pénz, vagy apróbb munkák elvégzésének 
gyümölcse. Ezután következik a tervezés. Ezt 
három befőttes üveg szemlélteti a legjobban, 
amelyre az „adakozás”, a „megtakarítás”, és 
a „költekezés” feliratot rakjuk. A gyerekek-
nek szét kell osztani a pénzüket a három 
üveg között. Ha egy üveg kiürül, nem lehet 
abból költeni. A lányaimnak tizennégy éves 
kortól volt tinédzser bankszámlájuk. Nekik 
kellett abból kigazdálkodniuk például a kü-

Elsős koromban bélyeget gyűjtöttem, amit 
később a postán be lehetett váltani. Kilenc-
venkilenc forint gyűlt össze, nagyon büszke 
voltam rá! Dr. Szalai Zsoltot, a Keresztyén Ve-
zetők és Üzletemberek Társaságának alelnö-
két kérdeztem gazdagságról, megtakarításról 
és arról, hogy mindezt hogyan lehet a gyere-
keknek megtanítani.

A három befőttesüveg

Dr. Szalai Zsolt (1965), 
közgazdász. Két gyerek 
apukája. Szentendrén 
él, az ottani Református 
Gyülekezet presbitere-
ként szolgál. 
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mikkamakka-bel_2017_8_beliv_11_27.indd   36 2017. 11. 28.   12:51:49



37

3. évfolyam, 2017. 8. szám  | kincsem, aranyam

Először a pénz jut eszembe  a gazdagságról. Én elégedett vagyok a mostani életemmel, annyi pénzt kapok apától,  ami elég nekem.  
(Ágnes, 10 éves)

Nekem nem jelent sokat ez a szó:  

gazdagság – anyagi értelemben. Sok  

barátnőm anyagilag jobban él, mint én, 

de sosem éreztem rosszabbnak ezért ma-

gam náluk. Főképp azért, mert én meg 

egy csomó mindent kapok, pl. van egy 

normális családom… Megtakarítani, saj-

nos, nem tudok, rögtön elköltöm, amim 

van, a zsebpénzem. De nyáron majd  

dolgozni is szeretnék. S adakozni szok-

tam, ha valaki az utcán odajön hozzám, 

mindig adok neki pár forintot, ahogy az 

utcazenészeknek is. (Eszter, 16 éves)

Nekem a gazdagság egy vadiúj Gamer  
PC-t, vagy egy PS4-et és anyagi jólétet  
jelent. Lehetne rosszabb is a mostani  életünk, lakhatnánk az utcán is, de mi  
albérletben élünk, ahol sajnos nincs külön 
szobám. Néha adakozni is szoktam, van  
például egy malacperselyünk, utazás-ra gyűjtünk. Én is szoktam bedobni pénzt, 
mert szeretnék elmenni egy tanktemetőbe, 
ami csak Németországban és Kínában van.   
(Ádám, 12 éves)

lönóráikat, a telefonszámlájukat. Fontos volt 
számunkra, hogy megtanítsuk nekik az igé-
nyeik és a szükségleteik közötti különbséget 
is – mindezt a hirdetések erőteljes hatása 
ellenében. Az adakozás is könnyebb a gyere-
kek számára, ha konkrétan látják, hogy mire 
adnak. 

A megtakarítási szokásokat is rögtön ki 
kell alakítani, amint a gyermek jövedelemhez 
jut. A kisebbik lányom gimnazista korában 
szeretett volna egy számítógépet. Kinézett 
egyet a neten, majd a zsebpénzéből félretette 
az árának kétharmad részét. 

Hogyan taníthatjuk meg a munka ér-
tékét?

Az egyik legjobb módszer, ha már korán a 
gyerekekre bízunk valamilyen apró házi-
munkát. Lehet ez a szemét, ami ki kell vinni, 
vagy a söprögetés, vagy a mosogatás. De 
fontos az is, hogy a gyermek ismerje meg a 
mi munkánkat. Ha saját vállalkozásunk van, 
jó, ha egy kicsit bevonjuk a gyerekünket, ha 
alkalmazottak vagyunk, az is jó, ha ellátogat 
a munkahelyünkre a lurkó. Az viszont nem 
jó üzenet, ha a munkahelyünkön sokat dol-
gozunk, de otthon csak panaszkodunk a sok 
mosogatnivaló miatt…

Mit gondol a másoknak végzett mun-
káról?

Szerintem, ha a gyermekünk középiskolás 
lesz, jó, ha zsebpénzét vagy annak egy ré-
szét nyári munkával keresi meg. Így sokkal 
jobban megtanulja a munka, illetve a pénz 
értékét. 

Önnek mit jelent most a gazdagság?
Óriási felelősséget. Nemcsak pénzben 

lehetünk gazdagok, hanem tehetségben, idő-
ben és kapcsolatainkban is. Az interjút készítette: Konkoly Edit
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A forint előtt a pengő volt Magyaror-
szágon forgalomban. A pengő a II. 
világháború (1939–1945) hatalmas 
pusztításának köszönhetően rendkívül 
gyorsan elveszítette az értékét. Oly-
annyira, hogy a száguldó pénzromlás, 
azaz a hiperinfláció hatására alig egy 
esztendő alatt semmivé vált a pengő. 

Hétről hétre, napról napra egyre 
nagyobb számokat kellett nyomtat-
ni a bankjegyekre, egyre keveseb-
bet ért a pengő. Egy idő után már 
ki sem fért a rengeteg nulla, ezért 
előbb milpengőnek, azaz millió-pen-
gőnek kellett hívni, aztán pedig már 
bilpengőnek, azaz billió-pengőnek. A vi-
lágon valaha használatba került legna-
gyobb címletű bankjegy a százmillió-
bilpengő, ami száztrillió pengőnek 
felelt meg, de valójában már semmit 
sem ért, a pénz helyét addigra átvette 
a cserekereskedelem. A bankjegyeket 
az emberek eldobálták, és az utcán sö-
pörték, mint a szemetet. Ennek ellenére 

„Egy forintért megmondom!” – a mondás minden idők egyik legsikeresebb magyar 
rajzfilmsztárjától, Mézga Aladártól származik. Mégsem vált volna szállóigévé, ha 
maga a forint nem olyan közkedvelt. Márpedig a forint – mint a pénz általában – 
meglehetősen nagy népszerűségnek örvendett mindig is. Pedig évszázadok alatt 
többféle pénznem volt hazánkban a hivatalos. 

38

Egy f rintért megmondom!

a bank megjelentette még a következő 
fokozatot is, a világ valaha kinyomta-
tott legnagyobb címletű papírpénzét, az 
egymilliárd-bilpengőt. Számjegyekkel 
leírva ez így néz ki:  
1 000 000 000 000 000 000 000. 

Ez a bankjegy viszont már nem került 
forgalomba. Magyarország vissza-
kapta a háború alatt elrabolt aranytar-
talékát, összesen 28,8 tonna aranyat. 
Ez 2663 darab aranyrúd, egy tonna 
aranypénz és aranygranulátum volt. Ez 
volt a biztosítéka annak, hogy a nagyon 
elértéktelenedő pengőt felválthassa a 
forint.

Nyulász Péter összeállítása
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A forintot 1946. augusztus 1-jén, 
hetvenegy évvel ezelőtt vezették be. 
A forint azonban már korábban is 
szolgált hivatalos fizetőeszközként 
Magyarországon. Méghozzá 1325-
ben, amikor Károly Róbert királyunk 
értékálló aranypénzt kívánt bevezetni. 
Pénzverő mestereket hívatott az itá-
liai Firenzéből, akik Körmöcbányán, az 
aranytermelés központjában rendez-
kedtek be, és velük firenzei mintára 
aranypénzt veretett. Innen származik 
a „forint” elnevezés is: firenzei arany, 
azaz „fiorino d’oro”. 

Ezzel Károly Róbert király is rekordot 
állított fel: ő volt az első európai uralko-
dó, aki országában bevezette az arany-
valutát. Az ő példáját követte azután 
Európa majdnem összes uralkodója 
is. A mai magyar forintot látva pedig a 
valaha élt királyaink közül talán Mátyás 
király volna a legjobban megelégedve, 
hiszen az ezresen a saját arcképét lát-
hatná. Igaz, Károly Róbert is szerepelt 
egyszer a kétszáz forintoson, de azt a 
bankjegyet mára már bevonták.

39

Egy f rintért megmondom!
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Az idén 200 éve született híres költőnknek, Arany Jánosnak egyik 
legkedvesebb édességét, az általa Marcza-fánknak nevezett süte-
mény receptjét közöljük most. 
    
A költő a recept leírását egyik tréfás levelében küldte el régi költőba-
rátjának, Szilágyi Istvánnak Debrecenbe. 

                   „Marcza-fánk”

arany János 1848-ban 
Barabás Miklós litográfiája

„... itt a recipe: üss egy
 csuporba (például) két tojást. 

Belé egy kevés s
ót, cukrot. 

Verd össze jól és ön
ts hozzá egy meszely* tejet; a

nnyi 

lisztet, hogy pa
lacsinta tészta sűrűségű legy

en. 

Akkor tégy zsírt
 tepsibe, egy u

jjnyi vastagul, s 

ezt forrald fel. Mikor legjobban forr, a tésztát 

kanalankint rakd belé, egy-egy 
kiskanállal egyhelyre 

és pirosra süsd meg. Punctum. 

Ez fiam, oly egyszerű,
 hogy magad is megcsinálha-

tod. Hirtelen étel, amikor hamar kell valamit csinál-

ni!!!...” 

Arany János kedvenc 
desszertje

40

*  Egy meszely = a régi iccének a fele,  
vagyis: 0,35 liter

Mikkamakka
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Jó étvágyat!

A tojást alaposan kikeverjük a cukorral, a sóval, a reszelt narancshéjjal és a rummal, 
majd hozzáadjuk a tejet és apránként a lisztet. A palacsintatésztánál kicsit sűrűbb, 
joghurtállagot kell kapnunk. 

2 dl olajat és egy evőkanál sertészsírt hevítünk egy kisebb serpenyőben 
közepes lángon, amibe egy olajozott evőkanállal adagoljuk a 
fánktésztát. A próbasütésnél gyorsan kiderül, hogy a 
tésztához kell-e még lisztet tennünk. Ha egy kicsit sűrűbb 
a tészta, akkor szépen formázhatóak a fánkjaink. 
Arra ügyelnünk kell, hogy azért folyékony állagú 
maradjon a tésztánk. 
Papírtörlőre szedjük, lecsöpögtetjük, 
és rögtön tálaljuk. Még másnap is 
finom, ha marad     .

Fotó: Szarka Zsófia

Hozzávalók 35 db fánkhoz:

De hogy könnyebb legyen elkészíteni, modernizáltuk a receptet:

• 10 evőkanál liszt

• 2 db tojás

• 1 csipet só

• 1 evőkanál cukor

• 1 csomag vaníliás cukor

• 1 narancs reszelt héja (vegyszermentes!)

• 1 teáskanál rumaroma

• 3,5 dl tej (2,8%-os)

• 2 dl olaj

• 1 evőkanál sertészsír a sütéshez

•  Lekvár, porcukor, fahéj, mazsolás túrókrém 

az ízesítéshez.

Elkészítés:

41
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Arany János: Juliska elbujdosása

Töredék

42
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Illusztráció: Dániel András

Egyszer egy kis leány mit tett fel magába? 
Azt, hogy ő biz’ elmegy széles e világba, 
Elbujdosik messze, a határon végig, 
A mező párkányán leboruló égig, 
Túl a három nyárfán, a tanyákon is túl. 
Fele sem bolondság, mert már épen indúl; 
Látszik, hogy korántsem tréfa volt a terve; 
Szegénykét, vajon mi indíthatta erre? - 
 
Hát bizony gyakorta megesik, nem újság 
A gyerek-szobában az ily háborúság: 
A fiú vagy lányka tisztjét megfeledi: 
Papa megdorgálja s a mama megfeddi, 
Sőt, ha nagy a vétség s nagyon rossz a gyermek, 
Az se hallatlan, hogy valakit megvernek, 
Azzal kényszerítik a maga javára, 
Melynek egy-két könnycsepp nem olyan nagy ára. 
 
A mi kis lányunkat vereség nem érte: 
De fájt neki a szó s megneheztelt érte; 
Félreül duzzogni, csinál képet, hosszút, 
Töri fejét nagyba, mikép álljon bosszút. 
Mellé sompolyog a cicus, vigasztalja, 
Dorombol egy nótát, a kezét is nyalja: 
De a keményszivű elveri a macskát, 
Orrára nyomintván egy goromba fricskát. 
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Jön az ebéd sorja, csörög tányér, kalán: 
Ez a kis haragost megbékíti talán? 
Ó dehogy! akármint terítnek, tálalnak: 
Ő még arra sem néz, elfordul, a falnak. 
Majd összekeresi, ami csak az övé, 
Szép rendetlenségbe köti mind együvé; 
Nem marad ki semmi, vele megyen a báb: 
Lesz kivel az úton beszélni legalább. 
 
Akkor megcsókolja szüleinek kezét, 
Búcsúzik örökre; nem használ a beszéd; 
Anyja szépen kéri: „Ugyan hova mennél? 
Hol hálnál az úton? mit innál? mit ennél? 
Ne menj el galambom! ne menj el virágom! 
Ki lesz akkor az én kedves kis leányom? 
Ha te engem itt hagysz, ugyan hova legyek?” 
Gondolá a rossz lány: azért is elmegyek. 
 
De az édes apja komolyan így szóla: 
„Már fiam, ha elméssz, nem tehetek róla: 
Itt van egy fehér pénz a nagy útra, tedd el; 
Erre sem vagy méltó önnön érdemeddel.” 
Fanyalogva nyúlt a kis leány a pénzhez, 
Otthon maradásra szinte kedvet érez; 
De örökségét már kiadá az atyja, 
Egy szó kellene csak: szóval sem marasztja. 
 
Elindult világra, de az utcaajtónál egy kutyát látott, 
s nem mert világra menni.

200 éve született Arany János, Petőfi Sándor  
nagy költőbarátja.

43
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Mikkamakka kézműves 
kuckója

Aranyhalacska

Tengernyi mesében találkozhatsz a varázslatos képességekkel rendelkező aranyhallal, aki gaz-
daggá teszi a jószívű halászt, segít a legénynek elnyerni a királykisasszony kezét, vagy éppen 
móresre tanítja a szegény ember telhetetlen feleségét. Mikkamakka segítségével készítsd el az 
Óperenciás-tenger ficánkoló halacskáját, aki teljesítheti akár három kívánságod is!

Amire szükséged lesz:
 • aranyszínű csomagolópapír (12x12 cm)
 •  maradék aranyszínű papír vagy csillámos 

dekorgumi
 • olló
 • ragasztó
 • filctoll

Így készítsd el:

Hajtsd meg a négyzet 
alakú papírlap átlóját!

Nyisd szét a négyzetet!

3.

1.

A jobb, majd a bal oldali csúcsot is 
hajtsd a középső hajtásvonalra! Kör-
möddel élesítsd meg a hajtásokat!

2.

44
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5.4.

A csúcsokat egymáshoz illesztve 
hajts háromszögformát!

A fejet kissé lapítsd és kerekítsd le! Ragassz uszonyokat a has alatti és a 
farokrészre aranyszínű papírból vagy 
csillámos dekorgumiból!

Rajzolj szemet az aranyhalacskád-
nak és hajlítsd ívesre a testét!

Nyisd szét újra a négyzetet, majd a szélek össze-
ragasztásával alakítsd ki a halacska testét! 

A hajtásvonal határáig egyenletesen vag-
dosd be a papírt! A teljes hossz háromne-
gyedéig, a hal fejének vonaláig haladj!

6.

7. 8.

9.

45
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Szöveg: Győrfi Ágnes  
Kép: Penkert Emma
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  L a b o r  a   k o n y h á b a n

Hogyan készül a kandiscukor?

A kandiscukor egy olyan egyszerű édes-
ség, melynek elkészítése akár tudomá-
nyos kísérletnek is megfelel. A folyamat 
akár egy hétig is eltarthat, de nagyon jó 
móka nézni, hogyan nőnek a cukorkristá-
lyok. Nézzük hát, hogyan készül!
 

A befőttesüveget mossuk ki alapo-
san forró vízben.

Nedvesítsük be a hurkapálcikát, és 
forgassuk meg a cukorban. Ebbe az 
alaprétegbe fognak majd „kapasz-

kodni” a cukorkristályok, amikor elkezde-
nek formálódni.

Tegyünk vizet egy közepes méretű 
edénybe, és helyezzük a tűzhelyre. 
Kezdjük el hozzáadni a cukrot, egy-

szerre csak egy csészével, minden alka-
lommal kavargassuk meg. Megfigyelhet-
jük, hogy minden egyes adagolás után a 
cukor egyre nehezebben olvad fel. Folya-
matos kavargatás mellett addig főzzük a 
szirupot, amíg belekerül és fel is olvad az 
összes cukor. Ezután vegyük le az edényt 
a tűzről.

Amire szükséged lesz:

• 2 csésze víz

• 4 csésze kristálycukor

• ételszínezék (tetszőlegesen)

• befőttesüveg/magas falú pohár

• hurkapálcika

1.

2.

3.
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Ha ételfestékkel színesítenénk a kristályunkat, akkor pár csepp színezéket most 
adjuk a sziruphoz.
Hagyjuk a szirupot kb. 10 percig hűlni, aztán öntsük bele az előkészített üvegbe

           Engedjük bele a benedvesített pálcikát úgy, hogy az 2,5 cm-re legyen az aljától.

Az üveget óvatosan helyezzük hűvös helyre, erős fényhatástól távol. Takarjuk le a 
tetejét fóliával vagy papírtörlővel.

A kristályok már 2-4 óra múlva elkezdenek formálódni. Ha 24 óra múlva nem lát-
szik semmi változás a pálcikán, akkor próbáljuk meg újra felforralni a cukorsziru-
pot, és olvasszunk fel benne még egy csésze cukrot. Aztán öntsük vissza a befőt- 

           tesüvegbe, és tegyük bele újra a fonalat vagy a nyársat.

Addig hagyjuk nőni a kandiscukrot, amíg eléri a kívánt méretet. De túl nagyra se 
hagyjuk, mivel akkor hozzá ragadhat az üveg széléhez. Vegyük ki, és hagyjuk né-
hány percig száradni, aztán már ehetjük is, vagy egy fóliába tekerve akár későbbre  

           is eltehetjük.

                                                                                                     Kép és szöveg forrása: 

4.

5.

6.

7.
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Mikkamakka

A rejtvények megoldásai

Illu
sz

trá
ció

: B
uz

ay
 Is

tvá
n

1.

1. alkonyat (nem a reggel szinonimája)

2. pitymallat (nem az este szinonimája)

3. pereputty (nem a gyerek szinonimája)

4. lazsál (nem a dolgozik szinonimája)

2.

kemence   méhkas

kincseskamra   kút

szemétdomb  bugyogó

3. 

2. 

1.  Este és Reggel három gyerme-
kének neve: Hajnal, Virradat és 
Pitymallat.

2.  Estének bűntudata volt, amiért 
türelmetlen volt a kicsikkel. 

3.  A gyerekek kedvenc csemegéje 
a tejszínhabos, porcukros eper. 

4.  A kis tekergők a beépített szek-
rénybe bújtak apjuk haragja 
elől. 

5.  A kétségbeesett Este hiába kért 
segítséget a Holdtól.  

6.  Reggel nagyon mérges volt, 
amikor megtudta, hogy férje 
elvesztette a rábízott gyerme-
keket.

7.  A neszekkel teli sötét éjszaka 
után egy békés, szép nap vette 
kezdetét.

    3.

Este és Reggel három gyermekének neve: Hajnal, 
Pirkadat és Pitymallat.

A gyerekek kedvenc csemegéje a tejfölös, porcuk-
ros eper.

1. 

         kis kakas        török császár         szolgáló

          kapargál                elvette            megfogta

         felszállott             felugrott           belevetette

           felszítta         méregbe gurult bevitte

        kieresztette

          hazavitte

Imádom a Reggelt           5., 7. oldal

   A kis kakas gyémánt  
félkrajcárja        10–11.  oldal

A kis tekergők egy bokor aljába bújtak apjuk ha-
ragja elől.

Reggel nem volt mérges, arca derűs volt és sze-
retetet sugárzott.

3. 4.

2.

5.

6.

1.

5.
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Aranysityak – Friss gyerekversek 
Lackfi János válogatásában
Móra, 2013

ZORKÓCZY-KOVÁCS KATALIN 
Apróhirdetés
Megszabadulnék alig használt zsiráfomtól. 
Nem fogyaszt sokat: 
8-10 liter víz és néhány szobanövény per nap. 
Bár újabban rászokott a műanyag pálmákra. 
Mérete miatt csak galériás lakásokba ajánlom. 
Szobadíszként is szép. 
Ábrázata ugyan nem vonzó, 
lámpaernyővel a fején azonban kifejezetten mutatós. 
Ha valaki praktikus célra akarja, 
hát fogasként is jól funkcionál.

 Meglátott egyszer egy kicsi majmot.
Az csak didergett, az csak nyavalygott,
fölhozták délről, az csak kuporgott,
a füle fázott, a hasa korgott.
„Kapsz most, majomka, valami jót,
festek tenéked kókuszdiót!”
Ugrott majomka fára meg földre,
kókuszdióval táncot járt körbe,
Szádelit gyorsan megölelgette,
nyakába vígan magát vetette.
„Ugrálj, majomka,
táncolj, majomka,
fogd magad aztán, ülj a karomra,
haza is viszlek, házamba veszlek,
kókuszdióval dosztig etetlek;
van már topánkám, van már kabátom –
majomka,
majomka,
légy a barátom!”

KIncset Érő ArAnyKÖnyVeK – Keresd 
nyeremÉnyjátÉKunKAt A lApbAn! 

Nemes-Nagy Ágnes Az aranyecset című meséjének alapja egy kínai népmese volt. Ezt 
dolgozta fel a szerző szépséges költői nyelven. Szádeli mindig arról álmodozott, hogy 
festő lesz. Egy reggel varázslatos ecsetet talál az ágyában, s emiatt fogva ki nem  
ereszti többé a kezéből, mert bármit megfest vele, megelevenedik. De hogy ettől ki lesz 

boldogabb és ki kevésbé, megtudhatjátok ebből 
a gyönyörű meséből.

Móra, 2015  

Ha fejeden az aranysityak, meglepődsz, mi mindenre buk-
kansz! Például erre a versre a Lackfi János által  
összegyűjtött versek közül:

4 éves kortól 

Helyszín: Színházterem

A PESTI EST BEMUTATJA:

Családbarát szombat délelőttök a Jurányiban 

A Mesebolt Bábszínház és a Kőszegi Várszínház előadása
Kicsibácsi és Kicsinéni egy szemünk számára alig látható lakódióban élnek, 
egy olyan aprócska világban, ahol nem kisebb dolgokra lehet számítani,  
mint egy igazi piaci sárkányra, egy egészen új Holdra, sőt, még a gombócevés 
világrekordja is megdőlni látszik. 
Szereplők: Kovács Bálint, Dénes Emőke mv. • Író: Dániel András  
Tervező: Bartal Kiss Rita • DramaTurg: Kautzky-Dallos Máté  
zene: Tarr Bernadett • renDező: Szenteczki Zita

Színház-zene-játék

Január 27., szombat délelőtt 10.00–13.00 óra

10 hónapostól 3 éves korig
Helyszín: Jurányi Ház – Földszint – Játszószoba 

www.juranyihaz.hu • tájékoztatás: fuge.gyorgyi@gmail.com  

Regisztráció és hírlevél: juranyimini@gmail.com  

Helyszín: 1027 Budapest, Jurányi u. 1. 

MESE HABBAL

Belépő: 1500 Ft/fő

10.15– 10.45 SzinMűVeletek 

Drámafoglalkozás és ráhangolódás a meseelőadáshoz kapcsolódóan.
4–8 éveseknek 
Helyszín: Jurányi Ház – Kamaraterem – félemelet 

10.00–13.00 Kisladik: kézműves foglalkozás

3–12 évesnek
Helyszín: Jurányi Ház – Kávézó – Galéria 

10.00–13.00 Játszószoba gyerekfelügyelettel a Mocorgóval

11.00–12.00 Dániel András: Kicsibácsi és Kicsinéni 
(meg az Imikém)
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Kiadja az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Ismerd meg őt!
 KertÉsZ erZsI író
 BARANYAI (b) ANdRás illusztrátor

Mese MáRA
 A KIs KAKAs gyÉmánt  
 fÉlKrAjcárjA
 Imádom A reggelt!

 A hónAp tÉmájA:  
kincsem, 

aranyam

Mikkamakka
3. évfolyam, 2017/8. szám  |  600 Ft 

nyeremÉnyjátÉK! 

jotekonysagivasar.hu

2017. december 3.
vasárnap
10-18 óra

millenáris
d épület

IszkIrI  
zenekar

EsztEr-lánc 
mesezenekar

lélEkzuhany  
gospel kórus

kézműves programok  
és játszóház

sztárvEndég: 
vastag csaba

gyErE és  
tEgyünk Együtt 
a koraszülött babákért!

házIasszony:  
horváth lili, színésznő
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