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Ismerd meg őt!
 Buzay István illusztrátor
 nyulász Péter író

mese mára
 Jövőmenők
 ez PárIzs! ez new york!

 a hónaP témáJa:  
A Város

4. évfolyam, 2018/1. szám  |  600 Ft 

Helló, háló! 

Edukációs Program

BRAND TESTER Edukációs Program a tudatos 
internethasználó generációért, a generációk közötti 
információs szakadék megszüntetéséért.
Edukációs programunk elemei:

1.  Általános iskolásoknak: ,,Használd okosan az 
internetet!” – Legyél vlogger Te is! 

  Hogyan lehet biztonságosabb az internet? – 
Készíts rövid videót (pl.: internetes zaklatás, 
játékfüggés, konfliktus a családban a telefon 
túlzott használata miatt, a Facebook rabjai 
stb.) témában.

	 	A	pályaművek	2018	márciusában	is	
bemutatkoznak a BRAND TESTER 
Márkatesztelő Park színpadán.

2.  Pedagógusoknak: 2017	novemberétől	elérhető	
pedagógusoknak szóló minitréningünk. Videók a 
legújabb internetes kommunikációs csatornákról, 
formákról. Biztonsági problémák és azok kivédése, 
telefon- és géphasználat okozta pszichés 
problémák és a gyerekek hatékony tájékoztatása.

3.  Szülőknek: a BRAND TESTER Márkatesztelő Park 
eseményén márciusban,	a	Hungexpón	szakértőink	
(IT biztonsági szakemberek, pszichológusok, 
pedagógusok)	előadásaikkal	segítik	az	érdeklődő	
tudatos	szülőket.	Teret	adunk	kerekasztal-
beszélgetéseknek,	workshopoknak,	előadásoknak	
és a kiállított márkák kipróbálásának is. 

www.brandtester.hu	–	Folyamatosan	frissülő	hasznos	
információk	szülőknek	és	pedagógusoknak	a	reklám- 
tudatosságról	és	internet	biztonságról.	A	már	elérhető	
videókat akár a tanórákon is használhatják a tanárok,  
vagy	a	szülők	együtt	nézhetik	otthon	gyerekeikkel.	 
Tegyünk együtt a jövő generációért!
Érjük utol magunkat az interneteskommunikáció-
forradalomban! 

Tartson Ön is velünk! 
http://brandtester.hu/

2018. március 11.

Mikkamakka
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4 éves kortól 

Helyszín: Színházterem

A PESTI EST BEMUTATJA:

Családbarát szombat délelőttök a Jurányiban 

Az egyik eszetlen, a másik sótlan, a harmadik tétova…, a kilencvennyolcadik ostoba 
oskolakerülő: hát nincs egy értelmes férfiféle az egész földkerekségen? - kérdi Rézi, 
a mindent látó királylány, miután kilencvenkilencedik kérője is képtelen volt tisztes-
ségesen elbújni előle. Apja, XIII. Teszetosza Henrik végső kétségbeesésében úgy 
határoz: a következő férfiféléhez, aki rájuk nyitja a trónterem ajtaját, hozzáadja hárpia 
természetű leányát. Akárki lesz is az illető! Mindannyiunk szerencséjére azonban  
a következő férfiféle nem lesz ám akárki!

ÍRó: Gimesi Dóra • TeRvező: Sipos Katalin és Sisak Péter • KoReoGRáfuS:  
Benkő ágnes • zeneSzeRző: Rab viki • RenDező: Kolozsi Angéla Blattner Géza-díjas  
JáTSSzáK: RÉzI, királylány: Gergely Rozália • ALADáR, legkisebb fiú: vitányi-Juhász 
István • KIRáLY, XIII. (Teszetosza) Henrik: Szikra József m. v. • KIRáLYnÉ, XIII. 
(Teszetosza) Henrikné, Begónia: ujvári Janka Jászai Mari-díjas

Az előadás a tatabányai Jászai Mari Színház és a Vaskakas Bábszínház  
koprodukciójában jött létre.

Színház-zene-játék
Március 24., szombat, 10.00–13.00 óra

10 hónapostól 3 éves korig
Helyszín: Jurányi Ház – Játszószoba, földszint 

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 SzínMűVeletek 

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 Vaskakas Bábszínház: A mindent látó királylány

Vörösmarty Színház
Jon Fosse: Halál Thébában február	1.	19.00

Orlai Produkciós Iroda – Füge Produkció
Péterfy-Novák Éva: Egyasszony február	2.,	9.	19.00

A Tudás 6alom
Örömsorvasztó   február	2.	20.00

Orlai Produkciós Iroda – Füge Produkció
Gerlóczy Márton: A csemegepultos naplója
	 	 	 	 február	3.,	16.	19.00

Mentőcsónak	Egység	–	Füge	Produkció
A Vezér    február	3.	19.30

Staféta	–	STEREO	Akt
Etikett, avagy A tökéletes ember - természetfilm  
egy beszélő szobában  
– STAFÉTA pályázat 2015 nyertes előadása 
    február	3.	20.00

Gólem Színház – Szamárfül Projekt
GóleMese, avagy így ment a rabbi hohmecolni!
	 	 	 	 február	4.	11.00

DEKK	Színház	–	Füge	Produkció	
40! avagy véges élet  február	4.	19.00

Gólem Színház 
Vinnai András: Lefitymálva február	5.		19.00

DEKK	Színház 
És a függöny felhördül – színészek vallanak...  
egymásról    február	6.	19.00

Staféta – 	Pesti	Est – Füge	Produkció
Pass Andrea: Bebújós  
STAFÉTA pályázat 2016 nyertes előadása 
    február	7.	19.00

Orlai Produkciós Iroda – Füge Produkció
Parti Nagy Lajos: Az étkezés ártalmasságáról
	 	 	 	 február	8.,		28.	19.00

DEKK	Színház
Fear the Szaknévsor
	 	 	 	 február	8.	20.00

Titkos Társulat – Füge Produkció – Trafó Kortárs  
Művészetek	Háza
Kárpáti Péter: A Pitbull cselekedetei 
    február	9.	19.30

Orlai Produkciós Iroda – Füge Produkció
Edouard Louis: Leszámolás Velem február	9.,	24.	20.00

Mentőcsónak	–	STEREO	Akt
Cím nélkül (hajlék-kaland-játék) február	10.	18.00

Tünet	Együttes
Kucok    február	11.	15.30	 
	 	 	 	 															és	17.00

Gólem	Stúdió	előadás
Steinerék V. rész   2017.	február	11.	18.00 
		 	 	 	 																											és	20.00

Mentőcsónak	Egység
Szociopoly   február	12.	18.30

TÁP Színház
Korrup Schőn   február	12.	19.00	

Orlai Produkciós Iroda – Füge Produkció 
– Katona József Színház 
–	Maszk	Egyesület
Gogol: Egy őrült naplója 
           február	13.,	19.,	20.	20.00	
	 										február	21.	16.00	és	20.00

DEKK	Színház	–	Füge	Produkció	
A POLITIKUSOK LELKI VILÁGA
Miközben rajtuk röhögünk, ők rajtunk röhögnek
	 	 	 február	15.	19.00

Füge Produkció
Szabó Borbála: Szülői értekezlet
	 	 	 február	15.,	16.	20.00

k2	Színház
Cserna Szabó András: Sömmi
   február	17.	19.00

Manna Produkció
Radioaktív  február	17.	20.00

Staféta – 	Pesti	Est – Füge	Produkció
Pass Andrea: Napraforgó
STAFÉTA pályázat 2015 nyertes előadása
	 	 	 február	18.	19.00

Füge Produkció – TITÁNium  
– Miskolci Nemzeti Színház
Gólyakalifa  február	19.	19.00

Mentőcsónak	Egység
Menekülj okosan! – MigrAction 
	 	 	 február	19.	19.30

Tünet	Együttes
Négy fal között 
avagy zárt ajtók, tárt lábak
	 	 	 február	21.	19.30

DEKK	Színház	–	Füge	Produkció	
A férfiak szexuális világa február	22.	19.00

Füge	Produkció – Pesti	Est	–	TITÁNium 
Varsányi Péter: A megtorlás napja 
Szkéné	terem	 	 február	23.	19.00

NANE	Egyesület
Kérsz teát?! - avagy miért olyan bonyolult a nem,  
ha szexről van szó?
	 	 	 február	24.	19.00	

DEKK	Színház	–	Füge	Produkció	
Vinnai Andrásné: A szerelem zsoldosai
	 	 	 február	25.	20.00

HOPPart Társulat
Spiró György: Árpád-ház
	 	 	 február	26.	19.00

Staféta	–	STEREO	AKT:
Védett Férfiak kertje
BEMUTATÓ
STAFÉTA pályázat 2017 nyertes előadása
	 	 	 február	26.,	27.	20.00

DEKK	Színház	
Garázsbanda  február	28.	20.00

Binaura
Polar Graph
Jurányi	Galéria	 	 Megtekinthető:	február	25.

Februári Programok
a Jurányi Házban

Helyszín: Budapest, II., Jurányi u. 1.
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Kedves Olvasó!

Besze Barbara
szerkesztő

Címlapon: Maros Krisztina illusztrációja Tasi Katalin A soknevű macska című meséjéhez 
(Papírszínház, Csimota, 2017)

Lehet nagy és lehet kicsi, lehet szép és lehet csúnya, lehet koszos, 
lehet tiszta, lehet forgalmas és lehet szellős – és persze lehet akár 
mindez egyszerre! E havi témánk a város, a maga izgalmas méreteivel, 
történéseivel, múltjával, jelenével és jövőjével. Ebben a számban 
találkozhatsz eltűnt és előkerült városokról, különleges közlekedési 
eszközökről, megapoliszokról és titkos kertekről szóló cikkekkel, 
amelyekkel arra hívjuk fel a figyelmet, hogy városban élni ugyan nehéz, 
de nem lehetetlen… 

Olvashattok interjút Nyulász Péter íróval és Buzay István grafikussal, 
s a szokásos könyvajánlónk, rejtvények és izgalmas irodalmi részletek 
mellett beszámolunk egy színházi előadásról is, sőt Peddington, a városi 
mackó kedvenc lekvárjának receptjét is megismerhetitek! A lapban 
eddig szokatlan módon könyvet is lehet nyerni, tehát játékra fel! 

Mindenkinek kellemes olvasást kíván: 

Jövőmenők . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Az öreg katona . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Feladat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Ez Párizs! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Ez New York! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

Interjú Buzay Istvánnal . . . . . . . . . .  12

Várostotó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Feladat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
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A hosszúfülűek kincse . . . . . . . . . . 21
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Mikkamakka

– Hátezmegmmivolt? 
– Nnemmtudom. 
– Ho-holvagyunk, meghaltunk? 
– Azislehet.
– Akkor ez a macskamennyország? 
– Vagy a macskapokol, mindjárt kiderül. 
– Engedj el! Alig kapok levegőt és téped a 
bundám.

Priusz és Gordiusz kigabalyodott egy-
másból, és tágra nyílt szemmel bámult kör-
be. Egy nagy, forgalmas téren voltak, ahol 
minden idegennek tűnt. A házak magas 
falai furcsán csillogtak a lemenő nap fé-
nyében, az autókat és a buszokat pedig 
mintha teljesen átalakították volna. 

– Ez meg miféle hely? – kérdezte re-
megve Priusz, maga alá húzott farokkal.

– Fogalmam sincs. Ismerős valahon-
nan, de mintha minden megváltozott vol-
na – nyögte Gordiusz. 

– Hogy kerültünk ide? Mi ez az egész?  
– pánikolt Priusz. – Gordiusz, csinálj már 
valamit! Tűnjünk el innen azonnal! 

– Próbálok, próbálok! – felelte idegesen 
Gordiusz, miközben a konzervhengert for-
gatta. – Azt hiszem, túlmelegedett belül ez 
az izé. Forró és nagyon villog rajta a piros 
lámpa.

– Akkor hűtsd már le, mire vársz! – kia-
bálta magából kikelve Priusz. 

– Te hűtsd le magad, Priusz! – fordult 
szembe testvérével Gordiusz. – Nem tudom, 
mennyi idő kell neki ahhoz, hogy újra működ-

jön. Meg kell várnunk, és addig kitalálnunk, 
hová is kerültünk.

– Oké, oké, oké – fújtatott Priusz. – Meg-
próbálok lenyugodni. Mitévők legyünk?

– Mondjuk, először is nézzünk szét jó ala-
posan. Ilyen autókat például még életemben 
nem láttam – morfondírozott a forgalmat 
figyelve Gordiusz. Dühös miákolásra fordult 
vissza. Priusz egy közeli járókelő ruhája felé 
kapkodott és vadul prüszkölt. A ruha halvá-
nyan világított és kicsit mozgott rajta minden 
minta. 

J ö v ő m e n ő k
részlet

Végvári Imre

2
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4. évfolyam, 2017. 1. szám  | a VÁros

– Mi van, Priusz? Azt mondtad, megpró-
bálsz lenyugodni.

– Ezek a ruhák! Idegesít, ahogy villognak! 
Közben meg, figyeled, hogy milyen csönd 
van? Ennyi autó, és csak ezt a halk duruzso-
lást lehet hallani! Lehet, hogy bedugult a fü-
lünk a konzervtől? 

– Lehet, persze – vigyorgott rá a testvére. 
– Viszont akkor megtanultunk szájról olvas-
ni? Mert én téged teljesen jól hallak.

– Ez igaz, én is téged – ismerte el Priusz. 
– De hol a csudában lehetünk? 

– Szerintem nem ez a fő kérdés – vála-
szolta lassan Gordiusz. 

– Akkor mi a fő kérdés? 
– Hát az, hogy mikor vagyunk! 
– Hogyhogy mikor vagyunk? Én most 

vagyok. Vagy hogy érted ezt? – méltatlanko-
dott Priusz.

– Szerintem a jövőbe kerültünk. Mármint 
magunkhoz képest. Úgy értem, hogy ahhoz 
képest, ahol még nemrég voltunk – magya-
rázta kicsit belezavarodva Gordiusz. 

– Akkor hirtelen nagyon megöregedtünk? 
Nem kellett volna annyit kiváncsiskodni! – 
ijedezett Priusz. 

– Dehogyis. Ne legyél már ilyen nehézfe-
jű. Öregnek érzed magad?

– Neeeem – nézett végig magán Pri-
usz. Megropogtatta a lábait, nyújtózott egy 
nagyot, amibe belekordult a gyomra is. 
– Nem érzem magam öregnek. Éhesnek 
igen, de öregnek nem.

– Na látod. Nem öregedtünk meg. De 
valahogy mégis előreugrottunk az időben. 
Az a gyanúm, hogy azok a villódzó szá-
mok nem véletlenül jelentek meg a készü-
léken.

– A kettő-nulla-öt-nulla?  Akkor azt 
mondod, hogy kétezerötvenben va-
gyunk? 

– Nem tudom, csak sejtem – morogta 
Gordiusz. – Attól tartok, hogy halkonzerv he-
lyett ezúttal egy időgépet sikerült elcsórnunk.

– Időgépet? – visszhangozta testvérét 
Priusz. – De akkor mit fogunk itt csinálni? 
– nyafogott. – Mindenki, akit ismertünk, tel-
jesen megöregedett mostanra. Ha még él 
egyáltalán! És a kuckónk? Biztos régen be-
költözött valaki más. Vagy lebontották!

– Ne siránkozz már! Látod, milyen jó, hogy 
nem kényelmes házicicák vagyunk, hanem 
harcos utcai macskák? – kérdezte élcelődve 
Gordiusz, de az ő hangja is remegett egy ki-
csit. – Van egy jó módszerünk, hát azt fogjuk 
most is alkalmazni. Meglátjuk, hogy kiállta-e 
az idő próbáját! – vigyorgott testvérére.

– A szokásos belopódzós trükk? De mi 
lesz, ha valami megint balul üt ki?

– Mégis, mi jöhet? Még egyszer előreug-
runk az időben? Vagy vissza?

– Jó, jó – békítgette Priusz. – Csináljuk.
– Rendben – indult neki határozottan 

Gordiusz. – Keressünk egy kisebb házat. 
Magunkkal visszük ezt a túlhevült időkon-
zervet is. Ez az egyetlen esélyünk arra, hogy 
visszajussunk.

3
Megjelent: Ecovit Kiadó Kft., 2016.  
Illusztráció: Nagy Norbert
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Volt a világon egy katona, aki harminc esz-
tendeig szolgált. Mikor megöregedett, sza-
badságra engedték, mert már nem tudott 
katonáskodni. A katonaruháját is nekiadták. 
A zsebében nem volt, csak három krajcár. 

Ment, mendegélt, beért egy erdőbe, itt 
elgondolta, ha egy falut talál, egy krajcárért 
vesz egy pipát, egyért dohányt, egyért gyufát. 
Amikorra ezt kiszámolta magában, odaért 
egy ősz ember, alamizsnát koldult tőle. Adott 
neki egy krajcárt. De a katona azt gondolta, 
ha a megmaradt kettőn pipát vesz meg do-
hányt, akkor nem jut gyufára. Ha dohányt 
vesz meg gyufát, akkor nem jut pipára. Mi-
kor ezt elgondolta, hozzáért megint az ősz 
ember, kért tőle egy krajcárt. Adott neki. De 
a katona tudta, hogy a megmaradt egy kraj-
cáron már nem lehet venni semmit. Az ősz 
ember pedig harmadszor is imádkozott neki, 
s a katona odaadta a harmadik krajcárt is. 
A koldus látta, hogy milyen jószívű a vándor, 
megkérdezte, mit kér a háromkrajcárnyi ala-
mizsnáért. A katona azt mondta: 

- Nem kívánok én egyebet, csak olyan 
pipát, amelyikben a tűz sohasem alszik ki, 
olyan tarisznyát, amelyikből a cipó soha nem 
fogy el, olyan kulacsot, amelyikből a bor so-
hasem fogy el. 

Ezzel az ősz ember eltűnt. Megy tovább 
a katona, ballag az erdőben, látja, hogy egy 
fáról csüng le egy kulacs, egy tarisznya meg 
egy pipa. Tudta, hogy az övé. 

Leakasztotta őket, elkezdett enni, mert na-

gyon éhes volt, ivott rá a borból, szájába vet-
te a pipát, égett benne a dohány, csak szívni 
kellett. 

Meglátták ezt az ördögök, kérték is mind-
járt tőle. De nem adta oda. Azok meg erő-
szakkal elvették tőle, s még jól el is dönget-
ték. Szomorúan ment tovább az öreg katona. 
Ahogy megy, mendegél, találkozik az ősz 
emberrel, azt kérdezi tőle: 

- Kívánsz-e valamit a jószívűségedért, ha 
már ilyen szerencsétlenül jártál? 

- Nem egyebet, csak olyan furkósbotot, 
ami addig üssön, vágjon, míg én azt nem pa-
rancsolom neki, hogy állj! 

Már a kezében is volt a furkós. Azzal 
odament az ördögök házához, s kéri tőlük a 
pipáját, a kulacsát meg a tarisznyáját. De az 
ördögök nem adták, még inkább újra el akar-
ták döngetni. 

Akkor az öreg katona parancsolt a botjá-
nak: 

- Üssed, furkócskám, üsd, vágd, nem 
apád! 

Az ördögök könyörgőre fogták, hogy min-
dent visszaadnak neki, csak ne üsse már 
őket. 

Mikor megkapott mindent, evett-ivott, 
elkezdett pipálni, aztán útnak indult. Ment, 
mendegélt, ahogy az erdő széléhez ért, a 
nagy sötétség közepében egy kis gyertyavi-
lágot vett észre. Oda tartott egyenesen. Hát 
látja, hogy egy városba került, de abban ak-
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kora a sötétség, hogy csak egy gyertyaláng 
világít benne. Ahogy botorkál, beleakad a ka-
pusba. Kérdi tőle: 

- Miért van ez a város ilyen nagy sötétség-
be borulva? 

- Ez a város gyászban van - válaszolt a 
kapus -, mert az ördögök királya el akarja 
venni a mi királyunk lányát feleségül. De a 
királyunk nem adta, ezért az ördögök ránk 
zúdították az örök sötétséget. Aki a várost 
kivilágosítja, annak a király feleségül adja a 
lányát, a fele királyságával együtt. 

Az öreg katona érdeklődött, hogy melyik út 
vezet az ördögkirály palotájához. A kapus el-
igazította, s még azt is megsúgta neki, hogy 
hozza el a király két zápfogát, mert azzal bír-
ják a várost kivilágosítani. 

Ment aztán a katona, vándorolt, mikor rá-
talált az ördög palotájára. De mikor kinyitotta 
a kaput, látta, hogy nincs otthon senki. 

Üres a király trónja. Fölült rá. Amikor az 
ördögök hazajöttek, látják, hogy a katona ül a 
királyi székben, rákiáltottak: 

- Hogy mersz te a trónusra ülni?! Eredj 
innét, míg szépen vagy, különben móresre 
tanítunk! 

De az öreg katona azt mondta: 
- Nem megyek én addig, míg azt a várost 

meg nem világítod. 
Amikor az ördögök neki akartak menni, 

hogy jól elpáholják, megbiztatta a furkósbot-
ját: 

- Üsd, vágd, nem apád! Az ördögkirálynak 
verd ki két zápfogát! 

Amikor a furkósbot kiütötte a király két 
zápfogát, a katona fölvette, s azt mondta ne-
kik: 

- Takarodjatok a városból, de a tájára se 
jöjjetek többet, mert ha meglátlak bennete-
ket, lemegyek a pokolnak a mélységes fene-
kébe, s ott verlek benneteket agyon! 

Az ördögök könyörgőre fogták, s megfo-
gadták, hogy a városnak visszaadják a vilá-
gosságot, s a tájára se mennek többet. 

Ekkor a katona bement a kivilágosított vá-
ros királyi palotájába, látja a király, hogy mi-
lyen szépen fölsütött a nap, ennek megörült. 
Azt mondja neki: 

- Most, hogy ezt megtetted, neked adom a 
lányomat meg a fele királyságomat. 

De a katona megköszönte a jóságát. 
- Nem kell nekem se királyság, se lány. 

Majd megyek én a magam útján. 
El is köszönt a királytól. Ment, mendegélt, 

talált egy gazdátlan birkanyájat. Beállt eléjük 
juhásznak. Vele volt az örökké teli tarisznya, 
a teli kulacs meg a mindig égő pipa.

Illusztráció: Dániel András
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FELADATOK

A 
megfejtéseket  
a 48. oldalon 

találod.

Összeállította: Győrfi Ágnes

Az öreg katona

Keresd meg és húzd alá a mesében azokat a szavakat, amelyeket kicserél-
tünk egy hasonló jelentésűre!

Írd le a rokon értelmű szópárokat!

A.

B.

Olvasd el a következő mondatokat, amelyekben egy-egy szó különbözik a népme-
se eredeti szövegétől!

A koldus látta, hogy milyen jószívű a vándor, megkérdezte, mit kér a há-
romkrajcárnyi adományért.

Vele volt az örökké teli tarisznya, a teli csobolyó, meg a mindig égő pipa.

Nem kívánok én egyebet, csak olyan pipát, amelyikben a tűz sohasem al-
szik ki, olyan átalvetőt, amelyikből a cipó soha nem fogy el, olyan kulacsot, 
amelyikből a bor sohasem fogy el. 

Az öreg obsitos érdeklődött, hogy melyik út vezet az ördögkirály palotájá-
hoz.

Nem egyebet, csak olyan husángot, ami addig üssön, vágjon, míg én azt 
nem parancsolom neki, hogy állj!

1.

1.
2.
3.

4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
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Összeállította: Győrfi Ágnes

Állítsd megfelelő sorrendbe a következő emberi tulajdonságok színes be-
tűit! Megfejtésül egy Csongrád megyei város nevét kapod, amely Kő Bol-
dizsár képzőművész egyik mesebeli játszó-ligetéről is híres.

Színezd ki azt a két szókártyát, amely tulajdonságok nem jellemzők a 
népmesebeli katonára!

A.

B.

2.

JÓSZÍVŰ

SZERÉNY

BÁTOR

ERŐS

MAGÁNAK VALÓ

NAGYRAVÁGYÓ

ÖNZETLEN

HŐSIES

HETVENKEDŐ

ÖREG

SEGÍTŐKÉSZ

TISZTELETTUDÓ

UDVARIAS

BECSÜLETES

NAGYLELKŰ

SZEGÉNY

2. 13.

12.

14.

10.

15.

3.

8.

5.

16.

9.

7.

4.

6.

1.

11.

mikkamakka_2018_01_beliv_02_08.indd   7 2018.02.16.   9:55:40



88

Ez az úr a járdára rajzolja
a Notre-Dame katedrális képét.

Ő pedig a Notre-Dame templomőre.

Ez Párizs!
Egy párizsi vakáció adott ihletet Miroslav Sasek cseh író és grafikusnak arra, hogy 
megalkossa gyere kek nek szánt rajzos útikönyveit a világ nagyvárosairól.
Az 1958-as Ez Párizs-t hamarosan követte London, New York és Róma is. A humoros 
rajzokat apró és vicces megfigyelések, egyéni hangú ismertetők teszik feledhetetlenné.
A városok élnek és változnak, ezért az útikönyvek szövege is itt-ott változtatásra szorul. 
Sasek már nem rajzolhat új illuszt rációkat könyveihez, de a szerkesztők gondoskodtak 
róla, hogy az ifjú olvasók friss adatokhoz jussanak, miközben a csoda szép, régi rajzo-
kat csodálják.

Mikkamakka
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A Notre-Dame híres párizsi katedrális. Kétszáz évig épült.
Az alapkövet 1163-ban fektették le. Itt koronázták meg
VI. Henrik angol királyt és I. Napóleon francia királyt is.
A csúcs legtetején álló szélkakas belsejében szent ereklyét
őriznek: Krisztus töviskoszorújának darabkáit.

4. évfolyam, 2017. 1. szám  | a VÁros
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Ez New York!

Itt van a világ egyik legmagasabb
épülete – az Empire State Building
(a jelenlegi világcsúcstartó
Dubajban épült 2010-ben).

381 méter magas,
102 emeletes,
74 személyszállító lift működik benne,
és a legcsodásabb kilátás nyílik
a tetejéről Manhattanre.

Itt vannak a világ legnagyobb autói…

Mikkamakka
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Ez New York!

 

A Times Square…

és a világ legnagyobb közlekedési dugói.

Forrás: Miroslav Sasek: Ez Párizs (Móra, 2011), 
Miroslav Sasek: Ez New York (Móra, 2011)  
A kötetek fordítói: Vándor Judit
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Az idén 4. évfolyamába lépő lapunk név-
adóját, Mikkamakka figuráját Buzay István 
grafikus készítette. Az általában ritkán nyi-
latkozó művésszel egy igazán különleges, 
úgy is mondhatnánk, exkluzív interjút ol-
vashattok, amelyben mond pár szót  
a képeiről is. 
Pásztor Csörgei Andrea interjúja

Hogyan lettél illusztrátor? 
 

Mindig is nagyon szerettem rajzolni. Korán 
kiderült, hogy nemcsak nagy kedvem, de 
tehetségem is van hozzá, így kerültem elő-
ször a pécsi „Kisképzőre” (Képzőművészeti 
Szakközépiskola), majd a budapesti Képző-
művészeti Egyetemre, ahol festő szakon dip-
lomáztam. Az első igazi rajzolós munkámat 
egy újsághirdetésben találtam: egy Benedek 
Elek-mesegyűjteményhez kerestek illusztrá-
torokat. Később dolgoztam grafikusként egy 

irodában, és na-
gyon sok magazin-
nál és könyvkiadónál 
külsős illusztrátorként. 
Egyre többször kértek fel 
ifjúsági könyvek borítójának tervezésé-
re, főleg a Ciceró Könyvstúdiónál (pl. 
a Gerald Durrell-sorozat köteteihez). 
Így hozott össze a sors aztán a Móra 
Kiadóval, ahol eddig a legtöbb gyerek-
könyvet illusztráltam. Legismertebb ezek 
közül talán a Lázár Ervin-sorozat, amelynek 
köszönhetően született meg Mikkamakka 
figurája is.

Milyen technikával dolgozol, hogy  
készülnek a rajzaid? 

 
A munka első fázisa a legizgalmasabb 
számomra: tervezgetni és vázlatokat 
készíteni szeretek a legjobban. 0,5-ös 
töltőceruzával megtervezem a figurákat egy 

Kesergő néni. Ez az egyik első 

meseillusztrációm. Már nem 

emlékszem, mi miatt kesereg, 

de a meséből kiderül. Itt is 

sokat tervezgettem, ezt is ce-

ruzával rajzoltam elő, de vízfes-

tékkel színeztem ki, mert akkor 

még nem volt számítógép. 

Lehet, hogy ezért kesergett a 

néni.  
A mese címe: A talléros  

kalap. Benedek Elek:  

Nagy mesekönyv 3. Esély  

Mozaik Kiadó, 1998

Nagyon mérges 
a rendőr bácsi, 
de a mese sze-
rint a következő 
oldalon történik 
vele valami el-
képesztően ti-
tokzatos dolog. 

Illusztráció Lázár Ervin Bab Berci ka-
landjai című művéhez.  
Móra Kiadó, 2016 

                                Fotó: Kis G

ábor N
or

be
rt

Interjú Buzay Istvánnal
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A/4-es fénymásolópapíron, majd fekete filc-
tollal vagy zselés tollal kihúzom a végleges-
nek szánt rajzot. Ezt beszkennelem a számí-
tógépbe, szépen kiszínezem, és e-mailben 
elküldöm a megrendelőnek. 

 
Mi lennél, ha nem grafikus lennél? 
 

Az egyik nagyapám mindig azt mondta, 
hogy legyek kondás, a másik meg azt 

üzente, hogy legyek lelkész. Amúgy 
voltam már áruházi maci, v-nyakú 

pulóverárus és vécépucoló, ingat-
lanos, statiszta és üdülési jogász, 

mosóporügynök és utcanév-
tábla-összeíró, dolgoz-

tam pezsgő-, műanyag és 
kesztyűgyárban, tavaly pedig egy 
autóalkatrész-raktárban. Nemrég 
majdnem műkörmös, coach és 
cukrász lettem, de a barátaim le-

beszéltek róla. Szívesen lennék 
jó színész, lakberendező, 

író, költő, frontember, 
háttértáncos, osztályfő-

nök, gyógytornász vagy portás. 

Min dolgozol éppen? 
 

Pont most fogok elküldeni kilenc belső szer-
vet ábrázoló illusztrációt a Nők Lapja Egész-
ségnek. Egy tengerparti városnak szoktam 
rajzolni hajókat, tyúkokat és templomokat, 
fényképek alapján. Emellett folyamatosan 
készítek labirintusokat a Rejtvénykoktél és 
Kedvenc, valamint a Macskamánia Maga-
zinnak. És nagyon várom, hogy minél több 
új, izgalmas gyerekkönyvet illusztrálhassak 
ebben az évben is. 

 
Melyik a kedvenc mesefigurád? 
 

Természetesen Mikkamakka. 

Egy náthás ellenőr szeretne felszállni a kí-

gyóvonatra. Ezt a rajzot csak úgy, magam-

nak készítettem, akkor, amikor éppen nem 

volt semmi munkám. Még egyetlenegy-

szer sem jelent meg nyomtatásban, csak 

itt és most. 

Ez a hetvenhét mesefigura biztos, hogy nem sorozatot néz a tévében. Na de akkor mit? A válasz megta-lálható Lázár Ervin A kisfiú meg az oroszlánok című könyvében,  Móra Kiadó, 2015, 2017

4. évfolyam, 2017. 1. szám  | a VÁros
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A 
megfejtéseket  
a 48. oldalon 

találod.

Összeállította: Győrfi Ágnes

Jelenleg az emberi kéz alkotta legmagasabb épület a világon.

Karikázd be a helyes válasz jelét! (1, 2, X)

A világ legnépesebb megapolisza (óriásvárosa).

Párizs leghíresebb temploma.

A világ leghosszabb metróhálózattal rendelkező városa.

1 2 X

Taipei-101 Empire State Building Burdzs Kalifa

1 2 X

New York Tokió Párizs

1 2                       X

Szent Péter-bazilika Notre-Dame székesegyház           Burdzs Kalifa

1 2 X

Madrid Moszkva Sanghaj

1.

2.

3.

4.

14
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Európa legforgalmasabb repülőtere.

Ebben a városban található a világ legnagyobb és leglátogatottabb 
művészeti múzeuma.

Ebben a városban rendezik meg a 2018-as téli olimpiai játékokat.

Magyarország legkisebb lélekszámú városa.

Magyarország legnépesebb települése.

1 2 X

London Frankfurt Barcelona

1 2 X

Párizs Firenze Szentpétervár

1 2 X

München Phjongcshang Szocsi

1 2 X

Balatonföldvár Igal Pálháza

1 2 X

Budapest Székesfehérvár Eger

5.

6.

7.

8.

9.

4. évfolyam, 2017. 1. szám  | a VÁros
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Ebben a városban nem közlekednek villamosok.

Ebben a városban nem járnak trolibuszok.

Ebben a városban található Közép-Európa egyetlen medveotthona.

Budapest ennyi kerületre van felosztva.

2017-ben ünnepeltük Arany János születésének 200. évfordulóját. 
 Melyik városban született híres költőnk?

1 2 X

Miskolc Sopron Szeged

1 2 X

Budapest Debrecen Zalaegerszeg

1 2 X

Gyöngyös Nyíregyháza Veresegyház

1 2 X

21 22 23

1 2 X

Nagyszalonta Nagykőrös Nagykanizsa

10.

11.

12.

13.

13 +1.
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A következő táblázat megyeszékhelyeink irányítószámát tartalmazza. Az ada-
tok alapján végezd el a megadott műveleteket! Az eredményül kapott négyjegyű 
számok egy-egy újabb magyarországi település irányítószámát rejtik. Kutass az 
interneten, böngéssz a térképen!

Kecskemét 
6044

Pécs
7600

Békéscsaba 
5623

Miskolc
3500

Szeged
6700

Székesfehérvár 
8000

Győr
9000

Debrecen
4000

Eger
3300

Szolnok
5000

Tatabánya
2800

Salgótarján
3100

Budapest
1011

Kaposvár
7400

Szekszárd
7100

Veszprém
8200

Nyíregyháza 
4400

Zalaegerszeg 
8900

Szombathely
9700

Az irányítószám egy négytagú számsorból álló kód, ami 
segíti a postai küldemények rendeltetési hely szerinti csoportosítását. 
Magyarországon az irányítószámok első számjegye jelöli hazánk legfontosabb területeit az 
óramutató járásával megegyező sorrendben körbejárva az országot. 
Budapestet az 1-es szám jelöli, a Budapest környéki települések irányítószáma 2-sel kezdő-
dik. 
Észak-Magyarország 3-as, a Tiszántúl északi része 4-es, az Alföld középső része 5-ös, a 
Dél-Alföld 6-os, Dél-Dunántúl 7-es, a Balaton környéke 8-as, Nyugat-Magyarország irányító-
száma pedig 9-es számjeggyel kezdődik.

F e l a d a t

Eger és Debrecen irányítószámának az összege:

Tatabánya és Budapest irányítószámának az összege:

Győr és Szeged irányítószámának a különbsége:

Szombathely és Szolnok irányítószámának a különbsége:

Az írányítószámhoz tartozó település neve:

Az írányítószámhoz tartozó település neve:

Az írányítószámhoz tartozó település neve:

Az írányítószámhoz tartozó település neve:

a)

1.

C)

D)

B)
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Sokoldalú meseíró, aki mondó-
kák, versek, regények, sőt, nem 
is olyan régóta egy komoly 
detektívsorozat írójaként újítja 
meg időről időre a gyerekiro-
dalmi műfajokat. Ráadásul a 
Mikkamakka magazin állandó 
szerzője is egyben! Nyulász Pétert 
Szekeres Niki kérdezte.

A Helka regénytrilógiádban a Balaton 
környékére viszed az olvasót. A köny-

vekben a valóság és a fantáziavilág kevere-
dik nagyon izgalmasan. Honnan jött az ötlet, 
és hogy sikerült megvalósítanod? 

A balatoni táj szépsége mesébe illő. Ha 
közelebbről szemügyre vesszük a Bakony 
mélyén rejtőző szurdokokat, a tanúhegyek 
bazaltoszlopait, nem nehéz odaképzelni a 
tündérek, varázslók, manók világát. Én egy 
elfeledett, ám mégis titokzatosan velünk élő 
legenda folytatásával próbáltam élvezetessé 
is tenni ezt a legendáriumot. Egy 19. századi 
szerző, Fáy András Sió tündéres regéjében 

olyan hősök szerepelnek, akikről 
bő száz éve hajókat neveztek 
el – ezek a hajók, nevezetesen 
a Helka és a Kelén amúgy azóta 
is közlekednek a Balatonon. 

Az én főhősöm az ifjabb Helka 
hercegkisasszony, aki az apródja, 

Ciprián, valamint két csintalan manó, 
Tramini és Furmint kíséretében felkutatja 

ősei és a bakonyi varázsnépek elfe-
ledett múltját. Az izgalmas és for-
dulatos történet díszlete a balatoni 
táj, ahová az olvasók a valóságban 
el is kirándulhatnak. 

Úgy tűnik, sikerült eljutni a 
közönséghez, hiszen a Hel-

ka – a Burok-völgy árnyai már a 
kilencedik kiadásnál tart.

Nagy örömömre nemcsak a gyerekek, ha-
nem a tanítók is hamar felfedezték a lehető-
séget abban, hogy a mese segítségével akár 
még tanulni is lehet. Oszoli-Pap Márta pécsi 
tanítónő már a megjelenés napján elhatároz-
ta, hogy ehhez a meséhez köti a negyedikes 
tananyagot. Ez a program azóta módszerta-
ni segédlet formájában meg is jelent. Nagy 
örömömre sokan szerveznek nemcsak 
családi, hanem osztálykirándulásokat, nyári, 
vagy erdei iskolai táborokat is Helka mesés 
kalandjainak helyszínein.

Most pedig egy egészen más soroza-
ton dolgozol, igazi kutyás krimis ügye-

            Az örök kísérletező
Interjú Nyulász Péter íróval

18

    Fotó: Csillik Gábor
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Interjú Nyulász Péter íróval

19

ken. Miért éppen kutyafajtákkal – és nem is 
akármilyenekkel – találkozunk új könyveid-
ben? 
 
Olyan mesés világot igyekeztem teremteni, 
ami, akárcsak a Helka-trilógia, szintén valós 
helyszíneken játszódik, de nem egy kortalan 
varázsvilágban, hanem modern környezet-
ben. Ehhez kerestem megfelelő szereplőgár-
dát, és így találtam rá a valódi kutyafajtákra. 
A különböző fajtájú kutyák eleve egyedi 
külsővel bírnak, így nagyszerűen össze lehet 
kapcsolni őket emberi tulajdonságokkal, fog-
lalkozásokkal. Különösen szerencsés, hogy 
létezik kilenc magyar kutyafajta, és így egy 
teljes szereplőgárdát alkothattam belőlük: a 
Berger Szimat magándetektív ügynökség ro-
koni és baráti társaságát. Már csak egy olyan 
rajzoló kellett, aki nemcsak képes, hanem 
hajlandó is újszerű módon, a kutyafajták jel-
legzetességeit megtartva megalkotni ezt a 
világot: ő Ritter Ottó animációs rendező, aki 
ily módon a Berger Szimat alkotótársa.

Ha jól tudom, ehhez a történethez is 
készültek feladatgyűjtemények.

Igen, sőt, itt már a könyv tervezése során 
együtt dolgoztunk a sulisokkal. Knézics 
Anikó vezető tanító és az akkori másodikos 
osztálya segített, hogy tartalmában és látvá-
nyában vonzó és érdekes legyen a kötet. Per-
sze elsődleges, hogy a történet legyen vicces 
és izgalmas, a figurák pedig szeretnivalók, 
különben a gyerekeket nem fogja érdekelni. 
Legyen nagybetűs a szöveg, rövidek a feje- 
zetek, hogy minél örömtelibb élménnyé vál-
jon az olvasás. Büszkén mondhatom, sike-
rült: nem egy szülő jelezte, hogy a hétvégi 
ebédnél alig lehet letetetni a gyerekkel A für-
dők rémét, vagy A hosszúfülűek kincsét. 

Több verses és mondókás köteted is 
megjelent, mi újság a rímekkel mosta-

nában? 

Ezt még a kiadó sem tudja, azaz titkot áru-
lok el itt most: egy új kitalálós-versikés kötet 
kéziratának a vége felé járok. A Miazami és 
a Miazmég mintájára ebben is olyan versek 
lesznek, amelyeknek nem adok címet, de rá 
lehet majd jönni, hogy ki az, akiről a vers szól, 
mi a foglalkozása, vagy a hobbija.

Mondasz egy példát? 

Biztos tudna még aludni, 
mégis korán indul gyúrni. 
Reggelire kifli, zsemle
nem lenne, ha későn kelne.

Először azt hittem, valami testépítő 
lesz, de rájöttem, hogy a pékre gon-

dolhattál. Viszont ha már kitalálós, csak nem 
„Kiazaki” lesz a könyv címe?  

Talált, süllyedt! 
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  Jut eszembe a foglalkozásokról, vol-
tál te korábban rádióriporter is. Miket 

csináltál eddig, és mi volt a legizgalmasabb 
munkád? 

Senki nem hiszi, de voltam kifligörbítő is. 

Szerintem ezt csak valami mesében 
olvastad…

Pedig igaz. Egyetemistaként eljártam dolgoz-
ni a bőrgyárba, a gyógyszergyárba, és egy-
szer egy pékségbe is. Egy hete jártam oda, 
amikor elromlott a nagy, automata futósza-
lagos kemence, ami magának gyúrta a kiflit. 
És akkor tényleg az volt akkor a munkám, 
hogy amikor a régi, kézi sodrógépből előgu-
rult az egyenes kifli, azt át kellett helyeznem 
a kelesztőszekrény tálcáira, méghozzá szép 
ívben meghajlítva...

Te milyen könyveket szerettél olvasni 
gyerekkorodban? 

Idén leszek ötvenéves, és aki velem egykorú, 
és fiú, az mind indiános könyveket olvasott, 
még akkor is, ha lány. Na jó, volt még Verne 
is, meg Pöttyös könyvek, és a többi, kihagy-
hatatlan klasszikus. Viszont volt a kötelezők 
között is, ami nagy kedvencem lett: A Pál 
utcai fiúk. De töredelmesen bevallom, hogy 
A kőszívű ember fiait nem olvastam el, és az 
Egri csillagokat is csak a gyerekeimnek. 

Ha valaki gyerekkönyvíró szeretne 
lenni, hogyan kezdjen hozzá, mit taná-

csolnál neki? 

Figyeljen kicsit másként a világra. Vegye 
észre benne a meglepő fordulatokat, a 
szórakoztató eseteket. Ezután próbálja meg 
elmondani vagy leírni, hogy hogyan látja azt 
a valamit. Ha sikerül ezt úgy megfogalmazni, 
hogy ne vágják kupán, akkor az már fél siker. 
Ha ráadásként még érdekel is másokat: ak-
kor az a teljes siker.

mikkamakka_2018_01_beliv_02_08.indd   20 2018.02.16.   9:56:27



21

4. évfolyam, 2017. 1. szám  | a VÁros

1. Kávé helyett

Kedd van. De kedvem nincs, grrr! Ahelyett, 
hogy nyugodtan szürcsölhetném a reggeli 
kávémat a Harap utca 3./b-ben, a Margit 
hídi HÉV-megállóhoz loholok. Ez legalább 
kétszáz bothajításnyi táv, aztán két megálló 
Óbudára, és még onnan is szaladhatok egy 
jókorát. Hogy miért sietek ennyire? Mert az 
unokahúgom és az unokaöcsém,  

Trixi és Maxi bajban 
van. Ezek a kedves 
pumiikrek állítólag 
betörtek egy múze-
umba!  
Pedig olyan jól in-
dult ez a reggel! 
Napsütés, friss 
szellő, madárcsi-
csergés... Kitártam 
az ablakot, hogy beengedjem a tavaszt az 
irodába is. 

– Jöhet a kávé? – nyitott be Juli Puli, a 
titkárnők gyöngye. 

Az első kortynál tartottam, amikor meg-
szólalt a telefon a zsebemben. Úgy csiklan-
dozott, hogy majdnem eldobtam a kávés-
csészét.

– Nincs meg a fekete kutya, csak a két 
pumigyerek! – harsogott a fülembe egy 
hang. 

– Jó reggelt, tisztelt... ööö...  
– Pomolyik Alajos, a Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Múzeum portása – büszkél-
kedett a hang.

2. Kutyabaj van

– Pontosan mi a gondja, Pomolyik úr? – kér-
deztem.

– Hiányzik a pénz a tárcámból, meg a 
zsebórám ezüstlánca is eltűnt.

– Az előbb mintha mást említett volna.

   A hosszúfülűek kincse
Nyulász Péter – Ritter Ottó
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– Igen, de az nem az én gondom, 
hanem a maguké – magya-
rázta vidáman a portás. 
– Fülön csíptem két kis 
csirkefogót az üres vitrin-
nél. Azt mondják, a maga 
rokonai: Maxi és Trixi.

– Én vagyok a nagy-
bátyjuk, de semmit sem 
értek! Mi a baj az üres 
vitrinnel? 

– Az, hogy nincs 
benne a fekete kutya, 
pedig ott kellene lennie! – 
mondta a portás.

Hát így kezdődött. Emiatt 
loholok. 

A múzeum fakapujában egy 
bozontos, ápolatlan figura ácsorgott barna 
munkásköpenyben. Először majdnem kiállí-
tási tárgynak néztem.

– Pomolyik úr, ha nem tévedek – biccen-
tettem feléje. 

– Maga az, a Szimat úr? 
– Nem, én Bugac Pongrác vagyok. 
– Akkor nem maga a nyomozó, akit várok. 
– De igen! Én vagyok a Berger Szimat de-

tektíviroda vezetője. 
– Ja! Azért szimat, mert detektív! – csa-

pott a homlokára a portás. – És miért Ber-
ger? 

– Ezt már mindenki tudja! A BerGer Szi-
mat Szolgálatot a bácsikáim alapították: 
BERnát, a magyar vizsla és GERzson, a drót-
szőrű vizsla. Két nagy tudású detektív, akik 
nyugdíjba vonultak, és rám hagyták a céget. 
No de hol vannak a gyerekek, Pomolyik úr?   

– Papírmasnit rojtoznak a konyhában. 
– Mit?!
– Mutatom – intett, és végigvezetett a 

fedett udvaron, aztán balra be a folyosóra. El 
a színházterem ajtaja előtt, végül egy ebéd-
lőféle helyre értünk. Két hosszú asztal körül 
gyerekek nyüzsögtek. 

– Itt készül a fondantcukor, ott meg a 
csomagolás a papírrojtozóval – mutatott 
Pomolyik úr egy üvegajtóra.  

– De hisz nincs itt sem Trixi, sem Maxi! – 
mordultam fel.

– Ja, hát persze! Azt a kettőt bezártam a 
tett színhelyére! 

(Részlet Nyulász Péter – Ritter Ottó  
A hosszúfülűek kincse című könyvéből. 
BerGer Kiadó, 2017).  
Illusztrációk: Ritter Ottó
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Szputnyik úr az irodájában bóbiskolt, lábát 
az íróasztalon pihentette, csíkos zokniján egy 
légy szendergett, vagy legalábbis nagyon 
úgy csinált, mint aki szendereg, a kakukkos 
óra halkan ketyegett, a nyitott ablak felől ró-
zsaillatú méhzümmögés szállt felé, szóval 
minden csodásan békés volt, amilyennek 
illik lennie egy nyári délutánnak. Épp abban 
a pillanatban, amikor Szputnyik úr feje na-
gyot koppant a szék támláján, az ajtón egy 
szemüveges kisfiú lépett be. Kövérkés volt, 
arca pirospozsgás (nyilván gyalog jött föl a 
lépcsőn), hóna alatt malacperselyt szoron-
gatott.

Szputnyik úr réveteg pillantást vetett rá, 
kellett pár perc, mire visszatért az álmok vilá-
gából a valóságba. Megtörölte a kis nyálcsí-
kot a szája szélén, majd a fiú felé hörrintett.

– Hát te meg? Csak nem eltévedtél?
– Nem igazán – mondta a kisfiú, és elhe-

lyezkedett az asztallal szemben, a fotelban. 
– Azt hiszem, a legjobb helyen járok. Már ha 
maga építész.

– Az vagyok, még papírom is van róla – 
vakkantotta Szputnyik úr, és egy bekeretezett 
képre mutatott.

– Jó, a papír az jó. Nekem ugyan nem kell, 
de a felnőttek mindent le akarnak papírozni. 

– És miben segíthetek, kedves..
– Gerzson vagyok.
– Kedves Gerzson. Tán egy homokozót 

kellene építenem?
– Homokozót? Ugyan már! Abból kinőt-

tem legalább tíz éve. Nincs gyereke, gondo-

lom. Na de nem is fontos. Szeretném meg-
bízni magát egy feladattal.

– Mégpedig? – húzta fel a szemöldökét 
Szputnyik úr, és gondolatban megsodort ma-
gának egy jó erős cigarettát.

– Építsen nekem egy várost!
– Egy egész várost? Csak ennyi? Nem 

nagy ügy! Egy nap, két nap, vagy esetleg egy 
hetem is lesz rá? Készpénzben vagy átuta-
lással fizet?

– Készpénzben. Természetesen. Elhoz-
tam az összes vagyonom.  Íme, ő Töfi. Két 
éve kisegítek a könyvtárban, abból hizlalom, 
szerintem hatalmas vagyont evett már meg 
azóta – válaszolta meglehetős komolyság-
gal Gerzson, és megcsörgette a malacper-
selyt.

– Igen, hm… Látom, nagyon helyes kis 
malac, de most nekem fontos dolgom van – 
legyintett Szputnyik úr, és a cigarettás papí-
rok között kezdett turkálni.

– Maga nem vesz komolyan, pedig maga 
felnőtt, magának az lenne a dolga!

– Neked meg az, hogy a barátaiddal 
játssz a téren.

– Tiszta sor. De nekem nincsenek baráta-
im – mondta egykedvűen Gerzson, és kicsit 
szippantott az orrával. Szputnyik úr kérdőn 
nézett rá, majd hirtelen felvillant egy rég el-
feledett, homályos emlék. Sóhajtott egyet, 
aztán csak ennyit mondott:  

– Gyere, járjunk egyet.
Csak két háztömbnyit kellett sétálni a vá-

ros széléig, utána már csak néhány fa meg 

Gerzson városa
Egri Mónika
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bokor, és a hatalmas szántóföld követke-
zett. Szputnyik úr rágyújtott egy cigaret-
tára, és azzal mutatott a távolba.

– Ez a földterület még szabad. Jelen-
leg a városé, de kibérelhető, sőt, elvileg 
meg is veheted, bár nem nézek ki Töfiből 
ekkora potenciált.

– Mi az, hogy potenciál?
– Khmm… Mondjuk úgy, hogy pár évig 

még etetned kell töltött káposztával.
– Nem eszik káposztát. Csak száza-

sokat, kétszázasokat – mondta komoly 
arccal Gerzson.

– Jól van, na, lazulj le egy kicsit, ha 
már kijöttünk ide terepszemlére. 

Gerzson feljebb tolta orrán a szemüve-
gét. 

– Rendben, akkor majd megpróbálok 
letuszkolni a résen pár levelet.

– Így már jobb – morgott Szputnyik úr 
a bajsza alatt. – Egyébként meg minek 
neked egy egész város? Nem elég nagy a 
szobád?

– Nincs külön szobám.  Hatan va-
gyunk. Kevés a szabad tér körülöttem.

– Hatan? Akkor elhiszem. Az intézet-
ben laksz?

Gerzson csendesen bólintott.
– Nyári feladatra kaptuk, hogy alkot-

nunk kell valami nagyot. Én egy városra 
gondoltam.

– Egy papírsárkány túl kicsi lenne, mi?
– Azt bárki tud csinálni.
– Az nem olyan biztos! Na de akkor 

lássuk, miből élünk? Mit szeretnél, mi le-
gyen a városban?

– Feltétlenül legyen főtere! Mert az 
minden városnak van. Úgy is hívják min-
denhol: Fő tér.

– Nyilvánvaló.

– Meg legyen benne állatsimogató.
– Állatkert?
– Nem, azokat nem szeretem. Ott be 

vannak zárva az állatok, és nem is lehet 
őket megsimogatni.

– Azért a tigriseket vagy a krokodilokat 
nem is baj, ha nem simogatod.

– Nem, nem, tigrisek nem kellenek. Ők 
maradjanak ott, ahol megszülettek.  
A krokodilok is. Legyen mondjuk három 
bárány meg egy kecske. Egy malac, de 
olyan kicsike, mint Töfi. És legyen hely a 
kóbor kutyáknak is.

– Értem.
– Nem írja fel?
– Nem kell, minden itt van a fejemben 

– mondta Szputnyik úr, és ismét rágyúj-
tott egy cigarettára.

– Túl sokat dohányzik – szólt csende-
sen Gerzson.

– Tudom, de mit csináljak? Rászoktam 
– vonta meg a vállát Szputnyik úr.

– Hát szokjon le! Mert úgy jár, mint… 
Tudja, mit, legyen a főtéren kórház is. A 
buta felnőtteknek, mint maga. 

– És mi van a buta gyerekekkel? Akik 
folyton a kezüket-lábukat törik? 

– Jó, hát nekik is legyen egy részleg.
– Rendben, és mi legyen még? Iskola?
– Nem is tudom. Ha olyan, mint ez a 

mostani, akkor nem kell.
– Hát, szerintem lehetne iskola, de 

mondjuk az lesz a neve, hogy Jó Iskola. 
Vagy Kiváló Iskola.

– Azt is lehet?
– Végül is a te városod.
– Jó, legyen – vonta meg a vállát Ger-

zson. – De csak télen kell iskolába járni, 
és amikor rossz idő van.

– Iskola, rossz idő esetére. Hm. Egyéb?

24

Mikkamakka

mikkamakka_2018_01_beliv_02_08.indd   24 2018.02.16.   9:56:30



A szerzői illusztrációja

– Cukrászdát és néhány boltot is kérnék, 
ha kifutja. És minden családnak külön házat. 

– Ennyi?
– Nagyjából. De biztos van, amit elfelejtet-

tem. Egy városban annyi minden van!
– Rendben. Hagyd nálam a malacot, és 

megnézem, mi jöhet még ki az összegből.
Gerzson komoly arccal nyújtotta át a ma-

lacperselyt Szputnyik úrnak.
– Aztán vigyázzon rá. És ha sokat röfögne, 

takarja le egy terítővel.
Szputnyik úr megvakarta feje búbját. 
– Nos, mivel nincs terítőm, és a röfögést 

sem bírom hosszú távon, jobb lesz, ha inkább 

hazaviszed magaddal. Nekem úgy sin-
csenek százasaim, csak bankkártyám, azt 
meg jobb, ha nem rágcsálja el. Tudod, mit, 
most kicsit meglegeltetjük, aztán vissza-
megyünk az irodába, és együtt megtervez-
zük az egész várost, főterestől, állatsimo-
gatóstól.  

– És a fizetség? Ingyen fog dolgozni 
nekem?

– Majd kitalálunk valamit. Te rám 
szólsz, ha rágyújtanék, és a biztonság ked-
véért lesz egy magánszobám a kórházban, 
ha nagyon köhögnék. Kezet rá?

– Kezet rá!

4. évfolyam, 2017. 1. szám  | a VÁros
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Francz Magdolna – Rozgonyi Sarolta
Budapest – Világváros a Duna partján (Mi micsoda-sorozat)

Lakatos István
A majdnem halálos halálsugár 

– Emma és Tesla-sorozat, 1. rész

Mészáros János - Entz Sarolta
Bolyongások Budapesten - Két egér kalandjai

Ne egy klasszikus útikönyvre számíts – fedezd fel Budapest titkait! 
Mitől lesz világváros egy település? Kik laktak itt, miért volt olyan fon-
tos a várossá alakuláshoz a Duna? Milyen nagyszerű, hogy van folyó-
víz, de milyen károkat is tud okozni, ha jön az ár! Hogyan működik a 
közvilágítás? Kikről nevezték el a Nagykörút egyes szakaszait? Egyál-
talán nem közismert tényekkel leszel gazdagabb, ha végigböngészed 
a fővárost sok-sok képpel és rengeteg informatív érdekességgel be-
mutató albumot. 
Babilon, 2017
Keménytáblás, 48 oldal

De mi történt a lajhárral? – teszi fel a kérdést a mesélő ebben a hihetetle-
nül mulatságos, vérbeli Lakatos-féle őrült történetben, amelyben szerepel 
a híres felfedező, Nikola Tesla, egy bravúros betörőlány, Emma, egy vízi-
disznó, akit Lőrincnek hívnak és Barnabás, a fiú, aki rosszul lesz, ha tege-
ződnie kell. Emma véletlenül téved be a feltaláló kissé szokatlan világába, 
ahol egy idő után már nem csodálkozik az altatókat hamis hangon énekel-
gető ágyon vagy a lábon járó fürdőkádon vagy a kisfarkincás, menetelő agy-
velőn (ami az elpusztult Puhakutya tartósított agya)…, és miközben Messzi-
messzi Nagyváros lakóira rátelepszik a gyerekorvosnak álcázott Főgonosz, 
a kis csapat próbálja menteni, ami menthető. S hogy mi történt a lajhárral? 
Olvassátok el!
Kolibri, 2015
Puhatáblás, 176 oldal 

Igazi különleges, kalandos városismertető könyv! A két kisegér, akiket 
már jól ismerhettek a sorozat más részeiből ezúttal Budapestet baran-
golja be keresztül-kasul.
A kötet nemcsak a vidéken élő olvasóknak lehet izgalmas, hanem bizony 
a budapestieknek is, hiszen számtalan olyan részlet, érdekesség, tény 
kerül szóba, ami bizony minden ki számára okozhat meglepetéseket.
Móra Kiadó, 2016
Keménytáblás, 104 oldal

A szerző illusztrációival

Besze Barbara 
válogatása

Jánosi Halász Rita illusztrációival

Könyvajánló
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Bosnyák Viktória 
Budapesti kis boszorkány 

 – Lizi kalandjai

Gévai Csilla  
Amíg zötyögünk

Claude a világ egyik legédesebb, legviccesebb és 
legbolondosabb kiskutyája, akinek hű barátja Boly-

hos Zokni Uraság. Együtt biztos, hogy minden kalandjuk valami kala-
majkába torkollik, ami persze aztán szerencsés véget ér.
Ebben a részben épp a nyüzsgő nagyváros rejtelmeit fedezik fel.
A könyv nemcsak hogy nagyon vicces és szeretnivaló, de elég nagy be-
tűkkel, szellősen van szedve ahhoz, hogy akár első önálló olvasmányod 
is lehessen, de bátran ajánljuk nagyobbaknak is, Claude-nak még felnőtt 
rajongói is vannak ám!
Manó Könyvek, 2011
Puha borító, 96 oldal

Nanuk, az eszkimófiú nagyon szereti Budapestet. Újra 
eljött Kanadából, hogy még egyszer meglátogassa 
a várost és barátait, Domát és Pannit, hogy velük zötyöghessen 
mindenféle járművön: buszon, biciklin, HÉV-en, sőt még léghajón 
is. Bejárják fővárosunkat, útjuk során pedig állandó és nagy tudású 
kísérőjük, Bali bácsi mesél mindenféle közlekedési eszközről, régi 
buszokról és új metróról, BKV-ról és szárnyas hajókról. A barátok 
ezúttal a Balaton-felvidékre is elvonatoznak. Zötyögj velük együtt, 
és fedezd fel te is Budapest közlekedését, vagy nézz körül saját la-
kóhelyeden! Gyűjthetsz helyi érdekességeket, hogy még közelebbnek 
érezd magadhoz a lakóhelyed.
Pagony, 2014
Keménytáblás, 88 oldal

Egy nyári estén két boszorka várja izgatottan harma-
dik társukat – ha augusztus 20-ig nem járják el boszi-táncukat, oda 
a varázserejük. Mivel a harmadik csak nem érkezik el, kénytelenek 
újabb társ után nézni. Láthatatlanul követni kezdik a mindig cserfes 
és vidám Lizit, aki apukájával és öcsikéjével járja be Budapest legne-
vesebb látnivalóit: a budai várat, a Halászbástyát, a Mátyás-templo-
mot; elámulnak a Nemzeti Galéria csodás festményein, Lizi apukája 
pedig elmagyarázza, ki az a bácsi ott a lovon a Galéria előtt. (Savoyai 
Eugén, azaz Savoyai Jenő herceg szobra). Lizi megnézi Mátyás király 
könyvtárának kézzel írt könyveit, a Corvinákat, és sütiznek az 1827 óta 
megszakítás nélkül működő Ruszwurm cukrászdában. Miközben a boszorkák Lizit méricskélik, 
megfelel-e társukként, vele együtt sokat tanulnak Budapest nagyszerű nevezetességeiről. 
Scolar, 2011
Keménytáblás, 64 oldal

Alex T. Smith
Claude a városban

Baranyai András illusztrációival

Spote Stany illusztrációival
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Még Budapest sűrűn lakott részein is találni olyan kertet, amely különleges növényei- 
nek köszönhetően természetvédelmi terület. Bár a többségüket csak a tulajdonos 
engedélyével lelet megnézni, érdemes egyszer-egyszer ellátogatni ezekbe a kertekbe.

Mihályfi Ernő kertje

Dr. Mihályfi Ernő újságíró és 
diplomata volt. Élete során sok 
helyen megfordult, utolsó lak-

helye a II. kerületi Bogár utca és 
a Mák utca kereszteződésében 

álló ház volt. Az épülethez tartozó 
nagy kertet a Kossuth-díjas táj- és kert-

építész, egyetemi tanár, Ormos Imre tervezte 1948-ban. Az el-
múlt évtizedekben több mint 60 különleges fát és hozzávetőleg 
300 lágyszárú növényt ültettek el, sőt egy hangulatos kis tavat, 
sziklakertet és járdát is kialakítottak. A kert egyik büszkesége a 
rododendron-gyűjtemény (ez egy nagyon szép fás szárú virágos növény), de számos örök-
zöld és lombhullató fa is él itt. A gondosan ápolt kertet szívesen látogatják az erdei énekes-
madarak, mint például a zöldike, a fenyvescinege vagy az erdei pinty, de gyakorta felbukkan 
a védett mókus is. Jelenleg a tulajdonos engedélyével látogatható.

fenyves cinege

zöldike

rododendron
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Összeállította: Sándor Enikő

Budai arborétum

A Budai Arborétum napjainkban a Szent István Egyetem Ker-
tészettudományi Karának ad otthont, ám nem mindig volt ez 
így. Az arborétum területe az 1800-as években szőlőskert volt, 
de egy filoxéra nevű rovar – ami a szőlők gyökerét támadja 
meg – elpusztította az összes szőlőtőkét. Dr. Entz Ferenc orvos, 
szőlész és kertész javaslatára a szabadon maradt területen kerté-
szeti iskolát hoztak létre. Immár több mint 2000 dísznövény található az 
arborétumban, amely Alsó Kertre és Felső Kertre osztódik. Az Alsó Kertben az egyes fajok és 
fajták egymástól külön-külön helyre kerültek, így 
jól megfigyelhetők az egyes növények. A Felső Kert 
erdő hangulatát idézi; itt idősebb fák élnek, többek 
között itt található az ország legöregebb perzsa-
fája és libanoni tölgye. A madarak egyik kedvelt 
helye az örökzöld gyűjtemény, amelyet ősszel és 
télen szívesen látogat például a sárgafejű király-
ka. Az egész arborétumot be lehet járni, tanösvé-
nyek vezetnek el a növényekhez. Az év bármely 
hónapjában érdemes ellátogatni a Budai Arboré-
tumba, ahol gyönyörködhetsz a folyton változó ter-
mészetben.  

sárgafejű királyka

29

mikkamakka_2018_01_beliv_02_08.indd   29 2018.02.16.   9:57:14



Mikkamakka

Istenhegyi úti kert

Az Istenhegyi úti kertet 1995-ben nyilvánították védetté. 
Ráférne egy felújítás, de még így is érzékelhető gazdag 
természeti kincse. Megtalálható a Budai-hegység alacsony 

részeire jellemző tölgyes állomány, ezenfelül rengeteg ülte-
tett fa él a kertben. A területen egy romos ház is található. A 

kert egyik különlegessége, hogy a hátsó részében nincsenek  
    sétautak, így szabadon burjánozhatott a természet, s mostanra egé-
szen erdőszerűvé vált ez a rész. Olyan sok fa van ott, hogy a lombjuk összeért, ezért csak 
kevés fény jut el a talajig, ami nem kedvez a cserjeállománynak, viszont ideális a borostyán-
nak, amely behálózza a területet. A madarak közül rendszeres költőfaj a csilpcsalpfüzike, de 
a széncinege is szívesen időzik a kertben. Ha szeretnéd megnézni ezt a vadregényes kertet, 
a tulajdonos engedélyével látogatható.

borostyán

széncinege
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Cikkünk forrása: Pest Környéki Madarász Kör: Helyi védett természeti értékek Budapesten, Budapest Főváros 
Önkormányzata, 2016

Művész úti kert

A fogaskerekű Művész úti megállójától nem messze fekszik ez a 
két részre osztott, gazdag növényállománnyal rendelkező kert. 
A fák között sok a tölgy. A gondoskodásnak köszönhetően több 
80-100 éves fa áll a kertben, amelyek törzskörmérete megha-

ladja a két métert. De díszfák is fel-
lelhetőek itt, például tiszafa vagy  életfa. 
Egyes fák már elszáradtak, most a harkályo-
kat csalogatják magukhoz. A kert egy kevésbé ápolt részében dús 
aljnövényzettel találkozhatunk, a vadszeder például meglehetősen 
elterjedt. Az erdei pinty nagyon szereti ezt a környezetet, egész 
évben felbukkan a kertben. Az utcafront felől teljes mértékben láto-
gatható a kert, de csak a tulajdonos engedélyével. 

Péceli úti kert

Rendkívül gazdag növényállománnyal rendelkezik. Közel 20 éve 
nyilvánították védetté. A gyűjteményben körülbelül 300 növény-
faj, illetve fajta található. Maga a terület csak 20 méter széles, de 
hossza majdnem 200 méter. Egyik különlegessége, hogy a hazai 
ritka fafajták mellett mediterrán, trópusi és szubtrópusi fajok és 
fajták is élnek itt. Például a minden évben termő gránátalmafa mel-
lett selyemakác és ámbrafa található a kertben. Ez utóbbi Észak-Ameri-

ka keleti és délkeleti részén őshonos. Az ámbrafa nagyon különleges növény: 
ha a törzsét megsebezzük, aromás gyanta jelenik meg rajta, amelyet az illat-
szergyártásban is használnak, de a rágóguminak is ez az egyik alapanyaga. 
Rengeteg örökzöldet telepítettek ide az évek során, amelyek a lombhullató 
fákkal vegyesen helyezkednek el a kertben. A kellemes környezetnek kö-
szönhetően a vörösbegy nemcsak vendégként jelenik meg, sokszor itt költi ki 
a tojásait is. A kertet csak a tulajdonos, Tóth József engedélyével lehet meg-
nézni, aki gondoskodik arról, hogy minden növény jól érezze magát. 

gránátalma

vadszeder

harkály

vörösbegy
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Néha a dolgok nem 
olyanok, mint ami-
lyennek látszanak. 
Sőt, lehet valami 
egyszerre jó is, rossz 
is. A holland író, 
Guus Kuijer Minden 
dolgok könyve című 
regénye ezt a min-

denféleséget igyekszik megmutatni a maga 
sajátos eszközeivel. Mint a szerző is írja, elég 
tiszteletlen könyv, mert egy gyerekről szól, de 
nem csak jó dolgok történnek benne. 

A főszereplő, Thomas, kilencéves kisfiú. 
Egyszerűen megfogalmazható céljai vannak: 
hogy egy könyvet írjon, és hogy boldog fel-
nőtt lehessen. De nem minden ilyen egysze-
rű és egyértelmű. 

Thomas apja csak papol a szeretet fon-
tosságáról. Csak a külvilágnak akar megfe-
lelni, küzd a saját félelmei ellen is. Többször 
megverte már a feleségét és a fiát. A saját 
felelősségét hárítva azt mondja, hogy ő nem 
tehet mást, hisz az anya és a kisfiú hibáztak, 
ezért kénytelen őket megbüntetni. Thomas 
nővére, Margot első benyomásra egy nem-
törődöm és szemtelen tinédzser, de kiderül, 
hogy együttérző, és nem fél kiállni az igazá-
ért. A történet további három női szereplője 
közül az egyik a szomszéd néni, akit min-
denki boszorkánynak tart, pedig kedves és 
művelt, ráadásul segít Thomasnak átlépni a 
saját árnyékán. A másik a nagynéni, Pie, aki, 
ha megjelenik náluk, betölti a teret szeretet-
tel. A harmadik pedig Eliza, aki ugyan sokkal 
idősebb Thomasnál és műlába van, de meg-
érti Thomast, és a fiú beleszeret. 

A humor fontos szerepet kap a történé-
sek elbeszélésében. Ebben a rideg családi 
légkörben is megjelenik a gyermeki derű, 
a kíváncsiság és a képzelet ereje. A család 
minden tagja hívő, de más-mást jelent nekik 
Isten. Az apa nagyon mereven áll ehhez a 
kérdéshez, szerinte csak félelemmel lehet 
Istenhez fordulni és csak az a megfelelő, 
ahogy ő hisz. Ezzel szemben Thomasnak 
természetes a hit, az élete része, nem csak 
egy külső szabályrendszer. Amikor kiszalad a 
fiú száján, hogy nincs Isten – mert ha lenne, 
nem engedné, hogy az apja verje az anyját –, 
a gondolattól hirtelen megrémül. Megjelenik 
a képzeletében az Úr Jézus, és beszélgetni 
kezdenek. Párhuzamot vonnak Thomas és 
apja, valamint Jézus és Isten kapcsolata 
között. Thomas szeretné szembesíteni apját 
azzal, hogy mennyire rossz, amit csinál, ezért 
úgy gondolja, az a leghatásosabb, ha arra 
koncentrál, hogy megidézze a Bibliából is-
mert tíz egyiptomi csapást. Közben a szom-
széd néni, a nagynéni és az anya Margot 
bevonásával olvasókört szervez a lakásukba, 
hogy az apa vegye észre, hogy milyen sokan 
szeretik a feleségét és a gyerekeit, és hogy 
nem bánhat saját tulajdonaként, tárgyakként 
velük. A cél, hogy az apát megváltoztassák, 
vagy legalábbis megakadályozzák az erő-
szakosságot.

Nem derül ki, végül mindez sikerül-e. Ami 
biztos, hogy az apa számára nyilvánvaló 
lesz: nem csak úgy lehet élni és gondolkozni, 
ahogy ő teszi. Ahogy Margot szemébe néz, a 
lány szeme tükörré változik, és az apa meg-
látja benne önmagát. 

Guus Kuijer: Minden dolgok könyve. 
Fordította: Wekerle Szabolcs. 
Budapest, Kolibri Kiadó, 2014

Minden dolgok könyve

Farkas Judit
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F e l a d a t O K A 
megfejtéseket  
a 48. oldalon 

találod.Összeállította:  
Győrfi Ágnes

Párosítsd Magyarország megyéinek sorszámát a hozzá tartozó megyeszékhely betűjelével!
1.

Bács-Kiskun megye

Baranya megye

Békés megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Csongrád megye

Fejér megye

Győr-Moson-Sopron megye

Somogy megye

Pest megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tolna megye

Vas megye

Veszprém megye

Zala megye

Hajdú-Bihar megye

Heves megye

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Komárom-Esztergom megye

Nógrád megye

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Győr

Salgótarján

Székesfehérvár

Kaposvár

Veszprém

Tatabánya

Szeged

Szolnok

Debrecen

Eger

Pécs

Budapest

Kecskemét

Békéscsaba

Szekszárd

Szombathely

Miskolc Nyíregyháza Zalaegerszeg

1.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

B)

F)

É)

Z)

R) P) S) V)

N) O)

Á) K) I)

G) H)

C) Y) E)

O)
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Az egyik legismertebb elveszett várost Homérosz 
hősi költeménye, az Iliász tette híressé. Sokáig úgy 
tűnt, a trójai háború, a híres falovas hadicsellel* 
együtt csak kitalált mese. Aztán egy amatőr német 
régész, Heinrich Schliemann végére járt a legendá-

nak. Meg volt győződve róla, hogy valóban létezett egykor 
ez a gazdag kereskedőváros a Fekete-tenger és a Földközi-ten-
ger közötti Dardanellák szorosánál. Az 1870-es években kezdett 
ásatásai során megtalálta a város nyomait a Törökország észak-
nyugati részén található Hisszarlik-dombon.
A várost 5000 évvel ezelőtt alapíthatták. Lakói a római időkig 
többször lettek földrengések, járványok áldozatai, ám a telepü-
lés rendre újraépült. A régészeti munkák azóta kilenc egymásra 
épített város rétegét tárták fel. Trója városa az időszámításunk 
kezdete előtt 1300-1400 évvel létezhetett, és a nyomok alapján 
háború és tűzvész pusztította el. Ma az ásatások mellett fekvő 
Truva település fogadja a turistákat.

Ázsia, Törökország

Európa, Olaszország

Összeállította: Nyulász Péter

Trója

Elveszett és megtalált romvárosok

*  Híres falovas hadicsel: A monda szerint a görögök és a trójaiak között már tizedik éve dúló keserves háborúban 
a görögök csellel vették be Trója városát: egy hatalmas falovat építettek, amiben elrejtőzött a görög sereg nagy 
része. A városfalon belülre kerülve kimásztak a falóból, és felgyújtották Tróját. 
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A Római Birodalom virágzó városát a Vezúv tűzhányó pusztította el. A vulkán-
kitörés dátumát pontosan ismerjük: időszámításunk szerint 79. augusztus 24. 
A terület lakhatatlanná vált, és a város a feledés homályába merült. Teljesen 
véletlenül találtak rá az 1500-as években, amikor gátakat építettek a Sarno folyó 
mentén. A régészeti ásatások csak 150 évvel később kezdődtek el. Ekkor derült 
ki, hogy a vastag vulkáni hamuréteg teljes épségben megóvta az épületeket, a 
falfestményeket és a használati tárgyakat. Minden úgy maradt, ahogyan azokat 
a végzetes napon használták. Az aznap szerencsétlenül járt emberek és állatok 
testlenyomatát is hűen megőrizte a megszilárdult hamu, olyannyira, hogy a ré-
gészek gipszöntvényeket, szobrokat tudtak készíteni róluk.  

Szintén a dzsungel rejtette el a külvilág elől az 
egykori Khmer Birodalom lenyűgöző hatalmi és 
vallási központját Kambodzsában. A királyi palo-
ta körül mintegy 100 templom található a pazar 
kőfaragásokkal díszített épületegyüttesben. Ez a 
magas falakkal körülvett hely igazán sohasem volt 

elveszett és elfeledett, a kambodzsaiak mindig is tudtak róla. Elődeik valószí-
nűleg vallási okokból hagyták hátra, s így az őserdő növényei szorosan benőt-
ték. 150 évvel ezelőtt európai misszionáriusok kezdtek hozzá a feltárásához 
és a megmentéséhez.

Ázsia, Kambodzsa

Ázsia, Törökország

Pompeii

Angkor
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Másfél évvel ezelőtt szenzációs hír járta be a világsaj-
tót: egy 15 éves kanadai iskolás fiú, William Gadoury 
rátalált egy ismeretlen maja romvárosra! Úgy vélte, a 
maják bizonyos csillagképek helyzetéhez igazították 
településeik elhelyezkedését. Több mint száz egykori 
maja település fekvését hasonlította össze különböző 
csillagképekkel. A legtöbb alakzat stimmelt, ám volt 
egy hármas csillagkép, amihez csak két eddig ismert 
várost talált. Ekkor kezdte aprólékosan böngészni a 
Google Earth műholdtérképét, és a harmadik csillagnak 
megfelelő ponton szabályos geometriai formákra 
bukkant. Úgy gondolta, ez egy újabb romváros le-
het, amit el is nevezett: „La Bouche de feu”-nek  
(A tűz szája). 
Felfedezését azonban még nem sikerült bizonyíta-
ni. Ahhoz valódi expedícióra volna szükség. Köny-
nyen megeshet ugyanis, hogy a műholdképeken 
kirajzolódó négyszögletes formák nem piramisok 
és más épületek alaprajzai, hanem egykori kukori-
catermő területek, amelyeket azóta visszahódított 
a Yucatan-félsziget dzsungele. 

A legkáprázatosabb romvárosok egyike a dél-ame-
rikai Andok hegyláncai közé épült inka szertartási 
központ. Váratlan volt a felfedezése, de nem telje-
sen véletlen. A Yale Egyetem professzora az utolsó 
inka főváros, Vilcabamba után kutatott Peruban, 
amikor egy helyi földműves beszélt neki a hegyek 
között rejtőző elhagyatott városról. A segítségével 
csodásan ép állapotban megmaradt kőépítmé-
nyekre talált rá a professzor. Egy évvel később egy 

újabb expedíció élén tért vissza, hogy a káprázatos 
épületeket, tereket, lépcsőket, mesterséges tera-
szokat kiszabadítsák a buja őserdő fogságából.

Dél-Amerika, Peru

Észak-Amerika, Mexikó

(ejtsd: macsu pikcsu)Machu 
Picchu

La Bouche 
de feu

(ejtsd: lá busöfó)

Fotó: goo.gl/3tWUcy 
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Dél-Amerika, Peru

Ha összeolvasod az előző feladatban megadott, megyeszékhelyekhez tartozó betűjeleket 
az alábbiak szerint, egy-egy híres magyar település nevét kapod megfejtésül.
Pl.: Kecskemét (K) – Szolnok (Ő) – Békéscsaba (S) – Székesfehérvár (Z) – Zalaegerszeg (E) – 
Tatabánya (G) = KŐSZEG

Pótold a következő mondatokból a városok nevét az előző feladat megfejtéseinek felhasz-
nálásával! Segítségül kutass a könyvtárban vagy az interneten!

Békéscsaba - Eger - Budapest - Veszprém - Eger - Szeged

Tatabánya - Nyíregyháza - Szolnok - Veszprém

Budapest - Kaposvár - Miskolc - Békéscsaba

2.

3.

A)

B)

C)

A kultúra városának egyedi  
technológiával készült Zsolnay-porcelán termékei egyedülállók  
a világon. 2010-ben Európa kulturális fővárosának választották  

meg e Baranya megyei települést.

 Három folyó, a Mosoni-Duna,  
a Rába és a Rábca torkolatánál épült, ezért is nevezik  

a folyók városának. Bazilikájában őrzik Magyarország egyik nemzeti 
kincsét, a Szent László koponyaereklyéjét 

 tartalmazó hermát.

A)

B)

folytatás a 33. oldalról
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Közlekedés Budapesten 
Budapesten kulcsfontosságú szerep jut a közösségi közlekedésnek, hiszen rengeteg itt, illetve 
a környező településeken élő embernek van szüksége arra, hogy eljusson a város egyes pont-
jaira. Sándor Enikő összegyűjtött pár érdekességet ritkábban használt közlekedési eszközökről.

A budavári sikló ötlete gróf Széchenyi István fiának, 
Széchenyi Ödönnek a  fejéből pattant ki egy Lyonban 
látott hasonló, gőzhajtású eszköz láttán. A Budavári 
Siklót 1870. március 2-án adták át az utazóközön-
ség számára. A felépített szerkezet 95 méteren, 30 
fokos szögben közlekedik a Széchenyi-lánchíd bu-
dai hídfő, az Alagút Duna-parti torkolata és a Szent 
György tér, a Budavári Palota és a Sándor-palota 

között. A II. világháború során a siklót is elérték a légitámadások, és elpusztították 
a felső épületet, valamint az ottani kocsikat is, de szerencsére az alsó épület és a gőzgép ép-
ségben maradt. A felújításra sokat kellett várni, végül 1986-ban újra elindulhatott, rá egy évre 
pedig a világörökség részévé vált.

sikló

fogaskereku A fogaskerekű az egyik legrégebbi közlekedési eszköz Budapesten. 
Kialakítására azért volt szükség, mert a 19. század második felében 
egyre kedveltebb kirándulóhellyé vált a Svábhegy, sőt volt, aki a tehe-
tősebbek közül annyira beleszeretett a kilátásba, hogy nyaralót épí-
tett a domboldalra. A Lánchídtól 1868-tól lóvasúttal közlekedhettek 
a hegyre látogatók, de csak Zugligetig, ugyanis a lóvasút még nem 
tudta leküzdeni a nagy szintkülönbséget. Sokféle megoldás felme-
rült, és a fogaskerekű bizonyult a legpraktikusabbnak, így 1874-re 
megépülhetett. Kezdetben csak nyáron, és naponta kétszer közle-
kedett. A fogaskerekű nemcsak embereket szállított ekkoriban, ha-
nem például árut is vitt a vendéglátóhelyekre, vagy éppen építési 

anyagot a hegyen építkezőknek. A megpakolt lovaskocsit lovakkal 
együtt vitte fel a hegyre. Később megtoldották az útvonalát egészen a Normafáig, és télen is 
igen nagy kereslet mutatkozott rá, ezért téliesítették, így könnyen fel lehetett jutni a hegy tete-

jére, ami nagy örömet okozott a szánkózni és síelni vágyóknak.

–KIcsi másképP
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Amikor még Budapesten nem voltak a Duna fölött 
hidak, hajókon jutottak át az emberek az egyik part-
ról a másikra. Az 1800-s évek elején már létezett 
helyi hajójárat, melyre Buda és Pest több pontján fel 
lehetett szállni. Kétóránként indult, és a start előtt öt 
perccel lövés dördült el. Eleinte gőzhajókkal lehetett 
közlekedni, de később, amikor a rakpart közelében 
lakók szóvá tették a gőzhajók meglehetősen kelle-

metlen szagát, motoros járműveket használtak. A hajózás csak viszonylag rövid 
ideig szolgálta ki a városiak igényét: a hidak megépülésével és a főváros úthálózatainak és 
tömegközlekedésének kialakításával hajó helyett inkább villamosra szállt, aki gyorsan el akart 
jutni a város különböző pontjaira. A hajók a II. világháború után játszottak újra meghatározó 
szerepet a közösségi közlekedésben, amikor Budapest hídjai romokban álltak. Manapság leg-
inkább sétahajózásra használják a budapesti hajójáratokat, hiszen ezeknél gyorsabb jármű-
vekkel is átkelhetünk a Dunán. Ha Budapesten jársz, feltétlenül próbáld ki, és figyeld a hidakat 
és a rakpart lenyűgöző épületeit! (Fontos: egyes hajójáratok hétvégén és ünnepnapokon nem 

közlekednek!)

Pontosan 1896. május 2-án adták át Európa első 
kéregvasútját, azaz közvetlenül az úttest alatt köz-
lekedő földalatti vasutat, amely villamosenergiával 
működött. A kisföldalatti Magyarország ezeréves 
évfordulójára készült el, ezért kapta a Millenniumi 
Földalatti Vasút nevet. Először csak a Vörösmarty 
tér (akkoriban Gizella térnek hívták) és a Szé-
chenyi Fürdő (akkori nevén Artézi fürdő) között 

közlekedett, majd további egy megállóhellyel bővítették, egészen a Mexikói 
útig. A kisföldalatti az Andrássy úttal együtt 2002-ben a világörökség része lett. Megépülése 
előtt omnibusz szállította az utasokat, ami olyan volt, mint az autóbusz vagy a trolibusz, csak 
éppen lovak húzták. Ám a járatok túlzsúfolttá váltak, ezért kellett más megoldást kitalálni az 
emberek szállítására. Amikor megépült a kisföldalatti, az akkori közlekedési szabályok szerint 
még a „balra tarts” volt érvényben, tehát minden az ellenkező oldalon volt a mostani kialakí-
táshoz képest. Ha kíváncsi vagy, hogy nézett ki az eredeti Millenniumi Földalatti Vasút, láto-
gass el a Földalatti Vasúti Múzeumba, amely a Deák téri aluljáró felől közelíthető meg. A kiállí-
táson megismerkedhetsz a kisföldalatti történetével és korabeli járműveket is láthatsz. 

Hajó

kisföldalatti

–KIcsi másképP
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            Az én városom

A város nekem először is Szegedet jelenti. A 
Tiszát körülölelő töltéssel, ahol ötévesen ta-
vasszal kartonpapíron csúszkálok, virágokat 
szedek: kék búzavirágot, piros pipacsot; cso-
korba fogom, fölszaladok vele a negyedikre, 
anyunak puszit adok és a kezébe nyomom, ő 
vázát keres, vizet enged bele, és az asztal kö-
zepére teszi. A konyhaasztalra, ahol már gő-
zölög a leves, a palacsinta most sül, de nincs 
időm megvárni, mert rohannom kell vissza a 
töltésoldalra, ahol a többiek várnak. Lóherét 
gyűjtünk, négylevelűt, mert az szerencsét hoz.  

A város nekem télen is a töltésoldal, ahol 
apuval, Évivel, a testvéremmel és a többi ház-
béli gyerekkel szánkózunk. Kipirult arcunkat 
fújja a szél, kezünk meggémberedik a hideg-
től, kesztyűnk már régen átázott, de csak 
megyünk, újra és újra, húzzuk a szánkót föl, 
a töltés oldal tetejére, hogy onnan újra jöjjön 
a száguldás nevetéssel és sokszor eséssel 
fűszerezve, ahogy a többiek is ugyanezt csi-
nálják, csupa apuka és gyerek ilyenkor a város 
eme kicsiny szeglete, a lakótelep mögötti töl-
tésoldal. Hatéves vagyok. 

A város nekem egy nagy sárga busz, ami 
bevisz az igazi városba, ahol már villamo-
sok is járnak, és sok az ember. Egyedül ülök 
a buszon, sok másik ismeretlen gyerekkel; 
tornázni megyünk. Művészi torna. Hazafelé 
betűzni próbálom a neonkék feliratokat. Ét-te-
rem. É-lel-mi-szer-bolt. Ujjongok, végre tudok 
olvasni!

A város ne-
kem az iskola, 
ahol az A osz-
tályba járok, kék 
nyakkendőm van, 
kisdobos vagyok, 
vékony dereka-
mat öv szorítja az 
ünnepségeken. 
Napközis vagyok, 
társasjátékozom a többiekkel fél hatig, mert 
csak akkor jönnek haza az anyuék a munká-
ból. Jól tanulok és jól sportolok. Negyedikes 
koromban nekifutásból átugrom a százhúsz 
centimétert, a többiek a vállukra emelnek és 
éljeneznek. Indulhatok a városi atlétikaver-
senyeken, ahol egyszer rövid távon második 
helyezést érek el. Érmet kapok. 

A város nekem tizenhárom évesen az első 
csók egy négyemeletes tövében. A Gyuri mo-
ziba hív, de én a papírdzsekisbe, a barna gön-
dör hajúba vagyok szerelmes. A papírdzseki 
nagyon menő, az nem mindenkinek van, mint 
ahogy farmernadrágot sem mindenki visel 
még, mert az nagyon drága. Két év múlva a 
Belvárosi Moziban megnézem a Hair című 
filmet, színes ruhába öltözöm, és zenét hall-
gatok az utcán a barátaimmal. Rajzszakkörbe 
is járok, a város központjában a nagyposta 
melletti Vasutasba. Ott ismerkedem meg a 
Feketeévivel és a Dobosgyulával. Évi táskájá-
ban verseskötet lapul, József Attila. Ámulva 

40
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nézem, mert addig egy női 
táskában csak rúzst, púdert 
és zsebkendőt láttam pihenni. 
Ezután a város nekem a „Fá-
radt meg együgyű, vagy tán 
csak jó vagyok s reszketek, 
mint a fű, s mint a csillagok”. 
Szerelmes leszek a versekbe, 
és én is cipelni kezdem a Jó-

zsef Attila-összest. 
A város nekem tizennyolc évesen a nagy-

betűs szerelem, Gábor, akit bevisznek kato-
nának, előfelvételisnek. Levelezünk. A város 
nekem ekkoriban leginkább a postaláda, min-
dennap kinyitom, és megörülök, ha levelet ka-
pok. Zsákmányommal biciklire ülök, és elteke-
rek a város Tiszán túli részére, Újszegedre, a 
nagy parkba, ahol padot keresek, komotósan 
leülök, előveszem a borítékot a barna, csatos 
bőrtáskámból, amit a dorozsmai vásárban 
vettem száz forintért – igazi kincs ez, mert 
bár kicsinek látszik, mégis verseskötet is be-
lefér, akkoriban Rilke. Olvasni kezdem Gábor 
levelét. Többször átolvasom, közben lehu-
nyom a szemem. Ízlelgetem a szavakat, kicsit 
elhiszem, hogy engem is lehet szeretni. Ősz 
van, meleg szeptember. 

A város nekem később a főiskola, ahol ma-
gyart, történelmet és újságírást tanulok, és 
egy újságot szerkesztek. A közösség ekkori-
ban nekem a város. Felszólalok a gyűléseken, 
tüntetek és cikkeket írok, és sokat táncolok a 

JATE Klubban. Megismerkedem a leendő fér-
jemmel, hamarosan összeházasodunk, és la-
kást újítunk fel. Megszületik első gyermekünk, 
akit Ady Endre tiszteletére Margita Lédának 
nevezünk el. Ekkoriban már Ady-kötet lapul a 
táskámban. 

A város nekem még öt éven át Szeged, és 
újra a töltésoldal, ahol biciklizem a két kis-
lányommal. Margita a hátsó gyerekülésben, 
Kata az elsőben, mindketten egy idő után 
elbóbiskolnak, elnyomja őket a friss tavaszi 
szellő, amely minden  nehézség ellenére re-
ménnyel teli. 

41
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A gyerekszoba játékai képzeletben néha (és sokszor a mesékben is) éjszaka életre 
kelnek. Így történik ez ebben a történetben is: a játék mackó táncolni kezd a babá-
val, a búgócsiga pörög, a hernyó énekel, a kávéfőző kávét főz. Egy pillanatra azonban 
mindannyian meglepődnek, amikor új jövevény érkezik hozzájuk: a féllábú, de ren-
dületlenül álló ólomkatona. Csak ő, meg egy szintén fél lábon álló papírbalerina áll 
mozdulatlanul és mozdíthatatlanul, így aztán az ólomkatona azonnal beleszeret. Ám a 
történet gonosz szereplője, Cipolla, az ördögi figura (vagy tán maga az ördög), addig-
addig ármánykodik, amíg az ólomkatona távoli tájakra nem kerül, egyre messzebb a 
szerelmétől…  

A Hatszín Teátrum előadása némiképp átírja és modernizálja Andersen klasszikus 
meséjét. A magyar színpadon eddig még be nem mutatott történet minimális díszletű 
előadásában az ólomkatonát a játékok előbb kiközösítik, de amikor hosszú és kalan-
dos útjáról visszatér, már csodálóiként hallgatják élményeit. A játék mackó, a baba, a 
kávéfőző, a felfújható hernyó visszafogadja őt, és az ólomkatona úgy érzi: hazatalált. 
Ám ez még mindig nem a mese vége… Ha kíváncsiak vagytok, hogyan találnak újra 
egymásra a szerelmesek, és hogy Cipolla még milyen ármányt űz a rendíthetetlen 
ólomkatona ellen, feltétlenül nézzétek meg a Teátrum előadását! Könyvbarát maga-
zinként pedig erősen ajánljuk, hogy – ha még nem ismernétek – előtte olvassátok el 
az eredeti mesét is, érdemes!

Hatszínű ólomkatona

Besze Barbara

Mikkamakka
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Dramaturg: Selmeczi Bea
Látvány (díszlet, jelmez): Márkus Sándor, 
Korponovics Roland
Bábtervező: Márkus Sándor
Zene: Erős Márton
Dalszöveg: Lovasi András
Rendezőasszisztens: Vándor Veronika
Rendező: Földes Eszter

Főszerepben:
Bán János, Mohai Tamás

További szerepekben:
Fehér Dániel, Mészáros Piroska,  
Rada Bálint, Erdei Gergő

Hatszínű ólomkatona

Fotók: Draskovics Ádám

4. évfolyam, 2017. 1. szám  | a VÁros
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Paddington kedvence, a 

marmeládé
Azt hiszem, minden nemzetnek megvan a maga 
Vackora. Hiába no, a macik mindig hálás sze-
replői lesznek a gyerekkönyveknek, ezért egy-
általán nem csodálkozom azon, hogy hatalmas 

rajongótáborra tett szert A. A. Milne Micimackója és Michael 
Bond Paddingtonja. Paddingtonnal sajnos nem találkoztam könyves 
verzióban gyerekkoromban, csak a rajzfilmsorozatban láttam ezt a 
barna, bozontos, fura kalapos, kék kabátos medvét. De már akkor is 
kedveltem ezt a csupaszív alakot, amelyet minimális színekkel, kicsit 
elnagyoltan rajzolt meg Peggy Fortnum. Ezért amikor megtudtam, 
hogy a Ciceró Kiadó átdolgozva és új borítóval megjelenteti a sorozat 
első részét, azonnal lecsaptam rá, hiszen nehéz ellenállnom egy olyan 
macinak, akinek mindig helyén van a szíve, és aki rendíthetetlenül hisz 
a marmeládé erejében. 

A kötet nyolc fejezetből áll, mindegyike egy-egy rövid történet, amelyben medvénk kalandjait 
követhetjük végig. Hosszúságuk miatt tökéletesen alkalmasak lehetnek esti olvasásra. Azt hi-
szem, ezek a történetek időtlenek, soha nem fogják azt érezni a gyerekek, hogy régimódi lenne. 
De hát miért is tennék? Hiszen bármikor vásárolhat egy medve kabátot, nem? Vagy épp építhet 
homokvárat a tengerparton és bűvészkedhet, ugye?

Az új kiadást a régi fordítás felhasználásával Till Katalin dolgozta át, és nekem teljesen átjött 
ez a régimódi, brit íz, amely a Paddington-történetekre oly jellemző. Öröm volt olvasni, szeret-
tem, ahogyan megismerhettem a Brown családot, és a medvét, aki piros kalapjában betoppan 
az életükbe.

Paddington, a kedves és melegszívű  kismackó Peruból indul útra egy mentőcsónak-
ban s bizony, sok kaland megesik vele, míg Dél-Amerikából Angliába ér. Csupán egy kevés 
marmeládéja maradt, és egy cédula fityeg a nyakában, amelyet Lucy nénikéje aggatott rá ezzel 
a szöveggel:

A Brown család tagja pedig pontosan ezt teszik. Törődnek ezzel a kis medvével, sokszor át-
ölelik, és nagyon, de nagyon szeretik.

Paddington keményen dolgozik azon, hogy megismerje és megértse ezt az új, izgalmas vi-
lágot, amely sokszor érthetetlennek tűnik a számára. Hihetetlen kalandokat él át, gyakran kerül 
csávába, de csakis azért, mert másképpen látja a dolgokat. 

KÉREM, TÖRŐDJENEK EZZEL A MEDVÉVEL! KÖSZÖNÖM.

1.
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Hozzávalók:

Elkészítés:

A marmeládénak, más néven narancs- vagy citruslekvárnak Angliá-
ban nagy kultusza van, de szerencsére már hazánkban is fellelhető a 
boltok polcain. Arra gondoltam, megpróbálkozom én is ezzel a kicsit 
édes-kesernyés finomsággal, hiszen a házi készítésű dolgoknak nincs 
párjuk. Az elkészítése ugyan időigényes, a narancsok hámozása pe-
pecselős munka, de a végeredmény fenséges. Megértem, hogy volt 
képes Paddington heteken keresztül ezen tengődni...

2.

1.

3.

4.
5.

6.

• 2 kg narancs  

(tisztítva mérve)

• 2 citrom leve és héja

• 1 kg cukor
• 10 g almapektin

Most szerencsém volt, mert sikerült szereznem kezeletlen narancsot és citromot, de min-

den esetben az az első és legfontosabb, hogy felhasználás előtt alaposan megmosom a 

gyümölcsöket. 

Két narancsot és a két citromot meghámozok, figyelve arra, hogy ne maradjon rajta a fe-

hér részből, mert az megkeserítheti a lekvárt. A héjakat vékonyra felcsíkozom és félrete-

szem. A maradék narancsot megtisztítom, levágom róluk a héjukat és a fehér bundát is. 

Mindegyiket gerezdekre szedem és felkockázom, egy nagy lábosba teszem, hozzáadom a 

citromok levét és felöntöm kb. 2 dl vízzel. 

Beleszórom a felszeletelt héjakat, a cukrot, és közepes lángon elkezdem főzni. 

Amikor kellőképpen megpuhul a narancs, kicsit összetöröm a húst egy fakanállal, hoz-

zákeverem a pektint, és addig főzöm, amíg szépen el nem kezd az egész besűrűsödni. 

Próbaképpen egy fehér tányérra cseppentek belőle, és amikor kis idő múlva megdermed 

a lekvár, akkor jónak ítélem. 

Tiszta üvegekbe merem, lezárom a tetejüket, és fejre fordítom őket kb. 5 percre. A pulton 

hagyom kihűlni, aztán mehet is felcímkézve a konyhapolcra. 

Igazi kényeztető reggeli,  
de palacsintában is megállja a helyét!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Szöveg és kép: Lázár Ivett, Könyvparfé blog

4. évfolyam, 2017. 1. szám  | a VÁros
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Nyereményoldal

46
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A Móra Kiadó felajánlásával Bartos Erika Brúnó Budapesten – Buda  
tornyai című, dedikált könyvét és a hozzá kapcsolódó munkafüzetet  
nyerhet az, aki helyesen válaszol az alábbi kérdésekre:

A megoldásokat 2018. február 28-ig várjuk a jatek@mora.hu címre. 

Sorsolás: 2018. március elején. 

A nyertesek nevét a Mikkamakka honlapján (http://folyoiratok.ofi.hu/
mikkamakka/lapszamok) és a Facebook-oldalunkon közöljük.

Hány harangja van a Mátyás-templomnak?

Hány tornya van a Halászbástyának?

Milyen szobor bújik meg az Erzsébet-kilátó 
legfelső lépcsőfoka alatt?

47
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A rejtvények megoldásai
Az öreg katona             6-7. oldal

VÁROSTOTÓ         14-16. oldal

Feladat                17. oldal

Feladatok         33., 37. oldal

1. 

C) Győr - Szeged = 9000 - 6700 = 2300

D) Szombathely - Szolnok = 9700 - 5000 = 4700

2. A) Hódmezővásárhely
B) hetvenkedő, nagyravágyó

2. A) Sopron
B) Győr
C) Pécs

3. A) Pécs
B) Győr

1.

adományért alamizsnáért

csobolyó kulacs

átalvetőt tarisznyát

obsitos katona

husángot furkósbotot

1.
2.
3.
4.
5.

1. X Burdzs Kalifa
2. 2 Tokió

3. 2
Notre-Dame-
székesegyház

4. X Sanghaj
5. 1 London
6. 1 Párizs
7. 2 Phjongcshang
8. X Pálháza
9. 1 Budapest

10. 2 Sopron
11. X Zalaegerszeg
12. X Veresegyház
13. X 23

13+1 1 Nagyszalonta

1. A) Eger + Debrecen = 3300 + 4000 = 7300

B) Tatabánya + Budapest = 2800 + 1011 = 3811

Komló

Ráckeve

Mátészalka

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

K Á S C N Z B H O Ő

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

G F P É Y L V R E

Illusztráció: Buzay István

Alsóvadász
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4 éves kortól 

Helyszín: Színházterem

A PESTI EST BEMUTATJA:

Családbarát szombat délelőttök a Jurányiban 

Az egyik eszetlen, a másik sótlan, a harmadik tétova…, a kilencvennyolcadik ostoba 
oskolakerülő: hát nincs egy értelmes férfiféle az egész földkerekségen? - kérdi Rézi, 
a mindent látó királylány, miután kilencvenkilencedik kérője is képtelen volt tisztes-
ségesen elbújni előle. Apja, XIII. Teszetosza Henrik végső kétségbeesésében úgy 
határoz: a következő férfiféléhez, aki rájuk nyitja a trónterem ajtaját, hozzáadja hárpia 
természetű leányát. Akárki lesz is az illető! Mindannyiunk szerencséjére azonban  
a következő férfiféle nem lesz ám akárki!

ÍRó: Gimesi Dóra • TeRvező: Sipos Katalin és Sisak Péter • KoReoGRáfuS:  
Benkő ágnes • zeneSzeRző: Rab viki • RenDező: Kolozsi Angéla Blattner Géza-díjas  
JáTSSzáK: RÉzI, királylány: Gergely Rozália • ALADáR, legkisebb fiú: vitányi-Juhász 
István • KIRáLY, XIII. (Teszetosza) Henrik: Szikra József m. v. • KIRáLYnÉ, XIII. 
(Teszetosza) Henrikné, Begónia: ujvári Janka Jászai Mari-díjas

Az előadás a tatabányai Jászai Mari Színház és a Vaskakas Bábszínház  
koprodukciójában jött létre.

Színház-zene-játék
Március 24., szombat, 10.00–13.00 óra

10 hónapostól 3 éves korig
Helyszín: Jurányi Ház – Játszószoba, földszint 

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 SzínMűVeletek 

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 Vaskakas Bábszínház: A mindent látó királylány

Vörösmarty Színház
Jon Fosse: Halál Thébában február	1.	19.00

Orlai Produkciós Iroda – Füge Produkció
Péterfy-Novák Éva: Egyasszony február	2.,	9.	19.00

A Tudás 6alom
Örömsorvasztó   február	2.	20.00

Orlai Produkciós Iroda – Füge Produkció
Gerlóczy Márton: A csemegepultos naplója
	 	 	 	 február	3.,	16.	19.00

Mentőcsónak	Egység	–	Füge	Produkció
A Vezér    február	3.	19.30

Staféta	–	STEREO	Akt
Etikett, avagy A tökéletes ember - természetfilm  
egy beszélő szobában  
– STAFÉTA pályázat 2015 nyertes előadása 
    február	3.	20.00

Gólem Színház – Szamárfül Projekt
GóleMese, avagy így ment a rabbi hohmecolni!
	 	 	 	 február	4.	11.00

DEKK	Színház	–	Füge	Produkció	
40! avagy véges élet  február	4.	19.00

Gólem Színház 
Vinnai András: Lefitymálva február	5.		19.00

DEKK	Színház 
És a függöny felhördül – színészek vallanak...  
egymásról    február	6.	19.00

Staféta – 	Pesti	Est – Füge	Produkció
Pass Andrea: Bebújós  
STAFÉTA pályázat 2016 nyertes előadása 
    február	7.	19.00

Orlai Produkciós Iroda – Füge Produkció
Parti Nagy Lajos: Az étkezés ártalmasságáról
	 	 	 	 február	8.,		28.	19.00

DEKK	Színház
Fear the Szaknévsor
	 	 	 	 február	8.	20.00

Titkos Társulat – Füge Produkció – Trafó Kortárs  
Művészetek	Háza
Kárpáti Péter: A Pitbull cselekedetei 
    február	9.	19.30

Orlai Produkciós Iroda – Füge Produkció
Edouard Louis: Leszámolás Velem február	9.,	24.	20.00

Mentőcsónak	–	STEREO	Akt
Cím nélkül (hajlék-kaland-játék) február	10.	18.00

Tünet	Együttes
Kucok    február	11.	15.30	 
	 	 	 	 															és	17.00

Gólem	Stúdió	előadás
Steinerék V. rész   2017.	február	11.	18.00 
		 	 	 	 																											és	20.00

Mentőcsónak	Egység
Szociopoly   február	12.	18.30

TÁP Színház
Korrup Schőn   február	12.	19.00	

Orlai Produkciós Iroda – Füge Produkció 
– Katona József Színház 
–	Maszk	Egyesület
Gogol: Egy őrült naplója 
           február	13.,	19.,	20.	20.00	
	 										február	21.	16.00	és	20.00

DEKK	Színház	–	Füge	Produkció	
A POLITIKUSOK LELKI VILÁGA
Miközben rajtuk röhögünk, ők rajtunk röhögnek
	 	 	 február	15.	19.00

Füge Produkció
Szabó Borbála: Szülői értekezlet
	 	 	 február	15.,	16.	20.00

k2	Színház
Cserna Szabó András: Sömmi
   február	17.	19.00

Manna Produkció
Radioaktív  február	17.	20.00

Staféta – 	Pesti	Est – Füge	Produkció
Pass Andrea: Napraforgó
STAFÉTA pályázat 2015 nyertes előadása
	 	 	 február	18.	19.00

Füge Produkció – TITÁNium  
– Miskolci Nemzeti Színház
Gólyakalifa  február	19.	19.00

Mentőcsónak	Egység
Menekülj okosan! – MigrAction 
	 	 	 február	19.	19.30

Tünet	Együttes
Négy fal között 
avagy zárt ajtók, tárt lábak
	 	 	 február	21.	19.30

DEKK	Színház	–	Füge	Produkció	
A férfiak szexuális világa február	22.	19.00

Füge	Produkció – Pesti	Est	–	TITÁNium 
Varsányi Péter: A megtorlás napja 
Szkéné	terem	 	 február	23.	19.00

NANE	Egyesület
Kérsz teát?! - avagy miért olyan bonyolult a nem,  
ha szexről van szó?
	 	 	 február	24.	19.00	

DEKK	Színház	–	Füge	Produkció	
Vinnai Andrásné: A szerelem zsoldosai
	 	 	 február	25.	20.00

HOPPart Társulat
Spiró György: Árpád-ház
	 	 	 február	26.	19.00

Staféta	–	STEREO	AKT:
Védett Férfiak kertje
BEMUTATÓ
STAFÉTA pályázat 2017 nyertes előadása
	 	 	 február	26.,	27.	20.00

DEKK	Színház	
Garázsbanda  február	28.	20.00

Binaura
Polar Graph
Jurányi	Galéria	 	 Megtekinthető:	február	25.

Februári Programok
a Jurányi Házban

Helyszín: Budapest, II., Jurányi u. 1.
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Kiadja az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Ismerd meg őt!
 Buzay István illusztrátor
 nyulász Péter író

mese mára
 Jövőmenők
 ez PárIzs! ez new york!

 a hónaP témáJa:  
A Város
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Helló, háló! 

Edukációs Program

BRAND TESTER Edukációs Program a tudatos 
internethasználó generációért, a generációk közötti 
információs szakadék megszüntetéséért.
Edukációs programunk elemei:

1.  Általános iskolásoknak: ,,Használd okosan az 
internetet!” – Legyél vlogger Te is! 

  Hogyan lehet biztonságosabb az internet? – 
Készíts rövid videót (pl.: internetes zaklatás, 
játékfüggés, konfliktus a családban a telefon 
túlzott használata miatt, a Facebook rabjai 
stb.) témában.

	 	A	pályaművek	2018	márciusában	is	
bemutatkoznak a BRAND TESTER 
Márkatesztelő Park színpadán.

2.  Pedagógusoknak: 2017	novemberétől	elérhető	
pedagógusoknak szóló minitréningünk. Videók a 
legújabb internetes kommunikációs csatornákról, 
formákról. Biztonsági problémák és azok kivédése, 
telefon- és géphasználat okozta pszichés 
problémák és a gyerekek hatékony tájékoztatása.

3.  Szülőknek: a BRAND TESTER Márkatesztelő Park 
eseményén márciusban,	a	Hungexpón	szakértőink	
(IT biztonsági szakemberek, pszichológusok, 
pedagógusok)	előadásaikkal	segítik	az	érdeklődő	
tudatos	szülőket.	Teret	adunk	kerekasztal-
beszélgetéseknek,	workshopoknak,	előadásoknak	
és a kiállított márkák kipróbálásának is. 

www.brandtester.hu	–	Folyamatosan	frissülő	hasznos	
információk	szülőknek	és	pedagógusoknak	a	reklám- 
tudatosságról	és	internet	biztonságról.	A	már	elérhető	
videókat akár a tanórákon is használhatják a tanárok,  
vagy	a	szülők	együtt	nézhetik	otthon	gyerekeikkel.	 
Tegyünk együtt a jövő generációért!
Érjük utol magunkat az interneteskommunikáció-
forradalomban! 

Tartson Ön is velünk! 
http://brandtester.hu/

2018. március 11.
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