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Ősszel folytatódnak a Boldogságórák– 
Böjte Csaba is csatlakozott az egyre bővülő programhoz

Szeptembertől újra elindul a Boldogságóra program, amely az előző tanévben több mint 6000 gyermeknek segített 
nyitottabbá és elfogadóbbá válni. A Bagdi Bella által életre hívott projekt célja, hogy a pozitív pszichológia ered-
ményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az iskolás 
korosztály számára. Szeptemberben indul a harmadik évadja a programnak, amihez Böjte Csaba, a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány alapítója is csatlakozott.

Több mint 1500 pedagógus segítségével több mint 6000 gyermek kapott eddig lehetőséget arra, hogy 
részt vegyen a Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogság Intézetének 10 hónapos Boldogságóra program-
jában. A projekt szeptembertől immár a harmadik évadával folytatódik, számos kiemelt céllal: szeretnék 
minél több magyarországi és határon túli magyar intézményben megismertetni, elindítani a projektet, 
emellett kiépíteni a Boldog Iskolák hálózatát, szakmai támogatást nyújtva a részt vevő intézményeknek. 

A Boldog Iskola címre pályázók száma folyamatosan nő, és egyre több határon túli intézmény is szeret-
né kiérdemelni az igazoló oklevelet. A boldogságórát oktató pedagógusok szerint a résztvevő gyerekek-
nek javultak a társas kapcsolataik, csökkent a szorongásuk, nőtt a teljesítményük és a pozitív változást 
a szülők is észreveszik otthon.

Erdélyben Böjte Csaba, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója is csatlakozott a kezdeményezéshez, 
így szeptembertől a gyermekotthonokban a Jobb veled a Világ Alapítvány jóvoltából boldogságórán 
vehetnek részt a gyerekek, akiknek a fejlődését az év során az ELTE Pozitív Pszichológia Laboratóriuma 
tudományosan is mérni fogja Prof. Oláh Attila vezetésével.

Bagdi Bella életmódfejlesztő énekesnő, tréner, a Jobb Veled a Világ Alapítvány elnöke szerint a gya-
korlatias, kellemes és tartalmas élet elsajátításához szükséges játékos fi zikai tevékenységek, pozi-
tív szülői és nevelői megerősítés, az örömteli elfoglaltságokra való szoktatás nem várathat magára.

„A jövő kiegyensúlyozott, sikeres és elégedett generációja most fejlődik. Természe-
tesen nem az a célunk, hogy problémamentes életmodellt állítsunk a fi atalok 

elé, de adhatunk egy vezérfonalat ahhoz, hogy könnyebben birkózzanak meg 
a nehézségekkel, ne ijedjenek meg a kihívásoktól. A foglalkozások lényege a 
személyiségfejlesztés, a pozitív életszemléletre való képesség elsajátítása” 
– hangsúlyozta a szakember. 

www.boldogsagora.hu

www.boldogiskola.hu

A hagyományokat követve az Oktatáskutató és Fejlesztő In-
tézet az Írástudatlanság elleni küzdelem és az Olvasás Világ-
napja alkalmából egész napos rendezvényt szervez. 

Helyszín: 1085 Budapest József krt. 63.

Időpont: 2016. szeptember 8. 

9.00–12.00

Alsó tagozatos osztályok rendhagyó irodalomórákon vehet-
nek részt. Meghívott vendégeink Molnár György zenész, aki 
megzenésítő versműhelyeket tart és Dávid Ádám író, szer-
kesztő. A Mikkamakka magazin szerkesztősége a lapból is-
mert kísérletek kipróbálására, kézműves foglalkozásra és 
könyvböngészésre várja a gyerekeket.

16.00-18.00

Beszélgetésre hívtunk neves írókat, költőket, tankönyvszer-
zőket és -szerkesztőket, pedagógusokat, hogy az olvasásta-
nítás kihívásairól, a kortárs irodalom tankönyvekben 
betöltött szerepéről beszélgessünk és ar-
ról, hogy mit szeretne és tud élvezettel 
olvasni a mai diák.

A rendezvény ingyenes.

ÉLVEZETTEL 
OLVASNI
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Tartalom

Nagyon sokféle család létezik. Van a családunk, ahová 
születünk. Idővel néhány barátunkkal  olyan szoros kapcsolat 
alakulhat ki, hogy testvérünknek érezzük őket, de egy jó osztályközösségre 
is tekinthetünk úgy, mint a nagy családunkra.

A családunkkal néha nem könnyű zöld ágra vergődni, de amikor időről 
időre összeülünk, és egy jót beszélgetünk, vagy olyan dolgokon nevetünk, 
amiket csak mi érthetünk, mindig elönt valami meleg, otthonos érzés.

Szívesen emlékszem vissza a nagymamáimra, akik megtanítottak 
egy csomó érdekes dologra. Például, hogy hogyan kell olyan islert sütni, 
amilyet senki más nem tud széles e világon. Sütés közben meg nemcsak 
receptekről, hanem az életükről is sok mindent megtudhattam. A nagy-
papámtól a tökéletes főtt kukorica receptjét tanultam meg, és hogy a ko-
vászos uborkába mindig kell meggyfavessző. Anyukámtól megtanultam, 
hogy rend a lelke mindennek, és hogy a puszi gyógyító erővel bír! Apukám-
tól meg azt, hogy nem kell mindent komolyan venni. A tesóimtól is sokat 
tanultam, de főleg azt, hogy merjek megtenni minden olyan dolgot, amit 
csak szeretnék. Nagyon jó családban élni, még akkor is, ha esetleg már 
egymástól külön vagy messzebb élünk.

Örülök a családomnak, annak, hogy olyan sajátos: kicsit toldozott-fol-
tozott, de éppen ettől olyan különleges.

A mostani számunkban sokféle családdal ismerkedhettek meg, lehet, 
hogy helyenként a saját családjaitok különlegessége is felbukkan egy-egy 
cikkben. Olvassátok szeretettel!

Sándor Enikő
szerkesztő

Kedves Gyerekek! 

Fotó: Kelemen G
áb
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Ma este, kedveseim, az öt jó barátról me-
sélek nektek.

Volt egyszer négy fi vér, s azoknak egy kí-
sérőjük. Ez a kísérő nem szolga volt: lévén 
erősebb és tapasztaltabb a többinél, ő lett 
hát a vezetőjük, irányítójuk.

A kísérőt Tömzsinek hívták, mivel kicsi 
volt, zömök és erős. Az első fi vérnek Köte-
kedő volt a neve, mert mindenkibe belekö-
tött. A második fi vért úgy hívták, hogy Több 
a többinél, ő volt ugyanis a legmagasabb 
valamennyiük közül. Kincstárnoknak ne-
vezték a negyedik fi vért, mert takarékos volt 
és gondos. Az ötödiket meg Kisöcsénknek 
becézték, mert ő volt a legkisebb és a legfi a-
talabb.

Vándorútra indult az öt jó barát, véghez is 
vittek jó néhány vitézi tettet, míg útjukon egy 
aranyvárosba értek, melynek igen nagy ha-
talmú királya volt.

– Miért szednénk apránként a ba-
bért? – kérdezte Tömzsi. – 
Hódítsuk meg a királyságot, 
írjuk be nevünket a tör-
ténelembe!

Egyetértett vele a töb-
bi, el is mentek az aranyvá-
ros kapuja elé. Kötekedő be-

lekötött a királyba, és csakhamar csatára is 
keltek. Egyik oldalon a király és fegyveresei, 
a másikon meg az öt jó barát. A csatában 
Több a többinél jeles vitézi cselekedeteket 
vitt véghez. Sikerült is legyőzniük a királyt, a 
város meghódolt az öt jó barátnak.

Hanem melyikük legyen most a király?
A négy fi vér Tömzsit választotta volna ural-
kodóul, mert ő a vezérük, hanem az nem vál-
lalta; azt mondta, uralkodjon inkább Köteke-
dő, hisz ő kezdte a nagy csatát, mikor bátran 
belekötött a királyba.

De bizony Kötekedő sem állt kötélnek, 
ő meg azt ajánlotta, legyen a király Több a 
többinél, hisz ő valóban többet harcolt a töb-
binél a csatában. De az meg fi gyelmeztette 
őket, milyen gazdag a város, úgyhogy legyen 
inkább Kincstárnok, a jó gazda az uralkodó. 
Kincstárnok azonban Kisöcsénket ajánlotta, 
mert az olyan kicsi, gyenge és tehetetlen, 

hogy egymagában, fi vérei segítsége 
nélkül soha nem találna magának 
királyságot. Az ám, csakhogy Kis-
öcsénk nagyon is aprócskának érez-

te magát ahhoz, hogy király 
legyen.

Elvitatkoztak egy ideig, az-
tán megállapodtak, 
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                     Az öt jó barát
Burmai népmese
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hogy társkirályok-
ként uralkodnak 
majd a városon.

No, nézzétek 
csak a kezeteket, 
kedveskéim! Ben-
neteket is szolgál 
öt jó barát. A hü-
velykujj nem más, 
mint Tömzsi, aki 
zömök és erős. 
Mutatóujjatok 
meg Kötekedő, hiszen ha pöröltök valakivel, 
ezt az ujjatokat szegezitek neki. Középső 
ujjatok vajon kicsoda? Több a többinél, mert 
ő a leghosszabb az ujjak közül. A következő 
meg Kincstárnok, mert ha nagyok lesztek, 

ezen viselitek majd a gyűrűt. És végezetül: 
ott a kisujjatok, aki pici, gyönge és alázatos; 
bizony ő a Kisöcsénk!

És az öt jó barát mind szolgál benneteket, 
s ha nagyok lesztek, megszerzi majd nektek 
az aranyvárost, aranytrónt!

Hüvelykujjam almafa,
Mutatóujjam megrázta,
Középső ujjam felszedte,
Gyűrűsujjam hazavitte,
Kicsi ujjam mind megette,
megfájdult a hasa tőle.

Megjelent: Itt vagyok, ragyogok! - Népmesekincstár 1. kötet, 
Bajzáth Mária válogatása; Kolibri Kiadó, 2014.
Illusztráció: Schall Eszter

Rajzold körbe te is az egyik kézfejed! A szöveg segítségével írd az ujjakba a 
hozzájuk tartozó nevet! Egészíts ki a képet a szereplők tulajdonságai alapján!

3

A 
megfejtéseket 
a 48. oldalon 

találod.
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Másnap hajnalban arra járt egy asszony, 
aki gombászni ment a faluból az erdőre a 
fi ával. 

– Nézze csak, édesanyám, milyen óriási 
gomba nőtt ott! – kiabált a gyerek.

– Nem gomba az – felelte az asszony –, 
hanem egy hasadt teknő.

– Ha kirepedt teknő, akkor nézzük meg, 
édesanyám, hátha lehet még mosni benne.

– Nem vetnek ki az emberek olyan tek-
nőt – válaszolta az asszony –, amiben még 
mosni lehet. Bizonyosan hasadt az, elfolyik 
belőle a víz. (…)

– Sír a teknő, édesanyám! Forduljunk visz-
sza az úton! 

Ám az asszony csak nem akart. Ekkor egy 
tollas bagoly repült el felette, és úgy meg-
ijedt, hogy kiejtette a kötényéből az összes 
gombát.

– Nem teknő az, fi am, hanem sírdomb! 
Segítsél nekem összeszedni a gombát!

A fi ú lehajolt, ám a gombák mind belegu-
rultak egy kék vizű tócsába.

– Sírdogál a teknő, édesanyám!
Az asszony látta, hogy a gombái mind 

tiszta kékek lettek. Megfordult, visszament a 
fi ával a dombocskáig. Odaléptek a teknőhöz, 

megfordították. Hát uramfi a, egy csodálato-
san szép lányka ült abban! (…) 

– Hát te meg miféle árokparti teremtmény 
vagy? – kérdezte az asszony, és kiszakaj-
totta a gyereket a teknőből. Aztán a fi ú is 
magához ölelte, és úgy találta, ilyen szépet ő 
még sose látott. Kibélelték ügyesen a teknőt, 
belefektették a lánykát, és hazavitték a falu-
ba megmutatni.

Az apa otthon kérdezte, leltek-e gombát. 
Erre megmutatták, hogy gombát ugyan nem 
leltek, de találtak egy gyönyörűséges kis-
lányt. Olyan szép, amilyet hetedhét faluban 
se láttak soha errefelé. Az apa nagyon meg-
örült, megcsókolta az erdei kislányt, és reg-
gelig ringatta az ágya mellett.

– Te vagy a mi gyermekünk – mondta 
neki az apa meg az anya reggel, és a kis-
lány szeméből nem peregtek már égszínkék 
könnycseppek. 

– Te vagy az én testvérem – mondta neki 
a fi ú, mire a kislány nagy bagolyszemeket 
meresztett rá, és szépséges erdei hangokat 
hallatott.

Aznap este a sovány erdőjáró ember meg 
az asszony egy halom elhajigált gombára ta-
lált az úton. Kékek voltak azok a gombák, de 

Kisiskolások lapja6Mikkamakka

Tóth Krisztina

A lány, aki nem beszélt

4

7mikkamakka-bel_augusztus.indd   4 8/25/16   1:01 PM



nem volt bennük féreg. Jól megmosták, me-
gették mindet, és holdfényeset, kanyargósat 
álmodtak. Mosolyogva aludtak a fűben, akár-
csak odaát a faluban a csodaszép lánygyer-
mek a teknőben. Nézték őket a csillagok, és 
sütöttek le mindannyiukra egyforma ragyo-
gással, tudva, hogy minden jól van, mert az 

emberi sorsok rajzolata épp úgy köti össze 
egymással a földi lelkeket, mint a csillagokat 
a láthatatlan égi ösvények. 

Aki azokon járni tud, mindent lát. Tudtá-
tok?

Megjelent: Tóth Krisztina: A lány, aki nem beszélt (részletek). 
Móra Kiadó, 2015. Illusztrátor: Makhult Gabriella
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Tóth Krisztina író, költőt Szekeres Niki kérdezte

       „Ez is egy mesterség”

Vannak olyan mesék és ver-
sek, amik bár a mindenna-
pok történéseiről szólnak, 
mégsem hagyják nyugton 
az olvasót. Tóth Krisztina 
írásai pont ilyenek: rólunk 
szólnak, miközben meg-
engedik az olvasónak, hogy 
olyan vidékre utazhasson, ahol 
eddig még sosem járt.

A Móra Kiadónál jelent meg A lány, 
aki nem beszélt című mesekönyved. 

Ebben a könyvben több történetet olvasha-
tunk, de mind összefügg, és egy lány kap-

csolja össze a mesedarabokat. Ki is 
ez a kislány?

Erre a mesebeli kislányra a befo-
gadó szülei egy erdőben találnak 
rá. Később, amikor felnő, megke-
resi a vér szerinti szüleit is, 

a mese harmadik része erről 
szól. A történetben fontos szerepe 

van a testvéreknek, akik segítik és tá-
mogatják őt.

Hogyan jött az ötlet, hogy arról me-
sélj gyerekeknek, milyen az, ha valaki 

elveszti a szüleit, és egy másik családban 
kezd új életet?

Fotó: Szilágyi L

en
ke

A Móra Kiadónál jelent meg 
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Sok olyan felnőtt és gyerek van, akit
nem a vér szerinti szülei neveltek vagy nem 
abban a családban él, ahová született. 
Az én anyukámat sem a szülőanyukája és 
apja nevelték fel, hanem egy másik család. 
Az a fontos, hogy abban a családban, 
ahol felnő az ember, szeretet és erős kap-
csolat legyen. Mivel a két gyerekem közül 
a kisebbik szintén örökbefogadással került 
hozzánk, arra gondoltam, írok erről 
egy mesét.

Mennyiben más az egyik anyaságod, 
mint a másik, egyáltalán különvá-

lasztható a kettő?
A kislányom már elmúlt másfél éves, ami-
kor hozzánk érkezett, így csecsemőkorában 
sajnos nem lehettem vele. Más különbség 

nincs, nem szokott eszembe jutni, hogy a 
kislányomat nem én szültem, és nem érzem, 
hogy bármiben is különbözne a kapcsolatom 
a két gyerekemmel. 

Amikor írni kezdesz, hogyan döntöd 
el, vers legyen vagy mese? És hogyan 

írsz egyáltalán? Van egy saját szobád, ked-
venc foteled, kis írósarkod? Este vagy nap-
pal alkotsz? 
A meséket mindig egy alapötletből bontom 
ki, és mindig a saját gyerekeimnek írok. 
A vers nagyon titokzatos dolog, verset sok-
kal ritkábban tudok írni, mint prózát, mert 
mindig meg kell várnom, hogy legalább az 
első sor megérkezzen, hogy érezzem, kezd 
kialakulni valami, amiből vers lehet. A versnél 
fontos a ritmus, a zene is. Van otthon egy 

Amikor írni kezdesz, hogyan döntöd 
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saját szobám, ahol szép kék a fal. Nagyon 
szeretem ezt a színt, megnyugtat és inspirál. 
Nincs határozott napirendem, de többnyire 
olyankor tudok dolgozni, ha a család nincs 
otthon, vagyis délelőtt, vagy amikor már min-
denki lefeküdt. Nem tudok mindennap írni, 
de igyekszem azért rendszeresen haladni a 
munkával.

Mikor döntötted el, hogy író leszel? 
És mit kellett azért megtenned, hogy 

íróként élhesd az életed? 
Sohasem gondoltam azt, hogy na, én író 
leszek, egyszerűen csak alakult az élet, és 
hosszú évek alatt egyre fontosabb lett az 
írás, egyre inkább háttérbe szorult minden 
egyéb tevékenység mellette. Ami az írás 
szakmai részét illeti – hiszen ez is egy mes-

terség –, sokat tanultam más szerzők olva-
sásából, és a fordításból is.

Neked melyik írók voltak a kedvenceid 
gyerekkorodban?

Szabó Magda és Tatay Sándor voltak a ked-
venceim, illetve Fazekas Anna Az utolsó pad-
ban című könyve. Ennek az utóbbinak sárga 
pöttyös borítója volt, és nagyon szerettem. 
Verseket felső tagozatos koromban, ötödik 
osztályban kezdtem el olvasni: Arany János, 
Weöres Sándor és József Attila verseit.

Milyen könyveket olvastál legutóbb, 
amik nagyon tetszettek neked? 

Julia Donaldson Macskazene című könyvét 
olvastuk legutóbb a kislányommal. A verses 
mesét Papp Gábor Zsigmond fordította és 
roppant megható, kedves történet. A felnőtt 
könyvek közül Németh Gábor Egy mormota 
nyara című könyvét emelném ki.

Miben más gyerekeknek vagy felnőt-
teknek írni? 

Ha felnőtt szöveget írok, soha nem gondolok 
az olvasóra, csak magára a készülő szöveg-
re, ha viszont gyerekeknek írok, többnyire a 
saját gyerekeimnek készül a szöveg.

Hova utaznál legszívesebben, ahol 
még nem voltál?

Mexikóba.

Mit szeretnél legközelebb megírni? 
Egy regényt. És hamarosan elkészül 

egy mesekönyvem is, az utolsó mesén dol-
gozom éppen ezekben a napokban.
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Szerző: Ijjas Tamás

Bőröndapu

Bőrönd

Anyu ma megvette az Amerikába menős bőröndöt,
hadd aludhassak ma benne, mintha be lennék
csomagolva apunak, mondja hugi. Holnap meg hadd
aludhassak benne én. Anyu megengedi, mert jó fej.
Nekem kicsit fel kell húznom a térdem az alváshoz,
de hugi teljesen elfér a táskában. Pont, mint amikor
apu felkap, hogy magasba repítsen, én felhúzom
a térdem, és rugdalódzom, hogy ne, ne, ehhez már
nagy vagyok. Huginak meg egyenes marad a lába, és
nagyokat vigyorog. Ez a bőrönd lesz az apukánk most,
aztán Amerikában a lilahagymás nagyivá változik,
mert ő itthon marad, és ott ő fog már hiányozni.

Kisiskolások lapja6Mikkamakka

Róka

Álmomba belopódzott egy róka,
farka lobogott, mint a láng, szájából
valami kisállat lógott, hervadtan nézett
rám, hervadtabban, mint a vázában
az anyák napi rózsa. Nagyon féltem,
és nagyon szerettem volna megsimogatni.
Aztán anyu felébresztett, mert felébresztettem,
ahogy álmomban felsírtam. Belekapaszkodtam
vörös hálóingjébe, és már ébren zokogtam,
mert tudtam, nem találok vissza egyedül
abba a kertbe, ahol megsimogathatom,
amitől félek.

8
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Szivaros nagypapi

A nagypapinak vigyáznia kell, hogy ne fújja rám
meg hugira a füstöt, mert akkor köhögőrohamunk
lesz. Nagypapi nem kérheti lilahagymás nagyit, 
hogy jó csípősre főzze a gulyást, mert az szétmarja
a szánkat. El kell dugnia a vadászpuskáját,
mert az nem gyerek kezébe való. Alig csinálhatja
azt, amit szeret, de mégsem szomorú, mert ölbe 
veheti hugit, és megsimogathatja a buksimat, meg
olvashat nekünk Benedek Eleket, és megmutathatja,
hogyan működik a gyalu. De legjobban szivarfüstöt
szeret fújni a szappanbuborékba. Azt mondja,
az a füst mindennek a lelke, és mikor kipukkad
a buborék, ott marad a lélek szaga a levegőben, a 
bőrünkbe issza magát, a hajunkba kapaszkodik,
hugi ruhájában táncol, anyu retiküljében kotorászik,
nagypapit megkrákogtatja. Olyan a világ, mint
egy nagy-nagy tűzrakás, és ez a füst az illata. 

A világ legjobb bátyója

Nekem van a világon a legjobb bátyóm, mert amikor
azt mondja, hogy megesz, és sikítozva elfutok előle,
akkor amikor elkap, nem harap belém, csak csattogtatja
a fogát, és hozzászorítja a száját a kezemhez, és azt 
mondja, hogy hami-nyami, meg azt, hogy fi nom étel
vagyok. Meg azért is ő a legjobb, mert megengedi,
hogy szombaton meg vasárnap csak az enyém lehessen
Titok, az új kutyusunk, mert akkor nem kell oviba
menni, és egész nap szaladgálhatok Titokkal a kertben,
dobálhatok neki faágakat, és megijeszthetem, hogy
most megzabálom, mire úgy fut, hogy lobog a bundája,
persze hogy nem eszem meg, csak szeretgetem,
mert Titok az nekem, ami bátyómnak én vagyok. 

2. évfolyam, 6. szám  |  2016. augusztus  |  A CSALÁD
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Megjelent: Ijjas Tamás Bőröndapu című kötetében.
Betűtészta Kiadó, 2012
Illusztráció: Bogdán Viki
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Beszélgetés Bogdán Viki illusztrátorral

„Merjünk bolondok lenni”

Bogdán Viki színes, 
lendületes világa men-
tes a giccstől, ellenben 
a humor és vidámság 
mindig megtalálható 
harmonikus képein. 

Sok kisgyerek szeret és tud is rajzolni, 
de később kevesen választják szak-

májuknak. Belőled hogyan lett illusztrátor?
Gyerekkoromban sok állat vett minket körül, 
imádtam őket rajzolni. A legkedvesebb köny-
vem Brehm Az állatok világa volt. Nem any-
nyira a szöveg, inkább a rengeteg kép miatt… 
Órákig tudtam nézegetni azokat a rajzokat. 
Az apukámban is volt rajzolóhajlam – több-
ször felvételizett a képzőművészetire, saj-
nos sikertelenül. A MOME-ra (Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem) engem is csak ötödik 
nekifutásra vettek fel. De én nem bánom, va-
lószínűleg így volt a legjobb. 

A Kisképzőben (a Képző- 
és Iparművészeti Szak-

középiskolában) textil szakra 
jártál. Mi vonz a textíliában?
Sok minden vonz, de úgy gon-
doltam, a textillel egész, komplett 
világokat lehet létrehozni. Amúgy 
is állandóan koncepcióban gon-

dolkodom, egy jelenségnek a teljes 
egésze érdekel. Amikor felkértek a 
Bőröndapu illusztrálására, akkor is 
úgy gondoltam, hogy közvetlenebb 

képi világot teremtek, ha a képekbe 
becsempészek apróbb textildarabo-

kat: a borítón is látható cipőfűzőt bőrönd-
madzagnak, vagy vattagombolyagot felhő 
gyanánt. Ezáltal lesz plasztikus, azaz szinte 
megfogható.

Eltöltöttél 3 hónapot Franciaország-
ban is, ösztöndíjjal. Mit csináltál ott?

Egy Weöres Sándor-verset illusztráltam, de 
eléggé sajátosan. Végre kiélhettem azon 
vágyamat, hogy sokféle anyagot használ-
hassak fel egyetlen projektben. A Weöres 
Sándor-verset például úgy dolgoztam fel, 
hogy minden szavát kihímeztem, a hímzésbe 
madártollakat is ékeltem. Nagyon kemény 
munka volt, de megérte.

A Kisképzőben (a Képző- 

7mikkamakka-bel_augusztus.indd   10 8/25/16   1:01 PM



11

Neked mit jelent a család? El tud-
nád mondani három szóban?

Hú, három szóban?... A családról nekem 
elsőként persze a szeretet jut eszem-
be (tudom, ez közhelyes), de itt inkább 
arra gondolok, hogy a másik elfogadása 
minden tekintetben. Aztán a játékosság. 
Meg hogy egy nyugodt fészek.

A játékosság hogy jelenik meg a 
családodban? 

Hm…, szoktunk a lányaimmal rosszalkod-
ni – elruccanni egy éjszakai kirándulásra, 
befesteni a hajunkat vörösre… Néha merünk 
bolondok lenni.

Előfordult, hogy rosszalkodtál gyerek-
korodban?

Hú, sokszor! Nagyon lázadó típus voltam, 
magas fokú igazságérzettel. Fiús voltam – 
sziklát másztam, futottam, kerestem a ve-
szélyt… És a lányaim mindezt örökölték…

Egy ideje Belgiumban élsz a csalá-
doddal. Mivel foglalkozol kint és 

milyen terveid vannak?
Egy osztrák család kérésére nemrégiben 
illusztráltam egy könyvet egy örökbefogadott 
kislányról. Egyelőre még csak németül jelent 
meg. Nagyon kedves munka volt, megható 
az egész történet, szerettem rajta dolgozni. 
Jelenleg autista gyerekeknek és szüleiknek 
készítek egy őket segítő applikációt. Fon-
tosnak tartottam, hogy azok a családok, 
ahol autista gyerek van, segítséget kapjanak 
a gyerekek vizuális, azaz képeken alapuló 
kommunikációjához. Ehhez a munkához az 
első nagy lökést a Moholy-Nagy Formater-

vezési Ösztöndíj adta, azóta felépítettem egy 
céget, és munkatársaimmal a Gubbio nevű 
program fejlesztésén dolgozunk, amely egy 
folyamatábra-készítő applikáció, s egyelőre 
két nyelven, magyarul és angolul érhető el. 
 

TOP kérdések
 
Kedvenc színed? 
Inkább színharmóniák ugranak be: 
narancssárga-vörös-lila, vagy zöld-
türkiz-sárga

Kedvenc belga ételed? 
Sült krumpli (de még nincs kedvenc sült 
krumpli árusom)
Amit szeretek Belgiumban: elfogadás, 
önkéntesség, adakozás, gondoskodás, 
nyitottság
Amit nem szeretek Belgiumban: nincse-
nek hegyek, dombok, erdők
Amiért jó hazajönni Magyarországra: 
család, barátok, Rájátszás koncert (kor-
társ irodalom + zene), egy futás a Norma-
fán, esti beszélgetések a Balaton-parton

TOP kérdések
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                                      Bőröndapu
A Kompánia Színházi Társulat előadása 

Ijjas Tamás verseskötetének felhasználásával

6Mikkamakka

Van kedvetek részt venni egy szülinapi zsú-
ron? Naná! Pláne, ha a bulin még egy egész 
színházi előadást is láthattok, és nemcsak 
nézőként! Remek móka a Kompánia Színházi 
Társulás Bőröndapu című előadása, mert ott 
van a színpadon a könyvből megismerhe-
tő Peti, a (néha) hisztis húga, Panka, aztán 
a mindig elfoglalt Anyu és a Lilahagymás 
nagyi is, és ott vannak a meghívott vendé-
gek, akik aktívan részt vesznek az előadás 
alakításában. És persze valahogy mindig ott 

van, pedig nincs is, Apu, aki külföldön kapott 
munkát, és most nagyon-nagyon messze, az 
óceánon túl lakik. A család nemsokára kire-
pül hozzá, addig viszont ki kell bírni valahogy 
apu nélkül – ki kell bírni, hogy meghalt a 
nagypapa, meghalt a kiskutyánk, de kaptunk 
másikat, ki kell bírni, hogy spenót van ebédre, 
mégis milyen fi nom, mert „a spenót / olyan, 
mint a kirándulás. / Lent is zöld van, fent is 
zöld van.” 

12
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A Kompánia Színházi Társulás tagjainak 
többsége Budakeszin drámapedagógus, és 
nagyrészt közösen találják ki, hogy milyen 
történet köré építik előadásaikat. A társulat 
vezetője Lukács László, ő válogatta ki a kü-
lönféle verseket, amiket azután egy láncra le-
hetett felfűzni mégis. Bepillanthatunk Petiék 
életébe, együtt játszhatunk a színészekkel 
olyan klasszikus zsúrjátékokat, mint például 
a grimaszverseny, gondolkodhatunk azon, 
hogyan segíthetünk nagyinak, amíg a csa-
lád többi tagja távol van – és építhetünk egy 
nagymamasegítő robotot. 

A Kompánia Színházi Társulás várja iskolák 
meghívását, szívesen viszik színházi nevelési 
előadásaikat az ország bármely pontjára!
Elérhetőség: Mayer Zita 06-20-3304834, 
kompaniaszinhaz@gmail.com.

A cikk összeállításáért köszönet 
Hantos Násfának, a Kompánia tagjának.
Bemutató: 2012
Szereplők:
Peti – Mózes Zoltán
Panka – Mayer Zita
Anyu – Hantos Násfa
Hisztimanó, Apu – Lukács Mihály
Lilahagymás nagyi, légikisasszony – Szalay 
Henrietta
Zenészek: Lukács László és Heppes Miklós

Besze Barbara

13
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Amióta barátok lettünk, a Dettike egy csomó 
érdekes dolgot mesélt nekem. Megtudtam 
például, hogy mi az a család. A Dettike sze-
rint a család azt jelenti, hogy két-három, de 
maximum hat vagy hét, különböző korú és 
méretű isten együtt lakik, hogy bármikor 

tudjanak egymással beszélgetni. Például az 
iskoláról, az állatokról, a csillagokról vagy a 
nőtté válásról. Ez az alap. 

Ahhoz, hogy az istenek együtt lakjanak, 
kell egy univerzum, amit a Dettike lakásnak 
nevez. A lakásba pedig kellenek bútorok. 

Az univerzum és az istenek természetéről. 

Három – Ötödik fejezet
Elekes Dóra
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Mint például az ágy, a szék meg az asztal, a 
puff, a kerevet meg a rökamié. Tényleg így 
hívják őket, nem viccelek. A bútorok különféle 
testhelyzetek gyakorlására valók. De nem 
szabad összekeverni, hogy melyik melyikére, 
mert abból könnyen kiabálás lehet. Aztán 
kell még egy szentély. A szentély az egy vilá-
gító doboz, ami megmutatja az isteneknek, 
mi minden van az univerzumon kívül. Aztán 
kellenek szobanövények is. Mint mondjuk a 

páfrány, a fi kusz meg a diffenbachia, a ma-
jomfa, a varjúháj meg a begónia. Tényleg így 
hívják őket, nem viccelek. A szobanövények 
kivételesen lusta élőlények. Soha nem be-
szélgetnek, soha nem kiabálnak, soha nem 
mennek csavarogni. És egyáltalán, soha nem 
mennek sehova. Még ahhoz is bénák, hogy 
vizet hozzanak maguknak. Úgy kell őket foly-
ton locsolgatni, máskülönben meghalnak. 
A meghalás nem tudom, mit jelent. A Dettike 
nem akarta nekem megmondani. 

Azt viszont elmondta, hogy nem csak ez 
az egy család létezik, hanem van még egy 
csomó. Másik, párhuzamos univerzumok-
ban. A Dettike szerint sokféle család létezik. 
Vannak olyanok, mint az övé, amikben van 
két öregisten – egy anyuka meg egy apuka 
–, plusz egy-két gyerekisten. Vannak aztán 
másféle családok is. Ezekben például csak 
egy anyuka van és nulla apuka, vagy csak 
egy apuka és nulla anyuka. Vagy két anyu-
ka és nulla apuka, vagy két apuka és nulla 
anyuka. Vagy egy anyuka és egy pótapuka, 
vagy egy apuka és egy pótanyuka. Nagyma-
mák, nagypapák, dédmamák, dédpapák, pót-
nagymamák, pótnagypapák, pótdédmamák, 
pótdédpapák. Meg olyan családok is vannak, 
mondta a Dettike egy kicsit szomorúan, ahol a 
talált gyerekek laknak. Nekik nincs sem anyu-
kájuk, sem apukájuk, hanem csak pótanyu-
kájuk meg pótapukájuk. De ettől még ők nem 
pótgyerekek, hanem igaziak, és a család sem 
pótcsalád, hanem igazi, feltéve persze, hogy 
beszélgetnek, és van otthon szobanövény.

Megjelent: Elekes Dóra Dettikéről és más istenekről
Csimota Kiadó, 2016
Illusztráció: Treszner Barbara
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Sándor Enikő beszélgetett Mészöly Ágnessel 

Az igazán fontos dolgokról

Talán mindnyájan hal-
lottátok már Mészöly 
Ágnes nevét, és a 
legtöbben olvastatok
is tőle valamit. 
A Sünimanó, a Hanga 
és Várkony-sorozat, vagy 
a Hófehér karácsony mind az 
ő nevéhez kötődik, és valamennyit 
jó szívvel ajánljuk nektek. Ágiról 
érdemes tudni, hogy nemcsak író, 
hanem gyógypedagógus is. Most a 
legújabb, igazán különleges kötete, 
az Ez egy ilyen nap kapcsán beszél-
gettünk vele.

Hogyan lettél író?
Mindig is író szerettem volna lenni. 

Én voltam a kislány, aki órákon keresztül 
hintázott a játszótéren, nézte a felhőket és 
kitalált mindenféle történetet. Javíthatatlan 
álmodozó voltam. Az iskola aztán helyre 
tett. Egyszer a János vitézt versben foglal-
tam össze, és a tanító néni azt mondta a 
művemre, hogy hogy veszem én ehhez a 
bátorságot, hiszen verset írni a költők szok-
tak. Sikerült elég jól letörnie a bátorságomat, 
talán ezért is mentem a Pető Intézetbe, ahol 
mozgássérült gyerekekkel foglalkozó tanáro-
kat képeznek. Elvégeztem a főiskolát, majd a 
kommunikáció szakot és később újságírást 
is tanultam. Idővel rájöttem, hogy a sajtó 

nem nekem való, és szépen lassan 
ráfordultam a gyerekirodalmi útra.

Írtál egy könyvet, ami 
12 gyerek egy napját mutat-

ja be. Honnan jött az ötlet?
Az Író Cimborák blogon, ami egy gye-

rekirodalmi blog, néhány évvel ezelőtt volt 
egy hasonló téma, oda írtam már erről. Akkor 
éppen Norvégiában dolgoztam, és egy moz-
gássérült norvég kisfi ú egy napját írtam le 
úgy, ahogy az Ez egy ilyen nap című könyv-
ben is. A Naphegy Kiadó szerkesztőjének, 
Kertész Edinának jutott eszébe, hogy ez elég 
izgalmas ahhoz, hogy akár egy kötet is le-
hessen belőle. Végül abban maradtunk, hogy 
különbözőképpen élő gyerekek mindennap-
jairól fog szólni a könyv, 12 gyerek egy-egy 
napjáról.

Milyen volt a gyerekekkel együtt 
dolgozni, nyitottak voltak a beszél-

getésre?
A gyerekek nagyon nyitottak voltak, minden-
ki lelkesen vállalta a szereplést. A szülőkkel 
voltak nehézségek. Nem mindenki szerette 
volna, ha mindent pontosan leírok, így itt-ott 
meg kellett változtatni a neveket, helyszí-
neket. Ugyanakkor volt olyan is, aki ragasz-
kodott a tényekhez, annak ellenére, hogy a 
szerkesztővel aggódtunk, nehogy kellemet-
lenség származzon belőle. 

Fotó: Koppány Csenge
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Mi volt a legnagyobb öröm ebben a 
munkában?

Beszélgetni és együtt lenni, közelebbről 
megismerni a szereplőimet. Amennyire csak 
lehetőség volt rá, tényleg reggeltől estig ott 
voltam velük. Jöttem-mentem a gyerekekkel 
az iskolába, majd haza, így az otthoni életük-
be is bepillanthattam.

Úgy írtad meg ezt a könyvet, hogy 
elmentél minden gyerekhez, és egy 

napját végigkísérted?
Igen, persze volt olyan gyerek, akihez nem 
tudtam elmenni, például egy svédországi kis-
fi úval Skype-on beszélgettünk órákig. 
De azért szerencsére el tudtam menni majd-
nem minden iskolába, így jártam egy angol 
magániskolában és a bicskei gyermekott-
honban is. Sajnos az iskolai élményekről nem 
mondhatok túl sok jót, mert nagyon kevés 
izgalmas órát láttam, de voltak pozitív dolgok 
is. Az egyik suliban a hittan tanár nagyon jó 
órát tartott, sokat nevettünk a gyerekekkel.

Az illusztrációkat Paulovkin Boglárka 
készítette, milyen volt vele dolgozni? 

Remek! Boginak kevés ideje volt, de nagyon 
jó illusztrációk készültek, azt egy picit sajná-

lom, hogy mesénként csak egy rajz került a 
könyvbe. Finom, elvont képek születtek, töké-
letesen eltalálta a történetek apró részleteit, 
a fontos dolgokat. A borítón például minden 
gyerek valamilyen személyes tárgya fedez-
hető fel.

Mi az üzenete ennek a könyvnek?
Általában nem szeretem ezt a kérdést, 

de ennek a könyvnek tényleg van üzenete. 
Engem is meglepett, hogy mennyi előítéletet 
lehet megváltoztatni különböző élettörténe-
tek megismerésével. Sokféleképpen élünk, 
máshogy telnek a mindennapjaink, de bizo-
nyos kérdések teljesen ugyanazok minden 
gyerek életében. Például a dánszentmiklósi 
kislány apukája Németországban dolgozik, 
az ausztrál kislány apukája pedig Ausztráliá-
ban maradt, míg ő hazajött az anyukájával 
Magyarországra. Ez a két kislány nagyon 
eltérő körülmények között él: az egyikük für-
dőszobájában nincsen beüvegezve az ablak, 
így majd megfagy minden fogmosáskor, a 
másikukat viszont az zavarja, hogy a budai 
társasházuk feszített víztükrű medencéjében 
a többi lakó is fürödhet… Mégis ugyanúgy 
hiányzik mindkettőjüknek az apukájuk. Ami 
fontos.

Az illusztrációkat Paulovkin Boglárka 

„Mielőtt elkezdődik a következő óra, Tancsi néni leszid minket, hogy ren-
detlenség van a teremben. Neki kell állnunk szemetet szedni. Lujza padja 
mellett van egy félig megevett, összeszurkált alma. Senki nem veszi fel, 
mindenki tudja, hogy Iván csócsálta reggel, meg ő szurkálta bele a cerká-
ját az előző órán. De hiába szólnak neki, úgy csinál, mintha nem tudná, 
miről van szó. Lujza meg juszt sem hajol le! Elegem lesz belőle, egy 
zsepivel megfogom az almát, és kihajítom a kukába. Undorító alak ez
az Iván, mondjuk, nem tehet róla, fi ú szegény.”

Megjelent: Mészöly Ágnes Ez egy ilyen nap
Naphegy Kiadó, 2016
Illusztráció: Paulovkin Boglárka
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Összeállította: Győrfi  Ágnes
A 

megfejtéseket 
a 48. oldalon 

találod.

Összeállította: Győrfi  Ágnes
A 

megfejtéseket 
a 48. oldalon 

találod.
a 48. oldalon 

Az öt jó barát – Burmai mese

I. Karikázd be a helyes válasz betűjelét!

1. Melyik földrészről származik a népmese?

a) Európa

b) Afrika

c) Ázsia

2. Mit jelképez a mesebeli öt jó barát?

a) Az öt érzékszervet

b) A kéz öt ujját

c) Az öt testrészt 

3. Hány testvér indult vándorútra?

a) 5

b) 4

c) 10

4.  A győztes csata után ki lett aranyváros uralko-
dója?

a) Tömzsi, mert ő a fi vérek vezére.

b) Kötekedő, mert ő a legbátrabb vitéz.

c) Társkirályokként, együtt uralkodtak.

5.  Melyik szó nem a szinonimája a learatja a babért 
kifejezésnek?

a) Alulmarad

b) Diadalmaskodik

c) Győzedelmeskedik

6.  Válaszd ki a mese utolsó mondatához illő szó-
lásmondást!

a) Nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal.

b) Ég a keze alatt a munka.

c) Ölbe tett kézzel várakozik.

II.  Elfáradtál munka közben? Szorítsd ökölbe 
a jobb, majd a bal kezed! Mondd hangosan 
a mondókát, és egyenként nyitogasd ki az 
ujjaidat! Az utolsó sornál végezz csukló-
körzést! 

III.  Játszd el a két kezeddel az öt jó barát és a 
király fegyveresei között zajló képzeletbeli 
csatát! Találj ki párbeszédet is a jelenethez! 

Ill
us

zt
rá

ci
ó:

 B
uz

ay
 Is

tv
án

Hüvelykujjam almafa, 

Mutatóujjam megrázta, 

Középső ujjam fölszedte, 

Gyűrűsujjam hazavitte,

A kisujjam mind megette, 

megfájdult a hasa tőle!
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Tóth Krisztina: 
A lány, aki nem beszélt

Mielőtt válaszolsz a szöveghez kapcsolódó kérdésekre, bemutatunk néhány családdal kapcsolatos fogal-
mat, amelyek jelentését megismerve érthetőbbé válik számodra a történet!

Család ♦ A rokonság olyan kisebb csoportja, ahol együtt élnek a szülők és a gyerekek.

Elhagyott gyermek ♦ A világon több millió kisgyerek nélkülözi az anyai és apai szeretetet, mert valamilyen 
okból (pl. szegénység) elhagyták a szülei. Ezek a gyerekek nevelőotthonba, vagy szerencsésebb esetben 
nevelőszülőkhöz kerülnek. 

Örökbefogadás ♦ Örökbe fogadni olyan gyermeket lehet, akinek a szülei nem élnek, vagy akit a vér szerinti 
szülei nem képesek megfelelően felnevelni. A nevelőszülők helyettesítik az édesanyát és az édesapát. Gon-
doskodnak arról, hogy a befogadott gyermek szeretetteljes családban nevelkedhessen.

1.  Mit gondolsz, hogyan került a gyönyörű-
séges kislány az erdőbe?

2.  Miért váltak kék színűvé a szétgurult 
gombák?

3.  Keresd meg a szövegben azokat a ré-
szeket, amikből kiderül, hogy szeretettel 
fogadták be a talált gyermeket!

4.  Hány tagú lett a falusi család, miután 
magukhoz vették az árokparton talált 
teremtményt?

5.  A mese egyik fontos gondolata: „az em-
beri sorsok rajzolata éppúgy köti össze 
egymással a földi lelkeket, mint a csilla-
gokat a láthatatlan égi ösvények!” Vajon 
hogyan fog alakulni a kislány sorsa? 
Folytasd a történetet!

6.  Este az ember meg az asszony egy ha-
lom elhajigált gombára talált az úton.

a)  Keresd meg a betűrácsba rejtett nyolc 
gombafajta nevét ( , , , ), majd írd 
a nevüket a vonalra!

b) Karikázd be az ehető fajtákat!

M É R P E R E S Z K E
I N T  A L Á R L C A V
C S I P E R K E B R A
V Í N E N I Ő O K G R
T R Ó K A G O M B A G
O P R Ű H É D E O L Á
P S U S U L Y K A Ó N
D Ü Z B S A L B Z C Y
Á R K É K E P Ő L A A
K U C S M A G O M B A

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

A 
megfejtéseket 
a 48. oldalon 

találod.
a 48. oldalon 
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A 
megfejtéseket 
a 48. oldalon 

találod.

megfejtéseket 
a 48. oldalon 

találod.
a 48. oldalon 

Ijjas Tamás: Bőröndapu

Ijjas Tamás szabadvers formában, rímek nélkül írta meg a Bőröndapu című kötet-
ben található költeményeit. Segíts rímpárokat találni a megadott szókártyákhoz! 
(Segítenek a magánhangzók.) Színezd azonos színűre az összecsengő szavakat!

1.

Szabadvers ♦ A szabadvers olyan kötetlen formájú költemény, melynek nincs szabá-
lyos ritmusa, hiányoznak belőle a rímek.

szipog

gyerek

róka

simogat

szeretgetem
hőzöng

remeg

megkeresem

szivarbőrönd

móka

lovagol

fi nomat

csomagol

vihar

titok
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Olyan a világ, 

mint egy nagy-

nagy tűzrakás, és ez 

a füst az illata.

…persze, hogy nem 

eszem meg, csak 

szeretgetem, mert 

Titok az nekem, 

ami bátyómnak én 

vagyok.

Aztán anyu fel-

ébresztett, mert 

felébresztettem, 

ahogy álmomban 

felsírtam.

Nekem kicsit fel kell 

húznom a térdem 

az alváshoz, de 

hugi teljesen elfér 

a táskában.

2.

A)

1.

2.

3.

4.

B)

C)

D)

3.Ha megfelelő sorrendbe állítod a 
helyes válaszok betűjelét, egy szót 
kapsz megfejtésül. Írd a vonalra!

1. Milyen emberi érzésről szól a Róka című vers?

f) a haragról

s) a félelemről

k) a testvéri szeretetről

2.  Nagypapi melyik magyar író meséit olvassa az 
unokáinak?

e) Illyés Gyula

t) Ijjas Tamás

d) Benedek Elek

3. Hová utazik el apu?

l) Amerikába

m) A Balatonhoz

ő) A lilahagymás nagyi házába

4.  Hány testvére van a Bőrönd című versben beszé-
lő kisfi únak?

r) Nincs testvére

j) Egy bátyja van

a) Egy húga van

5. Mi a neve a gyerekek kutyájának?

f) Bundás

c) Titok

h) Bőrönd

6. Mi nagypapi kedvenc időtöltése?

á)  Legjobban szivarfüstöt szeret fújni a szappan-

buborékba.

ú) Legszívesebben a kutyával játszik a kertben.

z) A nagyival szeret utazgatni messzi országokba.

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

A versekhez Bogdán Viki készítette 
az illusztrációkat. Párosítsd a meg-
számozott képrészleteket a hozzá 
illő vers szövegével!
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KönyvajánlóKönyvajánló
Besze Barbara válogatása

A királynak fő a feje: kihez adja leányát? Leánya ugyanis csak olyanhoz 
akar menni, akinek helyén van a szíve és az esze. A királykisasszony vé-
delmezője, Nagy Sárga Dinó az összes szóba jöhető, de gőgös vagy gyá-
va lovagnak leharapja a karját. Csak egyvalaki képes kiállni a próbákat: az 
udvari Bolond minden helyzetben feltalálja magát, legyen az egér felbukkanása, vagy ha el-
megy az internet, vagy ha a királykisasszony netalántán megéhezik. A királylány méltó társra 
akadt, s világra szóló lakodalmat csapnak. Itt lenne a vége a klasszikus mesének, csakhogy… 
Nem annyira klasszikus, és mégis ismerős a befejezés: a királyi párnak gyermekei születnek 
és boldogan élnek, amíg…. be nem kopogtat Csajszi, és el nem rabolja Bolond szívét. A ki-
rálykisasszony férj, a gyerekek apa nélkül maradnak, s szomorkodnak, egészen addig, amíg… 
Nem lőjük le a mese végét. Szívbemarkoló és szívderítő történet szerelemről, veszteségről 
és az újrakezdés lehetőségeiről. A kötet végén szakpszichológusi elemzés is található.
Csimota Kiadó, 2013
Keménytáblás, 124 oldal

„Az igazgató bácsi úgy örült nekünk, elsősöknek, hogy csuda, és azt mondta, 
hogy majd mi megostromoljuk és bevesszük a tudás várát. Kár, hogy nem 
szólt előbb az igazgató bácsi, hogy ennyire vár minket, mert én ráértem nyá-
ron, és jöhettem volna hamarabb is.” – Egy kisfi ú meséli a történeteit, amiket 
mesélt már anyukádnak, talán nagyszüleidnek is…. A Réber László-rajzokon jókat szórako-
zunk unos-untalan, hiszen itt vannak a gömbhajú nénik, a háromszögmasnis kislányok, az 
éles orrú magas sarkú cipők és a végtelenhosszú farkú tacskók… És egy kisfi ú, akivel tényleg 
mindig történik valami – most éppen az iskolát kezdi, és megérkezik hozzájuk családlátoga-
tásra a tanító néni, aki ugyan csak félórát maradt, de jól megismerkedett addigra már a ház 
lakóival is („az alattunk lakók felkiabáltak, hogy legurultak a gesztenyék az erkélyről”), szüle-
tésnapjára szájhamormonikát kap, amivel csak a lakásban szabad zenélni, és buborékfújót, 
amit csak az erkélyen szabad használni, és labdát, amit csak a játszótéren… és mire mindezt 
kitanulja, addigra azt is megtanulja, hogy kell Pacsitacsit sétáltatni és a végén megtalálni. 
Móra Kiadó, 2015
Keménytáblás, 33 oldal

Eef Rombaut: Szívszerelem

Janikovszky Éva: Velem mindig történik valami
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Tina ősszel kezdte az első osztályt, és nagy barátságot kötött Frida nevű osz-
tálytársával. Együtt hintáznak az udvaron, egy párt alkotnak tornaórán, és ami-
kor Tina náluk alszik, együtt játszanak Frida tengerimalacával. Megalapítják az 
Éjszakai Klubot, és összevesznek az angyalos könyvjelzőn, aztán hamarosan 
kibékülnek. Karácsony után azonban a barátnőket nagy bánat éri: Fridáék 
elköltöznek, mégpedig sok-sok kilométerrel, várossal, erdővel és tóval távolabbra. Tina vigasz-
talhatatlan. Olyan jó volt együtt lenni Fridával! Most az iskolában is balesetek érik, és még ke-
servesebben zokog. Az apukája vesz neki a két tengerimalacot. Eljön hozzá a dédi, és megfőzi a 
kedvencét. Elutaznak az unokatestvéréhez Olaszországba. Most már kicsit jobban érzi magát. 
S amikor egy nap levél érkezik a messzi városból, Tina újra boldog lesz…
Cerkabella Kiadó, 2014
Keménytáblás, 138 oldal

Az Alma utca 22. alatt található ház majdnem egy átlagos társasház. Ami 
különlegessé teszi, az a sok-sok vidám kaland, ami a házban lakó gyere-
kekkel esik meg. Mert, itt mindenféle megtörténhet, és meg is történik: nyo-
moznak, kakast mentenek, biciklit szerelnek, bujkálnak a mérges Csúnya néni elől - és még 
sorolhatnánk, mi minden zajlik! Ha szereted a vicces, nem túl hosszú történeteket, amiket 
magad is könnyen olvashatsz, költözz be pár napra te is az Alma utcába!
Pagony Kiadó, 2015
96 oldal, Kemény borító

Eljátszottál már valaha a gondolattal, mi történne, ha egy nap egy apró 
manó költözne be hozzátok, és veletek lakna egy ideig? A Gedeon családdal 
épp ez történik! Apu, Anyu és a négy gyerek (különösen a másodikos Cseni) 
azonnal barátságot köt Sünimanóval, akit – bár borzasztó jól érzi magát az 
emberek világában – a szíve előbb-utóbb mégis visszahúz a saját manó-
családjához. Vajon visszajut-e és ha igen, milyen kalandok árán? Ha egy letehetetlen, humo-
ros családregényre vágysz, feltétlenül olvasd el Mészöly Ágnes kötetét!
Cerkabella Kiadó 2015
Keménytáblás, 284 oldal

Rose Lagercrantz: Az én boldog életem

Vadadi Adrienn: Alma utca 22.

Mészöly Ágnes: SünimanóMészöly Ágnes: Sünimanó
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Siri Kolu: Mi, Banditáék. Móra Könyvkiadó, 2012
Fordította: Szakonyi Csilla, illusztrálta: Makhult Gabriella

Mesterbűntény kis hibákkal

Milyen könyv az, amiben a fejezetek elején 
már előre megtudod, hogy mi fog történni?

Milyen könyv az, amiben a szereplőknek 
rajzolt a testük, de „igazi”, fotóból kivágott 
szemük van?

Milyen könyv az, amiben egy 
rablócsalád olyan szimpatikus és 
vicces, és az életük annyira ka-
landos, hogy legszívesebben te is 
hozzájuk tartoznál?

Szerintem egy ilyen könyv szu-
per jó! 

A főszereplő, Vilja, egy átlagos 
kislány, akit egyszer csak elra-
bolnak. De nem akárkik viszik el, 
hanem Banditáék, akik rablófur-
gonjukkal grasszálnak a környéken.

Vakmerő Károly, a vezér, a családfő, aki 
„menő, rémisztő és erős, mint az acél”, ret-
teg, hogy kiöregszik a bandavezérségből. 
Vilja elrablása is az ő ötlete, hogy így szerez-
zen barátot gyerekeinek. Felesége, Hilda, aki 
nagyon vagányan vezet, messze földön híres 
p&b-ző (ami pirogevést és birkózást jelent). 
Gyerekeik: Hele és Kalle, két különböző vi-
lág. Hele olyan lány, aki az elrabolt Barbie 
babákat átalakítja, művészi szintre emeli a 
furgondíszítést, nála jobban senki sem bánik 
a késekkel, és olyan ügyes, hogy talán ő lesz 
egy nap a banda vezére. Kalle a nővére mellett 
mellett nem is álmodhat a vezető szerepről, 
ő csak normális kisfi ú szeretne lenni, aki
iskolába járhat.

Életük csupa kaland, még egy rablófesz-
tiválra is eljutnak, amit Hálózati kereskedők 
fi nnországi nyári fesztiváljának hívnak, a biz-
tonság kedvéért. Itt különböző rablócsaládok-

kal kell összemérniük tudásukat, 
például Pernahajderékkel vagy a 
Repülő Tőrökkel. Azért egyszer-
egyszer szóba kerül az is, hogy té-
len nem olyan vidám a rablók élete, 
gyakran fáznak, és sokkal nehe-
zebben jutnak zsákmányhoz is.

Vilja egyre jobban megkedveli 
Banditáékat, hiszen otthon annyira 
unalmas volt minden, és még a 
nővére is megkeserítette az életét. 
Azért néha eszébe jut, hogy ősztől 

jó lenne megint iskolába járni, bár az izgalmas 
vándoréletet nem cserélné vissza a régire. 
Terveket sző, és kitalál egy mesterbűntényt.

Megoldhatatlan rejtélynek tűnik, hogy 
miért kell egy – korábban átlagos életet élő 
– modern családnak elmagyarázni, mire jó a 
pénz; hogy hogyan kell kell vásárolni a bolt-
ban – de mivel Vilja a legeszesebb banda-
tag, ezért neki ezeket is sikerül megértetnie 
Banditáékkal.

Hogy pontosan hogyan, az kiderül a vic-
ces és kalandos Mi, Banditáék című könyv-
ből, és ne felejtsétek el: egy „rossztékonysági 
szervezet” is lehet rátok jótékony hatással!

24

Könyvajánló nagytesóknak

Farkas Judit
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Kistesó

A kistesó az ordibál,
a kistesó az hisztis,
kaját a székből eldobál, 
és szétszedi a sínt is.

A sínt azt sajnos szétszedi,
a kistesó az rombol,
a kistesó gonosz dzsedi, 
lelézerkardozom jól.

A kistesó az bajt csinál,
az felborít meg eltép,
a kistesó az Jancsikám,
hát hányszor mondjam el még?

Van nekem egy autóm, képzeld el,
nem benzinnel megy, hanem
lézerrel!
A legnagyobb sebessége 
hatszázhat,
ezzel még a Räikkönen se 
packázhat! 

Van nekem egy robotom, 
aranyból,
tudod, hogy tud kirakózni?
Nagyon jól!
Olyan gyorsan, hogy azt nem is 
észleled,
kirakja a százdarabos készletet!

A kistesónak van cici,
de fagyi nincs, csak tölcsér,
a kistesó az még pici,
a nagy dömperre fölfér.

A kistesó a viccemen
nevet, min más csak hajtép. 
A kistesónak sicc! De nem 
megy mégse sajnos arrébb.

A kistesó a félelem,
hogy el akarja venni!
A kistesót, míg énvelem van, 
nem bánthatja senki.

Leszek, ha éri támadás, 
háromszáz hősi hellén,
nem tűröm el, hogy bántsa más!
Kupáncsapom, ha kell, én.

Van nekem egy barátom, 
a Casillas,
focista és spanyol, mer’ a 
brazil snassz.
Tudod, hogy véd a kapuban? Egész jól.
Rúgok neki ötöt, és csak 
négy lesz gól.

         Hetvenkedő         Hetvenkedő

25

A versek megjelenési helye: 
Varró Dániel: Akinek a kedve dacos
Manó Könyvek Kiadó, 2014
Illusztráció: Maros Krisztina

Varró Dániel versei
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Gyanítom, egyre kevesebb olyan gyerek él széles e hazában, aki még nem hallott az 

Eszterlánc mesezenekarról. Interaktív mesekoncertjeik kicsik és nagyok között egyaránt 

népszerűek. De vajon hogy is kezdődött ez az egész? Erről kérdeztük Kárász Esztert és 

Molnár Györgyöt.

Eszter-lánc

Eszter, ha jól tudom, elég 
sok mindennel foglal-

koztál már. Mesélnél egy kicsit 
magadról?
Gyerekszínészként nőttem fel, 
8 éves koromban játszottam a 
Szamárköhögés című fi lmben, és 
innen egyenes út vitt tovább. Játszottam 
színházakban, és a rádióban sok hangjáték-
ban. Aztán, mikor nem vettek fel a Színművé-
szetire, más utat kerestem, és a Pető Intézet 
főiskoláján végeztem, és évekig mozgássé-
rült gyerekeket tanítottam járni, beszélni…
élni. Aztán lassan visszatértem a színház-
hoz. Most a szívem legcsillogóbb csücske, 
hogy bohócdoktorként sok budapesti és vi-
déki kórházba járok a Piros Orr Alapítvánnyal 
a beteg gyerekeket megnevettetni, és ezáltal 

gyógyulásukat segíteni. Emellett 
játszom színházakban, legked-
vesebb számomra Edith Piaf 
szerepe, amit 10 éve énekelek. 

Tartok zenés játékot egész ki-
csiknek, ahol megismerkedhet-

nek a zene örömével, ez a Dalolka. 
És persze a legfontosabb az Eszter-lánc 

mesezenekar, akikkel sokfelé koncertezünk, 
és nagy öröm, hogy most már sok gyerek 
énekli velünk a dalainkat. Két lemezünk 
is megjelent a Gryllus Kiadónál. Az elsőt 
Fonogram-díjra is felterjesztették. A máso-
dik, a Kétszervolt, holnemvolt most jelent 
meg, már kapható a Kaláka Zeneboltban és 
a koncertjeinken. Ennek szeptember 24-én 
lesz a lemezbemutatója a MOM-ban, amin 
velünk lép fel Gryllus Dániel is.

Hogyan alakult meg az 
Eszter-lánc mesezenekar?

Tulajdonképpen a véletlenek sodortak 
össze a zenekari tagokkal. Már vágy-
tam rá, hogy ne mindig egyedül álljak 
a gyerekek elé az ukulelémmel, mikor 
egy jótékonysági fellépésen mellém ült 
Gyuri a gitárjával, és spontán elkezdett 
kísérni. Olyan jó volt együtt zenélni, 
hogy megbeszéltük, folytatjuk. A többie-
ket is ilyen véletlenek hozták elém.
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  1. Lackfi János: Egyedem begyedem    2. Ingrid Sjöstrand: Sietek *   3. Kántor Péter: Gesztenyefa levelén   4. Varró Dániel: Hetvenkedő   5. Varró Dániel: Egyhangú ringató   6. Varró Dániel: Bömbölgető   7. Varró Dániel: Kistesó   8. Varró Dániel: Patentolgató   9. Varró Dániel: Höcögtető 10. Britt G. Hallqvist: Miért? *

Eszter-lánc mesezenekar Kétszervolt, holnemvolt

Eszter-lánc mesezenekar Kétszervolt, holnemvolt
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Kárász Eszter - ének, ukulele Becze Gábor - nagybőgő Clemente Gábor - ütőhangszerek Csurkulya József - cimbalom Molnár György - ének, gitár, banjo Nemes Janó - basszusklarinét, szaxofon, furulya Veér Csongor - hegedű Wágner-Puskás Péter - harmonika

Zeneszerzők: 
Molnár György, Kárász Eszter

11. Ingrid Sjöstrand: Milyen kár * 12. Ingrid Sjöstrand: Mikor usziból jövet * 13. Szabó T. Anna: Nemzetközi medve induló 14. Kárász Eszter: Macidal 15. Lackfi János: Eső után 16. Weöres Sándor: Vihar/Bolygó zápor 17. Ingrid Sjöstrand: Délután néha * 18. Varró Dániel: Altató Misinek 19. Weöres Sándor: Égi csikón léptet a nyár 
 * Tótfalusi István fordítása

KALÁKA ZENEBOLT: 1052 Budapest, Deák tér 4. Tel./fax: (+36-1) 267-5331, zenebolt@kalaka.hu, www.kalakazenebolt.hu

GRYLLUS KIADÓ: 1022 Budapest,Csopaki utca 7. Tel./fax: (+36-1) 214-2767, daniel@gryllus.hu, www.kalaka.hu 

GCD 165- 2016

G
C

D
 165- 2016

A hangfelvételek a Berill stúdióban és a Lily Stúdióban készültek. Rec&Mix&Master: Kirschner Péter Illusztráció: Gyurkó Bernadett Fotó: Raffay Zsófi
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Hogyan lett belőled 
zenész? Mindig ez 

akartál lenni?
Valamikor régen örököltem 
egy orosz gitárt. Addig azt 
gondoltam, hogy dobos leszek. 
Amikor felnőttem, katona lettem… 
Az akkori menő zenekarok (LGT; Beatles 
stb.) dalait közben „fülre” leszedtem. Sok-
sok évvel később elmentem egy zenekari 
meghallatásra. Megfeleltem. Ez a zenekar 
félig-meddig profi  volt. Csupa elfeledett Fo-
nográf- meg Bojtorján-dalokat játszottunk. 
Teltek-múltak az évek, én katonáskodtam, s 
mellette zenélgettem. Egy nap elérkezett az 
idő a változásra: 2005 környékén elkezdtem 
verszenével foglalkozni. Jelentkeztem ver-
senyekre, amiket általában meg is nyertem. 
2010-ben megjelent első lemezem, Lackfi  
János verseiből. Azóta ez lett a hivatásom, a 
munkám, amit nagyon szeretek.

Nemrég jelent meg a zenekar máso-
dik nagylemeze. Van kedvenc szerze-

ményed erről a lemezről?
Nincs, az összes dalt egyformán szeretem, 
mindegyiket másért.

Mit csinálsz szívesen, ha éppen nem 
zenélsz?

Amikor nem zenélek, nagyon szeretek gya-
korolni, verseket olvasni, makettezni és a 
gyerekeimmel lenni.

Ki a legkedvesebb kortárs költőd?
Varró Dani, akit nagyon kedvelek szakma-

ilag és emberileg is. Vele dolgozni igazi öröm!

Ebben a lapszámunkban is olvashatsz két Varró Dani-verset. Mindkettőt meg-zenésítette már Molnár Gyuri, és meg is hallgathatod őket az új nagylemezükön! 

Van valami különösen kedves emlé-
ked valamelyik koncertetekről?

Minden koncerten meghatódom, hogy sokan 
kívülről fújják a dalainkat, és velünk éne-
kelnek. De nagy élmény, hogy a felnőttek is 
önfeledten velünk muzsikálnak a közönség 
soraiban. Szeretnénk, hogy minden korosz-
tálynak szóljanak a koncertjeink. Kortárs 
verseket zenésítünk meg, így sokszor játsz-
hatunk együtt költőkkel is, ami mindig kü-
lönleges alkalom, ha velünk van Varró Dani, 
Lackfi  János vagy Szabó T. Anna.

Melyik a kedvenc meséd vagy gyerek-
könyved?

Michael Ende Momo című meseregénye egy 
kislányról szól, aki mindenkit olyan fi gyelem-
mel és csillogó szemmel tud hallgatni, hogy 
attól az emberek megnyílnak, és megtalálják 
magukban a boldogsághoz vezető utat. Ezt 
kiskorom óta nagyon szeretem.
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Nyulász Péter interjúja

Vicces és mókás, bosszantó és kiakasztó… 
… az élet négy gyerekkel... Vagy két szülővel?

Süveges Gergő televíziós és rádiós mű-

sorvezetőt sokszor hívják előadást tartani 

a családi élet fontosságáról. Nem vélet-

lenül, hiszen még a gyerekek körében is 

nagy sikert arattak az Apa-kép-írás, illetve 

az Apaszem című könyvei, amelyekben a 

családja életéről szóló történeteket írta le. 

Ha valakitől, hát tőle mindenképpen érde-

mes megkérdezni: 

Milyen az élet négy gyerekkel? 
Vicces is, mókás is, örömteli is – ugyan-

akkor fárasztó is, bosszantó is és kiakasztó 
is. Mindez külön-külön, de akár egyszerre is. 
Persze a gyerekektől is meg lehetne kérdezni: 
milyen az élet két szülővel? Egy gyerek szá-
mára ez bizonyára ugyanígy időnként örömteli, 
máskor pedig bosszantó. De a lényeg: nagyon 
jó a gyerekekkel családot alkotni.

Olvasva a könyveidben megjelent 
családi történeteket, olyan érzésünk 

támad, mintha a Süveges családban hat 
testvér élne együtt, nem pedig négy gyerek 
két szülővel.
Azért vannak határok, hiszen jó darabig mi, 
szülők vagyunk felelősek a gyerekeink vi-
selkedéséért. Abból a szempontból viszont 
igaz lehet ez a megfogalmazás, hogy nagyon 
szeretnénk a gyerekeink életében jelen lenni. 
Fontos számunkra, hogy jóban legyünk, és 
olyan kapcsolatban maradjunk velük, ame-
lyikben kölcsönösen jól erezzük magunkat.

Elhangzik-e sokszor a Süveges csa-
ládban az a kifejezés, hogy „bezzeg 

az én időmben”?
- Nem, ez soha nem hangzik el. Legfeljebb 
úgy, hogy együtt nevetünk rajta. A gyerekek 
rákérdeznek: „bezzeg a ti időtökben?” 
Nagyon kíváncsiak vagyunk a gyerekeinkre. 
Szeretnénk megtudni, mi foglalkoztatja őket, 
mi az, ami nekik fontos, nem pedig arról 
prédikálni, hogy régen minden jobb volt.

Azért is kérdezem, mert a könyveid-
ben találunk utalásokat a szülők 

gyerekkorára, például hogy apuka hogyan 
hagyta el annak idején a cumizást…
Ó, az persze sokszor elhangzik, hogy amikor 
mi voltunk gyerekek, akkor mi hogyan tör-

Azért is kérdezem, mert a könyveid-

Kisiskolások lapja6Mikkamakka
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tént, de a „bezzeg” hiányzik 
belőle. Sokat mesélünk 
arról, hogy a mi szüleink ho-
gyan viselkedtek, mi volt a 
szokás a mi családunkban, 
mindezt azonban érdekes-
ségképpen, csak a távoli 
múlt felvillantásaként.

Mit szólnak a gyerekek a saját ma-
gukról szóló történetekhez? Örömmel 

olvassák vissza ezeket? 
Úgy lapozgatják, mint a családi fényképal-
bumot. Érdekes azonban, hogy nem is csak 
a mi családunkban van ez így. Nemrégiben 
egy édesanya jött oda hozzám, és elmondta, 
hogy otthon a saját gyermekeiknek esti me-
seként olvassák ezeket a történeteket, és a 
gyerekek nagyon élvezik, többször újraolvas-
tatják őket. Ezt azért nem gondoltam volna, 
amikor írtam…

Melyik otthon a kedvenc történet a 
sok közül?

Hullámokban jönnek elő. A gyerekek olykor 
előveszik a könyveket, néhány epizódot fel-
emlegetnek, aztán visszateszik őket a polcra. 
Azt hiszem, nincs külön kedvenc történetük, 
de én sem igazán tudok választani. Bár a ka-
rácsonyi angyalé nagyon a szívemhez nőtt. 

Korábban két könyv is 
kitelt belőlük, de az utol-

só történet óta már jó pár év 
eltelt. Megszakadt a sorozat? 
Megfogadtam, hogy isko-
láskorú gyerekről már nem 
írok, mert akkor már olyan 

közösség tagjaivá válnak, 
ahol éppen elég kialakítaniuk 

és megtartaniuk a saját helyüket. Arra van 
a legkevésbé szükségük, hogy az apukájuk 
megírjon róluk mindenfélét különböző felü-
leteken. Ennek megfelelően az óvodáskor 
végével a mesének is vége.

2. évfolyam, 6. szám  |  2016. augusztus  |  A CSALÁD

„Magam a cumis társada-
lom élharcosa voltam, s ezt 
oly sokáig vettem komolyan, 
hogy édesapám végül a cumi 
defenesztrálásával, azaz ablakon 
való kivetésével akart pontot tenni 
a túl hosszúra nyúlt gumicumi-
eposz végére. Sikerrel.”

29

„Hogyan lehet egy földre huppant angyalt 
megvigasztalni? 
– Nem baj, Manócska, azért nagyon ügyes 
angyal voltál a padlón állva is – mondtuk 
neki biztatásul, majd mentő ötletként hoz-
zátettük: – Hiszen te tartottad magasba 
a csillagot, amelyik megmutatta, hol lehet 
megtalálni a kicsi Jézust! – Gyanakodva 
felnézett, nem csak elhessegetni akarjuk-e 
a csalódását. Mi viszont egyre komolyab-
ban folytattuk: – Mindenki csak a csillago-
dat nézte, azt kereste! Hiszen te mutattad 
meg az utat mindenkinek: a pásztoroknak, 
a bölcseknek, minden látogatónak!”

Részletek az Apa-kép-írás című könyvből (Helikon, 2012)

Fotók: családi archívum
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Apukám egy Híres Művész!
Vannak ezek a Híres Művészek… A képeik ott lógnak a múzeumok falain, az írásaikat 

vastag könyvekbe gyűjtve őrzik a könyvtárak, zeneműveiket neves muzsikusok adják 

elő a koncerttermek értő közönségének, ők maguk meg szigorú vagy épp unott tekin-

tettel bámulnak ránk a tankönyvek lapjairól. Akárhogy is nézzük, egy Híres Művészről 

nehéz bármi normális dolgot feltételezni. El tudod képzelni Leonardo da Vincit, amint 

túrja az orrát vagy a zeneszerző Ludwig van Beethovent, ahogy éppen elblicceli az esti 

fogmosást? Na ugye. 

Pedig az igazság az, 
hogy ezek a szobor-
rá merevedett nagy-
ságok is éppen olyan 
hús-vér emberek 
voltak, mint te meg 
én. Akadtak jó és 
rossz napjaik, olykor 
vidámak voltak, máskor 
szomorúak. Csuklottak. 
Náthásak lettek. Tudtak 
szeretni és haragudni, így 
éppúgy voltak barátaik és szerelme-
ik, mint öri-hari ellenségeik. Ja, és sokszor 
mindehhez még családjuk is volt. Mi több, 
gyerekeik!

Milyen lehet egy Híres Művész apukaként 
vagy anyukaként? Talán nehéz elképzelni, 
de ezen a téren ők sem nagyon különböztek 
a világ többi, Nem Híres és Nem Művész 
szülőjétől. Reggeltől estig senki sem bír 
Híres Művészként viselkedni, pláne amikor 
a gyereke rossz jegyet hoz az iskolából, ját-
szani szeretne, konzervdobozt köt a macska 
farkára vagy épp meg kell őt tanítani bicik-
lizni… Persze könnyen lehet, hogy ha a Híres 
Művész éppen legújabb híres festményén, 
könyvén vagy zeneművén dolgozik, akkor így 

förmed rá a gyere-
kére:

– Hagyjál békén, 
Juci! Szétmegy a 

fejem ebben a hang-
zavarban! Dolgoznom 
kell!

De hát ilyet a hét-
köznapi szülők is mon-
danak olykor a gye-
rekeiknek. Ám a Híres 

Művészek sem dolgoznak állandó-
an, és amikor ráérnek, ők is szívesen játszanak 
a gyerekeikkel…

Persze egy művész ilyenkor sem tud tel-
jesen kibújni a bőréből! Paul Klee svájci festő 
például bábszínpadot és egy csomó bábot 
készített kisfi ának, Felixnek. Minden Híres 
Festők Leghíresebbike, Pablo Picasso apu-
kaként sem tagadta meg festő voltát: együtt 
készített képeket kisgyerekeivel, Claude-dal 
és Palomával.

Az angol író, Alan Alexander Milne 
kétkötetnyi mesét írt kisfi a játék állatairól (és 
egy fotó tanúsága szerint játszott is velük). 
E könyvek – a Micimackó és a Micimackó 
kuckója – annyira jól sikerültek, hogy szerző-
jüket ezek tették Igazán Híres Művésszé. 

6Mikkamakka
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Kép forrása: Thinkstock

fogmosást? Na ugye. 

vidámak voltak, máskor 
szomorúak. Csuklottak. 
Náthásak lettek. Tudtak 
szeretni és haragudni, így 

Juci! Szétmegy a 
fejem ebben a hang-
zavarban! Dolgoznom 
kell!

köznapi szülők is mon-
danak olykor a gye-
rekeiknek. Ám a Híres 

Művészek sem dolgoznak állandó-Kép forrása: Thinkstock
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Az más kérdés, hogy a kisfi ú később 
szomorú felnőtté vált, aki élete végéig 
nem tudott szabadulni a Híres Író Hí-
res Kisfi a szerepétől...

Bizony, Híres Művész gyerekének 
lenni sem fenékig tejfel! Főleg, ha ő 
maga is művészetre adja a fejét... 

A Micimackó magyar fordítója, 
az író és költő Karinthy Frigyes már 
életében igazi Híres Művész volt, 
úgyhogy gyerekeinek, amikor már 
nem hógolyóztak az apukájuk-
kal (ezt itt nézheted meg: http://
mandarchiv.hu/cikk/3085/Karin-
thy_Frigyes ), hanem maguk is írni kezdtek, 
óhatatlanul meg kellett küzdeniük a Híres 
Szülő árnyékával. Ez a kisebbik gyereknek, 
Karinthy Ferencnek sikerült inkább, az ő fi a, 
Márton viszont más műfajt választott magá-
nak: színházi rendező lett.  

A Karinthy família igazi művészdinasz-
tiává vált, hasonlóan a hírneves Ferenczy 
családhoz. A festő Ferenczy Károlynak, és 
a szintén képzőművész Fialka Olgának há-
rom gyereke született: Valér, Béni és Noémi. 
A gyerekek a szüleiktől nemcsak egészen 

elképesztő beceneveket kaptak (Bimbi, Ben 
Musztafa Röszel, Rosztopcsin, Cvakieff, 
Cvuk stb.), hanem tehetséget és kitartást 
is. Mindhármukból kiváló művész vált – de 
más-más műfajban! Míg Valér szüleihez 
hasonlóan festő és grafi kus lett, Béni szob-
rászként, Noémi pedig textilművészként 
vált sikeressé. (Róluk Szentendrén néz-
hetsz meg egy szép kiállítást: http://www.
muzeumicentrum.hu/museum/ferenczy-
muzeum/.)

Hát igen, Híres Művész gyerekének len-
ni ugyanúgy lehet jó és kevésbé jó dolog. 
Mindebből nincs is más tanulság, mint hogy 
egy Híres Művész – amikor épp nem a tan-
könyvek oldalairól bámul ránk szigorúan 
– ugyanolyan apuka és anyuka, mint bárki 
más. Legfeljebb néha kicsit furább. De hát 
fura apukákról és anyukákról mi is tudnánk 
mesélni, nem igaz?

Dániel András
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Szuperhős apuka, avagy milyen, 

amikor apa olimpiai bajnok – Berki Krisztián 

Farkas Judit interjúja

Szuperhős apuka, avagy milyen, 

amikor apa olimpiai bajnok – Berki Krisztián Szuperhős apuka, avagy milyen, 

Európa-bajnok, világbajnok, olimpiai 
bajnok tornász vagy. Hány éves ko-

rodban kezdtél sportolni? Mennyi időt töl-
töttél ezzel? Hogyan segített a családod?
Négy és fél éves korom óta tornázom, most 
31 vagyok, látható, hogy szinte egész éle-
temben a tornával foglalkoztam. Kezdetben 
2-3 edzés volt egy héten, de iskolás koromtól 
már mindennap gyakoroltunk, s olykor napi 
két tréningem volt. Jelenleg heti 10 edzésem 
van, egy edzés általában 3 óra. Kiskoromban 
a szüleim vittek-hoztak edzésre, a nehéz pil-
lanatokban pedig mindig mögöttem álltak, 
így bátran mondhatom: nélkülük nem lettem 
volna sikeres sportoló. 

2012 végén házasodtál meg, 2014-
ben született meg kislányod, Lia. 

Hogy sikerül megoldanod, hogy a sok edzés 
mellett elég időt tölts vele?
Bizonyos szempontból mi is átlagos család 
vagyunk, hiszen a munka mellett minden 
szabadidőt Liával töltünk, ha pedig zsúfolt 
a program, akkor a nagyszülők vagy a bé-
biszitter besegítenek. Szerencsére döntően 
Budapesten készülök, most nyugisabb a ver-
senynaptáram, nincs annyi edzőtábor, uta-
zás, így az edzések között is van időm Liára. 
Az sem ritka, hogy az anyukájával elláto-
gatnak a tornacsarnokba; Lia imád ott lenni, 
szerintem már minden szerre felmászott…
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Gyerekkorodban szerettél olvasni? Ha 
igen, mi volt a kedvenced? Van olyan 

gyerekkönyv, amit szívesen ajánlanál?
Nagyon kicsi korom óta sportolok, így már 
annak is örültem, ha a tankönyv olvasására 
volt időm… Elolvastam, ami kötelező volt, de 
nem tudnék nagy kedvencet említeni, talán 
a kalandosabb témájúak jobban lekötöttek, 
mivel általában is kedvelem a szuperhősö-
ket. Liával mi még a képeskönyveknél tar-
tunk, a Mi micsoda- és a Tesz-vesz város-
sorozatokat bátran tudom ajánlani minden 
szülőnek és gyereknek. 

Mit gondolsz, milyen tulajdonságokra 
van szükség ahhoz, hogy valaki si-

keres élsportoló legyen? És vajon melyekre 
ahhoz, hogy elég jó apa legyen?
A sportban: szorgalom, tehetség, kitartás, 
hit, önbizalom, meg persze néha nem árt a 
szerencse, hogy például elkerüljenek a be-
tegségek és a sérülések. Apaként pedig időt, 
türelmet és fi gyelmet kell szánni a gyerekre, 
éreznie kell, hogy testben és lélekben is ott 
vagyunk vele, szeretjük, fi gyelünk rá. Ha ez 
így van, akkor szeretetben is a többszörö-
sét kaphatjuk vissza tőle, amely óriási plusz 
energiát adhat akár a sportoláshoz is.

Milyen közös időtöltéseitek 
vannak Liával? Olvasol neki 

esti mesét? Van kedvenc könyve?
Lia nem az az egyhelyben ülős 
fajta, sőt… Előfordult már, hogy 
reggel fél hatkor az utcán 
„száguldott” a kismotor-
jával és este tízkor még 
pörgött a lakásban; ha te-
hetné, folyamatosan úton és 
mozgásban lenne. Egyelőre 
nem köti le az olvasás, he-
lyenként egy-két gyerekfi lm 
felkelti az érdeklődését, de 
inkább a mozgás érdekli. 
Hiába, milyen is lenne két 
élsportoló gyermeke?

Fotók: www.berkikrisztian.hu

7mikkamakka-bel_augusztus.indd   33 8/25/16   1:02 PM



34

6Mikkamakka

Ungvári Betti Pécsett élő tanító néni, 
két örökbefogadott gyerek (Laura és 
Soma) anyukája és jó pár családi té-
májú gyerekkönyv szerzője. 

Az én kislányom két és fél éves volt, 
amikor megkérdezte, hogy ő az én 
hasamból bújt-e ki. Hirtelenjében nem 
tudtam mit válaszolni, hiszen egy ilyen 
aprócska gyerek számára máshogy 
kell magyaráznunk dolgokat, mint egy isko-
lás gyereknek. De nem voltak ehhez könyvek, 
kapaszkodónak mesék… Ezért is határoztam 
el, hogy írok egy olyan történetet, amivel 
könnyebb elkezdeni egy ilyen beszélgetést. 

Az Égből pottyant boldogság című köny-
vemben egy gerlepár fogad örökbe egy kis 
rigófi ókát, a másik (Tündérkerti mese) Liliá-
náról szól, akit egy tündérpár fogad be. 

Fontosnak tartom, hogy akár örökbefoga-
dott a kisgyerek, akár nem, beszéljünk otthon 
erről a témáról. Ezek a könyvek segítenek 
abban, hogyan kezdődhessen el egy beszél-
getés a gyerekek és a szüleik között, és biz-
tatnak arra, hogy a gyerekek feltehessenek 
olyan kérdéseket, amik nagyon feszítik őket. 

A gyerekek nagyon nyitottak, több író-
olvasó találkozón vettem részt, amelyeket 
elképesztően felkészült és lelkes gyerekek 
és tanítók vártak. Mindenütt érdekelte őket 
a téma, és sokat játszottunk. Az egyik leg-
kedvesebb játék a tojásos: egyik kezünkkel 
fészket formálunk, a másikkal tojást, ami 

belepottyan az ölünkbe, aztán jön egy másik 
madár (a másik kéz), körbefogja a tojást, a 
madárka kikel. De szoktuk párban is játszani: 
egyikük két kézzel fészket formál, a másikuk 
óvatosan beleejti a tojást (egyik öklét). 
Nagyon óvatosan kell, hogy el ne törjön, hi-
szen kis fi óka van benne. 

Az egyesületben örökbefogadott gyermekek és örökbe-

fogadó szülők találkoznak, hogy beszélgessenek, ját-

szanak, együtt lehessenek. Havonta találkozunk a szü-

lőklubban, ahol a felnőttek előadásokat hallgathatnak 

meg, majd azokról beszélgetnek. Ezalatt a gyermekeik 

egy külön szobában játszhatnak.

Az Aranyalma mesecsoportban 4–8 évesek és szüleik 

vesznek részt. Minden alkalommal meghallgatunk egy 

mesét, előtte és utána olyan játékokat játszunk, amelyek 

a meséhez kapcsolódnak, és mindig rajzolunk valamit, 

ami számunkra fontos a hallott történetből. Az örökbe-

fogadott gyerekeknek nemcsak anyukájuk és apukájuk, 

de vér szerinti szüleik is vannak, akik a világra hozták 

őket. Ez egy kicsit bonyolult helyzet, de idővel, s némi 

segítséggel jól ki lehet igazodni a szülők között. 

Egyik fészekből a másikba – 
egy örökbefogadó anyuka történetei

Lejegyezte: Besze Barbara

Fotó: Reisz Gyula
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A meseterápiás csoportban, amely két korcsoport-

ban (4–6, illetve  6–8 éves) szeptembertől újraindul, 

mesét mondunk és hallgatunk, és még a Papírszín-

házat is használjuk. A csoportba szeretettel várunk 

minden érdeklődőt. Jelentkezni a honlapunkon lehet: 

mozeskosaregyesulet.hu.
Sárközi Tünde

meseterapeuta

kerül egy kistestvér örökbefogadása is, amit 
különböző származású kisgyerek képével 
illusztráltak. 
Pécs, magánkiadás, é. n.
Irkafűzött, 64 oldal

menyhért anna 
Tengerimalacom története
Apa megint köhög és tüsz-
szög. Először a kisfi ú nem 
is tudja, miért ijed meg et-
től, csak azt érzi, hogy ösz-
szeszorul a torka, kiszárad 
a szája. Aztán rájön, Gömbinek el kell köl-
töznie. Nem lesz többé tengerimalaca. Apa 
allergiás rá. „A Tengerimalacom története a 
gyerekek nyelvén és szemszögéből meséli 
el, hogy lehet a körülmények nyomására, 
mégis önként megválni valakitől, akit nagyon 
szeretünk, további sorsát is elrendezve.” 
(Mártonffy Zsuzsa)
Móra Kiadó, 2014; keménytáblás, 48 oldal

ungvári bélyácz betti 
Amikor megszülettem – 
Az én gólyamesém
A mesekönyvben egy 
nyílt örökbefogadást kí-
sérhetünk végig a gyer-
mek szemszögéből. A főbb szereplők között 
felbukkan gólyamama is, aki segít, hogy a 
család egymásra találjon. Az illusztrációkat 
Veloz Nóra készítette. 
Pécs, magánkiadás, 2015; irkafűzött, 28 oldal

ungvári bélyácz betti
Tündérkerti mese
A tündérpár élete gyönyö-
rű, mégsem boldogok. 
Gyermekre vágynak, aki 
egy éjjel meg is érkezik hozzájuk: egy titok-
zatos lány aprócska csomagot helyez az 
ajtajuk elé. A csomagban egy embergyerek 
van, akit a tündérpár saját gyermekének fo-
gad. Miközben megismerjük Szilla, Sziló és 
Liliána történetét, a mese fontos kérdéseket 
vet fel az örökbefogadással kapcsolatban. – 
Pál Rita illusztrációival.
Pécs, magánkiadás, é. n.
Irkafűzött, 32 oldal

marie-claude monchaux 
Nekem két születésnapom van 
Andris, a négyéves kisfi ú 
elmeséli, hogyan érkezett 
haza a születése után a 
szüleihez, és hogyan ün-
neplik meg minden évben 
második születésnapjaként az örökbefo-
gadásának napját. A történet végén szóba 

35

Tudod-e, honnan ered a mózeskosár kifejezés?

Amikor a bibliai időkben Egyiptomban sínylődött a 

zsidó nép, a fáraó, mivel féltette tőlük hatalmát, meg-

parancsolta, hogy minden fi úgyermeket dobjanak a 

Nílus folyóba. Mózes anyja azonban egy szurokkal 

betapasztott gyékénykosárba rejtette fi át a folyóban, 

akit aztán megtalált a fáraó gyermekre vágyó leánya. 

Azóta hívják a gyermekek hordására használt bélelt 

kosárkát mózeskosárnak.
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patrice karst: 
A láthatatlan fonal
Nem történik semmi kü-
lönös, a gyermek mégis 
nagyon szorong a hozzá 
közelállók elvesztésétől, 
az egyedül maradástól. Néha annyira, hogy 
még az elalvástól is fél. Ezt a félelmet enyhíti 
Patrice Karst lírai szépségű, szívmelengető 
meséje.
Kulcslyuk Kiadó, 2015
Keménytáblás, 34 oldal

tóth krisztina: 
A lány, aki nem beszélt
Otthonra lelhet-e az elha-
gyott gyermek? Ki neveli fel 
anyja, apjaként? Látja-e va-
laha édes szüleit? Hogyan 
találnak egymásra a test-
vérek? Sorsaikat úgy fűzik egybe titokzatos 
kötelékek, ahogy a csillagokat láthatatlan, égi 
ösvények. Makhult Gabriella illusztrációival.
Móra Kiadó, 2015
Keménytáblás, 32 oldal

Szilla és Sziló boldogan éldegéltek ki-
csiny Tündérházikójukban. Esténként együtt 
nézték a csillagokat ablakukból és hálásan 
sóhajtottak: – Varázsos az otthonunk, szép-
séges az életünk, szeretnek minket és mi is 
szeretjük kertünk lakóit. 

Aztán magukban mindketten hozzátették: 
– Valami mégis hiányzik.

De nem tudtak rájönni, mi az. Szilla sokáig 
feküdt még nyitott szemmel a sötétben, s 
mielőtt álomba merült, már tudta a választ.     

Azon az éjjelen a kert közelében valaki ép-
pen a világra készülődött.

Egy lány suhant a fák között a holdvilágnál, 
kiutat keresve az erdő sűrűjéből. Karjában kis 
csomagot vitt. Aztán megpillantotta a kertet.

A tündérek otthona a sötétben is elragadó 
látványt nyújtott. A házikó felett szentjános-
bogárkák jártak körtáncot, s megvilágították 
a kunyhó ablakait és ajtaját. A fehér ruhás 
lány odalopózott és elolvasta a feliratot. Jól 
ismerte a tündérpárt, sok szépet hallott már 
róluk a környéken.

Óvatosan letette kis csomagját az ajtó elé. 
– Vigyázzatok rá, szeressétek őt! – suttogta, 
és már el is tűnt a sötétben.                                                                   

Hajnalodott. A felkelő nap előbb rózsaszí-
nűre, majd narancssárgára festette az eget 
a kert felett. Szilla és Sziló szerettek korán 
kelni. Élvezettel fi gyelték, hogy ébredezik a 
természet. A virágok nagyot nyújtóztak, és 
lerázva magukról a harmatcseppeket, máris 
az ég felé emelték fejüket.

A tündérlány szélesre tárta az ajtót és ki-
lépett a szabadba. És akkor megpillantotta a 
csomagot.

– Sziló! – kiáltott be izgatottan a házba. – 
Gyere gyorsan!

A tündérfi ú kisietett hozzá és együtt néz-
tek tanácstalanul a kis csomagra.

Épp azon tanakodtak, vajon mi lehet ben-
ne, amikor hirtelen gőgicsélés hallatszott a 
takarók közül. Szilla felhajtotta a takaró szé-
lét és egy bájos arcocska mosolygott rá.

– Egy embergyerek! – suttogta döbben-
ten. – Milyen gyönyörű!

36

Ungvári Bélyácz Betti: Tündérkerti mese (részlet)
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Mikkamakka kézműves kuckója
Összeállította: Győrfi  Ágnes
Összeállította: Győrfi  Ágnes
Összeállította: Győrfi  Ágnes

Így készítsd el:Így készítsd el:

Kedvelt nyár végi csemege a főtt kukorica. 
Kedvelt nyár végi csemege a főtt kukorica. 

Ha megetted a fi nomságot, ne dobd ki a 
Ha megetted a fi nomságot, ne dobd ki a 

leveleit, mert a kukoricacsuhéból elkészít-
leveleit, mert a kukoricacsuhéból elkészít-

heted Tóth Krisztina meséjének főhősét, a 
heted Tóth Krisztina meséjének főhősét, a 

teknőben talált kislányt. teknőben talált kislányt. 

Összeállította: Győrfi  Ágnes
Összeállította: Győrfi  Ágnes
Összeállította: Győrfi  Ágnes

Amire szükséged lesz:
•  Néhány friss kukoricalevél (Ha száraz 

a kukoricacsuhé, áztasd langyos vízbe 
néhány percre, hogy könnyen megmun-
kálható legyen!)

• Selymes kukoricahaj (kukoricabajusz) 
• rafi a (kötözőanyag)
• fél dióhéj
• olló

1. Három keskeny kukoricalevelet köss 
össze a csúcsos végüknél rafi ával! 

2. Hajtsd le a leveleket (mintha banánt 
hámoznál) úgy, hogy a csomó ne 
látszódjon! Alakítsd ki a baba fejét, 
szorosan kösd meg a nyakát! 

1. 2.

Kisiskolások lapja6Mikkamakka
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3. A felesleges levélvéget vágd le! 
(Figyelj a fej és a test arányára!) 
Fektesd egy szélesebb levéldarabra 
a kislányt! A visszahajtott felső részt 
kendőként borítsd a fejére! 

3.

4.

6.

7.

5.

4–5. A jobb és bal oldalak behajtásá-
val bugyoláld be a babát! 

6. Rafi ából készíts keresztpántot 
a pólyára! 

7. Béleld ki a teknőt (dióhéjat) selymes 
kukoricahajjal, és fektesd bele a csu-
hébabát!

8. Ringasd, dúdolj neki altatót, fogadd 
örökbe! Meglásd, holdfényeset, ka-
nyargósat fog álmodni!

2. évfolyam, 6. szám  |  2016. augusztus  |  A CSALÁD

Köszönjük 
Penkert Emma, 
Németh Olívia és 
Pintér Borbála 
közreműködését!

A fotókat Kalmár Dorottya készítette
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6Mikkamakka

Pásztor Csörgei Andrea interjúja

Színház is, mese is, varázslat is

Ismeritek a Papírszínházat? Egyszerű fakeretben lapról lapra elevenednek meg a mesélő 

segítségével a különleges képekkel illusztrált történetek.

Simon Kriszti könyvtárpedagógus egy budapesti általános iskolában. Munkája során 

számtalanszor használja a Papírszínházat – a gyerekek nagy örömére.

Mire jó a Papírszínház?
Elrepít egy másik világba, ahol a me-

sék, a történetek életre kelnek. Megszínesíti a 
hétköznapokat, a tanórákat, az iskolai könyv-
tárak életét. Segít, amikor kinn esik az eső és 
unatkozunk, de akkor is, amikor a melegben 
kókadozunk. Izgalmas, ha egy-egy tanórán 
használjuk, érdekes, ha a szülinapunkra ösz-
szegyűlt gyerekeknek mesélünk. És jó szol-
gálatot tesz akkor is, ha az internet, a cset 
világában elfelejtenénk kommunikálni. Akár 
egy-egy beszélgetéshez is adhat jó témákat. 

Miben különbözik a hagyományos 
mesekönyvtől?

Képzeljetek el egy akkorka színházat, ami 
elfér egy asztalon. Itt azonban nem emberek 
vagy bábok a szereplők, hanem a képek (és 
az elhangzó mese) nyújtják a színház élmé-

nyét. A közönség egy mese felolvasásától 
eltérően egyszerre láthatja és hallhatja a tör-
téneteket. A fakeretbe helyezett képek mére-
te nagy, messziről is jól láthatók. A gyerekek 
fi gyelmét egy helyre fókuszálja, miközben 
elmerülnek a történetek izgalmas részletei-
ben. A képek lényegében mint „mesekockák” 
követik egymást, illusztrálva a mese aktuális 
részeit. Kicsit olyan, mint a diavetítés, csak 
nem kell hozzá sötét, ezért több lehetőség 
van a közös játékra.

A papírszínházazás tulajdonképpen 
egy hagyományos mesélés?

Abban az értelemben igen, hogy mi magunk 
(pedagógus, szülő, könyvtáros, vagy maga a 
gyerek) mesélünk. Élő szóban zajlik a kom-
munikáció, nem valahonnan a messzi éterből 
jön a hang. A gyerekek közvetlenül tudnak
reagálni. Kérdezhetnek, hozzáfűzéseket te-
hetnek a meséhez, ugyanúgy, mint amikor 
egy könyvből olvasunk fel vagy fejből me-
sélünk. Mégis más, mert egyszerre többen 
láthatják a mese képeit. S ahány előadó, 
annyiféle feldolgozás lehetséges. Egy-egy 
mesélésben benne van a saját személyisé-
günk, ötleteink. Színesíthetjük az előadást a 
mesélés előtti ötletekkel, de érdekes dolgokat 
találhatunk ki a mesélés után is. 

kkkkk

Tanítódnak 

is ajánljuk!
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A papírszínházazás tulajdonképpen 

Papírszínházazás az egyik Mikkamakka klubon
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Kik és mikor használhatják a Papír-
színházat?

Bárki és bármikor. Mesélhet a szülő otthon 
a gyerekeknek. Talán ez hasonlít leginkább 
a hagyományos meséléshez. Nem pótol-
hatja az esti mesét, hisz akkor jó összebújni, 
együtt lapozgatni a könyvet. De jó hétvé-
gi program lehet. Főleg ha még áthívjuk a 
szomszéd gyerekeket, meghívjuk a barátokat 
az óvodából, iskolából. Jó program lehet a 
papírszínházi mese egy szülinapi zsúron is. 
És nem is fontos mindig a szülőnek mesélni. 
A gyerekek is mesélhetnek egymásnak. Jó 
móka az olvasás gyakorlására, de a kreativi-
tás fejlesztésére is. Az is tud mesét kitalálni 
és mondani, aki még nem tud olvasni. 
A képekből érdekes előadások kerekedhet-
nek. A gyerekek az óvodában, iskolában is 
mesélhetnek egymásnak. Olyan is előfordult 
már, hogy dadogással küzdő kisdiák a keret 
mögé rejtőzve már nem dadogott. Ilyenkor 
a gyerekek mesélhetnek kész történeteket, 
de írhatnak ők maguk is 
meséket, amiket el-
készítenek papírszín-
házi formátumban. 

Milyen játékokat, feladatokat találtál 
ki a papírszínházas foglalkozáshoz, 

amik különösen nagy sikert arattak?
Amikor megkapok egy mesét, rögtön beindul 
a fantáziám. Én az a fajta előadó vagyok, aki 
a mesét gyakran másik mesébe, kerettörté-
netbe foglalom. Könyvtári óráimon rendsze-
resen használom a papírszínházi meséket 
egy-egy téma bevezetéséhez. Olyan szá-
raznak tűnő anyagok, mint a lexikonhasz-
nálat, vagy a könyvtári rend bemutatása is 
érdekessé tehető, ha a kiindulásunk egy-egy 
papírszínházi történet. Gyakran kötök kéz-
műves foglalkozást a történetekhez. Sok-
szor a „véletlen” szül nagyszerű játékokat a 
gyakorlatban. A brémai muzsikusok végén 
van egy rövid versike, amit meg szoktam 
tanítani a gyerekeknek. Egyszer egy kisdiák 
rendetlenkedéssel akarta felhívni magára 
a fi gyelmet, és a versikét reppelve kiabálta 
be. Megkértem, hogy disco stílusban, majd 
népiesen is adja elő. A többieknek is meg-

tetszett a dolog. Rövidesen 
együtt énekeltünk külön-
böző stílusokban. Azóta 
ezt más osztályokkal is 
játszom...

Simon Kriszti Papírszínházat mesél
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A Papírszínházról még többet tudhatsz 

meg, vagy akár vásárolhatsz is belőle a 

www.papirszinhaz.hu weboldalon!
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Az interjúkat Sándor Enikő készítette
A könyvtárak bajnokai

6Mikkamakka Kisiskolások lapja

A Juhász Gyula Gyakorló 
Általános Iskola angol ta-
gozatos osztályába járok, 
szeptemberben leszek nyolcadikos. 
Nincs kedvenc tantárgyam. Általában érdek-
lődő vagyok, de az iskolai tanulás az más. 
Lehet, hogy a Radnóti Miklós Gimnáziumban 
fogok továbbtanulni, de még nem tudom 
biztosan.

Hogy érezted magad a versenyen?
A magyartanárom kérésére indultam 

a versenyen, a szüleim pedig biztattak, hogy 
hasznos dolgokat tanulhatok a felkészülés 
során. Az országos döntő izgalmasabb volt, 
mint a megyei forduló, mert azok a feladatok 
jobban érdekeltek.

Mesélj egy kicsit az olvasmányélmé-
nyeidről!

A kedvenceim életkoronként változtak. 
Kisebb koromban imádtam Elisabetta Gnone 
Fairy Oak című sorozatát, aztán Lucy Maud 
Montgomery Anne-sorozatát. Legutóbb 
pedig Tasnádi István – Gimesi Dóra – 

Április végén egy olyan verseny döntőjén jártunk, ahol felsős és középiskolás 

gyerekek mérték össze tudásukat, ki tudja a legjobban használni a könyvtárat. 

Ez a Bod Péter Könyvtárhasználati verseny, amit az OFI Pedagógiai Könyvtárában ren-

deztek meg. A Mikkamakka különdíjakat is kiosztott: kiválasztottunk néhány ügyes diá-

kot, akik a következő lapszámokban segítségünkre lesznek a magazin szerkesztésében,

a cikkek írásában. Ismerkedjetek meg velük!

Jeli Viktória – Vészits Andrea Időfutár című 
sorozatát kedveltem meg. 
Jelenlegi kedvenc szerzőm Lucy Maud 
Montgomery, neki szinte minden könyve tet-
szett. Legfrissebb olvasmányélményem pe-
dig az Útvesztő James Dashnertől, valamint 
Rick Riordantól a Percy Jackson-könyvek 
első két része.

A nevem Boros Nikolett, 
163 cm magas, szőke 
hajú, zöld szemű lány va-
gyok elég egyedi és különleges stílussal. 
Az Egri Ward Mária Általános Iskola 
és Gimnázium tanulója vagyok, nemsokára 
11 éve. A kedvenc tantárgyam a szüneten 
kívül… talán még az angol, a matek és a 
fi zika. Hogy miért? Arról fogalmam sincs. 
Ami a továbbtanulást illeti, gépészettel sze-
retnék foglalkozni.

Hogy érezted magad a versenyen?
Ez a verseny igazi élmény volt, renge-

teg tapasztalatot szereztem és új arcokkal 
ismerkedtem meg. A szórakozás mellett

Szanka Anna Róza

Boros Nikolett
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kihívást is jelentett: hogyan nyűgözzem le a 
zsűrit az előadásommal. Hihetetlenül élvez-
tem a felkészülést és a versenyt, még akkor 
is, ha fárasztónak és unalmasnak tűnt egy 
idő után. Egy percét sem bántam meg, eb-
ben biztos vagyok.

Mesélj egy kicsit az olvasmányélmé-
nyeidről!

Nagyon válogatós vagyok olvasmányok te-
rén, csupán néhány kedvenc könyvem van. 
Kedvenc szerzőm sincs, szerintem minden 
szerző a maga stílusában és technikájában 
egyedi, utánozhatatlan és tökéletes. Így elég 
nehéz lenne kedvencet választani. Inkább 
csak vannak szerzők, akik megragadták a 
fi gyelmem, és vannak, akik még nem.
A jelenlegi listám így néz ki: 
Stephen King: Halálsoron
Dan Brown: A da Vinci-kód
Bram Stoker: Drakula
Pat Walsh: Crowfi eld átka / Crowfi eld démona
(Az utolsó két regény már 12 éves korom óta 
a kedvenceim listáját erősíti. Megragadott a 
bennük rejlő borzongató mágia.)
És nemrég olvastam újra Edgar Allan Poe 
egyik novelláját, Az áruló szívet. Ez a ked-
venc alkotásom tőle A kísértetes 
palota mellett.

Trinácz Dávid vagyok, 
16 éves, a Székesfehérvári Te-
leki Blanka Gimnáziumba járok, 
az Arany János Tehetséggondozó Program 
ötéves keretében, idén fejeztem be az előké-

szítő évet. Humán beállítottságú vagyok, in-
kább a magyar irodalom, nyelvtan tartozik az 
érdeklődési körömbe, esetleg még a történe-
lem, ámbár idén nem volt történelemóránk. 
A továbbtanulással még nem foglalkozom, 
egyelőre szeretnék leérettségizni.

Hogy érezted magad a versenyen?
Idén voltam harmadjára a versenyen. 

Mindig is szerettem a könyveket, a könyv-
tárat, és amikor meghallottam, hogy létezik 
ilyen verseny, jelentkeztem rá kipróbálás-
képp. Megtetszett, és eldöntöttem, hogy 
amíg lehet, jelentkezni fogok. Az idei nagyon 
jó volt, habár a döntőn „verejtékben fürödve” 
próbáltam valami kisebbfajta kreativitást is 
megmutatni.

Mesélj egy kicsit az olvasmány-
élményeidről!

Elég sok kedvencem van, leginkább 
krimiszerető vagyok, ebben a műfajban 
mindenképp a Dan Brown: Inferno 

és az Agatha Christie: Éjféltájt című 
könyvek vésődtek gyenge emlékeze-

tembe úgy igazán. Magyar írók közül 
nagyon szeretem Vámos Miklós könyveit 

Trinácz Dávid
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(főleg a Szitakötő című regényét), és Lackfi  
János páratlan humorát tapasztaltam 
meg a Milyenek a magyarok? négyrészes 
könyvsorozatából.
Kedvenc szerzőim főképp: Dan Brown, 
Vámos Miklós, és megemlíteném még itt 
Stephen Kinget, mostanában az ő könyveire 
kaptam rá, már-már megszállottja vagyok; 
kár, hogy így nyáron kevés időm van ezek 
kiolvasására.

15 éves gimnazista lány 
vagyok, a családommal Földe-
sen élek, Debrecentől nem nagy 
távolságra. A Debreceni Ady Endre 
Gimnázium tanulója vagyok, szeptembertől 
már harmadik éve, mivel hatosztályos gim-
náziumba járok. A kedvenc tantárgyaim a 
kémia, biológia és a fi zika, mert ezek a tan-
tárgyak érdekelnek és kötnek le a legjobban. 
A továbbtanulásomat illetően vannak 
elképzeléseim, de persze ez bármelyik 
percben változhat. Jelen állapot szerint 
szeretném a tanulmányaimat az állatorvosi 

egyetemen folytatni, csak még nem tudom, 
melyiken.

Hogy érezted magad a versenyen?
A Bod Péter Könyvtárhasználati Ver-

sennyel kapcsolatos élményeim mindenkép-
pen pozitívak. Hetedikben már versenyeztem, 
de akkor nem sikerült az országos döntőbe 
jutnom. Örökre élmény marad az idei dön-
tő, mert még sosem vettem részt hasonló 

versenyen. Nagyon tetszett a feladat és 
örömmel készítettem hozzá a diasort. 
Az előadás alatt nagyon izgultam, de pró-
báltam leplezni. A végeredményemmel is 

elégedett vagyok, hiszen a nyolcadik he-
lyem mellett különdíjban is részesültem.

Mesélj egy kicsit az olvasmányélmé-
nyeidről!

Az igazat megvallva, nincs kedvenc köny-
vem, annyi jó könyvet olvastam. Ha viszont 
választanom kellene, Jamie McGuire Gyö-
nyörű sorscsapás című könyvét mondanám, 
mivel ez a könyv hagyta bennem a legmé-
lyebb nyomot. A kedvenc szerzőm minden-
képpen Jamie McGuire.. Az összes könyvét 
elolvasva egyszerűen a rajongója lettem. Na-
gyon fantáziadús történeteket ír, és a könyvei 
szó szerint olvastatják magukat. Az első 
könyvet, amit tőle olvastam, két nap alatt 
befejeztem, pedig közel 600 oldal, és ez azt 
hiszem, mindent elárul… Mostanában, főként 
a nyár miatt a kötelező olvasmányaimat ol-
vastam, de azért szakítottam időt más köny-
vekre is. Jamie McGuire Maddox testvérek 
trilógiáját olvastam, és Cora Carmacktől a 
Szakítópróba című bestsellert fejeztem be.

46

Joó Dóra

6Mikkamakka

Fotók: Tolnai József
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Egy mesterséges kő, ami három 
fontos anyagból, cementből, vízből 
és adalékanyagból, és még sok más 
különleges anyagból áll.

Hogyan készül a 
beton, vagyis hogyan 
készültem én is?

Az alkotóanyagokat bekészítik egy ha-
talmas keverőgépbe, és  jó alaposan 
megkeverik. A keveréket már a gyárban 
felhasználják, vagy Mixi segítségével 
elszállítják oda, ahol szükség van rá.

Képzeljétek, a beton Földünk egyik 
legtöbbet használt anyaga, renge-
teg dolgot tudunk belőle alkotni!

Nézzetek körül a környezete-
tekben, és írjatok össze minél 
több dolgot, ami betonból 
készül!

Megjelent: Fedezzük fel együtt a betont!  Cembi és Mixi kalandjai
Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség
és Magyar Betonelemgyártó Szövetség kiadványa
Írta: Ungvári Bélyácz Betti
Rajzok és grafi kai tervezés: FERLING Kft. | Ferling Szonja

A beton mindenfelé körülvesz bennün-
ket. A ház, ahol lakunk, a lépcső, amin 
felmegyünk, a járda, amin járunk... és 
még sorolhatnánk.
De vajon tudod-e hogy készül? Cembi 
megmutatja.
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6Mikkamakka

A rejtvények megoldásai

hüvelykujj – Tömzsi
mutatóujj – Kötekedő
középső ujj – Több a többinél
gyűrűsujj – Kincstárnok
kisujj – Kisöcsénk

I. c) b) b) c) a) b)

1.   A kislányt és két testvérét a vér szerinti szüleik, a 
szegénysorban élő erdőjáró emberek nem tudták 
felnevelni. Magukra hagyták gyermekeiket, amikor 
megszülettek.

2.  A kislány szeméből pergő égszínkék könnycsep-
pek tócsájába gurultak a gombák.

3.  Pl. „Az apa nagyon megörült, megcsókolta az erdei 
kislányt, és reggelig ringatta az ágya mellett.″, „Te 
vagy a mi gyermekünk″, „Te vagy az én testvérem″, 
„Mosolyogva aludtak a fűben, akárcsak odaát a fa-
luban a csodaszép lánygyermek a teknőben.″

4.  Négytagú lett a család. (anya, a pa, fi ú, befogadott 
lány)

5.  Ha kíváncsi vagy a történet valódi folytatására, 
kölcsönözd ki a könyvtárból Tóth Krisztina: A lány, 
aki nem beszélt című kötetét!

6. a)  csiperke, galóca, vargánya, tinóru, kucsmagom-
ba, rókagomba, pereszke, susulyka

b)  Ehető fajták: csiperke, vargánya, kucsmagomba, 
rókagomba, pereszke
Mérgező gombák: galóca, tinóru, susulyka

1.  gyerek – remeg; szivar – vihar; simogat – fi nomat; 
róka – móka; szeretgetem – megkeresem; csoma-
gol – lovagol; bőrönd – hőzöng; titok - szipog

2.  1. – s  
2. – d  
3. – l  
4. – a 
5. – c 
6. – á
család

3. A) – 3.
B) – 4.
C) – 2.
D) – 1.

  

A lány, aki nem beszélt 19. oldal

Az öt jó barát                            3. oldal Ijjas Tamás: Bőröndapu        20. oldal

Az öt jó barát                            18. oldal
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Ősszel folytatódnak a Boldogságórák– 
Böjte Csaba is csatlakozott az egyre bővülő programhoz

Szeptembertől újra elindul a Boldogságóra program, amely az előző tanévben több mint 6000 gyermeknek segített 
nyitottabbá és elfogadóbbá válni. A Bagdi Bella által életre hívott projekt célja, hogy a pozitív pszichológia ered-
ményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az iskolás 
korosztály számára. Szeptemberben indul a harmadik évadja a programnak, amihez Böjte Csaba, a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány alapítója is csatlakozott.

Több mint 1500 pedagógus segítségével több mint 6000 gyermek kapott eddig lehetőséget arra, hogy 
részt vegyen a Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogság Intézetének 10 hónapos Boldogságóra program-
jában. A projekt szeptembertől immár a harmadik évadával folytatódik, számos kiemelt céllal: szeretnék 
minél több magyarországi és határon túli magyar intézményben megismertetni, elindítani a projektet, 
emellett kiépíteni a Boldog Iskolák hálózatát, szakmai támogatást nyújtva a részt vevő intézményeknek. 

A Boldog Iskola címre pályázók száma folyamatosan nő, és egyre több határon túli intézmény is szeret-
né kiérdemelni az igazoló oklevelet. A boldogságórát oktató pedagógusok szerint a résztvevő gyerekek-
nek javultak a társas kapcsolataik, csökkent a szorongásuk, nőtt a teljesítményük és a pozitív változást 
a szülők is észreveszik otthon.

Erdélyben Böjte Csaba, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója is csatlakozott a kezdeményezéshez, 
így szeptembertől a gyermekotthonokban a Jobb veled a Világ Alapítvány jóvoltából boldogságórán 
vehetnek részt a gyerekek, akiknek a fejlődését az év során az ELTE Pozitív Pszichológia Laboratóriuma 
tudományosan is mérni fogja Prof. Oláh Attila vezetésével.

Bagdi Bella életmódfejlesztő énekesnő, tréner, a Jobb Veled a Világ Alapítvány elnöke szerint a gya-
korlatias, kellemes és tartalmas élet elsajátításához szükséges játékos fi zikai tevékenységek, pozi-
tív szülői és nevelői megerősítés, az örömteli elfoglaltságokra való szoktatás nem várathat magára.

„A jövő kiegyensúlyozott, sikeres és elégedett generációja most fejlődik. Természe-
tesen nem az a célunk, hogy problémamentes életmodellt állítsunk a fi atalok 

elé, de adhatunk egy vezérfonalat ahhoz, hogy könnyebben birkózzanak meg 
a nehézségekkel, ne ijedjenek meg a kihívásoktól. A foglalkozások lényege a 
személyiségfejlesztés, a pozitív életszemléletre való képesség elsajátítása” 
– hangsúlyozta a szakember. 

www.boldogsagora.hu

www.boldogiskola.hu

A hagyományokat követve az Oktatáskutató és Fejlesztő In-
tézet az Írástudatlanság elleni küzdelem és az Olvasás Világ-
napja alkalmából egész napos rendezvényt szervez. 

Helyszín: 1085 Budapest József krt. 63.

Időpont: 2016. szeptember 8. 

9.00–12.00

Alsó tagozatos osztályok rendhagyó irodalomórákon vehet-
nek részt. Meghívott vendégeink Molnár György zenész, aki 
megzenésítő versműhelyeket tart és Dávid Ádám író, szer-
kesztő. A Mikkamakka magazin szerkesztősége a lapból is-
mert kísérletek kipróbálására, kézműves foglalkozásra és 
könyvböngészésre várja a gyerekeket.

16.00-18.00

Beszélgetésre hívtunk neves írókat, költőket, tankönyvszer-
zőket és -szerkesztőket, pedagógusokat, hogy az olvasásta-
nítás kihívásairól, a kortárs irodalom tankönyvekben 
betöltött szerepéről beszélgessünk és ar-
ról, hogy mit szeretne és tud élvezettel 
olvasni a mai diák.

A rendezvény ingyenes.

ÉLVEZETTEL 
OLVASNI

Alsó tagozatos osztályok rendhagyó irodalomórákon vehet-
nek részt. Meghívott vendégeink Molnár György zenész, aki 
megzenésítő versműhelyeket tart és Dávid Ádám író, szer-
kesztő. A Mikkamakka magazin szerkesztősége a lapból is-
mert kísérletek kipróbálására, kézműves foglalkozásra és 
könyvböngészésre várja a gyerekeket.

Beszélgetésre hívtunk neves írókat, költőket, tankönyvszer-
zőket és -szerkesztőket, pedagógusokat, hogy az olvasásta-
nítás kihívásairól, a kortárs irodalom tankönyvekben 
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ról, hogy mit szeretne és tud élvezettel 
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2. évfolyam, 6. szám  |  2016. Augusztus  | 600 Ft 6Mikkamakka

Kiadja az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

M kM kM kkkk akak aa aa kaka ka kakkkaka kaka akak
Kisiskolások lapja  |  irodalmi, művészeti, kulturális, ismeretterjesztő folyóirat

MESE MÁRA
A LÁNY, AKI NEM BESZÉLT
BŐRÖNDAPU

ISMERD MEG ŐT!
TÓTH KRISZTINA író, költő
BOGDÁN VIKI illusztrátor

 A HÓNAP TÉMÁJA: 

a CSALÁD

TARTS VELÜNK! 
ISMERD MEG DETTIKÉT,  
TÁRKONYT ÉS MÉG SOK-SOK ÚJ MESEHŐST!  
SEGÍTSÉGÜKKEL ELVEZETÜNK A KÖNYVEK  
VARÁZSLATOS BIRODALMÁBA.  
A JÁTÉK SORÁN SZÁMOS AJÁNDÉK, ÉV VÉGÉN PEDIG 
JUTALOMKÖNYV VÁR RÁD!

OLVASÁSNÉPSZERŰSÍTÉS ALSÓSOKNAK
SZÖVEGÉRTÉST FEJLESZTŐ LEVELEZŐS JÁTÉK

KAMÉLEON OLVASÓKLUB
A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE: 2016. OKTÓBER 7.
ÉVES DÍJ: 3500 FT

KAMELEON.OLVASOKLUB@GMAIL.COM
WWW.KONYVKOZOSSEG.HU/OLVASOKLUB

KAPCSOLATTARTÓ:
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