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Gyerekirodalmi konferencia
Adamik Zsolt • Borbáth Péter •
Csík Mónika • Dániel András •
Elekes Dóra • Frankovics György •
Harcos Bálint • Kiss Ottó •
Kollár Árpád • Laboda Kornél •
Mészöly Ágnes • Raffay Endre •
Takács Mari • Tóth Krisztina •
Totth Bence és Tasnádi István •
Vészits Andrea • Jeli Viktória

Választható levelezési csomagok.
Interneten is!

Nagyszabású!

Megyei forduló.
Országos döntő a továbbjutóknak.
11 tantárgy. Évfolyamonként
különböző feladatsorok!

Kiemelkedő díjazás!

Jutalomkönyv, oklevél, kitűzők,
bajnoki serleg és érmek
a győzteseknek.

Garantált ajándék!

Egyedi szövött karkötő.

Ha kimaradsz, lemaradsz!
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V
Próbáltál már betűtésztával szavakat kirakni a leveses
as
Lud
Fotó:
tányér szélén? Segítettél már asztalt teríteni a vasárnapi
ebédhez? És a foszlós kelt tészta maradékából formáztál már saját
készítésű süteményt? Láttál már serpenyőből plafonig szaltózó
palacsintát? Érezted már az ablakpárkányon sorakozó fűszernövények
jellegzetes illatát? Magazinunk legfrissebb számából megtudhatod, hogy
az étkezés nemcsak mindennapi életünk fontos része, hanem művészet
és komoly tudomány is.

Például tudományos tény, hogy minden gyerek szeret maszatolni.
Lehet nyomot hagyni spenóttal, tejbegrízzel, akár
paradicsomlevessel is, de a legeslegjobb dolog
a CSOKIT szétkenni kézen, arcon, pólón, falon.
Vitathatatlan az is, hogy a csokoládé evése boldogító
hatású, a csokikészítés pedig gyógyító erővel bír!
Nem hiszed? Járj utána! Keljünk útra Mikkamakkával a
csodákkal teli Gasztronómiába*, csemegézzünk együtt a
mesékből, versekből, könyvajánlókból, érdekes feladatokból!
Győrﬁ Ágnes
szerkesztő
*

Gasztronómia: A kultúra és az étel közötti összefüggés tudománya vagy művészete.

A borítón Egri Mónika munkája Simon Réka Zsuzsanna Majdnem egy tucat királylány című
kötetéből (Manó Könyvek Kiadó, 2016)
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Szegény Gombóc Artúr
renc

ik Fe
Csukás István – Sajd
– Hol is kezdjem a mesét Gombóc
Artúrról, a dagadt madárról?
Legjobb, ha azzal kezdem, hogy mi volt a
legnagyobb szívfájdalma Gombóc Artúrnak!
De ez se igazán jó kezdet, mert ha lehet,
legelőször mindig az örömöt keressük.
A bánat meg a szívfájdalom még ráér!
Vagyis minek örült a legjobban Gombóc
Artúr?
A csokoládénak! Igen, ez a jó kezdet, a
csokoládé!
Gombóc Artúr a világon mindennél jobban
szerette a csokoládét.
Ha megkérdezték tőle, hogy milyen

csokoládét szeret a legjobban, habozás
nélkül fújta, mint aki éjjel-nappal ezen töri a
fejét.
A kerek csokoládét, a szögletes
csokoládét, a hosszú csokoládét, a lapos
csokoládét és minden olyan csokoládét, amit
csak készítenek a világon.
És mi volt a legnagyobb bánata Gombóc
Artúrnak?
Hogy minden hiába, mert csak hízik, csak
kövéredik, csak dagad, pedig keményen és
összepréselt csőrrel fogyókúrázik!
Mikor nem a csokoládéra gondol, akkor a
fogyókúrára gondol.

2
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Hogy mi mindenről mondott már le!
Lemondott a vízről, a tejről, a teáról, a
főzelékről, a kenyérről, a sóról, az almáról, a
körtéről, a narancsról, a citromról, a kóláról,
lassan már mindenről lemondott, kivéve a
csokoládét.
És mégis csak hízik, csak dagad, már
olyan dagadt, hogy elpattan alatta az ág, ha
rárepül… megroggyan alatta a kémény, ha
ráül… elgörbül alatta a tv-antenna…
Éppen ezért már nem is röpköd a
levegőben, különben is egyre nehezebben
tud már felrepülni. Csak gubbaszt és
fogyókúrázik! Illetve majszolja a csokoládét,
mert azért valamit kell enni!
Egy reggel látja ám Gombóc Artúr,
hogy az égen köröznek a madarak, meg a
villanydróton gyülekeznek, meg a háztetőn
sorakoznak, aztán: huss! – elrepülnek
Afrikába.
Az egyik madár visszakanyarodott, s
lekiáltott a bámészkodó Gombóc Artúrnak:
– Te nem jössz?
Gombóc Artúr gyorsan megnézte a
naptárt, s a homlokára csapott. „Hát persze!

Ősz van! Teljesen kiment a fejemből a nagy
fogyókúra miatt!”
Felnézett a fákra: a levelek is lehulltak.
Vagyis itt az ideje, hogy elinduljon
Afrikába!
Még egy pillantást vetett a vándorútra kelt
madarak után, hogy megjegyezze az irányt,
merre kell menni Afrikába.
De előbb még becsomagolt.
Egy kisebb bőröndbe egy-két apróságot
rakott: poharat, törölközőt, zsebkendőt.
Egy nagyobb bőröndbe meg csokoládét,
mert hosszú az út, s bár a hosszú úton is
szigorúan fogyókúrázni akar, de azért valamit
enni is kell.
S mivel már repülni régen nem tudott, a
szigorú fogyókúra ellenére sem, fogta a két
bőröndöt, s elindult gyalog Afrikába.
Alig ment pár lépést, megállt, letette a
két bőröndöt, megtörülte a homlokát, s
felsóhajtott: „Haj! Haj! De messze van Afrika!
Sose érek oda gyalog!”
A részlet Csukás István: Pom Pom meséi – A szegény
Gombóc Artúr című kötetéből való (Könyvmolyképző Kiadó,
2014). Illuszráció: Sajdik Ferenc

3
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„A humor komoly” –

Kukorelly Endre költő, íróval Szekeres Niki beszélgetett

A Samunadrág című
mindenki ismeri. A komolyabb baj,
versesköteted úgy
hogy a könyvemet sem ismeri
kezdődik, hogy komolyabb
„mindenki”.
dolgok hat és háromnegyed
éveseknek. De ez a könyv
Addig felnőtteknek szóltak
nagyon vicces, mire gondoltál
a könyveid, hogy jött az
azzal, hogy „komolyabb
ötlet, hogy gyerekeknek írj
g
dolgok”, és hogy lehet, hogy
verseket?
sé
Fot
ó: C u
nök
ltiris Képügy
egyszerre mégis ilyen humoros lett?
Sehonnan, pályázatra írtam, kíváncsi
A humor komoly. A komoly nem komor. Ami
voltam, megy-e ilyesmi nekem. No meg
igazán komoly, abban van humor – vagy
pénzt keresni vele. Eléggé ment, elég
ha nincs, legyen. Hat és háromnegyed volt
keveset kerestem rajta. Ez is felnőtteknek
épp Farkas Hanka, egyik barátom kislánya,
szól amúgy, de bejön a kicsiknek. Nem
akit úgy kezdtem el ﬁgyelni, hogy na, milyen
kisgyerekeknek szántam, hanem kisgyerekes
is egy hat és háromnegyed éves. Nagyon
anyáknak és apáknak.
komoly munka volt, épp öt napom maradt,
A verseidbe bekúsztak más versek
hogy megírjam az egészet. Viccesen viccelni
*
borzalmas, Kabos Gyula komoly. Buster
sorai is, de nem mindig pontosan úgy,
*
Keaton talán túlzottan is. Nem vicceskednek,
ahogy eredetileg voltak. Miért szereted ezt
ettől annyira viccesek. A gyerekek világa
csinálni régi költők, írók soraival?
komoly, semmi vicces nincs benne. Hanka
A magam szórakoztatására. Nem gondolom,
már húszéves – az is elég komoly dolog.
hogy a hét vagy akár a tizenhét év körüliek
vágják, hogy „mi kék az ég, mi zöld a föld”*,
vagy hogy mi az a limerick* és ki Mészöly
Ki az a Samu, és miért
Miklós*. Esetleg Milne* megvan nekik.
Samunadrág a címe a
kötetnek?
Mit szeretsz legjobban az
Samu Hanka öccse, anno 3 volt,
írásban?
most 17 körül billeg. Hol több,
Úgy az egész hóbelevanc egyfajta
hol kevesebb. Amúgy anyukám
droghatás, endorﬁnt* szabadít fel.
egyik szövegét akartam játékba
Csodálkozol azon, amit leírsz, mert
hozni, miszerint valami aktuálisan
egyáltalán nem volt benned még három
„összement, mint a Samu
másodperccel előtte. Mindenkit csak
nadrágja”. Akkor azt hittem, a
rábeszélnék. Írj naplót! Írsz naplót?
mondást mindenki ismeri, de nem
4
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dolgoztam, akkor csak politikaﬁlozóﬁát
olvastam, arról sem könnyű legyógyulni.

A vers és az illusztrációk forrása: Kukorelly Endre: Samunadrág
(Kalligram, 2005). Illusztrációk: Tettamanti Béla, az alkotó szíves
közreműködésével

Hol szoktál írni, és hogyan?
Szépen leülök a gép elé, és bámulom a
képernyőt. Igyekszem kiüresíteni magamat,
elfelejteni, amit csak tudok. Jól megy,
könnyen felejtek.

Amikor hat és háromnegyed éves
voltál, emlékszel arra, hogy ki volt
a barátod, hogy mi akartál lenni, és hogy
melyik volt a kedvenc ételed?
Nagyanyám szerelmeslevél nevű sütije,
a Rigó Jancsi nevű sütemény a Lukács
cukrászdából, és állítólag volt olyan, hogy
cukrász akartam lenni. Csak egy Elefánti
Anikó nevű cuki csajra emlékszem jól, akit
szívesen megvizsgáltam volna közelebbről,
de nem vizsgáltam meg, mert nem mertem.
Vajon mi lehet vele? Azt tudom, hogy mi lett
a Lukácsból. Bezárták.

Mindjárt
Mindjárt én is írok verset,
várj egy percet,
várjál pár évet,
írok percenként négyet,
nem sokat, nem keveset,
amennyi a kereset.
Kik a kedvenc szerzőid, melyek a
kedvenc könyveid?
Majdnem mindent szeretek. Az utóbbi
két évben a most megjelenő Porcelánbolt
című könyvemmel foglalkozva szinte csak
esszéket, elméletet, kritikát olvastam,
izgalmas volt, egyelőre nem is tudok lejönni
róla. Amikor az Országházi divatokon

*

Kabos Gyula (1887—1941): magyar komikus, korának egyik legnépszerűbb
színésze
*
Buster Keaton (1895—1966): amerikai komikus, színész, forgatókönyvíró,
ﬁlmrendező, a ﬁlm hőskorának, a némaﬁlmkorszaknak világsztárja
*
„mi kék az ég, mi zöld a föld”: utalás Petőﬁ Sándor Mi kék az ég! című versére
*
limerick (ejtsd: ’limerik’): kötött formájú, ötsoros, nonszenszt, azaz badarságot
tartalmazó, de szórakoztató versforma.
*
Mészöly Miklós: (1921—2001): a 20. századi magyar próza nagy alkotója
*
Milne: Alan Alexander Milne (1882—1956): angol író, világhírű műve a
Micimackó.
*
endorﬁn: a testünk termeli ezt a fehérjét, amely többek között az örömérzetet
is okozza.

5
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A kis gömböc (népmese)
Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl,
ahol a kis kurtafarkú malac túr, volt egyszer
egy szegény ember, annak felesége és
három leánya. Egyebük sem volt a világon,
mint egy kicsi malacuk, no, hanem azt
dajkálták is ám! Jó kövérre meghizlalták,
hogy majd kirepedt. No, hogy kárba ne
menjen a malacuk, leölték, megperzselték,
szalonnáját, húsát, kolbászát a füstre tették,
s a télen át szép lassacskán meg is ették.
Tavasszal a malacból nem volt egyéb, csak
a kis gömböc. Mondja egyszer a szegény
asszony az idősebb leányának:
– Eredj, leányom, menj fel a padlásra, s
hozd le a kis gömböcöt!
Fölmegy a leány, le akarja venni a
gömböcöt, de ahogy hozzányúlt, csak
megszólal a gömböc:
– Mit akarsz, hé, meg akarsz enni? Majd
megeszlek én. – S azzal – hamm! – bekapta.
A szegény asszony nem tudta elgondolni,
hogy hol marad olyan sokáig a leánya, küldi
a középsőt, menjen a nénje után, hozzák már
azt a gömböcöt. Fölmegy a leány, de ez is
éppen úgy járt, mint a nénje: a kis gömböc
– hamm! – bekapta. Hej, mérgelődött a
szegény asszony! Hogy ő még ilyet nem
látott, hogy ilyen sokáig odamaradjanak a
miatt a haszontalan kis gömböc miatt.
– Eredj, leányom – mondja a legkisebb
leánynak –, szólj a nénéidnek, hogy
hozzák már a gömböcöt, mert a sarkukat
hátrafordítom!
Fölmegy a kisleány nagy sebesen, no de
ha felment, nem is jött vissza: a kis gömböc

őt is – hamm! – bekapta. Várja, várja a
szegény asszony a leányait, de hiába várja.
– Na hiszen, megálljatok, majd lehozlak
én titeket gömböcöstül, mindenestül!
Fölszaladt a létrán nagy haraggal, no de
ha fölszaladt, ott is maradott, a kis gömböc
őt is – hamm! – bekapta, hogy az orra hegye
sem látszott ki.
Jő haza a szegény ember, hát nincs se
asszony, se vacsora. Keresi, kiabálja: – Hé,
asszony, hé, hol vagy, merre lettél?! – Kiabálta
a leányait, hírük-poruk sem volt. Benézett az
ágy alá, a kályha mögé, fölkajtatott minden
zeget-zugot, nem voltak sehol. Aztán felment
a padlásra, hátha ott vannak. Ott meglátja a
kis gömböcöt. Gondolja magában, majd segít
magán, levágja a kis gömböcöt, s lesz vacsora,
ha nincs is itthon az asszony. De ahogy
odament, a kis gömböc mérgesen rákiáltott:
– Mit, te is meg akarsz enni?! Abból nem
lesz semmi! – S – hamm! – bekapta a
szegény embert is.
No, hát az isten csudája volt eddig is,
hogy a kis gömböc le nem szakadott;
négyet még csak elbírt valahogy, de mikor
a szegény embert is bekapta – puff!
–, leszakadt, s leesett. Aztán elkezdett
gurulni, legurult a létrán, ki az udvarra, az
udvarból ki az utcára, ottan utolért egy
sereg kapás embert s asszonyt, s azokat
is bekapta; tovább gurult, ki az országútra,
ott szembejött vele egy regiment katona,
azt is bekapta. Még ez sem volt elég a
telhetetlen gömböcnek. Gurult tovább, s
az út szélén bekapott egy kondászﬁút, aki
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Dániel András illusztrációja

éppen javában ette a paprikás szalonnát.
No, hanem a kondászﬁúval megjárta. Egy jó
hegyes, fanyelű bicska volt a kondászﬁúnál,
s amikor éppen bekapta, a kés megakadott
a szájában, végighasította. Egymás után
ömlöttek ki a katonák, a kapás emberek, a

szegény ember s a felesége, meg a három
leánya. Aztán futott mindenki, amerre látott.
Ott hagyták az árok szélin a kirepedt kis
gömböcöt.
Ha a kis gömböc ki nem repedt volna, az
én mesém is tovább tartott volna.
7
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A
megfejtéseket
a 48. oldalon
találod.

Ágnes
Összeállította: Győrfi

A kis gömböc

1.

Pótold a disznóvágásról szóló szöveg hiányzó részleteit a szókártyák felhasználásával!
egyik fontos alkalma, mely a

A disznóölés a paraszti

család egész éves hús- és zsiradéktartalékát biztosítja. A
hónapokban vágják le. A szőrét

malacot általában a

távolítják el, majd a megtisztított húsdarabokat sózással,
tartósítják. Fogyasztásig a kamrában tárolják a szalonnát,
kolbászt, hurkát és a

, vagyis a töltött, kifőzött disznó-

gyomrot. A disznóölést követő vacsora a

, ahol a mulatozó

vendégsereg a levágott disznóból készített friss húsételeket fogyasztja.

perzseléssel
felhizlalt
padláson
téli

gömböcöt
füstöléssel
disznótor

Illusztráció: Buzay István

néphagyomány
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2.

3.

Kösd össze a mesében szereplő kifejezéseket a jelentésükkel!

A sarkukat hátrafordítom!

Mindenhol keresgélt.

Hírük-poruk sem volt.

Eltűntek.

Fölkajtatott minden zeget-zugot.

Megbüntetem őket!

Számozd be a szereplők nevét úgy,
amilyen sorrendben megette őket a kis
gömböc!

4.

a kondászﬁú

Írd a meghatározásokat a rejtvény
megfelelő sorába! Ha összeolvasod a
színes oszlop betűit, egy szót kapsz
megfejtésül.
1.

a szegény ember

2.
3.

a három leány
4.

egy sereg kapás ember
a szegény asszony
egy regiment katona

5.
6.
7.

1. Disznópásztor, kanász
2. Lajtorja, hágcsó
3. A ház tárolásra is alkalmas tetőtere
4. Töltött, kifőzött disznógyomor
5. Hadsereg, katonaság
6. Zsebkés
7. Ez történt a kis gömböccel a mese végén…
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Sven Nordqvist: A kandúr szülinapi tortája
Pettson beleütötte a tojásokat egy tálba.
– Na, most pedig szükségünk van még
tejre meg cukorra meg egy kis sóra meg
vajra meg lisztre – sorolta, majd mindent
kipakolt az éléskamrából. Lisztet azonban
nem talált.
– Hol lehet a liszt? Te etted meg, Findusz?
– kiáltott ki a kamrából.

a felnyitható padot a konyhában, lisztet
azonban sehol nem talált.
Pettson fogta a biciklit, és éppen útnak
indult volna, amikor észrevette, hogy a hátsó
kerék lapos.
– Hát ez meg micsoda? Te haraptál
lyukat a gumiba, Findusz? – morogta enyhe
rosszkedvvel a hangjában.

– Soha életemben nem ettem még lisztet
– válaszolta Findusz sértődötten.
– Akkor biztosan én voltam az –
motyogta az öreg, és elgondolkodva
vakargatta az orrát.
Aztán még háromszor átkutatta a
kamrát, a tűzhelyet, a ruhásszekrényt meg

– Igazán nem szokásom gumikba lyukat
harapdálni – orrolt meg a kandúr.
– Akkor bizonyára én voltam az –
dörmögte gondterhelt képpel az öreg, és
közben a fülét húzogatta.
– Na, nem baj, ezen könnyen segíthetünk.
Maradj csak nyugodtan, hozok néhány
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szerszámot a műhelyből, befoltozom a
gumit, aztán pedig elmegyek, és veszek
lisztet, hogy folytathassuk a tortasütést.
A kandúrnak azonban esze ágában sem
volt várakozni, hanem inkább előrefutott a
barkácsműhelyhez.
Amikor Pettson be akart menni a
műhelybe, kiderült, hogy a kulcs eltűnt, és az
ajtót nem lehet kinyitni.
– Mit jelentsen ez? – siránkozott az öreg.
– Hiszen ezt az ajtót sosem szoktuk bezárni.
Te hánytad el a kulcsot, Findusz?
– Igazán nem szokásom kulcsokat elhányni – válaszolta a kandúr vérig
sértődve.
– Akkor biztosan én voltam az. Hiszen ez
szörnyű! – töprengett az öreg, és közben a
szemét dörzsölgette. A biztonság kedvéért
bekukucskált az ablakon. Aztán még egyszer
megpróbálta kinyitni az ajtót, de az továbbra
sem engedelmeskedett.
Ekkor Findusz füttyentett
egyet a kútról, és lefelé
mutogatott. Az öreg Pettson
odasietett.

– Nézd csak, a mindenségit, hiszen ott a
kulcs a víz legalján. Vajon hogy került oda?
És hogy fogom onnan kiszedni? – Jó ideig
gondolkodott, és közben az állát vakargatta.
Aztán egyszer csak nagyot ugrott, amikor
rájött, mi a teendő:
– Tudom már! Ha egy hosszú fadarabra
kampót erősítek, akkor azzal valószínűleg ki
tudom halászni a kulcsot. Van egy hosszú
fadarabod, Findusz?
– Soha nem volt még hosszú fadarabom
– felelte a kandúr, és nem tudta, hogy
megsértődjön-e.
– Akkor hát biztos nekem van valahol
– tűnődött az öreg, miközben a kalapját
piszkálgatta. – Maradj csak, mindjárt
kerítek egyet! Akkor aztán kihalászom a
kulcsot, bemegyünk a műhelybe, kiveszem
a szerszámokat, megjavítom a biciklit, és
elmegyek lisztet venni, hogy folytathassuk a
tortasütést!
A kandúrnak azonban esze ágában sem
volt várakozni, hanem inkább előrefutott,
és elkezdett keresni egy alkalmasnak tűnő
botot.
Sven Nordqvist: A kandúr szülinapi tortája
(részlet; General Press, 2012).
Fordította: Csépányi Zsuzsanna
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Összeállította: Győrfi

Ágnes

A kandúr szülinapi tortája
1.

A
megfejtéseket
a 48. oldalon
találod.

Pettson minden évben háromszor ünnepli a macskája születésnapját. Ha helyes
sorrendbe állítod a felcserélt betűket, megtudod, milyen édességet sütött a gazda a
kandúrjának.

torna alatt pacsi
2.

Findusz, a játékos macska apró darabokra tépte a szülinapi torta receptjét. Állítsd
helyes sorrendbe az összekeveredett utasításokat!
Rakj egy tálra egy palacsintát
és kend meg csokoládékrémmel!

Tálald a ﬁnomságot tortaszeletekre vágva!

Rétegezd egymásra a csokival megkent palacsintákat,
amíg el nem fogynak!

Keverd simára a tojásokat a tejjel, a sóval és a liszttel!

Süss a sűrű masszából palacsintákat!

A maradék krémmel kend be
az ínycsiklandó desszertet!
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3.

Alaposan nézd meg a kép minden részletét! Takard le a rajzot, majd emlékezz vissza
arra, amiket láttál! Színezd be az állításokhoz tartozó szókártyákat!

1. A konyhaasztalon csíkos terítő van.

igaz

hamis

2. A tálba három tojást ütött fel Pettson.

igaz

hamis

3. A vázában egy csokor tulipán illatozik.

igaz

hamis

4. Findusz belenyalakodott a vajba.

igaz

hamis

5. Két evőeszköz található az asztalon.

igaz

hamis

6. A tejeskanna a sótartó mellett áll.

igaz

hamis

7. A felnyitható padban egy lópatkót talált Pettson.

igaz

hamis

8. Az asztal mellett két kék szék áll.

igaz

hamis

9. A gazda sárga kalapot visel.

igaz

hamis
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A főzés ugyanolyan kreatív tevékenység,
mint a festés, rajzolás

Sándor Enikő interjúja

Biztosan sokan találkoztatok
már Lenkával és Palkóval,
vagyis a nemzetközileg is
elismert illusztrátor, Szegedi
Katalin hőseivel. Sándor
Enikő látogatta meg a
műtermében, ahol az alkotás
különböző folyamatairól, s persze
a főzésről is szó esett.

graﬁkusként kezdtem, de mindig
a könyv érdekelt, később
megtaláltam a helyem, és így
lettem illusztrátor.

Nagyon egyedi technikával dolgozol. Mesélnél róla egy kicsit?
r
Fotó
: Sótéri Gábo
Különböző korszakaim vannak,
ha érdekel egy adott eszköz vagy anyag,
technika vagy stílus, addig használom,
Mikor határoztad el, hogy illusztrátor
amíg érdekesnek találom. Kezdetben
leszel?
sokat dolgoztam akvarellel, amit egy idő
Mint minden gyerek, én is nagyon szerettem
után meguntam. Lassan elkezdtem akrillal
rajzolni kiskoromban. Aztán ez komolyra
festeni, de az nem elégített ki teljesen. Előbbfordult, a gimnáziumban elhatároztam,
utóbb beérkeztek az alkotásaim közé a
hogy én rajzolással szeretnék foglalkozni,
tárgyak, tárgyiasult dolgok. Először inkább
ezért sokat jártam mindenféle szakkörökbe.
síkban jelentek meg, majd egyre bátrabban
Harmadik nekifutásra vettek fel az
merészkedtem ki a térbe. A legutóbbi két
Iparművészeti Egyetemre. Nagyon sokat
könyvbe készült illusztrációim (Finy Petra
kellett tanulni. De mindazt a tudást, amit
A fűszerkatona és A darvak tánca című, a
megszereztem, s az ízlésemet ennek az
Cerkabella Kiadónál megjelent könyvekben)
intézménynek köszönhetem. Elvégeztem
háromdimenziósak, egészen kimagasodnak
a Mesterképzőt, és így lettem graﬁkus.
a papír síkjából. Ezeket a képeket már nem
Animációs ﬁlmrendező is szerettem volna
lehet szkennelni, csak lefotózni.
lenni, de sajnos abban az évben nem
Most is egy ilyen „háromdimenziós”
indult olyan szak. Alkalmazott
könyvön dolgozol?
Igen, Kocsonyakirályﬁ lesz a címe ,
és a Csimota Kiadónál jelenik meg.
Olyan könyvet szeretnék létrehozni,
amitől az embernek olyan
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Fotók: Szegedi Katalin

érzése lesz, mintha egy háziasszony saját
régi, megsárgult szakácskönyvét lapozgatná.
Nagyon sok régi papírt gyűjtöttem, de ezek
nagyon becses kincsek, vigyázok rájuk. Van
olyan, ami még a nagyszüleimé volt, és ezeket
nem akarom összeﬁrkálni. Beszkennelem őket,
és a kinyomtatott lapokra rajzolok és festek,
valamint apró tárgyakat ragasztok rájuk.
A Kocsonyakirályﬁ minden meséje az ételek
körül forog. Picike zöldségekkel modellezem
meg az ételeket, például miniatűr uborkával,
dughagymával, de van itt még kis kolbász, és
sok-sok fűszer. A története sem hétköznapi:
egy királylányról szól, aki imád enni és főzni.
Ez a királylány pontosan tudja, mi mihez passzol
a konyhában, amit pedig nem ismer annyira,
azt addig próbálgatja, amíg valami fantasztikus
ételkülönlegesség nem születik belőle. Noha az
öreg király már nagyon szeretné férjhez adni a
királylányt, neki a jövendőbelijéről is határozott
elképzelései vannak.
Honnan meríted az ihletet? Mi inspirál
téged alkotás közben?
Amikor nem én írom a szöveget, akkor
mindig az adott irodalmi mű inspirál. Csak
olyan meséket szoktam elvállalni, amik
tetszenek nekem, közel állnak hozzám.
A szöveg irányít alkotás közben, áramlik
bennem, és így jön létre a meséhez
kapcsolódó képi világ.

Az illusztrálás mellett az egyik
kedvenc elfoglaltságod a főzés. Hogy
alakult ki nálad ez az érzék?
Enni mindig is szerettem. Bár az elkészítési
folyamat annyira nem érdekelt gyerekként.
A főzésben a legizgalmasabb kitalálni
dolgokat. Recept alapján nem szoktam főzni,
mert a főzésben pont az a jó, hogy ugyanolyan
kreatív tevékenység, mint a festés, a rajzolás.
Az érdekel, hogy az adott alapanyagokból, ami
otthon a kamrában rejtőzködik, új dolgot lehet
létrehozni, ami ráadásul ﬁnom. Éppen ezért
nem szeretek süteményt sütni, mert olyankor
be kell tartani a receptet, különben más állaga
lesz, és nem sikerül.

TOP kérdések
– Melyik ﬁgurád a legkedvesebb
számodra?
– A Lenka kedvencem, mert egy nagyon
szerethető ﬁgurává sikeredett.
– Mi a kedvenc színed?
– A zöld.
– Mi a kedvenc meséd?
– Boldizsár Ildikótól a Boszorkányos
mesék történetei.
– Mi a kedvenc ételed?
– A rántott csirke petrezselymes krumplival.
– Mi a kedvenc állatod?
– A süni. Tele van a kertünk sünökkel.
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Finy Petra: Szárnyak és paták
Aztán munkához láttak a pegaurlánnyal: Gigi
a jobb oldali szárnyakból húzta ki a tollat, Glu
a bal oldaliból.
Összesen húsz nagy tollra volt szükségük,
ami nem csekély mennyiség, ezért nem volt
vesztegetni való idejük.
Már éppen a huszadik tollnál tartottak,
amikor Gigi elbambult, és a csokorba
gyűjtött tollakat véletlenül a saskirály
csőrlukaihoz érintette. A király csőrét a
tollak megcsiklandozták, és hatalmasat
tüsszentett.
A saját tüsszentésére pedig
természetesen felébredt.
Meglátta a két betolakodó gyereket,
pontosabban egy fura, lószerű lányt, és egy
kisﬁút, majd rögtön utána a kezükben a két
tollcsokrot, és ugyan csak pár másodperc
múlva, de méregbe gurult.

El kellett telnie egy kis időnek, hogy
leessen neki a tantusz: a tollak az ő
szárnyaiból valók. De amikor ezt összerakta,
a dühe már határtalan volt.
Hatalmasra tátotta a száját, és egy
velőtrázót vijjogott.
Glu hátrahőkölt, megremegtek a lábai, és
végül a fenekére huppant.
A saskirály azt hitte, ijedtében. Büszkén
düllesztette hát a mellkasát, mert igen
elégedett volt önnön félelmetességével.
– Esetleg lehetnék tananyag a
sasikolában, nem? – dünnyögte boldogan.
– Akkor ez a velőtrázó vijjogás kötelező
lecke lehetne minden sasﬁókának. Igaz,
hogy utolérhetetlen vagyok, és egyben
leutánozhatatlan is, de ha csak fele akkorát
tud kiáltani egy sasgyerek, mint én, már az is
hasznára válik…
– Minden rendben van, Glu? Jól vagy? –
szakította félbe Gigi a saskirály önajnározó
monológját. – Leesett a cukrod?
– Hova esett a micsoda? Én nem látok
semmit! – kérdezett vissza támadóan a
saskirály, de azért egy kicsit kizökkent az
uralkodódi önimádatból.
– A vércukra, te buta, sas, te! Csak
magaddal tudsz foglalkozni?! – folytatta Gigi
a korholást.
– Miért, van más érdekes dolog is
rajtam kívül? – feleselt a madár, de látva
a lány pillantását gyorsan elhallgatott.
– Glu cukorbeteg, és most lehet, hogy
leesett a vércukra – magyarázta Gigi, és
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már ott is termett a ﬁúnál. Ahhoz képest,
hogy négylábú lány volt, elég ügyesen
letérdelt Glu mellé. Mivel a ﬁú túl gyenge
volt hozzá, a tőle látott mozdulatokkal
megmérte Glu vércukorszintjét, ami nagyon
alacsony volt. Most a zsebeiben kezdett el
kutatni. A saskirály már elfelejtette a mérgét,
mert érezte, hogy Glu komoly bajban van.
Mérhetetlen önzősége ellenére még talán az
is eszébe jutott, hogyan tudna rajta segíteni.
– Mit keresel? – bökte ki végül.
– Szőlőcukrot vagy valami hasonlót.
Mindig szokott nála lenni keksz vagy
gyümölcslé is. De most kiesett a zsebéből
repülés közben.
– Kajám nekem is van.
– Nyers hússal most nem megyünk sokra,
már megbocsáss – torkollta le a királyt Gigi.
– Ó, nem csak hús van itt – mondta
zavartan a saskirály, mert érezte, hogy
vallomása kicsit leránthatja fejéről a glóriát.
– Nézd csak meg a koronámat… – tétovázott
az uralkodó. – Ott mindenfélét találsz. – Gigi
kétkedő tekintetét látva folytatta:
– Szeretem csillogó dolgokkal díszíteni a
koronámat, és az embereknek annyi csillogó
tárgya van. Félre ne érts, nem vagyok
szarka, csak kedvelem, ha igazán ragyogó a
külsőm…
– Elég a beszédből, hadd nézzem a
koronád! – Gigi közelebb húzta magához a
saskirály fejét. Igen rémisztő volt közelről
az a hatalmas csőr, és a lány egy percre
el is bizonytalanodott, de Glu ott pihegett
mellette, cselekednie kellett. A koronára
aggatva a sok villa, fülbevaló, csillogó papírú

csoki mellett nemsokára talált néhány
szem ezüstpapírba csomagolt cukorkát is.
Megkönnyebbülten felsóhajtott.
– Edd meg gyorsan ezeket, és pár perc
múlva visszanyered az erőd! – Glu kótyagos
tekintettel köszönte meg a segítséget.
– Na, jó, a ﬁú jobban van, és én már
adtam húsz tollat és rengeteg cukorkát.
Most már áruljátok el, kik vagytok, és mit
csináltok a fészkemben! – szólt erélyesen a
saskirály, de hangjában már nem volt harag.
És akkor Gigi és Glu elmesélték Pego
történetét a sasok fejedelmének.
Részlet Finy Petra Szárnyak és paták című könyvéből
(Kolibri Kiadó, 2013). Illusztrálta: Herbszt László
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r Csörgei Andrea
Összeállította: Pászto

Szárnyak és paták

A
megfejtéseket
a 48. oldalon
találod.

1. Fejtsd meg a titkosírást, és válaszolj a kérdésre!
C ___ K ___ R B ___ T ___ G
Melyik szereplőre vonatkozik? .................................................................................................................
2. A szöveg alapján tedd időrendbe a következő eseményeket!
A. Gigi megméri Glu vércukorszintjét, ami nagyon alacsony.
B. Gigi cukorkát ad Glunak, amitől jobban lesz.
C. A saskirály felajánlja a koronáját, hogy Gigi onnan
válogasson valamit Glu számára.
D. Tollgyűjtés közben Gigi véletlenül felébreszti a saskirályt.
3. Mi volt az első jele, hogy Glu rosszul van? Húzd alá az igaz állítást!
A. Hatalmasat tüsszentett.
B. Nagyot ordított.
C. Hátrahőkölt, megremegtek a lábai, és végül a fenekére huppant.
4. A felsoroltak közül mi az, ami nem segített volna Glun? A szöveg alapján keresd meg a
helyes választ, és karikázd be a betűjelét!
A. keksz
B. szőlőcukor
C. nyers hús
D. cukorka
18
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VAN C U KO R BE TE G BA R Á TO D?
Magyarországon ma megközelítőleg 3500 tizenöt év alatti cukorbeteg gyerek él, és számuk egyre nő.
A cukorbetegség vagy diabétesz a második leggyakoribb gyerekkori krónikus betegség, így sajnos a
legtöbb közösségben van cukorbeteg gyerek.
TUDJ MEG TÖBBET!
a cukorbetegség?
 MiHa azvalaki
cukorbeteg, akkor szervezete nem képes a vérben keringő cukrot, a vércukrot megfelelően hasznosítani.

A vércukor az inzulin nevű anyag segítségével tud hasznosulni. Inzulinja a cukorbetegeknek nincsen, de minden
nem cukorbetegnek van. A vércukor a testnek az üzemanyag, ebből nyerünk energiát játékra, mozgásra,
gondolkodásra.

valakin, ha cukorbeteg? Miben mások a cukorbetegek?
 Látszik-e
A megfelelően kezelt cukorbetegségnek nincsenek látható jelei és a cukorbeteg gyerekek semmiben nem
különböznek a nem cukorbeteg gyerekektől, csak bizonyos dolgokra jobban kell ügyelniük. Vannak felnőtt
cukorbetegek is.
kell ügyelni, ha valaki cukorbeteg?
 Mire
Leginkább arra, hogy a vércukor ne legyen sem túl alacsony, sem túl magas, mert olyankor rosszul érzi magát
egy cukorbeteg, akár el is ájulhat.
Ezért a cukorbetegek naponta többször ellenőrzik a vércukorszintjüket egy tenyérnyi kis készülékkel. Tollszerű,
rugós, vékony kis tűvel először megbökik az ujjbegyüket, hogy apró vércsepp legyen, amiből a készülék egy
pillantás alatt megmondja a vércukorszintet.
Aztán adnak maguknak inzulint. Egy másik tollszerű készülékkel vagy inzulinpumpával. A tollszerű adagoló
olyan, mint egy töltőtoll, csak tinta helyett inzulin van benne, és a végén pedig nagyon vékony és rövid kis tű.
Az inzulinpumpa pedig mobiltelefon méretű szerkezet, ami mindig rajta van a cukorbetegen.
Aztán figyelniük kell arra, hogy mit esznek. Például nem ehetnek cukros dolgokat, édességeket, cukorkát, csokit, és
sok minden más ételből is csak meghatározott mennyiséget. Ez nagy önuralmat követel a cukorbeteg gyerekektől.
tegyek, ha egy cukorbeteg barátom furcsán viselkedik?
 Mit
Ha valaki cukorbeteg, előfordulhat, hogy a vércukra vagy túl magas, vagy túl alacsony lesz, és ilyenkor rosszul vagy
furcsán érzi magát. Te is erőtlennek, furcsának érzed magad, ha nagyon éhes vagy és leesik a vércukorszinted.
A cukorbetegek annyiban különböznek, hogy könnyebben előfordulhat ugyanez a gyenge, kicsit furcsa érzés
(pl. sok mozgásra, ugrándozásra), és ha a vércukorszintjük túl alacsony lesz, akár el is ájulhatnak. Ilyenkor
egy kis cukor nagy segítség, mindent helyre lehet hozni gyorsan például egy pohár gyümölcslével, pár szem
szőlőcukorral.
Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány a cukorbetegség korai felismerésével és megelőzésével foglalkozik 2005 óta. Sok programjuk
van: nézd meg ezeket a www.egycseppfigyelem.hu oldalon,
csatlakozz a Facebook oldalukhoz vagy olvasd a Cukkerberg
blogot (www.cukkerberg.blog.hu). Az Alapítvány ötlete nyomán
született meg 2013-ban a Szárnyak és paták című mesekönyv,
amelynek egyik mellékszereplője, Glu, cukorbeteg kisfiú, de akit
a betegsége semmiben nem fog vissza; ő egy igazi feltaláló és
vagány hős, aki mindenféle kalandokba keveredik Finy Petra
meséjében.
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Hmmmm! Egzotikus gyümölcsök
Tudtad, hogy a banán, a narancs, a mangó, a kivi még akár harminc évvel
ezelőtt is igen különleges árunak számított a boltokban? Mivel banánt és
narancsot csak télen lehetett kapni, az ünnepek előtt hosszú sorok álltak
a déli gyümölcsös polcok előtt. Ma már mindig kaphatók, de nézd, milyen
érdekes gyümölcsök vannak még a világon!
Licsi: Dél-Kínában őshonos. Örökzöld fa gyümölcse; ezek kis, fehér húsú
gyümölcsök, amiket vörös héj borít. A szőlőhöz hasonló állagú gyümölcs gazdag
C-vitaminban.
Rambután (Rambutan, hamis licsi): A Maláj-szigetvilágból, Délkelet-Ázsiából
származik. Örökzöld fán terem, és hasonlít a licsire: vörös héja van, amit tüskék
borítanak. Délkelet-Ázsiában a rambután az egyik leghíresebb és legnépszerűbb
kerti gyümölcsfa. A gyümölcse édes és zamatos, szinte bárhol meg lehet találni,
dzsemként vagy befőttként árulják.

Jákafa: Eredeti élőhelye India délnyugati része, Banglades, a Fülöp-szigetek és
Sri Lanka. A jákafa vagy más néven jackfruit közkedvelt gyümölcs Ázsiában és
Ausztráliában, ezt tartják a világ egyik legnagyobb, fán termő gyümölcsének.
A magok körül levő húsos rész íze hasonlít az ananászéhoz. Megtalálható
befőttként és édes chipsként. A fa anyagát különböző hangszerek készítésére
használják, míg a gyümölcs sok ázsiai étel hozzávalója.

Maracuja: A golgotavirág gyümölcse Dél-Amerikában őshonos, de termesztik
többek között Indiában, Új-Zélandon, Brazíliában. Puha, zamatos a belseje, ami
tele van magokkal, általában italokban használják ízfokozóként. Kétfajta maracuja
van: az arany passiógyümölcs, ami hasonlít a grépfrútra, és a sötétlila színű
változata, ez nagyjából akkora, mint egy citrom. Utóbbit kissé mérgezőnek tartják.

Mangosztán: Ennek a délkelet-ázsiai gyümölcsnek bíborvörös színe és krémes
állaga van, az íze a citrusfélékéhez hasonlít egy kis barackos beütéssel. Csak a
trópusokon képes teremni. Nagyon egészséges. Még egy legenda is szól arról,
hogy Viktória brit királynő jutalmat ígért annak, aki hoz neki ebből a gyümölcsből.
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Durián: Őshonos Malajziában, Indonéziában és Bruneiben. A „gyümölcsök
királyaként” is emlegetik, mert különleges illata, egyedi íze és kemény héja
van. Illata miatt, amely a bűzös borz vagy a szennyvíz szagához hasonlít,
Délkelet-Ázsiában be van tiltva a hotelekben és a tömegközlekedési
eszközökön. De azért megéri kipróbálni, mert fenséges íze van. A termése
elérheti a 3 kilogrammos súlyt, és akár 30 centiméter nagyra is megnőhet. Fő termelője
Thaiföld és a Fülöp-szigetek.

Kiwano (tüskés uborka): A Kalahári-sivatagban és Afrikában őshonos.
A kiwanót leginkább tüskés dinnyeként lehetne leírni. Sötétzöld belseje
a banánra, a zöld citromra, a maracujára és az uborkára emlékeztet. Főként
ételek díszítésére, de fagylaltokban is használják.

Guava: A guava gyümölcsfák szeretik más fák társaságát. Magas A- és
C-vitamin-, valamint diétás rost- és Omega 3-tartalmának köszönhetően
szupergyümölcsnek is nevezik. A guava illata rendkívül erős és orrfacsaró,
sok apró magot tartalmaz, ennek ellenére fogyasztható. Közép-Amerikában,
Mexikóban őshonos. A Fülöp-szigetek egyik legkedveltebb gyümölcse.

Kumkvat: Kínában őshonos. Gyümölcse hasonlít a narancsra, nyersen
eszik. Gyakran használják lekvárba és dzsembe, de szeszes italokban is
megtalálható, például egyes likőrökben. A tajvaniak a teájukat ízesítik vele,
míg mások megfőzik, és a torokfájás gyógyítására használják.

Langszat: Nyugat-Malajziában őshonos, mégis leginkább a Fülöpszigeteken, Vietnámban, Thaiföldön és Indiában a legelterjedtebb. Tojás
formájú, khakiszínű gyümölcs. Ennek a fehér, kemény, áttetsző és lédús
gyümölcsnek az íze lehet erősen édes, de akár elviselhetetlenül savanyú is.
A magok íze visszataszító és borzasztóan keserű.

Forrás:

, az oldal szíves hozzájárulásával.
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A mákosguba-torta meg egy könyv
Lázár Ivett a KönyvParfé bloggere; az ő bejegyzéséből közlünk most egy
részletet és adjuk közre egy receptjét.
2016. szeptember 13. | KönyvParfé
Molnár Krisztina Rita – Schall Eszter: Mákszem és Gubó eltűn(őd)ik

Mákosguba-torta
Molnár Krisztina Rita a Maléna kertje óta az egyik kedvenc írónőm, költőnőm. Nagyon
szeretem a könyveinek különleges hangulatát. Ebben a történetben egy ikerpár kap főszerepet,
akiket Mákszemnek és Gubónak hívnak. A helyszín a Szentendrei Skanzen, amit egy nem
mindennapi túra keretében barangolhatunk be.

Az ikerpár osztálykirándulásra megy Szentendrére. Kísérőjük Zsuzsa néni és egy kedves
„múzeumnéni”, Tamara. Mákszemék leragadnak egy sütkérező gyíknál, és nagyon
lemaradnak a többiektől. Elindulnak, hogy megkeressék a csapatot, és útjuk során körbejárják
a Szentendrei Skanzent, ahol csupa kedves emberrel találkoznak, és persze érdekes
történetekkel gazdagodnak.
Török Virág, becenevén Mákszem egy igazi kotnyeles és belevaló fruska. Mellette lehetetlen
unatkozni; valódi felfedező, aki mindig minden kalandban benne van. Testvére Török Gábor,
vagyis Gubó, épp az ellentéte. Sokkal megfontoltabb, nem szereti a váratlan helyzeteket,
viszont minden technikai dolog érdekli és szereti feljegyezni a tudnivalókat. Jól kiegészíti
egymást a két testvér és bár különböznek, mégis szeretik, támogatják a másikat.
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Kalandjaik során csupa értékes információt csipegethetnek fel a gyerekek. Megismerhetik
Mitmitke történetét, láthatják Békát, a kis, zöld vonatot, és olyan kifejezéseket ismerhetnek
meg, mint például: szatócs, papírstanicli vagy léleklyuk. Az írónő különleges világot és
hangulatot teremtett, ami hatással van gyerekre és felnőtte egyaránt.
Schall Eszter illusztrációi színesek, játékosak és még kedvesebbé, szerethetőbbé varázsolják
a kötetet. Az egyik kedvencem a könyv belső borítója, ahol egy térkép található. Ennek
segítségével a gyerekek követni tudják a két testvér útját a Skanzen különféle helyszínein.
(Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2015)

Mákosguba-torta
Először a gubát készítem el, ehhez a kifliket felkarikázom és a vajat
a tejjel összemelegítem. A tojássárgákat kikeverem a cukorral és a
vaníliás cukorral, majd hozzáöntöm a langyos vajas tejhez és alacsony
láng fölött kicsit besűrítem.
A darált mákba belereszelem a citrom héját, rászórom a kiflikarikákra,
és ráöntöm a tejes folyadékot. Kicsit állni hagyom, hogy jól beszívják
a karikák az édes tejet. Óvatosan összekeverem, és nem feledkezem
meg a mazsoláról sem, azt is beleszórom. Egy 26 cm-es kapcsos
tortaformát kivajazok, és belenyomkodom a mákos kiflis masszát.
170°C-on 20-25 perc alatt megsütöm. Amíg sül, elkészítem a krémet.
A tejet felforralom, közben a tojássárgákat jól elkeverem a cukorral,
a vaníliás cukorral és a pudingporral. Egy kevés forró tejjel simára
dolgozom és óvatosan összevegyítem a többivel. Folyamatosan
kavarom, és addig főzöm, amíg be nem sűrűsödik. Leveszem a tűzről
és kihűtöm, majd hozzákeverem a vajat. Mire ez kész, a mákos alap is
langyosra hűl, és mehet rá a pudingos krém.
Szépen elsimítom a tetején és pár órára hűtőbe teszem a tortát.
Felszolgálás előtt a tejszínből és a habﬁxálóból kemény habot verek.
A 2/3-át rákenem a vaníliás krém tetejére, a többit habzsákba töltöm
és kis halmokat nyomok tetejére. Kész is, lehet szeletelni és habzsolni. :)
ParféTipp: Reszelhetsz bele narancshéjat és díszítésnek
megszórhatod egy kevés mákkal is. Az őrölt fahéjjal és szegfűszeggel
ugyancsak érdemes kísérletezni.

Hozzávalók:
 10 db vaja
s kifli
 1 l tej
 3 db tojáss
árgája
 10 dkg vaj
 1 csomag
vaníli
 15 dkg cuko ás cukor
r
 20 dkg dar
ált mák
 1 citrom re
szelt héja
 1 marék m
azsola (opcio
nális)
A krémhez:
 4 db tojás
sárgája
 1 csomag
vaníliás pudin
gpor
 2 csomag
vaníli
 10 dkg cuko ás cukor
r
 4 dl tej
 15 dkg vaj
A tetejére:
 3 dl cukrozo
tt cukrásztej
szín
 1 csomag
habﬁxáló

Lázár Ivett: Könyvtárosként dolgozom egy egyetemi könyvtárban. A könyvek szeretete
mellett a másik szenvedélyem a sütés-főzés. A blogomon könyveket ajánlok, és
mindegyikhez készítek egy ételt vagy italt. Remek asszociációs játék, hiszen minden könyv
mellé lehet párosítani valami ﬁnomságot. Ezért is lett a szlogenem: Egyél velem könyvet!
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Könyvajánló

Besze Barbara válogatása

Darvasi László: Trapiti avagy a nagy
tökfőzelékháború
Kavicsvár mesebeli városát a bizurr-mizurr nép lakja, akik mindig ellenkező
jelentésű mondatokat mondanak: Anyuka, ne vegyél új játékot! Úgy szeretem
a tökfőzeléket! Ez utóbbi azonban megváltozik, amikor Holle mama
szőnyegrázás közben kitalálja az aznapi menüt, és tökfőzeléke világhírű
lesz. A kisváros életébe pedig betoppan Trapiti, a manócska, aki megtanítja
Bánatos Olivért trapitizni. S hogy mi ez pontosan, s hogy ki után kutakodik a szürke öltönyös
Főfővárosi Boleszláv Főfelügyelő, megtudod, ha elolvasod a könyvet. A végére pedig még az is
lehet, hogy kedvenced lesz a tökfőzelék!
Magvető Kiadó, 2002
Keménytáblás, 306 oldal

Kollár Árpád: A Völgy, írta Tárkony
Most akkor ki írta a könyvet? Kollár Árpád vagy Tárkony? A tárkony
világszerte termesztett fűszer- és gyógynövény, de ebben az esetben egy
kicsit lusta, unatkozó, de végtelenül szerethető nemköltő költő neve, aki
Kollár Árpád eszelős meséjében most leginkább bátorságot gyűjt azzal,
hogy szájába vesz egy rézszínű pozdorjacsavart, amitől egy időre valóban
bátor lesz, és beleugrik a kútba meg a busz elé, de Csücsök barátnéja javaslatára inkább
visszaáll félénk pozícióba. Szívesen rúgja a bőrt a barátaival: Csücsökkel, Oregánnal és
Tündérrel (aki egy kecekócos-csimbókos hajú meglett korú férﬁú), de amikor a labda beszalad
az ellenséges Vörös szomszéd kertjébe, hirtelen kitalálják a szabad heverészéssel űzhető
gondolatfocit.
A könyv élvezetét tovább növelik Nagy Norbert színes, részletdús, patikapontos illusztrációi.
Csimota Kiadó, 2016
Cérnafűzött, 84 oldal
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Roald Dahl: Charlie és a csokoládégyár
Charlie egy nagyon szegény családban él apjával, anyjával, nagyszüleivel.
A nagyapa régen Vonka Vilmos csokoládégyárában dolgozott, de a főnök
urat még senki sem látta. Egy nap Vonka úr kihirdeti, hogy elrejtett öt
aranybilétát a csokik csomagolásában, és aki megtalálja, az bemehet a
gyárba. Óriási csokoládévásárlási láz veszi kezdetét, az egyik szerencsés
pedig Charlie lesz. Izgatottan készül a látogatásra – és amint belép a
gyárkapun, elképesztő kalandok sora veszi kezdetét.
Scolar, Budapest, 2014
Keménytáblás, 192 oldal

Giulia Malerba – Febe Sillani: Ízes bolygó
Te tudtad, hogy a világ melyik részén esznek férges sajtot, mérgező húsú
halat, vagy épp grillezett tengerimalacokat? Nem? Ha kíváncsi vagy rá,
vagy egyszerűen csak érdekel, hogy melyik ételnek mi a története, melyik
alapanyag honnan származik, hol, mit esznek szívesen a különféle népek,
akkor mindenképpen vedd kezedbe ezt az izgalmas atlaszt, és böngészd
kedvedre! Számtalan érdekességet találsz majd benne.
Manó Könyvek Kiadó, 2016
Keménytáblás, 78 oldal

Szabó T. Anna – Schall Eszter: A Fűszermadár
Nagy a riadalom Csillámvölgyben! A félelmetes Morkoláb közeledik, hogy
megegye a Napot. Márpedig a csillámvölgyiek kizárólag fényen élnek. Mi
lesz most így velük? Szerencsére a csodálatos Fűszermadár tudja a választ:
el kell készíteni a százfűszerszószt. A király gyerekei és Napsugár, az
emberkislány elindulnak hát, hogy megismerjék a fűszerek titokzatos világát,
és megmentsék népüket. Igazi kalandos gasztrotúra mesei köntösben!
Magvető Kiadó, 2015
Keménytáblás, 120 oldal
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Könyvajánló nagytesóknak
Elefántszél szárnyán érkezik a szivárványsirály
Mentetek már valaha világgá? Én
nyolcéves koromban gondoltam
azt egyszer, hogy elindulok,
senkinek sem szólok, hanem
egyedül fedezem fel a környéket.
Egészen az utcánk végéig
jutottam, ahol találkoztam egy
kóbor kutyával, adtam neki a
táskámba gondosan elpakolt
lekváros kenyérből, és miután
a maradékot megettem én, rájöttem, hogy
most már haza kéne indulni.
Dunajcsik Mátyás A Szemüveges Szirén
című könyvének főhőse, Atlanta is akkor

indult haza élete kalandjáról,
miután megvendégelte régen
eltűnt dédapját: Szindbád
hajóskapitányt és matrózait azzal
a csodás citromos sütivel, amit
becsomagolt az útra magának.
Persze ő egy kicsit
veszélyesebb utazáson vett részt,
mint én, hiszen neki az induláshoz
el kellett kötnie apja hajóját, mivel
ők kettesben éltek Szelesszirt szigetén, egy
világítótoronyban.
A kislány a kalandja során sok élményt
szerzett: megmentett egy szivárványsirályt,
megoldotta a szellemmatrózok problémáját
– akik ugyan hasonlítanak a Karib-tenger
kalózaihoz, de kevésbé mogorvák –, sőt
hazatérve még elvesztett anyukája hiányát is
enyhíteni tudta egy kicsit.
Rejtélyes helyszínek, titokzatos madarak,
kalandok, az óceán zenéje és tánca,
indigókék és narancssárga színek, egy kis
szomorúság, de sok játék és bizakodás várja
a kis olvasókat ebben a könyvben. Na és
persze sok palacsinta. Mert mivel is várná az
elkóborolt gyereket az apukája otthon?
Bátran induljatok el erre az útra Atlantával!
Megígérem, hogy utána haza fogtok jutni.

Farkas Judit
Dunajcsik Mátyás: A Szemüveges Szirén
Gilicze Gergő rajzaival. Kolibri Kiadó, 2016
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Szanka Anna
kis szerkesztőnk interjúja

Szerzetesek titkai –
Fűszerek az Ópusztaszeri Emlékparkban

Az Ópusztaszeri
nem megfelelően tártak fel,
Emlékparkban
mert gyakran éjszaka is zajlott
járva meglepődve láttam,
az ásatás. Egy falmaradványa
hogy készül egy gyógy- és
sokáig állt a tájból kiemelkedve,
fűszernövény-ültetvényt. Hogy
amit a Pallavicini család, a
kerül ez egy emlékparkba? –
terület birtokosa, nem hagyott
Kardos Tamást, az intézmény
széthordani, mint ahogy mondjuk
a
Fotó
n
n
A
: Szanka
múzeumpedagógusát kérdezem.
az a római Colosseum egy részével
Gyakorlatilag úgy kerül ide, hogy az
vagy a szegedi várral történt. Az 50-es
Emlékpark közepén egy középkori monostor
években az orosz hadsereg egy lőgyakorlaton
romjai láthatóak. A monostorokban
ezen a falon gyakorolt, és ekkor szétlőtték.
szerzetesek laktak, és nemcsak imádkoztak,
A ma is látható romkertet feltáró szakszerű
hanem dolgoztak is. A jelmondatuk így
ásatást az 1970-es években dr. Trogmayer
szólt: „Ora et labora!”, azaz, „Imádkozzál és
Ottó vezetésével végezték.
dolgozzál!”. A Benedek-rendi szerzetesek
munkájához hozzátartozott a gyógyítás
is (a monostorban kórház is működött).
Régen nem mai értelemben vett
gyógyszerkészítményeket használtak,
hanem terápiákkal, fűszernövényekkel,
gyógynövényekkel gyógyítottak.
A kert a monostor árkádos kerengőjének
közepén terült el. Ennek a majdnem ezeréves
monostornak a romjain fogunk egy új
épületet és kertet építeni.
Mikor és hogyan találták meg a
kolostort? Milyen állapotban volt
ekkor a terület?
Az 1800-as években már romokban állt.
Rómer Flóris régész ásta ki a romokat.
Ezzel csak az volt a baj, hogy sok mindent

Monostor. Pallavicini Ede festménye, 1832

Mikorra lesz kész az új épület, és
hogy fog kinézni?
Érdemes tudni, hogy nem az egész
monostort fogjuk újjáépíteni. Az eredeti
27
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rve a romokkal

dolgozó látványte
A gyógynövénykert és fel

alapokra, jobbára természetes anyagokból,
könnyű szerkezettel emeljük az épületet,
viszont egy modernebb formában.
Az évszázadok alatt felhalmozott és a mai
tudás összefonódásának jelképe lesz.
Az épület három részből fog állni: egy
főépülettömb (foglalkoztató, bolt, feldolgozó),
külső terasz, üvegház. A tetejére napelemek
kerülnek, a növények locsolásához kút- és
esővizet fogunk használni. Biogazdálkodás
keretében működik majd a korabeli fűszergyógynövény kert. Érdekes még, hogy
gyümölcsfákból kiépített kerítéssel választjuk
el a kertet a mostani régészeti területtől.
Várhatóan 2017 elejére készül el.

Melyek voltak a legnépszerűbb
gyógy- és fűszernövények a
középkorban? Mire használták őket?
Begyűjtötték a vadonélő növényeket, mint
amilyen a naspolya, a barackfélék, a dió,
a mogyoró, a vadkörte. Termesztettek is
voltak, pl. a zsálya, a rozmaring, a rózsa.
A fehérliliom olaja nagyon drága, viszont az
égési sérülések kezelésében elengedhetetlen
volt. A rózsaolajnak sebtisztító és bőrnyugtató hatása van. A rozmaringot és a
kakukkfüvet a gyógyítás és a fűszerezés
mellett legtöbbször arra használták, hogy
a szoba földjét felszórták vele, és ahogy
taposták, kioldódtak az olajai, fertőtlenítettek
és jó levegőt biztosítottak. A citromfüvet
vadon gyűjtötték be, és csak később
termesztették. De mindezek mellett több

A készülő épület belse

je

É r d e ke s s é g e k
A monostor mérete egy nagyobb méretű focipálya nagyságának felelt meg virágkorában.
A gyógynövényes receptek gyakran versikék formájában maradtak fent (sok esetben titkosak voltak, és
csak az írástudók jutottak hozzájuk).
Barbarossa Frigyes a Szentföldre vezetett keresztes hadjárata során a szeri monostor közelében lévő
hadiúton haladt el, s valószínűleg a monostor is kivette a részét a hadsereg megvendégeléséből.
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száz általánosan használt növényt is
felsorolhatnánk.
A falu lakossága miket evett a
középkorban?
Ma elég változatosnak mondanánk, ugyanis
meg kellett enni a zsályát, a galagonya- és
csipkebogyót, a csicsókát, akár a porcsint
is. A makkot és az írisz gyöktörzsét lisztnek
darálták le. Ezek azért voltak fontosak, mert
megﬁgyelték, hogy így tudnak csak életben
maradni.
Gyerekek laktak a monostorban?
A monostorokban egész pici koruktól
oktatták a gyerekeket, papnövendékeket a
tudományokra, de több esetben templomi
szolgákként dolgoztak. Cserébe megtanították
őket írni, olvasni és a kertészet tudományaira.
Szer monostor is így működhetett.
Milyen programokkal várja majd a mai
gyerekeket és felnőtteket a megújult
monostor?
Mint az Emlékpark minden részében, úgy
itt is lesznek foglalkozások. A gyógynövénytermesztés és felhasználás,
kertészet és a középkor témakörében
múzeumpedagógiai, kézműves foglalkozásokat dolgozunk ki. Akit a biogazdálkodás érdekel, annak is nyújtunk
programot. Iskolásoknak tananyaghoz
kapcsolódó, de a családok számára is
élményszerű időtöltésre lesz lehetőség.
Helyben és saját alapanyagokból készült
biotermékeket fogunk majd készíteni és árulni
is (lekvár, teafű, illóolaj…). Továbbá folytatjuk a
területre vonatkozó tudományos kutatást…

Monostor: Nemcsak szerzetesi szálláshely: ima, étkezés, önellátás, gazdálkodás, tanítás, gyógyítás helyszíne.
Pallavicini: A gróﬁ család neve, akiké a pusztaszeri
uradalom volt.
Citromfű: Elsősorban idegerősítő és nyugtató hatása
ismert. Alvási zavarokra is jó, kellemes citrom illata
van.
Kakukkfű: Jóízű teát készíthetünk belőle, ami segít a
torokfájás és a köhögés megszüntetésében. Emésztési
zavarok esetén is jó szolgálatot tesz.
Rozmaring: A levéldrog antibakteriális, antioxidáns és
gyulladáscsökkentő.
Levendula: A belőle készült tea kiváló nyugtató, szélhajtó.
Menta: A mentát az ókori görögök balzsamozásra
használták. Alkalmazható puffadás és hányinger ellen,
s az emésztést is segíti.

Receptek
Bazsalikomos limonádé:
Hozzávalók: 6-7 db bazsalikomlevél, 1 kisebb citrom
leve, méz vagy barnacukor ízlés szerint.
Az alapanyagokat összeturmixoljuk, ezt követően leszűrjük.
Nyári napokon jéggel a legﬁnomabb.
Cukordinnye (sárgadinnye) turmix:
Hozzávalók: 1 kis dinnye, egy marék
menta, egy marék citromfű, esetleg
egy kis méz vagy cukor
Az alapanyagokat
összeturmixoljuk és jéggel,
szívószállal szervírozzuk.
Levendulás porcukor
sütire vagy teába:
kristálycukrot és szárított
levendulavirágot együtt
ledarálunk, és tetszés szerint
már fogyasztható is.
Sajnálatos módon az előző számunkban véletlenül összecseréltük
Anna és Dóri fotóját. Ezúton is elnézést kérünk tőlük!
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A gyógyító csokoládé
Bonbonpirulák minden korosztálynak
Dénesné Spitzer Évával Győrfi Ágnes beszélgetett

A Budán működő, első autizmusbarát csokoládémanufaktúra alapítói hisznek abban,
hogy nem csak különlegesen elkészített édességeikkel tehetik boldogabbá a világot:
munkájukkal segítik a fogyatékossággal élő fiatalok életét is. A szakértelemmel és
elhivatottsággal készített gyümölcsös, fűszeres finomságok konyhájába, amely tavaly
elnyerte a Fogyatékosság-barát Munkahely elismerést, az egyik alapító, Dénesné Spitzer
Éva segítségével pillanthatunk be.
Miért éppen az autista* ﬁatalokat
támogatja a csoki műhely?
Mivel a saját családunkban is él autista
gyermek, megtapasztalhattuk, hogy ők
mennyire érdekes, értékes, különleges
emberek. Egy kicsit mások az átlagos
emberekhez képest, ezért több segítségre
van szükségük. Mi azért is nyertük el ezt
a díjat, mert autista ﬁatalokkal dolgozunk
együtt. A közös munka mellett számos
programot is szervezünk számukra. Célunk,
hogy a sajátos odaﬁgyelést igénylő emberek
is önálló, boldog életet tudjanak élni.

Milyen speciális eszközöket,
módszereket alkalmaztok, hogy a
különleges odaﬁgyelést igénylő emberek
könnyebben boldoguljanak a konyhában?
Az autista emberek számára nagyon fontos,
hogy pontosan tudják előre, mi fog történni
velük. Részletes napirendet állítunk össze
számukra, ami egy kicsit olyan, mint az
órarend az iskolában. Rengeteg képet
és leírt szöveget használunk a munkájuk
megsegítésére, hisz ezeket jobban megértik,
mintha csak szóban mondanánk el nekik a
feladatokat.
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A közös csokikészítés élménye miben
fejleszti, segíti a résztvevőket?
A csokikészítés során gyakran adódnak
olyan helyzetek, amikhez az autista
gyerekeknek nehéz alkalmazkodniuk. Például
nekik nem könnyű a kapcsolatteremtés,
a beszélgetés másokkal. Az udvariassági
szabályok betartását is tudjuk együtt
gyakorolni.
Hogyan képzeljünk el egy Maszat
Napot?
A Maszat Nap egy élményekkel teli
foglalkozás, ahol a résztvevők megismerhetik
a csokoládé történetét, és természetesen
nem maradhat el a csokikóstolás sem!
A program végén mindenki hazaviheti a
saját készítésű csokiját. A résztvevők a
foglalkozás előtt néhány nappal kapnak egy
különleges Maszat naplót is, ami segíti őket
a felkészülésben. A naplóban fényképek

vannak arról, hogy hol lesz a foglalkozás, kik
tartják a programokat, mi fog történni a nap
során. Az emlékkönyvbe a csokikészítésről
készült fotókat is be lehet később ragasztani,
ami megörökíti a felejthetetlen pillanatokat.
Úgy tudom, időnként nyitva tartjátok
a műhelyeteket, hogy mások is
betekinthessenek.
Így van, a Nyitott műhelyünkben tartott
csokikészítő foglalkozásokra bárki
jelentkezhet. Szívesen szervezünk
születésnapi ünnepséget is a gyerekek
számára. Az érdeklődők a honlapunk (www.
kockacsoki.com) Nyitott műhely menüpontja
alatt bővebben tájékozódhatnak a
lehetőségekről. A jelentkezéseket szeretettel
várjuk e-mailben vagy telefonon.
*Az autizmus a társas, kommunikációs, illetve gondolkodásbeli
készségeiben fejlődési zavarral küzdő ember állapota. Autista
gyerekekről olvashattál lapunk idei első számában (Különös lények
tematikus szám).

Képek forrása: https://www.facebook.com/Kockacsoki/photos/?tab=album&album_id=1270307666318867
https://www.facebook.com/Kockacsoki/photos/?tab=album&album_id=1119370101412625
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Ti is szerettek sütögetni? Az időjárás gyakran nemcsak nyáron, hanem ősszel is kedvez a
szabadtéri grillezésnek. Ha pedig már nagyon hideg van odakinn, süssetek a konyhában
valami finomat. Mondjuk egy jó pitapizzát!

GRILLEZÉS ÉS SÜTÉS
Kerti grillen vagy grillsütőben gyorsan megsüthetjük a kisebb húsokat, halakat, míg a sütőbe
a lassabban átsülő, nagyobb húsokat tesszük. A sütőben zöldséget, kenyeret vagy tortát is
süthetünk. Ha a sütőnknek van grillfunkciója, abban is grillezhetünk.

SZÜKSÉGES FELSZERELÉS

GRILLRÁCS

Grillrácsot használunk a kerti
grillezéskor, de a sütőbe való tepsihez
is szerezhetünk grillrácsot.

TEPSI

Hasonló a sütőlaphoz, de ennek alacsony
pereme is van. Pékárut és klasszikus
„tepsis” süteményeket jó benne sütni.

New roasting tin
SZÖGLETES SÜTŐFORMA
without handles

MÉLY TORTAFORMA

Nagyobb méretű, téglalap alakú
sütőedény, alacsony, egyenes oldalakkal;
elsősorban húsok és zöldségek sütéshez.

Ezekben a kerek formákban sütjük
a nagyobb tortákat.

SÜTŐLAP

KAPCSOS TORTAFORMA

Fémlap, ami leginkább aprósütemények
és habcsókok sütésére alkalmas. Mivel
nincs pereme, könnyű róla lecsúsztatni a
kész a sütiket.

Ezek a formák általában 4 cm mélyek, sokszor
nyitható az oldaluk. Ilyenben sütjük a piskótalapot, amit lekvárral, gyümölccsel vagy habbal
rétegezhetünk.

1. művelet: A GRILLTÁLCA HASZNÁLATA
Grillezés során az ételt a nyitott grillrácsra helyezzük. A sütőben a hőt felülről kapja, kerti grillezőn alulról,
ennek ellenére a két eszköz hasonlóan működik.

1.

A konyhai grillezéshez
helyezd el a rácsot a tepsiben, és ha része a felszerelésnek,
szereld fel a tepsire a fogót is!
Kibélelheted a tepsit alufóliával,
hogy majd később könnyebb
legyen a mosogatás.

grillgrill
in oven
- in oven
do Ido
need
I need
reference
for for
reference
grillgrill
in oven
-- oven
oven
grill in grill
ovenin-in
grill
in
oven
this?
this?
do
I
need
I need
dodo
I need
do I need
do
I reference
need for
reference
reference
reference for forfor
reference
for
this?
Kapcsold be a grill funkciót!
Fektesd
athis?
hússzeleteket,
this?
this?
grill
in
oven
this?
A hőmérsékletet annak
a burgereket, a nyársakat
do I need
megfelelően
állítsd be, hogy mit
vagy amit éppen sütni készülsz
szeretnél
grillezni!for
Az elektromos
egyetlen rétegben a grillrácsra!
reference
sütőben, ahol fent van a hőforrás,
this?
helyezd a tepsit magasabbra,

2.
A grillrácsra is
tehetsz alufóliát.

ha gyorsan szeretnéd megkapatni
az ételt, viszont később tedd
alacsonyabbra, hogy a megpirult
húsnak vagy zöldségnek legyen
ideje jól átsülni!

3.

4.

Grillezd az étel egyik oldalát
addig, amíg jól meg nem
pirul, de még nem ég meg! Ezt
követően fordítsd meg konyhai
csipesszel, hogy a másik oldala
is megsüljön!

New roasting tin
without handles
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HETEDIK LÉPÉS: GRILLEZÉS ÉS SÜTÉS

PITAPIZZÁK
A mini pizzák tökéletesek suli utáni nassoláshoz – könnyen és
gyorsan elkészítheted
orőket, a feltéteket pedig a végtelenségig
or
or
lehet variálni.

ESZKÖZÖK
kés

cs
aká

sz

kanál vagy kerekített
végű kenőkés a
paradicsompüré
kenéséhez
sajtreszelő

Süteményecset

vágódeszka

HOZZÁVALÓK

• 8 pita
• 4 evőkanál paradicsompüré
oror
• 2 db felszeletelt paradicsom
• ½ zöldpaprika megtisztítva
és vékonyra szeletelve
• 4 db csiperkegomba
felszeletelve
• 2 evőkanál extraszűz olívaolaj
• 2 evőkanál szárított oregánó
vagy fűszerkeverék
• 100 g mozzarella szeletelve
or
or
or
vagy reszelve

1.

2.

Helyezd el a pitákat
egy rétegben
a grillrácson!

Kend meg a tetejüket
paradicsompürével, a széleken
egy centit kihagyva!

or
or
or

or
or
or

MENNI FOG?
• paradicsomszeletelés: 6. oldal
• reszelő használata: 13. oldal
• grillezés: 42. oldal

Ide vele!
4 AD

AG

3.

Pakold meg a pitákat
a paradicsom-, paprikaés gombaszeletekkel!

oror

oror

oror

4.

Kend meg a zöldségfeltéteket
olívaolajjal, és szórd meg
a fűszerekkel!

5.

A tetejükre tegyél reszelt
vagy szeletelt mozzarellát,
és grillezd a pizzákat, míg a sajt
rájuk nem olvad! Azonnal tálald!

PRÓBÁL

D KI!

A pep
a sonk peroni,
a
lilahag , a szeletelt
ym
is nagy a és a szalá
mi
szer
A moz ű pizzafeltét
zarella
.
haszná helyett
lh
más sa atsz
jtot is.

ÖTLET

Igény szerint
készíthetsz ke
vesebb
vagy több pi
tapizzát – eg
yszerűen
hozzá kell igaz
ítani a feltétek
mennyiségét
. Gyorsan rá
fogsz
érezni, hogy
mennyire van
szükséged !

fozes 42 44.indd 44

Wendy Sweetse: Szuperproﬁ – Tanulj meg főzni 10 lépésben!
Fordította: Snopek Márta, Tessloff és Babilon Kiadó, 2016
2016.09.22. 15:29:33
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Milyen virágot ettél ma?
Ehető finomságok
Honnan ismeri ilyen jól a
virágokból? Úgy hangzik,
növényeket?
mint egy tündérlakoma
Édesanyám, nagyanyám
menüje... Almásy Katalin
és egy bajor füvesasszony
természetgyógyász
a mentoraim, akiktől sokat
– fitoterapeuta (gyógytanultam. Van, aki ezeket
növényekkel gyógyító), a Katia régi ismereteket ósdinak,
Fotó
: Pintér Ádám
Patika című gyógynövényes blog
túlhaladottnak tartja, de szerintem
szerzője, a virágok új arcát igyekszik
igenis van létjogosultságuk. Ezért végeztem
bemutatni az olvasóknak. Nyulász Péter
el a természetgyógyász-képzést, benne a
beszélgetett vele.
ﬁtoterápia szakirányt. A növények ismerete
ősi tudás, ami az idők folyamán elfelejtődött,
Rendre olyan növényeket említ a
pedig régen a dédszülők szájról szájra,
blogján, mint az akác, a bodza, a
generációról generációra adták át. Egyszerű
pitypang, az ibolya. Mi bennük az érdekes?
receptek ezek; s az ötletek, felhasználási
Nem is gondolnánk, hogy mennyi
tanácsok mellett hétköznapi praktikákat is
minden! Az én célom éppen az, hogy
összeszedtem.
dédszüleink feledésbe merült tudását, a régi
gyógynövényes ismereteket, praktikákat
Ezek az írások az egyszervolt.hu
visszahozzam a hétköznapokba. Azt
oldalon is megtalálhatók, és közöttük
szeretném elérni, hogy a közönségesnek
több ehető virágokról szól…
mondható, a réteken, erdőkben, vagy
Igen, sokszor nem is gondolunk arra,
bárki kertjében megtalálható növények
hogy éppen virágot fogyasztunk, mert
tulajdonságait minél többen megismerjék.
zöldségként ismerünk sok ételt – például
a karﬁolt, brokkolit, articsókát, pedig ezek
a növénytan szerint virágnak minősülnek!
Az elkövetkező nemzedéknek is érdemes
tudnia, hogy melyik növény mire jó. Sokszor
a legfontosabb növényeinket irtjuk ki a
kertekből, mert nem ismerjük őket. Éppen
ezért szeretném, hogy a gyerekek is játszva
megismerhessék azokat a növényeket,
amelyekkel a réten, az útszélen, a kertekben
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találkozhatnak: a búzát, a napraforgót, a
csalánt, vagy épp a pitypangot. Próbálják
ki, hogy miért is jó ibolyavirágot tenni egy
szendvicsre, kóstolják meg bátran az akác
virágát, süssenek bodzás palacsintát! !
A gyerekek maguk is elkészíthetik
ezeket az ételeket?
Többnyire azért elkél a szülői segítség, de
akad olyan egyszerű recept, amit egy kis
óvodás is el tud készíteni. A közeljövőben
szeretném mindezt egy könyvben
összefoglalni, és abban külön fejezetbe
kigyűjteni, hogy melyek az ehető virágok,
melyek a mérgező növények; lennének
benne még tanácsok, ötletek, gyerekek által
is elkészíthető receptek.
Szó esett a mérgező növényekről, de
van más szempont is, amire ﬁgyelni
kell a gyűjtögetés során?
Nagyon fontos, hogy tiszta helyen szedjünk
virágokat - például ne utak mentén gyűjtsük,
ahol a járművek összeszennyezhetik. Sok
virág esetében alapvetően fontos, hogy
a virágport nem szabad kimosni belőlük,
mert elveszítik az ízüket. A bodza esetében

Fotók: Almásy Katalin

például egészen ízetlen szörp lesz a vége.
A különféle bogyótermésekkel nagyon kell
vigyázni, mert sok mérgező van közöttük.
Cukik meg aranyosak, és pont olyanok, mint
amilyeneket már ettem – de ez sokszor csak
a látszat! Az egymásra nagyon hasonlító,
színes golyócskák könnyen komoly balesetet
okozhatnak!
Nyár végén, ősz elején már kevesebb
virágot találni erdőn-mezőn. Ilyenkor mit
érdemes gyűjteni?
Igyekszem a blogomon is minden
évszakhoz külön csokorba gyűjteni a
frissen szedhető virágokat, leveleket.
Az őszi erdőben gyűjtött termésekből is
igazi ﬁnomságok készülhetnek – például
mindenféle gesztenyés csemege, persze
szelídgesztenyéből, mert vadgesztenyéből
legfeljebb csak Kippkopp babát érdemes
csinálni. Van viszont dió, mogyoró,
mandula, és ezekből némi aszalt gyümölcs
hozzáadásával kiváló diákcsemegét
állíthatnak össze maguknak a gyerekek,
tízóraira vagy akár uzsonnára is.
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Élelmiszerbank

– egy szervezet az élelmiszerpazarlás
és az éhezés visszaszorításáért
Elgondolkodtál már rajta, hogy mi
történik azzal a kiflivel vagy tojással
az áruházban, amit nem vesz meg
senki? Szerencsére nem mind a
kukában végzi. Magyarországon is
van már egy egyesület, amely proﬁ
módon juttatja el az áruházaknál
felhalmozódó vagy gyártóknál keletkező
élelmiszerfelesleget, fölöslegesnek
bizonyuló konzervet, tejterméket,
húsárut, zöldséget, pékárut, s bármi,
még lejárati határidő előtt álló terméket
olyan szervezeteknek, amelyek
mindezekkel a nélkülözőkön segítenek.
Az Élelmiszerbank indulása, azaz
2005 óta összesen több mint 37 ezer
tonnányi élelmiszert osztott szét az

Az adományok útra készek

országban. Az adományok közel 300 civil
szervezeten keresztül több mint 300 000
emberhez jutnak el rendszeresen.

Sok gyerek a kenyérnek is így tud örülni

36

7mikkamakka-bel_szeptember.indd 36

2016. 09. 27. 12:06

t, hogy megsemmisítésre
Célba érnek az élelmiszerek: ahelyet
ezését segítik
kerültek volna, a nélkülözők élelm

Magyarországon 1,8 millió tonna élelmiszert
dobunk ki évente. Ha ezt az élelmiszert
kamionokra tennénk, a sor Budapesttől
Párizsig érne!

– Figyelj arra, hogy megfelelően tárold
az élelmiszereket, amit nem eszel meg,
fagyaszd le.
Infograﬁka: Nosalty

Praktikus tanácsok, mit tehetsz Te az
élelmiszerpazarlás ellen:
– Inkább kevesebbet vegyünk, de
gyakrabban, mint hogy a romlott élelmiszert
utána ki kelljen dobnunk.
– Ügyelj arra, hogy mindig annyit szedj
magadnak, amennyit biztosan meg tudsz
enni, hogy ne kelljen kidobni.
További információk: www.elelmiszerbank.hu
Élelmiszer-adományokat osztó szervezetek
Ím egy rövid lista azokról a további szervezetekről, amelyek élelmet osztanak rászorulóknak:
Gyermekétkeztetési Alapítvány: 1993-ban alapított gyermekeket támogató civil szervezet, amely élelmiszer-adományokat
gyűjt és oszt, akciókat szervez, platformot biztosít további támogató szervezeteknek, mindemellett tehetségkutatással és a
tehetséges gyerekek támogatásával is foglalkozik. (www.gyea.hu)
Budapest Bike Mafﬁa: Budapest belső kerületeiben élő családokon és hajléktalanokon segítenek: adománygyűjtés után
kerékpárral viszik a rászorulókhoz az ételt. (www.bbm.hu)
Heti Betevő: Makón, Budapesten, Székesfehérvárott és Pécsett jelenlevő civil kezdeményezés, amely rászorulókat támogat
ingyenesen, éttermi minőségű koszttal. (https://www.facebook.com/hetibetevo)
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Rántott patkány pókkörettel

Dániel András

A pekingi Wangfujing éjszakai piacán az ember azon se csodálkozna, ha maga Indiana
Jones lépne elé valamelyik emberektől nyüzsgő sikátorból. Könnyű elképzelni, ahogy
jellegzetes, ferde mosolyával üdvözöl minket, majd előzékenyen megkínál a kezében
tartott, sült skorpiókkal teli nyárssal.
Bár ezen a különös ételpiacon a nagy
Indy nélkül is rengeteg furcsasággal
találkozhatunk, ha végigsétálunk a frissen
sült portékáikat kínálgató árusok előtt. Aki
épp nem grillezett skorpióra vágyik, az
válogathat a tengeri sünök, madárpókok,
vagy a különféle sült rovarok ínycsiklandó
halmaiból is, persze csak ha nem zavarja
az élve nyársra tűzött, vonagló ízeltlábúak
látványa. Esetleg a szintén pálcára húzott,
egyben sült galamboké, ami az egyik
legnépszerűbb csemege a helyiek körében.
Az én bátorságomból a fenti menüből
csupán egy sültsáska-kóstolóra futotta.
Talán azért sem vállalkoztam ennél
különlegesebb fogásra, mert a piacon
sétálva időről időre utolért a büdös tofu
semmi máshoz nem hasonlítható szaga.
Hogy milyen íze lehet egy olyan ételnek, ami
csak megszimatolva is ennyire rémisztőnek
tűnik, azt elképzelni sem merem. Főleg

miután megtudtam, hogy e sajátos
ínyencség úgy készül, hogy a szójasajtdarabokat romlott hús társaságában egy
időre a földbe ássák, és úgy érlelik.
Aki a fentiek alapján végletes ítéletet
készülne mondani a pekingiek étkezési
szokásairól, annak elárulom, hogy egy helyi
gasztronómiát ismerő forrásom szerint az
éjszakai piac kínálata inkább szolgálja a
turisták rémisztgetését, semmint a helyi ízlést.
Ami nem jelenti azt, hogy a világ különböző
tájain ne volnának szokásban valóban
hajmeresztőnek tűnő étkezési szokások.
Vietnamban például előszeretettel
fogyasztják a patkányhúst, de arrafelé a
kutyák sem érezhetik biztonságban magukat,
ha egy vendéglő környékére vezeti őket a
végzet. Tajvanon a mérges kígyót tartják
ínycsiklandó eledelnek, sőt, ott e veszélyes
hüllő mérgének felhasználásával pálinkát is
készítenek. Nicaraguában a teknős számít
ﬁncsi éteknek, míg Szudánban a teve húsa.
Persze a kínaiakat sem kell félteni: a kígyóhús
fogyasztását ők is igen egészségesnek
tartják, az ország egyes vidékein pedig
különleges csemegeként kínálják a
tyúkembriót. Mexikóban egy Liometopum
nevű óriáshangya tojásait fogyasztják
kivételes nyalánkságként, amihez képest
a Mikronéziában közkedvelt denevérleves
egészen hétköznapi fogásnak tűnik.
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De mielőtt felháborodnánk e távoli
népek barbár ízlésén, nézzünk körül
kicsit saját konyhánk tájékán! És itt nem
is feltétlenül a disznóvágásokon kedvelt
csemegének számító hagymás sült vérre
vagy a némely vendéglőkben is étlapon
tartott kakashere-pörköltre gondolok. Elég
besétálni bármelyik közeli hentesüzletbe,
és a pultról máris ránk mosolyog a sertés
gyomrába (esetleg húgyhólyagjába!) töltött
aprított fejhúsból, bőrkéből és belsőségekből
készült disznósajt (egyes helyeken ezt
nevezték gömböcnek)! Vagy ott van – bár
talán kevesek kedvence – a szarvasmarha
tisztított és csíkokra vágott gyomrából
készült pacal! És amikor a sertés vérét
vagy aprított máját rizzsel és fűszerekkel
keverve beletöltik a saját belébe? Ezzel
a ﬁnomsággal hurka néven szoktunk
találkozni, akár az otthoni ebédlőasztalon
is. Lehet, hogy egy távol-keleti ember
éppen a mi hétköznapinak számító
töpörtyűnk láttán húzná az orrát, hisz
az nem más, mint a sertés, esetleg a liba
kockára vágott és kisütött hája...

De gyorsan be is fejezem, mielőtt
te, kedves Mikkamakka olvasó, harcos
vegetáriánussá válva dobod félre az újságot!
A Wangfujing piac furcsaságai ellenére
úgy gondolom, hogy mint annyi minden, az
ételek különössége is attól függ, honnan
nézzük. Csak szokás meg helyi hagyomány
kérdése az egész. Ha valamit bizarrnak vagy
riasztóan idegennek tartsz, mindig gondolj
arra, hogy a mi természetesnek gondolt
szokásaink is mennyire furának tűnhetnek
egy messziről jött idegen szemében.
„Szegény ember vízzel főz” – tartja az
unásig ismert mondás. Meg sáskával,
sünnel vagy épp tevével, teszem hozzá – ha
úgy hozza a szükség. Mert más választás
nincsen, enni pedig muszáj. Az éhenhalásnál
meg még mindig sokkal jobb néhány falat
fehérjedús tücsök! A világ számos távoli,
sokat nélkülöző vidékén így válhatott
aztán egy-egy nekünk furcsának tűnő étel
néhány generáció során a helyi konyha
állandó elemévé. Amiket persze – lehetsz
bármilyen megértő és nyitott – nem kötelező
megkóstolnod, ha arra jársz!
...Csak azt a rémes, büdös tofut tudnám
megérteni valahogy!

Fotók: Dániel András
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Indul a Tudásbajnokság!
Hány szál gyertyát szoktunk tenni az adventi koszorúra? Mi a szakajtó? Miként hasznosítja a vaddisznó a vadetetőkből nyert szénát? –
Aki szereti a kihívásokat, hasonló kérdéseket kaphat, ha jelentkezik
a Tudásbajnokság tanulmányi versenyre, amelyet a szegedi Bendegúz
Gyermek- és Ifjúsági Akadémia rendez. Lele Józsefet, a játék
szervezőjét kérdeztük.
Besze Barbara interjúja
Mióta szervezik a Tudásbajnokságot?
Idén nagykorúvá érett a versenyünk:
18. éve szervezzük. Ebben az ország több
száz iskolájában mintegy 2000 pedagógus
a segítőnk. Szerencsések vagyunk,
mert sok pedagógus a kezdetektől tagja
versenyszervező és a gyerekeket felkészítő
csapatainknak.
Kinek a kezdeményezésére jött létre?
Az ötletgazda Aratóné Katona Ildikó.
Ő a megálmodója a Bendegúz tanulmányi
versenynek, amit 3 éve kereszteltünk
el Tudásbajnokságnak. Nem egyszerű
névváltoztatásról volt azonban szó.
A korábbi, főként levelezős tanulmányi
játékból igazi, nagyszabású országos
tanulmányi verseny lett.

Mi a fő céljuk a Tudásbajnoksággal?
A legfontosabb, hogy örömüket leljék
benne a gyerekek, és pontosan azt kapják,
amiért a versenyre jelentkeztek: ki a rangos
vetélkedőt, ki a játékos tanulást, ki a komoly
szellemi próbát. Azt szeretnénk, hogy
izgalmas, jó feladatok, játékos feladványok
segítségével fejlődhessenek a gyerekek,
miközben egy nemes versengésben
összemérik a tudásukat. Fontos az is,
hogy mindenkit jutalmazzunk: az apróbb
ajándékoktól a tudás bajnokainak járó
érmen és díszes serlegen keresztül sokféle
elismerésben részesülnek a versenyzők.
Mit jelent az, hogy a Tudásbajnokság
2 az 1-ben?
Az induló diákok tulajdonképpen 1 nevezéssel 2 versenyen vesznek részt: egy 6 fordulós
levelezőversenyen, valamint egy bennülős
versenyen, ami megyei fordulóból és egy
nagyszabású országos döntőből áll. A két
versenyt külön díjazzuk, a levelező fordulók
pedig remek felkészülést nyújtanak a
bennülős, éles versenyekre.
Ki regisztrálhat a játékra?
Minden általános iskolás diák, első
osztálytól a nyolcadik osztályig.
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Fotók: Hunyadi Zsolt

Hogyan lehet jelentkezni, és mennyibe
kerül?
Legegyszerűbben a tudasbajnoksag.hu oldalon,
interneten. Érdeklődni a szaktanároknál,
tanítóknál, iskolai könyvtáros pedagógusoknál
is lehet. A verseny nevezési díjának összege
attól függ, hogy a 3 ajánlott versenycsomag
közül melyiket választják. Már 1200 Ft féléves
nevezési díjért részt lehet venni a versenyen.
Hány tantárgyban lehet versenyezni?
Külön hirdetünk alsó és felső
tagozatosok számára versenyt. Alsósoknak
matematika, környezetismeret, magyar nyelv,
irodalom-szövegértés, valamint angol kezdő
és haladó, míg felsősöknek matematika,
magyar nyelv, irodalom, történelem,
természetismeret, biológia, valamint angol
kezdő és haladó tárgyakból.
Egyszerre több tantárgyat is be lehet
jelölni?
Igen, sőt arra is van lehetőség, hogy több
tantárgyat más-más versenycsomaggal
válasszanak a diákok.
A játék postai úton történik. Van
esetleg online játékra lehetőség?
3 versenycsomagunk közül 2 esetében
postai úton küldjük a kérdéseket, ám ebben

az esetben is van lehetőség a megoldások
interneten történő beküldésére. Egy
csomagunk, az ún. start csomag kizárólag
interneten elérhető.
Hogyan zajlik a megyei és az
országos döntő?
A megyei döntőket megyénként rendezzük, a
Tudásbajnokság megyei bázisiskoláiban.
Ezek az iskolák jórészt megyeszékhelyeken
vannak, vagy azok közelében. Az országos
döntő és azt követő gála színhelye
hagyományosan a napfény városa, Szeged.
Mi a könyvkupon, és hogyan lehet
felhasználni?
Minden diák, aki benevez a versenyre,
ajándékként 1 000 Ft értékű könyvkupont kap,
amit a gyerekek egyik kedvenc kiadójának, a
Könyvmolyképző Kiadónak a webáruházában
válthatnak be (www.konyvmolykepzo.hu).
Olyan népszerű könyvek közül válogathatnak
itt, mint Süsü, a sárkány, a Pom Pom mesék,
vagy az Egy ropi naplója.
Meddig lehet jelentkezni a versenyre?
Örömmel mondhatom, az eredeti
nevezési határidőt meghosszabbítottuk,
így október 10-ig szeretettel várjuk a
jelentkezőket.
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„Élvezettel olvasni”

Farkas Judit

1.

2.
3.

Szeptember 8. az Írástudatlanság elleni
küzdelem és az Olvasás világnapja.
A Mikkamakka magazin kiadója, az
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) már
második alkalommal szervezett programot
a világnap kapcsán, hogy felhívja a ﬁgyelmet
ezekre a fontos témákra.
Délelőtt közel 90 gyereket vártunk kakaóval
és kaláccsal (1.) az OFI József körúti
mintaboltjába, Budapestre. A ﬁnomságok
megkóstolása után Molnár Györggyel (2.)
és Kárász Eszterrel (az Eszter-lánc
zenekar tagjaival) verseket zenésítettek
meg vendégeink. Dávid Ádám (3.) író,
szerkesztő rendhagyó irodalomórát tartott
nekik, amelynek központi ﬁgurája Lázár
Ervin volt. Szerkesztőségünk tagjaival pedig
a lapból ismert kísérleteket próbálhatták ki,
könyvjelzőket készíthettek és böngészhettek a
könyvújdonságok között (4.). Az osztályoktól
közös énekléssel, sok-sok Mikkamakka
magazinnal és egy emléklappal búcsúztunk.

4.

4.
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5.

Délutánra neves írókat, költőket,
tankönyvszerzőket és szakembereket (5.)
hívtunk meg, hogy arról beszélgessünk velük,
hogy mit tud és szeret élvezettel olvasni
a mai diák, milyen könyveket érdemes
ajánlani nekik, milyen a jó tankönyv és miért
lesz jobb mindenkinek, ha sokat olvasunk.
A résztvevők felidézték, hogyan váltak
olvasókká, ötleteket hallhattunk arra, hogyan
lehet megújítani az irodalom oktatását,
és hogy milyen fontos szerepe lehet a
színháznak, vagy akár a tévésorozatoknak is.

Fotók: Ludas Viktor

Tudtad?
• 1965 óta ünnepeljük az Írástudatlanság elleni küzdelem és az Olvasás világnapját.
• Analfabéta az, aki képtelen egy egyszerű üzenet megírására vagy elolvasására.
• A világon több ezer nyelven beszélnek az emberek, de ezek közül mindössze két-háromszáz
nyelven lehet írni is.

• Jelenleg száz-kétszázezer olyan magyar ember van, akik egyáltalán nem tudnak írni-olvasni.
• Becslések szerint a magyar felnőttek legalább egynegyede nem olvas újságot, sem könyveket,

vagy nem érti, amit olvas, nem tudja használni a mindennapokban az írás-, olvasásképességét.
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Kisiskolások lapja

Labor a konyhában

arvas Kata
A kísérletet bemutatja: Sz

Hamis a tejföl?! Nyomozzunk!
Amire szükséged lesz:
Sebfertőtlenítő oldat vagy jódoldat
Egy-egy darabka kifli, krumpli, alma
Így készítsd el:
1. Minden ételből tegyél ki tálkára egy-egy
kis darabot!
2. Mindegyik ételre rakj egy cseppet a
jódoldatból/sebfertőtlenítőből!
3. Figyeld a színváltozást! Mit tapasztalsz?
4. Vizsgáld meg a tejfölt is!
A keményítő a növények „kamrája”, ebben
raktározódik el a tápanyaguk. Ha egy étel
keményítőt tartalmaz (mint a kifli vagy a
krumpli), akkor sötétkék elszíneződést láthatsz,
míg a keményítőt nem tartalmazó élelmiszernél
továbbra is vörösesbarna szín jelenik meg.
Fontos! A vizsgálat után az élelmiszerek már
nem alkalmasak fogyasztásra!
Tipp: A fenti egyszerű vizsgálattal bármilyen
további élelmiszer keményítőtartalmát
megvizsgálhatod, próbáld ki bátran!

44
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Magyarázat: Ha valamilyen keményítőt
tartalmazó ételhez jódtartalmú oldatot
cseppentünk, a vörösesbarna folyadék
színe sötétkékre változik. Amikor a jód az
élelmiszerekben található keményítővel
találkozik (a szakemberek úgy mondják,
reakcióba lép), színreakció játszódik le,
vagyis színváltozás, ennek eredménye a
sötétkék elszíneződés.
A színváltozásból láthatjuk, hogy a banán,
a krumpli és a kifli tartalmaz keményítőt
(kékes lett a színük), míg az alma nem.
Na de mi a helyzet a tejföllel, mitől válik az
hamissá? Régen előfordult, hogy a gyenge
minőségű tejfölöket liszttel dúsították, amitől
az sűrűbbé, így drágábban eladhatóvá vált.
A liszt nagy mennyiségű keményítőt
tartalmaz. Ha liszttel dúsított tejföllel
elvégezzük a jódos kísérletet, a tejföl
színe sötétkékes-lilás árnyalatot kap, míg
a nem hamis tejföl esetében sárga szín
megjelenését tapasztalhatjuk. A ti tejfölötök
átment a teszten?

Fotók: Bayer Hungária Kft.

2016. 09. 27. 12:06
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Gombóc Artúr sütinyalókája
: Győrfi Ágnes

A receptet összeállította

Ha Te szeretnéd megrendezni a világ
legszuperebb szülinapi buliját, vagy csak egy
kis hétvégi nassolásra vágysz a barátaiddal,
készítsd el szüleid segítségével ezt a mutatós
édességet! Garantált lesz a siker!

Amire szükséged lesz:
keksz
 50 dkg darált háztartási
 20 dkg kristálycukor
or
 4 evőkanál keserű kakaóp
 2 dl tej
g margarin a
 20 dkg margarin + 5-5 dk
csokimázhoz

 rumaroma
 10 dkg étcsokoládé
 10 dkg fehér csokoládé
szálak
 vidám mintájú papír szívó
tadara a díszítéshez
 apró, színes cukorkák, tor

Így készítsd el:

1. A darált kekszet keverd össze a kakaóporral!
2. Melegítsd fel kis lángon a tejet, és olvaszd bele a kristálycukrot és a 20 dkg margarint!
3. A tejes, cukros, margarinos keveréket alaposan keverd össze a kakaós keksszel! Ízesítsd
4.
5.
6.

rumaromával a masszát!
Formázz egyforma gombócokat a sütemény tésztájából a két tenyered között!
Készítsd el külön edényben a kétféle csokimázat: vízgőz fölött olvaszd fel a csokoládékat
5-5 dkg margarinnal!
Mártsd a félbevágott szívószál egyik végét a forró csokiba, ezzel ragaszd bele a nyalóka
nyelét a sütigolyóba!

46
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1.

4.

6.

2.

5.

7.

3.

5.

8.

9.

7. Mártsd az édességet a forró csokikrémbe! Óvatosan csepegtesd
8.
9.

le az ujjaid között forgatott nyélről a felesleges mázat!
Díszítsd fantáziád szerint apró cukorkákkal, tortadarával,
ostyavirággal, aszalt gyümölccsel a nyalókákat!
Rövid időre tedd az édes, színes csemegéket a hűtőszekrénybe,
hogy megdermedjen rajtuk a díszes bevonat!
Köszönjük Varga Edina, Varga Zsóﬁ és Varga Gábor közreműködését!
47
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A rejtvények megoldásai
A kis gömböc

8. oldal

1. A disznóölés a paraszti néphagyomány egyik
fontos alkalma, mely a család egész éves hús- és
zsiradéktartalékát biztosítja. A felhizlalt malacot
általában a téli hónapokban vágják le. A szőrét
perzseléssel távolítják el, majd a megtisztított
húsdarabokat sózással, füstöléssel tartósítják.
Fogyasztásig a kamrában, padláson tárolják a
szalonnát, kolbászt, hurkát, és a gömböcöt, vagyis a
töltött, kifőzött disznógyomrot. A disznóölést követő
vacsora a disznótor, ahol a mulatozó vendégsereg
a levágott disznóból készített friss húsételeket
fogyasztja.
2.
A sarkukat hátrafordítom! = Megbüntetem őket!
Hírük-poruk sem volt = Eltűntek.
Fölkajtatott minden zeget-zugot = Mindenhol keresgélt.
3.
6. 3. 1. 4. 2. 5.
4.
1.

4.
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R
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A kandúr szülinapi tortája
1. palacsintatorta

2.
(D) Keverd simára a tojásokat a tejjel, a sóval és a
liszttel!
(E) Süss a sűrű masszából palacsintákat!
(A) Rakj egy tálra egy palacsintát és kend meg
csokoládé krémmel!
(C) Rétegezd egymásra a csokival megkent palacsintákat, amíg el nem fogynak!
(F) A maradék krémmel kend be az ínycsiklandó
desszertet!
(B) Tálald a ﬁnomságot tortaszeletekre vágva!
3.
1) hamis
2) igaz
3) hamis
4) igaz
5) hamis
6) hamis
7) hamis
8) hamis
9) igaz

Szárnyak és paták
Á

S

N

12. oldal

18. oldal

1. Cukorbeteg, és a Glu nevű szereplőre vonatkozik.

T

2.
A=2
B=4
C=3
D=1
3. C
4. C
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Gyerekirodalmi konferencia
Adamik Zsolt • Borbáth Péter •
Csík Mónika • Dániel András •
Elekes Dóra • Frankovics György •
Harcos Bálint • Kiss Ottó •
Kollár Árpád • Laboda Kornél •
Mészöly Ágnes • Raffay Endre •
Takács Mari • Tóth Krisztina •
Totth Bence és Tasnádi István •
Vészits Andrea • Jeli Viktória

Választható levelezési csomagok.
Interneten is!

Nagyszabású!

Megyei forduló.
Országos döntő a továbbjutóknak.
11 tantárgy. Évfolyamonként
különböző feladatsorok!

Kiemelkedő díjazás!

Jutalomkönyv, oklevél, kitűzők,
bajnoki serleg és érmek
a győzteseknek.

Garantált ajándék!

Egyedi szövött karkötő.

Ha kimaradsz, lemaradsz!
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Jelentkezz, és élvezd a tudásod örömét!
Jelentkezési határidő: október 10.
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Az EGYETLEN tanulmányi verseny ifjú tehetségeknek,
mely FELKÉSZÜLÉST IS NYÚJT a döntőkre!
Öröm és dicsőség.
Éld át! Neked is jár.
Egyedülálló!

Tanítóid, tanáraid segítenek,
vagy nevezz be itt:
www.tudasbajnoksag.hu
2016.09.22. 11:07:14

Telefonszám:
06 62 551 133
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Kisiskolások lapja | irodalmi, művészeti, kulturális, ismeretterjesztő folyóirat

Folyóirataink mostantól
személyesen is
megvásárolhatóak!
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Szeretné kézbe venni, kellemes
környezetben olvasgatni, megvásárolni,
vagy az interneten megrendelt lapjainkat
személyesen átvenni?

Mindezt megteheti
József körúti mintaboltunkban..
József körúti mintabolt
1085 Budapest, József krt. 63.
Tel.: (+36-1) 328-0761
E-mail: mintabolt@ofi.hu

Nyitva tartás:
hétfőtől csütörtökig: 9–17 óráig
pénteken: 9–14 óráig

MESE MÁRA
SZEGÉNY GOMBÓC ARTÚR
A KANDÚR SZÜLINAPI TORTÁJA
ISMERD MEG ŐT!
KUKORELLY ENDRE költő
SZEGEDI KATALIN illusztrátor

Educatio
Mikkamakka
Új Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Kiadja az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
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