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A tudomány mai állása szerint az élet nem létezhet víz nélkül. Ez pedig
kifejezetten szerencsés dolog, mert ha mégis létezhetne élet víz nélkül,
akkor az nagyon unalmas volna. Gondoljatok csak bele, mennyi mindent
kellene nélkülözni! Nem lehetne például csónakázni, vagy úszni, fürödni.
Nem volna vízesés, nem lennének források, patakok, tengerek. És akkor a
halakról, rákokról, kagylókról, s az egyéb vízi élőlényekről még nem is szóltunk. Arról nem is beszélve, hogy még az irodalom is szegényebb volna.
Például nem lennének kalóztörténetek sem.
Ha mindebből még nem derült volna ki, a Mikkamakka Magazin idei
harmadik száma a víz témáját járja körül. Az immár megszokott rovatok
– könyvajánló, képregény, recept, rejtvényes feladványok – mellett ebben
a számban is megismerhetsz gyerekeknek alkotó írót, költőt, illusztrátort.
Olvashatsz különleges vízi lényekről, a víz múzeumáról, a Bükk-hegység
különleges forrásairól. Reméljük, ez a sok vízi jó kedvet csinál egy kis pancsoláshoz is!
Nyulász Péter
szerkesztő-bizottsági tag
A borítón Gévai Csilla illusztrációja Berg Judit Mesék a Tejúton túlról című kötetéhez
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Poszterek: belső poszter: Radnóti Blanka illusztrációja Megyery-Pálfay Adrienn
Balaton című könyvéhez (Libell Kiadó, 2014); külső poszter: Rofusz Kinga illusztrációja
Máté Angi Kapitány és Narancshal című kötetéhez (Magvető, 2012).
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A nyúl vagy a tojás
meséje
Kiss Ottó Illu
sztráció: Dániel András
Élt egyszer egy nyúl. A baromﬁudvar lakóival
együtt ő is mindennap hajnalban ébredt, mert
a kakas sosem bírta ki kukorékolás nélkül.
– Csak egyetlenegyszer türtőztetnéd magad! – morgott ilyenkor a kacsa, és a másik
oldalára fordult.
– Inkább élveznéd ezt a gyönyörű hangot! – ájuldozott a
tyúk.
A kakas csak erre várt. Még
három fülsiketítőt kukorékolt,
hogy a többiek is biztosan felébredjenek, aztán kapirgált kicsit a
fekhelye körül, és újra elszundított.
Eddig legalábbis mindig így
történt.
De ma a kakas nem kukorékolt, a kacsa nem morgott, a tyúk
nem ájuldozott se hajnalban, se
később.
– Mi a baj? – kérdezte a tyúk,
amint felkelt a nap. – Beteg
vagy?
– Á, dehogy! – felelte a kakas.
– Csak elgondolkodtam az élet
nagy kérdésein.
– Én is éppen ezen gondolkodtam – szólt közbe a kacsa. – Azon törtem
a fejem, hogy ma felveszem a kétrészes fürdőruhámat, és megmártózom a pocsolyában.
– Jó lesz oda az egyrészes is! – mérte végig a kacsát megvetően a liba.

– Ne csipkedjétek folyton egymást – korholta őket a tyúk, aztán a kakas felé fordult: –
És mik azok a nagy kérdések?
– Á, valójában csak egy van – felelte a kakas. – Hogy vajon mi volt előbb: a tyúk vagy
a tojás?

– A tyúk! – vágta rá a tyúk. Aztán eltűnődött: – Vagy a tojás? – kérdezte.
– Tojás! – jelentette ki a kacsa.
– Tyúk! – ellenkezett a liba, mire a tyúk
odafordult hozzá: – Tessék, mit akarsz?

2
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– Az a baj – legyintett a szárnyával a kakas
–, hogy egyik válasz sem jó. Se a tyúk, se a
tojás.
– Akkor most mégis ki volt előbb? – kérdezte a tyúk.
– A húsvéti nyúl – szólalt meg végre a nyúl
is. – Ő tojta az első tojást.
– A húsvéti nyúl? – hüledezett a kakas. –
És a húsvéti nyulat vajon ki tojta?
– A húsvéti nyulat nem tojták, hanem teremtették – felelte önérzetesen a nyúl.

– És ki teremtette? – kérdezte a kakas.
– A hagyomány – mondta a tyúk. – Ezt
egészen véletlenül még én is tudom.
– Ki az a Hagyomány? – kérdezte a liba.
– Buta liba – nézett rá megvetően a kacsa.
– Ja, akkor az nem én vagyok – mondta a
liba.
Ebben egyetértettek. A kakas is elégedett
volt a válasszal, fülsiketítőt kukorékolt hát, és
elkezdődhetett ez a nap is, amely azután már
ugyanolyan lett, mint a többi.
A
megfejtéseket
a 48. oldalon
találod

A nyúl vagy a tojás?
A mese szövege alapján egészítsd ki a hiányos mondatokat! Színezd ki a három
közül az odaillő szókártyát!
délben
A nyúl mindennap

ébredt.

hajnalban
a kacsával együtt

a csíkos vagy a pettyes fürdőruháját vegye-e fel.
A kacsa azon törte a fejét, hogy

a kakas ma reggel vajon miért nem kukorékolt.
megmártózzon-e a pocsolyában.

gyönyörűnek
A tyúk

fülsiketítőnek

tartotta a kakas hangját.

rekedtnek
Összeállította: Győrﬁ Ágnes
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Hajnalok hajnalán

ővel
Miklya Zsolt költ
eszélgetett
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Mióta írsz gyerekeknek verseket?
Visszakérdezek: Szoktál dúdolgatni? Fütyülni? Énekelni?
Csak úgy. És ha szoktál, kinek
dúdolgatsz, fütyülsz, énekelsz?
Magadnak? Másnak? Mindenkinek, aki csak hallja? És mióta
dúdolgatsz, fütyülsz, énekelsz? Lehet
azt tudni? Aligha. Legfeljebb arra emlékezhetsz, mikor írtad le először. De hogy kinek,
hogy ki fogja elolvasni, még akkor sem tudod. Tizenkét éves lehettem, amikor írtam
egy verset a karácsonyi ünnepségre. Mindenki előtt felolvastam. Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Addig csak dúdolgattam meg fütyültem. Azóta írok is, bár néha
évek telnek el egy-egy vers között.
Ki, vagy mi hat rád nagyon, amikor a
verseidet írod?
A levegő. A szél. A szó. A játék. A lendület.
Minden, ami mozgásba hoz. Vagy épp megállít, lecsendesít. Változás két dolog között,
és a kettő közt egy pillanatnyi szünet. Hogy
mindennek ritmusa van, a kimondott és a ki
nem mondott szavaknak is. Hogy egyetlen
szó elindít egy mondatot, a mondatnak pedig
nincs vége, folytatódik, folyik, mint patak a
kövek között. Sosem unod meg. Hallgathatod sokáig a víz csobogását, ﬁgyelheted
hosszasan a sodrását, mégsem unalmas.
Mint ez a pár szó, ami végül patakmozgássá,
verssé állt össze bennem:

Patakhideg
Hallod? Patak.
Nem vár, folyik.
Látod? Kövek.
Levél-ladik.
Érzed? Hideg.
Örvénykezik.
Hogyan írod a verseidet? Szemlélődsz, és egyszer csak beugrik valami?
Rágódsz dolgokon hetekig? A valóságban
hogy képzeljük el ezt? Sötét sarok? Világos
erkély?
Inkább hajnalok hajnala. A hajnalt is megelőző hajnal nálam versidő. Magától ébreszt, rég
leszoktam az ébresztőóráról, és erre a belső
ritmusra bízom magam. Általában a fél három
és fél öt közötti sávban ébredek. Minél korábban, annál biztosabb, hogy az versidő. Sokszor
már tisztálkodás, öltözködés közben dúdolom
az indító sorokat, szavakat. Mire leülök a papír
– mostanában a laptop – elé, már kész vagyok
arra, hogy a vers történjen velem. Ilyenkor tudom átadni magam leginkább a verspataknak.
Ami nem én vagyok, amihez az ÉN csak a
meder. Olyan ez, mint az imádság. Ha szoktál
imádkozni, érted. Ha nem, próbáld ki egyszer.
Imahelyzetben születnek a legszebb szabad
versek. Annyira szabadok, hogy le sem kell
írnod őket. Hadd menjenek, fussanak, táncoljanak, aztán illanjanak el. Leírni azért kell, mert
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nem hagynak békén. Addig illegetik-billegetik
magukat az orrod előtt, amíg oda nem ﬁgyelsz.
Megtanultam ﬁgyelni rájuk, és nem alszom
vissza hajnalok hajnalán.
Melyik versed született a legemlékezetesebb körülmények között?
Többet is elmesélhetnék, de ha már vízről van
szó, hát a Semmise-ének reggeli úszás közben született. Ahogy róttam a hosszakat az
uszodában, és belefeledkeztem a mozgásba,
a vízbe, úgy jött elő sorról sorra. Mire hazaértem, már csak le kellett írni. Persze ez a háttértudás nem kell a vers befogadásához, elég
csak belefeledkezni a sorok ritmusába.

Semmi lárma!
Látod ez a
semmi kertje,
pázsit, virág,
fa és cserje
a semmiből ki
se látszik,
de a cinke
röpte télen,
moccanatlan
semmi égen
csak hiányzik.

Semmise-ének
Látod, ez a
semmi boltja,
nincsen pultja,
nincsen polca,
mégis annyi
minden benne,
hogyha az ma
mind elkelne,
akkor tényleg
semmi volna,
semmiboltja.
Látod ez a
semmi álma,
nincs partja, mi
hazavárna,
mégis, hogyha
általúsznám,
kékké lennék,
mint a tintám,
merthogy kék a
semmi álma.

Mit szerettél legjobban csinálni gyerekkorodban?
Játszani. És ebbe annyi minden belefér.
Időm nagy részét a szabadban töltöttem,
az udvaron és az utcán, vagy a kertünk mögött kezdődő szántóföldön túli senkiföldjén.
Udvar és utca, fakorona és árok között nem
volt különbség abban a tekintetben, hogy
ismertem, bejártam, belaktam és bejátszottam ezeket a tereket. Játszótársaim is voltak,
hol az utcabeli gyerekek vagy a húgom, hol
5
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a szomszéd bácsi és néni, akik mellett korán megtanultam, hogy egy felnőtt is lehet
gyerek. És persze voltak magányos játékaim,
nagy kalandok és felfedezések a bágergödör
mélyén vagy a diófa tetején. (Bágergödör =
kubikgödör, ahonnan a vályognak való földet
termelték ki egykor a falu házaihoz.)

Mit szeretnél legjobban csinálni ebben a pillanatban?
Elindulnék vele egy útra a Zónában, vagy A
faun labirintusában, ami az ő kedvenc ﬁlmje. Vigyáznék rá és minden lépésemre, ﬁgyelnék minden hangra, minden rezdülésre.
De főleg arra, hogy félelem vagy keserűség,
harag vagy indulat el ne torzítson, és Vidal
kapitánnyá vagy kommandóssá ne váljak út
közben.
Mi volt a legjobb könyv, amit utoljára
olvastál?
Bartis Attila: A vége című regénye. Megrázó,
nem gyerekolvasmány. De csak gyerekként lehet kibírni. És Tóth Krisztina: A lány,
aki nem beszélt című mesetrilógiája, ami
már gyerekkönyv. Mégis, ugyanaz a dráma,
ugyanaz a mélység és magasság. Megrázó, balladai hangon. Arról, hogy gyerekként
hogy lehet kibírni.

És most?
Ugyanaz. Játék és játékkedv, mindenben,
amit végzek. Különben elsüllyedek a gödörben, vagy lezuhanok a fáról. A játék logikája
és nyelve az, amit szülőfalumból, Csorvásról
magammal hoztam és megőriztem, ami
végtelen sálként tart életben és mozgásban.
Játék az is, hogy ilyen képbe öltözteted a folyamatot.
Mit csinálsz legszívesebben szabadidődben?
Mónikával, a párommal beszélgetek, séta
közben, vagy csak úgy, séta nélkül.

Szeretsz úszni?
Megszerettem. Gyerekkoromban első találkozásom a vízzel mint medencényi nagy
mennyiséggel, megrázó volt. Nem voltam
hajlandó belelépni. Később aztán csak megszoktam, hogy létezik ennyi víz a világon.
Apa megtanított úszni is. Fejem a vízbe
tenni már magamtól tanultam meg. Szabályosan lélegzetet venni is. Ma már csak az
veszi észre rajtam, hogy nem vagyok úszó,
aki nagyon ﬁgyel. A lábtempómon, a karcsapásaimon. Mintha sétálnék csak, vagy
járkálnék a vízben. És ez így jó. Különben ki
sem jönnék a medencéből.
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Miklya Zsolt

Egész közel

Buborékleső

Reggel madarak
lepték el az udvart.
Verébkompánia sürgölődött
a kiégett fű között,
valamit lakomáztak.
Aztán feketerigó érkezett, kettő.
Ajtó mögül ﬁgyeltem a nyüzsgést.
Rozsdafarkúink sem
maradhattak ki a jóból,
bár, hogy mi az a jó,
s miért pont itt és most,
nem igazán tudtam hova tenni.
Hívtam apát, nézd csak,
a szülinapomra vendégek jöttek.
Együtt léptünk ki az ajtón.
Kékcinke röppent egész közel,
a rozsdafarkúk meg billegettek.
Morzsát szórtunk a fű közé,
és hirtelen elröpült, mind.

Megszámolnám, de úgyse tudom,
hány buborék táncol az úton,
mikor veri a nyári eső.
Csak a nyár ilyen buborékleső?
Mit tesz az ősz, a tél, a tavasz?
Egyik se les. És nem is szavaz.
Őszi buborék szétpattan hamar.
Eltakarja a színes avar.
Téli buborék kopogva jár
a jégparketten. Csúszik a táj.
Tavaszi buborék felhabzik és
gyorsan beissza a friss vetés.
Csak a nyár ilyen bubori még,
amíg felhővel teli az ég.
De nemsokára szétpattanó
buborékokkal fürdik a tó,
huncutkodva jön megint az ősz,
nyárnak hiszed még, pedig idős,
mint a nagyi, ki fürtös haját
kézzel fésüli, s tüsszent, nahát.
7
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Vig Balázs, illu

Sem embernek, sem kengurunak nem való
hosszú időn keresztül a tengeren hánykolódni. Ezért aztán kitörő örömmel fogadták a láthatáron kibontakozó szárazföldet. Sziklaszirtet, erdőfoltot, homokos tengerpartot láttak.
Még egy kikötőnek örültek volna nagyon. A
hajónak nem voltak matrózai, vagy legénysége, egyedül félig-meddig egy kapitánya. De ő,
ugyebár, ahelyett hogy tisztességgel a munkáját végezte volna, inkább SMS-ben zsarolta
az utasait.
Bújócska vállalta magára, hogy kiköt a kalózhajóval a szárazföldön. Ugyan korábban
még sosem próbált ilyet, de más vállalkozó
szellemű híján megnyerte
a feladatot. Szeretke izgatottan ﬁgyelte, ahogy
egyre közelebb kúszik a
szárazföld, Bújócska
pedig oda sem néz.
Ehelyett Damillal

egyeztet, felmászik az árbocra, lasszót fon a
hajó fedélzetén szétszórt kötelékekből, bemegy a kapitányi kabinba, és olyan mozdulatokkal, mint aki biztos a dolgában, rohangál
fel s alá a fecske fürdőnadrágjában. Mindezek
eredményeként végül biztonságba helyezi a
szárazföldön a hajót.
Ennek örömére Szeretke, Bújócska és Damil összeölelkeztek. Jó volt újra stabilan megállni a lábukon. Ugyan nem tudhatták, melyik
országban, egyáltalán melyik földrészen
vetődtek partra, mégis biztonságosabb közelségben érezték magukat az otthonukhoz,
mint az elrablásuk óta bármikor. Ez az érzés
könnyen megszédítheti az embert. Hát még
ha az előbb sikeresen kötött ki a szárazföldön
egy kalózhajóval! Bújócskának szép lassan a
fejébe szállt az önbizalom és a siker különös
keveréke.
– Tudjátok, mit? Szerintem pattanjunk meg
innen! Nem vagyunk már a tenger közepén.
Nem vagyunk többé a kalózhajón. Egyáltalán,
foglyok se legyünk tovább!
– Csitt, nehogy meghallja a kalózkapitány!
– mondta Szeretke.
– Ugyan, régen magunk mögött hagytuk
már a kalózhajót.
– Nem tűnt fel, hogy a kalózkapitány
mindent hallott, amit beszéltünk? Mi van, ha
mikrochipet ültetett a bőrünk alá, és most is
mindent lát és mindent hall?

8
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– Nem hiszem, hogy így lenne, de ha mégis, akkor ezt neki! – mondta Bújócska, és
olyan kézmozdulatot tett, ami méltán haragra
gerjeszthetné bármelyik kalózkapitányt. –
Látod? Semmi. Vagy nem látta, vagy nincs
hatalma felettünk, mióta eltávolodtunk a kalózhajótól. Azt mondom, hogy fussunk be az
erdőbe, húzzuk meg magunkat, keressünk
valami harapnivalót – éjszaka akár porig is
égethetnénk a kalózhajót –, aztán nyomás
haza. Ugye, Damil?
– Befejezted? Amikor megismerkedtünk,
azt hittem, hogy Damil együgyű, de most már
látom, hogy inkább te vagy ütődött. Először
is, nem tudjuk, hol vagyunk. Csak annyit,
hogy egy édesvizű tenger partján valahol.
Másodszor, a kalózhajó az egyetlen járművünk. És valami csoda folytán még vezetni
is megtanultad. De te inkább felgyújtanád…
És harmadszor: a kalózkapitány világosan
fogalmazott az SMS-ben. Ma éjfélig hozzunk
egy mázsa puszit, és megszabadulunk. Ha
elszöknénk, szerinted nem bukkanna a nyomunkra? Szerinted nem tudna még egyszer
elraboltatni egy kalózhajóval a kád pótlefolyóján keresztül? Mit számít, hogy felgyújtod ezt
a hajót? Majd lesz neki másik, lehet, hogy még
hatalmasabb.
Bújócska ingerült lett, amiért a lelkesedését
és a (szerinte még mindig jó) tervét csak úgy
lesöprik az asztalról.
– És mi van akkor, ha a kalózkapitány nem
tartja a szavát? Ha ki tudja, hogyan, de sikerül
összeszednünk egy mázsa puszit, és még

úgy sem enged minket szabadon. Hiszen
aki hozott neki egyszer egy mázsa puszit, az
majd legközelebb is hoz még egyszer ugyanannyit. Sőt lehet, hogy egy tonnát kér majd,
vagy milliótonnát. Akkor mi lesz, he? Cuppogtatunk majd mindenkit, akivel találkozunk, puszit koldulunk az útszélen, és akkor sem lesz
elég neki. Mi van, ha innentől örök életünkben
jól a nyakunkra jár majd a kalózkapitány?
– Nem hiszem, hogy ezt tenné. Tudod, mit
jelent az, hogy betyárbecsület? Azt, hogy egy
betyár tartja a szavát. Nem támadja hátba,
nem lopja meg, nem öli meg egyik betyár a
másikat, ha a szavát adta. Remélem, hogy
létezik kalózbecsület is, és a kalózkapitány
tartja a szavát.
– És ha nem?
– Akkor én fogom felgyújtani ezt a nyomorult kalózhajót, a kapitánnyal együtt, úgy,
hogy még az űrből is látszani fog a lángja. Áll
az alku? – Szeretke inkább fáradtan, mint ingerülten nézett Bújócskára és Damilra. Szinte
meg sem lepődtek azon, hogy Damil erszénye
megint pityegett egyet.
ÁLL AZ ALKU
– SMS-ezte a szokásos szűkszavúságával a kalózkapitány.

Megjelent: Víg Balázs Puszirablók c.
kötetében, illusztrálta Radnóti Blanka.
Móra Könyvkiadó, 2014.
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A
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a 48. oldalon
találod.
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A kalózkapitány különös váltságdíjat kér a szereplők szabadulásáért: 1 mázsa
puszit. Minden puszi más és más értékű. A táblázatból kiderül, hogy melyik fajtának mi az árfolyama. Az adatok tanulmányozása után oldd meg a feladatokat!

A puszi fajtája

A puszi tömege (értéke)

Jóéjtpuszi

35 kg

Szerelmespár első csókja

16 kg

Sima puszi

2 és fél kg

Gyógyító puszi

21 kg

Muszájból adott puszi

0 kg

Fájó búcsúpuszi

1000 g

Szülinapi puszi

3 kg

Nyálas puszi

50 dkg

Cuppanós puszi

250 dkg

Baráti puszi

14 kg

Megbocsátó puszi

27 kg

3. Puszileltár
A szabadulás reményében mindegyik szereplő
onnan rabol, ahonnan tud. Ki gyűjtötte eddig a
legnagyobb értékű puszikészletet? Írd a nevét
a vonalra!
(A számoláshoz használd a táblázat adatait!)

Szeretke
2 db jóéjtpuszi
1 db megbocsátó
puszi
4 db cuppanós puszi

Bújócska
1 db gyógyító puszi
2 db sima puszi
2 db baráti puszi
1 db szerelmes csók

1. Állítsd csökkenő sorrendbe
a különféle puszikat értékük
alapján!
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
2. Rajzolj csillagot a táblázatba
az azonos tömegű puszifajták
neve mellé!

Egy kis segítség a számoláshoz:
1 kg = 100 dkg
1 kg = 1000 g
1 dkg = 10 g
1 t = 1000 kg
1 q = 100 kg
A mázsa jele: q

Damil
10 db nyálas puszi
39 db muszájból adott
puszi
2 db baráti puszi
5 db szülinapi puszi

10
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4. Olvasd el a kalóz SMS üzenetét! Teljesítsd a kapitány utasítását!
(A táblázat adatai segítenek a feladat megoldásában.)

Csak akkor szabadulhatsz
a tengeren hánykolódó hajó
rabságából, ha ügyesen

A puszi fajtája

A puszi értéke

megoldod a gondolkodtató
feladványt! Kizárólag úgy
fogadom el a váltságdíjat,
ha 5 különböző puszifajtából
gyűjtöd össze a pontosan 1
mázsányi kincset!

1.
2.
3.
4.
5.

Csókollak:
Kalózkapitány

Összesen:

1 mázsa (1q = 100 kg)

5. Mit gondolsz, a kalóz miért épp puszikat kért váltságdíjul? Karikázd be annak a válasznak a
betűjelét, amelyik szerinted magyarázatot adhat e szokatlan alkura!

A

A begyűjtött puszik valójában elvarázsolt drágakövek. A legenda szerint
az átkot csak az igaz szívű gyerekek, a Puszirablók ereje törheti meg.

B

A kalóz rengeteg kincset rabolt fosztogatásai során, amiket egy lakatlan
szigeten ásott el. Mivel a GPS (ejtsd: dzsípíesz) nyomkövető akkumulátora lemerült, a tengeri útonálló csak az Öregkirály lánya segítségével
találhatja meg elveszett aranyládikáit.

C

A magányos kalózkapitány számára nagyobb kincset jelentene egy valódi emberi kapcsolat, mint a világ összes aranya. Ő még soha senkitől
nem kapott egyetlen puszit sem, nagyon vágyik a szeretetre.

D

A kapzsi tengeri haramia agyafúrt terve szerint az elrabolt puszik miatt
eltűnik a szeretet az emberek szívéből, így végre a gonoszág vehetné át
az uralmat a Földön.
totta össze

A feladatokat Győrﬁ Ágnes állí
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A kis kanász meg
a farkas
népmese
Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az
üveghegyeken is túl, ahol a kis kurta farkú malac túr, volt
egy kanászgyerek. Ez a kanászgyerek az erdő szélén lakott, s egy este, mikor éppen lefeküdt, az ajtóra jött egy
farkas, s beszólt neki:
– Kis kanász, ereszd be a fejemet!
– Nem eresztem én – mondta a kis kanász –, mert
megeszel.
– Ne félj, kis kanász, csak egy kicsit melegedni akarok.
A kis kanász kinyitotta az ajtót, annyira, hogy a farkas bedughatta a fejét.
Akkor meg arra kérte a kis kanászt:
– Kis kanász, ereszd be a derekamat is!
– Nem merem, mert megeszel.
– Ne félj, kis kanász, csak melegedni akarok.
A kis kanász jobban kinyitotta az ajtót, beeresztette a farkasnak a derekát is.
– Jaj, de jó meleg van! – mondotta a farkas. –
Ereszd be, kis kanász, a farkamat is, hadd melegedjék az is.
Gondolta a kis kanász: ha már bent van a feje s a
dereka, hadd legyen benn a farka is, s beeresztette
a farkast egészen. A farkas mindjárt letelepedett a
kemence mellé, s mondta:
– Kis kanász, adj kenyeret s szalonnát!
Adott neki kenyeret s szalonnát. Hanem mikor a farkas
elszundított a jó vacsora után, meggondolta a
dolgot a kis kanász: ha fölébred,
még őt is megeszi – hirtelen egy fazék vizet
forralt, kiment
a házból, az
12
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ablakon keresztül leforrázta a farkast, hogy
a fejéről egyszeriben lesuvadt a szőr, s azzal
nagy hirtelen felmászott egy fára.
Hej, uramteremtőm, nagyot ordított a farkas, kiszaladt a házból, felordította az erdőt, s
egy szempillantás alatt összecsődült három
híján száz farkas. Úgy orgonált, s úgy csattogtatta a fogát a három híján száz farkas,
hogy zengett-zúgott belé az erdő.
Aztán odament a fa alá a három híján száz
farkas, s egymás feje tetejére állott, hogy a
kis kanászt levegyék a fáról. De a három híján
száz farkas nem érte fel a kanászt. Erre elkezdettek ordítani, s még jött három farkas, s
azok felállottak a három híján száz farkas feje
tetejére.
No, kis kanász, most mit csinálsz?! Vége az
életednek!

Ő bizony egyet gondolt, s elkezdett kiabálni
torkaszakadtából:
– Forró vizet a kopasznak, forró vizet a kopasznak!
Hej, megijedt a kopasz farkas, kiugrott az
egy híján száz farkas alól, s az egy híján száz
farkas úgy lehuppant, hogy egyszeriben megdöglött valamennyi.
A kopasz farkas elszaladt világgá, az egy
híján száz farkas bőrét meg lenyúzta a kis kanász, s eladta a vásáron jó pénzért.
Ha a kis kanász az egy híján száz farkas
bőrét el nem adta volna, az én mesém is tovább tartott volna.
Megjelent Benedek Elek A szegény ember királysága
című kötetében, illusztrálta Kun Fruzsina, Corvina
Kiadó, 2014.

Összeállította: Győrfi Ágnes

Fejtsd meg, mely szerepeket rejtenek eme eszperente nyelven lejegyzett fergeteges meseszeletek!

Eszperantó

Eszperente

Az eszperantó egy nemzetektől füg-

Olyan nyelvi játék, melyben a monda-

getlen, semleges, nemzetközi, létező

tok megfogalmazásához magánhang-

nyelv. Logikai felépítése és szókész-

zóként kizárólag az „e” betűt szabad

lete nagyon hasonlít a latin nyelvhez.

használni.

E fekete szerzet teste decemberben

Nem teheneket legeltet e gyermek.

remegett, kedves ember beeresztette.

Cseles elme, rejtekhelyre fent lelt, el-

Rettenetesen meleg nedv meglepte,

lenfele nem ette meg. Veszedelmes

keservesen szenvedett sebes feje.

ebek meggebedtek. Levedlett terme-

Gyerek nem lett eledele. Elszelelt,

tes szerzetekkel kereskedve remek

nem lehetett helye e rengeteg.

keresetre tett szert, tele lett perselye.

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

A
megfejtéseket
a 48. oldalon
találod.
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Szőrösbüfögő és társai
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Akart már magával vinni víz alatti palotájába egy Süvöltő? Kacsingatott rád a balatoni nádasból egy hableány? Még nem?
Ami késik, nem múlik!
A régi korok emberei jól tudták, hogy nemcsak a hegyek meg az erdők, de a vízi
világ is tele van furábbnál
furább lényekkel. Lehet,
hogy manapság már
ritkábban merészkednek elő hínár borította rejtekükből,
de azért nem árt
az óvatosság! Ki
tudja, talán még
ma is előfordulhat, hogy a gyanútlan fürdőzőt
megkergeti egy
Szőrösbüfögő,
esetleg hirtelen
víz alá akarja
rántani a Zöldruhás Emberke. Ilyen
inzultus persze leginkább azokat éri, akik
szándékosan zavarják
meg az efféle lények nyugalmát. A fekete képű, halfogú és görbekörmű
víziemberek (ilyen például a tápéi Süvöltő
is) rendkívül zokon veszik, ha kövekkel dobálja meg őket valaki. Azonnal megragadják

a meggondolatlant, és levonszolják vízmélyi
birodalmukba! A nagycétényi Hordófejű
Torzember és a Szőrösbüfögő csak megkergetik az illetőt, bár nyilván ez sem lehet
túl kellemes élmény.

Akkor is legyünk résen, ha csónakázni
támad kedvünk! Ilyenkor minden további nélkül beugorhat mellénk a vízből a
Pirossapkás Ember – természetesen kizárólag azért, hogy jól megijesszen minket.
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Vele sem igen érdemes ujjat húzni, hiszen
a hagyomány szerint ő a vizek és a benne élő állatok felett egyaránt rendelkezik.
Más se hiányzik, mint hogy ránk uszítson
egy csapat piócát vagy néhány kötekedő
kedvű varangyos békát! Azt azért jó tudni
erről a Pirossapkásról, hogy leginkább az
újhold vasárnapján halászni indulókat szereti ijesztgetni. Így aztán kis odaﬁgyeléssel
talán el tudjuk kerülni, hogy összefussunk
vele.
Ennél biztosan jobb élmény lehet a hableányokkal való találkozás! Netán hablegényekkel, mert – talán a vízparti strandolást
kedvelő lányokra való tekintettel – a
néphagyomány ismer ilyeneket is.
Jóllehet ezek a lények sem mennek

miképp se felejtsünk el a napolaj és a fürdőruha mellé elcsomagolni egy kisebb méretű
szekercét, azaz fejszét is!

a szomszédba egy kis ijesztgetésért,
legalább szép a hangjuk, és állítólag néha
még segíteni is hajlandók az embernek –
például felhozzák a vízbe ejtett baltát. Hogy
ezt kipróbálhassuk, a partra igyekezve sem-

Nos, kedves olvasó, ha ezek után még
mindig kedvet érzel egy vízparti kiránduláshoz, hát..., magadra vess! Én szóltam!

Legyenek lányok vagy legények, az biztos, hogy ezekkel a derékig ember, onnan lefelé hal formájú teremtményekkel érdemes
jóban lenni, mert ők vigyáznak a vizek kincseire. Ahogy állítólag efféle elrejtett kincsek
őrzői a mocsarakban éjjelente fellobbanó
lidércfények is. Bár utóbbiakkal jobb, ha vigyázunk, mert a hívogató lángok könnyen a
mindent elnyelő ingoványba csábíthatják a
gyanútlan kincsvadászt!
Ám akkor se hidd, hogy biztonságban
vagy, ha vízzel legfeljebb pohárba töltve
vagy hajlandó találkozni!
A régiek hite szerint
ugyanis egy korty
vízzel együtt –
no meg némi
balszerencsével – megihatunk egy apró
víziborjút, ami
azután a hasunkban borjúfejű, dülledt
szemű, szőrös
lénnyé növekszik, ami olyan
hangot ad, mint a
visító malac. Ezt bizony elképzelni is rossz!
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Amikor az álmok valóra válnak
drea kérdezte
n
A
ei
rg
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C
r
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sz
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ort
nóti Blanka illusztrát

Rad

Radnóti Blanka szebbnél szebb
kötetek illusztrátora. Ám nevét nem csak a mesekönyvek borítójáról ismerhetitek:
az alsós tankönyvek közül
néhányban szintén az ő
graﬁkáit láthatjátok tanulás
közben. Tudjunk meg kicsit többet Blankáról!

olyan szerencsés, hogy időben el
tudja határozni, hogy a graﬁkusi vagy az illusztrátori pályát
választja magának, akkor mindenképpen érdemes továbbtanulnia. Én a MOME graﬁka
szakán tanultam, de akár a Képzőművészeti Egyetemet is választnes
Fotó
: Domány Ág
hatja az, aki ilyen irányban érdeklődik.
Emellett egy sor remek iskola van még,
Mikor határoztad el, hogy illusztrátor
ahol rajzolni tanítanak Magyarországon, és
leszel? Kisgyerekként mi szerettél volna lenni?
persze külföldön is (!). Egy biztos, érdemes
Ha jól emlékszem, 14-15 éves lehettem,
követni a világ eseményeit, mert rengeteg
amikor már biztos voltam abban, hogy
érdekes művész vesz minket körül, akiktől
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen
szintén sokat lehet tanulni.
(MOME) szeretnék továbbtanulni. El is
kezdtem intenzív rajzórákat venni, heti 4
Milyen technikával, eszközzel dolalkalommal iskola után. Persze a mesegozol legszívesebben vagy legkönyv-illusztrálás célként korábban is
gyakrabban?
ott lebegett előttem. De legalább annyira
volt álmodozás, mint az, hogy híres balerina vagy színésznő legyek.
Milyen iskolát kell elvégeznie
annak, aki könyveket szeretne illusztrálni?
Szerencsére az illusztrálás nem
olyan szigorú szakma,
mint mondjuk az orvosi
pálya. Itt nem feltétlenül
kötelező az egyetemi
vagy főiskolai végzettség ahhoz, hogy rajzolni
lehessen. De ha valaki
18
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Leggyakrabban számítógépen dolgozom,
úgynevezett vektorgraﬁkus rajzokat készítek. De ha van időm, akkor nagyon szeretek
festeni. Sajnos már legalább 3 éve nem volt
időm…
Más volt tankönyveket illusztrálni,
mint mesekönyveket? Ha igen, miben?
Nem gondolom, hogy különbözik a kettő
egymástól. Fontos, hogy a rajzok felkeltsék
az érdeklődését az olvasónak. Meg hogy
mivel a Borisz nevű kutyánkról szól. Amúgy ez
az egyetlen olyan könyv, amit én is írtam, így
különösen a magaménak érzem. Amin most
dolgozom, szintén egy kutyás könyv, de nem
akármilyen kutyáról szól, hanem egy segítőkutyáról, akinek mozgássérült a gazdija. A Móra
Kiadónál fog megjelenni tavasszal.

TOP kérdések
Melyik a kedvenc gyerekkönyved,
meséd?
Pán Péter
Mi a kedvenc állatod?
:-) kutya

beszédesek legyenek az illusztrációk.
Ez mind a mesekönyv, mind a tankönyv
műfajánál is lényeges szempont.
Melyik volt a kedvenc munkád? És
most min dolgozol épp?
Az abszolút kedvenc munkám a Borisz
risz-sorozat
(Naphegy Kiadó). Leginkább
azért, mert az egy nagyon személyes történet,

Mi az a három dolog, amit magaddal
vinnél egy lakatlan szigetre?
A családom (beleértve persze Boriszt
is), rajzcucc és egy bicska (hogy valami
hasznos is legyen).
Illusztrációk:
A mint Axolotl, (http://illusztratorpajtasok.blogspot.co.at) Radnóti
Blanka Borisz-sorozata (Borisz bemutatkozik, Borisz, a szuperhős,
Borisz világgá megy) Naphegy Kiadó, 2015.
Ábécés olvasókönyv, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2015.
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Könyvajánló
Besze Barbara válogatása

ma

Marcus Majaluo

Apa, irány a tenger!
Amikor szedett-vedett kabátban, hóna alatt papírokkal meg félig rágott
uzsonnamaradékokkal teli táskájával Apa holtfáradtan hazaér a munkából, tettre kész kis csapat fogadja: Oszi, Vejnő és Annamari. A három
gyerek szaván fogja apját, aki megígérte nekik, hogy aznap elmennek
együtt valahová. Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy…
Alaposan felszerelkezve indulnak a kikötő felé, ahonnan Apa szerint kalandszagot fúj a szél.
Kalandos, vicces és mindenekelőtt: vizes könyv, bátran ajánljuk hát ebben a hónapban (is!)
Koinónia Kiadó, 2013
Keménytáblás, 36 oldal

Jeney Zoltán

Rév Fülöp-sorozat
Rév Fülöp szelíd, barátságos ﬁúcska, aki Balatóniában éldegél, kedvence
a tördemic, legkedvesebb elfoglaltsága a heverészés a szántódpusztán.
Ám amikor Balatóniában, a lovagok, fajszok és miabigyóiak földjén Csobánc király megbetegszik, Akarattya hercegnő parancsát követve Rév
Fülöp útra kel, és kezdetét veszi a kaland...
A sorozat eddig megjelent részei: Rév Fülöp (252 oldal, 2012), Rév Fülöp
Fajszföldön (230 oldal, 2013) Rév Fülöp és Nyár Lőrinc (232 oldal, 2014)
Kolibri Kiadó,
mindegyik kötet keménytáblás
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Balázsy Panna

Csuromvíz (Szandra és a 3. b-sorozat)
Sziasztok! Szentesi Szandra vagyok, és egész szerencsés, mert a 3.
b-be járok, jó fejek az osztálytársaim (a ﬁúk nem mindig), az osztályfőnököm (általában), sőt még a szüleim és a tesóm is. Imádom a fagyit (a
csíkoskétgombócost apával), és a csőnacit (kivéve színházban). Nálunk
épp minden a víz körül forog, mert beneveztünk a környezetvédelmi versenybe. Olyan jó lenne nyerni!
Na, most megyek, mert annyi minden van: gyakorolni a pohárkoncertre,
almát vinni a hajléktalan bácsinak, kideríteni, hogy Juci miért olyan fura,
bagolylevest főzni...
Szerintem olvasd el a Csuromvizet, és megérted! :-)
Manó Könyvek, 2015
Keménytáblás, 96 oldal

lm

Friderike Wilhe

Miért sós a tenger?
75 izgalmas kérdés a természetről, amelyre a választ te magad is megtippelheted a könyvben megadott három lehetséges magyarázat közül.
Olyanokra is fény derülhet, hogy melyik emlős építi a legnagyobb fészket,
miért kell fogat mosnunk, miért csíp a csalán, miért haltak ki a dinoszauruszok, hány tojást tojik egy tyúk egy évben, hogyan keletkeznek a hullámok vagy hogy tényleg csendes-e a Csendes-óceán... És igen, arra is
választ kapunk, miért sós a tenger. Nem csak természetbúvároknak!
Móra Könyvkiadó, 2013
160 oldal, keménytáblás
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Könyvajánló nagytesóknak
sza Julianna

Ka
Írta: Kertész Erzsi, illusztrálta:
L A B IR IN T Ó

Érdemes elindulnunk egy
olyan utazásra, ahonnan
még egyetlen utazó sem tért
vissza?
Kertész Erzsi Labirintó című
történetében egy idősebb
királyﬁ gondol egy nagyot és
beáll hajóskapitánynak, hogy
bebizonyítsa, nemcsak a legkisebb királyﬁak bátrak, és ő
lesz az első, akinek sikerül a
kacskaringós és veszélyes
vízi labirintusból kijutnia.
Főhősünk gondolájának első
utasai: Öcsém, a Macska, Hiú Ábránd, a hullócsillag, Vényusz, a céltudatos nyúl és Villő,
a sellő. Ők azért ﬁzetnek be a hajóútra– az
ismeretlen útitársak, a tapasztalatlan csónakvezető és a veszélyes vízi ösvények ellenére
– mert úgy hírlik, hogy ha az utazó tudja, mi
az életcélja, akkor a Tó valamelyik szigetén
biztosan eléri azt.
Hiú Ábrándnak sikerül is Sztárrá válnia az
utazás során, ami egy hullócsillag esetében
majdnem a legjobb lehetőség – az ideális
persze az, ha valakiből Isteni Szikra lesz.
Vényusz pedig– aki húsvéti nyúlként már nagyot alakított korábban –dicsőséget ér el a
Pecsenye hatkor című ﬁlm főszereplőjeként a
VILÁG feliratú szigeten. Villő is eljut a vágyott,

mágikus iszappakoláshoz,
amiről kiderül ugyan, hogy
nem pihentető bőrápolást,
hanem a bűzös anyag hordását jelenti, de közben
felismeri: néha meg kell változtatnunk az eredeti terveinket ahhoz, hogy elégedettek
lehessünk. Szigetről szigetre
hömpölyög a történet; csónakjukat a közös akarat viszi
előre. Kalandok sora vár rájuk és varázslatos alakokkal
találkoznak a Nagy Odagondolótól a Beszélő Könyvig
– a valóságos természet keveredik a fantázia
világával. Végül egy palackban talált üzenet
segítségével a főhős is esélyt kap arra, hogy
kijusson az útvesztőből. Hogy él-e a lehetőséggel, arra a könyv végén kapunk választ.
Miközben olvassuk a csavaros és szórakoztató történetet, nevetünk a vicces neveken,
többértelmű szavakon vagy a különleges hősök kétes dicsőségén, arra juthatunk, hogy érdemes vállalkozni egy ilyen nagy és kalandos
útra a céljaink elérése érdekében. Az utazás
megkezdéséhez pedig talán nem is kell más,
mint egy gondola(t).
Kertész Erzsi: Labirintó, Cerkabella
Könyvkiadó, 2012
Farkas Judit
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Kockulás dán módra: a LEGO®
ey Zoltán

iki és Jen
N
s
re
e
k
e
z
S
a
tt
Összeállíto
Talán nincs is olyan gyerek, aki ne hallott
volna még a LEGO játékokról. Sőt, olyan is
nagyon kevés van, aki ne játszott volna vele
valaha. És az is ritka, ha valakinek nincs
otthon legalább egy kósza miniﬁgurája.
Megeshet, az új sorozatok nemcsak a LEGO

Hihetetlen, de a LEGO már nagyszüleink idején
is létezett, 1949-ben készült el az első, műanyagból öntött építőkocka játék. Ezt még nem
LEGO-nak hívták (a LEGO csak egy márkanév
volt, és főleg fajátékokat gyártott), hanem
Automatic Binding Bricksnek, ami körülbelül

dobozokban, meg ﬁókokban, ládákban,
szekrényben vannak, de előkerülnek a felső
polcról, a kabátok mögül. Vagy régi készletek a garázsból, a padlásról: anya, apa
gyerekkori játékai. Különös űrhajók, fura
lovagvárak, vagy egy piros tetejű családi
ház háromszög alakú fenyőfákkal. Az is
megeshet, hogy nagypapa mutatja meg az
ő fél évszázados LEGO készletét, ami persze már alig hasonlít a maiakra.

annyit jelent: könnyen összeilleszthető kockák.
Eredetileg egy angol feltaláló, Hilary Fisher
Page ötlete volt, de találmányát megvásárolta a fajátékokat készítő dán mester, Ole Kirk
Christensen, és ő kezdte el gyártani a kockákat a frissen vásárolt fröccsöntő gépével.A
fröccsöntés nem azt jelenti, hogy fröcsögnek a
LEGO kockák, hanem azt, hogy az apró, olykor
bonyolult felépítésű LEGO darabkákat ezzel a
technikával hozzák létre.
27
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A régi ﬁguráknak még nem lehetett mozgatni sem a karjukat, sem a lábukat, sárga
fejükön nem látszott az arcuk sem. Csak
három évvel később jöttek ki azok a ﬁgurák, amelyek már a maiakra hasonlítottak,
különálló tagokkal ésaz azóta megszokottá
vált, mosolygós arcukkal, pötty szemükkel.
De ekkorra már a LEGO világ is sokkal változatosabb lett. Elindult a LEGO Space az
űrhajókkal és a holdbéli tájjal, a LEGO Castle
a középkori várral és a lovagokkal, illetve a
LEGO Town a változatos házakkal, utcákkal
és autókkal.

Kezdetben az emberek féltek a műanyagból
készült játékoktól, mert azt hitték, gyorsan
tönkre mennek, és a gyárat kevés választotta
el attól, hogy csődbe menjen.
A kezdeti nehézségek után azonban a
játék hamar világsiker lett, és azóta minden
játékboltban kapható. Eredetileg tényleg
építőkockákból állt, mindenféle színű, különböző hosszúságú, felül bütykös, alul üreges
téglácskából, az összeszerelési útmutatóban
pedig egy kis kőművesmester ﬁgurája segítette az építkező gyerekeket.
Hogy a LEGO épületek jobban hasonlítsanak
az igazi házakra, később terveztek hozzájuk
ajtót, ablakot, ferde tetőcserepet; fákat és
virágokat a kertbe, majd 1975-ben megjelentek az első emberkék. Ma már csirkecomb és
műanyag pohár is jár a LEGO család vasárnapi ebédjéhez…

Manapság, ha bemegyünk egy LEGO márkaboltba, nem az az első kérdés, hogy milyen
új elem jelent meg egy LEGO univerzumhoz,
hanem hogy mi az új sorozat, amelyben nyakig elmerülhetünk. Hiszen a LEGO újabban
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nem csak az építésről szól. A Technic sorozattal különféle gépeket lehet összeszerelni,
amiket motor hajt, s ezek a komolyabb masinák szinte mérnöki képességeket igényelnek.
A LEGO Architecture sorozat kifejezetten az
építészet szerelmeseinek készült. Sőt, létez-

nek LEGO robotok is, amiket diákok is tervezhetnek különféle versenyeken.
A LEGO mára igyekszik lefedni a valós világ
minden területét: a várost, a vidéket, a tengert, a repülés világát, a világűrt, a föld mélyét
vagy akár a történelmi időket. Elkalandozik a
fantázia birodalmába és saját univerzumokat
teremt, mint a különleges Bionicle, a Chima
vagy az Elves, vagy újraír olyan történeteket,
mint a Harry Potter, a Star Wars, a Minecraft
vagy olyan nagy kedvenc szuperhősökét, mint
Batman és Spiderman. Mert a LEGO játékban az egyik legizgalmasabb dolog, hogy a
ﬁgurák, a kis darabok, amelyek építőkockái
űrhajóknak, házaknak, tűzoltóállomásoknak,
bármikor összerakhatók, akár a saját ötleteink
szerint is. Az útmutató ott van a kezünkben, s
mégis, ha kedvünk tartja, elrakhatjuk, és egy
egészen új univerzumot építhetünk, mondjuk
tűzoltóállomást a szomszéd galaxis olasz éttermének jobbra eső sarkánál, pont ott, ahol
Indiana Jones és Superman lakik, a LEGO
utca 42-ben.
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„Gejzírek” a Bükkben
Nyulász Péter írása
Mintha csak egy varázsló keltené életre, úgy
bukkan elő a víz a Bükk-hegység időszakos
karsztforrásaiból. A Vöröskői-alsó forrás vize
ilyenkor úgy tör a magasba, mintha egy valódi
gejzír volna. A mesés jelenség legtöbbször
tavasszal látható – és nemcsak legendás,
hanem tudományos magyarázata is van:
akkor ad vizet, ha nagy volt a hó, vagy ha sok
eső esett.
A Bükk-hegység nagy része mészkőből áll.
A mészkő jellegzetessége, hogy repedéseibe beszivárgó esővíz a különféle karsztforrásokban lép ismét felszínre. A Bükkben a
legtöbb ezek közül a hegység déli peremén
található. Különösen érdekesek az időszakos
karsztforrások – az Imó-kői-, a Fekete-leni-,
a Vöröskői-alsó- és a Vöröskői-felső forrás.

tavasszal, a hóolvadást követően fordul elő.
Csapadékos években előfordul, hogy nyáron
is ontják magukból a vizet.

Nem mind gejzír,
ami annak látszik!
A Vörös-kő alatti forrás szökőkútszerűen,
mintegy 1,5-2 méter magasra tör föl (akkorára, mint a nagytesód, vagy akár egy felnőtt!)
– és ilyenkor valóban olyan látványt nyújt,
mint egy gejzír, de nem az, hiszen a gejzíreket
utóvulkáni folyamatok működtetik, itt viszont
másról van szó. Ez a karsztforrás annak köszönheti a látványos vízsugarát, hogy a korábbi természetes forrástavát mesterségesen
átalakították az 1970-es években. Addig a
tavacskában buzgárszerűen bukkant fel a víz,
de az átalakítás óta csak egy szűk nyíláson,
valójában egy csövön keresztül távozhat, és
ezért spriccel magasra.
Nagyon izgalmas látvány az Imó-kő forrása
is. Itt a közel 40 méter magas (majdnem akkora, mint egy tizenöt emeletes toronyház!),
függőleges sziklafal aljában egy barlangból
zúdul ki a percenként több ezer liter mennyiségű kristálytiszta víz (mintha minden egyes
percben megtelne egy udvari fürdőmedence).

Bakancsot fel!
Ezek a források akkor működnek, ha a hegység mélyén, a kőzetrepedésekben, barlangjáratokban, elég sok víz gyűlik össze ahhoz,
hogy elérje a járat felső nyílását. Ez leginkább

A leglátványosabb a Vöröskői-alsó forrás;
ez a Heves megyei Felsőtárkánytól északra
található, és a Stimecz ház melletti Vöröskővölgyön keresztül lehet megközelíteni. Az út
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első szakaszát a felsőtárkányi kisvasúttal is
meg lehet tenni, és utána sem nehéz a túra,
csak a patak mentén kell haladni a völgyben
felfelé. Az Imó-forrás szabadon látogatható,
a Tamás-kúti buszmegállótól tanösvényen,
vagy a Hereg-rét felől jelzett turistaútról is
könnyen elérhető.
Jó tudni azonban, hogy a források a megindulást követően csak néhány napig, esetleg
pár hónapig működhetnek, ezért aki biztosra
akar menni és működés közben szeretné látni
ezeket, annak érdemes tájékozódnia indulás
előtt például a Bükki Nemzeti Park honlapján
(www.bnpi.hu ), vagy keressétek fel a Nyugati
Kapu Oktató- és Látogatóközpontot: 3324
Felsőtárkány, Ifjúság u. 34/1., telefon: 06-36534-078.
„– Imó?! – csodálkozott Kamor varázsló.
– De hiszen ő egy igazán jóravaló lélek!
Jól ismerem őt, a Bükk „vizeinek nagy
szelleme”. Azt a hegységet a mélyben
mindenütt feltáratlan barlangok járják át.
Imó nehéz feladata beosztani, hogy a föld
alatti vizekből elég öntözővíz jusson a
felszínre tavasszal, a téli dermedés után
újra kihajtó növényeknek. Olyankor hoszszan morgatja forrásait – a Fekete-lent,
a Lök-völgyit, a Vöröskőit, na meg azt is,
amit róla neveztek el, az Imót –, hogy ﬁgyelmeztesse az embereket az áradásra,
mielőtt a magasba tör fel a víz. Sok tudatlan ember persze fél ettől, és gonosz
szellemnek tartja, aki elviszi a gyerekeket.
Különösen a rosszakat persze…”

Gejzír:
(más néven szökőforrás) melegvizes
forrás, amely többnyire szabályos
időközönként kitör, és vizet, illetve
vízgőzt juttat szökőkútszerűen a
levegőbe.

Karszt:
olyan terület vagy hegység, ahol a talaj
alatti kőzet mélyében barlangokat hozott létre a csapadékvíz. Ezek lehetnek
nagyon keskeny járatok, de óriási termek
is, amilyenek a cseppkőbarlangokban
találhatók.

Karsztforrás:
olyan forrás, ahol egy földalatti patak
bukkan felszínre.

Buzgár:
tómeder mélyén feltörő forrás.

Utóvulkáni folyamatok:
a kialudt tűzhányók vidékén hosszú időn
át még forró gőzök, gázok, hévizes források törnek fel, sokféle formában. Ilyenek
például az iszapfortyogók, büdös barlangok, termálvizes források, gejzírek.

FOTÓ: Imó-forrás: Kozma Attila
NAGYKÉP: Vörös-kői forrás, Felsőtárkány, 2016. február 24.
Lámpával megvilágított időszakos karsztforrás a Bükkben, a

Részlet Nyulász Péter Ciprián – a Balaton hercege című
könyvéből. Illusztráció: Szepesi Szűcs Barbara,
Betűtészta Kiadó, 2014

Vöröskő alatt, Felsőtárkány közelében 2016. február 24-én. A csapadékos időjárás és a hóolvadás miatt időszakos karsztforrások
vize tört fel a Bükkben. MTI Fotó: Komka Péter
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Érdekességek a vizek élővilágáról
állítása

ssze
Sándor Enikő ö
Március 22., azaz a Víz világnapja alkalmából őszi túránk után most ismét
ellátogattunk a Balatonnál található Fenékpusztai Madárgyűrűző és Madármentő
Állomásra Szász Benedekhez, aki rengeteg izgalmas dolgot mesélt a vizek élővilágáról.
Vízparton üldögélve, esetleg erdei sétáink
során patakok, vízzel telt keréknyomok
mellett elhaladva sokszor nem is gondolnánk, milyen gazdag élővilággal rendelkeznek hazai édesvizeink. Már a vízpartok
környékén számos jel utalhat arra, hogy
élőlények sokasága található a közelben,
még ha szabad szemmel nem is látjuk magukat az állatokat vagy növényeket.
Ha például egy mederben csipkeszerűen
megrágott levelet találunk, akkor arra kö-

vetkezhetünk, hogy tömegesen élnek a vízben bolharákok. Ezek az aprócska állatok
az oxigéndús vizeket kedvelik, így ahol a
bolharák fellelhető, annak a víznek az oxigénellátása kiváló, és ez még több élőlénynek kedvez.
Ha szemfülesen járunk-kelünk a vizek
mentén tavasztól őszig, a vízből kilógó növényeken vagy köveken szitakötők levetett
lárvabőrével is találkozhatunk. A különböző
fajú szitakötők más és más időpontban
repülnek ki, mégpedig úgy, hogy a szitakötőlárva kikapaszkodik egy arra alkalmas
növényre vagy kőre, és egy X alakú nyíláson kibújik régi gúnyájából. Immár négy
szárnyra kapva folytatja ragadozó életmódját. Ha ezeket a levetett lárvazsákokat
óvatosan összegyűjtitek, egy határozókönyv segítségével meg tudjátok állapíta-

Szitakötő
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ni, hogy melyik fajba tartozik a szitakötő.
Ezeket a jeleket a vizeken kívül figyelhetitek
meg, de az élet a víztükrön és a víz alatt
zajlik csak igazán, amit ti is könnyen meg
tudtok figyelni!
Ahhoz, hogy a vizekben kutakodjatok,
nem kell különösebb felszerelés: egy határozókönyv, egy nagyító és egy általatok
akár szúnyoghálóból készített háló segítségével már kezdhetitek is az ismerkedést
vízben élő állatainkkal.
A víz felszínén megﬁgyelhetjük a keringőbogarak és a molnárkák táncát. A víz alól, vizsgálat céljából gyűjtögethetünk csigákat, kagylókat, nadályt, rákot, rovarokat: csibort és
csíkbogarakat, amelyek lárváit vízitigrisnek
is szokták hívni, ezen kívül még szúnyog- és
bögölylárvákat stb. Ha szerencsések vagytok, találkozhattok víziskorpióval, amely
gyakori poloskafaj. Első két lába fogólábbá
módosult, a potroha végén található egy
nyúlvány, amely igazából két légzőcső,
ezeknek a segítségével vesz fel oxigént a
légkörből, ezért emlékeztet az igazi skorpióra. A légzőnyúlványával fájdalmas szúrást
képes okozni, de ha lassú mozdulatokkal
próbáljuk meg becserkészni, megvizsgálhatjuk közelebbről is. A fogólábaival ragadja
meg a zsákmányát, például kisebb halivadékokat.

fejlődésükhöz vizes közegre van szükségük. Gyakran láthatunk a vizekben petéket,
és bár első látásra nem tudni, milyen állaté lehet, az alakja sokszor igen árulkodó.
Ha például egyesével vagy kis csoportban
látunk petéket valamilyen vízinövényhez
ragasztva, akkor azok nagy valószínűséggel az unka nevű békafajé. Ha a petéknek

Az év hüllője
2016. év hüllője a kockás sikló.
Életmódja erősen vízhez kötött,
szinte csak vízben és vízparton
találkozhatunk vele. Nevét bőrének
mintázata után kapta, a sok átmenet miatt azonban a vízisiklótól a
sárga fülfolt hiánya alapján különíthető el biztosan. Kisebb halakra,
gőtékre és békákra vadászik, őt pedig a gólya és egyéb vízimadarak
fogyasztják.

Minden kétéltű és hüllő védett
hazánkban!
A vizek környékén hüllőkkel és kétéltűekkel
is találkozhatunk. Minden kétéltű vízhez
kötött életformát folytat: szaporodásukhoz,
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Vöröshasú unka

hosszúkás alakjuk van, akkor
gőtére gyanakodhatunk. Két
unkát tudunk megkülönböztetni: a vöröshasú unka az
Alföldön, de általában sík területen él, a
sárgahasú unka magasabb területeken,
hegyvidékeken fordul elő. Kirándulásaink
során könnyedén meg tudjuk állapítani egy
határozókönyv és egy vonalzó segítségével, hogy melyik kétéltű petéjét látjuk, és
annak ellenére is biztosak lehetünk benne,
ha a kifejlett példánnyal nem találkozunk.
Békáinkat hang alapján is meg tudjuk különböztetni, kis gyakorlással megmondhatjuk, melyik faj kápráztat el bennünket
békakoncertjével.
Kétéltűink a fejlődések során különböző
védekezési módszereket fejlesztettek ki;
van, amelyik csak a gyorsaságában bízhat,
van, amelyik riasztó mintázattal rendelkezik vagy méreganyagot termel. A riasztó
színt legjobban az unkákon figyelhetjük
meg az úgynevezett unkareflexnél, mely
során az állat gyönyörű, élénk hasát táma-

dója felé homorítva próbálja felhívni figyelmét mérgező voltára. Hazai fajaink közül
erősebb méreganyagot a varangyok, illetve
az unkák termelnek. A vöröshasú unkának
csak enyhe a mérge, ezért emlősök és madarak is fogyasztják, de a sárgahasú unka
mérge erősebb, ezért madarak már nem
eszik meg. Mivel
a méregmirigyek
Varangy, fotó: Szatmári Zsolt
a kültakaróján,
azaz a bőrén találhatók, ezért
ragadozó kisemlőseink a varangyokat megeszik,
de bőrükből
kifordítva! A méreganyagok miatt
unka vagy varangy vizsgálata után ne nyúljatok a szemetekbe!
Magyarországon a teknősök közül az
egyetlen őshonos faj a mocsári teknős;
a vízből kilógó fákon napozva figyelhető
meg leginkább. Ha másfajta teknőssel találkoztok a természetben, akkor vigyétek
haza vagy juttassátok el egy szakemberhez, mert semmi keresnivalója nincs hazai
édesvizeinkben, mivel ezek a fajok a mocsári teknősünk elől veszik el az életteret!
Családi kirándulásainkat és természetismereti tudásunkat gazdagíthatjuk, ha
ezeket az élőlényeket közelebbről megismerjük, vizsgálódásaink után azon a helyen engedjük vissza őket, ahol találtuk. A
halakról a legközelebbi alkalommal beszélhetünk.
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Ablak-zsiráf
Kacsacsőrű emlős
A kacsacsőrű emlős Ausztráliában él. Széles, lapos csőre
van, mint a kacsának, és széles, lapos farka, mint a hódnak.
Tojásokat rak, de a kicsinyeit tejjel táplálja. Élete nagy részét a vízben tölti.

Pelikán
A pelikán hatalmas csőre alatt óriási toka, vagyis a torokzacskó ﬁtyeg. Olyan, mintha merítőhálója lenne. Ebben
gyűjti a halakat, hogy aztán le is nyelje őket. Hatalmas
szárnya segítségével gyorsan és kitartóan repül. A pelikánt
gödénynek is nevezik.
„Iszik, mint a gödény” – mondják a nagyivókról.

Tiszavirág, kérész
A tiszavirág nem növény, hanem rovar. Lárvája tavak, folyók
mélyén fejlődik három éven át. Ekkor feljön a víz színére,
és előbújik a 10 centi hosszú, színpompás, törékeny testű
tiszavirág. Nyár elején csapatokban rajzik. A kifejlett rovar
mindössze néhány órát él.
Tiszavirág-életű, avagy kérészéletű – mondjuk arra, ami
nagyon rövid ideig tart.

Úszóhártya
Sok vízimadár, a béka, a teknős, a hód, de még a víziló és
a jegesmedve ujjai közt is úszóhártya feszül. Segíti őket az
úszásban.
A búvárok békatalpa is a vízhez kötődő állatok úszóhártyáját utánozza.
Részlet Somlai János Ablak-zsiráf könyvek – Állatok című könyvéből
(Móra Kiadó 2015, illusztráció: Hegedűs Márton)
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A víz múzeuma

zeállítása

ss
Nyulász Péter ö
Mit keres múzeumban a víz? Csak nem ilyen
rossz a helyzet?! Igaz, rengetegszer halljuk,
hogy a tiszta víz nagy kincs, és meg kell
óvni – de arra mégsem gondol senki, hogy
páncélszekrényben kellene őrizni egy üveg
vizet. Arra még valóban nincs szükség, hogy
úgy kelljen mutogatni, mint letűnt korok
régészeti leleteit, ám jobb, ha már most gondolunk arra, mit kell megtennünk azért, hogy
erre soha ne legyen szükség! Ennek átélésében és megértésében segít a víz múzeuma,
az esztergomi Duna Múzeum.

Esztergomban, a Dunakanyar bejáratában,
egy interaktív, családbarát tárlat várja a gyerekeket, szüleiket, tanáraikat. Már a lépcső-

házban rabul ejti a látogatót egy csodás és
játékos szerkezet, az „aquamobil”. Szívesen
elidőzik itt az ember, ám érdemes beljebb haladni, hogy megismerhessük a magyarországi víztörténet jelentős eseményeit és alakjait,
az ember és a természeti környezet viszonyának folyamatos változását. A látogatók olyan
kérdésekre kaphatnak választ, hogy mire
képes a víz ereje, hogyan működik a láncos
kút vagy az arkhimédészi csavar, vagy hogy
hogyan védekeztek és védekeznek az árvizek
ellen egykor és napjainkban.
A Duna Múzeum legnépszerűbb bemutató tere a „pancsoló”. Itt, aki nem
vigyáz, akár még vizes is lehet! Az
izgalmas és mókás berendezés segítségével testközelből lehet megismerni
a víz ﬁzikai és kémiai tulajdonságait,
kísérletekkel, tapasztalati úton. A következő helyiségben, a térképteremben,
a régi, történeti térképek mellett egy
Magyarországot ábrázoló, nagyméretű űrfelvételt is találnak a látogatók.
Az árvizekről, a folyószabályozásról
és a csatornázásról tárgyak és ﬁlmek
mesélnek – egy repülőgép belsejében.
A Duna Múzeum különleges része
a Látványtár. Mérnöki műszerek, különböző vízemelők, hajók és malmok
makettjei, valamint a folyószabályozásokhoz készült régi és újabb térképek mellett a Duna Múzeum őrzi Széchenyi
István útlevelét. A gyűjtemény felfedezését
érintőképernyők, táblagépek és más multimédiás eszközök segítik.
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cius 22-én, de
osztálykirándulások alkalmával, akár a
Múzeumok
Éjszakáján
is, érdemes
felkeresni a

A képekről is látszik, hogy a Duna Múzeum
látogatói számára nem kérdéses: a tanulás szórakoztató és izgalmas is lehet! Az
óvodásoktól az egyetemistákig minden korosztály számára kínál múzeumi tanórákat,
vizes kísérleteket környezetvédelemről, vízi
élővilágról, vízgazdálkodásról. Ahhoz pedig,
hogy valaki részt vegyen a Duna Múzeum
programjaiban, nem is feltétlenül szükséges
elutaznia Esztergomba. Elég, ha részt vesz
a Víz világnapjához kapcsolódó országos
programban, hiszen ezt évről évre a Duna
Múzeum szervezi meg. Az eddigi akciók és
elkészült pályamunkák a www.vizvilagnap.hu
internetes oldalon megismerhetők.
Igaz, a Víz világnapja idén is lezajlott már-

Duna Múzeumot, amikor kulturális programok és nyitott raktárak teszik izgalmasabbá az éjszakai múzeumlátogatást, a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében pedig egész
napos családi rendezvényre várják a kicsiket
és nagyokat.
Duna Múzeum – Magyar Környezetvédelmi
és Vízügyi Múzeum
CÍM: 2500 Esztergom, Kölcsey u. 2.
Tel.: 06 33-500-250
e-mail: info@dunamuzeum.hu
honlapok: www.dunamuzeum.hu;
www.vizvilagnap.hu
Nyitva tartás: februártól április végéig, illetve
november–decemberben 10–16 óráig, május
és október között 9–17 óráig. Szünnap: kedd!
Vizy Zsigmond / Duna Múzeum.
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Élj Zöld Szívvel, ÖKOsan
es beszélgetett
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Egy szervezet, amelyben
zöld szív dobog
Manapság egyre több hír, plakát ﬁgyelmeztet mindannyiunkat arra, hogy a
modern, felgyorsult világ veszélybe sodorja Földünket és annak vízkészletét.
Szerencsére élnek olyan emberek közöttünk, akik mindennapi életükkel példát mutatva hirdetik, tanítják a természetvédelem fontosságát. Kik is azok a
„zöldszívesek?” Erről mesélt Orgoványi
Anikó, az egyesület elnöke a Víz világnapja kapcsán.

Milyen módon vesznek részt a gyerekek a Zöld Szív Folyóﬁgyelő- és Patak Programjának munkájában?
A Zöld Szív Egyesületben patakot fogadunk
örökbe, facsemetéket ültetünk, öreg fákat
ápolunk – ezekkel az a célunk, hogy közelebb hozzuk a természetet városban élő kisgyerek számára is.
A Védjük a patakunkat! című munkafüzet
és a Patakzsák nevű eszközcsomag segítségével pedig rendszeresen szervezünk vízvizsgálatot a Duna-Tisza vízgyűjtő területén.
Évente négyszer mérjük a víz minőségét,
átlátszóságát, hőmérsékletét, kémhatását,
szennyezettségét, a meder állapotát, élővi-

lágát. A begyűjtött adatokat szakértők segítségével dolgozzuk fel. A résztvevő gyerekek
vízzel kapcsolatos meséket, verseket gyűjtenek, illetve ők is írnak történeteket saját
élményeikről, érzéseikről.

Ökoiskola
Az „öko” szócska arra
utal, hogy az intézmény
tanulói, tanárai minden tevékenységüket oly módon végzik,
hogy közben a lehető legnagyobb
mértékben tiszteletben tartják az
élővilág érdekeit. Ezekben az iskolákban fontos célkitűzés a jövő
generációjának környezettudatos életmódra való
nevelése.

Igaz, hogy Jacques-Yves Cousteau
(ejtsd: zsák ív kusztó), a híres kutató is felﬁgyelt munkájukra?
Valóban, tevékenységünk híre még a híres
francia kutatóhoz, Cousteau kapitányhoz is
eljutott, aki 1991-ben meghívott minket Duna-kutató hajójára. Két napig együtt dolgozhattunk vele a folyó megﬁgyelésén.
Milyen programokkal készülnek a Víz
Világnapjára?
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A Zöld szív 10 pontja
1. Becsüld és óvd a természet értékeit!
2. Szeresd a vadon élő növényeket,
fákat! A zöldszívesek sohasem tépnek le vadvirágot.
3. Védd a vadon élő állatokat! A zöldszívesek nem bántalmaznak rovarokat és más állatfajokat.
4. Gondoskodj az élőhelyek
megőrzéséről!
5. Végy védnökséged alá egy természeti értéket! (Lehet patak, vadvirágos rét, fa, erdő, domb)
6. Védd meg az ott élő növény- és állatvilágot!
7. Vigyázz a patakok, folyók, tavak
vizére!
8. Becsüld a jó levegőt!
9. Őrizd a természet és környezeted
tisztaságát!
10. Ültess egy fát, és vigyázz rá!

Ilyenkor országszerte a víz a központi téma.
A gyerekekkel kirándulást szervezünk egy
választott partszakaszhoz, ahol vízkémiai
kísérleteket végeznek, és játékos feladatokat oldanak meg. Összehasonlítják a patakból, folyóból,
vagy tóból vett mintát a csapvízével, nagyítóval ﬁgyelik
az apró, vízben élő állatokat,
lerajzolják a vízparti növényeket. Beszélgetünk a víz
tisztasága megőrzésének fon-

tosságáról, ami nem csak
az ember, de a földön élő
minden élőlény számára életfontosságú.
Hogyan kapcsolódhatnak be ebbe
az érdekes természetvédő munkába
azok a gyerekek, iskolai
közösségek, akik kedvet
kaptak a zöldszíves kutatásokhoz?
Szeretettel várjuk a kirándulást, felfedezést, kísérletezést kedvelő csoportok jelentkezését a Zöld Szív
központjában. Levélcím: Zöld
Szív Egyesület, 2013 Pomáz,
Jankovich Gyula u. 31/a
e-mail cím:
orgovanyi.aniko@gmail.com
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Kisiskolások lapja

Bábok a vízben Vietnámtól
a Balatonig
Farkas Judit interjúja
Mit keresnek a bábok a vízben? Mi köze a
rizsnek a cirkuszhoz? Hogyan kapcsolódnak
egymáshoza tűzokádó sárkányok és a balatoni tündérek? Ezek a kérdések is felmerültek, amikor Székely Andreával, a veszprémi
Kabóca Bábszínház igazgatójával a vízi bábszínházról beszélgettünk.
A vízi bábszínház Vietnámból ered.
Mikor és miért alakult ki ez a műfaj?
A vietnámi vízi bábszínház több száz, sőt ezer
éves múltra tekint vissza. Távol-Keleten a rizs
a fő táplálék, amit vízben termesztenek. Nem
könnyű elképzelni, de a vietnámi földművesek

Thang Long Vízi Bábszínház. Hanoi, Vietnám

vízben állva dolgoznak. A vizes földeken dolgozó parasztok kis faﬁgurákat faragtak, vagy
találtak egy különös formájú, úsztatható fadarabot, majd a többiekkel együtt játszani kezdtek vele, és történeteket találtak ki hozzájuk.

Ezt a faﬁgurákkal való
mesélést abban
tudom hasonlítani
a magyar paraszti
munkához kapcsolódó játékhoz,
ahogy egy pásztor
megpihent, faragott
egy furulyát és azon játszott,
így szórakoztatta magát és társait.
Hogyan képzeljünk el egy vízi bábszínházi előadást?
Egy hagyományos vietnámi előadásban fából faragott, színesre festett bábok úsznak a
vízen. A bábjátékosok a folyóban vagy tóban,
illetve ma már medencében, derékig a vízben
állnak. Egy szalagfüggöny takarásában vannak. A függöny alatt vezetik át a bábokat tartó, nádból készült rudakat. A nádpálcák belső,
üreges részében zsinórok vannak, ezekkel
lehet a ﬁgurák egyes testrészeit így távolról is,
szinte láthatatlanul mozgatni.
A közönség a partról vagy a medence széléről nézi a vízen úszó bábokat. A víz játékától,
hullámzásától még különlegesebb az élmény.
Tüzes játékok is kiegészítik a műsort; petárdák, tűzokádó sárkányok is gyakran feltűnnek
az előadásokon, amelyeket élőzene kísér. A
zenészek régen csónakban ültek, manapság
a medence mellett foglalnak helyet. Különleges, ütős, fúvós és vonós hangszerekkel kísérik a produkciót.
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Miről szólnak ezek a
történetek?
A hagyományos
vietnámi vízi
bábelőadásban
a mindennapi
életből vett
jeleneteket
vagy
le-

gendákat mutat be a sok, egymást
követő, rövid etűd. A szereplők sokfélék,
szántó-vető parasztok, uralkodók, illetve harcosok, táncosok, humoros ﬁgurák, de sárkányok is. Legjobban egy cirkuszi előadáshoz
hasonlít, amiben sok-sok különleges attrakció
követi egymást. A vízi bábszínház tulajdonképpen a klasszikus vásári, mutatványos produkcióknak egy nagyon speciális formája.

Nálunk is készült már vízi bábszínházi
darab. Miben volt hasonló a hagyományos vietnámi előadásokhoz, és miben volt más?
Nyulász Péter Helka – a Burok-völgy árnyai
című könyvéből a veszprémi Kabóca Bábszínház mutatott be vízi bábszínházi előadást Helka, a Balaton tündére címen a rendezésemben.
A szabadtéri előadást Veszprémben, a Balaton
körül több településen, Budapesten és más
helyszíneken is bemutattuk. Az előadásban
nem a hagyományos vietnámi technikát használtuk, de vízen
játszódik ez a különleges
balatoni történet is. Abban is eltér a
produkció a klasszikus
távol-keletitől, hogy két
felvonásos mesejáték,
vagyis összefüggő történet. Számomra magától
értetődő volt, hogy a Helka-előadáshoz a vízi
bábszínházat válasszam. Az előadásban a vízen kis csónakok, vízi lények és állatok úsznak,
bizonyos elemek a tóból bukkannak elő. A produkció most „alszik”, de remélem, hogy hamarosan felébred „Csipkerózsika-álmából” és jövő
nyáron ismét bemutatjuk.
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Rejtvényoldalak

nes
Összeállította: Győrﬁ Ág

A
megfejtéseket
a 48. oldalon
találod.

I. A kVÍZ kérdéseinek segítségével számos érdekességet tudhatsz
meg a vízről. Találd meg a válaszok között a helyes megoldást!
Karikázd be a megfelelő betűjelet! Bátran használd az internetet, vagy
látogass el a könyvtárba kutatómunkád során!
1. Melyik a világ leghosszabb folyója?

a)

Nílus

b)

Amazonas

c)

Mississippi

2. Mivel foglalkozik az oceanográﬁa tudománya?

a)

A tengerek, óceánok tanulmányozásával foglalkozó tudományág.

b)

Szárazföldi tornádókra emlékeztető érdekes vízi jelenségek
vizsgálatával foglalkozó természettudományos munka.

c)

Az oceanográfusok a tengeri közlekedés biztonságát, és a navigáció
pontosságát szolgáló hajózási térképek készítésével foglalkozó kutatók.

3. Mit jelent a hidrofóbia szó?

a)

Émelygéssel, szédüléssel, gyakran hányással járó rosszullét.
E betegség felbukkanása a hosszú tengeri utazások során a
legjellemzőbb.

b)

A hidrofóbiás ember irtózik a víztől. Nem mer bemenni az uszoda medencéjébe, vagy a Balatonba, de még a fejét sem meri a víz alá meríteni.
Más szóval víziszonya van.

c)

A hidrofóbiában szenvedők testén allergiás tünetek jelentkeznek csapvíz
fogyasztása esetén. Gyakori tünet a bőrszárazság, illetve kékes-zöldes
foltok megjelenése a test felületén.
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4. Válaszd ki a hibásan leírt szót!

8. Bolygónk gazdag vízkészletekkel rendelkezik. A Föld felszínének 76 százalékát víz
borítja. Ennek hány százaléka édesvíz?

a)

vízilabda

b)

vízespohár

a)

Megközelítőleg 50 százaléka.

c)

vízkereszt

b)

Alig 4 százaléka.

c)

A Föld vízkészletének több
mint a fele iható.

5. Mi a neve annak a műszernek, ami a levegő páratartalmának mérésére szolgál?

a)

hidrométer

b)

paraméter

a)

április 22.

c)

higrométer

b)

január 6.

c)

március 22.

6. Melyik szó nem a csónak szinonimája?

a)

ladik

b)

naszád

c)

sajka

9. Melyik nap ünnepeljük a Víz világnapját?

7. Mennyi egy felnőtt ember szervezetének
átlagos víztartalma?

a)

A test tömegének körülbelül
60 %-a.

b)

A test tömegének körülbelül
75 %-a.

c)

A test tömegének körülbelül
50 %-a.
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A
megfejtéseket
a 48. oldalon
találod.

II. Keresd a kakukktojást!
Minden sorban találsz egy oda nem illő szót. Karikázd be a kakukktojás
előtt álló betűjelet! Ha ezeket a betűket helyes sorrendbe állítod, egy tengerrel kapcsolatos jelenség nevét kapod megfejtésül. Nézz utána a szó jelentésének a könyvtárban vagy az interneten!
(F) Santa Maria

(H) Pinta

(L) Mary Rose

(T) Nina

(E) tengeri

(Ő) málé

(B) törökbúza

(G) burgonya

(Á) hó

(S) dér

(V) harmat

(É) zúzmara

(C) márna

(A) hering

(I) dévérkeszeg

(G) angolna

(U) árvíz

(P) özönvíz

(Ú) áradás

(D) árfolyam

(R)…part

(Z)… nagy

(L)… malac

(O), öböl

III. Keresd meg a 10 elrejtett, vízzel kapcsolatos szót a táblázatban!
Vízszintesen és függőlegesen is haladhatsz.
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IV. Ki vagyok én?
A leírások alapján párosítsd az akváriumok sorszámát a megfelelő betűjellel!
Kösd össze az összetartozókat!
1

2

3

4

5

6

7

A

B

C

D

E

F

G

3 PISZTRÁNG

1 HARCSA

6 CÁPA
7 SNECI

2 PONTY

5 SZARDÍNIA
4 ANGOLNA

A Hegyi patakok őshonos lakója vagyok. A Bükk-hegység duzzasztott
tározóiban tömegesen tenyésztenek. Ünnepi fogás készülhet belőlem a családi asztalra, de a barna
medvének is kedvenc csemegéje
vagyok.

C Hosszú bajuszom a legjellegzetesebb külső tulajdonságom. Folyami
törpe vagy óriási változatomban
is láthattok. Akár 2 méteresre is
megnőhetek. Húsom ízletes, szálkamentes.

F Tengeri hal vagyok, ezért a magyar
gyerekek leginkább csak dobozba
zárva, olajos vagy paradicsomos
mártásban találkozhatnak velem.
A legendával ellentétben semmi
közöm az olasz szigethez

B A korallzátonyok félelmetes csúcsragadozója vagyok.
Szalagfűrésszerű, több sorban elhelyezkedő, pengeéles
fogaim állandóan készek a támadásra. Mellesleg ﬁlmsztárként is ismerhettek!

D A pecások legnépszerűbb
édesvízi hala vagyok.
Szeretem a náddal szegélyezett, iszapos tavakat,
lassabb folyóvizeket. A
magyaros halászlében az
én szeleteimet fogyasztják a leggyakrabban.

E Ezüstösen csillogó,
ﬁckándozó kishal
vagyok. Küsz néven
is ismerhettek. A
horgászok kiváló
csalinak tartanak.

G Kígyóra emlékeztető formám miatt könnyen felismerhető vagyok. Szaglásom világcsúcstartó! A fertőzésekre
érzékeny vagyok, ezért a Balatonban már alig lehet rám
akadni.
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Labor a konyhában

a
Összeállította: Réti Mónik

Szökésben a víz
Amire szükséged lesz:
• 3 átlátszó pohár vagy átlátszó műanyag
edény (például joghurtos pohár)
• 2 papírtörlő kendő, négyrét hajtogatva
• kétféle ételfesték (vagy más vízbázisú, élénk
színű festék)
• kb. 5 dl víz (ez attól is függ, mekkorák az edények)
Így készítsd el:
1. Állítsd egymás mellé a három poharat, majd
töltsd meg a két szélső poharat háromnegyed
részig csapvízzel! A középső pohár maradjon
üresen.
2. A két szélső pohárban lévő vizet színezd meg
ételfestékkel (vagy más festékkel)! Annyi festéket tegyél bele, hogy jó élénk színeket kapj!
3. Az összehajtogatott papírtörlőt helyezd hídként két-két pohár közé, ahogyan a kép mutatja.
4. Várj türelemmel, és ﬁgyeld
a változást: nézz rá a poharakra fél óra, egy óra,
majd két óra elteltével.

•

•

•
•
•

vizet tartalmazó pohár között legyen egy tiszta vizet tartalmazó pohár.
Milyen papírral működik a kísérlet? Próbáld ki
papír zsebkendővel, csomagolópapírral, kartonnal is. Tapasztalsz különbséget?
Csak papírral működik a színek vándorlása?
Próbáld ki, mi történik, ha műanyag darabot
vagy egy növényi szárat teszel „hídként” a kétkét pohár közé!
Ha nem kapsz ételfestéket, próbálkozz valamilyen vízbázisú hobbifestékkel
Milyen színt látsz, ha a végén a poharak tartalmát egy edényben összeöntöd?
Következő számunkban ennek a kísérletnek
egy érdekes változatát mutatjuk meg.

Takarítási együttható:

Ötletek:
• Próbáld ki a kísérletet úgy
is, hogy a középső pohárba is töltesz csapvizet.
• Kipróbálhatod a kísérletet
három színnel és öt pohárral is. Mindig két színezett
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A rejtvények megoldásai
A nyúl vagy a tojás

3. oldal

A nyúl mindennap hajnalban ébredt.
A kacsa azon törte a fejét, hogy megmártózzon-e a pocsolyában.
A tyúk gyönyörűnek tartotta a kakas hangját.
A kakas azért nem kukorékolt, mert az élet nagy kérdésein gondolkodott.

Puszirablók

11. oldal

4. (Az 5 puszifajta bármilyen sorrendben elfogadható.)

A puszi fajtája

A puszi értéke

1. Jóéjtpuszi

35 kg

2. Megbocsátó puszi

27 kg

3. Szülinapi puszi

3 kg

4. Gyógyító puszi

21 kg

5. Baráti puszi

14 kg

Összesen:

Puszirablók

10. oldal

1. Jóéjtpuszi (35kg), Megbocsátó puszi (27 kg), Gyógyító puszi (21 kg), Szerelmespár első csókja (16 kg), Baráti puszi (14 kg), Szülinapi puszi (3 kg), Cuppanós puszi (250 dkg), Sima puszi (2 és fél kg), Fájó búcsúpuszi (1000 g), Nyálas
puszi (50 dkg), Muszájból adott puszi (0 kg) (A Cuppanós puszi és a Sima
puszi tömege megegyezik, emiatt sorrendjük felcserélhető.)
2. Cuppanós puszi (250 dkg) = Sima puszi (2 és fél kg)
3. Szeretke gyűjtötte eddig a legtöbb puszit.
Szeretke: 70 + 27 + 1 = 98 kg
Bújócska: 21 + 5 + 28 + 16 = 70 kg
Damil: 5 + 0 + 28 + 15 = 48 kg

A kiskanász meg a farkas

13. oldal

a) kopasz farkas
b) kanászgyerek (vagy kiskanász)

1 mázsa (1q = 100 kg)

5. Mivel a válasz nem derül ki a könyvből, a gyerekek fantáziájára van bízva a
választás, nincs egyetlen jó megoldás. Jó vitatéma lehet egy osztálytermi
megbeszélésre, drámapedagógiai feldolgozásra, a vélemények meghallgatására, érvek-ellenérvek felsorakoztatására.
Egy lehetséges megoldás:
c) A magányos kalózkapitány számára nagyobb kincset jelentene egy valódi emberi kapcsolat, mint a világ összes aranya. Ő még soha nem kapott senkitől
egyetlen puszit sem, nagyon vágyik a szeretetre.
(E válasz indoklása: A kalóz kizárólag SMS-ben tart kapcsolatot másokkal,
ezért nagyon magányosnak érezheti magát. Bensőségesebb, szeretettelibb
életre vágyik. A kalózkodás során felhalmozott kincsek nem tették boldoggá.)

Rejtvényoldalak

42. oldal

1. – b)
2. – a)
3. – b)

Rejtvényoldalak

43. oldal

4. – b)
5. – c)

Rejtvényoldalak

44. oldal

6. – b)

II. Keresd a kakukktojást!

7. – a)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

8. – b)

–L
–G
–Á
–A
–D
–L

9. – c)

Rejtvényoldalak

Megfejtés: D A G Á L Y
VI. Keresd meg a 10 elrejtett, vízzel kapcsolatos szót a táblázatban!

A - 3.
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PATAK, ESŐ, PÁRA, ÁRVÍZ, CSEPP, TENGER, FELHŐ, ÉG, HÓ, GÁT

45. oldal

B - 6.
C - 1.
D - 2.
E - 7.
F - 5.
G - 4.
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Fenntarthatósági
Témahét az iskolákban
2016. április 18–22.

Erőforrások Minisztériuma (EMMI) megbízásával a PontVelem Nonproﬁt
Kft. szervezésében, valamint az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), az
Oktatási Hivatal (OH), és a Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc
Gimnázium és Szakközépiskola szakmai együttműködésével valósul meg.

A program célja a Föld napja

valósíthatók, ösztönzik az újszerű

Itt tudnak regisztrálni a résztvevő

üzenetének közvetítése, a diá-

pedagógiai módszerek – interak-

iskolák, innen lehet letölteni az

kok mozgósítása és széles körű

tivitás, digitális eszközhasználat

iskolai programokat segítő óra-

szemléletformálása a környezet-

– alkalmazását, segítve ezzel a

terveket és egyéb oktatási segéd-

és természetvédelem ügyéért. A

pedagógusok szemléletformáló

anyagokat. A honlapon kerülnek

diákok emellett megtanulják azt

munkáját.

meghirdetésre a kiegészítő esemé-

Mese mára
A nyúl vagy a tojás? – Kiss Ottó meséje
A kiskanász meg a farkas
Ismerd meg őt!
Miklya Zsolt költő
Radnóti Blanka illusztrátor

nyek.

ik és jogaik ismeretében hogyan

Az alsó tagozatosok témája a

kapcsolódjanak be környezetük

papírgyártás és az újrahasznosítás

A honlap mellett a https://www.

értékeinek, sokszínűségének meg-

lesz, a felső tagozatosok az élelmi-

facebook.com/fenntarthatosagi.

őrzésébe.

szer útját követhetik végig, illetve

temahet/ közösségi oldal segíti az

az ökológiai lábnyom témakörével

információk megismerését, to-

Iskolai programok

ismerkedhetnek meg, a középisko-

vábbadását.

A Témahét a köznevelés keretében,

lások számára pedig a klímaválto-

a Nemzeti Alaptantervvel össz-

zás lesz a központi téma.

Fenntarthatósági szakmai konferencia 2016. április 22.

valósul meg. A program támogatja

A tematikus tanórákhoz kapcso-

az iskolák helyi kezdeményezése-

lódóan a kisebbeknek rajzverseny,

A Témahét zárásaként a Föld

it is, illetve ösztönzi a téma iránt

a felsősöknek és a középiskolá-

napján egy szakmai konferenciát

elkötelezett szakembereket, véle-

soknak a hét utolsó napján, a Föld

rendezünk, amelyre a Témahéten

ményformálókat az iskolai progra-

napján (április 22.) pedig egy or-

részt vevő iskolák pedagógusait

mokban való önkéntesi részvételre.

szágos kvíz és online tudásverseny

várjuk.

zárja a programot.

Néder Katalin, OFI

A Témahétre olyan tematikus óraterveket, foglalkozásokat ajánlunk,

A Témahét honlapja

amelyek – építve az iskolák helyi

A Témahét központi eleme a www.

adottságaira – a tanórák keretén

fenntarthatosagi.temahet.hu hon-

belül és a tanórákon kívül is meg-

lap, amely március 30-tól elérhető.
Kiadja az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
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amelynek fővédnöke Áder János köztársasági elnök. A Témahét az Emberi

hangban, a kerettantervekre épülve
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a víz

Kisiskolások lapja | irodalmi, művészeti, kulturális, ismeretterjesztő folyóirat

Idén tavasszal kerül megrendezésre először a Fenntarthatósági Témahét,

is, hogy állampolgári kötelessége-

2. évfolyam, 3. szám | 2016. március
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