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De Vlieger Evelien - Panders Wendy

Félix időt csinál

– Félix, idén már mehetnél egyedül Pilla né-
nihez.
Szombat délután van. Félix a szüleivel hár-
masban ül az asztalnál, és mit sem sejtve 
épp egy forró fasírtba harap. A száját égeti 
meg, mégis a füle lesz piros a dühtől. Még 
hogy egyedül Pilla nénihez, füstölög. Jól 
hallotta egyáltalán? Visszaköpi a fasírtot a 
tányérjára, és tágra meredt szemmel bámul 
a szüleire.
– Már igazán elég nagy vagy ahhoz, hogy 
egyedül menj látogatóba, Félix. Ez is hozzá-
tartozik a felnőtté váláshoz.
Ilyeneket akkor mond anya, amikor valami 
kellemetlen dologról van szó.
„Mosd meg egyedül a hajad.”
„Hozd be a postát.”
„Edd meg a spenótot! Csak le kell nyelni.” Az-
tán: „Ez is hozzátartozik a felnőtté váláshoz.”
Már nem is olyan biztos benne, hogy szeret-
ne felnőni…

Félix és a szülei minden évben felköszöntik a 
nagynénit a születésnapján, meglátogatják, 
visznek neki üdvözlőlapot és ajándékot. Fé-
lixnek minden évben velük kell mennie. Most 
meg ráadásul menjen egyedül…
– Már tízéves vagy, édes fi am. Ideje, hogy ezt 
is megtanuld. És ne köpködj!
„Ki időt nyer, életet nyer.” Ez az aranybetűs 
tábla nagymamánál lóg a falon. Életet, nem 
Pilla nénit!
– Erre nincs időm – válaszol Félix határozot-
tan.

– Félix – mondja anya. – Ne szemtelenkedj! 
Megígértem Pilla néninek, és nagyon vár.
– De anya, komolyan. Tényleg nincs időm.
– Valóban? Hát akkor tégy róla, hogy legyen. 
Csinálj magadnak időt!

Félix nem hisz a fülének. Csak tennie kell róla? 
Lehet időt csinálni? Anyára néz, de anya nem 
nevet.
Lehet időt csinálni? Ha ez igaz lenne! De ho-
gyan?
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A kérdés mérges gilisztaként tekergőzik a 
koponyájában. A fasírt csöndben hever a 
tányérján. Az ebédje időközben veszélyte-
lenné vált, de Félix már nem éhes.
Időt csinálni! Időt kell csinálni, gondolja. 
Nem kell egy egész napot. Egy fél nap is 
elég. Vagy akár néhány óra. Sikerülnie kell. 
Nincs más választása. Már majdnem véget 
ért a gyerekkora, anya is ezt mondta teg-
nap. Nem vesztegetheti hát az időt.
– Figyelj ide, Félix – mondja anya. – Meg-
ígértem, hogy holnap odamész. Három óra 
körül vár Pilla néni.
– Te viccelsz!
– Szó sincs róla! Tegnap volt a születés-
napja. Én munkából jövet beugrottam 
felköszönteni. Te meg elmész holnap. 
Hát nem tökéletes? 
Félix szóhoz se jut.
Apa behozza az édességet: egy vastag 
szelet fagyitortát üvegtányéron.
– A karácsonyi maradék – mondja 
anya, egy műanyag rénszarvas lábát 
nyalogatva.
Félix újra reménykedni kezd. A fagylalt 
kellemesen hűsíti égett nyelvét. Ha ja-kellemesen hűsíti égett nyelvét. Ha ja-
nuár végén még van karácsonyi torta, nuár végén még van karácsonyi torta, 
akkor idővel talán sok minden más is akkor idővel talán sok minden más is 
megoldódik. Elropogtat pár csokoládé megoldódik. Elropogtat pár csokoládé 
karácsonyfát; a fagyi lassan olvad szét karácsonyfát; a fagyi lassan olvad szét 
a szájában. Még az is elképzelhető, hogy a szájában. Még az is elképzelhető, hogy 
majd rájön, hogyan kell időt csinálni.
– Végre elfogyott ez az óriási torta! – ne-
vet apa. – Már úgyis mindjárt itt a tavasz.vet apa. – Már úgyis mindjárt itt a tavasz.
Mire üres a tányérja, kész a terv. 

A nyelve ugyan felhólyagosodott és a 
gyomra is üres, de legalább van terve. Időt 
fog csinálni!

Félix átmegy nagypapa műhelyébe. A hosz-
szú évek alatt összegyűlt kacatok között 
tud a legjobban gondolkodni. És az se baj, 
ha még több kacatot hord ide, mert a mű-
helybe úgyse jön be senki, csak Félix, a pó-
kok és a bogarak. Időt csinálni!
De hogyan? Fogalma sincs. Próbál gondol-
kodni az időről, de a feje tele van gyapjúval. 
Vagy vattával. Mindenesetre nem nyálkás 
agyvelővel, amivel egy olyan megfogha-
tatlan dologról tudna gondolkodni, mint az 
idő. Inkább listát ír, hogy beinduljon az agy-
működése. Ezt anya szokta mondani, és ez 
általában segít is.
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Lassan ki is tisztul a feje. Nagypapa! Nagy-
papa mindent tud, amit az időről tudni lehet. 
Már egy éve meghalt, de még mindig szíve-
sen belebeszél a dolgokba és nagyon jól szó-
rakozik mindenen. Félix sokszor hallja, ahogy 
magában kuncog.
– Nocsak, Félix – hallja nagypapát most is. 
– Szóval időt akarsz csinálni?
Félix bólint.
Nagypapának nem kell magyarázni.
– Csináljunk napórát?
– Ma nem is süt a nap, nagypapa.
– Akkor inkább homokórát? Az is méri az 
időt. Majd nagyobb szemcséket teszünk 
bele. Golyóbisokat.
– És az meg mire jó?
– Akkor lassabban telik az idő – mondja 
nagypapa.
– Biztos?
– Nem. De hogy mi van biztosan és mi nem, 
az teljesen mindegy. Fő, hogy a fejedben úgy 
legyen. 

Félix és nagypapa nézik, hogyan hullanak alá 
a golyók a résen. Néha egy-egy megakad.
– Ajaj, megállt az idő! – viccel nagypapa.
Félix agyában továbbra is ott motoszkál a 
kérdés.

Hát így nem, gondolja.
– Ez nem vezet sehova, nagypapa.
– Úgy tudtam, nem is igyekszünk sehova. De 
sebaj, van más ötletem!

Részlet De Vlieger Evelien – Panders Wendy Félix időt csinál 

című könyvéből.  Fordította: Alföldy Mari. 

Csimota Kiadó, Budapest, 2015
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Szekeres Niki beszélgetett Keresztesi Józseff el

Ha eszembe jut egy jó ötlet...

Eddig felnőtteknek írtál 
mindenfélét, mik voltak ezek?
Régebben elég sokat írtam más 
írókról, könyvekről, egyáltalán má-
sok munkáiról. Ezekből az írásaim-
ból három kötet állt össze. És megjelent 
egy könyv a dalszövegeimből is. Mostaná-
ban leginkább versekkel és színdarabokkal 
foglalkozom, sőt, írtam egy gyerekeknek szó-
ló darabot is a pécsi bábszínház számára, az 
a címe, hogy Dzsungelmese, avagy kisorosz-
lán keresi a sörényét.

Hogyan jutottál egy gyerekvers-köte-
tig? Mi vagy ki ösztönzött arra, hogy gye-
rekverseket írj?
Nem a saját ötletem volt. Egy kiváló szer-
kesztő, Elekes Dóra, aki annak idején egy 
gyerekkönyvkiadónál dolgozott, ismerte a 
dalszövegeimet, és neki jutott eszébe, hogy 
mi lenne, ha megpróbálnék gyerekeknek 
szóló verseket is írni. Tetszett az ötlet, és ne-
kiálltam a munkának. Végül is ebből született 
aztán a Mit eszik a micsoda? című gyerek-
vers-kötet.

Kiken tesztelted a verseket?
Gyerekeken és felnőtteken is. Elsősorban a 
saját családomon, persze. De olvastam föl 
belőlük irodalmi esteken felnőtt közönség-
nek, és jól fogadták. Sőt, jó pár gyerekversem 
komoly, felnőtteknek szóló irodalmi lapokban 

jelent meg. Ugyanakkor nem 
csak teszteltem a verseket a 

családomon, ennél jóval mesz-
szebb mentem: az egyik verset a 

kisebbik lányomtól kértem el a köny-
vem számára.

Mit tartottál legfontosabbnak a ver-
seid írása közben? Gyerekekre gondoltál, 
amikor írtál, vagy csak úgy jöttek belőled a 
rímek, szavak, verssorok?
Elsősorban rímjátékokból, játékos monda-
tokból indultam ki. Persze volt olyan is, hogy 
egy kép, képsor, hangulat lett a költemény 
kiindulópontja, például az éjszakai vonatútról 
szóló vers esetében. Vagy ott az elveszett 
gombfocijátékosról szóló rövid versecske: 
aki gombfocizott valaha, jól tudja, hogy me-
nyire rossz érzés, ha elkallódik egy-egy játé-
kosa.

Játékos versek ezek, tele humorral, te 
is szoktál nevetni, miközben írod a verseidet?
Ha nevetni nem is, de azt azért érzi az em-
ber, ha sikerült beletrafálnia valamibe. Mint 
ahogy azt is, ha nem sikerült: akad pár olyan 
verskezdemény, amelyek mindmáig arra 
várnak, hogy egyszer majd újra elővegyem 
és tovább kalapáljam őket. És azt is érzi az 
ember, ha valami nem rossz ugyan, akár kö-
zölni is lehet, de azért lehetne jobb is. Az is 
előfordul, hogy egy-egy szöveg hónapokkal-
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évekkel a megírása után nyeri el a végleges 
formáját.

Van-e valamilyen különös hobbid?
Szeretek olvasni, kirándulni, szeretek zenét 
hallgatni, és sokat gombfocizom a kisfi am-
mal.

Hogy képzeljük az írást nálad? Van 
egy asztalod, amihez mindig leülsz, vagy 
egy karosszéked? Hogyan dolgozol?

Van egy asztalom, és van rajta egy számí-
tógép. Itt szoktam dolgozni. De a verseket 
azért inkább noteszre, füzetlapokra írom, és 
ha már készen vannak, akkor másolom be 
őket a gépbe. Ha eszembe jut egy jó ötlet, 
rímjáték, verssor, akármi, akkor azt azonnal 
fel kell írnom, mielőtt elfelejtem. Mert lehet, 
hogy az utcán, vagy a piacon, vagy épp az 
erdő kellős közepén jut eszembe. És utána 
persze meg is kell találnom, hogy hová is ír-
tam fel.
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Mit csinálsz, ha éppen nem írsz?
Én amikor dolgozom, akkor is írok, mások 
könyveit javítom-szerkesztem. Egyébként 
szabadidőmben azt csinálom, mint bárki 
más: olvasok, játszom, reggelizek és vacso-
rázok, a barátaimmal találkozom.

Mit csinálsz mostanában legszívesebben?
Egy hosszabb verses mesén dolgozom. Már 
egy jó részével készen állok, és nagyon sze-
retném a jövő tavasszal befejezni. Kalandos 
történet lesz.

Ki a kedvenc íród, költőd?
Ha gyerekeknek szóló könyvekről, vagy 
ifjúsági irodalomról van szó, akkor Jani-
kovszky Éva.

Mi a kedvenc fi lmed?
Gyerekfi lm? A Chihiro Szellemországban 
című japán rajzfi lm, meg a Leo és Fred.

Melyik a kedvenc évszakod?
Tavasz. (Már amikor van tavasz. Mostaná-
ban ritka.)

Melyik a kedvenc napszakod?
A kora este.

Milyen időt szeretsz a legjobban?
A napos, de nem forró időt. Egy kis szellő-
vel.

TOP kérdések

A versek Keresztesi József Mit eszik a micso-

da? című könyvében jelentek meg a Magvető 

Kiadónál, 2015-ben. Illusztrátor: Adonyi Gábor
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Nyulász Péter meséje
Kálmán bácsi születésnapja

Kálmán bácsi nyugdíjas, és nagypapa, de va-
laha katona volt. Pedig inkább azt hihetnénk, 
hogy órásmester lehetett, mert rengeteg 
órája van. Ketyeg körülötte az egész ház. Van 
egy órája a karján, amire szögletes betűkkel 
az van írva, hogy PAKEMA; egy a mellényzse-
bében, egy láncon, aminek lópatkóforma jel 
van a számlapján; az éjjeliszekrénykén egy 
MOM feliratú vekker kattog; a falon kakukkos 
és konyhai órák, és így tovább. Ám az összes 
órái közül az egyikre, a nagyszoba padlóján 
álló, díszesen faragott, óriási ingaórára külö-
nösen büszke Kálmán bácsi, ami olyan, mint 
egy nagy üvegvitrin. Mintha csak arra szol-
gálna, hogy abban tartsák külön polcokon az 
órákat, a perceket, a másodperceket, a tized-
másodperceket…  

A naptárról bezzeg fogalma sincs Kálmán 
bácsinak. A napokkal nem törődik. Mit neki 
a hónapok, meg az évek! Mit érdekli őt már-
cius, vagy június vagy talán november? Sze-
rinte nem az a fontos. Sőt az nem is fontos, 
mert ha minden egyes perc és óra és nap 
rendben telik, akkor rendben lesz a hét is, a 
hónap is és az év is! 

Csak azt az egyet tudja, hogy mikor van 
vasárnap. Az is csak azért érdekes a számá-
ra, mert olyankor egy órakor – hoppá bocsá-
nat, 13 óra 00 perckor – megérkezik 
a fi a a feleségével, meg a lánya a férjével, és 
érkeznek velük az unokák is - mind az öten, 
hogy együtt ebédelhessen a család.     

De a vasárnapot sem a naptárból nézi ám 
Kálmán bácsi! Az ingaóra segít neki! 

Nem is akárhogyan. Régi szerkezet, valódi 
mestermunka, nem ám ilyen-olyan ideig-
óráig hetyegő-lötyögő ócska krumpli, mint a 
mostaniak! Abban a régi órában patikamér-
legen vannak kigrammolva a másodpercek, 
méghozzá éppen egy hétre való. Egyszer 
kiszámolta Kálmán bácsi, hogy az pontosan 
604 800! És ha jól húzzák fel azt az órát – 
márpedig Kálmán bácsi mindig jól húzza fel 
–, akkor annak a régi órának éppen pontosan 
604 799-szer lendül az ingája. Ha megáll 
függőlegesen, azt jelzi, eltelt egy hét. A jó fel-
húzásnak az a titka, hogy a kulcsot minden 
napra kétszer kell megforgatni, és akkor biz-
tos, hogy legközelebb egy hét múlva, reggel 

 7 óra 59 perc 59 másodperckor áll 
meg az inga - hiszen a legelső alkalommal 
egy vasárnapi reggelen, pontban 8 órakor 
húzta fel Kálmán bácsi. 

Amióta nyugdíjas lett Kálmán bácsi, azóta 
minden egyes reggel, miután megborotvál-
kozott és megitta a reggeli teáját, odalép az 
ingaórához – pontban  7 óra 59 perc 
30 másodperckor. Kinyitja az ajtaját, mint 
valami szekrényt, és megáll előtte. Mintha 
kivenné belőle az aznapra való időt, ahogyan 
az aznapi ruhát szokás kiválasztani. Persze 
nem ez történik, hanem fél percen át fi gyeli, 
hogy tovább lendül-e az inga. Ha igen, akkor 
minden rendben. Ha nem, akkor Kálmán bá-
csi hangosan számolva éppen tizennégyszer 
tekeri meg a felhúzót, és ebből azt is tudja: 
vasárnap van, tehát 13 órakor  érkeznek 
az unokák.

2mikkamakka-bel-press2.indd   9 2015. 12. 06.   13:57:26



6Mikkamakka

10

Kisiskolások lapja

10

Ezen a vasárnapon azonban egy kicsit 
másként történt! Egyszer csak megszólalt az 
ajtócsengő. 

–  12 óra, 34 perc, 56 másodperc 
– olvasta le az időt Kálmán bácsi, és megle-
petten tette hozzá:

– Ki lehet az, ilyenkor?! 
Irma néni, Kálmán bácsi felesége, nem 

válaszolt, csak elmosolyodott, és indult ajtót 
nyitni, amin aztán betódultak az unokák, és 
mögöttük a szüleik.

– Korábban érkeztetek! – jegyezte meg 

már-már rosszallóan Kálmán bácsi, ám 
ahogyan ezt kimondta, a család egyszerre 
kiáltotta:

– Boldog születésnapot, Nagypapa!
– Ma születtél, kilencven éve! Hát nem 

emlékszel? – hangoskodtak az unokák.    
Na persze, hogy arra már nem emlékezett 

Kálmán bácsi, hiszen ki emlékszik arra, mi-
kor született?! Azt viszont kikötötte, hogy a 
köszöntésnek bele kell férnie pontban 13 
óráig, mert akkor az ebéd kezdődik.

Illusztráció: Igor Lazin 
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Szövegértő feladatok
A feladatokat Győrfi  Ágnes állította össze

1.  Olvasd el Nyulász Péter meséjét, és a szöveg alapján válaszolj a kérdésekre!

a) Mi volt a foglalkozása Kálmán bácsinak, mielőtt nyugdíjas lett? 

b) Mennyi ideig működik az ingaórája, ha minden napra pontosan kétszer forgatja meg benne 

a kulcsot? 

c) Keress a szövegben arra utaló jeleket, hogy Kálmán bácsi megrögzött óramániás!

d) Hány éves Kálmán bácsi ezen a vasárnapon? 

e) Hány vendég érkezett összesen az ünneplésre? 

f) Mennyi ideje maradt az unokáknak a nagypapa köszöntésére ebédidőig? 

2.   Kálmán bácsi hatalmas óragyűjteménye elfoglalja az egész házat. Segíts Irma néninek meg-
találni a nagy becsben tartott időmérő eszközöket, hogy letörölhesse róluk a port a születés-
napi ünnepségre! Töltsd ki a táblázat üres sorait! (Ügyelj a szavak helyes toldalékolására!) 

Az óra típusa Hol van
egy kisméretű óra a számlapján patkóformájú jellel

az éjjeliszekrényen

konyhai órák

a nagyszoba padlóján

a falon

szögletes karóra PAKEMA felirattal

11

3. Állítsd növekvő sorrendbe az időmérésre használatos mértékegységeket! A nyíl mindig a 
nagyobb felé mutasson! 

másodperc hónap emberöltő

nap hétesztendő

perc évszak tizedmásodperc

óra
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Milyen technikával dolgo-
zol legszívesebben?
Sok mindent kipróbáltam, de 
mindig visszatérek az akvarell-
hez. Szeretem, hogy gyorsan szá-
rad, és szeretem a véletlenjeit, ahogy 
fut és szárad. 

Hogyan kezdődött nálad a rajzolás/
festés, már gyerekkorban is szívesen fog-
lalkoztál ilyesmivel?
Belenőttem a rajzolásba, a családban sok 
festő volt, grafi kus, dekoratőr, így ez volt a 
természetes közegem. Harmadiktól pedig 
egy délutáni, vizuális iskola nevű művésze-
ti képzésben is részt vettem, ahol minden 
technikát kipróbálhattam. 

Melyik munkádra vagy a legbüszkébb 
és miért?

Tandori Dezső költő Medvék minden meny-
nyiségben című könyvére vagyok a legbüsz-
kébb. Már gimnázium alatt beleszerettem 
ezekbe a versekbe, és volt idő, amikor saját 
kedvemre több vershez is rajzoltam. Később 
ebből állt össze egy kiállítás. Ezt látva Ko-

vács Eszter, a Pagony Kiadótól, felvetette, 
hogy mi volna, ha megkeresnénk Tandori 
Dezsőt egy új kiadás ötletével. A Medvék 
minden mennyiségben című verses kötetet 
először 1977-ben adták ki, és többször meg-

jelent azóta, de már nem volt elérhető 
sem a boltokban, se a könyvtárak-

ban. 
A legnagyobb boldogság vi-
szont az volt, amikor a szerző 
azt mondta az illusztrációkról, 

hogy „most értek haza a medvéi”. 
Ennél nagyobb elismerést nem re-

mélhettem, és nem is vágyom többre. 
Azóta megjelent egy újabb Tandori-kötet az 
eddig nem kiadott medvés és verebes ver-
seiből, és most fejeztem be a Medvetalp és 
barátai című könyvét. 

Az illusztrációidhoz honnan meríted 
az ihletet?
Hmm, talán mindenből, ami ingerként befut. 
Szeretem jól érezni magam, és igyekszem 
minél gyakrabban rácsodálkozni a világra, 
valahogy hiába nőttem fel, nem múlt el ez a 
gyermeki „túlgondolása” a dolgoknak. 
Ha a félhomályos utcában kirajzolódik a kuka 
mellett egy zsák sziluettje, előbb jut eszem-
be, hogy az valószínűleg egy elefánt, mint 
hogy összegyűjtött szemét. 
Azt hiszem, ráálltam, hogy keresem a csodát, 
és elvárom, hogy ne legyen olyan unalmas a 
világ, mint ahogy ilyen idős koromra már ta-
lán lennie kellene. 

Cikkünkből megtudhatod, hogyan 
értek haza Agócs Írisz illusztrátor 
medvéi, hogy telik az idő vidéken, 
és hogyan lehet képekkel üzenni.

Beszélgetés Agócs Írisszel
„Keresem a csodát”
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Mi volt a kedvenc mesekönyved az 
alsóban? 
Janikovszky Éva nagyjából minden könyve, 
de különösen, a Ha én felnőtt volnék. Egyrészt 
órákig el tudtam bíbelődni a Réber László-raj-
zokkal, szerettem összepárosítani 
a rajzokon a szek-

rényben a cipőket, kabátokat 
és kalapokat szín szerint… 
mert vegyesen voltak egymás 
felett, és nem is mindig jött ki, 
hogy mondjuk lett volna piros 
mindenből. Szerettem, hogy 
minden ételrajz toronyba ra-
kott gombóc volt, bármelyik 
Réber László által illusztrált 
könyvben. Persze a legfon-
tosabb rész a felnőttségre 
vonatkozó fogadalmak voltak, 
amiket én is komolyan vettem, 
és alig vártam, hogy felnőtt 
legyek, és megehessek min-
den ebéd előtt egy nagy tábla 
csokoládét. Ezt egyébként, ha 
nem is táblaméretben, de a 
mai napig tartom. 

Régen Budapesten éltél, most Pécs 
mellett, Abaligeten egy tanyán. Mennyiben 
változott az időbeosztásod a fővároshoz 
képest? Mit szeretsz a legjobban a vidéki 

életben?
Már nem is emlékszem 
az időbeosztásomra 

2mikkamakka-bel-press2.indd   13 2015. 12. 06.   13:57:36



6Mikkamakka

14

Kisiskolások lapja

Budapesten. Azt hiszem, sokkal hasznosabb 
vagyok most, és azt az időt, amit pihenéssel 
töltök, boldogan használom kinti tevékeny-
kedésre, vagy az erdőben sétálásra. Sikerült 
úgy kialakítani az életmódunkat, hogy abba 
nagyon jól belesimul az én hektikus mun-
karitmusom. Ha két hétig könyvet adok le, 
akkor a kert vár két hetet. Szeretem a csen-
det, a jó levegőt, a lelassult időt, hogy nincs 
közvilágítás – így természetes fényviszo-
nyok közt élhetünk, és megélhetjük a ter-
mészet évi ciklusát. Amikor korábban 
sötétedik, mi is korábban megyünk 
aludni, a táplálkozásunkat az idény-
jellegű termények határozzák 
meg. Minden szuper itt. Majdnem 
biztos vagyok benne, hogy előbb-
utóbb bárki megérzi, hogy vala-
hogy sokkal inkább a természet 
részei vagyunk, mint amennyire a 
civilizáció általi leválasztódás ezt 
elhiteti velünk – ez nem egyenlő 
azzal persze, hogy fi gyelmen kívül 
kellene hagyni azt, amit az emberiség 
minden jó és rossz hozadékával együtt 
elért idáig.  

Melyik a legkedvesebb saját fi gurád 
és miért?
Azt hiszem, nincs ilyen. A rajzolást és a ké-
peket inkább eszköznek gondolom, ami köz-
vetíti az üzenetet, amit a világgal szeretnék 
közölni, arról, amiben vagyok. 
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TOP kérdések

Melyik a mostani kedvenc mesekönyved?
Boldizsár Ildikó világmese-gyűjteménye: 
Mesék életről, halálról, újjászületésről. 

Mi a kedvenc színed?
Az indigókék.

Mi a kedvenc rajzfi lmed?
Az idő urai 

Mi a kedvenc ételed?
A csokoládé.

Melyik a kedvenc állatod?
A saját kutyánk, Verzál.

TOP kérdések
Lerajzolom, hogy mit gondolok a Tandori-
versekről, vagy bármi másról, akármilyen 
szöveget kapok, és hogy most egy gömb 
alakú macska vagy egy amőba körvonalú 
medve jelzi a véleményem, az másodlagos. 
Ettől függetlenül tisztelem az összes lényt, 
aki engem kommunikál. 

Most milyen könyvön dolgozol?
Nagyon kemény hónapot zártam. Minden 
megbízás összesűrűsödött az elmúlt jó 
pár hétre. Befejeztem két újabb kötetet egy 
ausztrál kiadónak a Shona Innes által írt so-
rozathoz (ebben a sorozatban jelent meg A 
barátság olyan, mint a mérleghinta illetve Az 
élet olyan, mint a szél című könyvek), lesz 
egy Tandori Dezső-könyv, elkészült egy újra-
rajzolás a Kolibri Kiadónak egy altatós kötet-
hez, és jelen pillanatban kutyákat rajzolok brit 
felkérésre egy remek kis útmutatóhoz, hogy 
mit miért csinál a kutya.
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Kezdetben a Nap és a Hold férj és feleség 
voltak. Együtt éltek, és számtalan gyermekük 
volt. A Nap és a Hold gyermekeit csillagok-
nak hívjuk. A Nap, a Hold meg a csillagok 
nem azt eszik, amit mi. Tűzzel táplálkoznak, 
azért ragyognak úgy.

Kezdetben, amikor a Nap és a Hold férj és 
feleség voltak és együtt éltek, egyszer egy 
hatalmas főnök jött a falujukba, nem tudom, 
honnan jött, és mi volt a neve. Rengeteg 
ajándékot hozott magával Oly gazdag volt és 
olyan szép, hogy a Hold szíve lángra lobbant 
iránta. Mikor a főnök elment, titkon jelt adott 
neki. Az út fordulójában találkoztak, s a Hold 
megszökött vele.

A Nap hamar észrevetette, hogy nincs 
mellette a Hold.

– Hol van? – kiáltott rá gyermekeire.
Azok nem tudtak válaszolni.
– Hol van, azt kérdem tőletek.
Haragtól izzott az arca, és a csillagok fél-

tek tőle.
– Ó – kiáltott rájuk a Nap –, ti segítettetek 

az anyátoknak?
Azonnal űzőbe vette őket. És amikor utol-

ér egy-egy csillagot, rögtön elnyeli, és senki 
sem beszél arról a csillagról többé. De a csil-
lagok olyan sokan vannak, és annyira szét 
vannak szórva, hogy még mindig maradt né-
hány, sőt még igen sok van belőlük.

Ettől kezdve a Nap egyre csak ott rohan 
a Hold és a csillagok mögött. És mikor a 
Hold a látóhatár szélén feltűnni látja a Na-
pot, menekül, hogy idejében eltűnhessen a 
kunyhójában. S mikor a Nap végigszalad a 

mennyboltozaton – ezt mindennap láthatjuk! 
–, átszalad egészen a másik oldalra, soha-
sem fárad ki, nem is pihen meg sohasem. 
Alig tűnik el, felbukkan a Hold, hol itt, hol ott, 
mert sokszor változtatja rejtekhelyét, nehogy 
a férje rátaláljon. De az néha meglepi őt, és 
fogával kiszakít egy-egy darabot belőle.

Néha, ha a Hold kicsit tovább időzik gyer-
mekei között, még ott találja őt a Nap az 
égen, és el akarja nyelni. Eddig nem sikerült 
neki, mert a Hold is nagyon gyors. Amikor 
férje eléri, elugrik tőle, és kezdődik újra a haj-
sza.

Néha a Nap megleli felesége rejtekhelyét. 
Halkan, nagyon halkan a közelébe lopódzik, 
de a Hold ilyenkor nem bújik elő.

A Nap, a Hold meg a csillagok
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Amint teheti, rögtön gyermekei körébe 
siet, a csillagok közé, mert nagyon szereti 
őket, olyan jó anya. Egyik kunyhóból a má-
sikba megy, meglátogatja őket sorban. Néha 
részt vesz egy-egy gyermeke lakodalmán, 
fejére ilyenkor csodálatos fátylat borít, azt a 
fátylat, amit a Nappal való házassága idején 
viselt. S mikor a Föld másik oldalán feltűnik a 
Nap, hamar elmenekül gyermekeivel együtt. 

Csak egyet hagy ott, mindig ugyanazt a csil-
lagot, amelyik fi gyelve őrködik reggel és este, 
és hírt hoz neki, ha veszély fenyegeti.

Régóta, igen régóta tart már ez a folyto-
nos üldözés. De egyszer, egy napon vége 
lesz, és újra rend lesz a világban.

Afrikai mese
Radnóti Miklós fordítása

Boldizsár Ildikó

Mesék az élet csodáiról

Takács Mari illusztrációival

Budapest, 2015, Magvető

Amint teheti, rögtön gyermekei körébe 
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Azt talán minden gyerek tudja, hogy egy 
év 365 napból áll (négyévente pedig egy-
gyel több napból.) Vagyis a Föld ennyi idő 
alatt kerüli meg a Napot. Egészen pontosan 
365 nap 5 óra 48 perc 46 másodperc alatt. 
Ennek múlását az emberek már Krisztus 
születése előtt is naptárak segítségével 
követték nyomon. Az egyik legelterjedtebb 
naptár Julius Caesar nevéhez fűződik. Ő 
vezette be a julián naptárt időszámításunk 
előtt 45-ben, amelyben az év 365 napból 
állt, és minden negyedik évben beiktat-
tak egy szökőnapot. Ez azonban közel 10 
perccel hosszabb időt eredményezett, mint 
amennyi a Föld tényleges útja a Nap kö-
rül. Az eltérés ezer év alatt már nyolc nap 
csúszást okozott, ami a középkorban egyre 
nagyobb gondot jelentett (például a tavaszi 
egyházi ünnepek nyárra estek). Így került 
sor a naptárreformra, amely XIII. Gergely 
pápa nevéhez fűződik. Az új naptár 1582. 
október 4-én, csütörtökön lépett életbe úgy, 

hogy a következő nap október 15., péntek 
lett. Abban az évben a két dátum közé eső 
napok kimaradtak, hogy az előző naptár mi-
atti csúszást helyre tudják hozni. 

Hazánkban 1587-től számítjuk az időt 
a Gergely-naptár segítségével. A korábbi 
években Luca napjára esett a téli napforduló, 
vagyis ekkor volt az év legrövidebb nappala, 
leghosszabb éjszakája. Emiatt gonoszjáró 
napként tartották számon, amikor a boszor-
kányok tevékenykednek. A rontás ellen fok-
hagymával kenték be az az ajtók és az abla-
kok sarkait, és semmit sem adtak kölcsön.

Ez a nap bővelkedik a népszokásokban. 
A Dunántúlon világító Luca-tököt készí-
tettek. Szemeket, orrot és vigyorgó szájat 
faragtak a kivájt sütőtökökbe, majd a házak 
ablakai elé tették, és azzal ijesztgették egy-
mást. Sötétedéskor égő gyertyát tettek a 
Luca-tök belsejébe.

A néphit szerint, aki ezen a napon fon, sző, 
varr, kenyeret süt vagy meszel, azt Luca 
megbünteti. Ezért az asszonyok igyekeztek 
betartani a szigorú munkatilalmat. Varr-
ni azért sem volt ilyenkor tanácsos dolog, 
mert úgy tartották, hogy ezzel bevarrják a 
tyúkok fenekét, és a következő évben kevés 
tojás lesz. Ajánlatos volt viszont babot fejte-
ni, hogy a tyúkból kifejtsék a tojást. Napkel-
te előtt piszkafával bekotortak a tyúkólba, 
hogy a baromfi k jobban tojjanak, és tavasz-
szal elkotoljanak.

Összeállította: Baksa Brigitta
Összeállította: Baksa Brigitta

Luca napja (december 13.)Luca napja (december 13.)

A téli napforduló (ekkor legrövi-
debb a nappal és leghosszabb az 
éjszaka), amit ma december 21-
én tartunk, régen Luca napjára, 
azaz december 13-ra esett. Sok 
népszokás kapcsolódik ehhez a 
naphoz, ismerjétek meg ezeket, 
hátha ti is kedvet kaptok luca-
székéhez vagy a babfejtéshez!
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Luca estéjén kezdték faragni a férfi ak az 
úgynevezett „lucaszékét,” amit titokban 
állítottak össze 13 estén át 13 darabból, 
9 vagy 13 féle fából. A katolikus hiedelem 
szerint, aki a karácsonyi éjféli misén felállt 
erre a székre, illetve a reformátusok szerint, 
aki kivitte a keresztútra, az meglátta, hogy 
ki a boszorkány. Utána azonban futva kel-
lett hazamennie, és a széket otthon tűzre 
dobni, mert akit elkaptak a boszorkányok, 
azt nagyon megkínozták. A menekülő idő-
nyerés céljából gyakran mákot szórt maga 
mögé, mert a boszorkányok addig nem ül-
dözhették leleplezőjüket, amíg a mákot fel 
nem szedegették.

Luca napja „házasságszerző” nap is volt. 
A lányok 13 fi únevet tartalmazó cédulát tettek 
13 gombócba. Amelyik először jött fel a víz 
színére a főzés során, abban volt a jövendő-
belijük neve. A cédulákat egyenként el is 
égethették, és amelyik karácsony estére 
maradt, az mutatta meg, hogy hívják majd a 
férjüket. Ólmot öntöttek, hogy megtudakol-
ják, mi lesz a párjuk foglalkozása. Máshol 
forgácsot tettek a fejük alá, hogy megál-
modják a kedves nevét.

Szerencsevarázslás céljából a sütésre 
szánt pogácsák egyikébe pénzt tettek. Úgy 
tartották, hogy aki azt megtalálja, annak 
egész évben szerencséje lesz.

Magyarország déli részén Luca-nap es-
téjén 3-6 fős Luca-alakoskodó csoportok 
jártak, akik sötét este fehér ruhába öltözve 
ijesztgették az ismerősöket.

A házról házra járó lucázó gyerekek szal-
mát vittek a kezükben, letérdeltek az ajtó elé 
és úgy mondták el bőségvarázsló versüket:

Luca, Luca, kity-koty, tojjanak a tikjok, 
lúdjok.

Annyi kolbászuk legyen, hogy kerítést 
lehessen fonni.

Annyi csibéjük legyen, mint égen a 
csillag.

Annyi zsírjuk legyen, mint kútban a víz.
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Feladat

Luca napján ültették a gazdasszonyok 
a „mágikus erejű” lucabúzát, amely ka-
rácsonyig kizöldült, és piros szalaggal 
átkötve került az ünnepi asztalra. Meg-
mutatta a várható termés minőségét, 
és egyben a vetőmag kipróbálását is 
szolgálta. Karácsony után az állatok-
nak adták, hogy megőrizzék egészsé-
güket, elősegítsék szaporodásukat.

Sokfelé hagymakalendáriumot is ké-
szítettek. Egy hagyma 12 levelébe sót 
tettek. Mindegyik egy hónap időjárását 
mutatta meg. Amelyik hagymahéjban 
a só megvizesedett, az az általa je-
lölt hónap csapadékosságát mutatta. 
Amelyikben viszont nem volt víz, azt 
jelentette, hogy az a hónap száraz lesz.

Julius Caesar: Római hadvezér és államférfi 

Elkotol (a tyúkok kotlása): A tyúkok ülnek a tojásokon, amelyekből 21 nap elteltével kikelnek a kiscsibék. 

Ólomöntés: A nagyon alacsony hőfokon olvadó folyékony ólmot hideg vízbe öntötték, és a hirtelen megszilár-

duló fém különleges formáiból jósoltak. 

Luca-alakoskodók: Fehér lepelbe öltözött jelmezes emberek.

Karikázd be azokat a képeket, amelyek valami-
lyen módon kapcsolódnak a Luca-napi hiedel-
mekhez, népszokásokhoz!
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Melyik volt a kedvenc 
könyved óvodás korodban?
A Thomas, a gőzmozdony. Anya 
olvasta fel esténként, a kedvenc 
meséimet már fejből tudtam, úgyhogy 
egy idő után már én is felolvastam őket a 
tesóimnak, a Mártinak és a Nórinak. A Nóri 
még óvodás, most én olvasom neki estén-
ként a mesét, az ő kedvence a Bogyó és 
Babóca, meg a Jégvarázs. Régebben anya 
felolvasta a Ruminiket és a Csoda és Kószát. 
Azok is jók voltak. 

Emlékszel még arra, mi volt az első 
könyved, amit elolvastál teljesen egyedül?
Az is a Thomas volt. A Mártinak pedig a Ci-
pelő cicák harmadik része, mert még a tanító 
nénitől kapott egy cipelő cicás plüssfi gurát 
és a lányok különben is szeretik a cicákat. 
És azért a harmadik rész, mert véletlen azt 
hozta ki a könyvtárból, és gondolta, hogy ak-
kor legalább az első két részt már nem kell 
elolvasnia.

Melyik az eddig olvasott könyvek 
közül a legkedvesebb számodra?
A Harry Potter első része. Az még 
olyan békés, nem harcolnak benne, 
nincs csihi-puhi. A többi kedvencem 
a Gól, ami, hát ugye a címe is mutatja, 
a fociról szól, nekem Messi a kedven-

cem. De a fő kedvenceim, amik jár-
művekről és utazásról szólnak: Az 
országokon át vasúttal, az Amíg 
utazunk és az Amíg zötyögünk.

Olvasni jó!

A téli időszak remek alkalom az esti 
bekuckózáshoz egy bögre forró teával 
vagy kakaóval, no és persze egy re-
mek könyvvel! Ezúttal Bodor Tibort, a 
budapesti Farkasréti Általános Iskola 
4. c osztályosát kértük meg, hogy 
ajánljon néhány remek olvas-
mányt nektek. 

Olvasni jó!
Pásztor Csörgei Andrea interjúja
Pásztor Csörgei Andrea interjúja
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Mi alapján választasz olvasnivalót 
magadnak?
Amiről az iskolában az osztálytársaktól hal-
lok vagy amit a családom mond, de a könyv-
tárban és a könyvesboltban főleg azokat 
választom, amiben a közlekedésről, a jármű-
vekről, főleg vonatokról írnak. A Harry Pottert 
azért választottam, mert anya azt mondta, 

csak akkor nézhetem meg a fi lmet, ha előtte 
elolvasom a könyvet. Jó sokáig tartott, de 
végül elolvastam mind a hét részt. Most a 
Karib-tenger kalózait olvasom, ami pedig egy 
hajón játszódik. Ezt azért választottam, mert 
már láttam a fi lmet és tetszett. 

Miért szeretsz olvasni?
Mert izgalmasak a történetek.

Van ötleted, hogyan lehet a kisebbek-
kel megszerettetni az olvasást? 
Van egy könnyebb és egy nehezebb út: a 

könnyebb, ha kapnak érte kis zsebpénzt. A 
nehezebb, hogy addig nem kap vacsorát, 
amíg nem olvasott. Mondjuk, ez inkább a 
gyereknek a nehezebb út. Az első könyvért, 
amit elolvastam, én is kaptam apától pénzt 
egy vasútmodellre, de utána már nem kellett, 
olvastam magamtól is, mert tetszett. Vacso-
rát mindig kapunk. 

Szerintem érdekes címet kell adni a 
könyveknek, akkor elolvassák a gyerekek. A 
könyvtárban pedig sokszor a borító alapján 
választunk.

Mi szeretnél lenni, ha felnősz?
Valami olyasmi, aminek köze van a jármű-
vekhez és az utazáshoz. Szeretek utazni. 
Végül is olvasás közben is olyan, mintha 
utaznék.

2mikkamakka-bel-press2.indd   22 2015. 12. 06.   13:57:41



2015. december  |  3–4. szám  |  Az idő

23

Fabian Lenk: Idődetektívek-sorozat

Könyvajánló

Rómában járunk, időszámításunk előtt 65-ben. Egy gyújtogatás, egy 
mérgezés, és egy gyilkosság rémiszti Róma lakosságát – talán valaki 
meg akarja akadályozni, hogy Julius Caesart uralkodóvá és főpappá 
válasszák? A bátor idődetektívek – Julian, Kim és Leon – egy választási 
hadjárat közepébe csöppennek, melyben Caesar ellenfelei egyáltalán 
nem viselkednek tisztességesen…
Scolar Kiadó, 2015

160 oldal, keménytáblás

Caesar és a nagy összeesküvés

Az idődetektívek visszautaznak az időben, hogy meglessék, milyen volt 
Mozart, a csodagyerek élete. Sikerül elintézniük, hogy csembalóórákat 
vehessenek Leopold Mozarttól, és barátságot kötnek az ifjú Wolfganggal. 
Ennek a barátságnak azonban hamarosan vége szakad, amikor Julian és 
Leon megpróbálják ellopni Mozart első vígoperájának partitúráját. Ugyan-
is valaki elrabolta Kimet, és váltságdíjként ezt követeli tőlük. Az idődetektí-
vek a fi atal Thomas Linleyre, a szintén csodagyereknek számító hegedűs-
re gyanakodnak… 
Scolar Kiadó, 2015

160 oldal, keménytáblás

Besze Barbara válogatása

Mozart és a kottatolvajok

Az Idődetektívek a Scolar Kiadó egyik legnépszerűbb ifjúsági sorozata. 2015-ben már 
a 18. kötet jelenik meg. Az izgalmas kalandok mellett a történelem legérdekesebb és 
legrejtélyesebb eseményeivel ismerkedhetünk meg. A történelem- és irodalomtanárok 
fi gyelmébe is ajánljuk.

9 éves kortól 
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Timi Parvela és Virpi Talvitie:

Képzeld el, hogy egy kis faluban cseperedsz fel Athén mellett az i. e. 
5. század közepén, a görög civilizáció fénykorában. Húsz évvel ko-
rábban a görög hősök alaposan elagyabugyálták a gonosz perzsákat. 
Vidám, napsugaras évek következnek ezután: virágzik a színház, a 
költészet, a zene és az építészet. Egy zseniális államférfi , Periklész 
vezetése alatt Athénban bevezették a demokráciát, és minden görög 
polgár beleszólhat városállama irányításába.
Apád, aki oroszlánként küzdött a perzsák elleni háborúban, szigo-

rú, becsvágyó ember. Évtizedek óta fogához veri a garast (vagyis a drachmát), hogy iskolába 
járhass. Szeretné, ha kitanulnád a művészetek, a zene és – ami a legfontosabb – az atlétika 
fortélyait. Elvárja, hogy dicsőséget szerezz a családnak minden idők legnagyobb versenyén, az 
olimpiai játékokon. Kemény edzés vár rád, és ádáz ellenfelek. Ha szereted a könnyű életet, a 
lustálkodást, és legszívesebben a hasadat süttetnéd naphosszat, messziről kerüld el Olümpiát!
A Rázós kalandok-sorozat köteteiben az olvasó a történelem rázós eseményeinek főszereplő-
jévé válik milliomosként, mamutvadászként, boszorkányként vagy épp űrhajósként. 
Móra Kiadó, 2012

32 oldal, keménytáblás

Körhinta

A mindenkit megszólító, kifejező képekkel illusztrált Körhinta a gyerekek 
mértékével méri az időt. „Nem forog a körhinta. Nem telik az idő. A kis 
csirkák ülnek hátasaikon, és várják, hogy elinduljon a zene, megkez-
dődjön a forgás és a mulatság. A legkisebb csirka, akinek nem jutott 
hely, felsóhajt: Bárcsak gyorsabban telne az idő, bárcsak nagy volnék 
már. Fazék, a kiscsirka, megtanulta, hogy a kicsik nem pazarolhatják a 
nagyok idejét. Amikor barátja lesz Felicián, a hosszúlábú harmona, felfe-
dezi, hogy egy barát társaságában másmilyen az idő. Születésnapi aján-
dékul Fazék megkapja Feliciántól az égbolton ragyogó csillagokat és a 
világmindenség minden idejét.”
Cerkabella Kiadó, 2010

92 oldal, keménytáblás

Michael Ford:

Rázós kalandok az ókori olimpián
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Könyvajánló nagytesóknak

Időfutár 1. – A körző titka

Kata: Na, helló! Megjöttetek már a 
sakkversenyről?

Eszter: Szia! Igen, épp most értünk 
haza. Képzeld, nyertünk! 

Kata: De jó, gratulálok! 

Én egész nap egy tök jó könyvet ol-
vastam, amiről te jutottál eszembe!

Eszter: Tényleg? Hogyhogy?

Kata: Szóba kerül benne egy sakkozó-
gép, amit Kempelen Farkas talált ki. 

Eszter: Aha, hallottam már róla az 
edzőmtől. 

Úgy tudom, hogy ez a szerkezet csak egy 
átverés volt… Pedig néha elkélne az én 
partijaimon is a segítség! 

Kata:         Igen, átverés volt, mert ült a 
sakkozógépben egy ember, aki belülről 
irányította. Na, és képzeld, pont vele ta-
lálkozik a mai Budapesten a főszereplő 
lány, Hanna. 

Eszter: Bocs, nem értem. Ez a Kempelen 
kétszáz évvel ezelőtt élt. Hogy találkozik a 
segédjével Hanna? 

Kata: Hát ez az!

Nem akarom lelőni a poént, de annyit 
elárulhatok, hogy a könyv címe nem 
véletlenül az, hogy Időfutár. 

        Szóval Hanna tök hasonló lány, 
mint te vagy én. Véletlenül belekeveredik 
egy kincskereső történetbe, ami egészen 
a felvilágosodásig vezet. Pesten él, de a 
szegedi barátnőjével, Zsófi val mindent 
megoszt a chaten, ami történik vele. 

Aztán belebotlik egy hajléktalannak tűnő 
pasiba: Sándorba, akiről később kiderül, 
hogy ő volt Kempelen – szó szerint – 
sakkgépbe épített embere. 

Azzal indul a sztori, hogy egy 
körzőt kell rejtegetniük.

Eszter: Nagy dolog, én mindennap 
rejtegetek egyet a táskámban.

Kata:        Oké, de az övék egy sza-
badkőműves jelkép. 

Szóval Hanna és barátai egy rejtélyes és fé-
lelmetes kaland során eljutnak Bécsbe, aztán 
leereszkednek a fővárosi csatornarendszerbe 
is. Közben fellépnek a Varázsfuvolában, ami-
ben Papageno egy rapper, végül a körző és 
egy régi térkép segítségével megtalálnak Sel-
mecbányán egy barlangot, és az egész életük 
megváltozik. Nagyon fordulatos!

Eszter: Biztos jó lehet, ha csak erről 
tudsz írni.       Kölcsönadod majd?

Kata: Egy sakkbajnoknak? Ne viccelj, 
persze!          Holnap viszem! Most viszont 
mennem kell. Jó éjt!

Eszter: Jó éjt!

Farkas JuditFarkas JuditGimesi Dóra - Jeli Viktória - Vészits Andrea - Tasnádi István: Időfutár 1-6. (sorozat)
Tilos az Á Könyvek, 2013, 2014, 2015
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A poszteren Szegedi Katalin illusztrációja 
Lewis Carroll Alice Csodaországban című 
kötetéhez. (General Press Kiadó, 2007)
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Mikkamakka a világ körül

Megoldások a feladatokhoz (36. oldal)
 
1. Szomália, Etiópia, Dél-Szudán, Uganda, Tanzánia
2. Albánia a kakukktojás, Európában van
3. Az avokádó az első kép
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Tudtátok, hogy ősszel nem csak köl-

töznek tőlünk madarak, de érkeznek 

is hozzánk? Számos északról délre 

vonuló madár Magyarországon ta-

lálja meg a téli szállását. Cikkünkből 

megtudhatod, hogy mire kell fi gyel-

ni, ha télen vendégül szeretnél látni 

madarakat a kertben vagy az erké-

lyen. 

Hogyan etessük a madarakat télen?
Sándor Enikő összeállítása

A téli madáretetés, ami hazánkban is régi 
hagyomány, nagyon hasznos tevékenység. 
Egyrészt jóllaknak a madarak, amelyek ilyen-
kor nehezebben találnak ennivalót, másrészt 
közelebbről, akár a fűtött szoba ablakából 
is megfi gyelhetjük, hogyan táplálkoznak, és 
eközben ritka fajokkal is találkozhatunk. A 
ház körüli madáretetés azonban  elsősorban 
szabadidős tevékenység, hiszen a mada-
rak télen is képesek arra, hogy felkutassák 
a szükséges eleséget. Mégis nagy segítség 
számukra, ha télen táplálékot adunk nekik. 

Vannak madarak, amelyek évről évre, akár 
több száz kilométerről is visszatérnek egy 
adott helyre telelni. Előfordul, hogy több 

ezer madarat vonz a környékre a sok ele-
mózsia, amit az ember kitesz számukra. 
Mivel számítanak a megszokott eleség-
re, nem keresik azokat a táplálékokat, 
amelyeket az ember segítsége nélkül is 
megtaláltak volna, s ha az igazi tél beáll-
tával kiürül a tartalék, már csak az marad, 
amit az emberek kiraknak neki. Ha hir-
telen nem kapnak enni ezek a madarak, 
új területet kell keresniük, ami viszont a 
téli hidegben igen veszélyes lehet. A ma-

daraknak is szükségük van energiára, hogy 
testhőmérsékletük megfelelő legyen a hideg 
éjszakák átvészeléséhez. Az olyan kistestű 
madarak, mint például a vörösbegy, vagy a 
cinkefélék, verébfélék és a pintyfélék kény-
telenek az egész nap -10°C-os hidegben 
elegendő táplálékot gyűjteni, különben bele is 
pusztulhatnak.

Tavasszal már a frissen kibújó növényekkel 
és a megjelenő rovarokkal tudnak táplálkozni 
a madarak. Nyáron nem szabad etetni, mert 
a madaraknak nagyon hasznos feladatuk 
van a természetben, főként a kártékony rova-
rok elpusztításában. Vannak olyan madarak, 
amelyek rovarral etetik a fi ókáikat, noha télen 
magokon élnek: ilyenek például a cinkék, a 

Fontos tudni: ha egyszer elkezded etet-
ni a környezetedben élő madarakat, ne 
hagyd abba egyik napról a másikra az 
etetésüket, hiszen a madarak megszokják 
a biztos táplálékforrást. 

A madarak etetését az első fagyok idején 
kell elkezdeni – ez általában november 
elejére tehető –, és április közepe körül 
abbahagyható az etetés.
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verebek és a pintyfélék. Számos madárfajta 
táplálkozik ízeltlábúakkal: szúnyogokkal, le-
gyekkel, pillangókkal, poloskákkal, molyokkal, 
levéltetvekkel, de ugyanígy kedvelik a férge-
ket, gilisztákat és a csigákat is. Ha nyáron is 
etetnénk a madarakat, akkor a természetben 
könnyen elszaporodnának ezek a kártevő 
rovarok. 

Vigyázz! Ha macska van a háznál vagy a 
környéken, a madáretetőt olyan helyre tedd, 
ahol a macsek nem érheti el. Ez azért fontos, 
mert a macska könnyedén levadássza a lak-
mározásba belemerült madarakat vagy az is 
előfordulhat, hogy megeszi azokat a madár-
eleségeket, amelyek valamilyen zsiradékot 
tartalmaznak. 

Kékcinke

Figyelem! Kenyérrel vagy péksütemény-
nyel csak nagyon ritkán etessük a ma-
darakat, mert ez a fajta eleség gyorsan 
átnedvesedik és könnyen bepenészedik. 
A madár megbetegszik tőle és akár bele 
is pusztulhat.  

Mivel etesd a madarakat télen?
 
• Olajos magvakkal: az egyik alaptáp-

lálék a nem sózott és nem is pirított 
fekete napraforgómag. A kisebb testű 
madaraknak adhatunk kölest, melyet 
elkeverhetünk egy kis mákkal. Nagyon 
szeretik még a diót, a mogyorót, a földi-
mogyorót stb..

• Állati zsiradékkal: ha valaki téli madár-
etetésbe kezd, fontos, hogy tegyen ki 
valamilyen magas zsírtartalmú eleséget 
is. Ez lehet cinkegolyó (ez úgy néz ki, 
mint egy labda, amely tele van magok-
kal, és faggyú tartja össze, állatkeres-
kedésekben és nagyobb élelmiszerüz-
letekben lehet vásárolni), madárkalács 
vagy sótlan vagy kifőzött szalonna, de 
akár vaj vagy margarin is. 

• Gyümölcsökkel: a madarak kedvenc 
gyümölcse az alma, egészben vagy 
szeletelve akár a magok mellé is tehet-
jük. A fák, bokrok visszavágott ágaira 
is szúrhatjuk, s ez azért nagyon prakti-
kus, mert nem takarja el a hó. 

Mivel etesd a madarakat télen?
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Cikkünk Orbán Zoltán Madárbarátok könyve 
(Cser Könyvkiadó, 2013) című kötete alap-
ján készült. Ha szeretnél többet megtudni a 
madarakról és arról, hogyan élnek a kertben, 
olvasd el a könyvet! 

Hogyan készítsünk 
madárkalácsot? 

 
 Hozzávalók: faggyú, magkeverék, zsi-

nór, hurkapálca, süteményforma vagy 
műanyag pohár 

1. Végy egy tetszőleges formát – ez lehet 
sütéshez használatos szilikonforma. 
Ha nagyobbat szeretnél, lehet akár 
kuglóf forma is, de egy sima műanyag 
pohár is megfelel a célra. 

2. Keverj össze különféle olajos magva-
kat egy tálban: például kölest, mákot, 
napraforgómagot, tökmagot, diót, mo-
gyorót stb.

3. Az apróra vágott faggyút melegítsd fel 
egy lábosban. Ehhez kérd egy felnőtt 
segítségét!

4. Egy hosszabb zsinórt köss egy akko-
ra darab hurkapálcára, amely elfér a 
forma alján, és helyezd a formába. A 
zsinór segítségével tudod majd kivenni 
a formából a madárkalácsot, és felkö-
tözni a fára. 

5. A formába először egy kicsi faggyút 
kell csorgatni, ezután jöhetnek a ma-
gok, majd újra a faggyú. Ezt a műve-
letet addig kell folytatni, amíg a forma 
meg nem telik. 

6. A megdermedt madárkalácsot köny-
nyen ki tudod venni a formából, már 
csak egy jó hely kell a kertben vagy az 
erkélyen az elhelyezéshez, és már jö-
hetnek is a madarak lakmározni! 

Hogyan készítsünk 
madárkalácsot? 

Verébfi óka az odúban

Tengelic az itatón

A képeket Francois Mohair készítette.
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Let’s Play with Time! 

EASY

MORE DEMANDING  

CHALLENGING

TASK 1

Do you know…

1. what the fi rst day of the week is?  M       N              Y

2. which days are the weekend? S             U                   Y   and       U       D A      

3. when Boxing Day is?  DAY:                  th MONTH:               C        M 

4. when New Year’s Eve is?  DAY:                 st MONTH:         E                    B        R

5. when New Year’s Day is? DAY:                 st MONTH:               N                    Y 

TASK 2

Telling time. Choose the right answer.

The correct 
answers can be 

found upside down 
at the end of 

tasks

Set up by Barbara Besze

M       N              YM       N              YM       N              Y

S             U                   Y   and       U       D A      S             U                   Y   and       U       D A      S             U                   Y   and       U       D A      S             U                   Y   and       U       D A      S             U                   Y   and       U       D A      S             U                   Y   and       U       D A      S             U                   Y   and       U       D A      S             U                   Y   and       U       D A      

DAY:                 DAY:                  MONTH:               N                    Y  MONTH:               N                    Y  MONTH:               N                    Y  MONTH:               N                    Y  MONTH:               N                    Y 

DAY:                 DAY:                 

DAY:                  DAY:                   MONTH:               C        M  MONTH:               C        M  MONTH:               C        M 

 MONTH:         E                    B        R MONTH:         E                    B        R MONTH:         E                    B        R MONTH:         E                    B        R MONTH:         E                    B        R

It's half past eleven.
It's eleven o'clock.
It's twelve o'clock.

A.
B.
C.

It’s a quarter past six.
It’s half past three.
It’s a quarter to six.

A.
B.
C.

It’s fi ve past three.
It’s fi ve past four.
It’s fi ve to four.

A.
B.
C.

It’s half past four.
It’s four o’clock.
It’s half past fi ve.

A.
B.
C.

It’s ten past eleven.
It’s ten to twelve.
It’s ten past twelve.

A.
B.
C.

It’s twenty to nine.
It’s nine to twenty.
It’s twenty past eight.

A.
B.
C.

1 3 5

2 4 6
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TASK 3

Look at the clock face shown above. Around the face, you fi nd all the letters of 
the alphabet. Each letter is by its own minute mark. For example, the letter A is 
at 0 minutes, the letter N is at 8 minutes and the letter I is at 40 minutes.

Use the clock to break the code 
below.
Each number corresponds to a 
minute mark on the clock. If you 
write the letter down for each 
amount of minutes given, you will 
spell out a sentence. 

57 12 42    
0 27 20    
0   
32 2 0 27 37     
15 20 37 20 10 37 40 47 20

Cryptic Clocks

TASK 1
1. MONDAY
2. SATURDAY AND SUNDAY
3. 26th DECEMBER
4. 31st DECEMBER
5. 1st JANUARY

TASK 2
1. B, 2. A, 3. C, 4. A, 5. B, 6. A

TASK 3
YOU ARE A SMART DETECTIVE.

The Correct Answers The Correct Answers
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Sziasztok! Most egy kis képzeletbeli utazásra indulunk, a varázslatos Afrikába! Annak is egy országába, Kenyába.
Kenya nagyon nagy területen fekszik, 581 787 négyzetkilométeren, Magyarország hatszor is elférne benne!
A fővárosa Nairobi, itt él egy skót család. A család egyik tagjával, Charlotte Grant 
Logannel (ejtsd: sárlot grent logen) Skype-on beszélgettünk. 
Charlotte épp most jött be az 
udvarról, leveszi a sapkáját. 

Besze Barbara interjúja
Besze Barbara interjúja

Mikkamakka a világ körülMikkamakka a világ körül

Mesélj magadról, Charlotte! 
Hány éves vagy, milyen iskolába 
jársz?
Hatéves vagyok, második osztályos. Egy 
brit iskolába járok.

Hogyan indulsz el az iskolába reggelente?
Apa ébreszt, aztán megreggelizem. Aztán 
fogat mosok, felöltözöm…

És hogyan jutsz el az iskolába?
Busszal.

És egyedül utazol?
Nem, sokan vagyunk a buszon… Sarah is, a 
legjobb barátnőm. 

És sok barátod van, 
Charlotte?
Igen, Sarah, Savannah és 
Gloria.

És hányan vagytok az 
osztályban?
Huszonegyen.

Tanító nénid van, vagy ta-
nító bácsid?
Tanító néni.

Kedveled őt?
Igen, nagyon kedves. És van 
szemüvegem is!

Tényleg? Megmutatod? 
Nagyon jól áll! Charlotte, és mi 

a kedvenc ételed?
A sárgarépa! 

A sárgarépa? Valóban?!
Meg a bab. És az avokádót is nagyon szere-
tem! 

Ezek mind nagyon egészségesek! S 
mondd, Charlotte, mi leszel, ha nagy leszel?
Hercegnő!

De hát te már egy igazi kis hercegnő 
vagy! Ki a kedvenc fi lmszereplőd?
Nagyon szeretem a Disney-hercegnőket! 
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TOP kérdések

Kedvenc fi lmjeim:
Jégvarázs, Aranyhaj és a nagy gubanc, 
Az élet könyve, Agymanók

Kedvenc ételeim:
sajt, avokádó, brokkoli

Kedvenc tantárgyam:
a matek és az úszás

Kedvenc ünnepem:
bármi, ha van torta!

Charlotte kedvencei

Csipkerózsikát, Hamupipőkét, Jasmin her-
cegnőt, és a majmokat is szeretem!

Van kedvenc helyed Kenyában, ahová 
elvinnéd a barátaidat?
Igen, a barátom, Otem háza, már kétszer is 
tartottuk ott a születésnapomat. Sajnos el-
költöztek Washington D. C.-be. De nagyon 
szeretem a tengerpartot!

Charlotte, bár Afrikában, Nairobiban 
élangol anyanyelvű kislányként, a he-
lyi brit rendszerű iskolába jár. A brit 
iskolai rendszerben pedig a gyerekek 
már ötévesen elkezdik az iskolát! Ke-
nyában akkor van a leghidegebb, ami-
kor nálunk a legmelegebb hónapok 
vannak. De hó soha nem esik náluk, 
mert csak két évszak váltja egymást: 
egy esős és egy száraz. 

Ha a következő oldalra lapozol, ott 
Afrikával kapcsolatos kérdéseket is 
találhatsz.
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1. Itt látható Afrika térképe. Megtalálod 
Kenyát? Melyek a Kenyával szomszé-
dos országok?

 Húzd alá azokat az országokat, ame-
lyek Kenya szomszédai!

 Szomália, Burundi, Etiópia, Albánia 
Tanzánia, Uganda, Kongó, Dél-afrikai 
Köztársaság, Dél-Szudán

2. A felsorolt országok közül melyik a 
kakukktojás, vagyis amelyik semmi-
képpen nem illik bele a sorba?

 A kakukktojás: ................................
 A kakukktojás ország ezen a konti-

nensen található: ...............................

3. Melyik növény az avokádó a rajzok 
közül? Karikázd be!
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A megfejtéseket a poszter hátlapján találod.

Aleksandra Mizielińska és Daniel Mizieliński: Világlátó. 
Manó Könyvek, 2015
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Természettudományos játszóházak

„Az alkotó ember előtt végtelen a tér. 
De ha tudásunkat nem is használjuk 
fel feltétlenül újabb alkotásra, akkor is 
minden ismeret még gyönyörűbbé teszi 
előttünk a világot.”

Öveges József

Öveges József 120 éve született. Matema-
tika-fi zika szakos tanárként dolgozott, majd 
természettudományos ismeretterjesztő 
munkába kezdett. Könyveiben, az általa 
szervezett kiállításokon, tévéműsorokban 
bonyolult kísérleteket egyszerű, mindenki 
számára érthető nyelven magyarázott meg. 
Előadásait látványos bemutatók kísérték. 
Nagy álma volt, hogy legyen egy intézmény, 
egy Csodák Palotája, ahol a látogatók tudo-
mányos eszközöket is kipróbálhatnak, közel-
ről is megnézhetnek kísérleteket. 

Ilyen tudományos játszóházakat, interak-
tív élményparkokat mutatok be nektek. 

http://www.csopa.hu/
Nézd meg, mi a tudomány!
A Csodák Palotája Magyarország és Közép- 
Kelet-Európa első tudományos játszóháza. 
Az érdeklődők több mint 100 kiállított játék 
segítségével ismerkedhetnek meg a tudo-
mánnyal, mindennapi kis csodákkal, ahol sa-
ját képességeiket, erejüket, memóriájukat is 

próbára tehetik. A fi zika, a kémia ebben 
a varázslatos térben játékká, szórako-
zássá válik minden korosztály számára. 
A kiállítás 9 téma köré szerveződik. Külön 
helye van például a fénynek, az illúziónak, 
a mechanikának és a hangoknak. Napon-
ta négy alkalommal látványos kísérleten 
vehettek részt az Öveges teremben, ahol 

a hőtant, elektromosságot vagy a mechanikát 
ismerhetitek meg. Megtudhatjátok, milyen 
hatása van a villámcsapásnak az emberi 
szervezetre, milyen hangokat képes létrehozni 
a hő, vagy akár ti magatok is főhősei lehettek 
egy-egy kísérletnek. Az előadások mellett ve-
títéseken is részt vehettek.

Csodák Palotája – Budapest

Összeállította: Susánszky-Tóth Krisztina
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http://www.zsolnaynegyed.hu/labor_
zsolnay_kulturalis_negyed

Interaktív varázstér – „A kiállított 
eszközökhöz nyúlni kötelező!”
A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed Laborjá-
ban 30 interaktív eszközt, játékot próbálhat-
tok ki. Mindegyike játékos módon mutatja 
be a fi zika tudományának egy-egy csodá-
ját. Megismerkedhettek a Foucault-ingával 
vagy egy igazi Tesla transzformátorral is. A 
központ állandó programjai közé tartozik a 
Varázsóra, mely egy interaktív, minden al-
kalommal más és más kísérletet bemutató 
fi zika óra.

A meghirdetett programok mellett cso-
portok részére igény szerint is tartanak be-
mutatókat.

http://www.futuramoson.hu/hu 
Átélni, kutatni, játszani!
A Szigetköz településének egy 300 éves 
magtárépületében található a mosonma-
gyaróvári természettudományos élményköz-
pont.

A kiállítótérben 4 elem köré szerveződnek 
a játékok, így a Víz szintjén a folyók, tavak, 
csatornák és az óceán életét mutatja be, a 
Föld szintje a gravitáció, a tehetetlenség 

és energiamegmaradás témáját járja körbe, a 
Levegő birodalmában a szél természetformá-
ló munkája kap szerepet, míg a Tűz terében a 

Naphoz és a fényhez kapcsolódó eszközöket 
ismerhetitek meg. Többek között kipróbálhat-
tok egy mini szélerőművet, valódi fakír-
ágyat és azt is, milyen egy tépőzárfalra 
felmászni. 

Labor – Pécs

Futura – Mosonmagyaróvár
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http://www.mobilis-gyor.hu/

A felfedezések háza – mozgás-
ban a tudomány
A Mobilis Interaktív Kiállítási Központ Euró-
pában is egyedülálló, tematikus tudományos 
játszóház.

A Mobilis elsődlegesen a járművekre és a 
közlekedésre, tágabb értelemben pedig a 
mozgásra, a mobilitásra koncentrál, ezen be-
lül is az autó központi témáján keresztül mu-
tatja be a központ a természettudományos 
összefüggéseket, a műszaki technológiákat 
és karrierlehetőségeket. 

Kimondott célja, hogy a természettudo-
mányokat, műszaki tudományokat megis-
mertesse az érdeklődőkkel, És hogy mi vár 

rátok? Forma 1-es versenyautóba ülhet-
tek, tesztelhetitek reflexeiteket köz-

lekedési lámpáknál, de akár saját, 
személyre szabott műszerfalat is 
tervezhettek.

http://www.agoradebrecen.hu/
Tudományos Élményközpont
Az Agóra Tudományos Élményközpont 
mindennapi életünk csodáit magyarázza 
meg mindenki számára közérthetően és él-
ményszerűen. A fi zika, kémia, orvosbiológia, 
hidrobiológia, botanika és a robotika titkaiba 
pillanthattok be, vagy a csillagdában ta-
nulmányozhatjátok az égi jelenségeket. Az 
Agóra programjai között rendszeres előadá-
sokat, fi lmvetítéseket is találhattok.

Mobilis – Győr

Agóra – Debrecen
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Kisiskolások lapja

Labor a konyhában
Összeállította: Réti MónikaÖsszeállította: Réti Mónika

Lávakísérlet másként

Amire szükséged lesz:
•  átlátszó pohár
•  kb. 6 kanál étolaj
•  kb. 1 teáskanálnyi só(sószóróból szórva jobb a hatás)
•  kb. 1,5 dl víz
•  vízfesték vagy ételfesték (esetleg sötétebb színű szörp)

Így készítsd el:
1. Öntsd a pohárba a vizet, és fesd meg ételfestékkel, vízfestékkel vagy szörp-

pel. Csak akkor dolgozz vízfestékkel, ha ebből a pohárból később már nem 
szeretnél inni!

2. Töltsd bele a pohárba az olajat. Fi-
gyeld meg, mi történik, és várj egy-két 
percet!

3. Szórj sót a pohárba! Ismét fi gyeld 
meg, mi történik!

Ötletek:
•  Figyeld meg, befolyásolja-e a sókris-

tályok mérete a kísérletet! (Ha tudsz, 
szerezz durvább szemcséjű sót, és 
végezd el a kísérletet azzal is.)

•  Figyeld meg, számít-e a víz hőmér-
séklete (próbáld ki hidegebb és meleg 
vízzel is).

•  Vizsgáld meg, működik-e a kísérlet 
kristálycukorral is!

Takarítási együttható:  
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Nyúlós gyurma

Amire szükséged lesz:
•  hobbiragasztó (a legtöbb vízbázisú ra-

gasztó megfelel)
•  2 műanyag pohár
•  ételfesték, esetleg vízfesték
•  víz
•  bórax (gazdaboltban, gyógyszertárban és 

néhány bioboltban beszerezhető)
•  műanyag kanál a kavargatáshoz
•  evőkanál a méréshez

Így készítsd el:
1. Az egyik pohárba tegyél egy evőkanálnyi 

bórax port. Ezután tölts vizet a pohárba, 
legalább félig. Keverd el a bóraxot, amíg 
már nem látod a port. (Ekkor azt mond-
juk: feloldódott a bórax.) Ha a bórax fel-
oldódott a vízben, tedd félre egy kis időre 
az oldatot.

2. Mosd el és töröld szárazra a műanyag 
kanalat.

3. Most a másik pohárba önts óvatosan 
hobbiragasztót: legalább két ujjnyi ma-
gasságig. (Az aljától kb. 2-3 cm-ig érjen 
a ragasztófolyadék teteje.) 

4. Adj a ragasztóhoz 3 evőkanálnyi vizet, és 
a műanyag kanállal alaposan keverd el.

5. Ha akarod, tegyél bele ételfestéket vagy 
vízfestéket.

6. Most adj az első pohárban elkészített bó-
raxoldatból egy evőkanálnyit a ragasztós 
vízhez.

7. Kevergesd a műanyag kanállal legalább 
30 másodpercig.

8. Vedd kézbe és vizsgáld meg a kapott 
anyagot.

9. Vigyázz, hogy a szőnyegre, bútorokra 
vagy hajra ne kerüljön a gyurmából.

10. Ha már nem játszol vele többet, tedd a 
gyurmát jól záródó műanyag edénybe 
vagy visszazárható műanyag tasakba.

11. Kérj meg egy felnőttet, hogy segítsen 
olyan helyet találni a nyúlós gyurmának, 
ahol sem kisebb testvéred, sem társálla-
totok (kutya, macska), vagy hobbiállato-
tok nem férhet hozzá. Hiszen ez a gyur-
ma sem ehető!!!

Ötletek:
•  Figyeld meg, mennyi ideig őrzi meg nyúlós 

állagát a gyurma.
•  Ha akarod, megfi gyelheted azt is, mi tör-

ténik a gyurmával, ha fagyasztóba teszed, 
és ha utána kiolvasztod.

Takarítási együttható: 
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Miért ír az ember sakkozó-
ként sakkszakkönyvet? 

Amikor a gyerekeim ovisok lettek, el-
sősorban miattuk szerettem volna bevinni 
a sakkot az oviba. Ekkoriban írtuk meg nő-
véremmel a Sakkjátszótér című könyvet, és 
kezdtünk kutatni a témában, majd összeállt 
egy csapat, akikkel alaposabban és részle-
tesebben kidolgoztuk a témát, miközben a 
sakk bekerült a Nemzeti alaptantervbe is.

Milyen módszerrel és hogyan dolgoz-
tatok?

Sok mindent láttam külföldi útjaim során, 
ezeket igyekeztük beépíteni a könyvbe. 
A játékos tanulás volt a fő szempont, és per-
sze, ahogy mondják, munka közben jön meg 
az étvágy! Van egy kiváló pedagógusunk: a 
nővérem. Ő a projektvezető, ott vannak a to-
vábbi grafi kusok, és természetesen a gyere-

kek, akik a könyv kipróbálása során 
sok új ötlettel segítették a Sakkpalota 
épülését. 

Hogyan tudták kipróbálni a 
gyerekek a könyvet?
Először teszteltük a friss anyagot 

egy iskolában, ahol az osztályok 
kipróbálták, így kerülhettek be a 

könyvbe a gyerekek ötletei is. 
Abban például nagyon sokat 
segítettek, hogy a 32 fi gura hol 
jelenjen meg a Sakkpalotában. 

Kívülről sok minden nem látszik 
abból a szerteágazó munkából, 

ami a könyv megvalósulását övezte. 

Sok játékos gyakorlat található a 
könyvben, ami nemcsak a sakkra tér ki, ha-
nem szinte az élet minden területén hasz-
nálható tudást rejt magában…
Pontosan, mert ez nem (csak) sakkönyv, 
hanem a sakk alapszabályaira 
épülő 

Polgár Judittal Szekeres Nikoletta beszélgetett
A Sakkpalota királynője

nem szinte az élet minden területén hasz-
nálható tudást rejt magában…
Pontosan, mert ez nem (csak) sakkönyv, 
hanem a sakk alapszabályaira 
épülő 

Polgár Judit sakkozó, nemzetközi nagy-
mester, a sakktörténet legjobb női sak-
kozója. Egyedülálló teljesítmény, hogy 
12 éves korától 25 éven keresztül a fel-
nőtt női világranglista 1. helyezettje volt. Sakkpalota címmel írt könyve nemcsak 
a sakkozást szeretteti meg, hanem 
hasznos segítséget nyújt ah-
hoz, hogy könnyebben bol-
dogulhassunk a kihívások-
kal teli mindennapokban. 
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készségfejlesztés, gondolkodásfejlesztés. 
A lényeg az, hogy a sakkból kiindulva ho-
gyan lehet megtanulni az összefüggések 
felfedezését, amit aztán más tantárgyakban 
is tudnak használni. Így lettek rímes részek, 
asszociációs feladatok, kirakósok, amikhez a 
pedagógus már szabadon hozzátehet plusz 
ismereteket, viszont kap egy utat, amin elin-
dulhat.

Hogyan tanultál meg sakkozni? 
Én szerencsés voltam, anyukám is, apukám 
is pedagógus, ráadásul elég kivételes peda-
gógusok, és nemcsak a sakkozást, hanem 
a szeretetet és a lelkesedést is átadták. A 
nővéreimmel is sakkoztak, és amikor meg-
születtem, körülbelül már akkor tudták, hogy 
sakkmester leszek. Nagyon fontos, hogy egy 
játékos tanulási folyamat volt ez, folyamatos 
sikerélménnyel.

Mit változtat az embereken a sakk?
Olyan alapdolgokat kaphatunk tőle, amik 
nagyon jól jönnek az életben. Logikusan, 
összefüggéseiben tervezni és nézni a dolgo-

kat nagyon praktikus, 
illetve tudatában 

lenni annak, hogy 
mindig követ-
kezményei 

vannak az ese-
ményeknek, 
és gyakran 
döntenünk 

kell, merre ha-
ladunk 

tovább. Egy sakktáblán való játék termé-
szetesen más, mint a könyvbeli Sakkpalo-
ta. Emellett a sakk olyan, mint egy nyelv, 
összekötő kapocs népek és generációk 
között is. Hányan mondták már nekem, 
hogy a nagypapájuktól tanultak meg sak-
kozni!

Mit csinálsz, ha nem sakkozol?
Versenyszerűen már nem sakkozok, tavaly 
visszavonultam, igaz, a fi úcsapatommal, 
ahol kapitány lettem, két hétig versenyez-
tünk, meg a Sakkalapítvány és a Sakkpa-
lota útját egyengetem. Nagy projektünk a 
Világsakkfesztivál, amikor is egy adott napon 
(idén ez október 17-én volt) a világ minden 
tájáról ugyanabban az időben az embe-
rek leülnek sakkozni. Képzeld csak, közel 
ötmillióan játszot- tunk 
most egyszerre 
San Diegótól 
Budapesten 
át Új-Zélan-
dig! 

kat nagyon praktikus, kat nagyon praktikus, 
illetve tudatában illetve tudatában 

lenni annak, hogy lenni annak, hogy 
mindig követ-
kezményei 

vannak az ese-
ményeknek, 
és gyakran 
döntenünk 

kell, merre ha-
ladunk 

tunk 
most egyszerre 
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Egy különleges sport: A jóga 

Mi jut eszedbe, ha azt hallod, jóga? Ülés egy helyben, kicsavart pózokban? 
Csupa unalmas és egyhangú gyakorlat? Szó sincs róla! A gyerekjóga izgal-
mas, mozgalmas, lelkesítő – mégis nyugtató hatású. A jóga test és lélek 
egyensúlyáról szól. Próbálj ki egy-két gyakorlatot (jóganyelven: pózt vagy 
ászanát), és fi gyeld meg a hatásait! 

Fa póz
Nehezen megy a tanulás? Tartsd ki 
pár percig a fa pózt, javul általa a 
figyelemkoncentrációd, vagyis köny-
nyebben tudsz összpontosítani. Állj 
fel, hajlítsd a térded, és tedd a talpad 
a combod vagy a lábszárad belse-
jére. Kapaszkodj meg a szemeddel 
egy pontba, zárd össze a tenyeredet. 
Meddig tudod megtartani magad 
egy lábon? Ha nem cikázik a tekinte-
ted, könnyebb. 

A fák is lélegeznek, tudsz annyira 
összpontosítani, hogy meghalld a 
saját lélegzeted? 

Erősíti a talpizmokat, fejleszti az 
egyensúlyt és koncentrációs kész-
séget, nyitja a csípőt.

Összeállította: Jakab Adrienn

46
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Pillangó póz 
Ülő helyzetből zárd össze a talpaidat és 
lépkedj az ülőcsontokon minél közelebb 
a lábfejedhez. Szoríts rá a lábakra, és 
kezd el felfelé és lefelé mozgatni a tér-
deidet, mintha a pillangó szárnyai lenné-
nek. Ha elfáradtál, pihentesd meg őket a 
talajon és hajtsd a fejed a lábadra. 
Nagyon hatékonyan nyitja a csípőt. Ki-
tűnő hatással van a belső szervekre, 
stimulálja a vesét és a húgyhólyagot. 
Nyújtja a belső combot és a gát terüle-
tét. Segít az asztma, a magas vérnyo-
más és lúdtalp esetén. Fáradtság esetén 
is nagyon hatásos. 

Kutya póz
Helyezkedj négykézlábra a talajon, nézz a 
térded felé és pipálj úgy a lábaiddal, hogy a 
lábujjak leérjenek a talajra. Gyűjtsd össze 
az erődet, és a kezeden megtámaszkodva 
emeld el a térdeidet egészen addig, amíg 
sikerül kinyújtani őket. Szorítsd le olyan 
erősen a tenyeredet, hogy ne csússzon 
előre. Nyomd a talajt, mintha egy falat sze-
retnél eltolni. Lazítsd el a nyakad, hogy még 
több erő legyen a karjaidban. 
Jó hatással van a keringésre, kitűnő 
stresszoldó, nyugtatja az idegrendszert. 
Kellemes nyújtó érzést hoz létre a gerinc-
ben. Nyújtja a láb teljes hátsó részét, mi-
közben erősíti a combizmot. Nyitja a vállat, 
erősíti a karokat, nagyon jó hatással van az 
emésztésre. Enyhíti a hátfájást, a fejfájást, 
az álmatlanságot és a fáradtságot. 

Az illusztrációkért köszönet 
Agócs Írisznek! 

Namaste, azaz üdvözlet!
www.amasolejoga.hu
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9:50 A „bábszereplők” 

várakoznak a 

fellépésre.

Egy több mint 100 éves épü-
letben éli mindennapjait a Bu-
dapest Bábszínház társulata. 
Bekukkantottunk a színfalak 
mögé, vajon hogy telik egy hét-
köznap az Andrássy út 69-ben?

Kukucska

9.30 Reggel már min-

denki izgatott a délelőtti 

előadás miatt. Előző 

este elkezdték beren-

dezni a színpadot; a 

díszletet közvetlenül 

kezdés előtt fejezik be a 
díszítők.

Farkas Judit képriportja

Így készülnek a bábok. Fúrás, faragás, festés, varrás. Az anyagból lassan szem, orr,  fej, kezek, lábak, test, tekintet és mozgás lesz. 
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Az előadást a takarásban Miklósi Ferenc ügyelő irányítja.

10:00 Ma a Hoppá-hoppá! című bábjátékos civódást láthatjuk a Játszó-téren. A darabban Pallai Mara és Hannus Zoltán bábszínészek játszanak Cirmos Lizával és Vadkan Döncivel. Vajon egy rendmániás cica és egy bumfordi vaddisznó hogy bírja ki egymás mellett egész télen át egy használaton kívüli kisbuszban? A vicces történet végére megtudjuk, hogy mi segít nekik a „túl-élésben”.

11.00 A színházteremben 

zajlik A legkisebb 

boszorkány (Lázár Ervin 

meséje) próbája. Kuthy 

Ágnes rendező, Gimesi 

Dóra dramaturg és Bánky 

Eszter asszisztens az 

üres nézőtérről irányítja a 

színészek munkáját.

A nézőtér fölött a hangosítók és világosítók indítják a zenét és állítják a fényeket. Sokat kell gyakorolni, hogy minden gör-dülékenyen menjen.
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A kezdetek kezdetén az em-
ber a természetet fi gyelte. 
Azt látta, hogy bár a sötét 
és világos időszakok hossza 
nem ugyanannyi, egy sötét és 

egy világos időszak együtt viszont mindig 
ugyanolyan hosszú. Ezért úgy döntött, ezt 
az időtartamot elnevezi napnak. Aztán ezt 
osztotta később 24 órára. Majd az egy órát 
60 percre.

A világ legősibb civilizációiban, Babilon-
ban és Egyiptomban, megjelentek az első 
időmérő eszközök, mint például az árnyék-
óra. Ez két farúdból állt. Az egyikre az óra- és 
percbeosztásokat vésték, a másikra pedig a 
nap járásának megfelelő árnyék vetült, innen 

számolták ki, hány óra van. A hatalmas 
egyiptomi kőoszlopok, az obeliszkek 

is hasonlóképpen működtek. A lá-
buknál jelölték az órákat és perce-
ket, így bárki, aki elhaladt mellettük, 
könnyedén le olvashatta az időt. 

Ezek az eszközök azonban nem se-
gítettek abban, hogy éjszaka vagy rossz 

időben is tudni lehessen, hány óra. Ki kellett 
találni egy olyan szerkezetet, amely nem függ 
az égitestek mozgásától vagy az időjárási vi-
szonyoktól. Ez volt a vízóra. Ehhez egy edény 
alján lukat képeztek, és egy másikba csepeg-
tették belőle a vizet. Mivel ismerték az edény 
geometriai jellemzőit (térfogat, magasság, a 
luk mérete), ki tudták számolni, hogy mennyi 
idő telt el, míg a víz teljesen átcsorgott.

Hasonló elvek alapján működik, de rö-
videbb időtartamok mérésére alkalmas a 
homokóra. Először az ókori rómaiak és görö-
gök kezdték használni, de a középkorban is 
nagyon népszerű volt. A két kis gömb alakú 
üvegedényt egy keskeny cső köti össze, ame-

Reggel 7 óra van, ki az ágyból, ideje 
felkelni! A nyolc óra már az iskola-
padban talál. Már csak 5 perc van 
hátra a matekórából. Még 15 perc, és 
mehetek ebédelni. 5-kor kezdődik a 
focimeccsem. Este fél 8-kor vacsorá-
zunk. Ismerős, ugye? Órák és percek 
irányítják az életünket. De hogyan 
kezdődhetett az idő mérése? Hogyan 
jöttek rá a módjára, s készítettek 
hozzá eszközöket? 

Az időmérők rövid története
Összeállította: Vida Júlia

Napóra
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lyen meghatározott 
időtartam alatt pe-
reg át a homok. A 
homokórát még 
ma is használ-
ják, láthatsz ilyet 
például sportese-
ményeken vagy sza-
unában.

Az első, már modernnek 
tekinthető mechanikus órákat a 13. 
században készítették. Súlyok vagy rugók 
segítségével működtek. Robosztus, hatalmas darabok voltak és 

templomtornyokba építették őket. Mechani-
kus alapúak voltak az első hordozható órák, a 
zsebórák is, de ezeket csak jó háromszáz év-
vel később kezdték használni. A karórák pedig 
még annál is később, már a 20. század elején 
jelentek meg, az elsőt állítólag egy híres ék-
szerész egy pilóta barátja kérésére készítette.

A mai órák alapja többnyire a kvarckristály, 
az abban végbemenő bonyolult kémiai folya-
matok segítségével mutatják az időt. Előnyük, 
hogy sokkal pontosabbak, mint elődeik. Saj-
nos jól jelzik, hogy mikor kell felkelned reggel. 
Anyu, még öt perc!

HomokóraEgyiptomi vízóra
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Mit jelent az, hogy valaki 
hallássérült? 
Bianka születése óta hallássérült. 
Szülei számítottak erre, mivel mindket-
ten hallássérültek, és ez nagy valószínűséggel 
öröklődik. Nyolc hónaposan kapott hallóké-
szüléket, amit számos hallásvizsgálat előzött 
meg. Bianka súlyos hallássérültnek számít, 
de hallókája, azaz hallókészüléke sokat javít 
ezen. Szeptemberben kezdte az iskolát. Eb-
ben az interjúban már saját maga gépeli a 
válaszait.

Hogyan kommunikáltok egymással?
Mi, szülők, egymással jelelünk, hisz ez a mi 
anyanyelvünk. Viszont a gyerekekkel – főleg 

én – úgynevezett jellel kísért hangzó 
nyelven (jelnyelven és magyar nyelven 
párhuzamosan). Azért használjuk együtt, 
hogy egyszerre tanulják, használják a 
két nyelvet. Többségünknek, mármint 
hallássérülteknek a magyar nyelv olyan, 
mint egy idegen nyelv, ugyanúgy meg kell 
tanulnunk, mint másnak az angolt vagy a 
németet.

Bianka: Ha a testvéreimmel vagyok 
(Biankának három testvére van, 
a családban mindenki hallás-
sérült), mindig jelelünk, anyával 
pedig egyre többször használjuk 

a beszédet is.

A gyerekek hol, hogyan tanulják a jel-
nyelvet?
Gyerekeinknek a jelnyelv az anyanyelvük, ez 
az első „nyelv”, amivel találkoznak, hiszen 
babakoruk óta jelelünk velük. Már 9 hóna-
posan visszajeleltek, például jellel közölték 
a „lámpa”, „enni” vagy az „inni” szavakat –
azaz nem kimondták, hanem mutatták első 
szavaikat. Ők csak később kezdték el tanulni 
a magyar nyelvet. Emellett el szoktunk járni 
a SINOSZ (Siketek és Nagyothallók Országos 
Szövetsége) által szervezett programokra is, 
ott a gyerekek egymástól sokat tanulnak. 

Mit jelent az, hogy… 

Susánszky-Tóth Krisztina interjúja

Ha jó erősen betapasztod a füled, kizá-
rod a külvilág hangjait, vagy legfeljebb 
csak neszeket, tompa hangokat hallasz. 
Valaki viszont úgy születik, hogy nem 
tapasztják be a fülét, mégsem hall sem-
mit, mert nem működik a füle. Magyar-
országon is sok gyerek és felnőtt van, 
aki így él. Ők a hallássérültek. Interjúnk-
ból megtudhatod, hogyan beszélgetnek 
egymással, és hogyan élnek. A hal-
lássérült Biankával és anyuká-
jával, Krisztával Susánszky-
Tóth Krisztina beszélgetett.

valaki hal-
lássérült? 

valaki hallássérült? 
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Milyen óvodába jártatok?
Mi, a szülők, gyerekként még a siketek óvo-
dájába jártunk. 

Bianka: Olyan óvodába jártam, ahol halló 
gyerekek voltak, nekem volt csak hallókám.
(Bianka és testvérei is „halló”, integrált óvo-
dába járnak-jártak, amely befogad hallássé-
rült gyerekeket is.)

Kellett-e külön fejlesztésre, foglalko-
zásra járnotok, hogy Bianka elkezdhesse az 
iskolát?
Törvényben előírt feltétel hallássérült gyer-
mek esetében, hogy fejlesztőpedagógus, 
szurdopedagógus járjon a gyerekhez, 

mielőtt elkezdi az óvodát, illetve az óvodába 
is külön járt ki hozzá szakember, fejlesztő. 
Most az iskolában is fi gyelemmel kíséri egy 
szurdopedagógus a fejlődését. Emellett elvit-
tük őt is és a testvérét is logopédushoz, hogy 
jobban megtanuljanak beszélni, artikulálni.

Szurdopedagógus: olyan 
tanító vagy tanár, aki siket vagy na-
gyothalló gyerekekkel foglalkozik. Se-
gít nekik megtanulni a magyar nyelvet, 
sok gyakorlással segít az írásban, az 
olvasott szöveg megértésében, a sza-
vak megfelelő kiejtésében. Folyamato-
san követi a gyerekek fejlődését.

Hallássérült: A hallássérültek 
megjelölés gyűjtőfogalom, amelybe 
beletartoznak az enyhe, a közepes és 
a súlyos fokú nagyothallók, valamint 
a siketek. A hallássérültek többsége 
rendelkezik hallókészülékkel. Ők a 
beszédet megértik, egy részét hallják, 
viszont a siketek csak a legmélyebb 
hangokat és a vibrációt érzékelik, a 
beszédet egyáltalán nem. 

Hallókészülék: Több mint 
ezerféle hallókészülék létezik. Ezek 
mindegyike miniatűr mikrofont, erő-
sítőt és hangszórót, illetve elemeket 
tartalmaz. Van, amelyiket a fülre téve 
lehet használni és van, amelyiket 
műtét során ültetnek be a fül mögötti 
csontba.

Lapozz! 
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Milyen iskolába jár Bianka?
Olyan iskolát kerestünk, amelynek alapító 
okiratában is benne van az, hogy hallássérült 
gyermeket is fogadnak, vagyis együtt tanul-
hat a halló gyerekekkel. Nekünk a testvérei 
miatt az egyik fő szempont az volt, hogy az 
óvoda és iskola egy helyen legyen. A másik 
pedig az, hogy megfelelő fi gyelemmel, szak-
értelemmel forduljanak felé.

Bianka, hogy tetszik az iskola?
Tetszik. Van már sok barátom és sokat ját-
szunk együtt.

Melyik a kedvenc órád?
Magyar, ének, természetismeret és a tesi.

Szoktál sportolni iskola mellett?
Igen, járok úszni és lovagolni, és szoktunk 
síelni is.

A jelelés kézzel történik. Figyeljétek meg a képeket! A párba állított képeken a kézzel 
mutatott jelet és a hozzá kapcsolódó kifejezést láthatjátok.
Illusztráció: Takács Mari (Forrás: Vincze Tamás: Beszél a kéz. Csimota Kiadó, 2004)
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