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egy éve

?

Milyen témákban?

2016. év végéig 12 lapszám:
Utazás, Idő, Különleges lények, Játék, Víz, Zene, Sport,
Család, Gasztronómia, Közlekedés, Hősök, Álom

?

Kik olvassák?

136 előﬁzető
2000 általános iskola tanárai
és diákjai
több ezer online letöltés

?

Hol voltak eddig
Mikkamakka klubok?

Székesfehérvár, Kecskemét,
Dunaújváros, Budapesten
kétszer, Aszód, Tapolca
Közel 400 gyerek és szüleik!

?

A Mikkamakka magazin a minőségi gyermekirodalom közvetítője, ezt tükrözik a kiadványba válogatott hagyományos népmesék,
a kortárs gyereklíra és -próza legizgalmasabb alkotásai, valamint
az ezekhez kapcsolódó magas színvonalú illusztrációk.
A lap elsődleges célkitűzése az olvasás népszerűsítése, a vizuális
kultúra fejlesztése és az ismeretterjesztés. Minden lapszám meghatározott tematika köré épül.

!

Online

!

Érdekességek
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Kisiskolások lapja | irodalmi, művészeti, kulturális, ismeretterjesztő folyóirat

ISMERD MEG ŐT!
ZALÁN TIBOR író, költő
SCHALL ESZTER illusztrátor

A H Ó N A P TÉ M Á
JA :

a HŐSÖK

1112 Facebook-követő, a legnépszerűbb
bejegyzés 6280 embert ért el.
https://www.facebook.com/mikkamakkamagazin/?fref=ts
http://folyoiratok.oﬁ.hu/mikkamakka

• Képregény
• Képes recept
• Érdekes feladatok
• Könyvajánló nagytesóknak
• Tudományos kísérletek
• Színházi ajánlók

Kiket mutattunk be eddig?

Szerzők:
• Borbáth Péter
• Keresztesi József
• Kovács András Ferenc
• Elekes Dóra
• Miklya Zsolt
• Kiss Ottó
• Győrei Zsolt
• Mészöly Ágnes
• Tóth Krisztina
• Kukorelly Endre
• Kántor Péter
• Zalán Tibor

2. évfolyam, 9. szám | 2016. november | 600 Ft

!

A jövőről

• Évente 10 szám, tematikusan
• Klubalkalmak országszerte
• Tematikus könyvajánlók,
programajánló az online
felületen
• Nyári Mikkamakka tábor

Illusztrátorok:
• Simonyi Cecília
• Agócs Írisz
• Hanga Réka
• Makhult Gabriella
• Radnóti Blanka
• Rofusz Kinga
• Pikler Éva
• Bogdán Viki
• Szegedi Katalin
• Szalma Edit
• Schall Eszter

MESE MÁRA
A SZABADNAPOS KIRÁLYLÁNY
A SZÉLVÁRI CSUDAVIRÁG

Kiadja az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
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Papírszínház – színház, ahol akarod!
HESS-HUSS HŐSÖK
Mitől féltek,
mai hősök? –
Szőnek szókat
egyre-másra
őszen-bőszen
gőgös ősök.
„Gyerünk, ﬁam,
hamar, siess,
legyél merész,
bátor, szerény,
hősies!
Kinek állna
szebben hősség?
Elrettent tán
fagy vagy hőség?”
Leszünk bátrak,
kedves ősök,
leszünk hősök,
tehetősök!

A Japánból eredő Papírszínház a mesekönyveket
színházi élménnyé alakítja.

Miért jó?!
• Minden gyerekközösségben hatásos és leköti a gyerekeket: otthon,
óvodában, iskolában, könyvtárban, játszóházban, táborban, rendezvényen;
• már 3 éves kortól képes a gyerekek ﬁgyelmét maximálisan fókuszálni;
• sokrétűen felhasználható: hagyományos módon, felnőtt által előadva
gyerekeknek, gyerekek által készítve, gyerekek által előadva vagy
akár gyógypedagógiai segédeszközként, terápiás eszközként is;
• több tucat meséből lehet válogatni, címeink folyamatosan bővülnek;
• esztétikus fakerettel, csomagban is rendelhető!

Akció!
Decemberben 2 mese áráért
3-at választhat!

De előtte
még egy icit,
csak egy picit…
hadd legyünk még
mesehősök.
Kóródi Bence

Valtinyi Lídia
+36 306 364 702
lido@csimota.hu
www.papirszinhaz.hu
www.facebook.com/papirszinhaz

Papírszínház
Módszertani kézikönyv
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Kedves Olvasónk!
Mit jelent, hogy valaki hős? Elindul szerencsét próbálni, megy sűrű, sötét
erdőkön, hegyeken-völgyeken által, mígnem… hősi tettet hajt végre. Megmenti a sárkány karmai közül a királylányt. Elpusztítja a gonosz boszorkányt. Legyőzi az óriást. És végül megkapja jutalmát: a királykisasszony
kezét és a fele királyságot. A mesei hősök ilyenek. De mi a helyzet velünk,
egyszerű, halandó emberekkel? A hősiesség nem feltétlenül jár együtt a
hétfejű sárkánnyal... Ahogy Zalán Tibor kifejti: hős az, aki „minden helyzetben vállalni tudja magát, és nemcsak magát, hanem az általa képviselt elveket, függetlenül attól, hogy ez milyen következményekkel jár.″
Hős vagy akkor is, ha elmész a fogorvoshoz, pedig féltél tőle, de tudod,
hogy azzal jót teszel a fogaidnak. (Ne feledjük, november a fogászat hónapja!) Hős vagy, ha segítesz a padtársadnak a leckeírásban. Hős vagy,
ha segítsz otthon, és magadtól leviszed a szemetet. Hősök azok a beteg
gyerekek, akik a kórházban is tanulnak, mert nem akarnak lemaradni.
Nézz bele bátran a tükörbe reggelente, és gondolj arra, hogy te vagy a
nap hőse! Legyen a jelszavunk a „hős-ség″! Induljon el a kihívás, tégy
mindennap valami jót az embertársaiddal! Sokszor egy mosoly is elég.
Ezzel az útravalóval kíván neked kellemes olvasást:
Besze Barbara
olvasószerkesztő

A borítón Szepesi-Szűcs Barbara illusztrációja, Gróh Ilona
Sárkányparipán vágtattam című kötetéből. (Kolibri Kiadó, 2015.)

Terjesztés:
Magyar Posta Zrt.
ISSN 2416-2396
A lapban megjelentetett cikkek,
fotóművészeti alkotások, egyéb szerzői
művek szerzői jog védelme alatt állnak, másolásukhoz és közzétételükhöz
a szerző és a kiadó írásbeli engedélye
szükséges.
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Ozi célba dob

Dániel András

(Előzmények: Izom Ozi, az óriás előbb
szkanderversenyt vív a faluját, Kuszakeszit
megtámadó rablókkal. Vadaranka, a rablóvezér némi csalással eléri, hogy döntetlen
legyen az eredmény. Ezután egy mindenevő
verseny keretében próbálják eldönteni, ki nyeri
a Kuszakesziért vívott harcot. Ebben a nagyevő óriás könnyűszerrel legyőzi a rablókat.)
– Győztem! – jelentette ki Ozi, és megcsörgette a kezében tartott csokibonbonos celofánzacskót.
Vadaranka, aki sosem bírt veszíteni, megrázta a fejét.
Az óriás kérdőn nézett rá.
– A mesékben... – suttogta
szuszogva a rablóvezér –
mindig... három próba van.
– Csak nem arra gondolsz – kérdezte Ozi, és a
szájába tömött egy marék csokibonbont –, amit
egy neves favalán költő
úgy fogalmazott meg,
miszerint:
Bár nyalavány, csak
tömlene egyre,
Mord akaróca ha benne feszelyg!
Csínylana csellel, csúny’
fenekedne,
Fitymeli dőre a nyafla
veszelyt!
– Kábé... – bólintott bizonyta-

lanul Vadaranka, aki nem volt különösebben
járatos a költészetben, bár ezt nem szívesen
vallotta be idegeneknek.
– Ez esetben egy célbadobó versenyt javasolnék – mondta az óriás, azzal az ajtóhoz
sétált. Amikor kinyitotta, odakint meglepő
látvány fogadta.
Az történt, hogy amíg ő a boltban a rablókkal mindenevő versenyezett, a kuszakeszi
gyerekek – soroljam? Sorolom: Libirc, Böndi,
Ápolka, Csalány, Tóﬁc, Zinorilla, Juszuf, Kispóc, Nagypóc, Makramell, Racska, na meg
Erzsike – a Gomblyukipari Vállalat raktárában talált, kidobásra váró selejt gomblyukakból sebtében összeférceltek egy jókora, több,
mint három méter átmérőjű óriáslyukat. Ezt
Ápolka, Zinorilla, Makramell és Erzsike csinálták, mert ők mindig maguknál tartották
az iskolai kézimunkakészletüket. Amikor
elkészültek, akkor közös erővel átvonszolták
az óriáslyukat az Idevele! Élelmiszer Jellegű
Vegyes Diszkont bejárata elé. (Ha ez itt egy
ﬁzika tankönyv lenne, akkor bizonyára felten-
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ném a kérdést, hogy vajon mekkora a súlya
egy három méter átmérőjű lyuknak, amit
12 kisgyerek 20 perc alatt vonszol át az
utca 10 méterre lévő túlsó oldalára? Szerencsére ez nem ﬁzika tankönyv, úgyhogy ezt a
kérdést könnyű szívvel megválaszolatlanul
hagyhatjuk.) Úgy gondolták, hogy ebbe a
lyukba majd jól bele tudja dobni Ozi a rablókat. Hacsak nem esnek bele maguktól...
És milyen jól gondolták!
– Akkor most én kezdek – mondta Izom
Ozi, mikor visszasétált a bolt belsejébe.
– Kicsit izgulok, mert nem célzok túl ügyesen – tette hozzá. Azzal fél kézzel felnyalábolta a két aléltan heverő rablót, és mielőtt
tiltakozhattak volna, belerakta őket egy

Málnaszörp & Sóshering Kft. feliratú nagyobbacska papírdobozba.
– Te meg mit csinálsz? – kérdezte gyanakodva Vadaranka.
– Mit csinálnék? Célbadobok. Versenyzünk, vagy nem? – nézett rá Ozi, azzal egy
lendületes mozdulattal kihajította a dobozt a
bolt ajtaján.
– Gyönyörű dobás! – biccentett elismerően Nagypóc. Kosarazni járt, és most a
többiekkel együtt elégedetten ﬁgyelte, amint
a rablókkal teli doboz a bolt nyitott ajtaján át
belerepül a lukba.
– Ez se rossz! – kontrázott Kispóc, amikor
elegáns ívben a még mindig édesdeden hortyogó Vadadorján is követte társait.
– Erről a harmadikról majdnem elfelejtkeztem – dugta ki fejét Izom Ozi a boltból.
Ahogy elmosolyodott, bajuszáról vidáman
peregtek a csokimorzsák...
– Csaló! – kiabálta közben Vadaranka a
luk mélyéről – Úgy értem, hogy szélhámos,
kókler, szemfényvesztő, hantás, átverő, simlis, svindler, ámító, széltoló!
De senki sem foglalkozott vele.

Dániel András: A könyv, amibe bement egy óriás (részlet)
Betűtészta Kiadó, 2015
Illusztráció: Dániel András
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A szélvári csudavirág
Benedek Elek meséje
Pontosan nem tudom megmondani nektek,
hol van Szélvár. Annyit tudok róla, hogy Pozsonytól nem messze esik, s hogy ezt a várat
nem emberi kéz építette. Istennek csudálatos
munkája Szélvár: fala, tornya, bástyája van,
s ez mind csupa kőszikla. A neve meg onnét
van, mert a gonosz szellem itt tartja bilincsen
a szeleket, mikor aztán szabadon ereszti, jaj,
annak, ki erre jár! (…)
Hanem régen messziről elkerülték Szélvárát. Egyetlenegy látogatója volt, aki föl mert
menni a várba, s ez az egy: leány volt, egy
szegény özvegyasszonynak a leánya. (…)
A legszebb leány volt a faluban, s a legszegényebb. Haj de sok gazdag leány irigyelte
Póka Ágnes szépségét! Különösen mikor
megtudták, hogy Toma Pál, a bíró ﬁa, Ágnesnek adta a szívét! Hiszen ha csak kettejükön
áll a vásár, szépen a pap elé állottak volna,
de boldogságukba beleszólt az öreg Toma.
A gazdag, a büszke Toma. Az ifjú kérte, olyan
szépen kérte az apját: – Lelkem, apámuram,
ne nézze Ágnes szegénységét; nézze a jóságát, meghalok, ha nem lehetünk egymásé!
– Inkább halj meg – mordult rá az öreg –,
semhogy meggyalázd a nevemet!
Toma Pál nem szólt többet, csak búsult,
szomorkodott magában, bú volt éjjele, bú volt
nappala, s a dali szép legény csak sorvadozott a nagy szívbéli betegségben, olyan volt,
mint a hazajáró lélek. Jöttek-mentek a doktorok, de jöhettek-mehettek, a Toma Pál beteg-

ségére nem találtak orvosságot. Mondta is
Toma Pál az apjának: – Nem gyógyítnak meg
engem a doktorok, édesapám. Hadd veszem
el Póka Ágnest, s meggyógyulok mindjárt.
Hiszen jól tudta ezt az öreg Toma, de még
mind remélte, hogy másként is segíthet. Hej,
csak azt a leányt valahogy eltehetné a faluból
messze földre, hogy a ﬁa ne látná többet! –
sóhajtozott a kevély bíró. Gondolt magában ő
még egyebet is... Addig tűnődött, addig gondolkozott, hogy eszébe jutott az „okos aszszony″. Ez volt a neve annak a vén banyának,
aki ördöngös mesterséggel sok dolgot fordított már a visszájáról a színére, a színéről a
visszájára.
Az öreg Toma elment az „okos asszony″hoz. – Hallod-e, te „okos asszony″, tudsz-e
segíteni rajtam, az én nagy bajomban?
Nevetett az „okos asszony″: – Ugye, rám
szorultál? Tudtam én azt, hogy elébb-utóbb eljössz hozzám. Hát csak ne búsulj, kevély bíró.
Meggyógyítom a ﬁadat. Mit ﬁzetsz?
– Aranyat, ezüstöt, amennyit elbírsz!
– Jól van, kevély bíró, meggyógyítom a
ﬁadat.
Azzal elment az öreg Toma, de alighogy
elment, belépett az „okos asszony″-hoz Póka
Ágnes. Sírt a szegény leány, keservesen sírt.
– Hm! Azért sírsz ugye, hogy nem lehetsz a
Toma Pálé? No, arra hiába is vásik a fogad!
Mondta a leány: – Nem azért sírok, lelkem,
nénémasszony. Nehéz beteg az édesanyám,
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s kendhez jöttem, mert azt mondták a
népek, hogy senki más meg nem tudja
gyógyítani. – Jaj, lelkem – mondotta
az „okos asszony″, s úgy tett, mintha
erősen gondolkoznék –, az igaz, hogy
ha az én eszem meg nem gyógyítja az
édesanyádat, a világ valamennyi doktora összeülhet, tanakodhatik.
No, ülj le csak, hadd gondolkozom egy
kicsit. Mormolt valamit magában, aztán
mondta a leánynak:
– A te anyádat csak a „csudavirág″
gyógyíthatja meg. Ez a csudavirág pedig csak a Szélvárban terem, annak is a kapujában, s ott is csak újholdkor. Mához harmadik este lesz újhold, akkor egyedül menj
fel a várba, s pontban éjfélkor szakaszd le a
csudavirágot: ennek a levétől meggyógyul az
anyád.
– Ó, Istenem, Istenem – sírt a leány –,
hogy tudjam én azt végbevinni, hisz ott lakik
a gonosz lélek! Nincs más orvossága, lelkem,
nénémasszony? – Nincs. S ha most újholdkor meg nem próbálod, amit javalltam, meghal az anyád.
Hitte Póka Ágnes, hogyne hitte volna, amit
az „okos asszony″ mondott. Nem volt nyugodalma ez órától fogvást, s elszánta magát:
haljon meg szörnyű halálnak halálával, amit
az „okos asszony″ javallt, mégis megpróbálja.
Újhold estéjén, mikor éppen az édesanyja
elszenderült, kisurrant a házból, s ment az erdőbe, a sötét rengetegbe, sötét rengetegben
a Szélvárhoz. Zúgott-búgott a szél, recsegtek-ropogtak a fák, de Póka Ágnes nem félt,
fölmászott a sziklahegyen, föl a Szélvár kapujába, hol eddig a madár se járt, s hát csak-

ugyan ott volt a kapuban egy szál virág, egy
csudaszép virág. Éppen akkor ütött tizenkettőt az óra, s Póka Ágnes hirtelen leszakította
a csudavirágot. Abban a pillanatban nagyot
csendült-bondult a vár, kerekedett szörnyű
nagy szél, s fölkapta, vitte, röpítette Póka
Ágnest az erdőn át. Reggel ott találták meg
az erdő szélén. De ím, csudák csudája, semmi baja sem esett. Kezében volt a csudaszép
virág, s az emberek nézték ámulattal, nem
láttak ilyet világéletükben. S hát csakugyan
igaza volt az „okos asszony″-nak: a csudavirág levétől meggyógyult a beteg asszony.
De most már a kevély bíró is megszelídült,
láttára a csudálatos esetnek. Maga ment
Póka Ágneshez, s mondta neki könnyes
szemmel: – Látom, hogy veled az Isten, Póka
Ágnes. Megnyugszom Isten akaratában.
Még aznap a ﬁatalok pap elé állottak, egymásé lettek, s éltek sokáig boldogan. Így volt,
vége volt, igaz volt.
Megjelent: Mesélj nekem minden este!
Szerkesztette: Pásztor Csörgei Andrea és Vezsenyi Zsóﬁa
Manó Könyvek Kiadó, 2016
Illusztráció: Kállai Nagy Krisztina
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A szabadnapos királylány
Mónika
Írta és rajzolta: Egri
A szabadnapos királylány egész nap várta
Kóckirályﬁt. Lévén épp szabadnapja volt.
– Hol vagy már, hol vagy már? – türelmetlenkedett. – Csak nem tölthetem ez egész
napomat várakozással?!
Egyre gyorsabban és egyre durcásabban
járta körbe a várat, tizenhétszer szaladt fel a
vártoronyba a nagyonmesszelátó távcsövével, amit karácsonyra kapott, és olyan sokáig
kémlelte a horizontot, hogy a szeme köré
piros karika tekerődött, mintha monoklija
lenne.
– Már nem jelentek neki semmit – dünynyögte maga elé. – A királyﬁúk olyan ingatagok. Nem tehetek róla, hogy nem érek rá
folyton szabadnaposkodni! Ha boldogulni akarok az életben, muszáj magam intézni a dolgokat... A macskák idomítása
nem egyszerű, a teknősök
etetése, a hangyacirkusz
(ugyanis átmeneti bolhahiány volt az országban
– a Szerk.), sakkoktatás
a zebráknak, trombitaóra az elefántházban,
mind-mind igen sok időt
vesz igénybe, és ha már
itt tartunk, a galambdúcok sem öntisztulók.
Sajnos. Én nem érek rá
mindenféle cicomaságra!
A hajloknik idegesítenek, a
műkörömmel majdnem kika-

partam a szemem félálomban. Igen, azt hiszem, Kóckirályﬁnak muszáj lesz megszeretni a kutyaszőrt is, ha a fele királyságra vágyik
meg az aprókörmös kacsóimra.
Persze, belátom, nem könnyű velem az
élet, és hát igaz, ami igaz, sokkal szebb és
okosabb királylányok is legyeskednek körülötte, akiknek minden nap szabadnap, miért
pont én kellenék neki?
Nem is várok többet rá! Különben is, megfésülködhetne néha, ha udvarolni támad
kedve!
Na, nem mintha nem állna neki jól az a
huncut tincsecske, ami folyton a homlokába
hull…, de akkor is, egy királyﬁ legyen jólfésült!
Ezzel a szabadnapos királylány összecsukta a nagyonmessze látó távcsövét, és
lemasírozott a télikertbe.

6
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Épp a húsevő növénynek tartott előadást
a vegetáriánus konyháról, és próbálta győzködni a virágot a vegán konyha előnyeiről,
amikor csengettek.
Kiszaladt ajtót nyitni.
Hát nem az a teringette Kóckirályﬁ állt
előtte? De igen.
Igen kócosan.
– Nem vagyok itthon – duzzogta a királylány. – Épp az előbb telt le a szabadnapom,
millió dolgom van, meg kell masszíroznom
a sünt és edzést kell tartanom a kaszáspóknak, az idén sokat kaszált, ennek örömére
rengeteget evett az ünnepek alatt, most pókhasa lett, és elment minden önbizalma.
Mindezt egy szuszra mondta,
Kóckirályﬁnak nagyon kellett fülelnie, hogy
mindent megértsen.

– Akkor jöjjek vissza később? – kérdezte
elszontyolodva. – Pedig már alig vártam,
hogy újra láthassalak.
– Akkor miért nem jöttél korábban? Látod,
még monoklit is gyártottam a szemem köré,
míg vártalak. Biztosan elcsavarta a fejedet
valami ﬁtneszkirálylány!
– Elcsavarta, az már igaz, de nem egy
ﬁtneszkirálylány, hanem ő itt – mondta
Kóckirályﬁ és a kabátja alól előhúzott egy
megszeppent-szomorú kiskutyát.
– Az árokban találtam, valaki kidobta, de
én megmentettem! Eszembe jutott, hogy
talán tudok neki egy nagyon jó helyet, ahol
felcseperedhet!
– Én hősöm! – érzékenyült el a királylány, és Kóckirályﬁ nyakába ugrott. – Naná,
hogy jó helye lesz itt nálam! Gyere be, adjunk
valamit enni ennek a kis jövevénynek... Ha
nem zavar téged, hogy ismét szolgálatban
vagyok.
– Sebaj, mondta Kóckirályﬁ. Úgysem fésülködtem ma.
És a királylányra kacsintott.

7
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Kisiskolások lapja

s

Összeállította: Győrfi Ágne

Egri Mónika:
A szabadnapos királylány
1.

A
megfejtéseket
a 48. oldalon
találod.

Húzd át annak az állatnak a képét, amelyik nem szerepel a meserészletben!
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2.

3.

A királylány rendkívül elfoglalt, bőven akad tennivalója. A szókártyák párosításával
segíts rendbe tenni a feladatait! Kösd össze az összetartozó szókártyákat!

sakkoktatás

elefántok

trombitaóra

húsevő növényeknek

masszírozás

zebráknak

takarítás

sünöknek

gasztronómiai előadást tart

galamboknak

Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! Karikázd be a megfelelő szót!

a) A királylány karácsonyra kapta a nagyonmesszelátó távcsövét.

IGAZ

HAMIS

b) Kóckirályﬁ hősiesen megmentett egy árokba dobott kiskutyát.

IGAZ

HAMIS

c) Ellepték a bolhák az egész országot.

IGAZ

HAMIS

d) A királyﬁ mindennap gondosan fésülködik.

IGAZ

HAMIS

e) A királylány legszívesebben cicomázkodással tölti a szabadnapját.

IGAZ

HAMIS

f) A húsevő növények a palota télikertjében élnek.

IGAZ

HAMIS

9
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„Puszta erő vagy vakmerőség
nem elég”
Zalán Tibor költőt, A rettentő görög vitéz című
verses dráma szerzőjét
Szekeres Niki faggatta
hősökről és könyvekről.
Mit jelent számodra az,
hogy valaki hős?
Talán azt, hogy minden helyzetben vállalni
tudja magát, és nemcsak magát, hanem
az általa képviselt elveket, függetlenül attól,
hogy ez milyen következményekkel jár.
A hős kiemelkedik a környezetéből, de ehhez
puszta erő vagy vakmerőség nem elég.
A hős értelmet és irányt ad azoknak a kivételes adottságainak, amelyekkel rendelkezik.
Hogyan jutott eszedbe Thészeuszról,
erről a görög hősről írni, ráadásul éppen versben?
Fodor Tamás, a kiváló rendező keresett meg
azzal a javaslattal, hogy írjak Thészeuszról
egy színházi darabot. Először nem tetszett

az ötlet, de amikor kitaláltuk,
hogy nem a rettenetes nagy
hősről írjuk meg a történetünket, hanem a kamasz Thészeuszról, mindjárt közelebb
éreztem magamhoz a témát.
Mivel a ﬁatalok szeretnek vidáman
csevegni egymással, adta magát a
makámaforma, azaz a rímes próza. Sok kan*
csal rímmel és látszólag elhibázott összecsengéssel „bolondítottam meg″ a szöveget,
örültem, hogy a nézőim-olvasóim partnerek
voltak a befogadásban.
Sok könyvet írtál már felnőtteknek
és gyerekeknek; miben más, amikor
egyik vagy másik közegnek írsz?
Édesanyám szokta mondani: a gyerekeknek
olyan szépen írsz, kisﬁam, a felnőtteknek
meg már nem is annyira… A gyerekekhez
szóló írásaimban nem a feldolgozandó
problémák a számomra a legfontosabbak,
hanem a nyelvi megformálás hitelessége, a
szöveg és a történet harmóniája. Egyáltalán,
a gyerekeket gondolkodásra akarom biztatni
a szövegeimmel, a felnőtteket gondolatokkal
szembesítem.
Mikor döntötted el, hogy író leszel?
Valójában még ma sem döntöttem el!
Írónak lenni talán nem is foglalkozás, hanem
állapot. Kegyelmi állapotnak szokták tekinteni az írói létezést, és ebben van is valami.

10
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Az ember vár, vár, egyszerre csak megkeresik a szavak. Nem hiszem, hogy az író találja
meg a szavakat…

nagyon közel került hozzám Arany János és
Babits Mihály is. Az általam személyesen is
ismert klasszikusok közül szívesen olvasom
Weöres Sándort, Vas Istvánt, Kormos Istvánt,
Juhász Ferencet, Fodor Ákost… Az írók közül
mostanában Krúdy Gyula érdekel, de fontos
számomra a közelmúltban elment barátom,
Esterházy Péter írásművészete is.
Ki a kedvenc szuperhősöd?
Természetesen Thészeusz.

Ha nem író, akkor mi lettél volna?
Sok minden akartam én már lenni.
Kocsis, atomﬁzikus, rockzenekarban dobos…
Ha nem író, akkor feltehetően festő lettem
volna. És azt is feltételezem, hogy rossz festő vált volna belőlem – nincs ugyanis igazán
szerves kapcsolatom a színekkel. Jobb, hogy
így alakult. Talán írónak beváltam…
Hogyan dolgozol? Van egy kedvenc
sarkod otthon vagy kávézókban ücsörögve jön meg az ihlet?
Ha verset írok, gyakorlatilag mindegy, hol ér
az íráskényszer. Verset papírra írok, általában. Regényt, drámát otthon a nappaliban
terpeszkedő nagy fotelomban, ölemben a
laptoppal, vagy a dolgozószobámban, ami
egyben a könyvtárszobám is. A hol?-ra válaszoltam. A hogy?-ra nincs pontos válaszom.
Rendszertelenül, de sokat.
Ki a legkedvesebb költőd, íród?
Sok kedvenc íróm és költőm van. Ady
Endre nálam az etalon, de az utóbbi időben

* kancsal rím: Olyan rím, amiben csak a mássalhangzók
csengenek össze, a magánhangzók eltérnek egymástól.
Pl.: „Ez az út az én utam, / aki itt jön, nem ütöm” (A rettentő
görög vitéz)

Thészeusz: az ókori görög mitológia egyik
legnagyobb alakja. Leghíresebb hőstette az volt,
amikor legyőzte a rettegett Minótauruszt, a félig
bika, félig ember alakú szörnyet a labirintusban.
Ariadné, a krétai királylány beleszeretett a vitézbe,
s adott neki egy gombolyag fonalat, ennek
segítségével tudott kikeveredni a labirintusból.

11
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Gonosz egy koca ez!

Nyomban föláll, kapja kardját, a kocára indul, hogy levágja a farkát.
Ne ugrálj, vacsorám, a vesztedbe rohansz,
alvilági disznót még soha nem fogta kard.
Ütne, szúrna, vágna Thészeusz, de mindhiába. Szörnyen csúszik disznó ólja,
esik, nyekken, ám a kardja meg sem érinti a kocát, s ő megismeri az ól kövét.
Becsületes harcban csúszom el,
bitang vidék, még a föld is csal.
Gyere, te gyáva, előre, ne hátra,
karoddal küzdj, ne az ülepeddel,
szétesek a röhögéstől nyomban.
Jobb, ha eltűnsz, emberféreg,
mert a kocám nagyon káros
lehet rongyos életedre,
leginkább meg a húsodra.
Elmégy innen, vén szipirtyó!
Hús kell? Lesz hús!
Hol vagy, disznó?!
Ütném, kardom nem éri el,
vörös szeme egyre tüzel,
hanyatt esem, röhög rajtam,
disznóólban ér el végem.

26
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Megmondtam, hogy nem fog fegyver,
röf.
De te nem hallgatsz rám, ember,
böf.
Most akkor szépen széttéplek,
röf,
azután meg jól befallak,
kettőt böffentek utánad,
köd előtted, jaj, utállak:
böf, röf, böf.
Fut a hősünk, bár ez szégyen, nem akarja agyarvégen végezni ifjú életét.
Követi koca, a sötét.
Ezt megérni, menekülök,
koca elől gyáván futok,
ám mit tegyek, síkos az ól,
kicsúszik a lábam alól.
A földről bátran fölkap néhány követ…
Hozzávágom, aztán jöhet –
meg is ehet.

27

Ám láss csodát, kődobása a vad kocát megállítja. Szűköl, nyifog, nyefeg, nyafog, fájdalmai igen
nagyok. Hősünk nem vár biztatásra, zuhog a kő a kocára. Fordult a kocka, a kő el van vetve,
szenved a koca, hatalma oda, fordított csoda – érti a csuda!

Részlet Zalán Tibor A rettentő görög vitéz című könyvéből (Pagony Kiadó, 2011).
Illusztráció: Baranyai András

7mikkamakka-bel_november.indd 13

13

2016. 12. 06. 15:11

6

Mikkamakka

Az ellopott Mikulás-szán
e
Nyulász Péter meséj
– Újra felszálltak! – jelentette Fürge a hírt,
amikor a nyomkövető jele meglódult a térképen.
– Hej, a kutyafáját, hogy mi miért nem tudunk repülni! – sóhajtottam.

És mintha csak egy
jótündér meghallotta volna
a kívánságomat! Egészen
váratlanul fülrepesztő süvítéssel-berregéssel bevágott elénk
egy szuperspéci helikopter. Nagyon megijedtünk, azt hittük, menten ránk zuhan. Fürge el is rántotta
a kormányt, kis híja volt, hogy fel nem
borultunk. De aztán Putti egyenesbe
jött, a helikopter pedig felvette a tempót,
és pontosan fölöttünk haladva száguldott
tovább. Akkor aztán megláttuk, hogy a
pilótafülkéből Szilvána integet felénk.
Azt gondoltam, hogy a következő kihajtónál biztosan leszáll, de úgy tűnt, más

tervei vannak. Kinyílt a helikopter oldalajtaja,
és kigördült rajta egy kötélhágcsó. Az utolsó
létrafok Putti tetején kopogott, Szilvána pedig intett, hogy másszak fel...
– Hogy én? Kapaszkodjak át arra a veszetten imbolygó kötélhágcsóra a szélvészként száguldó pizzás furgonból?
Hát, szerintem, ez az a helyzet, amire azt
mondják: gatyába száll a lélek. Nem tagadom, a gondolatra meghűlt a vér az ereimben, és inamba szállt a bátorságom, de
akkor eszembe jutott Trixi és Maxi. Tudtam,
hogy nincs más választásom, meg kell tennem értük!
– Egy életem, egy halálom – mondtam Fürgének. Vagy inkább csak nyögtem
gyámoltalanul, és sürgősen kipakoltam mindent a zsebeimből. Lupét,
pendrájvot, svájci bicskát, kulcscsomót, pénztárcát, no meg Víszi Mikulásigazolványát is. Csak a nemzetközi detektívigazolványomat tartottam
magamnál, a többit Fürgére bíztam:
– Vidd ezeket haza, kérlek!
Bármi történjen is, legalább ennyi
maradjon utánam a földi létből...
A menetszél majdnem kitépte
a kezemből a kis furgon ajtaját,
amikor kinyitottam. Fél kézzel
elkaptam a hágcsót, és elrúgtam magam. Úgy lengett
velem, mint egy kakukkos
óra ingája.

14
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Összeszorított foggal és
behunyt szemmel kapaszkodtam egyre feljebb, és
minden újabb létrafoknál
az életemért fohászkodtam. Közben valaki erős
marokkal húzta fölfelé
a kötélhágcsót, így hamarabb értem fel, mint
gondoltam. És nem is
akárki segített! Juli Puli
barátja, Krisz! Nagyon
megörültem, hogy ő is
itt van, mert egy ilyen
üldözésnél bizony elkél
a segítség, ő meg ugyebár a
harcművészetekben is jártas. Mikor végre
beevickéltem a helikopterbe, hátrapillantottam a mélybe. Láttam, hogy Fürge az első lehajtónál visszafordul Puttival, engem viszont
szörnyű tériszony fogott el. Kóvályogva
imbolyogtam, és forgott velem a világ. Szerencsére Krisz behúzta mögöttem az ajtót,
Szilvána pedig egy sisakot nyújtott felém.
– Üdv a fedélzeten, Bugac úr! Köszönjük a
sok hasznos információt a szaloncukor-mizériáról!
– A pumiikrek és a titkárnőm érdeme –
hárítottam el szerényen a dicséretet. – Ugye
meg tudjuk menteni a gyerekeket? – kérdeztem reménykedve.
– Ha bekötötte a biztonsági övet, kérem
vegye fel ezt, mert most titkos manőver
következik, amit sajnos nem láthatnak –
mondta Szilvána, és egy sötét alvómaszkot
adott a kezembe.

Engedelmesen felvettem a maszkot. Teljesen eltakarta a szememet.
– Olyan gyorsak leszünk, hogy a gyerekekkel majdnem egyszerre fogunk megérkezni Franciaországba!
– Franciaországba? – csodálkoztam.
– Igen. A nemzetközi hírszerzésünk lekövette a kapott információt, és a nyomok Párizsba vezetnek. Egy régi mutatványos sátor
rejti Sir Meb Unda bandájának titkos raktárát. És most mindenki kapaszkodjon!
Nem tudom, mi történt, csak éreztem,
hogy az ülésbe présel egy láthatatlan erő.
Talán egy rakétát kapcsolt be Szilvána, mert
fantasztikus iramban gyorsult velünk a gép.
Tán egy óra telt el, vagy legfeljebb kettő, és
már ott is voltunk.
Részlet Nyulász Péter – Ritter Ottó: Az ellopott Mikulás-szán
című könyvéből (BerGer Kiadó, 2016).
Illusztráció: Ritter Ottó
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s

Összeállította: Győrfi Ágne

A
megfejtéseket
a 48. oldalon
találod.

Nyulász Péter:
Az ellopott Mikulás-szán

Légy te is a Berger Szimat Szolgálat detektívje! Olvasd el a fordulatokban gazdag
könyvet, vagy nyomozd ki a könyvtárban a feladatokhoz tartozó helyes válaszokat!

1. Ha a kódtábla segítségével megfejted a titkosírást, megtudod, milyen fajtájú kutyák a
BGSZ nyomozóiroda hős kopói.
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2. Karikázd be a helyes válasz betűjelét!

D) Egészítsd ki a cukrászinas fényes papírba csomagolt üzenetét a megfelelő szavakkal!

A) Kis időre veszélybe került az idei karácsony,
mert…
a) szőrén-szálán eltűnt a Mikulás két kis segédje, Víszi
és Kúszi.
b) elromlott Fürge holograﬁkus zsebprojektora.

A tolvajok egy ………………… alatt gyűjtik
a zsákmányt ………………… fővárosában.

c) valaki meglovasította a Mikulás rénszarvasszánját.

B) Szaloncukorhiány van a karácsonyi vásáron,
mert…

a) csíkos ponyvás mutatványos sátor, Franciaország

a) Sir Meb Unda (ejtsd: Szőrmebunda) megkaparintotta a csokigyár tervrajzát.

c) százéves bérház, Magyarország

b) K-Roy bandája az összes bonbont felvásárolta,
hogy később drágán adhassa el a cukorkakészletet.

E) Mi Bernát bácsi titkos jelszava, amivel Szilvánát hívta segítségül?

c) a nagy hóesésben nem érkezett meg időben a
kakaóbab szállítmány a Mikulás-gyárba.

b) pizzás furgon, Németország

a) Öreg kutya nem vén kutya!
b) Forró dróton fecske ül!
c) Hyvää päivää! (ejtsd: hüve pejve)

C) Melyik településen működik a Mikulás magyarországi Szeretetpostája?

F) Mivel lepte meg a nyomozókat a Mikulás?

a) Szentmiklóson.

a) Egy mennyezetig érő, feldíszített karácsonyfával.

b) Miklósfalván.

b) Egy óriási zsák szaloncukorral.

c) Nagykarácsonyban.

c) Egy szuperspéci helikopterrel.

3. Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
Egyik kutya, másik eb.

Makacsul ragaszkodik valamihez.

Itt van a kutya elásva.

Nehéz helyzetbe került.

Köti az ebet a karóhoz

Ez a dolog lényege.

Kutyaszorítóban van

Egyformán hibásak valamiben.
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Egri Mónika: Hőscincér
A hőscincér egy nős pincér.
Hogy mitől hős, az nem titok:
cipőjén sosincs légypiszok.
Hónalja mindig illatos,
borotvája villanyos.
Hat lába mind illanós,
nem csukja oda villamos.
A vendégeknél meg-megáll
a katonáknak szalutál.
A bunkókkal nem kiabál,
vicceket is kitalál.
Recepteket eszkábál,
kedvence a vega-tál.
Legfontosabb szupererő
a modora, oly megnyerő.
Telefonján csúcs térerő,
évről évre a bére nő,
Öltözete mindig menő,
Feje lágya lassan benő.
Imádja minden nőcincér,
Hiába, mert ő nős pincér:)
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ó
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:
ó
i
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Összeállította: Győrfi Ágne

Egri Mónika: Hőscincér

A
megfejtéseket
a 48. oldalon
találod.

A nagy hőscincér Európa egyik legszebb és legnagyobb méretű bogara, akár 6 cm hosszúra
is megnőhet. Karcsú testű, élénk mozgású, fekete színű bogár. Jellegzetes ismertetőjele testén is túlnyúló, hosszú csápja. Ciripelő, cincogó hangot ad ki, innen származik neve is. Hazánk
kiszáradó, öreg tölgyeseiben sokfelé megtalálható. A hazai cincérek kedvelik a meleget, napsütést. A bogarak a tölgyek kifolyó nedveit szívogatják, az egészséges fákat rendszerint elkerülik.
A cincért károsnak tartják lárvái rágása miatt, gyakran a bútornak, deszkának szánt fákat is
átfurkálják. Hazánkban a nagy hőscincér védett állat!

1.

Döntsd el, hogy hol olvastad a cincér felsorolt tulajdonságait: a fenti ismeretterjesztő szövegben, Egri Mónika versében, vagy mindkettőben! Írd a szavak sorszámát a halmazábra
megfelelő helyére!
VERS
ISMERETTERJESZTŐ
SZÖVEG

rá
Illuszt

8. udvarias
9. védett
10. nős
11. házias
12. gyors
13. nagyméretű
14. vicces

tván

zay Is

ció: Bu

1. hős
2. jólöltözött
3. karcsú
4. cincogó
5. ápolt
6. melegkedvelő
7. káros
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Találd meg és győzd le a szörnyet!
A
megfejtéseket
a 48. oldalon
találod.

Thészeusznak egy bonyolult labirintusban kellett megtalálnia és legyőznie a
szörnyűséges, embertestű, bikafejű Minótauruszt.

/C
CBY

2.5

Rajzold meg Ariadné fonalát, amelynek segítségével Thészeuszként megtalálod a
szörnyet! A fonál segítségével pedig visszajuthatsz a kiindulópontra. Harcra fel!
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Boszorkányos kérdések

A
megfejtéseket
a 48. oldalon
találod.

ei Andrea

Összeállította: Pásztor Csörg

1. Melyik boszorkányos mesét ki írta? Kösd össze!
A. Otfried Preußler

1. Boszorkányos mesék

B. Boldizsár Ildikó

2. A legkisebb boszorkány

C. Lázár Ervin

3. Matild és Margaréta, avagy boszorkányok a Bármi utcából

D. Dániel András

4. A kis boszorka

2. Igaz vagy hamis? Nézd ﬁgyelmesen a lenti képet 30 másodpercig, majd döntsd el, melyik
állításunk igaz, melyik hamis!
A. A képen a krokodilnak 5 lába van.
B. A képen nincs kisegér.
C. Négy állatnak van szárnya.
D. Két boszorkány van a képen.
3. Melyik szó a kakukktojás? Miért?
boszorkány

banya

Illusztráció: Molnár Jacqueline
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Illusztráció: Kálmán Anna

Szegény Dzsoni

Illusztráció: Molnár Jacqueline

Rumini

Kövér
Lajos

Önfeláldozás

Önfeláldozás

Ötletesség

Ötletesség

Ötletesség

Humor

Humor

Humor

Kalandvágy

Kalandvágy

Kalandvágy

Szupererő a világ legszabadabb embere

Szupererő kirágja… izé kivágja magát a legnagyobb bajból is
Melyik könyvben olvashatsz róla?
Berg Judit: Rumini

Szupererő telhetetlen

Melyik könyvben olvashatsz róla?

Árnika

Illusztráció: Molnár Jacqueline

Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika

Galléros Fecó

Illusztráció: Kálmán Anna

Önfeláldozás

Melyik könyvben olvas hatsz r

Lackﬁ János: Kövér La jos szín

Sovány
Laci

Önfeláldozás

Önfeláldozás

Önfeláldozás

Ötletesség

Ötletesség

Ötletesség

Humor

Humor

Humor

Kalandvágy

Kalandvágy

Kalandvágy

Szupererő ellenállhatatlan a mosolya

Szupererő a jég hátán is megél

Melyik könyvben olvashatsz róla?

Melyik könyvben olvashatsz róla?

Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika

Berg Judit: Rumini

Szupererő könnyedén
zebb súlyok
Melyik könyvben olvas
Lackﬁ János: Kövér La

22
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felemeli
at is
hatsz ró
jos szín

Helka

Önfeláldozás

Önfeláldozás

Ötletesség

Ötletesség

Humor

Humor

Kalandvágy

Kalandvágy

Szupererő fergetegesen nyerít

Szupererő a legtündéribb balatoni lány

en olvas hatsz róla?

Melyik könyvben olvashatsz róla?

Melyik könyvben olvashatsz róla?

Kövér La jos színre lép

Czigány Zoltán: Csoda és Kósza

Nyulász Péter: Helka, Ciprián, Kamor

nnyedén
b súlyok
en olvas
Kövér La

felemeli a legneheat is
hatsz róla?
jos színre lép

Ciprián

Önfeláldozás

Önfeláldozás

Ötletesség

Ötletesség

Humor

Humor

Kalandvágy

Kalandvágy

Szupererő nyergetegesen ferít

Szupererő a leglovagiasabb lovászﬁú

Melyik könyvben olvashatsz róla?

Melyik könyvben olvashatsz róla?

Czigány Zoltán: Csoda és Kósza

Nyulász Péter: Helka, Ciprián, Kamor

Illusztráció: Szepesi Szűcs Barbara

Kósza
Illusztráció: Baranyai (b) András

ny

gyomra van

Illusztráció: Molnár Jacqueline

hetetlen

Illusztráció: Bohony Beatrix

r

Illusztráció: Baranyai (b) András

Illusztráció: Molnár Jacqueline

Csoda
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Könyvajánló
Besze Barbara válogatása

Nyulász Péter: Helka - A Burok-völgy árnyai

Betűtészta Kiadó, 2011
Puhatáblás, 308 oldal

A tihanyi Soktornyú Kastély népe ünnepre készül: Helka hercegkisasszony hamarosan hivatalosan is trónörökössé válik.
Ám hősünk unja a felhajtást, elszökik inkább a tiltott rengetegbe
szamócázni. Mindeközben a közeli Burok-völgyben sötét lelkű
teremtmények gyülekeznek, hogy a kegyetlen Bora vezetésével
feldúlják a Balaton békéjét, és bosszút álljanak a hercegi páron.
Helka és hű apródja, Csiperke kalandos útján a bölcs és sokat
látott varázsló, Kamor igazítja el őket. Pörgős, humoros kalandregény, amitől úgy érezhetjük, hogy azonnal a Balaton partjára kell
mennünk, hogy személyesen meggyőződjünk arról, hol lakik a Balaton tündére. Így ismerjük meg szinte észrevétlenül a pelék lakta
Örvényesi vízimalmot, a Kekud-forrást, a tapolcai tavasbarlangot,
Hévízet, a Szentgyörgy-hegyet, a Salföldi majort vagy Balatonfüredet. Az országszerte népszerű családi olvasmány helyszíneire
kirándulásokat is szerveznek.

Nyulász Péter: Ciprián, a Balaton hercege

Betűtészta Kiadó, 2014
Puhatáblás, 288 oldal

Úgy tűnik, helyreállt a rend a Balaton környékén. Felbukkan azonban egy különös szerzet. Olyan tyúkszerű macskaféle, s úgy hívják,
Mitmitke. Megjelenése rosszat sejtet: az apró lúdvérc Zemúr megbízásából ólálkodik Helkáék környékén. A Zemúr elleni küzdelemben
Helka és Ciprián újra számtalan helyre eljutnak, és új szerzetekkel
találkoznak: fődipicinyekkel, nyápicokkal, sziporkákkal, dinkákkal és
csordásfarkasokkal.
Immár nemcsak Balatonon és környékén, hanem az Alföld és a Bükk
egyes vidékein is játszódnak az események, s legendás magyarázatokat kaphatunk arra például, miként lett száz halom Battán, vagy
hogy mit keres egy földvár a Balatonnál, mi az a tengerszem, és hogy
miért éppen egy malomkőbányában találjuk meg. A trilógia harmadik,
befejező darabja: Kamor – Helka menyegzője.
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Berg Judit: Rumini

Pagony Kiadó, 2006
Keménytáblás, 216 oldal

A Szélkirálynő hajó éppen Pelevárba tart, fedélzetén Egérország
legkiválóbb matrózaival, Negróval, a szigorú fedélzetmesterrel,
Ajtonnyal, a hajószakáccsal, a nagy tudású Cincogi doktorral, és
két mindenre elszánt hajósinassal, Ruminivel és Balikóval.
Az út hosszú és veszedelmes, és hogy a baj még nagyobb legyen,
a viharos szél a félelmetes hírű Ragacs-tengerre sodorja a Szélkirálynőt. Először vad tengeri szörny támad rájuk, majd a megrongálódott hajóval egy ismeretlen szigeten kényszerülnek kikötni.
De mit rejt a lakatlan sziget, ahol vízért szállnak partra? És hová
tűnt Rumini?! A népszerű sorozat első, megjelenése óta számos
iskolában kötelező olvasmánnyá tett darabja.

Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika

Móra Kiadó, 2016
Keménytáblás, 72 oldal

Szegény Dzsoni a világ legszabadabb embereként vándorol a
világban. A legszabadabb és a legszegényebb, mert nem tartozik senkihez és nincs semmije. Egy nap egy rozoga kunyhóhoz
érkezik. Itt él egy öreg nénike, aki valójában a Százarcú Boszorkány, s akinek a szolgálatába, bárhogy kéri is, Dzsoni nem akar
beállni. A boszorkány mindenüvé követi, s amikor Dzsoninak lába
törik, Östör király lánya, Árnika menti meg, és rögtön egymásba is
szeretnek. Ahhoz azonban, hogy egymáséi legyenek, próbát kell
kiállniuk, amelyet rendre megnehezít a fel-felbukkanó Százarcú
Boszorka.

Lackfi János: Kövér Lajos színre lép

Móra Kiadó, 2015
Keménytáblás, 120 oldal

Kövér Lajos olyan kövér ember volt, hogy akkora karosszék kellett
neki, mint egy hajó. És olyan kövér, hogy akkora ágyban fért csak
el, mint egy repülő. És olyan kövér, hogy nem ehetett kisebb asztalról, mint egy ház. Az utcát, ahol lakott, róla nevezték el. Mégpedig azért, mert szinte az egész utcában nem élt senki más, csak ő,
Kövér Lajos. Egy barátja viselt rá gondot, Sovány Lacinak hívták.
Sovány Laci pedig addig-addig emelgette Kövér Lajost, hogy igazán erős lett. Csupaizom-csupaszív Laci és barátai súlyemelőbajnokságot rendeznek, sőt, nemzetközi bajnokságot! Kövér Lajos
története folytatódik a Kövér Lajos aranykeze című könyvben.
25
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„Néha jólesik igazi
festékkel maszatolni”

csináljunk egy közös könyvet.
Így született Nyulász Péter
népszerű mondókás könyve,
A baba bab. Nagyon élveztem.
El is határoztam, hogy én
bizony könyveket akarok
g
e
d
illusztrálni. Persze az nem úgy
en
cB
n
i
r
ő
Varga L
van, hogy elhatározom, és aztán
ömlenek a megrendelések. Először évente
csak egy-egy felkérés jött, aztán egyre
több. Közben rengeteg mást is csinálok,
de továbbra is a könyvillusztrálás az egyik
legkedvesebb területem.
úz

Schall Eszter verseskötetet,
mesekönyvet, népmesegyűjteményt egyaránt
illusztrált már. Sándor Enikő
kérdezte arról, a grafika
mellett milyen érdekes
dolgokkal foglalkozik még.

a
Sándor Enikő interjúj

Fotó
:

Hogyan váltál illusztrátorrá?
Mit szeretsz legjobban ebben a
szakmában?
Érettségi után a Novus Művészeti Iskolába
mentem graﬁka szakra, és egyre inkább
körvonalazódott, hogy az illusztrálás a
terepem. Aztán elkezdtem önálló képeket
gyártani, nem feltétlenül szöveghez, inkább
magamról, magamnak. Csináltam egy
blogot, egy Facebook-oldalt és kérdezgetni
kezdtek, hogy meg lehet-e venni a képeimet.
Sokszorosítani és értékesíteni kezdtem
a munkáimat. Megismerkedtem a helyi,
budakeszi Betűtészta Mesebolt és Kiadóval,
s legnagyobb örömömre felkértek, hogy

Az illusztrálás mellett még mivel
foglalkozol?
Önálló és megrendelésre készülő képeket
is készítek, foglalkozom reklámgraﬁkával,
lógók, szóróanyagok, weboldalak
tervezésével. De ezekből igyekszem
egyre kevesebbet vállalni, mert van egy
ékszermárkám (Stampp), a férjemmel
közösen pedig egy táskamárkánk (TINTA),
amik jól mennek és a munka is rengeteg
velük. Mindemellett design- és kézműves
vásárokon veszünk részt.
Melyik a kedvenc technikád és
anyagod?
Digitálisan dolgozom. Ezen sokan
meglepődnek. Igyekszem természetközeli
színekkel és stílusban, sokféle textúrával
dolgozni. Néha persze nagyon jólesik
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igazi festékkel maszatolni, igazi papírra.
Legjobban a festékszag hiányzik a
számítógépes rajzolásból. Mégis ezt
szeretem. Rengeteg a lehetőség, gyors és
nem utolsósorban olcsó.
Melyik volt a legizgalmasabb munkád
és min dolgozol most?
A legizgalmasabbnak talán Miklya Zsolt Végtelen
sál című verseskötetét mondanám. Annyira rám
találtak a versek, ezernyi ötletem volt, kép képet
szült és nem untam meg tizenötödjére sem
elolvasni a szövegeket, mert mindig felfedeztem
valami újat. Most A baba bab két új tagját
várjuk, ugyanis idén, öt évvel az első kiadás után
sorozatot csinálunk. Az első és a második kötet,
a Babagombóc és a Morzsa kutya, jólismert
és vadonatúj mondókákkal már a nyomdában
van. Közben egy felnőtteknek szóló, Varga Attila
által írt könyv is a ﬁnisébe érkezett, már a borítón
dolgozom. November közepétől az év végéig
már nem szoktam illusztrálni, mert elindul a
karácsonyi vásárszezon.
Mi inspirál téged alkotás közben?
Ha illusztrálok, nyilván a szöveg. De
egyébként minden. Megnézném ennek a
kémiáját az agyban. (Hopp, jó rajzötlet!)
Annyi infó beáramlik az érzékszerveken
keresztül, s abban, hogy milyen képek
születnek meg bennem, a hallható,
szagolható, tapintható ingerek is szerepet
játszanak. Ami engem különösen lenyűgöz,
az a természet.
Ki a kedvenc mesehősöd és miért?
Nálunk otthon mindig sok könyv
volt. Eric Carle A telhetetlen hernyócska

című könyvét németül már egész piciként
ismertem. Apukám olvasta fel nekem, és
annyira megszerettem ezt a kis hernyócskát,
a fejlődéstörténetét, ahogy nő, nő és a
végén gyönyörű pillangó lesz, hogy egy ideig
állandóan a kertünkben túrtam, hernyókat
keresve, amiket aztán boldogan vittem
a szüleimhez. Később, alsóban, német
szavalóversenyt is nyertem a mesével.
Emlékszem, az egész évfolyam rajzolta,
színezte hozzá a hatalmas képeket és
előadtuk egy nagyobb rendezvényen is.

TOP kérdések
Mi a kedvenc színed?
Az összes.
Mi a kedvenc ételed?
A palacsinta.
Melyik a kedvenc meséd?
Eric Carle: A telhetetlen hernyócska.
Mit csinálsz legszívesebben a szabadidődben?
Kirándulok, ﬁlmet nézek, beszélgetek.
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Könyvajánló nagytesóknak

Farkas Judit

Standish Treadwell igazi
hős. Pedig csak egy ﬁú,
aki a Hetedik Zónában él
nagyapjával, iskolába jár és
szeret focizni. De mintha az
a különös világ, ami körülveszi, csak egy díszlet lenne,
mintha nem lenne igazi. Hiába olvassuk, hogy az ötvenes évek végén járunk, úgy
érezzük, hogy mindez történhetne a jövőben is, vagy
minden csak egy lehetséges
verziója lenne a jelennek.
100 rövid fejezet idejére
kapcsolódunk be a ﬁú életébe, akit olyan nyomasztó
dolgok és emberek vesznek
körül, hogy végig azt érezzük, menekülnünk
kellene vele együtt. Standish világa színekben szegény, s a történetet végigkísérik a
moziszerűen egymásra épülő fekete-fehér
illusztrációk, amelyeken egy patkány és egy
légy sorsa kapcsolódik össze, és ezek is erősítik a pánik és a menekülésvágy alapérzetét.
Standish egyik szeme barna, a másik kék.
(Ez hátrányt jelent a számára egy olyan társdalomban, ahol a tökéletesség a mérvadó.)
Első pillantásra úgy tűnhet, hogy nem is túl
okos: nem tud olvasni és írni, összekeveri
a betűket és a szavak jelentését. De ahogy
jobban megismerjük, kiderül, hogy felismeri az őt körülvevő helyzetet, rájön, hogy az

Anyaföld mit rejteget előlük.
Standish bátor és vakmerő. A történet egy pontján
a gonosz és durva tanár,
Mr. Gunnell, a kicsi és védtelen Ericre támad, akinek
Standish a védelmére siet,
bár megmenteni sajnos
nem tudja. Fontos szerepet
kap a ﬁú életében a barátság: Hector értelmet és célt
ad az életének, vele osztja
meg minden gondolatát,
és amikor ő eltűnik, jön rá
Stendish, hogy változtatnia
kell valamin. A történetben
a szerelem is előkerül, de
ez sem a megszokott módon. És ahogy a hősök általában, Standish
is kieszel egy nagy tervet, hogy megmentse
magát, a családját, a barátját, a szerelmét
és a világot. Nem elég, hogy űrhajót épít, de
az életét kockáztatva a hatalom ellen fordul,
hogy mint Dávid és Góliát történetében a
hős, egy kővel győzze le az óriást.
Nem egy megszokott történet, és kérdés
marad, hogy a hős elnyeri-e méltó jutalmát.
Az biztos, hogy nagyon megéri követni az útját,
végigélni vele a nehézségeket és izgulni a sikeréért. 14 éves kor felett mindenkinek ajánlom!
Sally Gardner: A Hold legsötétebb oldala
Kolibri Kiadó, 2013
Fordította: Pék Zoltán
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A kórház iskolája, avagy hős betegek
„Ha valakik hősök, akkor ezek a gyerekek
azok. Nagyon szeretnek tanulni, várják az
órákat. Ritka, ha valaki nem szeretné a kórházban végezni a tanulmányait” – mesélte a
Mikkamakkának Varga Enikő tanító.
Ha valaki nagyon beteg és kórházban
ápolják, arra gondolhatnánk, hogy kisebb
gondja is nagyobb annál, hogy az iskolával
foglalkozzon. De Varga Enikő úgy tapasztalja, ennek épp az ellenkezője történik: az a
gyerek, aki hetekre, sőt néha hónapokra kórházi kezelésre szorul, nagyon várja az órákat,
mert nem szeretne lemaradni a tanulásban.
A gyerekek sokkal könnyebben alkalmazkodnak a nehéz körülményekhez. Sokszor

erősebbek és bölcsebbek, mint bármelyik
felnőtt.
Varga Enikő az érdekes nevű Fővárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola tanítója, aki
a Bethesda Kórházban gyógyuló gyerekeket
tanítja. Az égési vagy a mozgássérült gyerekek így együtt haladhatnak osztálytársaikkal,
és ugyanúgy kapnak osztályzatot is, mint
egészséges társaik a suliban. Igaz, „jobb
dolguk” is van: kisebb az osztálylétszám (átlagosan 1 fő, de néha vannak kiscsoportos
órák is), így sokkal több ﬁgyelem jut egy gyerekre és a kérdéseire, több idő juthat egy-egy
tananyag elsajátítására. Persze azért még ne
fuss eltörni a lábad!

29

7mikkamakka-bel_november.indd 29

2016. 12. 06. 15:12

6

Mikkamakka

A múzeum, ahol
minden csupa mese!

„Ha nem ismered a fákat,
eltévedsz az erdőben,
de ha nem ismered a meséket,
eltévedsz az életben.”
(Szibériai közmondás)

Helmich Katalint, az első magyar
Mesemúzeum igazgatóját kérdezte
Pásztor Csörgei Andrea
Hogyan lehet a mesét múzeumba helyezni?
Igen, a Mesemúzeum történetében ez volt
az első próbatétel, ami előttünk állt. És hogy
hogyan lehet kevesebb mint 200 nm-en úgy
megjeleníteni a Mesét, hogy egy átlagos
létszámú osztály is tartalmas és élvezetes
foglalkozáson vehessen részt. De meg lehet
oldani… A múzeum nem csupán kiállítótere
a meséknek: a második próba számunkra
az volt, hogy alkotóműhelyt, közösségi teret
is létrehozzunk. Hiszen a látvány (maga a
kiállítás) mellett kitüntetett szerepet szántunk a műhelyjelleg megteremtésének. Na és

persze fent is kell tartani az intézményt, ami
folyamatos feladatok elé állít.
Szerinted mi a mese feladata?
A mese megtanít bennünket arra, hogy
az életben a súlyos nehézségeket nem lehet
elkerülni, ellenkezőleg: küzdeni kell velük, és
ez a harc elválaszthatatlanul hozzátartozik

30

7mikkamakka-bel_november.indd 30

2016. 12. 06. 15:12

az emberi léthez, s hogy ha az ember nem
hátrál meg, hanem kitartóan szembeszáll
a váratlan és gyakran igazságtalan
megpróbáltatásokkal, túljuthat minden
akadályon, és végül győztesen kerülhet ki
a harcból. Reményt ad, hogy az életben a
leggyengébbek is boldogulhatnak például
furfanggal, mint A legkisebb testvér diadala,
a Csizmás kandúr, Az égig érő paszuly vagy
A vitéz szabócska című mesékben.

A mese eligazít az emberi viszonylatokban
is. Szülőkről és gyerekekről, testvérek egymás közötti kapcsolatáról, idősek és ﬁatalok
viszonyáról, a barátságról, valamint a hoszszabb-rövidebb távú együttmunkálkodásról
(közös feladatok, élethelyzetek, „próbák”
megoldási lehetőségeiről) egyaránt sokat
elárulnak a mesék.
Hogyan képzelhetjük el a Mesemúzeumot belülről?
Aki belép, először egy közösségi térben, a
műhelyben találja magát. A műhely a gyerekek által létrehozott vagy a befogadott színházi és bábelőadásoknak, árnyjátékoknak,
vetítéseknek színtere, és itt tartjuk a kreatív

Fotó: Mesemúzeum

műhelyfoglalkozásokat is, amelyek a mesék
vizuális feldolgozását tűzik ki célul.
A műhelyből egy különleges ajtón át juthatunk be az állandó kiállításba. Itt meseutat
járhat be a látogató: a meseindító üveghegyeken átkelve, próbákat teljesítve, akadályokat leküzdve juthat a „fele királyságig”.
A leghátsó teremben kapott helyet a
Népmese útja című kamarakiállítás. A látogató nyomon követheti a magyar népmesegyűjtés és -feldolgozás első százéves
időszakát. A Mesemúzeum belső tereinek
kialakításakor nemcsak az esztétikai, hanem a környezettudatos nevelés alapelveit
is ﬁgyelembe vettük. Törekedtünk arra, hogy
csak természetes alapú és/vagy újrahasznosított anyagok (fa, papír, fém, üveg, textil)
dolgozzunk. De igen népszerű a Filmfabrika
kuckónk is, ahol mindenki elkészítheti saját
forgatókönyvön alapuló, pár másodperces
mozgóképét.
A Magyar Mesemúzeum és Meseműhely
Kányádi Sándor Kossuth-díjas költő kezdeményezésére, a Budavári Önkormányzat és a
Petőﬁ Irodalmi Múzeum együttműködésében,
az Alfa program keretében jött létre 2012-ben.
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Gyógyító kutyusok
A NEO Magyar Segítőkutya Egyesület igazi kutyahősökkel dolgozik. Sándor Enikő
interjújából megtudhatod, hogyan válik
egy kutya valódi segítővé.
Kiknek és miben segít egy terápiás
kutya?
A terápiás kutyák a gazdájuk (felvezetőjük)
irányítása mellett, egy szakember által tartott
foglalkozáson tudnak segíteni, például azoknak az embereknek, akiknek valamilyen fogyatékosságuk van. Egy ilyen terápián a felvezető és a kutya együtt dolgozik egy adott
csoporttal, melyet mindig egy szakember,
például gyógypedagógus határoz meg.
Betegségből gyógyuló, tartós kórházi kezelést igénylők vagy idős emberek ﬁzikai aktivitását, szellemi frissülését segíthetik ezek a
kutyák, illetve már maga a jó hangulatú közös program is nagy élmény lehet a gyógyulni vagy fejlődni vágyók számára.
Az állatsimogatás, a nevetés a kutyás trük-

kökön, vagy csak egy beszélgetés a gazdával
önmagában része a terápiás foglalkozásnak.
De állatok segítségével történő oktatás is
létezik! Például matematika órán terápiás
kutyával való játék segítségével is megtanítható a tört fogalma, melyre bizonyítottan
jobban emlékeznek később a gyerekek.
Milyen szerepet tölthet be egy fogyatékossággal élő gyerek életében egy
terápiás kutya?
A legelterjedtebben az értelmileg akadályozott vagy autizmussal élő gyermek körében
alkalmaznak terápiás kutyákat. Az ő számukra a terápiás kutya motivációt jelent a
világ megismerésére, a világból szerzett információk befogadására. Serkenti az aktivitásukat, például ügyesen utánozzák a kutyát
és szívesen tornáznak vele. Ezekre a foglalkozásokra azokat a kutya-gazda párosokat
választjuk ki, akik képesek kellő elfogadással,
békés természettel részt venni ebben a folyamatban, ami általában lassabb ütemű, és
sokszor kell ismételni a gyakorlatokat.
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A NEO Egyesület fő célja a fogyatékossággal élők érdekképviselete, és társadalmi
beilleszkedésének elősegítése speciálisan
képzett segítőkutyákkal. Munkatársaink
nagy része sérült, négylábú segítőtárssal
rendelkező szakember (pl. kutyakiképző,
gyógypedagógus, szociológus).
Mozgás- és hallássérülteket segítő (hangjelző) kutyák, egyéb speciális személyi-segítő kutyák (pl. autistasegítő kutyák), valamint terápiássegítő kutyák kiképzését és
alkalmazását végzi a NEO. Mindemellett az
érzékenyítő programunk célja nemcsak a
fogyatékos személyek segítése, hanem az
ép, iskolás gyermekek szociális készségének fejlesztése (pl. segítőkészség, empátia,
együttműködőkészség), továbbá személyiség- és közösségfejlesztés.

Milyen típusú segítőkutyák léteznek,
és hogyan fejleszthetők azzá?
Több típusa van a segítőkutyáknak.
A legismertebb a vakvezető kutya, de hazánkban már 2000-es évek eleje óta dolgoznak mozgássérülteket segítő kutyák,
a hallássérültek számára is van már pár
vizsgázott segítőkutya. A személyi segítő
kutyák is rendelkezésre állnak például az
úgynevezett autizmusspektrum-zavarral
élők számára, és van már epilepsziarohamot előjelző vizsgával rendelkező kutya
is. A hosszú képzési időszakban nagyfokú
együttműködőkészséget és engedelmességgel kapcsolatos feladatokat kell elsajátítaniuk a kutyáknak, és komoly vizsgáik vannak...

Milyen fajta kutyák válhatnak segítővé?
Nincs igazán fajtakötöttség, mivel a
kutyák személyisége a döntő. A NEO Magyar
Segítőkutya Egyesületnél fajtatiszta és keverék kutyák, mentett és tenyészetből kiválasztott kutyák egyaránt dolgoznak.
Fotók: Tamási Gábor és Járdány Bence
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Verseny a parkban
Eltelt egy hónap. Julek már úgy közlekedik a
kerekesszékkel, mint egy autóversenyző. A keze
ugyan begörcsöl néha, de azt ki lehet bírni.
Szinte mindenki, aki ki akarta próbálni
Julek kerekesszékét, már ment vele. Még
Dana is. Azt mondta, nem semmi, és jó lenne, ha azzal járhatna tornaedzésre, mert át
kell vágnia az egész lakótelepen. Marci és
Artúr rögtön hozzátették, hogy ők is jó meszsze járnak teniszedzésre.
Csakhogy Julekot ez már nem érdekli. Sőt
bosszankodik. Szeretne versenyezni. Mindegy, hogy miben. Ha tehetné, biztosan eljárna
teniszezni. Vagy focizni. A szorzóversenyt
azért mindig megnyeri. Amit társai az edzé-

sekről mesélnek, az „bűzlik”, Cézár szavaival
élve.
De Cézárnak más gondjai vannak.
Az iskolában ma azt a parancsszót tanultuk, hogy: „Fogd
meg!” És azt, hogy: „Add ide!” Ez borzasztó! Vagyis a „fogd
meg”, az jól megy. Főleg, ha a teniszlabdát fogom. Az „add
ide” viszont komoly gondot okoz. Mindig nagyon rá kell beszélnem magam, hogy odaadjam Bradának a teniszlabdát.
És legtöbbször mégsem adom oda. Brada szid, hogy ez
szégyen. Ám az összes többi parancsot jelesre teljesítem.
Még a „Maradj itt!” is könnyebben megy, mint Ronnak.
Hallgatnom kell arra is, hogy „Add ide!”. Különben Brada szerint megbukom. És azt nem akarom. Főleg Julek miatt nem.
Ígérem, hogy igyekezni fogok!
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– Fogd meg! – szól Julek, és várja, hogy
Cézár megfogja a labdát. – Úgy, jól van. És
most vidd oda a labdát a mamának! Mondom, a mamának. Ma-má-nak.
Cézár nekifut, és a nyitott ajtón át becsusszan a nappaliba.
– Julek, miért hozza ide Cézár ezt a nyálas labdát? – hallatszik abban a pillanatban.
– Ez a leckéje, mamikám.
– Vagy úgy… akkor küldd át vele a füzetedet is, a kész leckéddel együtt, hogy aláírjam.
Nézd csak! Már a ceruzát is oda tudja adni.
Tényleg jó iskolába jár!

– Kisﬁam, ne gépezz már! – kiáltja a
mama a nappaliból, ahol az utóbbi időben
esténként könyvesbolti listákat rendezget,
és bemásolja egy hosszú táblázatba. – Kész
van egyáltalán a leckéd?
– Nekem igen – mordul fel Julek –, de
Cézárnak nincs. Gyere, Cézi, megcsináljuk! –
Kihalássza a szemétkosárból a teniszlabdát,
és az ölébe teszi.
Cézár azonnal felﬁgyel.

Persze, jó kis iskola! Nincs benne más, csak kuckók, játszótér
és játékok, mint az oviban.
Embereknek való szobák és sok-sok ajtó, különféle kilincsekkel, hogy mindegyiket ki tudjuk nyitni. Rengeteget
tanulunk. A hátizsákomban nemcsak finomságokat hordok,
hanem a kedvenc teniszlabdámat is. Mert segédeszköz a
munkában. A szünetben pedig folyton bolondozunk a fiúkkal.
Főleg Ronnal és Ferdával. Ferda nem olyan, mint én vagy Ron,
ő pudli. Időnként Miki, a német juhász is játszik velünk. Ő
rendőr akar lenni. Náluk ez családi hagyomány. Azzal szokott
dicsekedni, hogy a papája a drogelhárító osztályon dolgozik.
Ki tudja szagolni, hogy hová rejtettek drogot vagy embert. Én
is ki tudok szimatolni mindenfélét, de Brada azt mondja, ha
levizsgázom, segítő kutya lesz belőlem. Vása Julek személyi
asszisztense leszek.

Megjelent: Ivona Březinová: Add a mancsod!
Fordította: Balázs Andrea. Móra Kiadó, 2016.
Illusztráció: Radnóti Blanka
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Szobrot a delfinnek!
Dániel András írása
A történelemkönyvek minden oldalára jut
legalább egy darab hős. Lapjaikról hódító királyok, háborúk hadvezérei, félelmet
nem ismerve harcoló lovagok és várvédő
asszonyok bámulnak szúrós tekintettel az
olvasóra. Csupa marcona hadfi és hadnő,
látszik rajtuk, hogy egytől egyig állati bátrak... Na jó, de hol maradnak mellőlük a
bátor állatok?

Forrás: gaiarossellasain.ﬁles.wordpress.com

Igazságtalanság, hogy a történelem apróbb,
négylábú vagy épp szárnyas hőseiről viszonylag ritkán emlékeznek meg a históriák.
Ismert kivételek a capitoliumi libák, akik a legenda szerint egy alkalommal gágogásukkal
mentették meg Rómát a gallok támadásától.
Pedig a valóságban is szép számmal találunk hős állatokat! Csak a 20. században
galambok, lovak, kutyák tízezrei szolgálták

Cher Ami, a féllábú hős galamb

katonáskodó gazdáikat a különféle háborúkban! Itt van például az amerikai nemzeti
történeti múzeumban a mai napig – persze
kitömve – megtekinthető Cher Ami, azaz
a Kedves Barát nevű postagalamb, aki az
első világháború idején (1914–1918 között)
a repkedő golyókkal dacolva juttatta el egy
ellenségtől bekerített zászlóalj segélykérő levelét az amerikai főhadiszállásra. Bár
szegény madárnak fél szeme és fél lába
bánta, a fontos üzenet célba ért, megmentve
ezzel sok katona életét. A háború után ki is
tüntették a bátor madarat, ahogy a koreai
háborúban szolgáló Reckless nevű lovat is,
„aki” a tengerészgyalogság rettenthetetlen
segítője volt, akár a legnagyobb ágyútűzben
is. A mongol kanca nemcsak bátorságáról,
hanem szokatlanul nagy étvágyáról is híressé vált. Kedvence a tojásrántotta és a palacsinta volt, egy bögre kávéval. Se szeri, se
száma a vakmerő ebek háborús hőstetteiről
szóló történeteknek. Az első világháború leghíresebb kutyája az amerikai hadsereg őrmesterévé (!) kinevezett Stubby volt, aki nem
kevesebb mint 17 támadásban vett részt
ezredével a francia hadszíntéren. Legnagyszerűbb tettének egy ellenséges felderítő
lefülelését tartották. Talán még nála is nagyobb hős volt a második világháború idején
(1939—1945) a csendes-óceáni légierőnél
szolgáló Smoky, aki túlélt 12 repülős bevetést, 150 légitámadást, egy tájfunt, ráadásul
egy alkalommal ejtőernyővel kiugrott egy 10
méter magas toronyból is! Az apró yorkshire
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Forrás: miniatureyorkshireterrier.blogspot.hu

utat. A feladatot végül több váltásban, öt és
fél nap alatt teljesítette húsz hajtó és 150 kutya. Az utolsó, 85 kilométeres szakasz vezérkutyája Balto volt. Hóakadályokon, befagyott
folyókon és a 180 méter magas Topkokhegyen át vezette csapatát Nome-ba, ahol
már lemondtak az életmentő gyógyszer
érkezéséről. Balto a hősiességéért később
szobrot kapott a New York-i Central Parkban.
Nem tudom, delﬁnnek állítottak-e már
ilyen emléket, de az biztos, hogy sokszor hallani esetekről, amikor bajba került hajósok,
úszók vagy épp búvárok köszönhették életüket ezeknek a derék vízi emlősöknek. Ilyen
volt néhány évvel ezelőtt Mila, a fehér delﬁn,
aki egy 26 éves, a nagy mélységben görcsöt

terrier végül tizedesi rangban tért vissza gazdájával együtt a civil kutyaéletbe.
Talán minden háborús állathős közül
Wojtek, a medve a legkülönösebb. A derék
(és – állítólag – sörissza) mackó rendes,
besorozott közlegényként szolgált az ÉszakAfrikában harcoló 2. lengyel hadseregben.
Félelmet nem ismerő lőszerhordozóként
részt vett a Monte Cassinó-i csatában, a
tüzéreknek szállítva az utánpótlást. Szerencsésen túlélte a háborút, nyugdíjas éveit
köztiszteletben álló veteránként egy skóciai
állatkertben töltötte.
De hősök békeidőben is bőven teremnek. Csaknem száz éve járta be a világot az
alaszkai „szérumfutás” története. 1925 telén
a diftéria, azaz a torokgyík sújtotta Nome
városába kellett eljuttatni nagy mennyiségű
szérumot a makacsul terjedő járvány megfékezésére. Az északi sarkkör közelében ez
csak kutyaszánnal volt lehetséges. Mínusz
45-50 fok hidegben, metsző szélben, hóviharban kellett a szánhúzó kutyáknak megtenniük a városba vezető 1085 kilométeres

Forrás: gardenpicture.tumbrl.com

Smoky, a túlélőművész egy újság címlapján

Mila, az életmentő fehér delﬁn

kapott búvárlány életét mentette meg egy
kínai merülési versenyen.
Sokáig lehetne még sorolni a hősies cselekedeteikről ismert állatokat. Egy biztos:
szobrot a kutyák, a medvék és delﬁnek
(és a hős galambok) is megérdemelnének!
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Pető Sándor
Petőfi napja: 1848. március 15.
A március 13-i bécsi forradalom hírére
Budapesten is tüntetést szerveznek
az ifjúság vezetői. A Pilvax kávéházból
a szakadó havas esőben az egyetemi
diákság elé indulnak, Jókai felolvassa
a 12 pontot, Petőfi pedig a Nemzeti dalt,
a hallgatóság vele együtt harsogja
a refrént: „A magyarok istenére
esküszünk, esküszünk, / hogy rabok
tovább nem leszünk!” A tömeg Landerer
és Heckenast nyomdájába vonul, hogy
kinyomtassák a cenzúrázatlan
kéziratokat, majd Budára, hogy
a börtönben raboskodó Táncsics Mihályt
kiszabadítsa. Az este a Nemzeti
Színházban rögtönzött ünnepi műsorral
zárul. A nap jelentőségét Petőfi így
summázza: „Ez volt március 15-e.
Eredményei olyanok, melyek e napot
örökre nevezetessé teszik a magyar
történetben… Nehezebb a gyermeknek
az első lépést megtennie, mint mérföldeket
gyalogolni a meglett embernek.”
A forradalom és szerelem
összefonódásának gyönyörű jelképe,
hogy a költő fia, Petőfi Zoltán éppen
kilenc hónap múlva, december 15-én
született…

Én volnék az a híres-neves költő, akiről minden magyar
faluban elkereszteltek legalább egy utcát, készítettek rólam
kismillió szobrot, köztük azt, amelyik Budapesten,
a Március 15. téren áll. Tudjátok, arról a csüggesztő
műalkotásról van szó, amelyik bal kezemben egy tekercs
akármivel, panyókára vetett lepedőben ábrázol. Ráadásul a
legtöbben miattam buktatok meg magyarból. Bocs, ne
engem okoljatok, se a szoborról nem tehetek, se a röpdogáról. (Amúgy engem is meghúztak töriből, csak akkor még
szekundának hívták a karót – de látjátok, mégis költő lettem. Mégpedig jó nagy.)

1823.

január 1-jén születtem Kiskőrösön. Szüleim

– Petrovics István mészáros és Hrúz Mária – szlovák
anyanyelvűek, de apám mindig is magyarnak vallotta
magát. Öklömnyi, ráncos csecsemő voltam, a bába nem is
hitte, hogy megmaradok, spirituszt öntött a fürdővizembe
– azóta sem bírom a szeszt –, és még aznap megkereszteltek, nehogy pogányként kerüljek a másvilágra. Ám én
vígan túléltem a szerető gondoskodást.

Mindezt másoktól tudom. Amire én is emlékszem, az én
igazi hazám a színmagyar Kiskunfélegyháza, ahová másfél
éves koromban költözött át a családom. „Ez a város születésem helye…” – írom majd 1848-ban (Szülőföldemen). Nagy
ötlet volt, a két város azóta is úgy marakodik fölöttem,
mint Firenze meg Ravenna Dante fölött, de az már más
tészta (persze, mert olasz). Imádom gyermekkorom végtelen, napsütötte Alföldjét, a pusztát, ahol szabadon szár-

40 Pető Sándor

nyalhat a tekintet és a gondolat. Kevésbé emelkedett stílusban (lássuk be, inkább pimaszul) ezt így verseltem meg:
„Mit nekem te zordon Kárpátoknak / Fenyvesekkel vadregényes

Feleségek felesége:
Szendrey Júlia (1828–1868), az erdődi
gazdatiszt úri kisasszonynak nevelt lánya
1847-ben ment feleségül az akkor már
híres költőhöz. A pár mézesheteit Koltón,
a Teleki-kastélyban
töltötte, ekkor
KONYV_rebell_030-045.indd
38
született
Petőfi
csodálatos
verse,
38
a Szeptember végén: „Elhull a virág,
eliramlik az élet… / Ülj, hitvesem, üj az
ölembe ide. / Ki most fejedet kebelemre
tevéd le, / Holnap nem omolsz-e sírom
fölibe?” Alig két év boldogság jutott
nekik, a költőnek 1849. július 31-én
7mikkamakka-bel_november.indd
38 a csatatéren. Júlia még
nyoma veszett

tája! Tán csodállak, ámde nem szeretlek… / Lenn, az alföld tengersík vidékin / Ott vagyok honn, ott az én világom…” Így igaz,
de azért a Kárpátokat nem kellett volna annyira kicikizni.

Az első négy osztályt öt különböző városban végeztem

2010.11.19. 15:02

– ne tartsatok buzgómócsingnak, de kitűnő eredménnyel,
mert állandóan olvastam, főként latinokat: Horatiust,
Cicerót. (Ha nem köptök be, elárulom, hogy Ovidiustól
A szerelem művészetét is… Hajjaj, a mi időnkben még latinul
kellett tudni ahhoz, hogy az ember felvilágosító olvasmányokhoz jusson.) Aztán Pest, majd három év Aszódon: már

2016. 12. 06. 15:12

PETŐFI SÁNDOR

(1823–1849)
magyar költő és forradalmár,
a „szabadság, szerelem” poétája
a csatamezőn esett el a hazáért vívott
harcban.

Részlet Anne Blanchard – Serge Bloch – Francis Mizio: Rebellisek enciklopédiája - Ádáz kölykökből lázadók
című könyvéből. Central Médiacsoport, 2010. Fordította: Király Katalin
KONYV_rebell_030-045.indd 39
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Aragóniai Beatrix

Szanka Anna

„kis szerkesztőnk”, a Bod Péter Könyvtárhasználati
verseny egyik Mikkamakka különdíjasa
A kis szerkesztőnk mentora: Sándor Enikő

f
z se
Fotó
: Tolnai Jó

Aragóniai Beatrix 1457 és 1508 között élt és legendás magyar királyunk, Mátyás második felesége volt. Ugyan az ő idejében nemhogy internet, de telefon sem létezett (a könyvek nyomtatását is csak akkoriban fedezték fel ), most bepillanthatunk elképzelt Facebook oldalára.

Aragóniai Beatrix
Aragóniai Beatrix szomorú
II. Ulászló átvert, csak a trónomat akarta. Direkt elrontották az esküvő
szövegét. Elválok, hazamegyek ide: Nápoly
IV. Frigyes és további 45 ember
Aragóniai Beatrix
1490. október 4.
Házasságkötés vele: II. Ulászló
Habsburg Erzsébet

Aragóniai Beatrix összetört
1490. április 6.
Drága férjem, királyunk, Mátyás, meghalt. Emiatt rettentő szomorú vagyok, viszont szeretném megtartani a királynői pozíciómat. Aki szívesen feleségül venne,
írjon kommentet.
Habsburg Miksa: Kedves Anyám! Kérdésére külön levélben válaszolnék.
Aragóniai Beatrix: Ne is válaszoljon! Hogy mer Anyámnak szólítani???
Ilyen öregnek néz??? Vérig vagyok sértve.

Aragóniai Beatrix
Már helyesen étkezni is tanítom a magyarokat. ;)

Aragóniai Beatrix megosztotta
Reneszánsz bejegyzését Imádom ezt a
stílust, igyekszem elterjeszteni itt: Buda

40
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Aragóniai Beatrix szomorú
Sajnos a magyar királyi család trónörökös nélkül marad. :(
Kiderült, hogy nem születhet gyermekem.
Habsburg Erzsébet
Aragóniai Beatrix: Nem támogatom a törvénytelen gyermek trónra jutását!!!

Aragóniai Beatrix ezt hallgatja: művészi énekkar
és olasz trubadúrok, Cigány muzsikusok itt:
Csepel-sziget

Cigány muzsikus: Csókolom a kezét-lábát! Ön az első, aki említi a muzsikánkat.

Aragóniai Beatrix 3 új fényképet töltött fel
Igazán remek volt az esküvő Mátyással (Mátyás király) nagyon jól
éreztük magunkat. Hoztam Nápolyból új dolgokat, amiket a magyarok
eleddig nem ismertek. Például a sakkﬁgura formájú marcipánokat.
Talán majd meg is

Aragóniai Beatrix testvérei társaságában itt: Nápoly
Alfonz, Eleonóra, Frigyes, János, Ferenc

Eleonóra

Alfonz (II. Alfonz,
Nápoly királya)

Aragóniai Frigyes
(IV. Frigyes néven
nápolyi király)

Aragóniai János
asztúriai herceg

I. Ferdinánd nápolyi király (apa)

41
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Mátyás király lakodalma
Amikor Mátyás király megtudta, hogy
szép menyasszonya, Beatrix hercegnő Székesfehérvárhoz közeledik, lóra
pattant és a főurak fényes kíséretével
elébe vágtatott. Téli idő járt, magas
volt a hó, az olaszok erősen fáztak,
maga Beatrix hercegnő is bámulva
nézte a fehér világot, mert Olaszországban ritka a nagy hóesés. A király
a nyolcadik mérföldkőnél találkozott
menyasszonyával, onnan díszmenetben jöttek egészen Székesfehérvárig.
Az út végig vörös posztóval volt borítva, és az út két oldalán mindenütt ujjongó,
kiáltozó nép állott. Harsogtak a trombiták,
szóltak a kürtök, énekeltek az emberek, olyan
látvány és hangverseny volt ott, hogy aki
látta és hallotta, soha el nem felejtheti. Büszkén, boldogan és fényesen ragyogott a hercegnő, aki az első szánban ült. Szép homloka, ívelt szemöldöke, telt halántéka, piros
orcái, derűs szeme, szabályos orra és gyönyörű ajka úgy megnövelte ritka szépségét,
hogy a nézőket magára Venusra, a szerelem
istennőjére emlékeztette.
Ezután megrendezték a koronázási szertartást, majd december közepén a király
Budára vitte feleségét. Beatrix szépsége és
szellemessége annyira meghódította Mátyás
királyt, hogy mindig csak a felesége mellett
akart maradni. Budán fényes, gazdag lakodalmat rendeztek. A lakodalom több napon

Fotó: Chris Furkert/Wikipedia

át folyt. Az egyik napon lovagi tornát rendeztek, a másikon érdekes látnivalókat mutattak
be. Amikor a király felvonult, marokszámra
szórták a pénzt a nép közé. De Mátyás király is szép ajándékot kapott: minden város
ajándékkal lepte meg, ajándékot hoztak a
főurak és a külföldi fejedelmek is. Annyi aranyat, kincset és drágakövet hoztak Budára,
hogy a király kincstára színültig megtelt vele.
Ekkor mindenkinek örömet szereztek: a börtönökben őrzött rabokat kibocsátották, az
adósságok megﬁzetésére haladékot adtak,
és országosan kihirdették, hogy a hitelezők
ne merjék követelni a pénzüket. Ezért aztán
az egész ország nagy örömmel örvendezett
Mátyás lakodalmán.
Forrás: Lengyel Dénes: Régi magyar mondák.
Móra Kiadó, 1982
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A közö sség i méd ia hasz nála tána k
aran ysza bály ai
Beatrix megfontoltan kezeli a közösségi oldalakat. Légy te is olyan, mint ő! Ha majd
nagyobb leszel, és használhatod ezeket a site-okat, légy mindig nagyon körültekintő!
Összeszedtünk néhány aranyszabályt:
1. Ne feledd, az internet nem felejt! Bármi,
amit egyszer feltöltöttél (kép, poszt stb.)
mindig visszakereshető marad!
2. Soha ne ossz meg belső, intim, személyes
információt magadról!
3. Mielőtt bárki másról megosztasz képet,
videót, információt, mindig kérj az illetőtől
engedélyt!
4. Mindig ellenőrizd az adatvédelmi beállításaidat! Ügyelj rá, hogy csak ismerőseid
láthassák bejegyzéseidet, fotóidat!
5. Ismeretlen emberek jelöléseit soha ne fogadd el!
6. Válassz nehezen kitalálható jelszót, és
tartsd azt titokban!
7. Soha ne hagyd őrizetlenül a mobilod! Illetéktelen kezekbe kerülhet, akik visszaélhetnek vele!
8. Gondolkodj, mielőtt klikkelsz!
9. Gondolkodj, mielőtt reagálsz mások posztjára!
10. Fordulj bizalommal szüleidhez, tanáraidhoz! Beszélgess velük a téged érdeklő
kérdésekről, kérdezd meg őket a lehetséges veszélyekről! Szüleid tudta, engedélye
nélkül soha ne regisztrálj közösségi oldalakon!
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Éljen a Grund!
A Pál utcai fiúk a Vígszínházban
Már tudtam, hogy mi lesz ötödikben a kötelező olvasmány, amikor
nyár elején megláttam a Vígszínház óriásplakátját: A Pál utcai
ﬁúkból musical készül! Nyáron
elolvastam a regényt, az izgalmas
és egyben szomorú történet nagyon megfogott, és alig vártam a
bemutatót.
Az első jelenetben megismerjük a szereplőket: látjuk, ki milyen
egyéniség, de ami közös bennük
az az, hogy tele vannak energiával. A főbb helyszínek itt is, mint
a regényben, az iskola, a Grund és a Füvészkert. Az egymásba épített díszleteket maguk
a ﬁúk rendezik, építik tánc és ének közben.
A két főszereplő a Pál utcaiak közül Boka
és Nemecsek (Wunderlich József és Vecsei
H. Miklós). A szereplők karakterére nagyon
jól megtalálták a színészeket, Boka bölcs és
bátor, mindenki példaképe, Nemecsek ked-

ves és szerény. A füvészkerti jelenetben a
regényben inkább Boka és Csónakos vezetik
a csapatot, a színdarab inkább Nemecsekre
koncentrál. A kisebb szerepeket játszók is
nagyon hitelesek, különösen Kolnay és Barabás, akiknek a veszekedése végigkíséri a
történetet.
A Gittegylet lebuktatása nagyon mókásan jelenik meg. Rácz tanár úr
(Fesztbaum Béla) teljesen értetlen az
egész egyesülettel kapcsolatban, azt se
tudja, mi fán terem a gitt. Amikor kiderül számára, hogy ezt rágják, a vidám
gyurmázást undorodva hagyja abba.
A darabban, ahogy a regényben
is, egymást váltogatják a vicces és a
komoly jelenetek. Geréb árulása és
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Nemecsek kémkedése a Füvészkertben a
legfontosabb és legkomolyabb jelenet.
A színpadon lévő medencében valóban megfürösztik Nemecseket, aki ezt hősiesen viseli,
és visszautasítja Ács Feri meghívását. Geréb
itt a legellenszenvesebb, már a vörösingesek
is kirekesztik maguk közül.
A vörösingesek csapatából csak a Pásztorokat és Ács Ferit ismerjük meg. Ács Feri
(Józan László) méltó ellenfele Bokának. Valódi vezér, aki elismeri a bátorságot, és megbünteti a kisebbeket bántó Pásztorokat.
A csapat megjelenésében az az érdekes,
hogy sokkal modernebb a külsejük, mint a
Pál utcaiaknak. A Pásztorok kifejezetten a
mai iskolák verekedős nagyﬁúira emlékeztetnek. Vizes ruhás táncuk egyszerre lenyűgöző
és félelmetes. Nem érezni rajtuk, hogy megbánták volna tettüket.
Az eredeti történetben a Pásztorok bocsánatot kérnek Nemecsektől, Gerébet visszafogadják a Pál utcaiak. A színdarabban ezek
nem történnek meg. Az áruló áruló, a gonosz
gonosz marad. Nemecsek Ács Feritől viszszakapja az üveggolyóját, de már későn. Későn érkeznek a Gittegylet tagjai is, barátjuk
meghal a kitüntetés előtt.

Fotók: Gordon Eszter

A darab zenével, tánccal mutatja be a hősiességet, harcot, barátságot, árulást. Megtörténik a legjobb dolog, ami egy kötelezővel
történhet, a dalok a történettel együtt belemásznak a fülünkbe és a szívünkbe. A Grund
a Vígszínházba költözött!
Dés László—Geszti Péter—Grecsó Krisztián:
A Pál utcai ﬁúk (zenés játék két részben) Molnár Ferenc regénye nyomán. A színpadi változat kialakításában részt vett: Marton László és
Radnóti Zsuzsa, Török Sándor átdolgozásának
néhány elemét felhasználva. Rendező: MARTON LÁSZLÓ.

Fűköh-Nagy Zsóﬁa
(5. a Liszt Ferenc Általános Iskola, Budapest) élményeit lejegyezte a Mikkamakka
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Mikkamakka kézműves kuckója
A Szent Korona papírból
Amire szükséged lesz:
• 3 db megfelelő méretű kartonpapírcsík
• színes papírok
• festék
• gyöngyök
• ragasztó
• tűzőgép

A korona részeit mindenki a saját ízlése szerint díszítheti gyöngyökkel vagy akár festhet is rá.

Forrás: http://kolyokfoglalkoztato.cafeblog.hu/
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Labor a konyhában
a:
A kísérletet bemutatj

Szarvas Kata

Főhős: a Hihetetlen, Láthatatlan Pohár!
Amire szükséged lesz:
• 2 db nagyobb főzőpohár
• 1 db kisebb főzőpohár
• glicerin (patikában kapható)
• 1 kancsó víz
Így készítsd el:
1. Tölts az egyik nagyobb főzőpohárba vizet, míg a másikba glicerint. Nagyjából a
pohár negyedéig töltsd fel őket! A kisebb
főzőpohárba pedig önts glicerint!
2. Először helyezd bele a kisebb főzőpoharat
a vízzel teli nagyobb pohárba. A kisebb
pohár körvonalai jól kivehetőek lesznek.
3. Ezután a kis főzőpoharat tedd a glicerinnel
töltött nagyobb pohárba. A pohár bizony
láthatatlanná válik!

Magyarázat:
A víznek és az üvegnek eltérőek a törésmutatói (azaz a fény más-más anyagon
különböző sebességgel halad át), így a fény
megtörik a pohár falán. A glicerin és az üveg
törésmutatói viszont közel megegyeznek,
ezért a fénysugarak nem törnek meg a pohár
falán, ezért tűnik úgy, mintha a pohár láthatatlanná válna.
Videóﬁlm a kísérletről:

Fotó: Bayer Magyarország Kft.
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A rejtvények megoldásai
A szabadnapos királylány

8. oldal

Találd meg és győzd le a szörnyet!

20. oldal

Boszorkányos kérdések

21. oldal

1. A sárkány nem szerepel a meserészletben.
2. sakkoktatás zebráknak, trombitaóra elefántoknak,
masszírozás sünöknek, takarítás galamboknak,
gasztronómiai előadás húsevő növényeknek
3. a) IGAZ
b) IGAZ
c) HAMIS
d) HAMIS
e) HAMIS
f) IGAZ

Az ellopott Mikulás-szán

16. oldal

1. a) drótszőrű vizsla; b) magyar vizsla; c) mudi; d)
pumi; e) puli; f) magyar agár; g) kuvasz; h) komondor; i) erdélyi kopó (A 9 magyar kutyafajta)

1. A – 4; B – 1; C – 2 ; D – 3.
2. A: igaz; B: hamis; C: igaz; D: igaz
3. A toportyán, mert az farkast jelent.

2. A) c; B) b; C) c; D) a; E) b; F) a.
3. Egyik kutya, másik eb =
Egyformán hibásak valamiben.
Itt van a kutya elásva. = Ez a dolog lényege.
Köti az ebet a karóhoz =
Makacsul ragaszkodik valamihez.
Kutyaszorítóban van = Nehéz helyzetbe került.

Hőscincér

ió:
Illusztrác n
á
tv
Is
y
Buza

19. oldal

1. Ismeretterjesztő szöveg: 3., 4., 6., 7., 9., 13.
Vers: 2., 5., 8., 10., 11., 14.
Mindkettő: 1., 12.
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Papírszínház – színház, ahol akarod!
HESS-HUSS HŐSÖK
Mitől féltek,
mai hősök? –
Szőnek szókat
egyre-másra
őszen-bőszen
gőgös ősök.
„Gyerünk, ﬁam,
hamar, siess,
legyél merész,
bátor, szerény,
hősies!
Kinek állna
szebben hősség?
Elrettent tán
fagy vagy hőség?”
Leszünk bátrak,
kedves ősök,
leszünk hősök,
tehetősök!

A Japánból eredő Papírszínház a mesekönyveket
színházi élménnyé alakítja.

Miért jó?!
• Minden gyerekközösségben hatásos és leköti a gyerekeket: otthon,
óvodában, iskolában, könyvtárban, játszóházban, táborban, rendezvényen;
• már 3 éves kortól képes a gyerekek ﬁgyelmét maximálisan fókuszálni;
• sokrétűen felhasználható: hagyományos módon, felnőtt által előadva
gyerekeknek, gyerekek által készítve, gyerekek által előadva vagy
akár gyógypedagógiai segédeszközként, terápiás eszközként is;
• több tucat meséből lehet válogatni, címeink folyamatosan bővülnek;
• esztétikus fakerettel, csomagban is rendelhető!

Akció!
Decemberben 2 mese áráért
3-at választhat!

De előtte
még egy icit,
csak egy picit…
hadd legyünk még
mesehősök.
Kóródi Bence

Valtinyi Lídia
+36 306 364 702
lido@csimota.hu
www.papirszinhaz.hu
www.facebook.com/papirszinhaz

Papírszínház
Módszertani kézikönyv
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Mikkamakka

egy éve

?

Milyen témákban?

2016. év végéig 12 lapszám:
Utazás, Idő, Különleges lények, Játék, Víz, Zene, Sport,
Család, Gasztronómia, Közlekedés, Hősök, Álom

?

Kik olvassák?

136 előﬁzető
2000 általános iskola tanárai
és diákjai
több ezer online letöltés

?

Hol voltak eddig
Mikkamakka klubok?

Székesfehérvár, Kecskemét,
Dunaújváros, Budapesten
kétszer, Aszód, Tapolca
Közel 400 gyerek és szüleik!

?

A Mikkamakka magazin a minőségi gyermekirodalom közvetítője, ezt tükrözik a kiadványba válogatott hagyományos népmesék,
a kortárs gyereklíra és -próza legizgalmasabb alkotásai, valamint
az ezekhez kapcsolódó magas színvonalú illusztrációk.
A lap elsődleges célkitűzése az olvasás népszerűsítése, a vizuális
kultúra fejlesztése és az ismeretterjesztés. Minden lapszám meghatározott tematika köré épül.

!

Online

!

Érdekességek

6

Mikkamakka

Kisiskolások lapja | irodalmi, művészeti, kulturális, ismeretterjesztő folyóirat

ISMERD MEG ŐT!
ZALÁN TIBOR író, költő
SCHALL ESZTER illusztrátor

A H Ó N A P TÉ M Á
JA :

a HŐSÖK

1112 Facebook-követő, a legnépszerűbb
bejegyzés 6280 embert ért el.
https://www.facebook.com/mikkamakkamagazin/?fref=ts
http://folyoiratok.oﬁ.hu/mikkamakka

• Képregény
• Képes recept
• Érdekes feladatok
• Könyvajánló nagytesóknak
• Tudományos kísérletek
• Színházi ajánlók

Kiket mutattunk be eddig?

Szerzők:
• Borbáth Péter
• Keresztesi József
• Kovács András Ferenc
• Elekes Dóra
• Miklya Zsolt
• Kiss Ottó
• Győrei Zsolt
• Mészöly Ágnes
• Tóth Krisztina
• Kukorelly Endre
• Kántor Péter
• Zalán Tibor

2. évfolyam, 9. szám | 2016. november | 600 Ft

!

A jövőről

• Évente 10 szám, tematikusan
• Klubalkalmak országszerte
• Tematikus könyvajánlók,
programajánló az online
felületen
• Nyári Mikkamakka tábor

Illusztrátorok:
• Simonyi Cecília
• Agócs Írisz
• Hanga Réka
• Makhult Gabriella
• Radnóti Blanka
• Rofusz Kinga
• Pikler Éva
• Bogdán Viki
• Szegedi Katalin
• Szalma Edit
• Schall Eszter

MESE MÁRA
A SZABADNAPOS KIRÁLYLÁNY
A SZÉLVÁRI CSUDAVIRÁG

Kiadja az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
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