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Szilvásvárad, ami nem is szilvás,

hanem inkább pisztrángos

– Én nem is szeretem a szilvát – jelentette 
ki Teó.

– Most komolyan lekvárt enni megyünk? 
– kérdezte Rozi. – Ez a noszvaji házi lekvár 
tényleg mennyei volt a reggelinél, tehát nem 
is kell elindulnunk.

– Én inkább maradok Páfránnyal, és 
punktum. Különben is kell még egy pár pe-
csét a következő ajándékhoz a pontgyűjtő 
füzetembe – durcázott Zsuzska is.

– Hát, akkor kénytelenek leszünk apával 
kettesben kisvasutazni – kacsintott Tilda Tó-
dorra.

– Én csak megnézném, hogy hol lakott az 
az ősember – folytatta apa is, és kényelmes 
cipőt húzott.

Pár perc múlva természetesen mindenki 
az autóban ült, és a család már robogott is 
Szilvásvárad felé.

– Pfúj, ez egy undi hely lehet, biztos bél 
lóg mindenhol – olvasta fel az egyik táblát 
Rozi, amin az állt, hogy Bélapátfalva.

– Vagy az is lehet, hogy itt csak Bélák lak-
nak – gondolta tovább Zsuzska.

– Hát, az elég furcsa lenne, ha csak Bélák 
élhetnének itt. Valójában nagyon régen, már 
az 1200-as években építettek ide egy temp-
lomot, ami ma is áll. Képzeljétek, IV. Béla 
királyék itt vívtak meg a tatárokkal – mesélte 
Tódor. De nem mondhatta tovább, mert Rozi 
egy újabb táblát szúrt ki.

– Huhu, arra van a Balaton. Én inkább oda 
mennék! Kanyarodjunk arrafelé! – sikította 
boldogan.

– Kicsim, bármilyen furcsa, az nem a 
tavat jelöli, hanem egy település neve. A tó 
innen jó messze van. Mocsaras rész volt ez 
is valamikor, onnan kapta a nevét, nincs köze 
a Balcsihoz, ahol annyit fürödtetek nyáron − 
magyarázta anya.

Míg megérkeztek Szilvásváradra, csak úgy 
repkedtek a kérdések. Szerencsére ripsz-
ropsz megváltották a jegyüket a kisvasútra, 
és már fenn is csücsültünk az egyik zöld és 
sárga kocsiban.

Én nagyon izgatott voltam, mert még 
sohasem erdeivasutaztam. Na, jó, nektek el-
árulom, hogy egyáltalán, semmilyen vonattal 
nem mentem még, így nem tudom, hogy a 
többi milyen, de ez nagyon jó. Gyönyörű he-
lyeken zakatol végig, és pont annyira megy 
csak gyorsan, hogy mindent jól meg tudjak 
nézni. Imádom!

Miután a végállomáson leszálltunk, to-
vábbsétáltunk az Ősember-barlangig. Az 
Archeopark programjaira nem jelentkeztünk 
előre, de szerencsére egy csoporthoz csat-
lakozhattunk,  így kipróbálhattuk, hogyan kell 
tüzet csinálni úgy, ha két követ pattintunk 
össze, és még egy-egy kőbaltát is készítettek 
a gyerekek.

Mikkamakka
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Engem teljesen elvarázsolt a Fátyol-víz-
esés, ami olyan, mintha tündérek varázsolták 
volna oda, vagy legalábbis mintha a vízpá-
ra az ő fátyluk lenne. Megszámoltuk, én is 
megugattam: tizennyolc lépcsőfokon folyik 
le a víz, ezért hívják vízesésnek ezt a mesés 
látványt.

Mondani sem kell, kivel volt egyedül gond 
útközben, ugye? Naná, hogy Nasival. Ki-
csit lejjebb sétálva, a pisztrángos tavaknál 
egyszerűen nem lehetett bírni vele. A sebes 
pisztráng ezen a környéken őshonos fajta, 
ez az éhenkórász macska megpróbálta a kis 
tavakból, a pisztrángoviból kihalászni azokat 
a szerencsétleneket… Hogy kicsit lecsilla-
podjon – meg amúgy is mindenki megéhe-
zett a nagy túrától, kopogott a szemünk az 
éhségtől –, a völgyben egy hangulatos étte-
remben végre jól 
beebédeltünk. El 
kell ismerni, hogy 
ha a hasáról van 
szó, Nasi nem 
téved, szerintem 
aki nem kóstolja 
meg a sült piszt-
rángot, az egy 
nagy mafla!

Én ugyan moz-
dulni sem tudtam, 
de a gyerekekbe 
valami kimerít-
hetetlen elemet 
szereltek. Pláne, 
ha meglátnak egy 
kalandparkot! Azt 
aztán nem lehet 
kihagyni, főleg, ha 
ilyen klassz, mint 
a Kalanderdő Ka-

landparkban! Ilyenkor sosem fáradtak, nem 
fáj a lábuk, és nem nyafognak, csak bol-
dogan másznak, csimpaszkodnak, lógnak, 
és teljesítik az akadálypályákat. A lányokat 
nem lehetett volna elhozni innen (és amúgy 
sehonnan) anélkül, hogy megsimogatnák a 
vadasparkban az állatokat.

Végül már annyira kipurcant a csapat, 
hogy a 20 méter magas Millenniumi Kilátóig 
autóval mentünk fel, így csak az utolsó sza-
kaszon kellett még egy meredek részt meg-
mászni, hogy a 625 méter magas Kalapat-
hegy tetejéről nézhessünk szét.

– Ez itt a Bükk-hegység – mutatott körbe 
anya. – Ott voltunk lenn, a Szalajka-völgy-
ben, de ha elnéztek arra távolba, az ott már 
Szlovákia, azok a hegycsúcsok pedig a Ma-
gas-Tátra részei.

3. évfolyam, 2017. 5. szám  | A kirándulás
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„A barlangról, ahol ma jártunk, sokáig nem 
tudták, hogy valaha ősemberek lakása volt. 
Azért is lett a neve Istállóskő, mert állatokat 
tartottak itt, ezer disznó is elfért benne. De 
egyszer egy bácsinak gyanús lett, hogy talán 
nem csak nagyon réginek látszó edényda-
rabokat lehet ott találni, ezért a régészek 
ásni kezdtek, és meg is találták egy ősgye-
rek csontját, majd egy tűzhelyet, amin az 
ősemberek főztek, aztán kagylóból készült 
ékszereket. Valójában sokáig éltek ott embe-
rek, tehát különböző korszakokból maradtak 
fenn tárgyak, de előkerültek csontjai gyapjas 
mamutnak és barlangi oroszlánnak, valamint 
hiénának, ősbölénynek is. A barlangi med-
ve csontjából készült síppal öt hangot lehet 
megszólaltatni. Azzal már elég jó dallamokat 
játszhattak. Vajon mi lehetett a legnagyobb 
sláger az ősembereknél? A Darabokra tépted 
a prémem?”

– Hihi, az lehetett. Ha ősember lennék, 
és barlangban élnék, akkor is te lennél az 
anyukám, mert biztosan te sütnéd a legfino-
mabb őstuloksültet. Bogyómártással. Csak 
a kardfogú tigristől félnék kicsit – motyogta 
félálomban Zsuzska, de Tódor betakarta, 
megsimogatta a fejét, és a fülébe súgta:

– A te apukád lenne a legnagyobb ősva-
dász, és én tuti biztos megvédenélek benne-
teket.

Hazafelé egy férfit pillantottunk meg, aki 
épp megállította a forgalmat, hogy egy cso-
mó gyönyörű ló át tudjon haladni az úton. 
Nagyon izmos, rövid nyakú, nagy fülű szürke 
és pej lovak mentek át előttünk, mindegyik 
felnőtt állat mellett ott ügetett egy-egy kis-
csikó is.

– Ezek a lipicai lovak. Messze földön hí-
resek, mert okosak, könnyen tanulnak és 
szófogadóak, ezért kiváló fogatlovak. Legkö-
zelebb úgy jövünk, hogy bérlünk itt egy bicik-
lit, és nemcsak a völgyet járjuk be, hanem a 
lipicai ménest is megnézzük, ígérem nektek 
– mondta Tódor, amikor elvonultak a gyö-
nyörű lovak, és ráfordulhatott a szálloda felé 
vezető útra.

Nem sokkal később halk, de kicsit ideges 
hangok hallatszottak hátulról.

– Ajjjaj.
– Meg kéne állnunk.
– Szerintem is.
– Most már elég sürgős lenne.
– Apaaaaaaaaaaaaa, hallod? Pisilni kell!!!! 

– kiabálták már hárman, így Tódor nem 
tehetett mást, az első biztonságos helyen 
lehúzódott. Teó kedvenc szórakozása volt 
lepisilni az autó kerekeit ilyenkor, de a lányok 
kerestek egy bokrot, ami mögé elbújhatnak. 
Ha nem ezt teszik, akkor nem is látták volna 
meg, hogy pár lépéssel arrébb pont le lehet 
pillantani egy nagy rétre, ahol vidáman nyar-
galásznak a lipicai lovak.

– Miről meséljek ma este? – kérdezte 
anya fürdés után a kimerült csapattól.

– Az őőőőősemberekrőőőőől! – kiáltották 
kórusban. – Szeretnénk újra hallani, hogyan 
is éltek ott.

– Na jó, legyen – egyezett bele Tilda, és 
nekilátott:

Részlet: Csapody Kinga: Utazik a család - Irány Eger! 
Illusztráció: Szalma Edit (Manó Könyvek, 2017)

Mikkamakka
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Annyira felcsigázott minket az Irány Eger! című könyv, hogy mi is 
meglátogattuk ezt a csodaszép várost, méghozzá éppen az ünne-
pi könyvhét idején. Nézzétek csak, mennyi minden történt velünk!

Mikkamakka Egerben

A gyerekek segítségével izgalmas kísérletet 
végeztünk kedvenc gumimacijainkkal. Ha ti 
is kipróbálnátok a kísérletet, lapozzatok a 46. 
oldalunkra, ott megtaláljátok!

És egy igazi költő 
is volt velünk (aki 
amúgy az egyik 
munkatársunk). 
Felismeritek, ki ő? 
Annyit elárulunk 
segítségképp,  
hogy ő írta a  
Bőröndapu című 
verseskötetet.

Vittünk magunkkal sok jó könyvet és ter-
mészetesen sok-sok Mikkamakkát, hogy 
minél többen lapozgathassák azokat.

Fotó: Indri Dániel

Vittük magunkkal 
kedvenc Papírszínház-
meséinket, a gyerekek 
nagy örömére.
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Élt egyszer egy egéranyó a pöttömnyi 
unokájával. A kisegér egy szép napon 

felkerekedett, úgy döntött, hogy nyakába 
veszi a világot. Az öreganyja pogácsát, meg 

szárított medvehúst készített neki, és elkísérte 
az egérlyuk széléig.

Elindult a kisegér, ment, vándorolt, ki tudja, 
meddig, igen nagyon sokáig, reggeltől egészen 
estelig. Akkor tért haza a nagy útról.

– Hej, öreganyám! – kiáltotta már a küszöbön. 
– Megtudtam, hogy én vagyok a legerősebb, leg-
ügyesebb, legvitézebb ezen a vidéken.

– Aztán hogyan tudtad meg? – kérdezte az 
egér öreganyó.

– Hát, az úgy volt – kezdte a kisegér –, hogy 
kibújtam a lyukból, és mentem-mentem egészen 
a tengerig. Se széle, se hossza annak a tengernek, 
iszonyatos volt, csak úgy csapkodtak a hullámok. 
De én nem ijedtem ám meg tőle! Belevetettem 
magam és átúsztam. Csodálkoztam is, milyen jól 
úszom.

– Hol van az a tenger? – kérdezte az öregany-
ja.

– A lyukunktól napkelet felé.
– Ismerem azt a tengert. Rénszarvas sza-

ladt erre a múltkor, annak a patája nyomán 
gyűlt meg a víz.

– Hallgasd csak tovább! – folytatta 
a kisegér. – Megszárítkoztam a 

napon, és továbbmentem. Hát, egy roppant 
hegy tövébe értem, de olyan magas volt az a 
hegy, hogy a csúcsán megakadtak a felhők. 
Rengeteg erdő a tetején. Már csak nem kerü-
löm meg, gondoltam. Nekifutottam és átug-
rottam! Magam is csodálkoztam, mekkorát 
tudok ugrani.

– Azt a hegyet is ismerem – bólintott az 
öreganyó. – Vakondtúrás van a szarvas-
nyom-tengeren túl, egy bokor zöld fű nő a 
tetején.

Sóhajtott az unokája, de mégiscsak foly-
tatta:

    A kisegér nagy utazása
Eszkimó mese

Mikkamakka
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– Megyek tovább, mit látok: Két hatal-
mas medve viaskodik egymással. Egy fehér 
meg egy fekete. Bőgnek, üvöltenek, egymás 
csontjait tördelik. Csakhogy én nem féltem 
tőlük, közéjük rontottam, és az egyiket jobbra 
röpítettem, a másikat balra. Magam is cso-
dálkoztam, hogy puszta kézzel elbánok két 
medvével.

– Ismerem azokat a medvéket is – felelte 
rá az egér öreganyó –, az egyik a fehér pille, 
a másik a légy.

Erre már sírva fakadt a kisegér.
– Hát akkor se erős nem vagyok, se 

ügyes, se vitéz? Szarvasnyomot úsztam át, 
vakondtúráson ugrottam keresztül, pillét 
meg legyet gyűrtem le?

Azt mondta erre bölcsen az öreganyó:
– Egy ilyen pöttömnyi kisegérnek, mint te 

vagy, a szarvasnyom: végtelen tenger, a va-
kondtúrás: égig érő hegy, a pille meg a légy: 
medvék. Ha nem ijedtél meg egyiktől sem, 
csakugyan te vagy a legerősebb, legügye-
sebb és legvitézebb kisegér az egész vidé-
ken!

Megjelent: Bajzát Mária: Itt vagyok, ragyogok! 
Népmesekincstár 1. kötet. Kolibri, 2014 
Illusztráció: Dániel András
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Rókás mese
Egri Mónika

Kirándult a róka az időben. Nevezzük Kázmérnak. 

Ment, mendegélt, míg egyszer csak rátalált az időgépre. 
Persze először nem is látszott rajta, hogy miféle szerkezet. Volt eleje, há-
tulja, és a közepe zörgött. Megkopott rajta a festék, és a dátum, amikor 
készült, na, az sose volt rajta. 

Kázmér nézegette a gépet, hiszen még nem látott hasonlót. Forgatta, 
leporolta, szagolgatta. Aztán egy suta mozdulattal megnyomott rajta egy 
gombot, amit tán nem kellett volna. De akkor még nem tudta, hogy min-
den gomb benyomása elindít valamilyen folyamatot. Itt vagy ott, kívül 
vagy belül, de feltétlenül történni fog egy nem várt esemény.  

Történt is. Kázmér felemelkedett a földről, és a bundája füstölni kezdett. 

Aztán amikor újra a földön találta magát, ismét csak kirándult a róka az 
időben. 

8

Mikkamakka
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A szerző illusztrációja
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Tamás Zsuzsa évek óta ír fel-
nőtteknek és gyerekeknek úgy, 
hogy sosem engedi el egyik 
mellől a másikat. Hogyan lehet 
egyszerre mindenkinek írni? 
Hogyan válik az alkotás csönd-
dé? Többek között ezekre vála-
szol Szekeres Nikinek az írónő.

Mikor kezdtél el meséket írni, és min-
dig gyerekeknek írtál? 

Az első verses mesémet 2007-ben írtam. 
Holdfénylány és Szomorúmadár története 
szinte kiszakadt belőlem. Utána még írtam 
néhány verses mesét (egyre vidámabbakat, 
szerencsére), de úgy éreztem, 
nem az lesz az én 
utam, ha ezekből írok 
egy tucatnyit, és azokat 
rendezem kötetbe. Ke-
restem a módját, hogy 
a meglévő – nagyon kü-
lönböző formájú és 
hangulatú – verses mesék megtalálják az 
utat egymáshoz, és végül hosszú-hosszú ér-
lelés után leültem megírni a Macskakirálylány 
című könyvemet, amely önmagában is egy 
mese, de benne vannak a korábbi verses 
mesék is, méghozzá a szereplőim szájából. 
Egyébként nem, nem mindig gyerekeknek 
írtam és írok: a verseim felnőtteknek szólnak, 
és tulajdonképpen bizonyos meséim is felnőtt 
fájdalmakat fogalmaznak meg, csak mesei 
köntösbe öltöztetve.

Hogyan találtad ki Lencsi 
figuráját? 

A Lencsi és az Égigérő című 
mesém részben igaz történet: 
Égigérő, a hatalmas mogyorófa 

valóban létezik, és sajnos a mi-
atta-körülötte gerjedt indulatok 

is valósak. Lencsi viszont kitalált 
szereplő: a hatéves kislányomból és a 

saját jobbik énemből gyúrtam össze. Ezt úgy 
értem, hogy az a „szuperhősös” mesebeli 
megoldás, amellyel elsimítja a kedélyeket, 
bennem is felötlött, csak sajnos nem voltam 
elég bátor a megvalósításához.

Amikor meséket 
írsz vagy verseket, 

hogyan dolgozol? 
Hát, először is sokat írok 
fejben. Ez régen inkább 
egy-egy ötlet estében 

volt így, mantráztam egy-
egy sort, alakuló versszakot, amíg nem volt 
lehetőségem papírra vetni; most, hogy gye-
rekeim vannak, eleve fejben érlelem az ötle-
teimet, hiszen hosszas papír fölötti-monitor 
előtti üldögélésre nincs módom. Ez az érle-
lési időszak nagyon élvezetes és tanulságos: 
szeretem, hogy mosogatás közben is „írok”, 
és megunhatatlan az ötletek kibontakozá-
sának megfigyelése. Néha mintha nem is én 
találnám ki őket. 

Egyébként ideális esetben úgy dolgozom, 
hogy egyedül vagyok, csönd van… Mielőtt 

           Sokat írok fejben

Fotó:  Rácz Péter

A Lencsi és az Égigérő 

című mesém részben 

igaz történet.

Beszélgetés Tamás Zsuzsával

10
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konkrétan leülnék írni, van időm tenni-ven-
ni, kicsit rendet rakni magam körül, közben 
pedig fel-felállni, és egyéb tevékenységgel 
lazítani (bepakolni a mosógépet, kitereget-
ni, kávét főzni stb). Na, hát ez az, ami már 
évek óta nem valósul meg! Volt olyan, hogy 
a férjem elvitte játszótérre a lányokat, én ne-
kiálltam „tenni-venni”, és mire komfortosan 
berendezkedtem, haza is értek. Legtöbbször 
marad az esti-éjjeli munka, reggeli, délelőtti 
javítgatásokkal. 

Van kedvenc íród, költőd? 
Van, vannak, többen is… Lenyűgöz-

nek azok az alkotók, akik egyszerre tudnak 
megszólítani felnőttet és gyereket. Igazán 
egyszerre, nem hol egyikhez, hol másikhoz 
szólva. 

Miért jobb irodalommal foglalkozni 
szerinted, mint mással? 

Talán kicsit messziről kezdem a választ, de 
ígérem, kilyukadok a lényegre. Szóval: tudod, 
vannak a babák első évéről szóló könyvek, 
amik szépen, hónapról hónapra leírják, mi 
várható a gyerekfejlődésnek adott szakaszá-
ban, milyen testi-lelki változások előtt áll stb. 
Néha elgondolkozom rajta, vajon hány éves 
korig lehetne ilyen kiadványokat készíteni? 
A kamaszkor nyűgeit, az első és sokadik 
szerelmet, de továbbmegyek: az életközepi 
válságot, a gyászt, az öregedést mind kü-

lönbözőképp éljük meg, és mégis van valami 
alapvetően közös mindezekben. Az irodalom, 
az olvasás ebbe a sokféleségbe és ebbe a 
megrendítő egyféleségbe enged bepillantani.  

Mi lettél volna, ha nem író?
Hosszú időn át festőművész szeret-

tem volna lenni. Egyszer azt mondta az egyik 
nagybátyám, hogy ahhoz azért rengeteget 
kell tanulni. Így aztán amikor legbelül biztos 
voltam benne, hogy író szeretnék lenni, még 
sokáig nem vallottam be, illetve ahhoz tar-
tottam magam, hogy „ahhoz azért még ren-
geteget kell tanulni”. Még szerencse, hogy az 
írást úgy tanulja az ember, ha olvas. 

Ideális esetben 

úgy dolgozom, hogy 

egyedül vagyok, 

csönd van…

11
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Lencsi szerette a jó szagokat, finom illatokat. 
Amikor az új lakásba költöztek, még nyári 
illatok töltötték meg a levegőt: szerette a fris-
sen vágott fű, a virágok és a locsolás illatát. 
De szerette az őszi szagokat is: a száradó 
avarét, a távoli tüzekét, a közeledő esőét. És 
kifejezetten szerette a hideg szagát. Igen, ő 
úgy érezte, a hidegnek külön szaga van.

Anyu éppen bögrés sütit sütött, a konyhában 
meleg volt és kakaóillat, amikor kintről kia-

bálás ütötte meg a 
fülüket.

– Ezt is meg kell 
csinálnia valakinek! 
Kár, hogy csak ne-
kem jut eszembe! 
Kár!

– Mit károg ez a 
jóember? – kérdezte 

anyu nevetve. Lencsi kile-
sett az ablakon.

A szomszéd bácsi egy 
lombsöprűvel a kezé-

ben magában beszélt. 
Magában, de azért 

úgy, hogy más is 
hallja. 

Az első hideg napokon támadt ez a kü-
lönös szokása, amikor hullani kezdtek a le-
velek, és potyogni kezdett a mogyoró. A ha-
talmas mogyorófa lett Lencsi kedvenc fája. 
Lencsiék kertjében áll, de az ágai átlógnak a 
szomszédba is.  

Lencsi egész nyáron az árnyékában fe-
küdt vagy üldögélt. Ott szeretett a legjobban 
olvasni. Magában Égigérőnek nevezte. A 
szomszéd bácsi viszont csúnya dolgokat 
mondott róla. Most például azt, hogy ki kelle-
ne vágni! 

– Anyu, mi baja van a szomszéd bácsi-
nak? – kérdezte Lencsi.

– Azt állítja, a mogyoró életveszélyes.
Lencsi felnevetett.
– Úgy érti, ha rálép, elesik… vagy valami 

ilyesmi. Az a baj, hogy velem igazából még 
sosem beszélt – sóhajtott anyu.

A bögrés süti nagyon finom lett, de Lencsi 
kedvét megkeserítette a szomszéd bácsi kia- 
bálása.

Hűvösebbre fordult az idő. Ha fújt a szél, 
kavarogtak a levelek, potyogtak a mogyorók. 
Lencsi lassan bokáig gázolt az avarban. Él-
vezte, ahogy lépteivel utat túr magának. A 
szomszéd bácsi viszont egyre mérgesebb 
lett. Szinte minden széllökés után kiabálni 
kezdett:

– Kár! Kár…!
Egy nap Lencsi egy nagy halom mo-
gyorót talált a kerítés tövében. Az 

ágas-bogas kupacsok úgy ka-
paszkodtak egymásba, 

mint megannyi sün-
disznó.

           Lencsi és az Égigérő
részlet

Mikkamakka
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Lencsi egész nyáron 

az árnyékában feküdt vagy 

üldögélt. Ott szeretett 

a legjobban olvasni. Magában 

Égigérőnek nevezte. 

– Anyu, ezt te gyűjtötted ide? – kérdezte.
Anyu elhűlt a kupac láttán. 
– Ez csakis a vén Varjú úr lehetett! 
Vacsoránál anyu elmesélte apunak, hogy Lencsi  egy ha-

lom mogyorót talált a kerítés tövében.
– Most szólj hozzá! Annyit se mond, hogy bikkmakk, és át-

önti hozzánk a mogyorót!
– Egy vödör bikkmakkal sem jártunk volna jobban – tréfál-

kozott apu. Anyu el is mosolyodott, de a kenyerén dühös moz-
dulatokkal simította el a vajat.

Lencsi azon gondolkozott, hogyan simíthatná el az ügyet.

Részlet Tamás Zsuzsa Lencsi és az Égigérő című 
könyvéből (Manó Könyvek, 2017) 
Illusztráció: Radnóti Blanka
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 képzőművész, grafikus; számos kortárs gyerekkönyvet 
és népmesekötetet illusztrált már. Sándor Enikő kérdezte 

arról, hogyan vált illusztrátorrá és miként készíti el képeit.

Ha jól tudom, először a Pécsi Mű-
vészeti Szakközépiskola kerámia 

szakát végezted el. Hogyan jött az 
életedbe a gyerekkönyv-illusztrálás?
A művészeti szakközépiskola után a 
Magyar Képzőművészeti Egyetemre 
jártam, grafika szakra. Igazából nem akar-
tam keramikus lenni, de nagyon hasznos volt 
számomra a képzés, mert egy szobrász volt 
a rajztanárom, így először plasztikusabban 
tanultam meg rajzolni. Az egyetem alatt 

kezdtem illusztrációkat készíteni a Kincske-
resőbe, ami egy gyerek- és ifjúsági irodalmi 
folyóirat volt. Az egyetem elvégzése után egy 
számítógépes játékokkal foglalkozó céghez 
kerültem, ahol egy oktatójátékhoz készítet-
tem illusztrációkat, ezt a munkát nagyon 
szerettem, jó volt a csapat is. Nem sokkal 
ezután kaptam az első megbízásomat a Mi-
nerva Nova Kiadótól: Gianni Rodari Halló, itt 
apu mesél! című könyvét illusztrálhattam. 
Emellett továbbra is készítettem grafikákat, 
és festettem is. A Naphegy Kiadó felkért a 
Sárkány a lépcsőházban című könyv illuszt-
rálására, ami szintén nagyon izgalmas mun-
ka volt, ez volt a kiadó első magyar nyelvű 
gyerekkönyve, és szinte teljesen szabadkezet 
kaptam. 

Milyen technikával dolgozol? Van ked-
venced?

Nincs kedvenc technikám. Én úgy szeretek 
illusztrálni, hogy miközben átszűröm ma-
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gamon a szöveget, kitalálom a technikát, 
azt, hogy mi illene a szöveghez. Általában 
vegyesen használom a különböző techniká-
kat, sokszor először megfestem az alapot, 
majd mérettől függően beszkennelem vagy 
lefotóztatom, és utána a gépen fejezem be. 
Könyvtervezéshez is értek, például Elekes 
Dóra Tündi és Samu című könyvét nemcsak 
illusztráltam, hanem az egész könyvet én ál-
lítottam össze, ami azért volt jó, mert egyben 
tudtam kezelni a képeket a szöveggel, ami 
nagy szabadságot adott. 

Illusztrációkészítés közben könnyű 
együttműködni a szerzőkkel?

Nagyon változó, szerintem jobb, ha szerző 
és illusztrátor külön dolgozik, és inkább a 
szöveg alapján születnek meg az illusztráci-
ók. 

Melyik általad létrehozott figura áll hoz-
zád legközelebb?

Nehéz kérdés, talán a tavaly megjelent Csóka 
és veréb című lapozgató könyvemből a csó-
ka. Pár évvel ezelőtt kaptam egy felkérést, 
hogy készítsek egy lapozót, amiben olyan 
madarak vannak, amikkel a gyerekek is talál-
kozhatnak a mindennapokban.  

Az illusztrációkészítés közben kirajzolódott 
egy történet is. Azért különleges ez a könyv, 
mert nincs hozzá szöveg; azt, hogy mi törté-
nik a képeken, a szülőknek kell elmesélni. 

Min dolgozol éppen? 
Most a Pécsi Tudományegye-
tem Művészeti Karának dok-
tori képzésére felvételizek, 
mellette könyveket tördelek 
és borítókat rajzolok, terve-
zek. 

Merre szoktatok kirán-
dulni? 

Balatonra szoktunk menni 
és Pécsre is gyakran, mert 
eredetileg pécsi vagyok. 
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ha buszos kirándulásra megyünk mi,
jó lenne úgy ülni, ahogy akarom,
áron mellé valahogy bekerülni,
végre a képregényem mutathatom.
 
félek és kezdődik a gyülekezés,
a tanító néni már ordít, nagyon,
legyen mindenki nyugton, ebből elég,
nézem áront, épp kézen fogta zsombort.
 

nagyon gyűlölöm ezt a kiabálást,
pont olyan, mint a komjádi usziban,
a szőke edzőnő, karján egy vágás.
 
már megint az alex mellé kerültem,
reggel is így maradt el a fogmosás,
legközelebb korábban ébredek.
 

     mindig így kezdődik
Szekeres Niki

Dániel András illusztrációja

Mikkamakka
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A 
megfejtéseket 
az 48. oldalon 

találod.

Alaposan figyeld meg a Rókás mese illusztrációját, majd keresd meg az összekevere-
dett hat képrészlet helyét a rácsban! Ha a számozásnak megfelelően összeolvasod a 
képdarabokhoz tartozó betűket, megtudod Egri Mónika időutazó mesehősének a nevét.

Összeállította: Győrfi Ágnes
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Rókás mese

1. 2.

3. 4.

5. 6.
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r e j t v é n y A 
megfejtéseket 
az 48. oldalon 

találod.

Összeállította: Győrfi Ágnes

Írd a szókártyákon olvasható válaszokat a rejtvény megfelelő sorába! Ha helyes sorrend-
be állítod a színes négyzetekben található betűket, egy kiránduláshoz nélkülözhetetlen 
felszerelési tárgyat kapsz megfejtésül.

NAGYBÖRZSÖNY

DINNYÉS

VADALMA HOLLÓKŐ TENGELIC

PISZTRÁNG

MADÁRREZERVÁTUM

KÉKES

POROSZLÓ

 Ez a Tisza-tavi község ad otthont a hazánk második legnagyobb tavának gazdag élővilágát 
bemutató Ökocentrumnak.

Számos vízimadár-élőhelyet bemutató, szigorúan védett terület a Tisza-tó északi területén.

 Az Országos Erdészeti Egyesület által meghirdetett szavazás eredménye alapján ez a fafaj 
lett idén az Év fája.

Szilvásvárad környékének őshonos halfaja.

 A Várparknak otthont adó Fejér megyei község, ahol 35 régi magyar vár kicsinyített mása 
látható.

A 8 km hosszan kanyargó, különleges pályájú hegyi vasút kiinduló állomása.

Kedvelt mátrai kirándulóhely, Magyarország legmagasabb pontja.

Az Év madara 2017-ben.

A több mint 1100 km hosszú Országos Kéktúra utolsó állomása.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Mikkamakka
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Karikázd be a helyesen írt szóalak előtt álló jelet! (1, 2, X) 
Segítségül böngészd a térképet és a Helyesírási szótárt!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

helyesírási  totó

1. Lánc-híd 2. Lánchid X. Lánchíd

1. Milleniumi-kilátó 2. Milleniumi kilátó X. Millenniumi Kilátó

1. Arany-patak 2. Arany patak X. Aranypatak

1. Velencei tói 2. Velencei-tói X. velencei-tói

1. Dunatisza köze 2. Duna-tisza köze X. Duna-Tisza-köze

1. Budai hegység 2. budai-hegység X. Budai-hegység

1. Tisza-part 2. Tiszapart X. Tisza part

1. Írottkő 2. Írott kő X. Írott-kő

1. Erzsébethíd 2. Erzsébet-híd X. Erzsébet híd

1. Fekete-tenger 2. Fekete-Tenger X. Fekete tenger
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Legendák nyomában
Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren is túl, túl az Üveghegyen és héthatáron, 
egy sűrű és sötét Kerekerdő mélyén, az egyetlen virágos tisztás közepén, ahol a földig ér a 
szivárvány, ott nyílt a sárkány barlangjának kapuja... Eljátszottál már a gondolattal, milyen vol-
na mesébe illő helyekre kirándulni? Vagy talán azt gondolnád, mesébe illő helyek csak a kép-
zeletünkben létezhetnek?

Kelén hajó

Tündéri Balaton
Kétségtelen, hogy a mesék világába 
gondolatban a legkönnyebb eljutni, ám 
talán már te is jártál olyan helyeken, 
amelyekről mesék szólnak! Lehet, hogy 
az is előfordult, hogy eszedbe jutott me-
sés lényekkel benépesíteni egy közeli tó 
partját, egy távoli hegyoldalt vagy akár 
csak a nagyi kertjét. A Balaton például 
ilyen izgalmas hely… A legtöbbször per-
sze a strandolás, a napolaj, a lángos, a 
főtt kukorica jut eszünkbe róla, ám az, aki 
nyitott szemmel jár, igazi tündérmesére 
bukkanhat! 

Talán már hallottál arról, hogy a Bala-
ton két legöregebb és legszebb hajója, a 
Helka és a Kelén, egy mesebeli hercegi 
párról kapta a nevét. Ha mégsem, hát ak-
kor most láss csodát! 

A varázsló és a tündér harca
Élt valaha a Balatonban egy csodás énekű és 
aranygöndörfürtű tündérlány, akit úgy hívtak, 
Sió. Olyan szép volt, hogy a fiatalemberek 
első látásra belé szerettek. Élt a Bakony mé-
lyén egy nagy tudású varázsló, Kamor, akinek 
a fia szintén beleszeretett a Balaton tündéré-
be. A fiú bármire hajlandó volt Sió kedvéért. 
Még arra is, hogy megszerezze apjától a fél-
tett varázsszerét, a bakonyi hársfavirágvizet, 
és elvigye azt Siónak, hogy ápolhassa vele az 
aranyhaját. Csakhogy mire az ifjú meghozta 
az ajándékot, Sió már másokkal kacérko-
dott! A varázsló fia, az ifjú Kamor, nagyon 
elkeseredett, és bánatában a mélybe vetette 
magát Tihany hegyormáról. Halálhírére apja, 
a Bakony varázslója, mérhetetlen haragra 
gerjedt, és megbosszulta fia halálát: kígyókat 
varázsolt Sió tündér fejére és megátkozta, 
hogy addig viselje a csúszómászókat az 
aranyhaja helyett, amíg segítségére nem lesz 
egy igaz szerelmespárnak. A kígyóktól csak 
akkor szabadulhat, ha ez a szerelmespár há-
lából ajándékot ad neki. 

Helka hajó

Mikkamakka
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Balatonfüred

Római-fürdő

Évszázados történet
Ezt a legendát, Sió tündéres rege címmel, 
180 évvel ezelőtt írta meg Fáy András. Lipták 
Gábor ugyan felújította a mesét 1961-ben, az 
Aranyhíd című mon-
dagyűjteményében, 
az izgalmas tündér-
mese folytatására 
azonban 2011-ig 
kellett várni. Ekkor 
jelent meg a Helka-
trilógia első kötete, 
melynek a főszerep-
lője a tihanyi hercegi 
pár, Helka és Kelén 
gyermeke. A három 
köteten át zajló mesés kalandokban lovagok 
és varázslók, manók és óriások, sárkányok 
és boszorkányok vívnak csatákat. A történet 
azonban nem csupán irodalmi kalandozásra 
hív, hanem igazi kirándulásokhoz is kedvet 
csinál, hiszen a Balaton és a Bakony, a Bükk 
és az Alföld mesébe illő tájain játszódik! A 
kellemes őszi hétvégék vagy az őszi szünet 
kiválóan alkalmas rá, hogy elolvassátok, utá-
na pedig bakancsot húzva ellenőrizhessétek, 
mennyire hasonlít a valóság a képzeletetekre 
– vagy a kötetek illusztrációira. 

Bakancslista: mesés túrák Helka és Ciprián nyomában 
A kalandok számtalan varázslatos helyszíne közül megemlítünk néhányat, ahova érdemes 
kirándulni.

Helka – A Burok-völgy árnyai 

Római-fürdő vízesés
A számtalan izgalmas helyszín közül talán Kamor varázsló 
Szurdokvára a legizgalmasabb. A történetbeli Tramini és 
Furmint manók elmesélése alapján a Bakony mélyén, Ba-
konynána és Jásd között találhatunk rá, a Gaja-patak szur-
dokában. 

Tihany, a mesék földje
A Siót megajándékozó szerelmespár Tihany 
hercegének kisebbik leánya, Helka, és a tiha-

nyi remete fia, Kelén 
volt. Egymásra talá-
lásuk és a varázsha-
talmasságok viszálya 
izgalmas, kalandos és 
szövevényes történet. 
Felbukkan benne 

Horka hercegkisasszony, Helka testvére, aki 
olyan gonosz szívű volt, hogy Kamor átka 
hollóvá változtatta. Párja, Thuz herceg vad-
kanná változott az átok hatására – hiába se-
gített nekik Bora, a Bakony gonosz boszorká-
nya és Zemúr, az 
alföldi testvérűző 
herceg. A Tihany 
félszigetén és a 
Bakony rengete-
gében játszódó 
kalandok végül 
Balatonfüred partjaira vezetnek, ahol Kamor 
varázsló és Sió tündér „leteszi a fegyvert”: 
föld alá rejtik varázspálcáikat, az aranybuzo-
gányos nádszálat és a cserfapálcát. Ahol ez 
megtörtént, a füredi parton, messze földön 
híres gyógyvizű források törtek fel.  

Barátlakás – Tihany
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Bazaltorgonák

Zádor-híd

Lóczy-barlang

Szentgyörgy-hegy 
Amikor a Szentgyörgy-hegy bazaltorgonái-
nak tövében állunk, nehéz elhinni, hogy nem 
kővé vált óriások magasodnak fölénk. Helka 
kalandjai csak megerősítenek ebben: Hex 
Agon, az óriások fejedelme és az ő csapata 
áll itt öröktől fogva.

Ciprián – A Balaton hercege

Óbudavári Mosókút
Ezek az összegubancolt gyökerek három 
mesés nevű falu – Dörgicse, Mencshely és 
Csicsó – között találhatók, az Óbudaváron 
fakadó Mosókút forrásnál. Az összecsomó-
zott gyökérzet, minden bizonnyal valami sze-
leburdi, kalamajkázó manónak köszönhető.

Zádor-híd
Ciprián történetében először a Bükk-hegy-
ségben, majd az Alföldön kutatják hőseink 
az elrabolt Helka nyomát. Egészen zavarba 
ejtő helyszíneket járnak végig, mint például 
az egerszalóki termálfürdő mellett található 
mésztufa dombot, de legalább ennyire meg-
hökkentő a Karcag határában, szárazon, a 
fűben álló Zádor-híd. Eredetileg ez volt a ki-
lenclyukú híd – ám egy nagy áradás elmosta 
a két végét, és megrövidült. Használhatatlan 
lett, így megépítették a tökéletes másolatát 
Hortobágyon. Ma már azt ismerjük Kilenc-
lyukú híd néven – a Zádor-híd pedig majd-
hogynem a feledés homályába veszett. 

Kamor – Helka menyeg-
zője

Lóczy-barlang
A Lóczy-barlangban 
kezdődik a harmadik kö-
tet története: a helyszín 
titkos főhadiszállás, ahol 
Kamor varázsló felidézi 

22
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Dörgedelmes tanya

Nyulász Péter

ifjúkorának eseményeit, amikor a bükki Éger-
lápi Oskola deákja volt – a vízvarázsló Imó 
társaságában. 

Pocem – Dörgedelmes tanya
A mesebeli Dörgedelmes tanya a valóságban 
Noszvaj egyik szélső utcájában található, a 
Farkas-kő oldalában. A történetből sok más 
mellett az is kiderül, miért is kapta Tramini 
és Furmint manó éppen ezeket a neveket, és 
megismerjük a varázslatos Égerlápi Oskola 
egyik növendékét, Damasát. 

Ördög-szurdok, Ördög-gát
Kamor varázsló és Imó múltba révedő nyo-
mozása közben megállíthatatlanul és több 
szálon is zajlanak az események a Balaton 
és a Bakony vidékén. Helkát és Cipriánt kö-
vetve olyan „új helyszíneket” ismerhet meg 
az olvasó, mint például a Dudar határában 

húzódó Ördögárok-szurdokot, ahol talán 
nem is nehéz rájönni, kiknek köszönhető, 
hogy ekkora kövek hevernek szanaszét, 
amelyek közül egy még a szurdok patakját is 
gátolja.  

Nemere II.
A történetben fontos szerepet játszik egy 
vitorlás is, a Kékszalag-versenyek „örö-
kös csúcstartója”, a kecses Nemere II. 
cirkáló. Igaz, ez a rang a valóságban nem 
létezik, pedig ha létezne, mindenképpen 
ezt a vitorlást illetné, hiszen az 1955-ben 
felállított, káprázatos 10 óra 40 perces 
tókerülő rekordját azóta is csak a két törzsű, 
kétárbócos, karbonszálas testű katamaránok 
tudták megdönteni.

23
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Kirándulj a könyvtári könyvekkel! 

Az olvasásában az a jó, hogy a segítségével akár egy kényelmes fotelban ülve is bejárhatjuk az egész világot, ha éppen úgy támad kedvünk! Összegyűjtöttünk 
néhány izgalmas helyszínt, ahol néhány kedves könyvünk játszódik. Válogass kedvedre, és olvass el belőlük minél többet! Néhány könyvnél „kifelejtettük” 

a szerzőt vagy épp a címet. Keresd meg ezeket a köteteket a könyvtárban vagy az interneten, és töltsd ki a hiányzó részeket! 
Jó kalandozást

KALANDOK

BALATON

Pikler Éva 
Balatoni böngésző

TENGER, KIKÖTŐ

VIDÉk

TÁBOR

Csapody Kinga
Utazik a család - 
Irány a Balaton!

Balázs Ágnes
Csukás istván
Molnár krisztina Rita
Nagy Katalin
Vadadi Adrienn 

Analfa visszatér
A fantasztikus nagynéni
A Palacsinta tábor
Claude nyaral
kétévi vakáció

Találd meg a helyét az öt szerzőnek és az öt könyvcímnek!

Markus  
Majalouma

Apa, irány a tenger!

Evelien De Vlieger
Az új barát

Bogáti Péter 
A Hóvirág
másodkormányosa
jelenti

Jules Verne
.............................

....................................
Lufi és a zűrös vakáció

Bosnyák Viktória
Elképesztő!

Bosnyák Viktória
.............................

Miloš Macourek
Adolf Born
Matyi és Sári nyaral

............................. 
Vakarcs vakációja

Alex T. Smith
.............................

HEGYVIDÉK, ERDŐ

Timo Parvela
Ella a tengeren

Mikkamakka
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Stian Hole
Garmann titka

Kirándulj a könyvtári könyvekkel! 

Az olvasásában az a jó, hogy a segítségével akár egy kényelmes fotelban ülve is bejárhatjuk az egész világot, ha éppen úgy támad kedvünk! Összegyűjtöttünk 
néhány izgalmas helyszínt, ahol néhány kedves könyvünk játszódik. Válogass kedvedre, és olvass el belőlük minél többet! Néhány könyvnél „kifelejtettük” 

a szerzőt vagy épp a címet. Keresd meg ezeket a köteteket a könyvtárban vagy az interneten, és töltsd ki a hiányzó részeket! 
Jó kalandozást

KALANDOK

BALATON

Pikler Éva 
Balatoni böngésző

Nemere István
.............................

Vadadi Adrienn
...............................

FŐVÁROS

KERT

Bálint Ágnes
Hajónapló

Békés Pál
Doktor 
Minorka  
Vidor  
nagy  
napja

Gévai Csilla
Amíg zötyögünk

..............................
Maléna kertje

Tasnádi István
A kőmajmok háza

.......................................
Vakáció a halott utcában

Schmuck Ottó
A kelyhesek  
titkos temploma

Balázs Ágnes
Csukás istván
Molnár krisztina Rita
Nagy Katalin
Vadadi Adrienn 

Analfa visszatér
A fantasztikus nagynéni
A Palacsinta tábor
Claude nyaral
kétévi vakáció

Találd meg a helyét az öt szerzőnek és az öt könyvcímnek!

Domonyi Rita
Tündérbodár

Fekete István
Tüskevár

...............................
Alma utca 22.

TÁRSASHÁZHEGYVIDÉK, ERDŐ

KTE-
oldalakA Könyvtárostanárok Egyesületének aj

án
lá

sá
va

l

Összeállította: Németh Szilvia
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Könyvajánló

Miloš Macourek  

Matyi és Sári a világ körül

Nógrádi Gábor  
A mi Dózsánk

Újra itt vannak a kedvenceink: Matyi, Sári, Jonatán kutya és a varázslatos 
telefonkagyló, mely bármilyen kívánságukat teljesíti. Ezúttal világkörüli 
útra indulnak. Párizs, az Északi-sark, Hollywood vagy akár az Amazonas 
érdekel? Matyi és Sári kalandjain keresztül bárhova eljuthatsz te is! Vigyá-
zat, a szöveg súlyos nevetőgörcsöt okozhat!
Pozsonyi Pagony, 2016 
Keménytáblás, 96 oldal

Margit Auer  

Mágikus állatok iskolája – Hű, de durva!

Ugye már mindenki ismeri a Mágikus állatok iskolája című sorozatot? Ha 
még van, aki nem, gyorsan pótolja be az előző részeket! Ebben a csodálatos 
iskolában ugyanis minden gyereknek jár egy saját, beszélni tudó, mágikus 
kis állat-barát, amiről mindenki más csak azt hiszi, hogy plüssjáték.
Vajon kihez milyen állat fog csatlakozni? A sorozat negyedik részében az 
osztály egy erdei iskolába kirándul, és velük megy a legújabb mágikusállat- 
szerzemény is, Rick, a krokodil. Vajon képes-e az osztály fenegyereke, Silas 
megjavulni azért, hogy Rick vele maradhasson?
Tessloff és Babilon Kiadó, 2016 
Keménytáblás, 208 oldal

Mit keres négy iskolás, egy töritanár meg egy vizsla 1514-ben? Ráadásul (a 
vizslát kivéve) mind „Kinizsi Pál” feliratú pólóban?! A kis csapatnak beszélnie 
kell Dózsa Györggyel, mielőtt visszaindulnak a jövőbe. Elutaznak Temes-
várra, s útjuk bővelkedik kalandokban: többek között összefutnak a gonosz 
Jumurdzsákkal (aki még nem félszemű) és a gyermek Dobó Istvánnal, a 
későbbi egri várkapitánnyal. Számos kalamajkába keverednek, néha csak 
hajszálon múlik az életük. Egyre gyakrabban jut eszükbe: vajon megváltoztat-
hatják a történelmet?
Móra, 2014 
Keménytáblás, 256 oldal

Besze Barbara válogatása

Mikkamakka
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Aleksandra Mizielińska - Daniel Mizieliński  

Föld alatt, víz alatt

Tittel Kinga  
Mesélő Budapest

Baár Tünde  

Buda és Vince – Imádom a nyarat

Töprengtél már azon, mi minden rejtőzhet a föld alatt vagy a vizek mélyén? Ez a különleges, 
csodálatosan illusztrált kötet utazásra hív a mélybe! Számtalan titokzatos dologgal találkoz-
hatsz: mélyebbnél is mélyebb bányával, mélytengeri halakkal, a 
Titanic roncsaival…, hogy csak néhányat említsünk a sok izgal-
mas böngésznivaló közül. Hosszú, esős őszi délutánokra tökéle-
tes olvasmány.
Manó Könyvek, 2016 
Keménytáblás, 108 oldal

Egy jó kirándulás megtervezéséhez nem árt felkészülni, a felkészü-
léshez pedig nem árt egy jó útikönyv. S ha Budapestet szeretnéd 
bebarangolni, akkor történetesen itt egy színvonalas, színes, érde-
kességekkel, történetekkel, anekdotákkal és képekkel és térképekkel 
teli, információdús, mégis könnyen áttekinthető kalauz, amely fővá-
rosunk történetéről, titkairól mesél, és sokszor irányítja figyelmün-
ket az épületek homlokzatára, amelyet amúgy hajlamosak vagyunk 
nem észrevenni. Rengeteg egyéb mellett megtudhatjuk, miért hív-
ják a Ferenciek terén álló ikerpalotát Klotildnak és Matildnak, miért 
nevezik New York-palotának a körúti patinás épületet, és miért lett 

„nyugati” a Nyugati Pályaudvar. Hasznos, okos, tartalmas könyv, amiből nagyon sok mindent 
tanulhatsz Budapestről.
Kolibri, 2016
Kartonált, 400 oldal

A nyár örök, még ha pillanatnyilag csak szép emlék csupán. De a jó hír az, 
hogy ennek a tanévnek a végén is vár a vakáció majd, addig pedig idézzétek 
fel az elmúlt hónapok élményeit Buda és Vince (no meg az osztálytársaik) 
humoros tábori kalandjaival! A nevetés garantált!
Manó Könyvek, 2017 
Keménytáblás, 112 oldal
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Lázár Ervin nevét talán valamennyien hallot-
tátok már, és biztos sokan vannak köztetek, 
akik olvasták egyik-másik művét. 

Ezek közül talán az egyik legismertebb 
és legmeghatóbb történet a Hétfejű Tündér 
meséje. Számos módon feldolgozták már, mi 
most a Budapest Bábszínházban tekintettük 
meg az évek óta futó darabot.

 
Történetünk főhőse roppant csúnyának 

született, ami végtelen boldogtalansággal 
tölti el. Elhatározza, hogy bosszút áll. A fülé-
be jut, hogy minden bajának okozója a Hétfe-
jű Tündér – nekivág hát karddal, lándzsával, 
baloskával, péklapáttal, szablyával, vassal, 

A Hétfejű Tündér
a Budapest  Bábszínházban

vérrel, vencsellővel, hogy felkutassa ellenfe-
lét, és megölje.

 
De vajon valóban a Hétfejű Tündér átkoz-

ta meg? És vajon mitől csúnya a csúnya és 
mitől szép a szép? És mi lesz végül a Hétfejű 
Tündér sorsa?

 
Mindezekre a kérdésekre választ ad az 

előadás, mely telis-tele van titokzatos bábos 
megoldásokkal, szokatlan ötletekkel, melyek 
pergővé és végig izgalmassá teszik a dara-
bot.

A szemfülesek pedig sok-sok más Lázár 
Ervin mesét is felfedezhetnek a történetbe 
szőve.

Mikkamakka
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Ha az egész osztállyal kirándultok el meg-
tekinteni az előadást, még egy ahhoz kap-
csolódó izgalmas drámapedagógiai progra-
mon is részt vehettek!

Pásztor Csörgei Andrea

a Budapest  Bábszínházban

A Hétfejű Tündér
Budapest BáBszínház
 
író: Lázár Ervin
színpadi adaptáció: Gimesi Dóra
Látvány: Mátravölgyi Ákos
zene: Sáry László
Koreográfia: Fosztó András
asszisztens: Rigó Anna
rendező: Kuthy Ágnes
JátsszáK:
 Hoffer Károly
 Tatai Zsolt
 Teszárek Csaba

Fotók: Éder Veronika
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Enyém a vár, tiéd a lekvár!

A Fejér megyei Dinnyés községben, nem messze a Velencei-tótól, létesült egy remek sza-
badtéri múzeum, a Várpark. A park területén 35 régi magyar vár kicsinyített mása látható.  

A Várparkról megálmodója és kivitelezője, Alekszi Zoltán mesélt nekünk.

2012 februárjában kezdtem el komolyabban foglalkozni a megvalósítás gondolatával, melyet 
hosszú előkészítő munka előzött meg, amely magában foglalta a történelmi anyagok felku-
tatását, a megfelelő helyszín kiválasztását, a kivitelezés megtervezését. A célom az volt, hogy 
középkori magyar várakat mutassak be, mégpedig egyedülálló módon. Az egyediségük abban 
rejlik, hogy az épületek, a valósághű megjelenés érdekében, korhű anyagokból készültek: fából 
és kőből. 35 vár készült el, eredeti tájolással. A várakat sétány övezi, amely a történelmi Ma-
gyar Királyság formáját ölti magára. A sétány mentén emlékoszlopokat helyeztünk el, ame-
lyek mindegyike 1-1 magyar királynak, kormányzónak, fejedelemnek állít emléket. A dinnyési 
Hagyományőrző Központtól néhány lépésnyire, saját udvaromon építettem fel a kuriózumnak 
szánt látványosságot. A makettek minden korosztály számára élményt jelenthetnek, a tárlat-
vezetés lehetőséget ad a történelmi ismeretek elmélyítésére.

30
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Mi vitte rá arra, hogy létrehozza a vár-
parkot? 

Gárdonyi Géza Egri csillagok című regénye.

Hogyan aránylanak a valósághoz a 
méretek? 

A várak önmagukhoz képest méretarányo-
sak (1:15-60). 

Gyerekkorában szerette a lovagregé-
nyeket? 

Igen.

Van-e kedvenc történelmi regénye, 
amit ajánlana gyerekeknek? 

Igen, Dumas-tól A három testőr.

Szerveznek-e csoportos idegenveze-
tést a Várparkban? 

Igen, tartunk tárlatvezetést, rendhagyó tör-

ténelemórákat és jelmezes történelmi fog-
lalkozásokat is kicsiknek (3-10 éves korig). 
Bejelentkezés szükséges.

Van-e ilyen típusú várpark még az or-
szágban? 

A világon egyedülálló a Dinnyési Várpark.

Hogyan kezdődik egy vármakett épí-
tése? 

Kutatómunkával kezdődik, majd a tényleges 
építéssel folytatódik. 

Tényleg csak követ és fát használt az 
építésükhöz?

A várakat anyaghűen építettem: a téglavára-
kat téglából, a kővárakat kőből, és az egyet-
len palánkvárat is a megfelelő anyagokból 
készítettem.

Fotók: Alexi Zoltán

3. évfolyam, 2017. 5. szám  | A kirándulás
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Jobb, mint egy osztálykirándulás!

32

A 304. Kőrösi Cso-
ma Sándor Cser-
készcsapat a Budai 
Református Egyház-
község csapataként 
alakult meg 1925. 
január 5-én. A II. 
világháborút köve-
tően, mint minden 
csapatot, a 304-est 
is betiltották, a csa-
pat zászlóját, fontos 
tárgyait a tagok ti-
tokban rejtegették 
a nehéz időkben. A 
hosszú kényszerszünet után végül 2004-ben alakult újra a csapat. Jelenleg több 
mint százfős aktív taglétszámmal működik. 

Pompor Zoltán összeállítása

Mikkamakka
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A cserkészcsapat évente háromszor táborozik: ta-

vasszal és ősszel rövidebb, nyáron hosszabb időre 

utaznak el. A Gekkók szerint a cserkésztábor ezer-

szer izgalmasabb, mint egy osztálykirándulás, mert

A cserkészcsapatok 
alapegységei az őrsök. 
A Kőrösi Csoma Sán-
dor-csapat egyik őrse a 
Gekkó őrs. A fiúk (Dávid, 
Endre, Bálint, Berci, Dá-
vid, Krisztián) minden 
héten csütörtökön más-
fél órára összegyűlnek 
Kristály Marci őrsvezető 
szárnyai alatt. Az őrs 
nagyon összetartó: 
sokat segítenek egy-
másnak és másoknak, 
mindig meghallgatják 
egymást. Az őrsgyűlé-
seken sokat játszanak 
és jókat esznek. Sze-
retnek együtt lenni, mert mindig 
új tapasztalatokat, élményeket 
szerezhetnek.

•	 jófej	emberek	vannak	a	táborban,

•	 új	embereket	lehet	megismerni,

•	 	mindent	együtt	csinálnak,	közösen	építik	meg	

azokat	a	dolgokat,	amiket	majd	használni	fog-

nak	(sátor,	asztal,	kézmosó,	fogkefetartó,	latri-

na	stb.),

•	 sokszor	főznek	maguknak	és

•	 színesebbek	a	programok.

„Nagyon fontos, hogy csak olyan cserkész lehet őrsvezető, akik képes felelősséget vállalni 
másokért. Persze az sem árt, ha kellően elszánt a jelölt, mert az őrsvezetőséghez el kell vé-
gezni egy képzést, amit próba követ. A Gekkó őrsből majdnem mindenki szeretne egyszer 
majd őrsvezető lenni.” (Kristály Marci, őrsvezető)

Képek forrása: 304. Kőrösi Csoma Sándor Cserkészcsapat Facebook oldala: http://knt2016.blog.hu/
További érdekességek a cserkészetről: http: //cserkesz.hu/

3. évfolyam, 2017. 5. szám  | A kirándulás

mikkamakka-bel_2017_junius_07_12.indd   33 2017.07.26.   10:08:06



3434

Kiránduljunk! De merre?
A gyönyörű őszi idő kirándulásra csábít mindenkit. Szeptemberben sokszor még olyan me-
leg van, hogy akár strandolni, fürdőzni is lehet, de a túrázás vagy a horgászás szerelmesei-
nek is kínálunk ötleteket.

  Magyarország és Európa első 
  hosszú távú turistaútja, az 
 Országos Kéktúra útvonala 
 több mint 1100 km hosszan, 
Írott-kőtől Hollóházig tart. 
Nem kell megijedni, nem egy nap 
alatt kell teljesíteni ezt a túrát. Aki elhatározza,  hogy egy-
szer végigjárja, az a sportolás jótékony hatása mellett 
átfogó képet kaphat hazánk tájairól, gazdag élővilágáról, 
történelméről, továbbá megismerkedhet az egyes vidé-
kek lakóival is. A Magyar Természetjáró Szövetség két 
jelvényszerző túramozgalmat is létrehozott: az Orszá-
gos Kéktúrát, illetve a Gyermek Kéktúrát. Már hatéves 
kortól, bármelyen irányból elindulva, tetszőleges sza-
kaszokra bontva, gyalog vagy akár sível végigjárható. 
Fontos tudni, hogy a Kéktúra nem verseny, teljesítése  
ugyanis nincs időponthoz kötve, mindenki a maga tempójában járhatja végig, csak az a fontos, 
hogy a kezdő- és a végpont egy-egy pecsételő hely legyen. Egyénileg vagy csoportosan is neki 
lehet vágni ennek a kalandnak, de a pecséteket mindenki csak magának gyűjtheti. Aki sikere-
sen végigmegy az útvonalon és begyűjt minden pecsétet, elnyeri a Magyar Természetjáró Szö-
vetség sorszámozott Kéktúra-jelvényét. 

Ha Nagybörzsönyben jártok, nézzétek meg 
az Árpád-kori Szent István-templomot, a 17. 
századi bányagazdaházat, a vízimalmot és, 
amit mindenféleképpen ki kell próbálnotok, 
a kisvasutat, mely Nagybörzsöny és Szob 
között közlekedik. A kisvasút csörgedező 
patak mentén, csodaszép tölgyesek, bük-

kösök, fenyvesek, valamint lenyűgöző látványt nyújtó 
tisztások között halad el. Magyarország egyik leglátványosabb 
hegyi pályájaként tartják számon, a nagy szintkülönbségeket 
irányfordítóval és hármas hurokkal győzi le. Utazás előtt érde-
mes tájékozódni a menetrendről, ugyanis Márianosztrán és 
Nagyirtáspusztán másik szerelvényre kell átszállni. Érdemes 
ezeken a helyeken kis pihenőt ejteni, vagy túrázni egyet a kö-
vetkező vonatig.  

Sándor Enikő összeállítása

KÉKTÚRA ÚTVONAL

NAGYBÖRZSÖNYI 
KISVASÚT
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Fotó: By	Horvabe	via	Wikimedia	Commons

További részletekért látogass el a www.kektura.hu oldalra!

Mikkamakka
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Sándor Enikő összeállítása

TiHanyi beLsŐ TÓ

Biztosan sokan jártatok már a Balatonnál. Nemcsak 
nyáron, hanem ősszel is érdemes ellátogatni ide!
Talán hallottatok már a Tihanyi-félszigeten található 
apátságról, a visszhangról és levendulaligetről, de va-
jon a sziget belsejében lévő kis tavacska is ismerős 
számotokra?
A tihanyi Belső-tó igazi turistalátványosság, ahol pe-

cázni is lehet, persze érvényes horgászengedéllyel. A tó 
nem áll összeköttetésben a Balatonnal, mivel körülbelül 25 méterrel magasabban fekszik. Ré-
gen a szomszédos Külső-tóhoz hasonló parttal és dús nádassal rendelkezett. Mára a nádas 
szinte teljesen kipusztult, ezért látható a nyílt víz felülete. Az 1960-as évektől horgásznak 
rajta, az országban az egyik legjobb fogási eredményekkel büszkélkedő terület. 

A Tisza-tó kerékpártúra ideális kikapcso-
lódási lehetőség minden gyerek számá-
ra, aki szeret tekerni. Biciklizés közben 
gyönyörű környezetben ismerkedhettek 
meg a táj sokszínű állat- és növényvi-
lágával és számos remek pihenőhelyre 
lelhettek, ha betértek valamelyik tó 
körüli település vendéglátóhelyeinek egyikébe. A jól kiépített bicikliutak kife-
jezetten ajánlottak gyerekek, illetve azok számára, akik kevésbé gyakorlott biciklis-
ták, mivel nem kell nagy szintkülönbségekkel megküzdeni. Számos látnivaló akad a 
környéken: Poroszlón például érdemes kis pihenőt tenni és megnézni a Tisza-tavi 
Ökocentrumot, ahol a Tisza-tó és a Tisza-völgy természeti kincseit mutatják be töb-
bek között interaktív játékok segítségével. A Tisza-tavi madárrezervátum a tó észa-
ki területén, a Tiszavalki-öbölben található. A madárrezervátum szigorúan védett 
természeti terület, ezért megközelíteni csak túravezetővel lehet, amikor épp nincs 
költési időszak. A nagyfokú védelemnek köszönhetően számos madárfaj fellel-
hető, és a vonuló madárfajoknak is ez a terület az egyik fontos állomása. Termé-
szetesen számos strandolási lehetőség is fellelhető a tó körül. Ha olyan meleg 
az idő, érdemes még ilyenkor is megállni például Abádszalókon, ahol kiépített 
strand fogadja a látogatókat. 

TISZA-TÓ KERÉKPÁRTÚRA

Fotó: By	Horvabe	via	Wikimedia	Commons
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•  Térkép: jól jöhet akkor is, ha van a telefonotokon GPS vagy más térképes applikáció;
•  uzsonna: például szalámis szendvics, de legyen valami édes is nálatok, esetleg szőlőcukor;
•  innivaló: kirándulás közben (különösen, ha még jó meleg az idő) ügyelni kell arra, hogy pótoljuk az izzadás közben kibocsátott sómennyiséget, ezért érdemes a limonádétok-ba egy csipet sót is tenni. Higgyétek el, nem fogja elronta-ni az ízét! 
• Bicska vagy kis kés;
•  esőkabát: már nagyon jó minőségű összehajtható esőkabá-tokat tudtok beszerezni a túraboltokban;  
•  melegen tartó öltözet: nagyon hasznos például egy polárkabát, de feltétlenül pakoljatok be váltás zoknit is!•  Kamásli: ez elsősorban a sártól, fűtől és hótól védi a láb-belit és a lábszárat, rossz idő esetén kifejezetten hasznos dolog;
• szalmakalap, sapka vagy kendő, ami árnyékol;
•  elemlámpa vagy fejlámpa is legyen nálad, ha a telefonod-dal nem tudsz világítani; 
•  naptej: nyáron mindenképpen kenjétek be magatokat, de még a kora őszi időben sem árt!
•  Szúnyog- és kullancsriasztó, igyekezzétek elkerülni a vér-szívókat!
• Papír zsebkendő;
• sebtapasz.

Túrázáshoz a következőket pakold be a táskádba:

Mit vigyünk magunkkal túrára?

Mikkamakka
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•  Erős zsák, hordó vagy vízhatlan hátizsák: sok vízitú
ránál 

igénybe lehet venni csomagszállítást, erről 
érdemes tájé-

kozódni, mielőtt útnak indultok;

• enni- és innivaló, melyeket egy túrázáshoz is vinnél;

•  esőkabát: esetleg
 esőnadrággal vagy neoprén ruhával le-

het kiegészíteni a szettet;

•  váltás ruha, amit jól elcsomagoltok, hogyha esetleg bele-

estek a vízbe, akk
or is maradjon száraz ruha;   

• fürdőruha: ez nehogy otthon maradjon!

• Törülköző;

•  szalmakalap, sapka vagy kendő: ez nagyon fontos, akkor 

is, ha árnyákos helyeken eveztek;

•  naptej: a víz is visszav
eri a napsugarakat, ezért nagyon 

fontos!

•  Szúnyog- és kullancsriasztó: vízközel
ben sajnos elkerülhe-

tetlenek a szúnyogok…;

• papír zsebkendő;

• sebtapasz.

Vízitúrához a következőkre
 lehet szükséged:

3. évfolyam, 2017. 5. szám  | A kirándulás
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•  Biciklis csomagtartó táska: kényelmesebben tudsz tekerni ak-kor, ha beszerzel egy ilyet;
•  ennivaló: egy kevés harapnivaló mindig jól jön, de indulás előtt döntsétek el, hogy szeretnétek-e megállni valamilyen vendég-látóhelynél;
•  innivaló: használhattok kulacsot vagy úgynevezett ivószatyrot, amit hátizsákba lehet helyezni, és tekerés közben is tudsz belő-le inni. Indulás előtt tájékozódjatok a vízvételi lehetőségekről!•  Pumpa: időről időre ellenőrizd a keréknyomást, szükség esetén pumpáld fel a kerekeket!
•  Multiszerszámkészlet: ebben megtalálhatóak a kerékpár beállí-tásához szükséges eszközök, úgymint imbuszkulcsok, csillag- és normál csavarhúzó, küllőkulcs, láncbontó;
•  defektjavításhoz szükséges kellékek: foltok, pótgumi, ragasztó;•  széldzseki vagy esőkabát: lehetőség szerint olyan, amit kicsire össze tudsz hajtani;
•  láb- és karmelegítő: változékony időjárásnál nagyon hasznos lehet;
•  sapka: nagyon fontos, nehogy napszúrást kapj! Érdemes be-rakni egy pótsapkát is, mert hamar átizzadhat;
•  vékony cérnakesztyű vagy biciklis kesztyű;
•  napvédő krém: biciklizés közben nagyon könnyen le lehet égni!

Biciklitúrára készülve figyelembe kell venni, hogy a cso-maggal együtt kell tekerni, ezért csak a legszükségeseb-beket pakoljátok be:

Összeállította: Sándor Enikő

38

Mikkamakka

mikkamakka-bel_2017_junius_07_12.indd   38 2017.07.26.   10:08:31



39

3. évfolyam, 2017. 5. szám  | A kirándulás

39

Könyvajánló nagytesóknak

s együtt tervezik meg 
a túrát. Kismukk, a 
hallgatag, kistermetű 
főhős készít feljegy-
zéseket és rajzokat 
arról, amit látnak. A fiú 
nagyon bizonytalan 
önmagában és mások 
visszajelzései eddig csak tovább növelik a 
kételyeit, de amikor az első darab akarit hoz-
zákerül, az varázslatos módon az erősségeit 
nagyítja fel és önbizalmat ad neki, így végül 
felér a csúcsra. 

Főhősünk néha megszólít minket is, néha 
előre utal, bennfentessé téve az olvasót. A 
sokszor vicces kiszólások megkönnyítik az 
olvasást, amely egyébként a sok cselek-
ményszál miatt aktív figyelmet igényel.

Az eseményeket nemcsak Kismukk szem-
szögéből látjuk, hanem azt is megismerhet-
jük, hogy ugyanabban a pillanatban Noémi 
hogyan rejtőzködik, hogyan tervezgeti a 
mentőakciót és hogyan cáfol rá minden előí-
téletre, amit a többiek gondoltak róla. 

Nagyon kedves mellékszereplő a már em-
lített Rozika néni, aki megmutatja, hogy az 
idősekben is van spiritusz és hogy bármikor 
lehet új életet kezdeni, valamint Mihály, a Re-
cepciós, aki egy kicsit szabálytalan remete.

Bernát Barbara mozgalmas és kifejező, 
más-más nézőpontot bemutató rajzai gaz-
dagítják a szöveget, amely izgalmas szóra-
kozást nyújt akár már nyolcéves kortól fiúk-
nak és lányoknak egyaránt.

Lehet-e izgalmas egy olyan történet, aminek 
ismerjük a végét? Lehet-e érdekes szerep-
lő egy portás néni? Belefér-e egy hegy egy 
hógömbbe? 

Igen, mindez könnyen elképzelhető, ha 
elolvassátok Kertész Erzsi Panthera – A 
hógömb fogságában című könyvét. 

Annak ellenére, hogy már az elején tudjuk, 
csak úgy érhet véget a sztori, hogy a főhős 
megmenekül – hisz ő meséli el nekünk –, 
mégis nehéz szünetet tartani olvasáskor… 
Kismukk a saját bemutatkozásával indítja 
a naplót, majd felidézi, mi történt a kis csa-
pattal: a beszédes nevű Gekkóval és Hétfejű 
Helgával, a zizi, de mindenkit megmentő 
Noémivel, a kövérkés, de a műszerekhez 
értő Vincével és a félős, de kedves Virággal. 
Ők azok, akik mit sem sejtve elmennek egy 
hegymászó tanfolyamra, aztán hipp-hopp 
azt veszik észre, hogy egy kapzsi őrült be-
zárja őket egy hógömbbe. Pontosabban 
Noémit nem, mert ő véletlenül kint reked, és 
Rozikával, a vagány portás nénivel kitalálják, 
hogyan lehet megmenteni a csapatot.

Az ötfős csoport azt a feladatot kapja az 
elrablójuktól, hogy másszanak meg egy he-
gyet, és közben készítsenek feljegyzéseket, 
hogy aztán minél több drágakő, az akarit 
üsse az emberrabló markát. Gekkó és Helga 
már gyakorlott hegymászók, ők rivalizálnak, 
hogy melyikük legyen a csapat vezetője. A 
lány a higgadtabb, ő az, aki összefogja a 
csoportot. Gekkó ennek nem örül, hisz előtte 
csak az a cél lebeg, hogy ő érhessen legelő-
ször a csúcsra. A csapat együtt készül fel, 

Kertész Erzsi: Panthera – A hógömb 
fogságában, Pozsonyi Pagony, 2016 
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Drágám, a kölykök összementek!

Farkas Judit
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Mit vigyünk magunkkal túrára?
Összeállította: Győrfi Ágnes

A 
megfejtéseket 
az 48. oldalon 

találod.

Ha biciklitúrára készülsz, indulás előtt elengedhetetlen a bicaj állapotának ellenőrzése, a 
drótszamár rendszeres karbantartása. Olvasd el figyelmesen a bringaszerelésről szóló szö-
veget, majd oldd meg a kétkerekűhöz kapcsolódó feladatokat!

Számos olyan mindennapos szerelési művelet van a kerékpáron, melyet minden kerékpá-
rosnak ismernie kell. Ilyen a kerekek kiszerelése, visszahelyezése.  
A lépések a következők: 

1.) A fék kioldása: az országúti kerékpárok patkófékeit vagy a féktesten, vagy a fékkarnál 
lehet szélesebbre nyitni, míg a mountain bike-ok V-fékei esetében a „pipát” kell kiakasztani, a 
tárcsafékeknél nincs szükség kioldásra. A hátsó kerék kiszedéséhez váltsunk a legkisebb hátsó 
lánckerékre! 

2.) A patentzár kioldása: kioldáshoz a kart (szerszám használata nélkül) fordítsuk kifelé. A 
kerekek kivétele: az első kerék a patentszár rögzítőanyájának kihajtása után általában a kor-
mány megemelésével kiesik a villából. A hátsó kerék esetében a rögzítőanyán ne állítsunk, vi-
szont a váltókanalat hátra kell húzni, hogy a lánckeréksor ki tudja kerülni a felső bowdenvezető 
görgőt. 

3.) A kerekek visszaszerelésekor ellenőrizzük, hogy a tengely pontosan üljön a saruban, ér-
demes a patentzár megszorítása előtt ránehezedni a kerékpárra. A hátsó kerék esetében be-
helyezéskor a lánc a legkisebb lánckeréken legyen. Ismét húzzuk kissé hátra a váltó kanalát, 
amivel megkönnyítjük a saruba való bevezetést. 

4.) A patentzár megszorítása: a kart nem forgatni kell, hanem befordítani, előtte viszont a 
rögzítőanyát be kell hajtani, majd addig állítani negyed fordulatokkal. A kar befordítása határo-
zott kézerőt igényel, de ehhez szerszám használata nem szükséges. 

5.) A fék gyorskioldóját vissza kell állítani. Húzzuk meg a kart és ellenőrizzük a kerék helyze-
tét. A fékpofák egyenlő távolságra legyenek az abroncstól.

1.  Az alábbi meghatározások a szövegben szereplő egy-egy szóra, cangával kapcso-
latos szakkifejezésre vonatkoznak. Írd a megfelelő szó betűjelét a sor elejére! 

A: patentzár     B: villa     C: tengely     D: abroncs     E: váltó     F: kormány

Mikkamakka
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2. Gyűjtsd össze a szövegből a kerékpár szó rokon értelmű megfelelőit! 

A Magyar Szinonímaszótár segítségével tovább bővítheted gyűjteményedet.

1) ........ Forgó testek tartórúdja. 

2) ........ Gépen, berendezésen valamely változta-
tás végrehajtására alkalmas alkatrész. 

3) ........ Jármű irányát szabályozó szerkezet. 

4) ........ Keréken lévő gumigyűrű, amely az út mi-
nőségének és az időjárási viszonyoknak megfele-
lő futófelületet biztosít. 

5) ........ A kerék villasaruba történő rögzítésére 
szolgál, a kerék kivételéhez, illetve beszereléséhez 
így nem kell szerszám. 

6) ........ U vagy V alakú eszköz, alkatrész.
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          Kreatív szendvicsek

Baglyos zsömle: 

Kreatív és vega is egyben. Megkentem vajjal a 
zsömlét, majd sárga paprikaszeletekkel megfor-
máztam a bagoly szárnyait. Két paradicsomsze-
let és két fetaszelet lett a szeme, és fetasajt a füle 
is. Bazsalikomlevelekből készítettem az orrát és 
a szárnyait. Díszítésképpen két borsszem a szem 
feketéje, de azt természetesen nem kell megen-
ni:) A lábai is paprikából készültek.

Virágos zsömle: 

Ez az előző szendvics felnőtt változata, az 

alapanyagok ugyanazok, csak virágot for-

máztam a paradicsomszeletekből.

Mikkamakka
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Néhány további alkotásom:

Gyergyai	Krisztina	ötletei	és	fotói	
Forrás:	kreativanyabanya.blogspot.hu	

Paradicsomtulipán: 

A szendvics mellé készíthetünk paradicsomtulipánt . Újhagyma a szára. A koktélparadicsomokba majonézt kanalaztam.

Almarózsa: 

Ezt az almarózsát dísznek készítet-

tem egy csokifondü mellé. Legya-

lultam az almát uborkagyalun, és 

feltekertem.
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Így készítsd el:

Alaposan mosd meg és töröld száraz-
ra a kirándulás során gyűjtött kavicso-
kat! 

Mikkamakka kézműves  
kuckója

Amire szükséged lesz:
 •  28 db kavics (A kavicsfestéshez  

a sima felületű, lapos kövek  
a legmegfelelőbbek.)

 • 4-5 féle színű akrilfesték
 • ecset
 • lakkfilc vagy alkoholos filc
 • fényes lakk

1.

Színdominó

Akár erdőben kószálsz, akár patakparton csatangolsz, vagy éppen hegyek között kirándulsz, 
a természet gyönyörűséges kincsei remek ötleteket adhatnak a játékkészítéshez. Egy kis fan-
táziával életre keltheted a hátizsákodban rejtőző mindenféle formájú és színű követ is. Készíts 
színes kavicsdominót Mikkamakkával!

Fesd be a kövecskéket világos festék-
kel egyszínűre! Ez az alapozó festés 
segíti, hogy a később rákerülő színek 
élénkebben fedjék a követ.

2.

44

Mikkamakka
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Összeállította: Győrfi Ágnes
Fotó: Kaliczka Gabriella

A kavicsok két végét fesd más-más 
színűre! 

Kezdődhet a játék! 

A színsávok határát filctollal díszíthe-
ted. 

Játékszabály
A kavicsos színdominó játékszabálya nagyon 

hasonló a klasszikus dominóéhoz, azzal a különb-

séggel, hogy a pöttyök száma helyett az azonos 

színcsücskök jelentik a dominók kapcsolódási 

pontját.
Mindkét játékos találomra kiválaszt 7-7 színes 

kavicsot, a megmaradt kövek alkotják a talont.  

Az első játékos kitesz egy dominót az asztal köze-

pére. Az ellenfélnek le kell tennie a sor bármelyik 

végére egy-egy újabb dominót úgy, hogy az érint-

kező oldalak azonos színűek legyenek. Ha a játé-

kos nem tud a sorhoz csatolni egy újabb elemet a 

birtokában lévő kavicsokból, akkor a talonból kell 

választania egy új darabot magának. Az a játékos 

nyer, akinek elsőként fogy el az összes dominója.

Ha egyszínű lakkal átkened a kavicso-
kat, fényesebben fognak csillogni az 
őszi napfényben.

3. 4.

5.

45
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El tud-e merülni a vízben a gumimaci anélkül, 

hogy nedves lenne?

Így készítsd elő a kísérletet

Béleljük ki vattával a kis „csónakot”, majd helyez-
zünk bele egy gumimacit. Helyezzük rá az alumíni-
umtálkát a vízre, hogy ússzon.

a kísérlet

Borítsuk az üres poharat szájával lefelé a maci 
fölé, majd egyenesen tartva lassan nyomjuk le a 
tál aljáig. Ezután ismét húzzuk ki lassan a vízből a 
poharat, és várjuk meg, míg az utas ismét a felszín-
re úszik.

Szükséges eszközök:

• vízzel félig töltött nagyobb tál

• néhány gumimaci

• néhány teamécses alumínium-

tálkája

• egy-egy csipet vatta, amivel  

kibéleljük az edénykét.

• egy átlátszó pohár

46
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Mikkamakka
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 Megfigyelés

A tál átlátszó falán keresztül látható, 
hogy sem a vatta, sem a macik nem let-
tek vizesek a búvármerüléskor. Tapintás-
sal is érzékelhető, hogy minden száraz 
maradt.
 
Magyarázat

A pohárban lévő levegő nem tudott távoz-
ni a víz felszínén, mert felfogta a bemerí-
tett pohár. A bent lévő levegő nem enged-
te be a vizet. A búvárharangok is ezen az 
elven működnek.

  

47

  L a b o r  a   s z a b a d b a n

kísérlet forrása: csaladinet.hu

Fotók: Indri Dániel
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Mikkamakka

A rejtvények megoldásai

Rókás mese       17. oldal

Rejtvény           18-19. oldal

Illusztráció: Buzay István

Megoldás: KÁZMÉR

Megfejtés: HÁTIZSÁK

Mit vigyünk magunkkal  
túrára?            40-41. oldal

1.
1) - C  4) - D
2) - E  5) - A
3) - F  6) - B

2.
kerékpár = bicikli, bicaj, drótszamár, bringa, kétkerekű, 
canga (lehet még: brinyó, keró, bicó)

X Lánchíd
X Millenniumi Kilátó
1 Arany-patak
2 Velencei-tói
X Duna-Tisza-köze
X Budai-hegység
1 Tisza-part
X Írott-kő
X Erzsébet híd
1 Fekete-tenger

Helyesírási totó

P O R O S Z L Ó

M A D Á R R E Z E R V Á T U M

V A D A L M A

P I S Z T R Á N G

D I N N Y É S

N A G Y B Ö R Z S Ö N Y

K É k E S

T E N G E L I C

H O L L Ó K Ő

K Á

Z M

É R
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www.tudasbajnoksag.hu

2 az 1-ben
levelező fordulók,

amelyek felkészítenek,
megyei forduló és országos döntő,  

ahol bizonyíthatsz!

Egyedülálló!
Választható levelezési csomagok.

Interneten is 
beküldhető megoldások!

Választhatsz kedvedre!
11 tantárgy – évfolyamonként

érdekes, izgalmas feladatok.

Kiemelkedő díjazás!
Jutalomkönyv, oklevél,
bajnoki serleg és érmek

a győzteseknek.

1000 Ft

KÖNYVKUPO
N

A
 R

ÉSZTVEVÕKNEK

Nagyszabású tanulmányi verseny 
az általános iskola 1–8. osztályosainak!

Öröm és dicsőség.  
Éld át! Neked is jár.

Ha kimaradsz, lemaradsz!

Jelentkezés 2017. szeptember 25-ig
a www. tudasbajnoksag.hu oldalon

vagy tanítódnál, szaktanárodnál az iskoládban. 
Élvezd a tudásod örömét!
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Kiadja az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Mikkamakka
3. évfolyam, 2017/5. szám  |  600 Ft 

Ismerd meg őt!
tAmÁs ZsUZsA író, költő
KUN FrUZsINA illusztrátor

mese mÁrA
 IrÁNY eger!
 A KIsegÉr NAgY  
  UtAZÁsA
 rÓKÁs mese

 A hÓNAp tÉmÁjA:  

    KIrÁNdULÁs
a

TarTs velünk! 
Ismerd meg gÚfóT, fény sebesTyénT,  
ludmIlláT és még sok-sok Új mesehősT!  
segíTségükkel elvezeTünk a könyvek  
varázslaTos bIrodalmába.  
a jáTék során számos ajándék, év végén pedIg 
juTalomkönyv vár rád!

Olvasásnépszerűsítés alsósOknak
szövegértést fejlesztŐ levelezŐs játék

kaméleOn Olvasóklub
a jelentkezés határideje: Október elsŐ hete.
éves díj: 3990 ft/fŐ

kameleOn.OlvasOklub@gmail.cOm
www.kOnyvkOzOsseg.hu/OlvasOklub

kapcsOlattartó:
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