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Amikor a barátság szót hallom, legelőször gyerekkori emlékeim 
jutnak eszembe, hiszen sokáig a Barátság utcában laktam. Az 
utca sajnos nem azért kapta ezt a nevet, mert itt csak barátok 
éltek, vagy mert az itt élők számára a legfontosabb dolog a ba-
rátság volt, ennek ellenére sok-sok gyerekkori barátság fűződött 
ehhez a helyhez, máig szívesen emlékszem vissza erre az utcára.

A barátság sokféle lehet – viccesen ezt mondjuk, „Google a ba-
rátod”, amikor keresünk valamit az interneten, Petőfi baráti levél-
ben köszöntötte Aranyt, a Toldi íróját, az igazi állatbarátok béká-
kat mentenek esőben, hóban, fagyban, Lenka és Palkó barátsága 
pedig már nemcsak könyvben olvasható, hanem színpadon is lát-
ható. A barátság kimeríthetetlen téma az irodalomban is, mostani 
számunkban sok-sok olyan verset és mesét is gyűjtöttünk, ami a 
barátságról szól. És persze nem hiányozhatnak a megszokott ro-
vatok: a rejtvény, a kísérlet és a recept sem.

Akár egyedül olvasod, akár a barátaiddal böngészed – jó szó-
rakozást kívánunk a Mikkamakkához!

Arany János és Petőfi Sándor 
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  következő nap Félix a reggelizőasztalnál ül. Anya 

már egészen beletemetkezett a papírjaiba.

— Milyen legyen az új barátom? — kérdezi Félix saját magától. 

— Nem tudom — válaszolja.

Anya fölnéz. 

— Megtennéd, hogy elmész a henteshez? 

— Muszáj? 

— Ha akarsz majd valamit enni, akkor igen. Mert nekem 

rengeteg munkám van még, nem jutok a végére.

— Én se — mondja Félix, mert neki is pontosan ez a baja. 

Van már ugyan egy füzete és pár vázlata, de ettől még nem 

került sokkal közelebb a célhoz. Együttérzően néz anyára, de ő 

csak kezébe nyomja a bevásárlócédulát.

Mmm, fűszeres párizsi, jó sok borssal. Ez is olyan, ami hiányozni 

fog. Párizsit még csak vehet a hentesnél, és akár a táborba is vihet 

magával. De barátot?

Sorbanállás alatt magában 

ismételgeti a listát. Most ő kerül sorra. 

— Lehet kicsivel több? — kérdezi az eladó.

— Miért ne lehetne — válaszolja Félix.

4 szelet sertéskaraj

25 dkg sajt (sovány, 

vékonyra szeletelve)

25 dkg főtt sonka

20 dkg fűszeres párizsi

4 szelet sertéskaraj
25 dkg sajt (sovány, 
vékonyra szeletelve)
25 dkg főtt sonka
20 dkg fűszeres párizsi2

Az új barát részlet
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A falon egy táblát vesz észre, amelyen a sertés részeit tüntették fel: 

tokaszalonna, oldalas, dagadó, szűzpecsenye… 

Hűha, gondolja Félix. Mi lenne, ha… Hazarohan, és rögtön nekilát. 

   

— És kebel? — kérdezi nagypapa. — Akkor rögtön kebelbarátok 

lesztek.

Félix már ismeri a nagypapa vicceit. Ezeken főleg nagypapa nevet. 

Hogy ezek a testrészek hogyan illeszkednek össze, az nem olyan 

lényeges. Fő, hogy meglegyenek. És még ha valami hiányzik is, az 

se olyan nagy baj. Csak a fej nélkülözhetetlen. Az elképzelhetetlen, 

hogy olyan barátja legyen, akinek nincs feje. És ha már erről van 

szó: a törzsre is feltétlenül szükség van, mert a törzsben lakik a szív. 
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Részlet Evelin De Vlieger Az új barát c. kötetéből.  
Illusztrálta: Wendy Panders. Fordító: Alföldy Mari.  
Csimota Kiadó, 2016



Összeállította: Győrfi Ágnes

A 
megfejtéseket 
a 48. oldalon 

találod.

Félix listát készített, melyben összegyűjtötte az emberbarát feltétlenül szükséges részeit. Ha 
párosítod az összetartozó félmondatokat, megtudod, hogy a kisfiú szerint milyen nélkülözhe-
tetlen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy igaz barátnak.
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A kolbász, a béka és az egér 

népmese

Egyszer volt, hol nem volt, 
még hetedhét országon is túl, 
volt egy béka. A béka össze-
találkozott az egérrel és a kol-
básszal. Hárman kezdtek be-
szélgetni, s elhatározták, hogy 
ők örökös barátok lesznek.

Az egeret betették sepre-
getőnek, a békát beszerzőnek 
és a kolbászt szakácsnak. Így 
mentek a dolgok egy hónapig. 
A béka beszerzett, mert ő jól 
tudott ugrani, hamar tudott menni s jönni, az 
egér kisepregette a szobát, s hozott be fát 
meg vizet, a kolbász meg szakácskodott.

Hát olyan jó ételeket csinált a kolbász, 
hogy örökké csak nyalogatták a szájukat. 
Akármennyit ettek, nem tudtak jóllakni, mert 
nagyon jó volt az étel. Mikor letelt a hónap, 
azt mondja a kolbász:

- Na, hát a dolog az rendre jár, melyiketek 
lesz a szakács?

- Hát legyen a béka.

Megtették a békát szakácsnak. Nekifogott 
a béka, így is szakácskodott, úgy is szakács-
kodott, főzött ilyet, főzött olyat, de olyat nem 
tudott főzni, hogy a többieknek jólessék. Fő-
zött vagy három-négy nap, s akkor felmond-
tak a szakácsnak. Azt mondták, hogy:

- Nem vagy jó szakács.

Megszégyellte magát a béka.

- Nahát akkor ki főzzön?

Azt mondja a kolbász:

- Az egeret tesszük oda.

Odatették az egeret. Ő is főzött vagy két-
három nap, de ő se tudott jól főzni. Rászorí-
tották a kolbászt:

- Csak te főzzél!

A kolbász váltig mondta:
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– Én az én hónapomat lefőztem, s hogyha 
nem akartok ti főzni, akkor inkább felmond-
juk a barátságot.

Valahogy csak megkérlelték a kolbászt, 
mégis elvállalta, hogy még egy vagy két nap 
ő főz. A béka gondolta, addig ő megtanulja, 
hogyan főz a kolbász. Nekifogott, hogy meg-
lesse, mit csinál.

Hát amikor a lé meg volt főve, egy darab 
idő múlva a kolbász, mikor látta, hogy nin-
csen sehol senki, beledobta magát a lébe. 
Megforgatta magát benne ügyesen, s akkor 
kijött.

„Hopp - gondolta a béka -, most már én 
is tudom, hogy kell csinálni! Azért olyan jó a 
leves, mert beledobta magát.”

Akkor ajánlkozott:

- Na, most már én leszek a szakács, most 
már én is tudok főzni!

Nekifogott, odatett egy jó nagy fazék vizet 
a tűzhöz. Jó tüzet csinált, s főzte, főzte. Mi-
kor már úgy gondolta, hogy meg van főve az 
a mindenféle, ami bele volt téve, nem várta 
meg, hogy egy kicsit meghűljön a lé, hanem 
mikor a legforróbb volt, belészökött.

Hát alig tudott kiszökni, mind összeforrá-
zódott, összefutott a hátán a bőr. Azóta van 
varasbéka.

Félreállott a főzésből, alig tudott mozogni, 
úgy összeégette a forró lé. A kolbász meg az 
egér, mikor megmondta nekik, hogyan járt, 
kikacagták.

Felbomlott a barátság, s attól fogva min-
denki külön élt. Máig is élnek, ha meg nem 
haltak.

Illusztráció: Vékony Ada



Összeállította: Győrfi Ágnes

A kolbász, a béka és az egér
A 

megfejtéseket 
a 48. oldalon 

találod.

a )  Állítsd időrendi sorrendbe a mesében szereplő igéket a szöveg alapján!  
Írd a szó elé a megfelelő sorszámneveket!

b ) A sorrendbe állított szavak segítségével mondd el a mese tartalmát!

Fejezd be a megkezdett mondatokat! Párosítsd a számokat a megfelelő betűjellel, írd 
a megfelelő betűket a számok mellé az üres négyzetbe!

1.

2.

elvállalta beszerzett

összetalálkozott

szakácskodott kisepregette

belészökött összeégette

rászorították megszégyellte

megforgatta felbomlott

1. A kolbász főztje volt a legfinomabb, mert…

2. A béka lett a beszerző, mert…

3. Elszégyellte magát a béka, mert…

4. A kolbász és az egér nem viselkedett barátként, amikor…

elhatározták

1.

2.

3.

4.
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a )  Vitassátok meg, miért bomlott fel a kolbász, a béka és az egér barátsága! A be-
szélgetés során használjátok a következő kifejezéseket!

3.

szövetség

rokonszenv

együttérző képesség

segítségadás támogatás őszinteség megbocsájtás

kölcsönösség

bizalom

törődés

szeretet megértés

kölcsönös elfogadás együttműködés

b )  Találj ki olyan befejezést a meséhez, amelyben folytatódik a három szereplő 
barátsága!

A. nem tudott olyat főzni, hogy a többieknek jólessék.

B. kikacagták pórul járt társukat.

C. beleugrott a lébe és megforgatta magát benne ügyesen.

D. nagyot tudott ugrani, hamar tudott menni s jönni.
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Élt egyszer régen, valahol a zuglói 
kertvárosban egy izgága kis tündér, akit 
Lénának hívtak. Nagyon fiatal tündér volt, 
szárnyat se kapott még, de egy percig 
sem tudott nyugton ülni otthon. Unta 
a kertet, a patakot, a pillangókat, nem 
érdekelték a virágzó facsemeték, a rügyező 
gyümölcsösök. Egyszóval fütyült mindenre, 
ami a többi tündérnek örömet okozott. Ha 
tündérnővérei egy percre nem figyeltek, 
felpattant égszínkék biciklijére, és huss!, 
máris elkerekezett az Astoriához. Vagy a 
Körútra. Vagy a Moszkva térre. 

Tündérnagyanyja sopánko-
dott is folyton, hogy jaj, édes 
kicsi lányom, hogy esne belé 
a radai rosseb ebbe a nagy 
izgágaságba, 
sírás lesz ennek 
még a vége, fi-
gyeld meg. 

De Léna inkább 
az embereket figyelte. Égszínkék 
biciklijén bejárta a várost keresztül-
kasul és megleste a vizsgára készülő 
egyetemistákat a Múzeumkertben, a 
Bábszínházba tartó óvodásokat az 
Andrássy úton, a képviselőfánkozó 
néniket a Jégbüfében. Jaj, de jó is lenne 
vizsgára készülni, bábszínházba menni, 

Gimesi Dóra: Csomótündér

Tündér ballonkabátban (részlet)

képviselőfánkot enni – gondolta ilyenkor só-
várogva, mert a tündéreknél nincs se vizsga, 
se bábszínház, se képviselőfánk. Csak rügye-
ző fák vannak, meg pillangók, meg unalmas 
teadélutánok.
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Illusztráció: Gyöngyösi Adrienn

Egy szeles októberi napon – délután fél 
öt felé járt – éppen a Klauzál téri játszóté-
ren hintázott, onnan figyelte vágyakozva a 
gyerekeket. A gyerekek persze nem látták őt, 
mert a tündérek általában láthatatlanok – bi-
zonyára azt hitték, a szél hajtja a hintát nyi-
korogva. Így nézelődött, hintázgatott Léna, 
amikor a szomszédos hintába beleült egy 
kisfiú. Pöttöm kisgyerek volt, szeplős, orrán 
félig leragasztott szemüveg. Olyan magasra 
hajtotta a hintát, amilyen magasra csak tud-
ta, és amikor már olyan volt, mintha igazán 
repülne, egyenesen Léna szemébe vigyor-
gott.

– Úgysem mered utánam csinálni – ve-
tette oda hetykén.

Léna majdnem leesett a hintáról:

– Te látsz engem?

– Hogyne látnálak – mondta a kisfiú, 
merthogy tényleg látta. Vannak ugyanis kisfi-
úk, akik látják a láthatatlanokat.

Attól a naptól fogva minden délután együtt 
játszottak a Klauzál téren. Léna megtanította 
a kisfiút mindenre, amit a tündérgyerekek 
tudnak: szitakötőt kötni, ökörnyálat köpni, 
meztelencsigára házat építeni. A kisfiú pedig 
megmutatta Lénának, hogyan kell gombfo-
cizni, korcsolyázni, embernyelven cifrákat 
káromkodni.

Részlet Gimesi Dóra Csomótündér c. könyvéből (Pagony Kiadó, 2013)
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

napsütéses
szeles
hüvös

A 
megfejtéseket 
a 48. oldalon 

találod.

Gimesi Dóra: Csomótündér
Összeállította: Győrfi Ágnes

 A megfelelő szó aláhúzásával egészítsd ki a hiányos mondatokat a mese szövege alapján!

  A meghatározások segítségével fejtsd meg, hogy Budapest mely nevezetességeit látogatta 
meg Léna, az izgága kis tündér. A rejtvény színes oszlopa rejti Tündérország legjóságosabb 
tündérének, az 532 éves Csomótündérnek a nevét. 

A nyughatatlan kis tündér Budapest kerületében él.

Léna legkedvesebb időtöltése megfigyelése.

A Jégbüfében  ettek a nénik.

Egy  októberi napon találkozott Léna a pöttömnyi kisgyerekkel.

Léna megtanította  a kisfiút.

VIII.
XVI.
XIV.

a rügyező gyümölcsfák
a patak csobogásának
az emberek

képviselőfánkot
csörögefánkot
fagylaltkelyhet

szitakötőt kötni
biciklizni
korcsolyázni

A Duna egyik szigete Budapest területén, amely IV. Béla lányáról kapta a nevét. Ko-
rábban Nyulak szigeteként volt ismert.

A Világörökség részének választott épület a törvényhozás otthona, itt őrzik a Szent 
Koronát. 365 tornya van, annyi, mint ahány nap egy esztendőben.

Az Andrássy úti épületet Ybl Miklós tervezete. Operát, balettelőadást mutatnak be 
gazdagon díszített színháztermében.

A Duna jobb partján álló, 235 méterrel a tengerszint fölé magasodó hegy. Tetejére 
épült a Citadella épülettömbje. A Duna felőli oldalában áll a névadó püspök szobra.

A Budai Várnegyednek ez az épületegyüttese onnan kapta a nevét, hogy a középkor-
ban a halászok a Mátyás-templom melletti halpiacra vitték árujukat. Csúcsos süve-
gű kőtornyai a hét magyar honfoglaló vezért szimbolizálják.

A Városligetben található, és ez Európa egyik legnagyobb fürdőkomplexuma, Pest 
első gyógyfürdője. A főváros legmélyebb és legmelegebb vizű forrása táplálja a me-
dencéket.  

2.

1.
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7. A Duna fölött 380 méter hosszan átívelő legrégibb hidunk. A négy kőoroszlánjáról 
híres látványosságot gróf Széchenyi István építtette. 

A főváros egyik legkedveltebb pihenőhelye és kulturális központja, Budapest máso-
dik legnagyobb közparkja. Területén számos nevezetesség található, többek között 
a Fővárosi Állat- és Növénykert, a Vajdahunyad vára és a Hősök tere.

Budapest belvárosában található műemléképület. A Duna-parti művészeti központ 
galériái, koncerttermei festészeti kiállításnak, komolyzenei hangversenynek, bálnak, 
ünnepi rendezvénynek adnak otthont.

G Z E
R A T

P R Á
L T Y

H B S
Z H * Y Ő

Á C Í
Á R E

V G Ó

Megfejtés: 

Színezd ki az I betűt, ha igaz, a H betűt, ha hamis az állítás!

A )  Lénának még nem voltak szárnyai, ezért tűzpiros biciklijén  
kerekezett a főváros utcáin.

B )  Az izgága kis tündér különbözött társaitól, fütyült mindenre, 
 ami a többi tündérnek örömet okozott.

C )  Egy őszi délután Léna a Múzeumkert játszóterén találkozott 
a szeplős kisfiúval.

D )  A tündérek láthatatlanok, így Lénát sem látta egyetlen 
 ember sem.

3.
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Igazgyöngy a pillangón

Beszélgetés Gimesi Dórával

Gimesi Dóra író-dramaturg, a la-
punkban is bemutatott Csomó-
tündér című könyv szerzője.  
De mit csinál egy dramaturg? 
Az interjúból ez is kiderül.

Nemrég mutattátok be 
nagy sikerrel az általad írt 

Gingalló című darabot a Budapest 
Bábszínházban. Hogyan készült a szöveg?
A darab egy szempontból mindenképpen kü-
lönleges: nem olyan történet, amit valaki leírt 
az elejétől a végéig. Az előadás Szalóki Ági 
dalaira épülő jelenetek laza láncolata, amely-
ben a hősnő, Gingalló, egy pillangó után 
indul, hogy végül a saját álmait is megtalál-
ja. A jelenetek, helyszínek mind a dalokból 
kiindulva alakultak ki. Például Nemes Nagy 
Ágnes verséből született meg Cipity Lőrinc 
madárka figurája, aki nem tud repülni. Az 
előadásban ő Gingalló kísérője, akivel az út 
során összebarátkozik. 

Ellinger Edina, a rendező ötlete volt, hogy 
a népszerű és minőségi, többek között gye-
rekdalokat játszó Szalóki Ági dalaiból készül-
jön egy előadás. Szalóki Ági nagyon nyitott 
volt, és az önmaga számára felállított magas 
mércével és alázattal dolgozott és működött 
együtt a színház bábszínészeivel. 

Mit csinál egy dramaturg?
A dramaturg „a rendező barátja”. A dra-

maturg foglalkozik azzal a szöveggel, amit 
eljátszanak a színpadon. Ha ez olyan tör-
ténet, amit megírt más, akkor a dramaturg 

alakítja úgy, hogy a színpadon 
jól hangozzék, tehát néha ki kell 

húzni, néha hozzá kell tenni. 
Ha ez olyan történet, amit még 
nem írt meg más, vagy nincs 
még színpadi változata, akkor 

a dramaturg drámaíró is, tehát 
ő írja a szöveget, ami a színpadon 

elhangzik. 
De egy bábszínházban sokszor a techni-

kai megvalósíthatóság írja át a történetet. 
Volt, hogy technikailag nem lehetett megol-
dani egy jelenetet, így át kellett írni a párbe-
szédet, hogy működtetni tudjuk a bábokat a 
színpadon. 

Dramaturg szakot végeztél; mi vitt a 
bábművészethez?

Még elsőévesként összefutottam egy ötöd-
éves fiúval, aki maga helyett ajánlott, hogy 
dramaturg legyek egy negyedéves osztály 
előadásában, amit Fodor Tamás rendezett. 
Csodálatos tanár és ember, rengeteget ta-
nultam tőle, és mint utóbb kiderült, számos 
akkori negyedévesből a bábszínházi szakma 
meghatározó egyénisége lett, mint például 
Tengely Gáborból, Ellinger Edinából, Teszárek 
Csabából, Ács Norbertből.  Ők nem csak 
munkatársak, de nagyon fontos barátaim is 
lettek a későbbiekben. A következő évben, 
amikor Tengely Gábor Győrött rendezett, már 
engem hívott dramaturgnak.

A darabban elhangzik a kérdés, mi le-
szel, ha nagy leszel. Szerinted egy kis-

Interjú: Besze Barbara

Fotó:  Szöllősi Mátyás
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iskolás, de akár nagyiskolás is, tudja, hogy 
mi lesz, ha nagy lesz?
Hú, hát elképzelései lehetnek már, én például 
dinoszauruszkutató szerettem volna lenni, 
aztán grafikus, de ezek azért persze inkább 
később formálódnak. Alapok viszont már 
ilyenkor is lehetnek, hogy valaki inkább ol-
vasni szeret, vagy inkább a matekot szereti, 
hogy tornából vagy énekből jobb. Kisko-
romban engem nagyon érdekeltek a tudo-
mányok, de felsőben nehéznek tartottam a 
fizikát. Amikor sok évvel később az Időfu-
tár című sorozatot kezdtük el írni Tasnádi 
Istvánékkal, és elméleti fizikát kellett tanul-
mányoznom, rájöttem, hogy nagyon szíve-
sen olvasok Einsteint! Sokszor van olyan, 
hogy valami nagyon érdekel gyerekkorodban, 
aztán elengeded egy időre, és a végén csak 
visszatérsz oda. 

Mennyire kell ragaszkodni a gyerekkori 
álmainkhoz?

Ha az ember nagyon szeretne valamit és 
nagyon mélyen érzi, hogy azt kéne csinálnia, 
és amikor azt csinálja, az neki boldogságot 
okoz, akkor nem szabad elengedni ezeket 
az álmokat. Az már más kérdés, hogy azt az 
ember hivatásszerűen csinálja, vagy hobbi-
ból.

És hobbiból sem szeretnél dinoszau- 
ruszkutató lenni?

De, én igazából dinoszauruszkutató vagyok! 
Épp tegnap beszéltem egyébként a színház-
ban valakivel arról, hogy Gerald Durrellnek a 

Léghajóval a dinoszauruszok földjén című 
regényét kellene színpadra vinni…

Hogyan jött létre a Gingalló gyönyörű 
látványvilága, ki válogatta a gyerekraj-

zokat?
Ellinger Edinának nagyon határozott elkép-
zelése volt mindenről. Egyszer nyár közepén 
bekattant neki, hogy gyerekrajzokat kellene 
felhasználni – az elképzeléseiben a gyerek-
rajzok világa nagyon erősen kapcsolódott a 
dalokhoz. Szalóki Ági ötlete volt, hogy hasz-
náljunk fel rajzokat az Igazgyöngy Alapítvány 
iskolásainak munkáiból. Megkeresték az Ala-
pítvány vezetőjét, aki nagyon nyitott volt, sőt, 
ha nem találtunk a rajzok között olyat, ami a 
darabhoz kellene, akkor igényeket is leadhat-
tunk, majd a gyerekek megrajzolták azokat.

Tehát amit a színpadon látunk, az 
mind-mind a gyerekek rajzai alapján 

jött létre?
Igen. Amit a gyerekek megrajzoltak, mondjuk 
egy krokodilt vagy egy elefántot, azt Michac 
Gábor bábtervezőnk végtelen alázattal és 
odaadással elkészítette térben, úgy, hogy 
annak a figurának a szellemisége, vizualitá-
sa is megmaradt és még a színpadon is tud 
működni.

Az előadásban van animáció is; a készítői, 
Wunder Judit és Takács Anikó is ezeket a 
gyerekrajzokat mozgatták meg, ahogy a pil-
langó vagy a madarak repülnek, ahogy a ha-
lak mozognak, ahogy a házak ki-kibújnak a 
földből… Ezek a képek nagyon jellegzetesek, 
a színükkel, a vidámságukkal egészen külön-
leges látásmódot fejeznek ki. 

A premierrel egy időben kiállítás is nyílt a 
munkákból, amely az évad végéig látható. Az 
egyes festményeket az alapítványt támoga-
tandó, meg is lehet vásárolni. 
(Honlapjuk: igazgyongy-alapitvany.hu.)

Fotó: Walter Péter
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Mi szerettél volna gye-
rekkorodban lenni, és ho-

gyan lett belőled gyerekkönyv-
illusztrátor?
Nem emlékszem, hogy igazán ko-
molyan bármi szerettem volna lenni, 
arról van családi sztori, hogy négyévesen 
bejelentettem: férjhez megyek, szülök egy 
gyereket, és aztán bejárom a világot. Mivel 
a felnőttek elég rémült képet vágtak, meg-

nyugtattam őket: „Ne 
ijedj meg, nagyi! Nem 
most! Majd húsz év 
múlva!” Később dra-
maturg szerettem 
volna lenni. Mivel az 
ELTE-re nem sikerült 
az első felvételim, 
textilmintarajzolóként 
helyezkedtem el egy 
óriási gyárban. Aztán 
rajz szakra felvéte-

liztem, kis kitérő után pedig Szabó György 
szobrászművész volt az, aki a munkám 
láttán először említette meg a művészi pá-
lya lehetőségét előttem. Így a tanítóképző 
és a rajztanári diploma után jelentkeztem a 
MOME tervezőgrafika szakára. Harmad- 
éves koromban elérkezett a bolognai 
gyerekkönyvkiállítással való megismerke-
dés,  a félév egyik nagy feladata volt az ottani 
illusztrátorkiállítás „fikció” kategóriájára  

pályamunkát készíteni. El is 
utaztunk tanárunkkal, Pálfi 
Györggyel Bolognába ta-
vasszal. Ez egy világméretű 

könyvszemle, nagyon ins-
piráló. Én egy újabb pályázati 

kiírással tértem haza, így született 
meg a bordanói „Sulle ali delle farfalle” 
gyerekkönyvversenyre A katicabogár el-
veszett pöttyei című könyvem – olaszul. 
Az egyetem alatt, a tanítás mellett, amit 
egészen 2011-ig nem hagytam abba, már 
voltak illusztrációs munkáim a Dinasztia és 
a Scolar Kiadónál, végzős évemben pedig 
megszületett az első fontos munkám a Móra 
Kiadónál: Kiss Ottó Csillagszedő Máriója. 

Van-e kedvenc, általad kitalált figu-
rád, és ha igen, miért éppen az?

Mindig azok a kedvencek, akikkel éppen 
„együtt él” az ember. Ha dolgozom, ez egy 
intenzív képzeletbeli együttlét a hőseimmel, 
együtt neve-
tünk, együtt 
görbül a 
szánk sí-
rásra. Most 
tudatosan 
háttérbe 
szorítottam 
az alkotó-
munkát, 
mivel a 

„Velük teljes a világ”

Beszélgetés Paulovkin Boglárka 

illusztrátorral
Interjú: Pásztor Csörgei Andrea

Fotó:  Lantos István
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legkisebb gyerekem még nincs kétéves és a 
másik háromnak is nagyon fontos az a biz-
tonságot adó szülői jelenlét, amire az időmet 
és az energiámat szánom ebben az időszak-
ban. Ám pont azért, mert a legkisebbünk 
totyogós, újból előkerült itthon Guriga nyuszi, 
akit annak idején erről a korosztályról min-
táztam. Nap mint nap élvezem, mennyire jól 
sikerült kis fickó is ez a figura.

Ha éppen nem rajzolsz vagy festesz, 
mit csinálsz szívesen?

A nagycsalád, amelyben élek, a könyvek 
szerelmese, mindannyian sokat olvasunk. 
Igen, a kicsik is – elmélyülten vagy izgatot-
tan lapozzák a könyveiket, vérmérsékletüktől 
függően, és persze el is olvassuk aztán kö-
zösen. Ezenkívül mindannyian nagyon sze-
retünk utazni, világot látni. Ez utóbbit nagyon 
jól össze lehet kapcsolni az általunk kedvelt 
sportokkal, síelünk a hegyekben, szörfözünk 
a tengernél vagy a Balatonnál. Olyan „sza-
badidőm”, amire a legtöbb ember gondol e 
szó hallatán, ebben az életszakaszban gya-
korlatilag nincsen. 

Min dolgozol épp most, vagy mi lesz a 
következő munkád?

Tavaly Mészöly Ágnes írónő a Naphegy Ki-
adóval egy számomra nagyon izgalmas 
vállalkozásba fogott. Olyan gyerekkönyvet 
találtak ki, ami valódi gyerekek valódi napját 
meséli el. 12 történet szerepel a váloga-
tásban, a legkülönbözőbb sorsú, lakhelyű 
gyerekek egy-egy napja – az egyetlen közös 
pont, hogy mind tízéves gyerekek. A könyv 
címe: Ez egy ilyen nap. Bármennyire is nem 
terveztem még dolgozni, ennek egyszerűen 
nem tudtam ellenállni. És milyen jól tettem, 
mert nemcsak nekem tetszett nagyon az 

egész gondo-
lat, a könyv, az 
írások: nagy 
sikere lett, 
amikor meg-
jelent. Annyi-
ra, hogy idén 
a „folytatáson”, 
pontosabban 
egy tükörköteten dolgozunk, amelyben olyan 
gyerekek mesélik el egy napjukat, akik vala-
milyen szempontból rendkívüli életet élnek. 
Például sportolók, gyerekszínészek, vagy 
nem járnak „rendes” iskolába. 

Ennek a lapszámnak a témája a ba-
rátság. Mit jelent számodra ez a fo-

galom, sok barátod van?
A gyerekek, ha szívesen játszanának egy tár-
sukkal, azt kérdezik: „Leszel a barátom?”. Sok 
embert kedvelek, sokan kedvelnek engem is, 
sokakkal „játszom együtt” szívesen – ez is 
a barátság egy formája. És vannak az élet-
helyzeteken és éveken átívelő kapcsolatok, 
amiket szintén barátságnak hívunk. Olyan 
kötődések ezek, amelyek nem lazulnak meg 
attól, ha más helyre költözünk, új munkahe-
lyen kezdünk dolgozni, gyerekünk születik 
(vagy válik le rólunk éppen…). Nagyon fontos 
mind a kétféle barátság: velük teljes a világ. 
– De most, ha ezt a szót mondod, hogy „ba-
rátság”, akkor nekem az Aranyvackor pá-
lyázat jut eszembe, amit 2007 óta hirdetünk 
meg az új és még újabb gyerekkönyvírók 
és gyerekkönyvv-illusztrátorok számára, és 
ahol az idén éppen ezt a témát választottuk 
mi is. Szóval, mint az Aranyvackor példája is 
mutatja, a barátság arra is jó lehet, hogy kö-
zösen kitaláljunk jó dolgokat és megvalósít-
suk azokat, épp csak egy kicsit szebbé vagy 
jobbá tenni az életünket.
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A pillangó keresése

Szalóki Ági nevét sokan ismerhetitek koncer-
tekről, a lemezeiről. Énekel saját dalokat és 
megzenésített verseket, énekel gyerekeknek 
és szokott énekelni felnőtteknek is. Most 
azonban nem egy koncerten láthatjuk-hall-
hatjuk őt, hanem bábok társaságában: a 
Budapest Bábszínház legújabb premierjén 
ugyanis Szalóki Ági Gingallóvá változik, és 
úgy énekli, hogy „hörpints hörpintő / csillants 
csillantó / villants villantó / gingalló gingal-
ló”, miközben újdonsült barátjával, a repülni 
tanuló Cipity Lőrinccel erdőn-mezőn keresi-
kutatja, merre van az ő elveszett pillangója. 

A pillangó időről időre ugyan felbukkan a 
háttérben egy vetítővásznon, de nagyon ne-
héz megtalálni, s addig rengeteg kalandon át 
kell esnie Gingallónak. És miközben segít a 
macskaárusnak, hogy jobban menjen az üz-
lete (Csoóri Sándor: Macskapiac), sivatagon 

halad át, a tenger alatt utazik (Tamkó Sirató 
Károly: Kongó-bolt, Szabó T. Anna: Interur-
bán), libegőzik (Tamkó Sirató Károly: Libegő) 
és pitypangmagon repül, addig nagyon sok 
szép ismerős dal elhangzik. Az előadás va-
rázslatos látványa csak emeli a különleges 
bábelőadás fényét: színházban szokatlan 
módon gyerekrajzok alapján készültek a fi-
gurák és a háttér, valamint az animáció. 

A színes, vidám rajzokat az Igazgyöngy 
Alapítvány és Alapfokú Művészeti Iskola 
hátrányos helyzetben lévő, többségében 
cigány tanulói készítették, óriási lendülettel, 
odaadással, szorgalommal és tehetséggel. A 
rajzok közül jó néhányat kiállítottak a színház 
aulájában, de láthattok belőlük egy váloga-
tást lapunkban is.

A darab szerzőjével készült interjúnkat e 
számunkban olvashatjátok.

Összeállította: Besze Barbara

Színházi ajánló
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Író: Gimesi Dóra 
Dramaturg: Dobák Lívia 
Látványtervező: Michac Gábor 
Animáció: Wunder Judit, Takács 
Anikó 
Koreográfus: Sipos Vera 
Asszisztens: Csonka Margit 
Rendező: Ellinger Edina 
 
Cipity Lőrinc figuráját Horkay Lili 
rajzolta. 
Az előadás látványvilágához 
felhasznált rajzokat a berettyó-
újfalui Igazgyöngy Alapítvány és 
Alapfokú Művészeti Iskola tanulói 
készítették.

A versek, dalszövegek írói:  
Csoóri Sándor, Erdős Virág,  
József Attila, Nemes Nagy  
Ágnes, Szabó T. Anna, Tamkó  
Sirató Károly, Weöres Sándor  
Zeneszerzők: Szalóki Ági, Lamm 
Dávid, Fenyvesi Márton, Kovács 
Zoltán, Dés András

Szereplők: 
Gingalló: Szalóki Ági m. v. 
Cipity Lőrinc: Szolár Tibor / Tatai 
Zsolt 
Anyamadár, Macskaárus, Vízi-
ló: Juhász Ibolya / Kovács Katalin 
Tukánok, Pista bácsi,  
Elefánt: Ács Norbert / Teszárek 
Csaba 
Páva, Marcsa néni, Orrszarvú-
lány: Kovács Judit / Pájer Alma 
Virág e. h. 
Baglyok, Ica néni, Kroko-
dil: Bánky Eszter / Rusz Judit 
Pufi, Lolo bácsi, Orrszarvú-
fiú: Barna Zsombor e. h. / Pethő 
Gergő

Fotó: Éder Veronika
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Összeállította: Győrfi Ágnes

A 
megfejtéseket 
a 48. oldalon 

találod.

a)

a)

b)

b)

Összekeveredtek a barát szó kétféle jelentésének szinonímái.

Karikázd be a két kakukktojást!

haver     pajtás     cimbora     puszipajtás
társ    tisztelendő     span    koma    pajti
cimbi    lelki társ    lelkipásztor    bajtárs

Fogalmazz a barát szó mindkét jelentésével egy-egy mondatot!

Olvasd el a következő kis történetet! Ha jó sorrendbe állítod a kék színnel írt 
mondat szavait, megtudod a legény válaszát. Írd a vonalra a megfejtést!

Magyarázd meg a kapott közmondás jelentését!

Két barát ment az erdőben. A sűrűből rájuk rontott egy medve. Az egyik legény 
felmászott egy fára, a másik már nem tudott utánamenni. Elterült a földön, 
úgy tett, mintha meghalt volna. A medve szaglászta a legény fejét, aztán el-
ment. A barát lejött a fáról, kérdezte a társát, hogy mit mondott neki a medve.  
- Azt, hogy: barát. az ki ember, az meg Bajban igazi tudja - válaszolt a le-
gény.

Újváry Zoltán: Szólásgyűjtemény. Osiris Kiadó, Budapest, 2001

A megfejtés: 
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Társasjátékok

Félix a nyári táborban talált új barátra. A következő játékötletek számodra is 
könnyebbé tehetik az ismerkedést, barátkozást, ha új közösségbe kerülsz.

Körben ülünk. Mindenki megkérdezi a két szomszédja nevét. Ha a játékvezető a kör közepé-
ről rámutat valakire, és azt mondja, hogy zsipp, akkor annak hirtelen meg kell mondania a 
jobb oldali szomszédja nevét. Ha azt mondja, hogy zsupp, akkor a bal oldali szomszéd ne-
vét kell mondani. A zsipp-zsupp vezényszóra mindenki helyet cserél valakivel, és kezdődik a 
játék elölről. Aki eltéveszti, vagy túl sokat gondolkozik, maga áll be a körbe játékvezetőnek.

Rögtönzött párokat alakítunk, lehetőleg úgy, hogy a párok tagjai korábbról ne ismerjék egy-
mást. A párok elvonulnak beszélgetni, minél több dolgot igyekeznek megtudni egymásról. 
Tíz perc letelte után mindenki visszatér, és bemutatja párját a csoportnak.

Párokat vagy 4-5 fős kiscsoportokat alakítunk, lehetőleg úgy, hogy az egy csoportba kerülők 
régebbről ne ismerjék egymást. A csoportoknak meghatározott idő áll rendelkezésükre, hogy 
egymással beszélgetve minél több közös, mindannyiukra jellemző dolgot találjanak. Az idő 
eltelte után beszámolnak arról, hogy milyen közös vonásokra bukkantak.

Körben ülünk. A kezdőjátékos felveszi a telefont, és elkezd beszélni valamelyik társához. 
Csupa olyan külső és belső tulajdonságot mond, amiről a hívott fél magára ismer. Amikor 
rájött, felveszi a telefont, vagyis jelzi, hogy megkapta az üzenetet. Most ő kezd beszélni vala-
ki másról.

Forrás: www.otlettar.mekdsz.hu • www.osztalyfonok.hu
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Az Igazgyöngy Alapítvány

Alapítványunk 1999 óta működik a 33 leg-
hátrányosabb helyzetű kistérség egyikében, 
Berettyóújfalu környékén.
Egyik feladatunk a tehetséggondozás, külö-
nös tekintettel a hátrányos helyzetű, roma 
gyerekre. Ezt egy alapfokú művészeti iskola 
fenntartásával végezzük.
Hat telephelyre összesen 23 településről 
járnak hozzánk gyerekek. Tanulólétszámunk 
évente 600 fő körüli, tanítványaink 70%-a 
hátrányos helyzetű, köztük kb. 300 fő mély-
szegénységben élő, cigány gyermek.

Köszönhetően a gyermekközpontú vizuális 
nevelésünknek, tanítványaink évente 500-nál 
is több díjat nyernek hazai és nemzetközi 
gyermek képzőművészeti versenyeken, a vi-
lág minden pontján.

Az oktatás mellett, alapítványunk esélyte-
remtő, terepi munkát is végez. Megértettük 
ugyanis, hogy a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyerekek integrációja sosem fog 
az iskola falain belül megoldódni. Komplex 
programunkban az oktatás – családgondo-
zás, közösségfejlesztés – intézményi együtt-
működés hármas pillére a meghatározó. 
Megpróbáljuk megkeresni az összes beavat-
kozási pontot, és erre a közösség bevonásá-
val hatást gyakorolni. A skála nagyon széles, 
a családoktól a településfejlesztésig átfogja 
a problémát. A teljes modellfejlesztés terepe 
egy Told nevű kis zsákfalu, elemeit már 20 
településen alkalmazzuk.

A stratégiaszerű munka mérhető pozitív vál-
tozásokat mutat a mélyszegénységben élő, 
zömében roma társadalmi csoport integráci-
ójában.

Eredményeink miatt egyre többen keresnek 
meg bennünket itthonról és külföldről is, civil 
szervezetek, egyetemek, közoktatási intéz-
mények, önkormányzatok. Szociális innová-
cióink nemzetközi szinten is díjazottak. 
Dolgozunk a modell adaptálhatóvá tételén is. 
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Könyvajánló

Besze Barbara válogatása

A svéd erdők mélyén, valahol egy sziklavárban élt Mattis, a rabló-
vezér. Egy viharos éjszakán megszületett a kislánya, Ronja – min-
den rabló nagy örömére. A kislány felcseperedett, és lassan meg-
ismerte a körülötte lévő világot. Legjobban az erdőben szeretett 
barangolni, itt ismerkedett meg az ellenséges rablóvezér, Borka fi-
ával, Birkkel. A két gyerek elválaszthatatlan jó barát lesz – az apák 
legnagyobb bánatára. Majd miután egy egész nyarat az erdőben 
töltenek, úgy döntenek, hogy ők nem követik apjuk „foglalkozását”, 
másként fognak élni. Ha a szereted a kalandos történeteket, akkor 
irány a svéd erdő, és Ronja majd mindent elmesél!

Oscar egy átlagos kiskamasz, aki borzasztóan szeretné, ha a szü-
lei is egy kicsit átlagosabbak lennének: mondjuk, kevesebbszer 
fakadnának dalra az iskola aulájában, vagy állnának be táncolni az 
iskolai rendezvényen.
Egy nap a kínai étterem tulajdonosának lánya, Bie, egy 
szerencsesütit nyom Oscar kezébe, aminek céduláján ez áll: 
„Mondd ki a leghőbb kívánságod, és teljesülni fog!” –  „Mi van, ha 
beválik?”, csillan meg a remény a fiúban. De nemsokára kénytelen 
rádöbbenni: nagyon alaposan meg kell ám gondolni, hogyan fejezi 
ki magát az ember, ha kíván valamit! Vajon mi történik a szülei-
vel? És Oscarral? És hogy alakul új barátsága a kedves és vidám 
Biével? Ha kedveled az igazán szórakoztató és vicces története-
ket, mindenképp olvasd el a Szerencsesütit! 9 éves kortól ajánljuk.

Móra Kiadó, 2016 
Keménytáblás, 296 oldal

Kolibri Kiadó, 2012 
Keménytáblás, 128 oldal 

Astrid Lindgren: Ronja, a rabló lánya

Kerstin Lundberg Hahn: Szerencsesüti
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Timo Parvela: Miaú és Vau

„- Veled jövök - szólalt meg hirtelen. - Miért? - kérdezte meglepet-
ten Miú. - Mert barátok vagyunk - jelentette ki Vau.” 
Egy igazi kutya-macska barátságot ismerhetünk meg Miú és Vau 
mulatságos történetein keresztül. Miú kényes és szeret lustál-
kodni, Vau két (pardon! négy) lábbal áll a földön, és folyton sürög-
forog. Ők ketten mint a tűz és a víz! De hát van az úgy néha, hogy 
pont a legjobb barátunk az, aki a legjobban különbözik tőlünk! 
Igaz?
A mesék épp elég rövidek ahhoz, hogy akár már 2. osztályosok is 
önállóan olvassák, de a nagyobbaknak, sőt, felnőtteknek is igazi 
élményt nyújtanak.

Stian Hole: Garmann utcája

A menő, de erőszakos nagyfiú, Roy ráveszi Garmannt, hogy gyújt-
son meg egy gyufát. A fiú hirtelen leejti az égő gyufaszálat, ami a 
száraz fűre esve azonnal lángra kap. Miközben a felbujtó Roynak 
sikerül kereket oldania, a kert baljós tekintetű tulajdonosa, a min-
denki által kissé hibbantnak tartott öreg postás jelenik megjelenik 
és Garmannt gyors segítségért küldi. A tüzet a szomszédok és 
a kiérkező tűzoltók segítségével hamarosan eloltják. Rövid időn 
belül óvatos, bensőséges barátság szövődik a szelíd kisgyerek és 
a Bélyeges között. Nyár végére pedig Garmannban megérik a gon-
dolat: többé nem fogják megfélemlíteni erőszakos társai.

Lázár Ervin: A kisfiú meg az oroszlánok

„Bruckner Szigfrid vagyok, a szavannák ura, egyébként artista és 
főzsonglőr” – mutatkozik be a kiérdemesült cirkuszi oroszlán, aki 
bár soha nem látta a szavannát, hiszen cirkuszban született, de 
bátor és vakmerő, és a feleségét, Szilviát meg szeretné találni. Eb-
ben Peti és Viktor, a gyerekszemmel is látó építész segíti őt, Viktor 
pedig azon van, hogy a pajta, amiben Szigfrid meghúzódott, még 
sokáig megmaradjon Petiék kertében, nehogy az oroszlánnak el 
kelljen hagynia azt. Mese és varázslat a világ legrettenthetetle-
nebb és legszomorúbb oroszlánjáról és a minden jó cselekedetre 
kész barátokról.

Kolibri Kiadó, 2012 
Keménytáblás, 128 oldal 

Scolar Kiadó, 2013 
Keménytáblás, 44 oldal 

Móra Kiadó, 2015 
Keménytáblás, 80 oldal
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Egy barátság kezdete
Pest, február 4. 1847.

Üdvezlem Önt! Ma olvastam Toldi-t, 
ma írtam e verset, s még ma el is kül-
döm. Az „Életképek”-ben ki fog ugyan 
jőni , de én minél hamarabb akarom 
Önnek tudtára adni azon meglepe-
tést, azon örömet, azon elragadtatást, 
melyet műve költött bennem. Hiába, 
a népköltészet az igazi költészet. Le-
gyünk rajta, hogy ezt tegyük ural-
kodóvá! Ha a nép uralkodni fog a 
költészetben , közel áll ahhoz, hogy a 
politikában is uralkodjék, s ez a szá-
zad föladata, ezt kivívni célja min-
den nemes kebelnek, ki megsokallta 
már látni , mint martírkodnak milli-
ók, hogy egypár ezren henyélhessenek 
és élvezzenek. Égbe a népet, pokolba 
az aristokratiát!
Írjon Ön nekem, ha nem fogja restell-
ni; írjon magáról , akármit, mindent, 
hány éves, nőtlen-e vagy házas, sző-
ke-e vagy barna, magos-e vagy ala-
csony ... minden érdekelni fog. Isten 
Önnel , Isten Önnel . Ab invisis őszin-
te barátja

Petőfi Sándor

Arany válaszlevele Petőfinek

Viszont üdvezlésemet Önnek!
Ha: versem, levelem zavartnak tűnik 
fel Ön előtt, ne csodálkozzék rajta. Par-
lagi múzsám, mint együgyű pórleány, 
elpirul a dicséreten s összefüggetlen 
szavakat rebeg. Február 10-edike - ha 
szabad törpeségeket óriási dolgokhoz 
hasonlítanom - úgy rohant meg a ki-
tüntetéssel , mint Macbethet a dia-
dalnap: vajha tévútra ne ragadtassam 
általa! Előbb a túlságos dicsérés a fővá-
rosi újságokban , azután a Szépirodalmi 
Szemle, azután Vahot Imre levele s vég-
re, mi a többiek koronája: levél Petőfi-
től!... Hol veszek erőt, megérdemelni ezt!
(…) Hogyan érdekelhetnék Önt az én 
hétköznapjaim? - Nem éppen homá-
lyosan futott iskolai pályám derekáról 
ábrándim színész-csoporthoz vezettek, 
melynek művészete, mint nyakon öntés 
jeges vízzel , akárkit is kiábrándított 
volna.(…) De jól tettem, hogy kiléptem. 
Használtam általa az irodalomnak, 
használtam magamnak. Az irodalom-
nak, mert Önt egy oly szép vers írására 
ösztönöztem; magamnak, mert Ön , kit 
annyira tisztelek, baráti jobbját nyújtá 
felém. Isten áldja meg Önt mindenikért 

Arany János
 

Arany János és Petőfi Sándor

barátsága
200 éve, 1817. március 2-án született Arany János. A magyar irodalom 

egyik legszebb barátsága az övé és Petőfi Sándoré. Petőfi 1847 február-

jában írt először levelet Aranynak, attól kezdve Petőfi haláláig folyama-

tos levelezésben álltak. Többször személyesen is találkoztak, sőt Arany 

fiának, Lacinak Petőfi még verset is írt! Összeállításunkban ezt az irodal-

mi barátságot idézzük meg levélrészletekkel, versekkel, képekkel.

Szövegek forrása: Olvastam, költőtárs... 
Arany és Petőfi levelezése prózában, versben
Összeállította és az előszót írta: Alföldy Jenő, Budapest, Neumann Kht., 2001



27

Petőfi az Arany családnál 

A szalontai látogatásról Petőfi ezt írta Keré-
nyinek:

... Nagy-Váradot nem értem rá megvizs-
gálni, mert siettem ide, Szalontára. Tudod-e, 
miért siettem ide, s mért vagyok itt már egy 
hét óta? Azért, mert Szalontán egy nagy 
ember lakik, s e nagy ember jó barátom, s e 
jó barátom Arany János, a „Toldi” szerzője. 
Ha e művet még nem olvastad, úgy fölösle-
ges a beszéd. S e költeményt egy egyszerű 
falusi jegyző írta, e kis szobácskában, mely-
nek hossza öt, szélessége pedig két lépés 
(…) Életem legszebb napjai közé sorozom e 
hetet, melyet itt töltöttem, új barátom csa-
ládi körében. Egyfelől a komoly vidámságú 
családapa, másfelől a vidám komolyságú 
családanya s előttünk a két fecsegő, virgonc 
gyermek, egy szőke leányka s egy barna kis 
fiú... ilyen koszorú övezi szívemet, és boldog 
vagyok; csak az fáj, hogy a napokban már 
elhagyom, el kell hagynom őket, kiket annyira 
szeretek, mintha ikertestvéreim volnának.

Az egyik szalontai látogatás élményéből 
született az Arany Lacinak című Petőfi-vers

Laci hozzá írt versedet könyv nélkül tudja 
(könyvből nem is tudhatná), s mily büszke 
veled, hallod. Akárki jő a házhoz, ismerős 
vagy idegen, első dolga keresni vagy keres-
tetni elő a lapot és mutogatni a verset, hogy 
azt neki Petőfi bácsi írta és még paripát is 
fog hozni. S hogy tudja stilizálni értelmesen:

 
„A kis bolond ürge
 Egy darabig tűrte ... stb.”
Julcsa könyvből olvasta, Laci hallgatta, 

úgy tanulták be.

Így szólították meg egymást a levelekben

Illusztráció: Szalma Edit

Arany Petőfit Petőfi Aranyt

Kedves pajtásom Sándor!

Kedves jó Sándorom! 

Kedves Petőfim! 

Kedves makrancos öcsé
m!

Isteni Sandrim! 

Lelkem Aranyom!
Te aranyok Aranya! 
Imádott Jankóm! „Aranyos” szájú szent „János” barátom!
Bájdús Jankóm!Szerelmetes fa-Jankóm! 
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Könyvajánló nagytesóknak

Stanley és a gézengúzok

Két, teljesen más hangvételű, mégis sokban 
hasonló könyvet ajánlunk most nektek. 

Az egyik A gézengúzok a Balatonnál, ami 
biztosan szerepel szüleitek kedvenc ifjúsági 
könyvei között és minden könyvtárban meg-
található. Egy kicsit retró, mégis nagyon is-
merős lehet a magyar helyszínek és a han-
gulat miatt. A másik a Stanley, a szerencse 
fia című, amerikai könyv több irodalmi díjat 
is kapott. Helyszínei és maga a történet is 
távolabb áll a hétköznapok világától. Mégis, 
nagyon sok közös pont fedezhető fel a két 
könyv között: barátság, összetartozás, kísér-
tetek és misztikum, a felnőttek furcsa világa, 
a kalandok, a minket körülvevő környezet és 
a múltunk megismerése is felbukkan mindkét 
regényben.

A gézengúzok csapata két fiúból és egy lány-
ból áll. Tercsi, Berci és Karcsi régóta jó bará-
tok. Jártak már Budapesten (A gézengúzok 
meg az idegenforgalom) és eljutnak még 
a Hortobágyra és az Alpokaljára is. A közös 
élmények és csínytevések kovácsolják egy-
be a kis társaságot. A családjaik is ismerik 
egymást, biztonságos közegben fedezik fel 
a világot. A tihanyi nyaralásuk során – annak 
ellenére, hogy megismerjük a Balaton e tájá-
nak történelmi és természeti értékeit – nem a 
helyszín a lényeges. És nem is a gézengúzok 

lesznek az igazi bajkeverők, hanem a felnőt-
tek. A szülők, a nagyszülők, a nagybácsik és 
ismeretlen útitársak okozzák a kavarodást, 
ami majdnem tragédiához vezet. A felnőttek 
mellett az érzelmek is összekuszálják a szá-
lakat. Kiderül, hogy a barátság könnyen alakul 
át szerelemmé, bár ezzel még csak most is-
merkednek gyerekek.

Stanley története ezzel szemben barátok nél-
kül indul. Egy szörnyű véletlen folytán egy 
büntetőtáborban találja magát, ahol a felnőt-
tek az igazán gonoszak és a vétkes fiatalok 
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Farkas Judit

mást sem csinálnak naphosszat, csak gödrö-
ket ásnak. Rabtársai számára Stanley csupán 
hatalmas termete miatt érdekes, el is neve-
zik őt Barlanglakónak. Ásás közben egyszer 
kincsre bukkan és rájön, hogy sokat segíthet-
ne magán, ha a kincset a fiúcsapat vezérének 
adná. Be is jön a terve, de valójában így sem 
barátokat szerez magának, csupán hű alatt-
valóvá válik, beáll a sorba. Barátot akkor talál, 
amikor kiderül, hogy az egyik fiú, Zéró, nem 
tud olvasni és megkéri Stanleyt, hogy tanítsa 
meg. Cserébe ő pedig a napi gödörásásban 
kap segítséget tőle. Az egymásra utaltság kö-

zelebb hozza őket, és amikor főhősünk bajba 
kerül, Zéró önfeláldozóan a segítségére siet. A 
kényszer és a baráthoz fűződő érzelem meg-
erősíti Stanleyt önmagában is, és most már 
elhiszi, hogy elérheti a céljait, ha kiáll magáért 
és a tettek mezejére lép. A könyvben fontos 
szerepet kap a múlt is, mintha minden azért 
alakulna rosszul a jelenben, mert a múltban 
valakik hibáztak. 

A könyveket izgalmassá és változatossá teszi 
az is, hogy az egymással párhuzamos ese-
ményeket más-más ember szemszögéből is 
megismerhetjük, és az időben is folyamato-
san előre-hátra szaladunk. Ajánljuk mindkét 
kötetet a kalandot és a változatos története-
ket kedvelőknek és azoknak, akik szeretnek 
elgondolkozni az emberi kapcsolatok rejtel-
mein. Vigyázat, a felnőttek világa elég bonyo-
lult, de baráti segítséggel túlélhető! 

Louis Sachar: Stanley, a szerencse fia 
Animus Kiadó, Budapest, 2001

Rónaszegi Miklós: A gézengúzok a Balatonnál 
Móra Könyvkiadó, Budapest, 1986
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Lenka és Palkó (Bábjáték)

Színházi ajánló

Lehetsz dundi, sovány, hosszú, picinyke, szemüveges, jó, ha 
van, akivel rajzolhatsz, rollerezhetsz, fára mászhatsz, énekel-
hetsz, focizhatsz, babázhatsz. Egyedül nem jó játszani. Palkó 
iskolába jár és sovány, mint a holdsarló. Lenka óvodába jár, 
dundi, mint a telihold. A többi gyerek gyakran kicsúfolja őket. 
Aztán egy szép napon találkoznak a játszótéren. A mese a 
barátságról és az elfogadásról szól.

Lenka rajzai megelevenednek a képzeletében

„Okostojás” Palkó az iskolapadban

Ugróiskolázni lenne jó!
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Az előadások időpontjáról a www.griffbabszinhau.hu oldalon tájékozódhattok.

Palkó a tornaórán kötelet mászik, ügyes, ha kell

Lenka és Röfi hintáznak: barát bárkiből lehet

Rajzórán csodálatos alkotások születnek

Lenka és Palkó barátsága a játszótéren kezdődik

Fotók: Pezzeta Umberto

Készült Szegedi Katalin Lenka illetve Palkó című könyvei alapján. A békéscsabai Napsugár Bábszín-ház és a zalaegerszegi Griff Bábszínház közös pro-dukciója, ZalaegerszegSzereplők: Fekete Ágnes, Dőry Brigitta (Lenka)Tóth Mátyás (Palkó), Hettinger CsabaBábszínpadra alkalmazta: Szász IlonaTervezők: Szegedi Katalin, Grosschmild ErikZene: Csernák Zoltán SamuKoreográfus: Fosztó AndrásA rendező munkatársa: B. Szolnok ÁgnesRendező: Bartal Kiss Rita
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Mikkamakka kézműves kuckója

Barátság karkötő

Nagyszerű ajándékötlet a  

legjobb barátodnak, barátnődnek!

A barátság „a legjobb kincs, nem arany vagy az ékszer, 

nem is műkincs. Sosem birtokolhatod azt, ami bent 

a szívedben nincs. A földi javak bizony mulandók, és 

idővel mind eltűnnek. Ám az igaz, hű barátságok soha, 

soha meg nem szűnnek.”

( A Csingiling és az elveszett kincs c. filmből)

Amire szükséged lesz:
•  10 szál fonal (egyenként 100 cm)
• olló
• cellux ragasztó

Így készítsd el:
1. lépés

Mérj ki 10x1 m hosszú fonalat! A szálakat fogd össze egy kötegbe!  
A szálak végétől kb. 15 cm-re köss csomót!
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Összeállította és a fotókat készítette: 
Finta Mónika

Köszönjük a közreműködését a zuglói 
Hermann Ottó Általános Iskola 

 4. a. osztályának!

2. lépés
Rögzítsd a fonalköteget ragasztószalaggal 
az asztal lapjához, hogy ne gabalyodjanak 
össze a fonálszálak!
A szálakat rendezd sorba egymás mellé!

3. lépés
Balról kezdd a csomózást! Az 1. szál a főszál, 
ezzel köss csomót a többi 9 szálra!

4. lépés
Ha végigcsomóztad a 9 szálat, kész az első 
sor. Ezután térj vissza a baloldal első szálá-
ra - most ez lesz a főszál - , és a műveletet 
kezdd elölről! Fontos, hogy a csomókat min-
dig szorosan húzd az előző sorhoz!

5. lépés
Minden sorban ugyanígy, balról jobbra halad-
va csomózd végig a pamutszálakat, amíg el 
nem éred a karkötő megfelelő hosszúságát!

6. lépés
A lelógó szálakat kb. 15 cm hosszan hármas 
fonással fond össze, ez lesz az ékszer meg-
kötő pántja. A fölösleges részeket vágd le!

3.

5.

6.
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„Google a barátunk”
Aki keres, az talál

Aki keres, az talál - tartja a szólás. Azaz, a kitartás előbb-utóbb meghozza gyümölcsét. Azt 
gondolhatod, hogy interneten való keresés is hasonlóan működik. Az alábbi összeállításunkkal 
szeretnénk segíteni neked abban, hogy amikor az interneten keresel, vagy internetes oldalakon 
böngészel, biztosan megtaláld, amit keresel.

Az internet világa hatalmas, olyan, akár egy őserdő, melyben igazi kincsekre lelhetsz. Azonban 
itt-ott valódi veszélyek is lehetnek, akárcsak az igazi dzsungelben! Megijedni azonban nem kell! 
Ha megfogadsz pár jó tanácsot, és felszerelkezel a kutató-felszereléssel, a megfelelő tudással, 
könnyebben felfedezheted ezt a hatalmas dzsungelt.

Az internetes kereső, mint például amilyen a Google is, nem kérdésekre válaszol, hanem olyan 
oldalakat igyekszik találni, ahol a beírt szavak mindegyike szerepel. Ezért lényeges, hogy az 
egész mondatok helyett megfelelő keresőszavakat használj. Emellett még érdemes az alábbi 
pár trükköt megtanulni, hogy biztosabban és gyorsabban találd meg a számodra szükséges 
információt. 

„pontos  
kifejezés”

~ hasonló

- kizárva

OR ez vagy az

* helyettesít

Használj idézőjelet, ha szó szerint keresel.  
Pl. verseknél, dalszövegeknél hasznos lehet.

A tilde jelet akkor használd, ha a keresett szó szinonímái is szóba jöhetnek. 
Pl. ha a nagymacskákról keresel: ~jaguár~párduc

Ha a keresésből bizonyos szavakat ki szeretnél zárni, tegyél mínusz jelet. 
Pl. a jaguár mint állat sebességét szeretnéd megtudni:  
jaguár sebesség - autó

Ha több dolog közül szeretnéd, hogy valamelyik találatot adjon, használd 
az OR kifejezést. PL. a hétvégi torta ízesítése: „eper OR barack torta”

Ha nem ismered vagy nem akarod beírni az adott szót, tegyél helyére 
egy csillagot. Pl. ha legeket keresel az állatvilágban: a leg* állat a világon
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A Kiddle, a KidRex és a Kid’s Search ki-
fejezetten gyerekeknek szóló keresők. 
Ha például angolul keresel, az idegen 
nyelvet is gyakorolhatod.

Mit szeretsz jobban: tanulni, játszani vagy a barátokkal tölteni az időt?  
Bizonyára rájöttél már, hogy az internet erre a háromra egyformán használható.  

Néhány érdekes és biztonságos oldalt ajánlunk neked.

Bigyoo   http://www.bigyoo.hu
Itt egy gyűjteményt találsz az érdekes és biztonságos honla-
pokból, melyeket kedvedre böngészheted. A klasszikus web-
oldalak biztonságosak, a közösségi oldalakat csak a szüleid-
del együtt használd!

Biztonság/Óvatosság/Beszélj róla!
A Barátságos Internet Fórum http://www.baratsagosinternet.
hu oldalon FürkÉSZ darázs kalauzol el az internetes világban, 
a játékok során a tudásodat is próbára teheted.

Játék!
A letölthető sablon segítségével egy tátikát készíthetsz el!

Helló Háló
http://www.egyszervolt.hu/hellohalo/

Tanácsok, játékok, képregények, hogy még ügyesebben 
eligazodj az internet világában.

A Könyvtárostanárok Egyesületének felkérésére összeállította  
Németh Szilvia, a szegedi Rókusi Általános Iskola könyvtárostanára.
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A szeretet és a gondoskodás erejével

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) 
Iskola Alapítványa elsősorban elmaradott 
térségekben élő, hátrányos helyzetű gyere-
kek nevelésével-oktatásával foglalkozik és a 
helyi közösségekkel szorosan együttműköd-
ve próbál reményt adni a mélyszegénység-
ben élő családoknak. 

Az ország legszegényebb települései közé 
tartozó Tiszabő általános iskolájának, vala-
mint Tiszabura óvodájának és általános is-

kolájában már szűk fél év alatt szembetűnő 
eredményeket értünk el. 

A tarnabodi Máltai Óvoda és Általános 
Iskolában nagyon népszerű a közös zenélés 
Szimfónia Programja és újra működik az is-
kolai munkát támogató máltais tanoda. 

A gyulaji (Tolna megye) Galló József Ál-
talános Iskola és Magoncka Óvoda a legjob-
ban felszerelt máltai alapfokú iskola. A legki-
sebb létszámú máltai intézmény a lenyűgöző 
fekvésű és mindössze tucatnyi gyereket ne-
velő Gézengúz Ipolydamásdi Óvoda.

Középiskolai tevékenységünk
Az MMSZ középiskolai oktatásban elért 
eredményei is kimagaslóak – említhetjük a 
budapesti Kelta Vendéglátóipari Szakközép-
iskola és Szakiskola külföldön is bizonyított 
tanítványait, vagy a gyöngyösi Károly Róbert 
Középiskola tanulóit, akik közül többen fel-
szolgálóként bekerültek a világ egyik legran-
gosabb főzőversenyének számító Bocuse 
d’Or Europe 2016-os budapesti döntőjébe. 

Kertész László
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Az MMSZ Óbudai Szakgimnázium és 
Szakközépiskolában szociális gondozó és 
ápoló, általános ápolási és egészségügyi 
asszisztens, továbbá gyakorló ápoló képzés 
folyik. 

A Devecseri Szakközépiskola diákjai har-
madik helyen végeztek az Országos Szak-
iskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 
(OSZKTV) regionális fordulójában, komplex 
kategóriában és a Veszprém megyei iskola 
hegesztőtanulói az Erasmus+ program ke-
retében Finnországban tölthették szakmai 
gyakorlatukat. 

Egri Mónika: 
Napi hírek

Megjelent a Mai Újság!
Küszöbön az újabb kórság!
Influenzás lett a tacskó!
Drágább lett a papírzacskó!
Erdőszélen ház kiadó!
Ugyanitt ma szmogriadó!
Csiga hirdeti a házát,
nem tartja meg, csak a vázát.
Frontok jönnek délkeletről,
ne ugorjunk emeletről!
Szelek fújnak délnyugatról,
különrovat a halakról!
Pláza lesz a vadaskertben,
öltözködjön ön is szebben!
Fodrászboltot nyit a róka,
akciós a hód-paróka.
Bezárják a csokigyárat,
most vegyen még csokit, párat!
Utcabál lesz februárban,
dagonyázzunk hóban-sárban!
Forralt bor a hóbuckánál,
farsangi fánk a tölgyfánál!
Nyugdíjazták Doktor Hektort,
egészségtelen a traktor!
Igyon Ön is kristályvizet,
egyet vihet, kettőt fizet.
Elvonult az újabb válság,
megjelent a Mai Újság!
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     A fejetetején torta
ReceptÍrás és fotók: Lázár Ivett – konyvparfe.blog.hu

A nyári szünetben Félix, életében először, 
táborba megy. 1 hétig lesz távol, 6 éjszakát 
kell idegen helyen aludnia. De amitől a leg-
inkább fél, hogy nem ismer senkit, nem lesz 
ott egyetlen barátja sem. Anyukáját faggatja, 
kérdezgeti, hogy mi lesz majd a táborban, 
de nem kap egyértelmű választ. Csak ennyit 
mond: „Majd lesz új barátod. Összejön az, 
viszont a barátért meg kell dolgozni.” 
Dolgozni, dolgozni. Hogyan? Hogyan jön ösz-
sze egy barát?

Anya tanácsadóként dolgozik és állandó-
an dossziékat vezet, innen veszi Félix az ötle-
tet, hogy ő is írni fog egyet. Elővesz egy üres 
füzetet és ráírja: Az új barát?

Kicsit bizonytalan, miképpen is fogjon 
hozzá. A címlap kész, minden egyes betű 
jól kidolgozott, a kérdőjel egy kettévágott 
giliszta. De hogyan tovább? Ekkor szöget üt 
a fejében, hogy csinál egy listát. Beleírja a 
kedvenc ételeit, a kedvenc fővárosait, a ked-
venc játékállatait. Felkerül a lapra az is, mit 
vár a tábortól. Várja a kalandot, a tábortüzet 

és azt, hogy felavathatja az új hálózsákját. És 
azt is feljegyzi, amitől tart egy picit. Fél attól, 
hogy egyedül lesz, honvágy tör rá és magá-
nyosan fog telni a szünidő.

Mert Félix magányos kisfiú, az iskolában 
csúfolják és kinevetik. Minden egyes oldalon 
egyre jobban beleláthatunk a gyerek lelké-
be. A szülőktől nem kap elegendő figyelmet, 
anyja állandóan dolgozik, az apukája sokat 
utazik.

Igaz, otthon szeretik, de nagyon keveset 
foglalkoznak vele, így az idősekhez fordul. 
A halott nagypapa képe végig jelen van, 
érezhető, hogy szeretetteljes, bensőséges 
kapcsolat volt köztük. A kisfiú folyton maga 
mellé képzeli őt, beszélgetnek egymással, így 
nem is csoda, hogy a kedvenc helye a nagy-
papa műhelye. Együtt dolgoznak a dosszién 
és ahogy telnek a napok, Félixet egyre jobban 
aggasztja ez a barát-kérdés.

Végül elérkezik az indulás napja.

A fenti recepten  némileg módosítottam, hogy még 

tökéletesebb legyen. Én fél bögre barna cukrot borítot-

tam bele a tortaformába, de még így is eléggé édes. A vaj 

mennyiségét szintén a felére csökkentettem, a többi be-

lement a tésztába. Egyébként a tészta első osztályú, sze-

rintem nagyon finom. A cukormennyiség miatt javaslom, 

hogy olyan ananászkonzervet válassz, amely alacsony 

cukortartalmú, de a legjobb a cukormentes verzió.

Még sohasem készítettem ilyen fejetetején dolgot, de 

működik! Szépen ki lehet borítani a sütit a tepsiből, pedig 

tartottam tőle, hogy beleragad az egész. És ahogy a vaj és 

a kicsit megkaramellizálódott barna cukor lefolyik a tészta 

oldalán, az... hmmm.... mennyei!

Még annyit, hogy ha kapcsos formát használsz, kívülről 

tegyél rá alufóliát, hogy ne folyjon ki sütés közben a zsira-

dék. 
Végezetül egy jó tanács: Hagyj a barátoknak is!38
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Evelien De Vlieger zseniálisan írja meg a 
folytatást, ugyanis nem mesél a táborban 
történtekről. A sztori hét nappal később foly-
tatódik, amikor Félix megérkezik. A táskája 
pedig tele van kincsekkel és történetekkel….

Van egy jelenet a könyvben, amikor Félix 
és az anyukája sütit süt. A kisfiú dönti el, 
hogy milyen édesség legyen, a választása 
a fejetetején tortára esik. Méricskélnek, ön-

tögetnek, kavargatnak és ahogyan ennek 
lennie kell, az egész konyha a feje tetejére áll. 
Olvasás közben élénken láttam magam előtt, 
ahogyan fesztelenül kevergetnek, viccelőd-
nek egymással. 

Képletesen ez a süti tényleg olyan, mint 
egy jó barát. Mert egy lelki társ is képes a 
feje tetejére állítani az egész életedet.

Receptleírás egy az egyben a könyvből, 
stílszerűen fejre állítva. Jópofa, mi?
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Ismét eljött a tavasz, és 
előbújtak telelőhelyeik- 
ről a békák. Többen 
közületek undorral 
mondjátok: pfúj, azok 
a nyálkás, ugráló ál-
latok! Ne utálkozzatok, 
amíg meg nem ismerté-
tek ezeket a hasznos, veszé-
lyeztetett, védett kétéltűeket!

Igen, a békák kétéltűek, hasonlóan a gő-
tékhez és szalamandrákhoz, csak éppen nin-
csen farkuk. Bőrük pedig nedves, mirigyes, 
mert azon keresztül lélegeznek a tüdejükön 
kívül; ha kiszáradnak, elpusztulnak. És miért 
kétéltűek? Mert lárváik, az ebihalak a vizek-
ben fejlődnek, és felnőttként térnek át a szá-
razföldi életre.

De miért is kell segíteni a 
békáknak? Hiszen több 

száz millió évvel az em-
ber előtt jelentek meg 
a Földön, és sokáig 
megvoltak a segít-
ségünk nélkül. Azon-

ban éppen az ember 
alakította át úgy a kör-

nyezetüket, csapolta le a 
mocsarakat, szennyezte 

be a vizeket, építette tele utakkal, vasutakkal, 
hogy egyre kisebb élettér jut a kétéltűeknek. 
Pedig nagy baj lenne, ha kipusztulnának, 
hiszen számos állat táplálékai, és maguk is 
rengeteg rovart, férget és csigát fogyaszta-

nak. Ha nem volnának, veteménye-
inket felfalnák a meztelen csigák és 
naphosszat vakarhatnánk a szú-
nyogcsípéseket!

Három évtizeddel ezelőtt hazánk-
ban néhány biológus és természet-

szerető fiatal megalakította a Varangy 
Akciócsoportot (VAC), hogy segítsen a 

békáknak fennmaradni az egyre ellensége-
sebb környezetben. Azóta 
egyre több szervezet 
és önkéntes követte 
ezt a példát.

Ilyenkor tavasz-
szal a békák és 
más kétéltűek 
a telelőhelyeik-
ről a szaporodó 
helyeikre, a vizekbe 
vándorolnak, hogy 
életet adjanak a kö-
vetkező nemzedéknek. Több kilométert is 
megtesznek míg céljukhoz érnek, és közben 
gyakran kelnek át az utakon. Eközben sok 
állat leli a halálát a kerekek alatt. Hogyan le-
het ezt megakadályozni? Az új építésű utak 
alatt helyenként már láthatunk kétéltű-terelő 
rendszereket, amelyek biztonságos alagu-
takon átvezetik az állatokat az út alatt, de a 
legtöbb helyen ilyen nincs. Azonban itt sem 
kell tétlenül nézni, hogy pusztulnak a békák. 
Ideiglenes terelőket kell kiépíteni, így téve 
biztonságossá az átkelést.

Te is segíts a békáknak!
Békamentők

Barnavarangy-pár kel át 
az úton

Békaalagút a Hársas-
tónál, Vas megyében

Segíts te is ilyen kétéltű terelő építésében, az állatok átsegítésében az úton! Keress a 

lakóhelyed közelében működő természetvédőket, akik terelőket építenek. Keresd fel a 

VAC honlapját (www.varangy.hu) vagy          acebook oldalát és tájékozódj onnan!40



Hogyan készülnek az ilyen ideig-
lenes terelők?

1.Védettek-e a hazai békák?
 1. Csak a felnőtt egyedek
 2. Valamennyi fajuk
 x  Nem
2. A békák hangja mire szolgál?
 1. A párok egymásra találására
 2. A ragadozók elijesztésére
 x  A táplálék csalogatására
3. Miért tud az üvegen is felmászni a levelibéka?
 1. Mert ujjai végén tapadókorongok vannak
 2. Mert ujjai ragadós anyagot termelnek
 x  Nem is tud felmászni
4. Mivel lélegeznek a kifejlett békák?
 1. Kopoltyúval
 2. Csak tüdővel
 x  Tüdővel és bőrön keresztül
5. Melyik hazai békafaj a leghangosabb?
 1. Barna varangy
 2. Zöld levelibéka
 x  Foltos szalamandra
6. Melyik hazai békákból van vöröshasú és sárgahasú?
 1. Varangyokból
 2. Ásóbékákból
 x  Unkákból
7. Mi található a barna ásóbéka hátsó lábán?
 1. Ásóbot
 2. Ásósarkantyú
 x  Tapadókorong
8. Mire szolgál a békák hímjeinek a hanghólyagja?
 1. Védekezésre
 2. A hang felerősítésére
 x  A hang képzésére
9. Melyik a legnagyobb hazai békafajunk?
 1. A zöld varangy
 2. A tavi béka
 x  A barna varangy
10. Melyik állítás igaz a barna ásóbéka hímjére?
 1.  A víz alatt brekeg
 2. A leghangosabb béka
 x  Már a tél közepén hallani a hangját
11. Igaza van-e a dalnak, felmászik-e a kecskebéka a fűzfára?
 1. Ritkán
 2. Csak tavasszal
 x  Soha
12. Mivel táplálkoznak a kifejlett békák?
 1. Növényekkel
 2. Állatokkal
 x  Mindenevők
13. Van-e farkuk a békáknak?
 1. Sosincs
 2. Ebihal korukban van
 x  Egész életükben
13+1.Kinek a feladata a békák védelme?
 1. A természetvédőké
 2. Mindenkié

Mennyire ismered a békákat? Töltsd ki az alábbi 
totót, és a megoldásokat ellenőrizd a 48. oldalon!

A zöld levelibéka Mester Béla fotója. 
A többi képet Kéri András készítette. 
Szöveg és totó Kéri András és Dalkó Szilvia. 

1. Cölöpöket verünk le, és 

fóliát feszítünk ki, aminek az 

alját leássuk a talajba

2. Vödröket ásunk le a fólia vagy háló 

mellé, az akadály mentén éjjel vonuló 

állatok beleesnek és megvárják, míg 

másnap reggel értük megyünk

3. A békákat kiszedjük a vödrökből 

és átvisszük a vízhez
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A kísérlet
Kapcsold be a lámpát, tartsd elé elsőként a tiszta
üveget, majd a színes fóliákat, a fekete papírt,
végül a fadeszkát. Az üveg szinte változatlanul

átengedi a fényt. A színes fóliák is átengedik, de
eközben megváltoztatják: a fehér fényből piros
vagy zöld lesz. A fekete papír és a fa egyáltalán
nem engedi át a fényt. 
A fekete papír közepéből vágj ki egy csillagot, mint 
ahogy az ábrán látható. Állítsd be úgy a lámpát, 
hogy az körülbelül két-három méter távolságból 
világítson egy világos fal felé. Tartsd a négyzet 
alakú, fekete papírt néhány centiméterre a faltól.

Mi történt?
A csillag alakú lyukon keresztül a lámpa megvi-
lágítja a falat, de a fekete papír árnyékot vet. 
A fénysugarak tehát egyenes irányban terjednek, 

Kísérletek a fénnyel

Hogyan
terjed
a fény?

Erre lesz szükséged:

  lámpa    üveglap    piros 

vagy zöld fólia    fekete papír

  kenyérvágó deszka    olló 

Legfontosabb érzékszervünk a szemünk. Ezek továbbítják számunkra 
mindazokat az információkat, amelyek a fény közvetítésé vel érkeznek 
hozzánk. Ahogyan a fülünk a levegô rezgéseire, a hangra reagál, 
úgy érzékeli szemünk a fényt. A fény lehet fehér vagy színes, származhat 
a Naptól vagy éppen egy lámpától. Láthatjuk a Hold vagy a szobában lévô 
tárgyak által visszavert fényt is. De mi is a fény?
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Gondolkodtál már azon, hogy egyáltalán miért 
látjuk a körülöttünk lévő dolgokat? A Nap és 
egy lámpa közös tulajdonsága, hogy saját fé-
nyük van. A legtöbb tárgy azonban nem ren-
delkezik ezzel a tulajdonsággal, vagyis nem 
világít. Mit jelent ez? Egy bekapcsolt zseblám-
pát például könnyen észre lehet venni egy sötét 
szobában, de a többi tárgynak megvilágításra 
van szüksége ahhoz, hogy láthatóvá váljék.

A kísérlet
Helyezd az asztalra egymás mellé a papírlapokat
és a tükröt. Sötétítsd el a szobát. Világítsd meg
a zseblámpával a fekete papírt, és figyeld meg,
mennyire lesz világos a szobában. Ezután a fehér
papírra irányítsd a zseblámpát, és ismét vedd
szemügyre, hogy mennyit világosodott a szoba.
Most a színes papírokat világítsd meg, és figyeld,
hogy milyen színű lesz a szoba. Végül pedig
a tükör kerül sorra.

Mi történt?
A különböző papírok, de különösen a tükör, szem-
mel láthatóan visszaverik a rájuk eső fényt. Ennek
a visszavert fénynek egy része a szemedbe is eljut.
Emiatt láthatod a tárgyakat. A különböző tárgyak
azonban egyáltalán nem viselkednek egyformán.
A fehér papír több fényt ver vissza, ugyanakkor
minden irányban szétszórja a fényt. A fekete
papír alig ver vissza valamit, mivel elnyeli a fény 
többségét. A színes papírok is visszaverik a fényt, 
de közben a zseblámpa fehér fényét színes fénnyé 
alakítják át. A tükör gyakorlatilag minden fényt 
visszaver, azonban nem szórja szét: a fénysugár 
egyenes vonalban halad a lámpától a tükörig, 
majd a tükörtől a falig. Az üveg – bár hasonlít 
a tükörhöz – csupán megtöri a fényt. A tükörrel 
tehát meg tudod változtatni a fénysugarak irányát, 
anélkül, hogy azok szétszóródnának.

Mi veri
vissza
legjobban
a fényt?

nem kerülik meg a tárgyakat; ha tudnak, áthatol-
nak rajtuk (üveglap), de ha nem, akkor visszafor-
dulnak vagy elnyelődnek.

Erre lesz szükséged:

  zseblámpa    tükör

  fehér papír    fekete papír 

  színes papírok

Tudod-e,
hogy teheted láthatóvá a fénysugara-

kat? Világíts egy ködös estén a zseb-

lámpáddal az égre. A ködben láthatóvá

válnak a fénysugarak, mert minden

egyes vízcseppecske eltérít és szétszór

egy kis fényt. Hasonló jelenség gyakran 

szerepel egyes kísértettörténeteketben. 

A vándorok elôtt a ködben egy ember 

alakja jelenik meg, azonban ahogy köze-

lebb lépnek, eltûnik. Vajon szellem volt? 

Nem: a lenyugvó nap a megnyúlt árnyé-

kot vetítette a ködös levegôre.
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Forrás: Mi MICSODA Kísérletek könyve, Babilon Kiadó, 2016
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  L a b o r  a   k o n y h á b a n
A tojás lélegzése

amelyeket pórusoknak nevezünk (ilyen póru-
sok vannak az emberi bőrön is). 

Ezek a pórusok teszik lehetővé, hogy a le-
vegő kiáramoljon a tojásból, amitől, úgy tűn-
het, lélegzik a tojás, amint a benne lévő leve-
gő kitágul és igyekszik átfurakodni a héjon.

Lépések

 Óvatosan helyezd bele a pohárba vagy a 
kancsóba a tojást!

 Lassan, óvatosan öntsd rá a forró vizet, 
amíg az edény szinte teljesen meg nem 
telik! 

Hagyd az edényt asztalon vagy más víz-
szintes felületen, és néhány percig figyeld 
a tojást! (Az üveg forró lehet, légy óvatos!)

  Használj nagyítót, hogy közelről lásd, mi 
történik!

Mi történik a tojással?

Miután a tojást forró víz érte, apró buborékok 
jelennek meg a tojáshéjon, amelyek végül a 
víz felszíne felé törnek. 

A tojás nagyobbik, tompább felén, két 
tojáshártya között, van egy apró légkamra. 
Amikor ez felmelegszik, a benne lévő levegő 
kitágul és megpróbálja megtalálni a tojásból 
kivezető utat. De vajon hogyan jut ki?

A tojáshéjat szabad szemmel nem, de na-
gyítóval jól látható ezernyi aprócska lyuk fedi, 

Forrás: http://www.sciencekids.co.nz/experiments/eggbubbles.html

Amire szükséged lesz:

• tiszta pohár vagy kancsó

• forró víz (ilyenkor mindig jó, ha 

van a közeledben felnőtt!)

• 1 db tojás

• nagyítólencse1.

2.

3.

4.

Fotó: Greensboro Science Center
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  L a b o r  a   k o n y h á b a n

Lépések

Tölts meg egy poharat kb. háromne-
gyed részig vízzel! 

 Óvatosan önts étolajat a pohárba úgy, 
hogy az olajréteg vastagsága kb. fél 
cm legyen! 

Szórjunk egy csipetnyi sót (ha lehet, 
nagy szeműt) az olaj tetejére! 

Figyeld meg a sódarabkák mozgását! Mi tör-
ténik? 

A sódarabkák olajcseppekben a pohár al-
jára süllyednek. Az olajcseppek kis idő múl-
tán felemelkednek a felül lévő olajrétegbe.

Miért marad az olajréteg a víz felett? Miért 
süllyed le a pohár aljára az olaj és a só? Miért 
vándorol vissza az olaj? 

Magyarázat

Az olaj sűrűsége kisebb, mint a vízé, ezért 
felül helyezkedik el. A só nem oldódik az 
olajban, és a só-olaj keverék sűrűsége na-
gyobb, mint a víz 
sűrűsége, így 
lesüllyed a 
pohár aljára. 
Kis idő után 
az olajat „el-
engedi” a só 
és visszaemel-
kedik a felső 
rétegbe.

Forrás: http://belvarbcs-oveges.hu/portal/kiserletek-dokumentalasa/fizika-kiserletek/kiserletek-vizzel
Fotók: pixabay

1.

2.

3.

Kísérlet vízzel
Amire szükséged lesz:

• 1 pohár

• fél pohár étolaj

• csipetnyi, lehetőleg nagy  

szemű só

45
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89

88

Kell-e másoknak segíteni?

Ha távol vagy, és nem tudsz segíteni

a barátaidnak, elveszíted õket?

Ha a barátaid nem segítenek neked,

azért a barátjuk maradsz?

Aki azért van veled,

mert segítesz neki,

az valóban a barátod?

Mindig összebarátkozunk

azzal, akinek segítünk?

Jó, jó,
de…

NAGYLE LK Ú́S ÉG

IGEN, HOGY 
JÓ SOK BARÁTOM

LEGYEN.

Mitõl lehet boldog az életed?

1514

És boldogtalan leszel,
valahányszor összevesztek?

Tényleg az számít, hogy
mennyien vannak?

Nem zavar, ha a barátaidnak
rajtad kívül más barátai is vannak?

És ha a barátaid épp boldogtalanok,
amikor te meg nem?

BOLDOGSÁG

HA EGY
CSOMÓ

BARÁTOM
VAN. 

Évi
Peti

Juli

SamuJózsi
Jancsi

Juci Laura

GáborKati
Zsófi

Pisti

Ka
rc

si

de…
Jó, jó,

Gondolkodni gyerekjáték

„Nem volt nálam csúnyább gyerek Rácpácegresen. Azazhogy mit 
beszélek, hetedhét országon nem akadt nálam csúnyább gyerek. 
A lábam gacsos volt, a hasam hordóhas, a fejem úritök, az orrom 
ocsmonda, egyik szemem balra nézett, másik szemem jobbra nézett, 
hívtak emiatt kancsalnak, bandzsinak, árokba nézőnek; tyúkmellem 
volt, suta voltam, fülem, mint az elefánté, harcsaszám volt, puklis ka-
rom, a termetem girbegurba.
Hát ilyen csúnya voltam.
Vagy tán még annál is csúnyább.
Úgy szégyenkeztem emiatt, ahogy még senki Rácpácegresen. És 
forrt bennem a düh, emésztett a méreg, rágtam magam, elöntött az 
epe. Miért vagyok én ilyen csúnya? Kiért? Miért? Mi végre? Ki végre?”

(Lázár Ervin: A Hétfejű Tündér, részlet)

Az élet nagy kérdéseiről gyereknyelven
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Mitõl lehet boldog az életed?

1514

És boldogtalan leszel,
valahányszor összevesztek?

Tényleg az számít, hogy
mennyien vannak?

Nem zavar, ha a barátaidnak
rajtad kívül más barátai is vannak?

És ha a barátaid épp boldogtalanok,
amikor te meg nem?

BOLDOGSÁG

HA EGY
CSOMÓ

BARÁTOM
VAN. 

Évi
Peti

Juli

SamuJózsi
Jancsi

Juci Laura

GáborKati
Zsófi

Pisti

Ka
rc

si

de…
Jó, jó,

Biztosan te is gondolkodtál már azon, hogy miért éppen olyan vagy, amilyen, miért azok a szü-
leid, akik, mitől függ, hogy valami jó vagy rossz. Nem biztos, hogy megleled az örök igazságot, 
de közelebb visz hozzá, ha minél többet kérdezel! Persze nem árt, ha van, aki válaszol…

A                 sorozat köteteiben érdekes, izgalmas és vicces példák 
találhatók arra,

miként  

tegyün
k fel 

kérdéseket 
– 

akár je
lentős 

dolgokró
l is,

mire érde-mes figyelni , amikor egy kérdést sze-retnénk meg-fogalmazni ,

A sorozat kötetei segítenek önmagad megismerésében, hogy megtudd, ki vagy, meg hogy mi 
az élet, és olyan kérdésekről is gondolkodhatsz, hogy mi a jó és mi a rossz.

A sorozat kötetei:

hányféleképp kérdezhetünk, hogy a kérdést alaposan kö-rüljárhassuk,

miképpen 

válaszolhat 

egy felnőtt 

akár egy rá-

zósabb k
ér-

désre is,

hogyan gyűjtsük az elhangzott állításokat, válaszokat.
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A rejtvények megoldásai

Barátság  20-21. oldalA kolbász, a béka és az egér  8-9. oldal

A új barát  5. oldal

Csomótündér 12-13. oldal

Te is segíts a békáknak! 41. oldal

1. a) tisztelendő, lelkipásztor
b)  Pl. A barátok szárított gyógynövényekből készí-

tenek teát a kolostor látogatói számára.
Zsigmond és Levente barátok, megosztják egy-
mással a titkaikat.

2.  Bajban tudja meg az ember, ki az igazi barát.

2. 
M A R G I T S Z I G E T

P A R L A M E N T

O P E R A H Á Z

G E L L É R T H E G Y

H A L Á S Z B Á S T Y A

S Z É C H E N Y I * G Y Ó G Y F Ü R D Ő

L Á N C H Í D

V Á R O S L I G E T

V I G A D Ó

Megfejtés: Apollónia

1.  

elvállalta beszerzett

összetalálkozott

szakácskodott kisepregette

belészökött összeégette

rászorították megszégyellte

megforgatta felbomlott

2.  1. - C
2. - D
3. - A
4. - B

1. XIV.
az emberek
képviselőfánkot
szeles
szitakötőt kötni

2, 1, 1, X, 2, X, 2, 2, X, 1, X, 2, 2, 2

Illusztráció:  

Buzay István

3. 
H,I,H,H

4.  
b) c) b) a) c)

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

elhatározták


