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MESÉJÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN.

Ismered Bab Bercit? Magányosan él a széljárta fák közt, valahol a Négyszögletű Kerek Erdő szom-
szédságában, és egy napon rátalál egy beszélő kőre. A kő azt kívánja tőle, hogy virág lehessen, Bab 
Berci pedig megtanulja a szobrászkodás csínját-bínját, és csodálatos kővirágot farag új barátjából. 
Olvasd el Lázár Ervin klasszikus meséjét itt: http://goo.gl/EJ8wfX, vagy nézd meg a mese alapján 
készült rajzfilmet itt: https://goo.gl/Kdm8br, és alkoss te is kővirágot!
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Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

olvasas.opkm.hu

Célunk, hogy a köznevelési intézmé-
nyek és könyvtárak együttműködését 
elősegítve, fejlesszük a gyermekek olva-
sási, digitális és információszerzési kom-
petenciáit. A Portálon megtalálhatók az 
otthoni és iskolai olvasásfejlesztéshez 
felhasználható teljes szövegű oktatási 
segédletek, valamint hazai és külföldi 
jó gyakorlatok. Közvetlenül elérhető az 
Országos Pedagógiai Könyvtár online 
könyvtári adatbázisa.

Az Országos Pedagógiai Könyvtár gyűj-
teménye minden korosztály számára 
biztosítja az olvasásfejlesztéshez szük-
séges szakirodalmat. A könyvtár gyer-
mek- és ifjúsági irodalmi gyűjteménye 
több mint 30.000 kötetet számlál. Ezek 
között megtalálhatók szépirodalmi és 
szakkönyvek, folyóiratok, képesköny-
vek, mesék, versek és kézikönyvek. 
Az opac számos lehetőséget kínál az in-
formációk megtalálására: kereshetünk 
szerző, cím, cím szavai, tárgyszó, nyelv, 
műfaj stb. szerint.

A Portálon összegyűjtött oktatási min-
taprogramokat pedagógusok és iskolai 
könyvtárosok készítették alap- és kö-
zépfokú iskolák számára. Az olvasási, 
digitális és információ-szerzési kom-
petenciákat fejlesztő programok nem 
formális és informális képzési formában 
alkalmazhatók, melyek során a könyv-
tárak világával is megismerkedhetnek 
a tanulók.

A Hommage á Zrinyi című mintaprog-
ram a középiskolai magyar irodalom 
és történelem tantárgy tananyagához 
kapcsolódó iskolai könyvtári foglalko-
zás. A program célja az 1566-os sziget-
vári ostrom és Zrínyi Miklós: Szigeti ve-
szedelem című művének feldolgozása. 
A tanulók IKT eszközök és kooperatív 
tanulási technikák segítségével sze-
reznek információkat a hősi eposzról, 
a szerzőről és hadvezér dédapjáról.

A Portál a fentieken kívül:

–  az olvasással, az irodalommal – külö-
nös tekintettel a mai magyar iroda-
lomra –, az információáramlás új esz-
közeivel és lehetőségeivel (részben 
informatikával), valamint a könyvtár-
ral kapcsolatos híreket, információ-
kat, pályázati lehetőségeket szolgál-
tat (RSS szolgáltatással is);

–  naptárában megjeleníti a fenti té-
mákhoz kapcsolható eseményeket, 
azok részletes leírásával;

–  gyermek- és ifjúsági irodalmat, vala-
mint internetes linkeket ajánl ismer-
tetésekkel, pontos elérhetőségekkel;

–  játékos, olvasást ösztönző programo-
kat tartalmaz fiataloknak;

–  a felület lehetővé teszi az interaktivi-
tást, az oldalra lehet regisztrálni, azt 
követően az anyagokat, dokumentu-
mokat értékelni, hozzájuk kommen-
teket fűzni;

–  az oldalról elérhető többek között 
a PKM tankönyvadatbázisa és a 
Könyv és Nevelés folyóirat összes 
eddig megjelent száma letölthető, 
nyomtatható formában is. 

OLVASÁS PORTÁL
LEGYÉL TE IS 
KÖLYÖKOLVASÓ!
A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár és az Informa-
tikai és Könyvtári Szövetség országos irodalmi játékot hirdet 
általános iskolás korú gyerekeknek.

A KÖLYÖKOLVASÓ három fordulójának feladatai egy-egy 
szépirodalmi alkotáshoz kapcsolódnak. A három próbát 
sikeresen teljesítő könyvbarátok jelvényt és oklevelet kapnak, 
a legügyesebb játszótársainkat pedig országos kölyökolvasó-
találkozóra hívjuk Kecskemétre 2016 tavaszán.

A KÖLYÖKOLVASÓ játékra egyéni játékosok vagy maximum 4 
fős csapatok egy regisztrációs lap kitöltésével folyamatosan 
j elentkezhetnek, amelyen a települési vagy iskolai könyvtáros-
nak a könyvtári tagságot igazolnia kell.

A regisztrációs lap letölthető a következő helyről: 
www.bacstudastar.hu/internetes-olvashow

A regisztrációs lapokat 
a következő címre várjuk: 

Katona József Könyvtár – „Kölyökolvasó” 6000 
Kecskemét, Piaristák tere 8.

A lapban szereplő rejtvények megoldásai

Muratyabusz   4. oldal
ÉKÍTŐ POCAK = ÉPÍTŐKOCKA
BAB VASALÓ = ALVÓSBABA
DOBAI FALC = FOCILABDA
KÖVES MENY = MESEKÖNYV
JÓTÉT SZÁR = JÁTSZÓTÉR
KÉT SAJÁT SÁR = TÁRSASJÁTÉK

Bambula bácsi egy különös üzenetet talált...
(Egy lehetséges megoldás): „ A szüleim rendkívül mérgesek 
voltak, mert a matematika dolgozatom egyesre sikerült. Az 
osztályfőnök behívatta édesanyámékat az iskolába, azóta 
megállás nélkül tanulnom kell. A fejem is már belefájdult, 
nagyon elfáradtam! De ha igyekszem, el tudok menni játszani 
a barátaimmal! Szia!”

Tatu és Patu elszabadul 8. oldal

b)  Hány kavicsra volt szükségük  
szombaton a vásárláshoz?  15 
kavicsra.

c)  Melyik nap költött a legkeve-
sebbet a két jóbarát?  Kedden.

d)  Hétfőtől szombatig összesen 
mennyi kavics került a kasszába?  
84 kavics.

e)  Tatu egy 100 kavics értékű 
levélbankjeggyel fi zetett hétfőn. 
Hány kavicsot kapott vissza 
Patutól?  83 kavicsot.

f)  A két furavári fi ú fantasztikus ebédet készít. A menü ínycsiklandó 
zöldséglevesből és túrós spagettiből áll. Desszertnek muffi nt tálal-
nak. Mennyibe kerül a háromfogásos lakoma? 18 kavicsba.

6 kavics

5 kavics

3 kavics

a) 

INFLÁCIÓ Különböző vastagságú függőleges 
vonalakból és számjegyekből 

álló információ, mely az adott áru 
azonosítására szolgál.

Billentyűzetből és képernyőből álló 
számítógépes berendezés, mely 

lehetővé teszi az elektronikus vásárlást, 
pénzfelvételt is.

Fontos feladata, hogy a lakosságot 
megbízható, naprakész információkkal 

lássa el az egészséges, biztonságos 
táplálkozás terén.

A pénz értékének romlása.

ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI 
HIVATAL

BANKKÁRTYA TERMINÁL

VONALKÓD

Párosíts!   9. oldal

Párosíts!        9. oldal
Japán = jen
Egyesült Királyság = font
Írország = euró
Románia = lej
Izrael = sékel
Zambia = kwacha
Mexikó = peso
Etiópia = birr
Oroszország = rubel
Horvátország = kuna

1. A találós kérdések közül háromnak megegyezik a megoldása a me-
sében olvasottakéval. Találd ki, melyik a kakukktojás!  

 D – Hold.

2. A királykisasszony a világraszóló lakodalom után is szívesen tette 
próbára a palota népét fejtörő feladványokkal. Gondolkodj, majd 
felelj a furfangos kérdésekre!

 a) Három óra elelteltével is ugyanannyi, azaz 7 létrafok fog kilát-
szani a tengerből, mert dagályban a hajó is együtt emelkedik a 
vízzel.

 b) Mindegyik lovag kap egy smaragdot, az egyikük pedig a ládával 
együtt viheti el a drágakövet.

 c) Az 5 egymást követő nap: tegnapelőtt, tegnap, ma, holnap, hol-
napután.

Találós kérdések  13. oldal

4mikkamakka-bor.indd   2 2016. 02. 26.   9:47:14



Fotó: K
rn

ác
s 

An
dr

ás

6Mikkamakka

Felelős szerkesztő:
dr. Pompor Zoltán

Főszerkesztő:
Pásztor Csörgei Andrea

Olvasószerkesztő:
Besze Barbara

Szerkesztőbizottsági tagok:
Dániel András 

Nyulász Péter 

Szekeres Niki

Szerkesztőség: 
Farkas Judit 

Győrfi Ágnes 

Lakatos István 

Sándor Enikő 

Susánszky-Tóth Krisztina

Lapterv és tördelés: 
Neményi Zsolt

Megrendelés és hirdetés:
Biró Anita, Telefon: 06-1 235-7212 

E-mail: kiado@ofi.hu

Felelős kiadó:
dr. Kaposi József

Kiadja:
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Kiadó és szerkesztőség:
1143 Budapest, Szobránc utca 6–8.

E-mail: mikkamakka@ofi.hu

Nyomda: 
Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. 

2900 Komárom, Igmándi u. 1.

Terjesztés: 
Magyar Posta Zrt.

ISSN 2416-2396

A lapban megjelentetett cikkek, 

fotóművészeti alkotások, egyéb 

szerzői művek szerzői jog védelme 
alatt állnak, másolásukhoz és 

közzétételükhöz a szerző és a kiadó 

írásbeli engedélye szükséges.

A Mikkamakka lapszámait minden 

iskola alsó tagozata egy példányban 
ingyenesen megkapja. 

Kéziratokat nem őrzünk meg és 

nem küldünk vissza.

Meg nem rendelt cikkekért nem áll 

módunkban honoráriumot fizetni.

Készült 3000 példányban.

Legközelebbi lapszámunk március-

ban jelenik meg.

Tartalom
Muratyabusz – Adamik Zsolt 

meséje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Muratyabusz feladatok . . . . . . . . . .  4

„Korcsolyázni is szeretek, de azt

sohasem szoktam”  – Elekes Dóra 

írót Szekeres Niki kérdezte . . . . . . . .  5

Elekes Dóra versei . . . . . . . . . . . . . . . .  7 

Tatu és Patu elszabadul

boltos játék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

Győrfi Ágnes feladatai . . . . . . . . . . . .10

Játékok és fények – Makhult 

Gabriella illusztrátorral Sándor 

Enikő beszélgetett  . . . . . . . . . . . . . .  12

A királykisasszony találós 

kérdései – görög népmese . . . . . .  14

Népi Játékok . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

Nyulász Péter versei  . . . . . . . . . . .  18

Lakatos István: Kelkáposzta 

Kelemen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

Smafu, Kobak és Bibe – Lakatos 

István képregénye 3. rész . . . . . . . . 20

Julia Donaldson: Papírbabák . . . .  22

Dániel András: Smorc Angéla nem 

akar legóba lépni . . . . . . . . . . . . . . .  22

Fehérlófia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27

Könyvajánló nagytesóknak . . . . .  28

Marbushka, ahol a fa és

a vászon életre kel  . . . . . . . . . . . . .  28

Egy régenvolt kislány álma  . . . . .  30

A meseterek mestere – 

bemutatjuk Kő Boldizsárt . . . . . . . .  32

Játékok a természetben . . . . . . . .  34

Legyél te is bűvész! . . . . . . . . . . . . .  38

Sövénylabirintusok, kerti 

útvesztők . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40

Színházi játék a Kolibriben  . . . . .  42

Budapest Bábszínház  . . . . . . . . . .  43

Nem adom fel Café & Bar . . . . . . . 44

A játék a munkám  . . . . . . . . . . . . . 46

Labor a konyhában  . . . . . . . . . . . . 48

Kedves Gyerekek!
„A játék. / Az különös. / Gömbölyű és gyönyörű…”* – de nem, mert a játék néha 
egyáltalán nem különös, például anya teljesen másképp tudja a szabályokat, mint 
apa, arról nem is beszélve, hogy a legjobb haveromnak sejtelme sincs arról, hogy 
észreveszem, ha csal. Még hogy gömbölyű! A suliban az összes labda inkább 
leeresztett lufi, és ha belerúgok az egyikbe, senkinek sem kell attól tartania, hogy 
betöröm valamelyik ablakot. Szóval a játék, az játék, csak simán. 

De a játék sokszor bonyolult is, és folyton összeveszünk a végére, akkor mire 
jó az egész? Azt mondják a nagyok, azért, mert „együtt vagyunk”, meg „közösségi 
élmény”, és legalább nem a számítógép előtt ülünk…

Elmondjam, én miért szeretek játszani? Mert olyankor ebéd után nem kell rög-
tön leszedni a mosatlan edényt – mert ott maradunk az asztal körül, és a lerágott 
csirkecombokat és krumplimaradékokat kikerülve nagyokat rötyögünk, mert so-
sem értem meg a szabályokat és tuti lesz valaki, aki megsértődik, hogy nem ő jött 
előbb, és ráadásul a pontjait is rosszul adtuk össze. 

Amikor meg kint játszunk valamit, az azért külön jó, mert ha kiborulok, elme-
hetek jól kisírni magam, és mire visszajövök, a szél már kifújta az arcomat, tiszta 
piros vagyok, mégsem kérdezi meg senki, mi a baj. Na, én ezért szeretek játszani!

Ebben a számban csak játék van, úgyhogy ne vegyétek túl komolyan!

Szekeres Niki
szerkesztő

* Kosztolányi Dezső: A játék.
A borítón Kő Boldizsár egyik mesetere (részlet). Poszterek: 1. Bohony Beatrix (Marbushka) 
munkája, 2. Takács Mari: Piroska és a Nagy Mágus, Csimota Kiadó, 2015. www.papirszinhaz.hu

Könyvajánló
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Kisiskolások lapja

Adamik Zsolt meséje
MuratyabuszMuratyabusz

Van egy múzeum, és abban Bambula bácsi a 
portás.

Nem is dolgozik ott senki más, pedig 
abban a múzeumban van kiállítva a Pu-
pák Piricsősz, egy eredeti sárga Kávafüty-
työs HZNG, két csinos akvarell a bezingai 
turkászok HIBIBIjéről (akik a képeken véres 
csatában győzik le a misinkai brutyókat 
épp), egy tucat kipreparált muszkatockos 
bögyöge, sőt, sőt: ott látható Belegorjuk 
Bihabér Brugó is, egy apró, piros pecsétes 
üvegcsébe elzárva.

Csakhogy, aki a múzeumot felkeresi, an-
nak ez a sok minden egyáltalán nem olyan 
érdekes. A látogatók magasról tesznek még 
Krampacuki hetevényi csalingájára is, pedig 
abból aztán tényleg csak egy van széles e 
világon.   

A vendégeket nem izgatja semmi más, 
csak a Kiradírozott Szavak Elfelejtett Szo-
bácskája.

Kérdezik is mindig az iskolakirándulá-
sokon a múzeumba vezényelt gyerekek 
Bambula bácsit, akinek a hetyke, de mégis 
tekintélyt parancsoló portási sapkája egyér-
telműen megmutatja, hogy ki az úr a házban: 

– Csókolom, az Elfelejtett Szobácska, 
amiben a Kiradírozott Szavak vannak, az 
merre van? 

Mire Bambula bácsi csak ennyit morog 
vissza:

– Ebadta kölkei, hát nem megmondtam, 
hogy olyan nincs is és nem is volt?

És a gyerekek csalódottan válaszolnak, 
hogy eddig még nem mondta meg, de már 
igen, úgyhogy ők most szomorúak. Ám erre 
Bambula bácsi legfeljebb csak legyint, de ál-
talában azt se.  

Aztán jönnek csapatostul a német turis-
ták, és ők sem bírják ki, hogy ne érdeklőd-
jenek a Kiradírozott Szavak Elfelejtett Szo-
bácskája után.

– Flikkflakk prittyprutty abcúg?
Bambula bácsi ugyanis csak valami ilyes-

mit hall ki abból, amit kérdeznek, mert néme-
tül nem tud, ám ennek ellenére a bajszából, 
ami úgy borzolódik, mint egy mérges ga-
lamb, aki csak svédül ért, és úgy is csak picit, 
világos lehet bárki számára, hogy járt utat 
járatlanért el ne hagyj:

– Hát most aztán eleget hepciáskodtatok 
itt, lehet hazamenni, vagy rendőrt hívok!

És a német turisták megszeppen-
ve oldalognak haza a München melletti 
Hallbergmoosba, és leverten mesélik a 
szomszédaiknak,  de még a postásnak is, 
hogy a Kiradírozott Szavak Szobácskája iga-
zából nincs is.

És így megy ez minden nap. Amióta az 
eszét tudja a világ. 

Kivéve akkor, amikor a múzeum bezár.
Olyankor Bambula bácsi elfújja az összes 

gyertyát, lekapcsolja a villanyokat, és setten-
kedni kezd. Szépen leellenőrzi, nem bújt-e 
valaki a függönyök vagy a Kukupáli Karpupper 
Varkocspampulázójának a szobra mögé. 

Adamik Zsolt meséje
Illusztráció: Dániel András
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És ha nem (és általában nem), Bambula bá-
csi elővesz a zsebéből egy (furcsa, de való-
ban) majom alakú kiskulcsot, kinyitja, majd 
jobbra fordul, aztán balra, és megint jobbra, 
egészen addig, amíg egy vékony folyosócs-
ka végébe nem ér. 

Ahol van egy ajtó. Az ajtóra pedig, ami 
olyan szürke, mint amikor egy vattacukorból 
pattogós cukorka segítségével robbantják 
ki a színeket a sztratoszférába, fekete fi lccel 
ez van kiírva: KSZESZ. És a biztonság ked-
véért a felirat alatt ott vigyorog egy halálfej 
is, hogy mindenki értse, miről van szó.

De Bambula bácsit nem olyan fából fa-
ragták, hogy megijedjen egy halálfejtől. Sőt, 
amikor a kulcsot a zárba helyezi és elfordít-
ja, igazából úgy vigyorog, mint a tejbetök.

Mert Bambula bácsi olyankor belép a Ki-
radírozott Szavak Elfelejtett Szobácskájába.

Lámpást se kell gyújtania, mert tudja, 
mi van ott: szanaszét hevernek a polcokon 
meg a dobozokban az összes számítógép-
ből kitörölt, matekfüzetből kisatírozott, ha-
tóságilag a falakról lefestett összes szavak. 
Minden betű, aminek sokak szerint Nincs 
Semmi Értelme, és ezért például átfi rkálásra 
kerül, ebbe a szobácskába költözik. Olyanok, 
hogy grufuty. Meg hogy papukám! Sőt, még 
az is, hogy PARAMBULI BILITÁCS. 

És ezek a szavak egytől egyig csak 
Bambula bácsira várnak. Szinte remegnek 
az örömtől, mert tudják, mi következik.

Bambula bácsi leveszi a portássapkáját, 
telepakolja Kiradírozott Szavakkal, a zseb-
lámpáját felkapcsolja, és veszett rohangá-
lásba kezd a múzeumban. Fel s alá futkos, 
és közben kicseréli a Pálpusztai Madonna 
Csudálatos Születése címre hallgató fest-
mény nevét arra, hogy „Karkupáli Mikitács 
Sossepukol Össze”. Lepöcköli a koszorús 
Bórfalvi Rómeó mellszobráról a cetlit, és fe-
neketlen portássapkájából ezt rakja a helyé-
be: „HurkaFEjű Bakunyak Parzakutál”. A 16. 
századi szentesi karmazsin mozsárágyúból 
pedig egyszer csak az lesz, hogy „sjfkólili 
bagrumm, pászlival”. A Kiradírozott Szavak 
meg ujjonganak, és kihúzzák magukat, hogy 
na, tessék: belőlük is lett végre valaki! 

Ez Bambula bácsi kedvenc játéka. Egész 
éjszaka tudja csinálni. És ha már csinálja, 
akkor fi atalodik vagy 12 évet, ezért is lesz 
Bambula bácsi mindig portás a múzeum-
ban.

Hurrá!  Sőt: MURATYABUSZ!

És ha nem (és általában nem), Bambula bá-
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Muratyabusz
A  múzeum portás bácsijának kedvenc játéka, hogy éjszakánként a kiállított 
tárgyak feliratait furcsa szavakra cseréli. Ha az alábbi szokatlan kifejezések-
ben megfelelő sorrendbe állítod a betűket, játékkal, játékszerekkel kapcsola-
tos szavakat kapsz megfejtésül. 

Az anagrammák megoldásait írd 
az üres keretekbe!

ÉKÍTŐ POCAK

BAB VASALÓ

DOBAI FALC

KÖVES MENY

JÓTÉT SZÁR

KÉT SAJÁT SÁR

Az anagramma 
olyan szójáték, amiben más sza-

vak vagy kifejezések betűinek felcserélé-
sével új szót kapunk.  Pl.: italok sáska = 

iskolatáska

Bambula bácsi egy különös üzenetet talált a múzeum folyosóján, amit valószí-
nűleg az aznapi iskolai kirándulócsoport egyik tanulója veszített el. Hiába olvas-
gatta portássapkáját vakargatva, szerinte a levélnek Nincs Semmi Értelme, ezért 
annak is a Kiradírozott Szavak Elfelejtett Szobácskájában van a helye! Fogal-
mazd át úgy az üzenetet, hogy az ne kerüljön be az átfi rkált szavak dobozába!

„Az őseim nagyon zabosak, mert karó lett a matek dogám. Az ofő be-
hívatta muteromékat a suliba, azóta örökösen magolnom kell. A burám 
már kipurcant, agyilag zokni vagyok! De ha belehúzok, elmehetek lógni a 
cimbikkel! Cső!”

A 
megfejtéseket a 
borító belsején 

találod.

A feladatokat Győrfi  Ágnes állította össze
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Elekes Dóra két gyerekkönyvet írt eddig, 
egy verseset és egy különös mesét egy 
kislányról, akinek az anyukáját elrabolták 
a dzsinnek. Könyvei viccesek, mi-
közben nem mindig a legköny-
nyebb témákkal foglalkoznak. 
Dórával többek között arról 
beszélgettünk, mit utál vagy 
éppen mit szeret a legjobban 
csinálni…

Mikor írtad az első köny-
vedet, a Tündi és Samut, és mi 
adta az ötletet hozzá?
Akkor írtam, amikor még kicsik voltak a 
gyerekeim. Láttam, hogy sokszor vicce-
sen félreértik egymást, és ebből jött az 
ötlet, hogy olyan verseskönyvet kellene 
írni, ahol a gyerekek ugyanazt a helyzetet 
mindig egy kicsit másképp értik. Mert 
eltérőek a tapasztalataik, mert eltérő dolgok 
érdeklik őket, vagy csak mert éppen akkor 
elbambultak.

Miért Tündi a Tündi és Samu a Samu?
Samu a nagyobbik fi am, Tündi pedig az ovis 
társa volt, akivel sokat játszottak együtt a 
játszótéren. Például lovacskáztak egymás 
hátán. Meg felmásztak a mászókára, és ott 
összeházasodtak. Amúgy azóta már nem 
házasok; amikor külön iskolába mentek, 
vége lett a szerelemnek. Előfordul az ilyesmi.

A gyerekeid mit szóltak a versekhez?
Tetszettek nekik, bár Samu kicsit zavarban 
volt, amiért belekerült egy verseskönyvbe, 
az öccse pedig kicsit szomorú volt, amiért 

nem került bele egy verseskönyvbe. De 
megígértem neki, hogy majd pótol-

juk.

Milyenek szerinted a könyve-
id, játékosak vagy komolyabbak?

Félig játékosak, félig komolyab-
bak. A komoly témákról szeretek 

játékosan írni, mert csak így  derül ki, 
mennyire komolyak; a vicces témákról pedig 
szeretek komolyan írni, mert csak így derül 
ki, mennyire viccesek. Ha a komoly témák-
ról komolyan írnék, a vicces témákról pedig 
viccesen, csak ismételgetni tudnám azt, amit 
előttem már sokan elmondtak. És az uncsi 
lenne.

Mi jelent meg a Tündi és Samu óta, és 
mit tervezel még?
A verseskönyv óta megjelent egy inkább 
nagyobbaknak és felnőtteknek szóló köny-
vem, A muter meg a dzsinnek. Ez arról szól, 
milyen lehet együtt élni egy olyan anyuká-
val, aki folyton berúg. Aztán most tavasszal 
fog megjelenni egy mesekönyvem, amiben 
egy képzeletbeli barát meséli el a kalandja-
it azzal a kislánnyal, aki őt képzeli. Az lesz 
a címe, hogy Dettikéről és más istenekről. 

Elekes Dóra írót Szekeres Niki kérdezte

„Korcsolyázni is szeretek, de azt 
sohasem szoktam”

Fotó: Bart Dániel
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Azért ez lesz a címe, mert a képzeletbeli 
barát isteneknek látja az embereket, ami az ő 
helyzetében szerintem jogos is.

Hogyan szoktál írni?
Nekiülök, aztán néha eszembe jut valami, 
néha nem. Ha eszembe jut valami, akkor le-
írom, ha nem jut eszembe semmi, felhívom 
valamelyik barátomat, és elpanaszolom neki, 
hogy nem jut eszembe semmi. Erre valók a 
barátok.

Mit csinálsz legszívesebben a gyere-
keiddel?
Talán beszélgetni szeretek velük a legjobban. 
Sokkal jobb velük beszélgetni, mint a legtöbb 
felnőttel.

Mi a kedvenc ételed?
A citromos palacsinta. 

Melyik a kedvenc gyerekkönyved?
A Milyen madár? Kollár Árpádtól. Aki még 
nem ismeri, annak mindenképpen ajánlom: 
egyáltalán nem olyan, mint Weöres Sándor.

Mi a kedvenc gyerekfi lmed?
A Kalandra fel! 

Mit utálsz legjobban csinálni?
Interjúkérdésekre válaszolni. Na jó, nem. In-
terjúkérdésekre válaszolni.

Mit szeretsz az íráson kívül csinálni?
Úszni, biciklizni, fi lmet nézni, enni, aludni, sé-
tálni, beszélgetni, vitatkozni. Korcsolyázni is 
nagyon szeretek, de azt sohasem szoktam.

Szoktál játszani?
Amikor még nem voltak gyerekeim, de már 
nem otthon laktam, hanem a barátaimmal, 
majdnem minden este játszottunk: Catant, 
Rizikót, gyilkososat, meg még egy csomó 
más társasjátékot, aminek már nem jut 
eszembe a neve. Mostanában pedig Samu-
val szoktam időnként sakkozni, de nem sze-
retek, mert mindig megver. 

Kun Fruzsina illusztrációja Elekes Dóra A muter 
meg a dzsinnek című könyvéhez (Csimota Kiadó, 
2015)
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Illusztráció: Kun Fruzsina
(megjelent Elekes Dóra Tündi és Samu című 
kötetében, Naphegy Kiadó, 2014)

Logikus
 
F: Délután majdnem elütött egy autó.

És aztán még kaptam is egy pofont.
Ami szerintem nem volt igazságos, 
Mert úgysem ütött volna el,
Mert az úgy nem lett volna logikus, 
Mert minek élünk, hogyha meghalunk. 
 
L: Tegnap csak úgy bambultam a vécén,
És eszembe jutott, 
Hogy ha a nagypapa meghalt, az azt jelenti,
Hogy egyszer én is meghalok.
És ha én meghalok, az azt jelenti, 
Hogy egyszer meghal majd az apu is,
De mi lesz majd azután, ki leszek,
Jaj, kinek a lánya leszek.

Elekes Dóra

Tündi és Samu
A Tündivel megnéztünk egy bácsit.
A bácsi meg vakarózni kezdett.
De ránk szólt a Hugi néni:
Nem szabad a bácsit nézni .

A Samuval megnéztünk egy bácsit.
A mama azt mondta, nem szabad.
De én úgy élvezem,
ha a bácsikat szúrja a szemem.

Van
 
L: Szerintem az elgondolkodtató,  
Hogy a tanár bácsinak is van feneke.
És hogy az milyen már, hogy van neki, 
És közben mindig olyan szigorú, 
És szót kell fogadnom neki,
Mikor tudom, hogy nem csak ül vele.
 
F: Azon szoktam elgondolkodni néha,
Hogy más is gondolkodott-e azon,
Hogy minden embernek van feneke,
És hogy az meg miféle hatalom,
Ami rábír, hogy ne beszéljünk róla,
Mikor tudjuk, hogy tudják, hogy tudom.
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Tatu és Patu elszabadul
Boltos játék
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Részlet Aino Havukainen és Sami Toivonen Tatu és Patu elszabadul 
című könyvéből (Cerkabella, 2014)
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Tatu és Patu legszívesebben az udvaron talál ki mindenféle mókás unaloműző 
időtöltést. Majdnem mindennap játszanak boltosat is. Találd ki, hogy mennyi-
be kerül a spagetti, a zöldségleves és a túró, ha a muffi nnak 4 kavics az ára! 
Segít a gondolkodásban, hogy látod a sorok, oszlopok végén, mikor mennyit 
költöttek.

A 
megfejtéseket a 
borító belsején 

találod.

csütörtök péntek szombat

hétfő =17 kavics

kedd =11 kavics

szerda =14 kavics

=13 kavics

=14 kavics

= ? kavics

1.  A táblázat alapján vá-
laszolj a kérdésekre!

a)  Mennyibe kerülnek a 
fura csemegék? Írd a 
képek melletti keretbe 
az árakat!

b)  Hány kavicsra volt szükségük szombaton a vásárláshoz?  

c)  Melyik nap költött a legkevesebbet a két jóbarát? 

d)  Hétfőtől szombatig összesen mennyi kavics került a kasszába?  

e)  Tatu egy 100 kavics értékű levélbankjeggyel fi zetett hétfőn. Hány 
kavicsot kapott vissza Patutól?  

f)  A két furavári fi ú fantasztikus ebédet készít. A menü ínycsiklandó 
zöldséglevesből és túrós spagettiből áll. Desszertnek muffi nt tá-
lalnak. Mennyibe kerül a háromfogásos lakoma?

4mikkamakka-bel.indd   10 2016. 02. 26.   10:01:42



2016. február  |  6. szám  |  A játék

11

2. Párosíts a kereskedelemben használatos kifejezéseket a jelentésükkel!
 Kösd össze a párokat!

INFLÁCIÓ
Különböző vastagságú függőleges 

vonalakból és számjegyekből 
álló információ, mely az adott áru 

azonosítására szolgál.

Billentyűzetből és képernyőből álló 
számítógépes berendezés, mely 

lehetővé teszi az elektronikus vásárlást, 
pénzfelvételt is.

Fontos feladata, hogy a lakosságot 
megbízható, naprakész információkkal 

lássa el az egészséges, biztonságos 
táplálkozás terén.

A pénz értékének romlása.

ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI 
HIVATAL

BANKKÁRTYA TERMINÁL

VONALKÓD

3. Tatu és Patu boltjában levélbankjeggyel, kavicsaprópénzzel és kéregből készült bankkártyával 
lehet fi zetni. Nézz utána az interneten, hogy a világ különböző pontjain milyen fi zetőeszközök-
kel lehet vásárolni! Színezd azonos színűre az ország nevét az ott használatos pénznemmel!

Japán

Egyesült Királyság

Írország

Románia

Izrael

Zambia

Mexikó

Etiópia

Oroszország

Horvátország

euró

rubel

kwacha

kuna

birr

sékel

jen

lej

peso

font

A feladatokat Győrfi  Ágnes állította össze
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 Már gyerekkorodban is sze-
rettél rajzolni? Milyen emlékeid 
vannak erről?
Igen, az óvodában dőlt el a 
dolog. Nehezen barátkoztam, 
így inkább naphosszat ültem 
az asztalnál és rajzoltam. Király-
lányokat, házakat, macikat, semmi 
extrát, ami különleges adottságokat feltéte-
lezett volna, de elég kitartó voltam, és a sok 
munka (szórakozás) később beérett. Azért a 
legrégebbi barátom is innen van, tehát való-
színűleg néha csináltam mást is, de arra nem 
emlékszem. 

Melyik játék volt a kedvenced, amikor 
gyerek voltál és miért? Esetleg megvan még?
Anyukám készített nekem egy zegzugos kis 
autópálya-várat, amiben fel-alá bújhattak az 
autók, vagy ami épp befért, nagyon izgalmas 
játék volt. Aztán én is csináltam ilyet a gyereke-
imnek. Talán az a legjobb játék, ami nem hatá-
rol be, így sok lehetőséget enged.

Mi a kedvenc játékod fel-
nőttként?
Slackline, azaz kötéltánc. Maga a 
slackline  két fa között térdmagas-

ságban kifeszített lapos heveder. 
Ezen egyensúlyozok. A kötélen sétá-

lás mellett lehet még további trükköket is 
tanulni, ez engem kikapcsol, szórakoztat.

Milyen technikával szeretsz dolgozni? 
Mostanában a könyvek illusztrációin linómet-
szettel dolgozom. A linóval, vagyis a linóleum-
mal sok gyerek találkozhatott már, hiszen ilyen 
szokott lenni például az osztályterem padlója. 
Egy ilyen anyagdarabnak a hátulját apró vésők-
kel metszem ki, ez lesz a linómetszet. Ez olyan, 
mintha kis csatornákat alakítanék ki egy vasta-
gabb felületen, csakhogy ezek a kis csatornák 
majd mintákat fognak megmutatni. Mégpedig 
úgy, hogy a metszetnek azokat a részeit fes-
tem meg hengerekkel, amelyek nem mélyek. 
Ezt végül papírra illesztem és áttekerem egy 
présgéppel, így kerül a végeredmény a papírra. 
Több szín esetében ugyanazt a linót tovább 
metszem, és újabb színekkel nyomom ugyan-
arra a papírra. Sokáig lehet bonyolítani, de nem 
muszáj. Nem kell minden részletet kitalálni; ha 
a lényeg megvan a fejemben, akkor már rosz-
szul nem szokott sikerülni.

Bábszínházi és dekorációs megbízásaid 
is vannak. Hogy képzeljünk el egy ilyen mun-
kát? Hogy fogsz neki egy bábjáték díszletének? 

Makhult Gabriella illusztrátorral 

Sándor Enikő beszélgetett

Játékok és fények

Fotó: Makhult Gabriella

Fotó: Bohus Áron
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Minden színházi munkám más és más. A leg-
utóbbi például egy árnyjáték volt Nagyváradon. 
Nekem könnyebb dolgom volt, nem kellett 
nagyban gondolkoznom, inkább a rendezőnek 
volt nehezebb dolga, hogy hogyan rakja ösz-
sze az egészet. Én jót játszottam itthon vele, 
egy írásvetítőt szereztem a szobába, a ferde 
falra vetítettem. Alig fértem el, a gyerekeim ovi 
után benyomultak hozzám, és ők is játszottak 
az elkészült darabokkal. Izgalmas kísérlet volt. 
Nem is hinné az ember, mennyit lehet játsza-
ni a fénnyel. Az írásvetítőn volt üvegfestékkel 
festett és papírból kivágott kép, meg 
vizescsésze, plexi félgömb pörgettyű, műanyag 
csipke, PET palack-görgetés, textíliák, csúszta-
tás, illesztés, összerakás és szétszedés…
A másik bábelőadás Az égigérő fa volt Za-
laegerszegen. Falemezből készült az egész, 
síkbábokkal. Apróra kitaláltuk Annával, a báb-
színésszel, aki megrendelte. Mondta, hogy 
szeretné, ha nyílnának a tulipánok, én meg 
kitaláltam, hogy tudnak majd kinyílni. Valahogy 
így. Aztán ki is vágtam fából, megcsiszoltam, 

megfestettem, lelakkoztam, nagy 
munka volt, de megérte, mind-

ketten elégedettek voltunk.

Melyik a kedvenc mun-
kád és min dolgozol éppen?

Mindig a legutolsó. Például most Tóth 
Krisztina könyve, a címe A lány, aki nem be-
szélt. Nagyon tetszett a mese, és nem kellett 
elsietni. Itt tudatosan fi gyeltem rá, hogy csak 

akkor csináljam, ha örömömet lelem benne, 
meg hogy minden egyes lap játék legyen, 
kísérlet. Ha egy részletről az jutott eszem-
be, hogy itt legszívesebben csak a lábakat 
ábrázolnám, akkor – bármennyire is furcsa 
ötletnek tűnt nekem – az került a képre. És 
mert engem szórakoztatott, valószínűleg a 
nézőt is inspirálja.

TOP kérdések
 
Gyerekkorodban mi szerettél volna lenni?
Keramikus

Melyik a kedvenc gyerekkönyved? 
A Tücsök és a hangya, az ablakos, kivá-
gott, zseniális változat

Van olyan rajz- vagy festőeszközöd, ami 
már régóta megvan és a kedvenced? 
Egy réges-régi táltosparipa szőréből ké-
szült kínai ecset, amit még a nagyapám 
nagyapja hagyott rám, és aminek mindent 
köszönhetek. 

Mi a kedvenc színed?
Most épp a nagyon erős, világító rózsaszín, 
mondjuk szürkés háttérben.

TOP kérdések

Megjelent Lackfi  János Circus Maximus, 
Csimota Kiadó, 2010.
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görög népmesegörög népmese

A királykisasszony találós kérdéseiA királykisasszony találós kérdései

 gyere ki, gyere be,
szegfű, aranybuza!
bemennek, bemennek,
hogyha megnyilanek.
nyitva van, nyitva van,
csak bujj altal rajta!

Egyszer volt, talán igaz se volt, volt egyszer egy 
királykisasszony. Szépségének messze földön 
híre járt. Mikor eladósorba ért, a királyi palota 
kilincsét egymásnak adogatta a sok vitéz dalia, 
mind a szépséges leányzót szerette volna fele-
ségül. A királykisasszony meg hírül adta, hogy 
csak ahhoz megy feleségül, aki meg tud felelni 
három találós kérdésre; de annak, aki nem tud 
válaszolni, fejét véteti. Már akár tornyot építhe-
tett volna a hercegek és grófok fejéből, annyi 
volt a kérő, de egy sem tudott válaszolni a talá-
lós kérdésekre.

Egyszer aztán egy újabb királyfi  kopogott be 
a palotába. A királykisasszony öregapja nyitott 
neki kaput. Megsajnálta a messze földről jött 
szép királyfi t, és egyre kérte az unokáját, hagyja 
a találós kérdéseket, menjen feleségül a szép 
királyfi hoz, mert a végén még pártában marad. 
De a királykisasszony nem engedett.

– Ha egyszer leánykérőbe jött, vagy felel a 
találós kérdésekre, vagy fejét vétetem!

A királyfi  meg csak nevetett.
– Szép királylány, hadd hallom az első kér-

dést!
A királylány megmondta:
– Egyvalaki átöleli az egész föld kerekét, s 

nincs párja a széles világon. Mi az?
– Könnyű a válasz – mondta a királyfi . – Az 

egész földkerekét átöleli a fényes nap, s nincs 
párja a széles világon!

Az udvari bölcsek örvendezve kiáltották:
– Kitalálta! Kitalálta!
– És most halld a második kérdést! – 

mondta a királykisasszony. – Melyik az az 
anya, amelyik táplálja a kicsinyeit, de mihelyt 
megnőnek, elnyeli őket?

– A tenger – mondta a királyfi . – A tenger 
párája táplálja, növeli a patakokat, a nagy fo-
lyamok meg a tengerbe ömlenek, és az elnyeli 
őket.

– Kitalálta! Kitalálta! – örvendeztek az udva-
ri bölcsek.
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– Következik a harmadik kérdés – mondta a 
királylány. – Jól fi gyelj! Van egy fa, mely fölvált-
va hajt világos leveleket és sötét leveleket. Mi 
az, kitalálod-e?

– Szép királylány, az év az a fa, világos leve-
lei a nappalok, sötét levelei az éjszakák.

– Kitalálta! Kitalálta! – kiáltoztak boldogan a 
bölcsek.

A királyfi  feleségül vette a királykisasszonyt, 
és boldogan éltek, míg meg nem haltak. Így 
volt, mese volt.

1. A találós kérdések közül háromnak megegyezik a megoldása a mesében olvasotta-
kéval. Találd ki, melyik a kakukktojás! Írd a betűjelét ebbe a keretbe! 

Hajókat ringat hullámzó háta, 
őslakos benne bálna, rák és rája.

Egy apának tizenkét gyermeke, egyik sem hasonlít a másikhoz.
Tizenkét testvér kergetőzik, de soha nem érik utol egymást.

 Fent lakom az égen, melegít a fényem, 
sugárból van bajszom, este van, ha alszom.

Mikor fekszel, akkor kél, egyszer egész, máskor fél.
Nincsen tüze, mégis lámpás, a vándornak égi áldás.

A

B

C

D

2. A királykisasszony a világraszóló lakodalom után is szívesen tette próbára a palota népét 
fejtörő feladványokkal. Gondolkodj, majd felelj a furfangos kérdésekre!

a) Az Óperenciás-tenger partján egy hajó ringatózik a kikötőben. Az oldalához egy hosszú 
létra van erősítve, melyből pontosan 7 fok látszik ki a vízből. Ha megkezdődik a dagály, 
óránként 1 létrafoknyit emelkedik a víz. Három óra múlva hány létrafok fog kilátszani a ten-
gerből?

b) Egy kincsesládában 9 smaragdkő van. A drágaköveket úgy oszd el 9 lovag között, hogy 
mindenki kapjon egy zöld smaragdot, és a ládában is maradjon egy! 

c) Sorold fel a hét egymás után következő 5 napját úgy, hogy nem mondhatod ki a „r” hangot!

A mese megjelent: Itt vagyok, ragyogok – Népmesekincstár 
c. kötetben, Bajzáth Mária válogatása, Schall Eszter 
illusztrációival, Kolibri Kiadó, 2014.

A feladatokat Győrfi  Ágnes állította össze

A 
megfejtéseket 

a borító belsején 
találod.
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Népi játékok
Szabó-Tasi Katalin összeállítása
Szabó-Tasi Katalin összeállítása

Játszani jó! És valljuk be, a legjobb móka 
az, ha másokkal együtt is jól tudunk játsza-
ni. Nem volt ez évszázadokkal, sőt valószí-
nűleg évezredekkel ezelőtt sem másképp 
– bár időgépünk nincs, hogy visszarepül-
hessünk a múltba, pedig az is jó játék le-
hetne! 

A néprajz izgalmas tudomány, elődeink éle-
tét, elsősorban a paraszti világ letűnt szo-
kásait, eszközeit, életmódját kutatja. Ehhez 
az életmódhoz a játék, a gyerekek játékai is 
szorosan hozzátartoztak, és nagyon gazdag 
a kincsestár, amiből válogathatunk. Ha van 
kedvetek, próbáljátok ki ti is azokat a játéko-
kat, amikkel nagyszüleink, dédszüleink játsz-
hattak az udvaron, a kertben, az iskolában!

Gombozás
Nevezték még pénzezésnek, kövezésnek is, 
attól függően, hogy mivel játszották. 
Ássatok egy kis lyukat, vagy húzzatok egy 

vonalat a földön, és a kijelölt kezdőhelytől 
mindenki dobja el a gombját vagy kavicsát a 
lyuk vagy vonal felé. Akié a legközelebb esik, 
az kezdheti a játékot, vagyis két ujjal pöckölje 
a gombot vagy kavicsot a lyuk vagy vonal 
felé.  Az első dobást követően már csak pöc-
kölni szabad, minden soron következőnek 
csak egyszer. Az nyer, aki először a lyukba, 
vagy a vonalon túl tudja pöckölni a gombot 
vagy a követ. A célba ért gomb vagy kő azé, 
aki oda juttatta. Az első kör addig folytatódik, 
míg valamennyi gomb vagy kő a lyukba nem 
esik, vagy a vonalon túl nem halad. Ezután új 
kört lehet kezdeni. A játékot az nyeri, akinek a 
legtöbb gombja, illetve köve lesz a végén. 

Falhoz verő
Még mielőtt valaki rosszra gondolna, a falhoz 
egy LABDÁT kell odaverni, vagyis odadobni. 
Azért is különösen jó játék ez, mert egy mon-
dóka ritmusára játszhatjátok, amit nagyon 
könnyű megtanulni. A Falhoz verőt egyedül is 
játszhatja, aki tudja a mondókát, de termé-
szetesen izgalmasabb többen játszani. 

Álljunk szemben egy fallal, és dobjuk a 
labdát úgy a falhoz, hogy visszapattanjon, 
és a mondóka szerint kapjuk el!

Egy kéz (egy kézzel kell elkapni).
Két kéz (két kézzel kell elkapni).
Sima (elkapás előtt két kezét a tenyerével 

összesimítja).

játszhatja, aki tudja a mondókát, de termé-

Illusztráció: Dániel András
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Csattanós (elkapás előtt tapsol egyet).
Szájbavágós (elkapás előtt egyik kezét a 

szájához veri).
Fülbehúzós (elkapás előtt mindkét kezével 

megfogja a fülét).
Jaj, de karcsú vagyok én (elkapás előtt 

csípőre teszi a kezét).
Lábas (egyik lába alatt dobja a falhoz a 

labdát).
Hátas (háta mögött dobja a falhoz a lab-

dát).
Kisegyes (elkapás előtt ugrik egy kicsit).
Nagyegyes (elkapás előtt nagyot ugrik).
Forgós (elkapás előtt egyet fordul maga 

körül).

Aki egyszer végig tudja csinál-
ni hiba nélkül, az kap egy pontot 
(régen úgy mondták, hogy van 
egy iskolája). Utána a következő 
játékos próbálkozhat. Az győz, aki 
egy bizonyos idő alatt több pontot 
gyűjt, vagy aki először eléri az ere-
detileg kitűzött pontszámot. 

Adj, király, katonát!
Igazi csapatjáték sok futással és nevetés-
sel. Két csapat van, egymással szemben 
sorakoznak fel, jó erősen megfogva egymás 
kezét. Mindkét csapatban van egy-egy király, 
ők a kikiáltók, köztük zajlik le a következő 
párbeszéd:

Adj, király, katonát!
Nem adok!
Akkor szakítok!
Szakíts, ha bírsz!

Néhol még hozzáteszik ezt is:
Kit kívánsz?
Pannit! (itt megnevezik, hogy ki szaladjon) 
A megnevezett gyerek kilép a sorból, ne-

kiszalad a másik sornak egy általa választott 
helyen, és megpróbálja elszakítani a láncot. 
Ha sikerül, egy katonát visszavihet a saját 
seregébe, ha pedig nem, ott ragad fogolynak. 
A játék addig folytatódik, amíg az egyik király 
egyedül nem marad. 

Persze ezek nem kőbe vésett szabályok, a 
játékoknak többféle változata is ismert, sok 
helyen találkozhattál már hasonlóval. Játék-
ra fel! 

Forrás: http://mek.niif.hu/02100/02152/html/06/103.html 
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Kinyerma
A játékot te nyered, 
ha nagyobb a tenyered. 
Ha bezzeg az én tenyerem
nagyobb, mint a te tenyered, 
a játékot nem te nyered,   
hanem az én tenyerem nyer!

Kitalálós versikék
Kemény kalács lapul benne,
ott hajlik a lábam félbe. Mi az ?
    

Finom ételt, hamm, bekapja,
mosolyog, ha kedve tartja,
itt jön ki az ember hangja. Mi az? 
    

Fülem tartja, orrom hordja 
– pedig az csak „szemre való”,
Attól lesz a rosszul látó 
egy csapásra jól olvasó. Mi az?
         

Egy eleje, egy hátulja,
nincsen több, csak kettő ujja.
Egész nyáron pihenhet,
felveszem, ha hideg lesz. Mi az?
    

Szorgalmáért ötös járna,
bolyban lakik, és nem várba’. Mi az?
    

Fehér mellény, fekete frakk – 
akárcsak egy pincéren.
Szárnya van, de mégsem repül, 
csetlik-botlik a jégen. Mi az?
    

Erdő szélén megterem,
tövis nélkül nincs ilyen.
Akkor jó, ha dér megcsípte
piros bogyó. Neve …...  
    

Kitalálós versikék

itt jön ki az ember hangja. Mi az? 

bolyban lakik, és nem várba’. Mi az?

Nyulász Péter
Illusztráció: Buzay István

(pingvin)

(csipke)

(térd)

(száj)

(szemüveg)

(kabát)

(hangya)
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Kép és szöveg: Lakatos IstvánKép és szöveg: Lakatos István
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Julia Donaldson

Könyvajánló

Lélegzetelállítóan gyönyörű történet egy kislányról és öt papírbabájáról. 
Az egymás kezét fogó papírbabafüzér fantasztikus kalandokra kel: a ba-
bák elindulnak a házból, ki a kertbe, ahol előbb egy játék dinó karmai kö-
zül, majd egy sütőkesztyű-krokodil szájából sikerül megmenekülniük, de 
ezután sem nyugodhatnak meg, mert egy valódi olló fenyegeti őket. A vi-
lághírű szerzőt, Julia Donaldsont, többek között a Graffaló-sorozat révén 
már ismerhetjük. Nevéhez fűződik a világ leghosszabb papírbabafüzére 
is, amelyet több mint 45000 papírbabából készítettek; a teljes hossza 
4549,7 méter, csaknem 2 kilométerrel hosszabb, mint az előző rekordtu-
lajdonosé. A Guinness-rekord felállításával két célt tűztek ki az alkotók: 
egyrészt megünnepelni a csodás Papírbabák című kötetet, másrészt 
pénzt gyűjteni egy gyermekeket támogató alapítvány számára.

Betűtészta Kiadó, 2015
32 oldal, keménytáblás

Papírbabák

Besze Barbara válogatása

Dániel András

Smorc Angéla nem akar legóba lépni

Elképesztő következményekkel jár, ha egy kisgyerek nem akar rendet 
rakni a szobájában, és az anyukája mégis ezt szeretné… Az apukája meg 
azt, hogy hagyják nyugton focit nézni… Csakhogy éppen nem harap a 
pocokhal! Viszont elfogyott a pecséttinta! Ráadásul támadnak a holdbéli 
retkek! Dániel András mulatságos meséjéből a fenti furcsa dolgok értel-
met nyernek. A könyvet Pikler Éva rajzai teszik még különlegesebbé.

Pozsonyi Pagony Kiadó, 2015
32 oldal, keménytáblás
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Könyvajánló nagytesóknak

Erebos 

Farkas Judit

U. Poznanski

Te! Igen, te itt a magazinnal 
a kezedben! Téged kereslek 
2012 óta. Úgy tudom, hogy 
szereted az izgalmas köny-
veket. Ha így van, hajtsd vég-
re a következő küldetést és 
nem fogod megbánni!
Az ajánlatom az, hogy ismerd 
meg az Erebos történetét, és 
add tovább valakinek, miről 
olvastál. Ha ezt megteszed, 
elnyered méltó jutalmadat.  
Főhősünk, Nick veszélyes ka-
landba keveredik: az Erebos 
nevű számítógépes játék 
beszippantja a barátait, ismerőseit és végül őt 
is. Bár a valóságban hétköznapi srác, a virtu-
ális térben mégis egy másik személyiséggé 
válik, akit ő épít fel magának. Lovagként saját 
fegyverekkel kell harcolnia, kincseket gyűjte-
nie és küldetéseket végrehajtania, egyre több 
ismerősét vonva be a játékba. Az egyik életé-
ben szülei, barátai, tanárai veszik körül, míg a 
másikban sötét tündék, barbárok és gnómok. 
Mindenhol harcolnia kell, egészen más eszkö-
zökkel, hiszen az egyik oldalon féltik, a mási-
kon pedig le akarják győzni. Végül a két világ 
teljesen összemosódik benne. 

Félelmetes, ahogy ebből a látszólag előre-
programozott játékból olyan feladatok érkez-

nek hozzá, amiket a valós 
életben kell végrehajtania. 
Talán az sem véletlen, hogy 
a program a sötétség gö-
rög istenének nevét viseli, 
Nick azonban annyira bízik 
magában, hogy nem sejti, 
baj lesz, ráadásul mindezt 
teljesen egyedül igyekszik 
megoldani. A kérdés, mi az 
a határ, ameddig képes en-
gedni a külső kényszernek, 
tetteiben meddig mehet el? 
Képes lenne a gyilkosságra? 
És hol kezdődik a játékfüg-

gőség, illetve mi segítheti abban, hogy újra 
szabad legyen? 

Szerencsére az izgalmas, fordulatos és 
velejéig kortárs könyv választ ad ezekre a 
kérdésekre.

Egy dologra azonban neked is fi gyelned 
kell. Ahogy a játék függővé teszi a főhőst 
és a barátait, a könyvet is lehetetlen leten-
ni. A küldetésed végén tégy úgy, ahogy az 
Erebosban soha nem szabad! Add tovább a 
hírt a játékról és a könyvről!

Ursula Poznanski: Erebos Pongrác Kiadó, 
2012, fordította: Gémes Szilvia
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Marbushka, ahol a fa és 
a vászon életre kel

Susánszky-Tóth Krisztina a Marbushka Játék Manufaktúrában járt
Susánszky-Tóth Krisztina a Marbushka Játék Manufaktúrában járt

Marbushka műhe-
lyében reggeltől estig 
szorgos kezek mun-
kálkodnak. Náluk (a 
nyomtatást kivéve) a 
legapróbb dolgok is 
kézzel készülnek, így 
Beatrix mellett egy 
kis csapat dolgozik: 
varrónők, akik a babák 
testét és ruháit készí-
tik, és egy esztergá-
lyos, aki a játékok fa 
tartozékait alakítja ki.

Egy kis családi műhelyt mutatok be nektek, 
ahol nap mint nap különleges, eredeti játékok 
készülnek. Ismerjétek meg a Marbushka Játék 
Manufaktúrát, amit Bohony Beatrix és Zöld 
László hozott létre.
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Az ötlettől egy játék megva-
lósításáig sok időre, aprólé-
kos munkára és kitartásra 
van szükség, ez egy igazi 
közös és egyben családi 
munka, amiben Bojka, Beat-
rix és László lánya is aktívan 
részt vesz.

Fa, újrahasznosított 

papír, vászon, mind 

olyan természetes 

alapanyagok, me-

lyek óvják a kör-

nyezetet, és egyedi 

külsőt varázsolnak a 

babáknak, kirakók-

nak, társasoknak.

Fa, újrahasznosított 

papír, vászon, mind 

olyan természetes 

alapanyagok, me-

lyek óvják a kör-

nyezetet, és egyedi 

külsőt varázsolnak a 

babáknak, kirakók-

nak, társasoknak.

Fotó: Marbushka
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Egy régenvolt kislány álma

Mi lehet ez? Valósággá vált mese? Vagy 
inkább mesévé álmodott valóság? A szé-
kesfehérvári Hetedhét Mesemúzeumban 
sétálva úgy érezzük magunkat, mintha va-
lami varázslat által egy régen élt kislány ál-
mába csöppentünk volna. A legfurcsább az, 
hogy ez igazából így is van! A gyűjtemény 
alapítója, Auer Erzsébet tizenhárom éves 
volt, amikor egy családi tragédia miatt 
meg kellett válnia az édesapjától kapott 
gyönyörű játékaitól. Bizonyára ezért történt, 

hogy felnőtt korában szenvedélyévé vált a 
játékgyűjtés. Mintha elveszett gyerekkorát 
egy állandóan bővülő, szövevényes játékvilág 
megalkotásával igyekezett volna pótolni. A 
gyűjtésben követte őt művészettörténész 
végzettségű lánya, Moskovszky Éva is. Közös 
munkájuk eredménye egy több ezer játékot 
számláló gyűjtemény lett, amelynek néhány 
éve a Székesfehérvár belvárosában található 
Hiemer-ház ad otthont. Mintha egy elegáns 
baba társasház folyosóin sétálnánk, egymást 

Dániel András a Hetedhét Mesemúzeumról

Egy mesebeli konyha a kiállításról Fotók: Kiss László
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követik itt a nagy gonddal berendezett szobák, 
konyhák, fürdőszobák, amelyekben Estella, Gi-
zella, Valentine és a többi, százévesnél is öre-
gebb porcelánbaba éli bútorokkal, nippekkel, 
csipkékkel kibélelt életét. 

Amíg a gyerekek nyomon követik a miniatűr 
utcákon, boltokban, lakásokban zajló baba-
életet, szüleik sajátos ruha- és bútortörténeti 
kiállításként élvezhetik a Mesemúzeum gyűj-
teményét. A XVIII-XIX . századi empire, barokk, 
biedermeier berendezésekből összeállított 

szobabelsők a múlt századelő polgári ízléséről 
mesélnek, gyerekkézhez szabott méretben. 
A kiállított korabeli vonat- és hajómodellek, 
élethű játék állatok, miniatűr gépek és papír-
színházak is mind a régmúlt – a kor ízlését a 
legmagasabb fokú mesterségbeli tudással 
szolgáló – kézművesiparának különös emlékei. 
Furcsa, elfeledett tárgyak, amelyek átvészelve 
sok-sok viszontagságos évtizedet, végül egy 
régenvolt kislány valósággá vált álmában ta-
láltak otthonra.

Valami régesrégi játékbál táncrendjén mereng a múzeum 
egyik szépséges lakója

Ha kedve támadna, Estella muzsikálhatna is  különleges, 
zeneszerkezetes babazongoráján

Nyüzsgő élet a babaváros főutcáján

Fanni kortalan szépség. Ki gondolná, hogy több, mint száznegyven 
éve üldögél elegáns nappalijában?
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A szobrásszal Pásztor Csörgei Andrea beszélgetett

Játszótéren biztosan mind jártatok már, de 
vajon voltatok-e már mesetéren?! Ha igen, 
akkor szerintem tudjátok, miért vagyunk 
nagy rajongói, ha pedig még nem, akkor 
elmeséljük, hogy ezek a helyek nem csak 
abban különböznek egy átlagos játszótér-
től, hogy színesebbek és különleges, egyedi, 
fából készült játékok találhatóak rajtuk, ha-
nem abban is, hogy mindegyikük valamilyen 
tematika vagy jól ismert népmese, monda 
nyomán készült. Megálmodójuk és építőjük 
Kő Boldizsár, aki barátaival, munkatársaival 
(köztük az ebben a lapszámban bemutatott 
Makhult Gabriella illusztrátorral) évek óta ké-
szíti a szebbnél szebb, izgalmasabbnál izgal-
masabb, képzőművészeti alkotásnak is beillő 
mesekerteket.

Van-e még hely, ahol szobrokon szaladgál-
hatsz, csimpaszkodhatsz, csúszkálhatsz? 
Ugye, hogy nincs! Kedvcsinálónak mutatunk 
hát néhány képet, hogy a következő napfé-
nyes hétvégét már valamelyik mesetéren 
töltsétek. Segítségképp azt is megír-
juk, melyiket merre keressétek.

Boldizsár pedig elárult nekünk 
néhány apró titkot…

Mikor határoztad el, 
hogy játszótereket, 

pontosabban mesetereket 
fogsz építeni?
Csaknem húsz éve annak, 

hogy Balla Gábor barátommal a művészet 
szerepének, terepének átalakulásáról beszél-
getve eljutottunk oda, hogy köztéri és hasz-
nálható szobrokat, tehát akár játszótereket 
lenne jó alkotni, művészi eszközökkel és 
mondanivalóval.

Milyen iskolába kell annak járnia, aki 
játszótérépítő akar lenni?

Én a Képzőművészeti Egyetemre jártam 
képgrafi ka szakra; a szobrászati 
ismereteket, hála édesapámnak, 
otthon is kaptam. Sok szobrász 

barátom van, akikkel közösen 
alkotunk; a szerkezeti, anyagis-
mereti, biztonsági tudnivalókat, 
megoldásokat pedig folyamato-

san tapasztalom és tanulom. 

Bemutatjuk Kő Boldizsár mesetereit
A meseterek mestere
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Mikor határoztad el, 
hogy játszótereket, 

pontosabban mesetereket 
fogsz építeni?
Csaknem húsz éve annak, 

képgrafi ka szakra; a szobrászati 
ismereteket, hála édesapámnak, ismereteket, hála édesapámnak, 
otthon is kaptam. Sok szobrász 
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Van-e olyan mese, amihez nagyon 
szívesen készítenél játszóteret, ám eddig 
még nem volt lehetőséged rá?
Sokat foglalkoztat mostanában egy olyan 
hely megalkotása, ahol a Föld népeinek 
mondái egy nagy térben jelennének meg, 
szervesen kapcsolódva egymáshoz, ahogy a 
kultúrák is.

Mi a kedvenc 
ételed?
Ábel fi ammal na-
gyon szeretünk süt-
ni-főzni, legjobban 

a közös rög-
tönzéseink 
nevenincs 
eredményeit 

kedvelem.

Mit csinálsz legszívesebben, ha épp 
nem mesetereket készítesz?
Mikroszinten építem a világbékét!
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Meseterek

„Zöld Péter” népmesejátszótér, Budapest, Millenáris 
Park – Balla Gáborral (2000) 

„Szélkerék” tér, Budapest, Kelenföld – Balla Gáborral 
(2001) 

„Évkerék” tér, Budapest, Farkasrét (2003) 
„Mátyás király vadászaton”, Zsámbék (2005) 
„Csillagmadarak”, Villány, Wunderlich Magyar Borok 

Háza (2007) 
Mesekert, Kárász (2007) 

Mátyás Király Játszótér, Erdőkertes (2008)
János Vitéz Játszóliget, Hódmezővásárhely (2009) 
Patkó Bandi Játszótér, Pécs (2009) 
Mátyás Király Reneszánsz Játszókert, Visegrád 

(2010) 
T ücsök-Tanya Játszóház, Budapest, Angyalföldi 

Gyermek- és Ifjúsági Ház (2010) 
Vasúti Játszópark, Nagycenk (2011) 
Mitológiai Játszótér, Budapest, Aquincum (2012)  
Széchenyi Játszótér, Nagycenk (2012) 
Szent Ferenc- és Szent György-játszóterek, Spa-

nyolország, Montblanc (2013) 
Csizmás Kandúr Játszóház, Budapest (2013) 
Jaime és Violante de Hungría Történelmi Játszó-

park, Spanyolország, Barcelona (2014) 
Tündér Ilona Mesekert Budapest, Holnemvolt Park 

(2014) 
Szent Ferenc Szívkórház – Szent Ferenc felnőtt és 

gyermek játszótér, Budapest (2015)
Tékozló fi ú felnőtt játszótér, Ráckeresztúr (2015)

A teljes lista megtalálható a Mikkamakka honlapján, 
a http://folyoiratok.ofi .hu/mikkamakka/ oldalon
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Nemsokára itt a jó idő! Hamarosan újra ki 
lehet menni a szabadba és kipróbálhatjá-
tok, milyen Bio-háborút vívni, miként fárad 
el egy cinke vagy milyen érzés vaddisznó-
nak lenni…

Bio-háború
Kiszel Kata Zsófi a nyomán

A Bio-háborút a számháborúhoz hasonló 
szabályok alapján kell játszani, de a résztve-
vők nem számokat, hanem állatokat és nö-
vényeket használnak, a tápláléklánc szintjei 
szerint. A fejre rögzíthető táblára az élőlény 
nevét vagy képét kell helyezni. A játék elején 
érdemes felrajzolni egy táplálékpiramist, 
hogy jól látható legyen a különböző csopor-
tok leolvasási rendszere. 

A tápláléklánc alapján a növényt megeszi 
a növényevő, őt megeszi a ragadozó. Az 
úgynevezett lebontók a legveszélyesebbek, 
ők ugyanis mindenkit megehetnek. Mivel 
az általuk lebontott tápanyagot a növények 
hasznosítják, így őket a növények ejthetik ki 
a játékból. 

Érdemes a táblákon külön színnel jelölni 
vagy felírni a kategóriákat: növény: zöld, nö-
vényevő: kék, ragadozó: piros, lebontó: fe-
kete. A csapatok felosztása így néz ki: 20 fő 
esetén csapatonként: 4 növény, 3 növény-
evő, 2 ragadozó, 1 lebontó
30 fő esetén csapatonként: 7 növény, 4 nö-

vényevő, 3 ragadozó, 1 lebontó
40 fő esetén csapatonként: 9 növény, 5 nö-
vényevő, 4 ragadozó, 2 lebontó

A játék menete:
1. A Bio-háborút a szabadban 

játsszák két nagy csapat-
ban (védők és támadók), 
amelyeket különböző szín-
nel kell jelölni: a védők kék 
színű fejtáblát, a támadók 
piros színű fejtáblát kapnak. 

2. A kiszemelt terepnek elég 
nagynak kell lennie, 
lehetőleg jó sok bú-
vóhellyel.

3. A védőknek el kell 
rejtenie egy zászlót 
szemmagasságban és 
jól védhetően, amit olyan helyre 
érdemes tenni, ahol a kiszedése 
nem okoz sérülést; avarba dugni 
vagy dobozba tenni tilos! A 
zászló egyébként lehet 
egy botra csomózott 
kendő is. Elrejtésére a 
védők 5 percet kapnak. 

4. Ki kell jelölni egy célt, aho-
vá a zászlót a támadó 
csapatának el kell 
juttatni. Játék közben 
erre az állomásra kell 
mennie a kiesett játé-
kosoknak is. 

Játékok a természetben
Sándor Enikő összeállítása
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5. Ezután léphet akcióba a támadók csa-
pata. A cél az, hogy megszerezzék és 
célba juttassák a zászlót. 

6. Játék közben nem szabad kézzel az 
ellenséghez érni, csak a táblák leolvasá-
sával lehet legyőzni az ellenfelet. A táb-
lákat eltakarni nem szabad.

7. Íme néhány tipp, hogyan tudod védeni 
magad játék közben: támaszd a hom-
lokod egy fa törzséhez vagy hajolj le a 
földre, de vigyázz, ezt a cselt sem sza-
bad a végtelenségig csinálni, alkalman-
ként mindössze 30 másodperced van 
kicselezni így az ellenséget!

8. Akinek a fejtábláját leolvassák, kiesik. Ha 
a zászlóval a cél felé tartó támadót leol-
vassák, annak a zászlót ott kell letennie, 
ahol éppen volt. Viszont a csapattársai 
továbbvihetik a cél felé, de ha a védők 
találják meg előbb a zászlót, akkor visz-

szavihetik az eredeti rejtekhelyre. 
Új helyet nem kereshetnek 

neki!
9. Tehát mindkét csapat 
támadhatja a másikat. A 

támadók nyernek, ha a zászlót el 
tudják juttatni célba, de a védők ezt 

megakadályozhatják, ha „felfalják” 
a támadókat.

Néhány példa arra, milyen élő-
lények szerepelhetnek a 

védők és a támadók 
csapatában: 

Védők (kékek):
Növények:

sás, mogyoró, fenyő, 
lóhere, galaj, ibolya, 

bogáncs, pitypang, tölgy, kőris, békalencse, 
katáng, kakukkfű, bodza, cickafark, csalán, 
vadmurok, szőlő, som, vadrózsa, bükköny, 
szamóca, kökény, komló, pimpó, kender, 
szappanfű, szarkaláb, fodorka, kapor, bog-
lárka, iszalag, tyúkhúr, szeder, juhar, száz-
szorszép, liliom, kosbor, nefelejcs, hóvirág

Növényevők: 
muflon, őz, sáska, lúd, szamár, pocok, ürge, 
szender, tücsök, seregély, pacsirta, süvöltő, 
cserebogár, poszméh, pávaszem, cincér

Ragadozók/rovarevők: 
róka, medve, nyuszt, menyét, bagoly, sakál, 
vidra, hiúz, vércse, cickány, fürgegyík, héja

Lebontók: 
légy, galóca, ezerlábú, baktérium, rókagom-
ba, őzláb

Támadók (pirosak):
Növények: 
csenkesz, bükk, cickafark, gyertyán, kanka-
lin, hárs, árvácska, vadcseresznye, zászpa, 
kamilla, pipacs, libatop, dió, ribiszke, zsálya, 
habszegfű, sóska, peszterce, pajzsika, hu-
nyor, lucerna, galagonya, borbolya, gyékény, 
napraforgó, mályva, menta, torma, harang-
virág, lednek, repce, len, üröm, őszirózsa, 
pásztortáska, margaréta, lapu, gólyahír, úti-
fű, vackor

Növényevők: 
szarvas, zerge, nyúl, juh, ló, hörcsög, pele, 
hód, éti csiga, kabóca, citromlepke, meggy-
vágó, pinty, gerle, bodobács, ormányosbo-
gár, hattyú
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Ragadozók/rovarevők: 
farkas, nyest, görény, vadmacska, sas, kí-
gyó, borz, egerészölyv, sün, denevér, sólyom, 
hermelin

Lebontók: 
giliszta, tinórugomba, penészgomba, 
szkolopendra, csiperkegomba, muslica

Hordd a hernyót!
Bombay Bálint nyomán

Képzeljétek el, egy cinegeszülő akár három-
százszor is fordul egy nap, hogy megetesse 
a fi ókáit! A Hordd a hernyót! elnevezésű 
játékkal kipróbálhatjátok, milyen nehéz 
feladata van. Ezt a játékot az erdőben kell 
játszani. Az előzőleg akár papírból készí-

tett hernyókat (vagy hernyófotókat) el kell 
helyezni egy meghatározott szakaszon. Ha 
többször is játszanátok Hordd a hernyót! 
játékot, érdemes a papírhernyókat laminálni. 
Két madárodúba (vagy gyűjtésre alkalmas 
dobozkákba) kell gyűjteni a játékosoknak az 
erdőben elszórt hernyókat, és az vagy az a 

Fotó: Fehérvári Bence
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csapat győz, aki/amelyik egy bizonyos idő 
alatt a legtöbb hernyót összeszedi. Vannak 
mérgező hernyók is, amiket feltűnő színnel 
érdemes megjelölni, ezeket nem szabad 
összeszedni. 

Vaddisznójáték
Patkó László nyomán

Ebben a játékban bárki kipróbálhatja, milyen 
érzés kis vadmalacnak lenni. Köztudomású, 
hogy a vaddisznók gyengén látnak, ezért be 
kell kötni annak a szemét, aki vállalja a vad-
malac szerepét. Ezt a játékot csak csoport-
ban lehet játszani. El kell kapni a vadmala-
cot, a vadmalacnak pedig menekülnie kell. 
Izgalmasabb, ha olyan talajon játsszátok, 
ahol reccsenő faág, csikorgó kavics van.

A játék menete: 
A játékhoz kell egy felnőtt, aki segíteni fog a 
játék lebonyolításában.

A játékosoknak egy kört kell formálniuk, a 
kör közepére a malacka kerül. 

A körben állók közül valaki jelentkezik, és a 
kör széléről elindulhat becserkészni a malacot. 

Fontos, hogy a támadónak nem szabad 
lerohannia a vadmalacot, és a körben állók-
nak csendben kell maradniuk. 

Ha a vadmalac meghallja a közeledőt, 
rámutat, és az szoborrá válik a játék végéig. 
(Ezt a játékvezető jelzi a vadmalacnak is.) 
Azonban a malacnak nem szabad össze-
vissza mutogatnia, mert az szabálytalan. 

Aki eléri a vadmalacot, megérinti őt, ezzel 
győzött, a következő körben ő lehet a vad-
malac. 

A játékok ismertetésében a Pangea Kulturá-
lis és Környezetvédelmi Egyesület segített. 
Az egyesület Süni és Sündörgő táboraiban 
a gyerekek a természetben tanulhatnak 
növényekről, madarakról, rovarokról, meg-
ismerkedhetnek a geológia vagy a néprajz 
alapjaival, de jut idő a fenti, nem hétköznapi 
játékokra is. A táboroknak és környezetvé-
delmi foglalkozásoknak a pénzesgyőri Breu-
er László Természetvédelmi Oktatóközpont 
és Erdei Iskola ad otthont. 

Elérhetőségek: 
www.pangea.hu
www.sunitabor.hu
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1

Két fonalat összefogsz, majd megkérsz egy nézőt, nyissa ki a te-
nyerét, te pedig beleteszed a két fonal összecsippentett két végét, 
majd megkéred, zárja be a tenyerét a két véggel.

2

A két fonal szabadon maradt két végét te fogod meg, elszámolsz 
háromig, és kirántod a néző kezéből a másik két fonalvéget. Cso-
dák csodájára már nem két különálló fonal lesz a kezedben, hanem 
egyetlenegy! Meg is vizsgálhatja a közönség a fonalat, semmi kü-
lönöset nem talál majd rajta.
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A két fonal szabadon maradt két végét te fogod meg, elszámolsz 
háromig, és kirántod a néző kezéből a másik két fonalvéget. Cso-
dák csodájára már nem két különálló fonal lesz a kezedben, hanem 
egyetlenegy! Meg is vizsgálhatja a közönség a fonalat, semmi kü-
lönöset nem talál majd rajta.

136

Ez a két fonal eredetileg is egy fonal, csak kettőnek mutatod 
a trükk legelején. Mégpedig úgy, hogy az egy fonalat a közepén 
szétsodrod kettő-kettő szálra. Kb. egy négycentis szakaszon sod-
rod szét, csak úgy fogod meg a kezedben, hogy a hüvelykujjaddal 
takarod, hogy ez igazából egy kötél, amelyet középen kétfelé 
sodortál.

Innentől kezdve csak ügyesen kell beletenni a néző tenyerébe 
a szétsodort rövid részt. Ügyelj arra, hogy te csak azután húzd ki 
a kezed az övéből, amikor ő már összezárta a tenyerét. Nehogy 
idő előtt vedd le a kezed a titkos takarásról, mert akkor láthatóvá 
válik, hogy ez csak egyetlen fonal!, hoggggggy y ezez cs k egegeeegggyeyyyeyeyyy tlen onononallll

137

A trükk Kőhalmi Ferenc Feri és a csodagyár című könyvében található.
Kolibri Kiadó, 2015
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Legyél te is bűvész!
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Sövénylabirintusok, kerti útvesztők

Ha egy útvesztőt végig szeretnénk 
járni, kiváló megfi gyelővé kell vál-
nunk, tájékozódó képességünket 
erősíteni kell, hogy az út nehézsége-
it leküzdjük. Labirintus az őskortól 
napjainkig számos kultúrában fel-
lelhető. Látható a görög–római mo-
zaikokon, kelta kőmaradványokon, 
középkori katedrálisok kövezetén és 
kastélyok kertjében. XIV. Lajos szá-
mára kertépítő mestere, André Le 
Notre egy gyönyörű sövénylabirin-
tust „épített” Versailles-ban, amely 
ügyességi próbák, mulatságok, 
táncok színhelye volt. Hamarosan 
megszaporodtak a vidéki kastélyok-
ban is bükkből, ciprusból, tiszafából 
nevelt kerti útvesztők, melyekbe 
csapdákat, hidakat, lépcsőket épí-
tettek, és aki elérte az útvesztő kö-
zepét, ott egy toronyból fi gyelhette 
tovább a többiek bolyongásait.
A következő oldalon útvesztőt látsz. 
El tudsz-e jutni a közepükig? Kita-
lálsz-e belőlük?
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A szöveg és a kép megjelent a Jártamban... kertemben - Kertművészet mindenkinek című 
könyvben, melynek szerzői, Eplényi Anna és Schmidt Gertrúd az idén 40 éves GYIK-műhely 
munkatársai. A kötetet Máray Mariann  illusztrálta, és a Könyves Egér Kft. adta ki, 2013-ban.
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Érdekel a színház, és szívesen benéznél a kulisszák 
mögé? Találkoznál színházi alkotókkal és beszédbe 
elegyednél rendezőkkel, színészekkel?  

Ezúttal a budapesti Kolibri Gyermek- és Ifjúsági 
Színház izgalmas programjaira szeretnénk felhívni a 
fi gyelmedet. Ha kíváncsi vagy, és kísérletező, akkor a 
színházban a helyed!

A színházolvasó programon kiderülhet számodra, 
hogyan válik egy irodalmi mű színházi előadássá, 
minek van jelentése egy színdarabban, és kik vesznek 
részt abban a közös játékban, amit színháznak neve-
zünk. A Locspocs, a kis tengeri szörny című darabot 
a 6–8 éveseknek, a Macska voltam Londonban, vala-
mint az Emília és az angyal, akit Körmöczi Györgynek 
hívnak című előadásokat pedig a 7–10 éveseknek 
ajánlja a színház. Együtt dolgozhatjátok fel és játsz-
hatjátok el a látott helyzeteket, a sokszor nem is olyan 
egyszerű témákat. 

A színháznak vannak olyan gyerekfoglalkozásai is, 
amelyek egy-egy előadásra készítenek fel vagy azokat 
dolgozzák fel. Ebben az évadban például A medve, 
akit Vasárnapnak hívtak című darabhoz is kapcsoló-
dik ilyen dramatikus játék.

Alex játékmedvéjét Vasárnapnak hívják. Füle kockás, 
mancsa puha, kedves gombszeme van. Akkor is 
szelíden néz, ha játékvonaton ül, akkor is, ha mesét 

hallgat, és akkor is, ha belenyomják a fejét a paradi-
csomszószba. De vajon mit gondol a medve, miköz-
ben egy szárítókötélen lóg a fürdőszobában? Fáj-e 
neki, ha megtépázzák, örül-e, ha megölelik? Van 
egyáltalán valami a derűsen csillogó gombszemek 
mögött? Alex nagyon szeretné kideríteni.

Egy reggel furcsa dolog történik: a kisfi ú a szo-
bája helyett egy játékboltban ébred. Körülötte hozzá 
hasonló fi úk és lányok sorakoznak a polcokon. Az 
eladó egy öreg mackó, és a vevők is egytől egyig 
medvék. Medveországban ugyanis az embergyere-
kek a játékok, akiket a medveszülők megvásárolnak 
a bocsoknak. Hamarosan Alexet is kiválasztja egy 
medvepapa, és hazaviszi a kicsinyének. Egy medve-
bocsnak, akit Vasárnapnak hívnak…

Az előadást követő 45 perces játék során együtt gon-
dolkodhattok, hogyan kellene bánnunk a játékainkkal 
illetve egymással. Mit jelent törődni valakivel? Hogyan 
érdemes a másikkal beszélni?
Az előadásban és a foglalkozáson szereplő színészek: 
Alexics Rita, Ruszina Szabolcs, Nizsai Dániel, Fehér 
Dániel. A darabot Axel Hacke írta, Kuthy Ágnes ren-
dezte.
Köszönet Gyevi-Bíró Eszter színházi nevelési koordi-
nátornak a foglalkozásokról és előadásról adott infor-
mációkért.

Színházi játék a Kolibriben

Farkas Judit

Fotó: Szlovák Judit
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A Budapest Bábszínház hét éve minden 

évben megrendez egy bábfeszti vált, ami 

valamilyen közös téma köré épül. Idén 

március 21. és 24. között  Lázár Ervin mű-

veinek adaptációit láthatjátok. Így a szín-

padon újra megelevenednek Mikkamakka 

(lapunk névadója!), Nagy Zoárd, Bab Ber-

ci, a Hétf ejű Tündér és sok ismert mese-

alak történetei és kalandjai. A feszti válon 

neves magyarországi és egy határon túli, a 

Szabadkai Gyermekszínház előadásai sze-

repelnek. A feszti válra a Móra Kiadó kiírt 

egy pályázatot, amelynek felhívását la-

punk belső borítóján találjátok. Ha szeren-

csések vagytok, jegyet nyerhett ek a feszti -

vál valamelyik előadására!

Március 21., 
hétfő

A kétarcú boszorkány Sopronból, a Petőfi  Színházból látogat meg minket (10:00 órakor)

A kislány, aki mindenkit szeretett című előadással 

jelentkezik a Szabadkai Gyermekszínház (16.00 

órakor)

Március 22., 
kedd

A veszprémi Kabóca 
Bábszínház a Négy-
szögletű Kerek Erdő 
című előadásukkal 
érkezik (14.30 órakor)

16:00 órakor kez-
dődik A legkisebb 

boszorkány a 
zalaegerszegi Griff Bábszínház előadá-

sában 

Március 23., 

szerda

A Budapest Báb-
színház a Hétfejű 
Tündér című elő-
adásukkal készül 
(10.00 órakor)

15:00 órától a bé-késcsabai Napsugár Bábszínház előadása, a Berzsián és Dideki 
látható

Március 24., csütörtök
Egész napos szakmai konferencia 
a színházi nevelésről, a fesztivál 
záró darabja pedig 17.00 órakor 
Gimesi Dóra: Az időnk rövid története 
című bábjátéka lesz a győri Vaskakas 
Bábszínház és az Európai Szabadúszó Művészek 
Egyesülete közös előadásában.

Március 23., 
szerda

Március 21., 
hétfő

Március 22., 

kedd

Fotó: Éder Vera
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Nem adom fel Café & Bar

Susánszky-Tóth Krisztina és Balássy Zsolt képriportja

„Egy olyan hely, ahol mindenki megtalálja 
a helyét, és ahol mindig szeretettel fogad-
ják a betérő vendégeket.”

A budapesti Baross utcában január végén 
nyílt egy új kávézó. Első ránézésre szinte 
semmi nem különbözteti meg más helyektől, 
pedig egyáltalán nem olyan, mint a többi: a 
Nem adom fel Magyarország első kávézó-
ja, amit fogyatékos emberek alapítottak és 
működtetnek. Igazán remek családi program 
betérni ide egy fi nom kakaóra, gyümölcslére 
akár egy remek színházi előadás után. Ne 
hagyjátok ki!

A kávézó lehetőséget nyújt a fogyatékkal 
élő emberek számára, hogy itt munkába 
állhassanak, szakmájukat gyakorolhas-
sák; van köztük pincér, szakács és prog-
ramszervező is. Az ételek, italok elkészíté-
sétől a felszolgálásig mindent ők maguk 
csinálnak.
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A nyitás óta szinte mindig teltház 
van, és az itt dolgozók ennek örül-
nek a legjobban. Az alkalmazottak 
között sokan félállásban dolgoznak 
itt; Imi a kávézó mellett még egy 
helyen felszolgál, Evelin az állat-
kertben is dolgozik, de van olyan 
is, aki életében először itt kapott 
fi zetést, mivel előtte önkéntesként 
dolgozott.

A kávézó közösségi tér is egyben, ami 
azt jelenti, hogy különböző programo-
kat szerveznek ide: volt már itt sajtótá-
jékoztató, osztálytalálkozó és egyesü-
leti megbeszélés is.
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Fekete Zsombor igazi 
ludológus, vagyis 
játékokkal foglal-
kozó szakember. 
Sok digitális játék, 

internetes vetélkedő 
fűződik a nevéhez. Ter-

vezett babajátékot a legki-
sebbeknek, kalandjátékot sulisoknak, tőzsdei 
oktatóprogramot bankároknak és így tovább. 
Ebből már sejthető, hogy mivel is foglalkozik 
egy ludológus, de mit is jelent ez a kifejezés?

A ludológus az a szakértő, aki a játékszabályok, 
játékmechanizmusok oldaláról kutatja, elemzi 
a videojátékokat. Ma már a munkám nagyobb 
részét az „egyszerű” játéktervezés teszi ki, így 
inkább a játéktervező megnevezést használom. 

A digitális játékok meghódították a 
gyereket. Ma már a különböző játékgépek 
segítségével komoly izomlázat is össze lehet 
szedni egy-egy aktív testmozgásra épülő játék 
során. Melyek köztük a legnépszerűbbek?
Hihetetlen tömegeket vonzanak a legegysze-
rűbb mobiltelefonokon is játszható logikai és 
ügyességi játékok, mint az Angry Birds, vagy a 
Candy Crush Saga. Sokmilliós rajongói tábora 
van az úgynevezett esportoknak is. A League of 
Legends, vagy a Counter-Strike rengeteg fi atalt 
vonz. Jó ideje vannak már olyan ünnepelt sztár-
játékosok, akik teltházas arénákban játszanak, 
vagy az interneten közvetített versenyeken 
vesznek részt, és akik példaképül szolgálnak 

az otthonaikban játszó, de sikerre szomjazó 
fi ataloknak. A legnagyobb pénzbevételt persze 
a nemzetközi stúdiók AAA kategóriás játékai je-
lentik, amelyek fejlesztésére annyit költenek, akár 
egy hollywoodi fi lmre. Ezeknek általában véges 
játékidejük van, néhány nap – vagy esetleg egy-
két hónap alatt végigjátszhatók. A Super Marió-
tól a Call of Dutyig minden korosztály megtalálja 
köztük a kedvenceit.

A játék a munkám
Nyulász Péter interjúja

Fotó: Fekete Zsombor
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Ezek mellett még tucatnyi játék műfaj létezik 
népes rajongótáborral, de számos egyedi, nehe-
zen bekategorizálható gyöngyszem is születik 
évről évre, mint például a Minecraft, a Guitar 
Hero, a Sims, vagy a Clash of Clans. Ezek közös 
jellemzője, hogy megjelenésükkel felrúgják a vi-
deójáték-ipar megszokott sémáit, és újszerűen 
szórakoztatják a játékosokat.

Milyen típusú játékokkal szeret legjobban 
játszani egy játéktervező?
Amióta játéktervezéssel foglalkozom, in-
kább csak egyszerűbb játékokra van időm. A 
Facebookon kedvencem a Bejeweled Blitz, ami 
egy nagyon egyszerű játék: drágaköveket kell úgy 
megforgatni, hogy legalább három kő kerüljön 
egy sorba. Szórakoztató, csak egy kis fi gyelem 

kell hozzá. Néha együtt játszom a kisfi ammal, 
aki a LEGO játékok szerelmese. Szinte ünnepnek 
számít, amikor szorítok magamnak néhány órát, 
hogy a kedvenc Zelda és Tomb Raider játéksoro-
zatok valamelyik részével játsszak kicsit.

Lehet-e tanulni is a digitális játékokkal, 
vagy az csak időpocsékolás?
Sok gyerek azzal érvel, hogy a videójátékok fej-
lesztik a készségeiket. Ez alapvetően igaz, de 
sajnos a játék során szerezett gyakorlat csak rit-
kán hasznosítható a valós életben, így valójában 
itt csupán minőségi szórakoztatásról van szó. 
Ne feledjük, hogy a videojátékok egyáltalán nem 
ígérnek olyat, hogy a játékosok fel tudnának ké-
szülni a segítségükkel például az érettségire. 

Hol keressen magának játékot az inter-
neten az a gyerek, aki nemcsak az idejét akarja 
eltölteni, hanem azt szeretné, hogy ügyesebb, 
okosabb legyen a játék használatával?  
Egy kicsit fordítanék ezen: ha egy játék alapján 
kiderül, hogy egy gyereket valamilyen terület kü-
lönösen érdekel, akkor érdemes azzal a területtel 
foglalkoznia, azt tanulnia, abban képeznie magát! 
Sajnos jó oktatójátékokat nagyon nehéz talál-
ni, és az sem biztos, hogy létezik mindenféle 
érdeklődési területnek megfelelő játék. Általá-
nosságban a szimulációs játékok, szimulátorok, 
logikai és műveltségi játékok alkalmasak a tanu-
lásra, de igazából azzal sem teszünk rosszat, ha 
egy gyerek minden további cél nélkül egyszerűen 
csak jól érzi magát, hiszen a szórakozás legalább 
annyira fontos, mint a tanulás vagy a munka. 
Grastyán Endre neurobiológus már a 80-as évek-
ben kimutatta, hogy játék közben olyan anyagok 
termelődnek a szervezetünkben, amelyek létfon-
tosságúak, és külső táplálékokból, vitaminokkal 
nem pótolhatók!
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Labor a konyhában
Összeállította: Réti Mónika

Amire szükséged lesz:
•  néhány darab gumimaci (lehet másfajta gumi-

cukor is)
•  kb. 3 dl víz
•  1 csomag sütőpor (vagy egy nagy evőkanálnyi 

mosószóda)
•  kb. egy dl háztartási ecet (10%-os, de ha ennél 

töményebb ecet van otthon, akkor kevesebb is 
elég)

•  három pohár
•  két kiskanál a kevergetéshez
•  villa

Így készítsd el:
1. Alaposan keverd el a sütőport egy pohár vízben. 

A keveréshez használt kanalat mosd el.
2. Tedd a gumimacikat a sütőporos vízbe. Hagyd 

őket „fürdőzni” legalább 10-15 percig.
3. Ha az idő letelt, egy villával halászd ki őket, és 

tedd át az egyik tiszta pohárba.
4. A másik tiszta pohárba önts 1 dl ecetet. Ezután 

adj hozzá annyi vizet, amennyitől a pohár tele 
lesz, és jól keverd el a tiszta kiskanállal.

5. Most tedd át az ecetes vízbe a gumimacikat, és 
fi gyeld meg, mi történik!

Figyelem: a „használt” gumimacikat a kísérlet vé-
geztével TILOS MEGENNI!

Ötletek:
•  Nézd meg, hogyan működik a kísérlet hosszúkás 

gumicukorral, vagy gumicukor békával.
•  Vizsgáld meg, működik-e a kísérlet, ha ecet he-

lyett citromlevet öntesz a pohárba!

Takarítási együttható:  

Amire szükséged lesz:
•  gumimaci 
•  2 dl víz
•  pohár

Így készítsd el:
1. Tölts vizet a pohárba!
2. Tedd bele a gumimacit, és fi gyeld, mi történik!
3. Nézz rá a gumimacira néhány óra múlva, majd 

másnap reggel és este!
4. Figyeld meg, mikorra „tanult meg” a gumimaci 

úszni!

Ötletek:
•  Próbáld a gumimacit kicsit cukros és nagyon 

cukros vízben is „úszni tanítani”. Lesz-e különb-
ség?
(Végezhetsz például olyan kísérletet, ahol az 
egyik pohárban 1 evőkanál, egy másik pohárban 
pedig 2 evőkanál cukrot keversz el alaposan.)

•  A kísérletet megpróbálhatod (ha van otthon) 
gumicukor békával is.

Takarítási együttható:  

Gumimaci úszni tanul

Táncoló gumimacik 

A kísérletek természettudományos magyarázatait a Mikkamakka internetes oldalán, 
a http://folyoiratok.ofi .hu/mikkamakka oldalon találjátok. 
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Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

olvasas.opkm.hu

Célunk, hogy a köznevelési intézmé-
nyek és könyvtárak együttműködését 
elősegítve, fejlesszük a gyermekek olva-
sási, digitális és információszerzési kom-
petenciáit. A Portálon megtalálhatók az 
otthoni és iskolai olvasásfejlesztéshez 
felhasználható teljes szövegű oktatási 
segédletek, valamint hazai és külföldi 
jó gyakorlatok. Közvetlenül elérhető az 
Országos Pedagógiai Könyvtár online 
könyvtári adatbázisa.

Az Országos Pedagógiai Könyvtár gyűj-
teménye minden korosztály számára 
biztosítja az olvasásfejlesztéshez szük-
séges szakirodalmat. A könyvtár gyer-
mek- és ifjúsági irodalmi gyűjteménye 
több mint 30.000 kötetet számlál. Ezek 
között megtalálhatók szépirodalmi és 
szakkönyvek, folyóiratok, képesköny-
vek, mesék, versek és kézikönyvek. 
Az opac számos lehetőséget kínál az in-
formációk megtalálására: kereshetünk 
szerző, cím, cím szavai, tárgyszó, nyelv, 
műfaj stb. szerint.

A Portálon összegyűjtött oktatási min-
taprogramokat pedagógusok és iskolai 
könyvtárosok készítették alap- és kö-
zépfokú iskolák számára. Az olvasási, 
digitális és információ-szerzési kom-
petenciákat fejlesztő programok nem 
formális és informális képzési formában 
alkalmazhatók, melyek során a könyv-
tárak világával is megismerkedhetnek 
a tanulók.

A Hommage á Zrinyi című mintaprog-
ram a középiskolai magyar irodalom 
és történelem tantárgy tananyagához 
kapcsolódó iskolai könyvtári foglalko-
zás. A program célja az 1566-os sziget-
vári ostrom és Zrínyi Miklós: Szigeti ve-
szedelem című művének feldolgozása. 
A tanulók IKT eszközök és kooperatív 
tanulási technikák segítségével sze-
reznek információkat a hősi eposzról, 
a szerzőről és hadvezér dédapjáról.

A Portál a fentieken kívül:

–  az olvasással, az irodalommal – külö-
nös tekintettel a mai magyar iroda-
lomra –, az információáramlás új esz-
közeivel és lehetőségeivel (részben 
informatikával), valamint a könyvtár-
ral kapcsolatos híreket, információ-
kat, pályázati lehetőségeket szolgál-
tat (RSS szolgáltatással is);

–  naptárában megjeleníti a fenti té-
mákhoz kapcsolható eseményeket, 
azok részletes leírásával;

–  gyermek- és ifjúsági irodalmat, vala-
mint internetes linkeket ajánl ismer-
tetésekkel, pontos elérhetőségekkel;

–  játékos, olvasást ösztönző programo-
kat tartalmaz fiataloknak;

–  a felület lehetővé teszi az interaktivi-
tást, az oldalra lehet regisztrálni, azt 
követően az anyagokat, dokumentu-
mokat értékelni, hozzájuk kommen-
teket fűzni;

–  az oldalról elérhető többek között 
a PKM tankönyvadatbázisa és a 
Könyv és Nevelés folyóirat összes 
eddig megjelent száma letölthető, 
nyomtatható formában is. 

OLVASÁS PORTÁL
LEGYÉL TE IS 
KÖLYÖKOLVASÓ!
A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár és az Informa-
tikai és Könyvtári Szövetség országos irodalmi játékot hirdet 
általános iskolás korú gyerekeknek.

A KÖLYÖKOLVASÓ három fordulójának feladatai egy-egy 
szépirodalmi alkotáshoz kapcsolódnak. A három próbát 
sikeresen teljesítő könyvbarátok jelvényt és oklevelet kapnak, 
a legügyesebb játszótársainkat pedig országos kölyökolvasó-
találkozóra hívjuk Kecskemétre 2016 tavaszán.

A KÖLYÖKOLVASÓ játékra egyéni játékosok vagy maximum 4 
fős csapatok egy regisztrációs lap kitöltésével folyamatosan 
j elentkezhetnek, amelyen a települési vagy iskolai könyvtáros-
nak a könyvtári tagságot igazolnia kell.

A regisztrációs lap letölthető a következő helyről: 
www.bacstudastar.hu/internetes-olvashow

A regisztrációs lapokat 
a következő címre várjuk: 

Katona József Könyvtár – „Kölyökolvasó” 6000 
Kecskemét, Piaristák tere 8.

A lapban szereplő rejtvények megoldásai

Muratyabusz   4. oldal
ÉKÍTŐ POCAK = ÉPÍTŐKOCKA
BAB VASALÓ = ALVÓSBABA
DOBAI FALC = FOCILABDA
KÖVES MENY = MESEKÖNYV
JÓTÉT SZÁR = JÁTSZÓTÉR
KÉT SAJÁT SÁR = TÁRSASJÁTÉK

Bambula bácsi egy különös üzenetet talált...
(Egy lehetséges megoldás): „ A szüleim rendkívül mérgesek 
voltak, mert a matematika dolgozatom egyesre sikerült. Az 
osztályfőnök behívatta édesanyámékat az iskolába, azóta 
megállás nélkül tanulnom kell. A fejem is már belefájdult, 
nagyon elfáradtam! De ha igyekszem, el tudok menni játszani 
a barátaimmal! Szia!”

Tatu és Patu elszabadul 8. oldal

b)  Hány kavicsra volt szükségük  
szombaton a vásárláshoz?  15 
kavicsra.

c)  Melyik nap költött a legkeve-
sebbet a két jóbarát?  Kedden.

d)  Hétfőtől szombatig összesen 
mennyi kavics került a kasszába?  
84 kavics.

e)  Tatu egy 100 kavics értékű 
levélbankjeggyel fi zetett hétfőn. 
Hány kavicsot kapott vissza 
Patutól?  83 kavicsot.

f)  A két furavári fi ú fantasztikus ebédet készít. A menü ínycsiklandó 
zöldséglevesből és túrós spagettiből áll. Desszertnek muffi nt tálal-
nak. Mennyibe kerül a háromfogásos lakoma? 18 kavicsba.

6 kavics

5 kavics

3 kavics

a) 

INFLÁCIÓ Különböző vastagságú függőleges 
vonalakból és számjegyekből 

álló információ, mely az adott áru 
azonosítására szolgál.

Billentyűzetből és képernyőből álló 
számítógépes berendezés, mely 

lehetővé teszi az elektronikus vásárlást, 
pénzfelvételt is.

Fontos feladata, hogy a lakosságot 
megbízható, naprakész információkkal 

lássa el az egészséges, biztonságos 
táplálkozás terén.

A pénz értékének romlása.

ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI 
HIVATAL

BANKKÁRTYA TERMINÁL

VONALKÓD

Párosíts!   9. oldal

Párosíts!        9. oldal
Japán = jen
Egyesült Királyság = font
Írország = euró
Románia = lej
Izrael = sékel
Zambia = kwacha
Mexikó = peso
Etiópia = birr
Oroszország = rubel
Horvátország = kuna

1. A találós kérdések közül háromnak megegyezik a megoldása a me-
sében olvasottakéval. Találd ki, melyik a kakukktojás!  

 D – Hold.

2. A királykisasszony a világraszóló lakodalom után is szívesen tette 
próbára a palota népét fejtörő feladványokkal. Gondolkodj, majd 
felelj a furfangos kérdésekre!

 a) Három óra elelteltével is ugyanannyi, azaz 7 létrafok fog kilát-
szani a tengerből, mert dagályban a hajó is együtt emelkedik a 
vízzel.

 b) Mindegyik lovag kap egy smaragdot, az egyikük pedig a ládával 
együtt viheti el a drágakövet.

 c) Az 5 egymást követő nap: tegnapelőtt, tegnap, ma, holnap, hol-
napután.

Találós kérdések  13. oldal
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Mese mára
MURATYABUSZ – Adamik Zsolt meséje
A királykisasszony találós kérdései

Ismerd meg őt!
Elekes Dóra író
Makhult Gabriella illusztrátor
Kő Boldizsár szobrász

BOHONY BEATRIX

POSZTER
TAKÁCS MARI

TECHNIKA 
Az alkotások bármilyen technikával készülhetnek (pl. sólisztgyurma, kerámia, papírmasé stb.).

BEKÜLDÉS MÓDJA, HATÁRIDEJE
A pályaműveket postai úton várjuk a kiadóba: 

Móra Könyviadó Zrt., 1134 Budapest, Váci út 19. A csomagra kérjük ráírni: „Bab Berci-pályázat” 
A beküldéshez szükséges: alkotó neve, életkora, iskolájának neve és címe, felkészítő tanár elérhetőségei.

Beküldési határidő: 2016. március 10., 24:00 óra.

ELBÍRÁLÁS, ZSŰRI
A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri bírálja el, melynek tagjai: Emőd Teréz, a Lázár Ervin Emlékház 
megálmodója, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa, Lonovics Zoltán, a Móra Könyvkiadó művészeti 
vezetője, és Dávid Ádám, a Lázár Ervin-életműsorozat szerkesztője. 
A nyertesek névsorát 2016. március 17-én hozzuk nyilvánosságra, a Móra Könyvkiadó webes felületein.

DÍJAK
A zsűri által 10 legjobbnak ítélt alkotást beküldők páros jegyet kapnak Lázár Ervin egyik írásának színpa-
di adaptációjára, a március 22-től a Budapest Bábszínház által megrendezésre kerülő BÁBU Fesztiválon.

A MÓRA KÖNYVKIADÓ 
PÁLYÁZATOT ÍR KI

6-10 ÉVES GYERMEKEKNEK, 
LÁZÁR ERVIN KLASSZIKUS 

MESÉJÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN.

Ismered Bab Bercit? Magányosan él a széljárta fák közt, valahol a Négyszögletű Kerek Erdő szom-
szédságában, és egy napon rátalál egy beszélő kőre. A kő azt kívánja tőle, hogy virág lehessen, Bab 
Berci pedig megtanulja a szobrászkodás csínját-bínját, és csodálatos kővirágot farag új barátjából. 
Olvasd el Lázár Ervin klasszikus meséjét itt: http://goo.gl/EJ8wfX, vagy nézd meg a mese alapján 
készült rajzfilmet itt: https://goo.gl/Kdm8br, és alkoss te is kővirágot!

BAb Berci köve

www.mora.hu

pályázat

Buzay István grafikája
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A nyertesek névsorát 2016. március 17-én hozzuk nyilvánosságra, a Móra Könyvkiadó webes felületein.
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di adaptációjára, a március 22-től a Budapest Bábszínház által megrendezésre kerülő BÁBU Fesztiválon.

A MÓRA KÖNYVKIADÓ 
PÁLYÁZATOT ÍR KI

6-10 ÉVES GYERMEKEKNEK, 
LÁZÁR ERVIN KLASSZIKUS 

MESÉJÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN.

Ismered Bab Bercit? Magányosan él a széljárta fák közt, valahol a Négyszögletű Kerek Erdő szom-
szédságában, és egy napon rátalál egy beszélő kőre. A kő azt kívánja tőle, hogy virág lehessen, Bab 
Berci pedig megtanulja a szobrászkodás csínját-bínját, és csodálatos kővirágot farag új barátjából. 
Olvasd el Lázár Ervin klasszikus meséjét itt: http://goo.gl/EJ8wfX, vagy nézd meg a mese alapján 
készült rajzfilmet itt: https://goo.gl/Kdm8br, és alkoss te is kővirágot!

BAb Berci köve

www.mora.hu

pályázat

Buzay István grafikája
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