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Egri Mónika

e velem
A túl szép lepke eset
A túl szép lepke
a többi közt
...bánatos,
és inkább lenne
zárlatos szentjános,

papagáj, hullámos,
illámos,
nem ilyen fenemód cs
alan
de akár hullám- és toll-t

a galand
vagy gondtalan féreg,
reg,
(kaland lesz az, kalandfé
rlek!...)
galandféreg? ugyan, ké
...mert mindenki csak
a szárnyait,
irigyli kecses lábait,

bámulja

lelopnák róla mintázatát
lapát
és inkább lenne a füle
át)
(felvenne rá télen sapk
de még füle sincsen,
,
hogy bojtját mozgassa
nem kell, hogy mindig
sa
a dicshimnuszt hallgas
a nem létező fülével,
melynek bojtja sincs,
mint mondtam,
a szép lepke alakját
ezennel letiportam!
Ne legyen kirívó:

se kihívó,
hímporát letöröltem,
öszöltem,
igazából nem sokat sz
színes pillangóként
keveset repkedett,
sa közt
de a többi színtelen tár
végre
A szerző illusztrációja

boldog

káposztalepke lett.
3

Mikkamakka

ny

A mindentlátó királylá

magyar népmese
Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy király, ennek a királynak meg egy olyan lánya
volt, aki mindent meglátott az egész világon.
Senki se tudott előle úgy elbújni, hogy meg
ne látta volna.
Egyszer ez a király azt hirdette ki az egész
országban, hogy aki az ő lánya elől úgy elbújik, hogy rá nem akad, annak odaadja fele
királyságát s gyönyörű szép leányát. Akit a
lány mégis megtalál, azt karóba húzatja.
Uccu lelkem! Sokan próbálkoztak ezt
megtenni! De hát mindhiába, senki se tudott
elbújni a királykisasszony szeme elől. Cifrábbnál cifrább királyfiak készültek, elbújtak
a világ minden részébe, de ezek is csak úgy
jártak, mint a többiek, a királylány mindjárt
meglátta őket. Már a földieknek minden teremtése elrémült a próbától, senki se mert
többé előállni.
Hát egyszer egy kondáslegény eszébe
veszi, hogy biz ő mégis megteszi, ezért azt
mondja az anyjának:
- No, anyám, süssön nekem pogácsát, készítsen a tarisznyámba kenyeret, szalonnát,
mert én megyek a királyhz!
- Ne menj, édes fiam! Hisz úgyse tudsz
te elbújni! Lásd, mennyi emberfő van már a
király tornácában, a te fejed is odakerül, ha
rosszul üt ki a sorod!
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- Ne búsuljon édesanyám, csak készítsen
élelmet a tarisznyámba!
Megsül a pogácsa, beteszik a kenyeret, szalonnát, úgy indul el a kondáslegény;
megy, mendegél, hát ahogy egy kis tavacska
mellett ballag, meglát ott egy csepp halacskát.
- No, édes kis halacskám! Én téged elviszlek innen, mert ez a tó hamarosan kiszárad,
így hát neked mindegy! Nekem pedig még
hasznomra lehetsz.
Meg is fogta a kis halat, aztán elővett egy
zsíros ruhát, s abba csavargatta. Erre megint
megindult, s ment, mendegélt tovább: hát
ahogy így megy hegyen-völgyön keresztül,
látja, hogy egy sas meg egy holló ütik-tépik
egymást, hogy a tajték szakad róluk. A kondás meg akarja tudni, hogy miért van ez a
nagy csetepaté, s egyenest hozzájuk indul:
- Jó napot adjon Isten! Hát mit csináltok,
miért veszekszetek annyira?
- Áldom az Istened – mondja a sas –,
ugyan hogyne veszekednénk! Lásd, mikor az
apánk meghalt, egy csizmát hagyott ránk.
Most már azon szeretnénk megosztozni, de
sehogyse tudunk. Hát tedd meg te azt a szívességet, igazgasd a dolgunkat, majd megszolgáljuk még valaha.
- Jól van, én megteszem a kívánságtokat,
de tudjátok-e, mit?! Te, sas koma, eredj, szállj
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fel erre a hegyre, te meg, holló, erre a másikra, majd ha odaértek mindketten, akkor
egyet kiáltok, ti meg szálljatok ide énhozzám,
amelyiktek hamarább ideér, azé lesz a csizma.
Úgy is lett. A sas felszállt az egyik hegyre,
meg a holló is a másikra. Itt a kondás egyet
kiált, azok meg szállnak, mint a szél egymás
ellen; de biz csak a sas ért a célra hamarább,
az övé is a csizma. A kondás aztán megint
tovább ballagott. Ahogy ment, mendegélt,
észrevett az út szélén egy hervadásnak indult, letört rózsát. Erre megáll, s azt mondja
neki:
- Hej, édes rózsácskám, de meghervadtál!
Ugyan elvigyelek-e innen, vagy ne vigyelek!
No, de mégis elviszlek, lehet, hogy még szerencsémre leszel.
Ezzel megint elindult, a rózsát meg felszúrta a kalapja mellé. Alig ment egy hajtásnyira, egyszerre csak megszólal a rózsa:
- Hallod-e, kondás pajtás! Te most az
életemet mentetted meg, de nem is felejtem
el soha! Hanem ültess el engem a királykisasszony kertjének a kellős közepébe, ott öntözgess meg minden reggel, majd meglásd,
milyen szép leszek, de tudom, Istenem, nem
is bánod meg.
Mit tett volna mást a kondás, mint hogy
bevigye a királykisasszony kertjének a
közepibe, és ott ültesse el. Aztán beköszönt
a királyhoz:
- Szerencsés jó napot adjon Isten, felséges uramatyám! Én bújni jöttem!
- Ejnye, bomlottál volna meg még a másvilágon, hát te még ki sem állottad a próbát,
máris már atyádnak szólítasz?! No, de majd
megválik, hogy bújsz el: a próba három nap,
ha azt kiállod, tulajdon lányomat s fele királyságomat adom neked; különben Isten hozott,

édes fiam! Tedd le a szűröd! Van itt enni-innivaló, holnap meg majd dologhoz állsz.
Bort, pecsenyét tettek eléje, s vendégeskedett, mint egy hatökrös gazda.
Hajnalban mihelyst pitymallani kezdett,
avval a szóval költötte fel a király a kondást:
- No, fiam, itt az idő, bújj el, ahova tudsz!
A legény nyakába veti a szűrét, s útnak
indul széles e világba. De nagy szomorúságnak adja meg magát, mert nem tudott olyan
helyet kigondolni, ahol a királykisasszony
meg ne látta volna. Hát mit volt mit tenni,
ment, mendegélt a Tisza-parton. Mikor meg
elfáradt, egy kis bokor tövébe heveredett le.
Ott a víz szélén sok apró hal úszkált fel és
alá, ő meg a tarisznyájából kenyérmorzsát
vett elő, s azt szórta be nekik. Erre még több
hal gyűlt a parthoz. Itt jutott őkelmének eszébe, hogy neki is van egy kis hala. Ki is vette
egyszeribe, a tenyerére tette, s úgy merítette
a víz alá, hogy alig volt egy-két szempillantásig a kis halacska a víz alatt, mindjárt
felelevenedett, de bezzeg el is tűnt a kondás
tenyeréről. Csak ott búslakodik, csak ott
szomorkodik magában a legény, hát egyszer
csak egy nagy hal emelkedik ki a vízből, volt
legalábbis oly nagy, mint egy ökör. Szétnéz a
nagy hal, köszönti a kondást:
- Szerencsés jó napot, kondás pajtás!
Ugye, te bújni jöttél?!
- Bújni ám, hal pajtás! De mi haszna! Nem
tudom, lesz-e belőle valami.
- Ne búsulj semmit, megmentetted egyszer az én életemet, most hát segítek én is a
sorodon. Tudod, mit? Ülj belém, majd leviszlek a Tisza legeslegfenekére, ott talán csak
nem lát meg a királylány!
Úgy is lett, a kondás beleült a halba, és
úgy mentek le a Tisza fenekére, ott aztán leheveredett, és hosszú szárú pipára gyújtott.
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Délután egy órakor, mikor már megebédeltek, szólítja a király a leányát:
- Lányom, keresd a kondást!
A királylány kiáll a tornácba, tekint a napba: nincs, tekint a fába: nincs, tekint a kőbe:
nincs, tekint a vízbe: ott meglátta.
- Hej, uramatyám! Még ilyen legényre sem
akadtunk, aki így elbújjék!
- Hogyhogy, lányom?
- Mert az a kondás a Tiszának kellős közepén, egy hal belső részében pipázik hos�szú szárú pipából!
- Hej, a csillagát, még ilyen betyárt se láttam többet!
Ekkor a hal már kifelé vitte a kondást:
- No, pajtás, megláttak, már így haszontalan minden mesterség!
Hej, nagy szomorkodva ment haza a kondás, hogy már egy próbát megtett, aztán
semmit se használt. Csak két nap már az
élet. Otthon a király enni-inni adott neki.
- Fiam, már te ugyancsak derék legény
vagy, azt már mégse hittem volna, hogy a
Tisza közepén egy halban pipázzál hosszú
szárú pipából; no de még két próba van hátra, majd meglátjuk, rendben lesz-e holnap a
szénád.
Reggelre virradva megint felköltötte a király a kondást.
- No, fiam, szedd fel magad, és indulj!
Nyakába veti a kondás a szűrét, és ment,
mendegélt, amerre a két szeme vitte. Szomorú volt, mint akinek a házát vitte el a víz,
mert reménysége se volt a jó elbújáshoz. Hát
ahogy magában epedezik, egyszer csak melléje száll egy sas.
- Ugye, kondás pajtás, te bújni akarsz?
- Bújni bizony, sas pajtás, de nem tudok
sehova.
- No, ne búsulj semmit! Egyszer te is nagy
jót tettél velem, mikor a csizmát nekem
6

juttattad, most hát itt az idő, hogy megszolgáljam. Ülj a hátamra, majd elviszlek a nap
másik oldalára, ott, tudom, nem lát meg.
Úgy is lett, a sas felvitte a kondást a nap
másik oldalára. Ebéd után szólítja a király a
leányát:
- Lányom, keresd a kondást, majd meglátjuk, elbújt-e úgy most is, mint tegnap.
A királykisasszony kiáll a tornácba, tekint
a vízbe: nincs, tekint a fába: nincs, tekint a
kőbe: nincs, tekint a napba: ott meglátta.
- Hajaj! Uramatyám, még ilyet soha világéletemben nem értem.
- Hogyhogy, lányom?! Mi lehet az?
- Hát, atyámuram, az a kondás ott a nap
háta mögött imádkozik térden állva. Ezt sohase gondoltam volna!
- Már, lányom, csakugyan nagy mester az
a mi kondásunk, ilyet a nagyapám lelke sem
látott.
Ahogy a sas ezt megtudta, így szólt a kondáshoz:
- No, kondás pajtás, már meglátott a
királylány, hiába minden, innen le kell mennünk, nem is tudom, hova bújsz most már,
ha már itt is meglátott.
Mit volt mit tenni, lehozta a sas a napból,
idelent elmegy a kondás a király elébe, ez
meg csak elcsodálkozik, amint látja.
- No, fiam, ezt már csakugyan nem hittem
volna! Az első bújásod is nagy volt, de hát
még ez! Hajjaj… a nap háta mögött imádkozni térden állva… No, de most egyél-igyál,
majd holnap megteszed a harmadik próbát.
Ez lesz az utolsó, ha megteszed jól, akkor a
leányom s a fele királyságom kapod, de ha
nem, akkor oda az életed!
Reggelre kelve megint felkölti a király a
legényt, s imígyen szól hozzá:
- Itt az idő, fiam: már csak ez az egy nap
van hátra, menj Isten hírével!
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Hej, lelkem, nagy szomorkodva kullogott
a kondás a királykisasszony kertjébe. Hát
ahogy ott sétálgat a gyönyörűbbnél gyönyörűbb virágok közt, egyszer megszólal az a
rózsa, amely az egész kertben a legszebb
volt:
- Szerencsés jó reggelt adjon Isten, kondás pajtás! Ugye, bújni jöttél?
- Adjon Isten, rózsa pajtás! Biz abban a
szándékban volnék én, de nem tudom, lesz-e
belőle valami. Már elbújtam kétszer; először
a Tisza fenekére, másodszor meg a nap háta
mögé, de most már nem tudom, hova leszek?...
- Ne búslakodjál, pajtás! Jót tettél te is
velem, hát nem veszem azt neked hiába.
Tedd, amit mondok! Ülj belém mindjárt, a királykisasszony délig templomba fog menni,
s neki mindig virágot szoktak szedni a kebelére. Majd ha a szobalányok eljönnek, engem
törnek le, s engem tűznek a királykisasszony
kebelére: ne félj, nézhet akkor!
Úgyis lett az egész; amint a királykisas�szony felkel, szólítja a szobalányokat:
- Lányok! Virágot hozzatok nekem, de a
legszebbiket válogassátok ki!
Kiszaladtak a szobalányok, hát csak elcsodálkoztak, amint a rózsát látták, nem is
állhatták meg szó nélkül, beszaladtak a kisasszonyhoz:
- Felséges királykisasszony! Még sose volt
olyan szép virág a kertben, mint aminő most
van, egy rózsa.
- No, az kell nekem! Tegyétek be a bokrétám közepibe, azzal fogok menni a templomba.
Úgy is lett, bevitték a rózsát, a királykisasszony el is ment a templomba, a rózsa
meg ott volt a kebelén. Ebéd után a király
szólítja a leányát:
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- Lányom, vigyázd a kondást!
A királykisasszony kiáll a tornácba, tekint
a napba: nincs, tekint a vízbe: nincs, tekint a
kőbe: nincs, tekint a fába: nincs. Ekkor, lelkem, könnybe lábad a királykisasszony szeme:
- Jaj, atyám, sehol se látom a kondást!
- Nem lehet az, lányom, csak nézd meg
jobban!
Megint tekint a napba: nincs, tekint a vízbe: nincs, tekint a kőbe: nincs, tekint a fába:
nincs.
- Jajjaj! Atyám, hova legyek, sehol se látom, akárhogy nézem is!
- No, csak nézd, lányom!
- Hiába, atyám! Már a vérkönny is csurog
a szememből, mégse láom.
De, lelkem, a kondás se volt rest, kiugrik a
királykisasszony kebeléről a rózsából, s nagy
hirtelen megölelte, megcsókolta:
- No, szívem, szép szerelmem! Te az
enyim, én a tied!
- Hű, lélekadta kondása! – mondta az
öreg király. – Megnyerted leányom s fele királyságom!
Ezzel nagy lagzit csaptak, táncoltak
kivilágos virradatig, s most is élnek, ha meg
nem haltak.

Forrás: Boldizsár Ildikó (szerk.): A macskacicó.
Illusztráció: Keresztes Dóra. Palatinus, 2002
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Tél volt, amikor a kis vöröshagyma a föld alatt
pihent. Néha fázósan didergett, ám amikor hó
takarta be a földet, boldogan átadta magát a
szendergésnek. Tavasszal aztán zöld hajtást
növesztett, az övé egészen az égig ér, gondolta büszkén, de szomszédai megelőzték.
Belőlük zöldhagyma lett, a kis vöröshagymát
és néhány társát anyu még benne hagyta a
földben. Csak nyár végén húzta ki őket, amikor
a kis hagymácska igazán gömbölyű lett. Katusnak kellett ásóért szaladnia, hogy ki tudják
szabadítani a földből. Anyu elégedetten méregette a szép kerek hagymafiút.
– Katus, szaladj még ki a kertbe, hozz répát
is, zellert és gyökeret. Tudod, ugye, hogy néznek ki?
– Igen, anyu!
Katus felvette a kosarát, amit még tavaly,
hatévesen Karcsi tatától kapott a szegedi vásárban. Szép kis kosár volt, épp belefért 5-6

répa, ugyanennyi petrezselyemgyökér és egy
gömbölyű zeller erős szálú hajkoronájával.
A kislány sokáig nézegette a petrezselyemgyökereket. Anyu azt mondta, hogy azokat hozza, amik kidudorodnak a földből. De
jaj, amelyiknek a törzse kifehérlett, nem volt
egyedül, abba egy vékonyabb is belekapaszkodott, a testvére. Olyan, mint nekem Margita,
gondolta Katus. Hogyan tudná azt ott hagyni
a földben? Katus így azt, meg még a többieket
is kiásta, így hát egyre szaporodtak a kosárban a petrezselyemgyökerek. A répák szerencsére kevesebben voltak, azokat egyszerű
volt a kosárba pakolni. A zellergumókkal sem
volt sok gond, olyan dundik voltak, hogy kézzel húzta ki őket. Minden belefért a szegedi
kosárba, csak a hangzavar bántotta a fülét.
Összevesztek a zöldségek, hogy kinek szebb
a hajkoronája. A zeller váltig állította, hogy az
övé bár ritka, de erős szálú, így ő a legszebb.
A sárgarépa szerint a tépett frizura
a divat, így csakis ő lehet a győztes.
A petrezselyemgyökér halkabb volt.
Szerényen megjegyezte, hogy bár
az övé se nem tépett, se nem erős
szálú, ám az illata és az erős színe
miatt ő az egyedül nélkülözhetetlen.
Katus megállt a kerti csapnál,
hogy lemossa valamennyit, ahogy
anyunál látta. Na, akkor elhalkul-
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tak egy időre a zöldségek. Inkább csak prüszköltek, de jólesett nekik a friss vízsugár. A
kislány csuromvizesen állított be a konyhába,
a kosárból is csordogált még a víz.
–Jaj, ennyi petrezselyemgyökeret hoztál?
– nézett csodálkozva anyu Katusra. Katus
elmesélte, hogy miért volt kénytelen sok petrezselyemgyökeret kirángatni a földből. Arról
is beszélt, hogy összevesztek a zöldségek.
Anyu nevetett. – Sebaj, csinálunk belőlük egy
kisüveg pesztót.
Ledarálta a zöldségek zöldjét, majd olívaolajjal és sóval elkeverte, s pár perc múlva
már ott álldogállt a kisüveg pesztó az asztalon.
–Van kedved még segíteni? – kérdezte
Katust anyu, aki boldogan szaladt a piros
kötényéért. Ebédet főznek a nagyiéknak, akik
Kiskunfélegyházáról érkeznek apuval és Margitával.
– A hajadat kösd össze – figyelmeztette
anyu Katust, de nem találtak gumit, így anyu
végül befőttesgumival fogta össze Katus vékonyszálú szőke haját.
Anyu először a kövér hagymafiút darabolta
fel. S bár még reggel volt és már melegedett
az idő, begyújtotta a sparheltet. Aztán kinyitotta a bejárati ajtót, így csak a szúnyogháló
védte a betolakodó állatoktól a konyhát. A fehér nagyfazékba egy kis olajat öntött. Amikor
sistergett, rádobta a felaprított hagymát. Sütötte ám először a kishagymagyereket a forró
olaj! Izgett-mozgott, próbálta megőrizni eredeti színét és illatát, aztán behunyta a szemét,
és megadta magát. Furcsa átalakuláson ment
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keresztül, az addig magányos darabjai újra
összeálltak, könnyet fakasztó erős szagából
lágy és szelíd illat képződött, ami csak fokozódott, amikor anyu beletette az apró kockákra
vágott vagy egy kilónyi marhahúst, ami szintén konokul védte magát egy ideig. Próbálta ő
is megőrizni eredeti alakját, színét, állagát, de
nem volt menekvés. A pattogó tűz csodát tett.
Hagyma és hús egymásba habarodva, édes
szerelembe esett ott a fazék mélyén, olyan
illatot bocsájtva ki magukból, hogy az éppen
konyhába lépő szomszédlány szájában ös�szefutott a nyál.
– Mi készül? – kérdezte Judit, aki csak pár
tojást jött kölcsönkérni.
– Gulyásleves – vágta rá büszkén Katus. –
Én szedtem a zöldségeket!
Judit megsimogatta Katus fejét és kiviharzott a konyhából egy tojástartóval. Anyu
és Katus folytatta a zöldségek tisztítását és
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darabolását. A répa-, gyökér- és
zellerdarabokat megmosták, félretették. Anyu még kiszaladt a
kertbe krumpliért. Meghámozta a
krumplit, és Katus apró darabokra szeletelte. Közben anyu a hús
és hagyma keverékét megszórta
pirospaprikával, ami szintén Szegedről származott, és az ottani
meleg napfényt őrizte magában.
Sót is tett rá, és néhány babérlevelet, majd beletette a fazékba a
zöldségeket. Hát ez igazán nem
tetszett a zöldségkirálylányoknak!
– Nézd, anyu, hogy menekülnek! – kiáltott fel Katus, amikor anyu felemelte őt, hogy
szemügyre vegye a készülő gulyáslevest.
Valóban, a petrezselyemgyökér-darabok a fazék oldalához lapultak, néhány répadarabka a
hátát szintén a fehér zománcnak támasztotta,
de a zellerek, nos, ők sokáig ellenálltak.
A kitartó meleg azonban most is megtette
a hatását. Egy idő után a zöldségek is feladták, és nyers konokságuk szelíd megadássá
változott – puha, de még ropogós valósággá. Anyu öntött egy liter paradicsomlevet is
a fazékba, amit nemrég tett el. Néhány szép
paprikát is belevágott, egy kanál nádcukrot
és egy kiskanál csípős paprikát, s vizet még,
és még sok-sok fát a tűzre, amit apu darabolt
fel még az ősszel. Tizenegykor a sparhelt
szélére húzta a fazekat. Addigra közös testté
olvadt össze hús és zöldség. Elveszítették
ugyan különös egyediségüket, ami azonban
magányuknak is a forrása volt. Közösséggé

lettek ott a fazékban – befogadva a másikból
is valamit, éppen annyit, hogy tökéletes íz- és
illatharmónia keletkezzen.
Következett a palacsintasütés! Ebben is
segített Katus, a tölteléket kente a már kisült
tésztára, amit anyu feldobálva fordított meg.
Ez nagyon tetszett Katának, meg is fogadta,
ha felnő, ő is így fogja dobálni a palacsintákat.
– Fáj a hasam – mondta végül szemlesütve, és maszatos kézzel tüntetett el újabb
lekvárfoltot a szája széléről.
Mire apu, Margita, mama és a tata beléptek, már az asztal is meg volt terítve kinn a
teraszon. Katus pirospöttyös szalvétát választott, köténykéjét levette, haját kiengedte.
Elfáradt.
– Csak az a baj, hogy nem vagyok éhes...
– mondta a mamának és tatának, akiknek
nagyon ízlett anyu és Katus közös alkotása,
a gulyásleves. Még apu is elismerte, hogy
finom, Margita pedig háromszor is szedett
a tányérjába a titokzatos átalakuláson esett
zöldségek és húsok keverékéből.
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Titokzatos átalakulás
a fazékban

Összeállította:
Győrfi Ágnes

A
megfejtéseket
a 48. oldalon
találod.

Olvasd el figyelmesen Konkoly Edit meséjét, majd a szöveg alapján oldd meg a feladatokat!

1.

Egészítsd ki a hiányos mondatokat a megfelelő szó aláhúzásával!

a) A hatéves Katus segített anyukájának a főzésben.
hétéves

b) A kislány testvérét
c) A konyhában

Juditnak
hívják.
Margitának

gulyásleves
készítéséhez készülődtek.
zöldségleves

d) A kislány nagyszülei

Szegedről
érkeztek a családhoz.
Kiskunfélegyházáról

e) A finom leves után lekváros fánkot

palacsintát

2.

Karikázd be a gulyásleves elkészítéséhez tartozó megfelelő bevásárlólista betűjelét!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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falatoztak a családtagok.

A

hagyma
petrezselyemgyökér
olaj
krumpli
pirospaprika
bors
babérlevél
sárgarépa
zeller
marhahús

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

B

marhahús
hagyma
tojás
olaj
krumpli
pirospaprika
só
babérlevél
sárgarépa
petrezselyemgyökér

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C

hagyma
olaj
marhahús
krumpli
pirospaprika
só
babérlevél
sárgarépa
petrezselyemgyökér
zeller
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3.

Állítsd megfelelő sorrendbe a gulyásleves elkészítésének folyamatát a mondatkártyák sorszámozásával!

A hús és hagyma keverékét ízesítsd sóval, pirospaprikával és babérlevéllel!
A feldarabolt marhahúst fehéredésig pirítsd a hagymás olajon!
Fedővel letakarva addig főzd a levest, ameddig minden alkotórésze megpuhul!
A meghámozott, megmosott zöldségdarabokat add az illatos húshoz!
Sistergő olajban fonnyaszd meg az apróra vágott hagymát!
Forrón tálald a zamatos, ínycsiklandó levest!
Önts a fazékba egy liter paradicsomlevet és vizet!

4.

Kösd össze a szókártyákat a hozzájuk tartozó jelentéssel!
pesztó

Tűzhely, melynek
vaslapján sütöttek,
főztek a régi idők
konyhájában.

5.

sparhelt

Különféle stílusú hajviselet, hajkorona.

frizura

Összezúzott zöldségekből készített,
bazsalikommal, fokhagymával, olívaolajjal
ízesített szósz.

Magyarázd meg, mit jelent az „összefut a nyál a szájában” kifejezés!
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Nyulász Péter

Héjjá, héjjá, hó!

Egyszer volt egy tojásom,
héja, mint a hó.
Azt gondoltam, elásom,
héjjá, héjjá, hó!
Kikel, mint egy kis virág
– azt gondoltam én –,
irigyel majd a világ,
ha csipog a csibém.
Kell egy hely a kertemben,
ahol csendben elrejtem.
Friss homokba helyeztem,
tartsa a Nap melegen!
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Megfigyeltem minden nap,
vajon mi történt.
Lassan majdnem meguntam,
eltelt három hét.
Hanem akkor egyszer csak,
megmozdult a föld,
előbújt egy fióka,
teste tiszta zöld!

Se nem kacsa, se nem tyúk,
nem is pulyka, nem is lúd.
Nincsen szárnya, nem madár,
négy lába van, azon jár.
Tojásomból bújt elő,
vajon mi lehet?
Háta kemény, mint a kő,
aztán hirtelen:
nagy lett az én örömöm,
hisz ez csoda jó!
Van egy saját teknősöm,
héjjá, héjjá, hó!

Illusztráció: Dániel András
Ezt a verset az Old MacDonald Had a Farm c. amerikai gyerekdal dallamára is énekelheted.
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Héjjá, héjjá, hó!

A
megfejtéseket
a 48. oldalon
találod.

Összeállította: Győrfi Ágnes

1.

a) Gyűjtsd ki Nyulász Péter versének hatodik és nyolcadik versszakából az
állatneveket!

b) Karikázd be a kakukktojást! Indokold választásod!

2.

Állítsd megfelelő sorrendbe a következő állatnevek összekevert betűit!

a)

A megfejtésül kapott szavakat írd be a rejtvény megfelelő sorába!

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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EULÁNG
NEKSŐT
KRODLOKI
KYGÍ

5.
6.
7.
8.

ALOMÉNEK
ÍRÓKISÁGYÓ
KISVÍZILÓ
IPAVER

9. BAROK
10. CSŐKÍGYÓRÖG
11. ÁGITAROL
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b)

c)

Döntsd el, hogy a fenti tizenegy állatra vonatkozó állítások közül melyik igaz (I), illetve
melyik hamis (H)! Írd a mondatok utáni keretbe a megfelelő betűjelet!

●

Mindegyik hüllő.

●

Van köztük olyan, amelyik a Fővárosi Állat- és Növénykertben is látható.

●

Egyik állat sem szerepel Nyulász Péter versében.

●

Mindegyikük testét pikkelyek borítják.

●

Hidegvérűek, testhőmérsékletüket a környezet befolyásolja.

●

Van köztük, amelyik meszes héjú tojással szaporodik.

Színezd ki a rejtvényrácsban annak az állatnak a nevét, amelyik egy népszerű olvasóklub
névadója.
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valamelyik mesémben”
Egy szentendrei kisfiú és unokahúga elindul, hogy felfedezze a Duna-parti
kisvárost és múltját. A Hurrá, Szentendre! hőseinek, vagy Imbusz mesternek, illetve a Fásli utcai állatkórház pácienseinek kalandjai May Szilvia
fejéből pattantak ki. A szerző számos szakmában kipróbálta magát, jelenleg is több mindennel foglalkozik a gyerekkönyvírás mellett. Sándor Enikő
beszélgetett vele.
Miként indultál el gyerekkönyvírói pályán? Már gyerekkorodban is szerettél
történeteket kitalálni?
Gyerekként egy képzeletbeli családról írtam
és rajzoltam vicces történeteket – én legalábbis nagyon jókat nevettem rajta. Aztán
sok-sok évvel később sikerült olyat is írni,
amin már más is nevetett.
Honnan nyered az inspirációt az írásaidhoz?
Azt vettem észre, hogy az íráshoz fantáziára nincs is szükség. Inkább olyan szem kell,
amelyik észreveszi a hétköznapi élet apró és
különös dolgait. Amikor hozzám kerül egy
állat, szoktam is mondani neki, hogy előbbutóbb benne leszel valamelyik mesémben.
Hogyan született meg Imbusz mester
karaktere?
Imbusz mestert az apámról mintáztam, aki
mindig morgott, amikor előálltam az ötlete-
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immel. Rendszerint szerelni kellett valamit.
Aztán pár nappal később lelkesen mutatta:
nézd, a kollégáimmal sikerült megoldani.
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A Fásli utcai állatkórház ötlete honnan
származik?
Annak idején Petrók Ildi grafikussal együtt
szövögettük a macskám és az ő tyúkjainak
történetét. Később ez adta az ihletet A Fásli
Utcai Állatkórházhoz. Gyerekkoromban tilos
volt állatot hazavinnünk. De megfigyeltük,
hogy anyám szíve a beteg állatokon rendre
megesik. Ennek köszönhetően hamarosan kisebb állatkórházzá alakult
az erkélyünk.
Mi mással
foglalkozol a
gyerekkönyvíráson
kívül?
Mindig mással,
most éppen az
ékszerkészítés izgat. Azon belül is a
gyerekékszerkészítés.

Mit csinálsz legszívesebben a szabadidődben?
Szeretek a természetben sétálni és növényeket nevelni.
Most éppen dolgozol valamilyen gyerekkönyvön?
Egy különös, szó szerint rémisztő ügynökségről írok éppen. Tagja egy izmos pók, egy
fogszabályzós patkány és egy szemtelen
légy. Természetesen mindegyiküket személyesen ismerem. Amint az sejthető, lesz
benne izgalom, humor és egy undorkellékes
bőrönd is...
Pikler Éva illusztrátorral (vele készült interjúnkat lásd a 20–21. oldalon – a szerk.)
dolgozunk az Imbusz mester-sorozat folytatásán. Az autószerelő műhely sztárja,
Pudlimász kutya már tűkön ül, hogy megszereljen (elrontson) számos új és régi autót.
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Niki beszélgete
Mióta tudod, hogy rajzoló szeretnél
lenni? Amikor eldöntötted, mit kellett
ahhoz tenned, hogy sikerüljön illusztrátorrá
válni?
Már 12-13 évesen tudtam, hogy nem akarom
abbahagyni a játékot. Tanulni annyira nem
szerettem, az irodalmon és a művészeteken
kívül más nem igazán érdekelt. A Képző- és
Iparművészeti Szakközépiskola jó lehetőség
volt, hogy ezekkel foglalkozzam. A rajzolni
tanulás pedig sokkal inkább volt jó időtöltés,
mint igazi tanulás. Könnyen is ment. Grafika
szakra véletlenül kerültem. De ahogy megismertem, megszerettem. Akkor még csak
manuális, azaz kézi grafika létezett, még
nem jelentek meg a számítógépek. Hatalmas
játéktérnek láttam a grafikát. A középiskola
után egyértelmű folytatás volt az Iparművészeti Főiskola.
Mi volt az első könyves munkád, és mit
csinálsz, amikor épp nem könyveket illusztrálsz?
Az első könyves munkám az Imbusz mestersorozat volt, amelynek 2008-ban jelent meg
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az első kötete. Most készül az újrakiadás,
illetve egy nagy foglalkoztató könyv Imbusz
mesterrel.
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sa, a figurák kitalálása. Ez utóbbi érzékeny
terület, sokszor lesz vita tárgya, hiszen mindenki másképpen képzeli el egy történet szereplőinek egyéniségét, karakterét.
Akartál valaha olyan könyvet készíteni, amit
te írsz és te is rajzolsz egyben?
Éppen most töröm ezen a fejem!
Amikor nem illusztrálok, tipográfiát és grafikai tervezést oktatok animációt tanuló diákoknak, illetve tervezőként is vállalok grafikai
munkákat. Egyre gyakrabban érzem, hogy
kicsit túl sok mindent csinálok egyszerre.

Mi akartál lenni gyerekkorodban?
Határozottan emlékszem, hogy erre háromévesen már megvolt a válasz: királylány, aki ül, és eszik!

Mi a legizgalmasabb abban, ha valakinek a történeteihez készítesz rajzokat?
Nekem talán a legizgalmasabb ebben a
munkában egy nem létező világ megalkotá-

Kik a kedvenc illusztrátoraid, képzőművészeid?
Dezső Andrea, Kiskovács Eszter, Herbszt
László, a RobOtto néven alkotó Szabó Ottó.
Ha kívánhatnál egyet, milyen könyvet csinálnál legszívesebben?
Hát erre nehéz válaszolni, túl sok minden érdekel. Inkább az a fontos kérdés, hogy
kivel. A közös munka nagyon jó kaland tud
lenni. Mindig úgy érzem, hogy a közös gondolkodásból születhetnek az igazán izgalmas dolgok.
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Hurrá, Szentendre!

May Szilvia

Füge

A F.Ü.G.E IDŐUTAZÁSI IRODA SZENTENDRE
ALAPÍTÓJA, IGAZGATÓJA ÉS IDEGENVEZETŐJE

Szia, Füge vagyok. Eredetileg Fülöp
Gerzsonnak hívnak. Nem vicc! Mindenki fellélegzett, amikor lerövidítettem. Most leszek tizenegy.
Itt lakom Szentendrén, a
Bükkösparton. Ha megkérdezed
az osztálytársaimat, mivel szeretnének foglalkozni felnőttkorukban,
azt mondják, hogy talán bankárok,
igazgatók vagy vadászok lesznek. Egy csomó évet várnak, hogy végre engedjék őket
valahol dolgozni. Szerencsére én pontosan
tudom, mi szeretnék lenni, úgyhogy nem
vártam ennyit, hanem nyitottam egy idegenvezető irodát. Azaz egy IdőUTAZÁSI Irodát,
mint később kiderült. De mesélem sorjában.
Az irodát a padlásunkon talált régi utazóládában rendeztem be. Kényelmes, egyszerű,
semmi extra. Tulajdonképpen csak egy párna, hogy ülve még éppen beleférjek. Plusz
szükségem volt még pár eszközre:

Rozi

A F.Ü.G.E .IDŐUTAZÁSI IRODA
SZENTENDRE EZIDÁIG EGYETLEN ÜGYFELE

Rozi vagyok, első osztályos. Szeretek Szentendrén nyaralni, mert otthon csak unatkozom. Füge igazán vicces, és mindenfélét
kitalál. Bevett az IdőUTAZÁSI Irodájába is.
Mivel egyenlőre én vagyok az egyetlen ügyfele, így oda megyünk, ahova akarom. Az
időutazó távcsövével pedig bárhova, tényleg
bárhova el tudunk utazni, akár a rómaiakhoz is.
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ESERNYŐ

Az idegenvezető akkor is
használja, ha nem esik,
mert ezt követik a turisták.
Ha összecsukná, valószínűleg elvesznének.

TÉRKÉP

Jól jön, de egy profi idegenvezetőnek (azaz nekem) fölösleges. A fejemben van minden utca és
évszám.

VÁROS

Szentendrénél jobbat el
sem lehet képzelni: tele
van izgalmas és szebbnél
szebb helyekkel.

FÉNYKÉPEZŐGÉP

Szerintem ez a legfontosabb,
mert az osztálytársak csak akkor hiszik el, hogy tényleg ott
jártunk, ha fotókat is mutatunk
róla.

SÍP

Végszükség esetére, ha mégis össze
kellene csukni az
ernyőt.

LÁTCSŐ

Fel lehet vele fedezni a legeldugottabb helyeket is.

MINIMUM 1 FŐ
TURISTA

Talán ez a legfontosabb. Esetünkben ő
a pesti unokahúgom,
Rozi. Hétéves, és
csak a környékünkön lévő játszóteret ismeri. Na jó, a
fagyizóhoz és a kedvenc játékboltjába is
eltalálna. Szerencsére nálunk tölti a nyári
szünetet, így nincs
akadálya a további
fejlődésének.

KISTÁSKA
Jól jön, ha haza akarunk hozni
valami különleges középkori csemegét. És ebben tudunk magunkkal vinni cseretárgyakat is, például
matricát. Matricáért sok mindent
kaphatunk, mert a régi korokban
ilyen még egyáltalán nem volt,
tehát igazi kincsnek számít.
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Az esernyő beszerzésével egyáltalán nem
volt gond, igaz, anyukám azóta rendszeresen
megázik, ha elfelejtem időben visszacsempészni a helyére.
Sípot is találtam otthon, és legalább apukám örülhet, hogy érdemes volt ennyi éven át
őrizgetnie az úttörősípját.
A legnagyobb feladatot a távcső beszerzése jelentette. Végül a P’Art Mozi előtti bolhapiacon találtam egyet. Nagy, fekete katonai látcső, a távolságállító tárcsáján rengeteg
számmal és furcsa felirattal.
Ez a távcső aztán a későbbiekben nagyon
megkavarta a dolgokat. Kiderült, hogy a tár-

csája nem a távolságot állítja, hanem az időt.
És nem ám egy-két órát, hanem rendesen
vissza lehet vele utazni régebbi korokba.
Elképzelheted, hogy meglepődtünk, amikor először átnéztünk vele a szomszéd
kertbe, és a virágágyások helyén erdőt, az
úszómedence helyén pedig egy török katonai
sátrat láttunk, tele janicsárokkal. Visszamentünk az időben ötszáz évet!
Vagy amikor a HÉV állomásán a távcsőben azt láttuk, hogy gőzmozdony húzza
a kocsit. Teljesen valóságos volt! Még az
egyenruhás kalauz is, aki kérte a nyolc krajcárt a jegyért.

IDŐUTAZÓ TÁVCSŐ

2.

Időállító tárcsa
évszámokkal

1.

Váz

3.

MOST gomb
a jelenbe való
visszatéréshez

Végül pár szót az iroda nevéről:
többen megvádoltak azzal, hogy
magamról neveztem el. Pedig ez
eszembe sem jutott! Elárulom,
igazából mit jelent az iroda neve:
Forrás: May Szilvia: Hurrá, Szentendre! Illusztráció: Pikler Éva
Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft., 2016

F – Felfedező
Ü– Ügyes
GE – G(y)Erekek
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Egri Mónika

Paca

A szerző illusztrációja
24
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Nem tiszta
lappal szü
lettem,
azt hiszem
, nem is vá
rtak engem
.
Valahogy ú
gy történt,
hogy az as
ztal lejtett,
az anyám
meg tüssz
entett.
Viszonylag
ritka eset,
de kezében
megremeg
ett az ecse
Csak egy p
t.
icit nem fig
yelt oda,
máris kész
voltam én,
a csoda.
Egy percig
némán néz
ett,
azt gondolt
am, itt a vé
gzet!
Aztán úgy
döntött, ha
már ott va
gyok,
alkot belőle
m valami n
agyot.
Kissé eljárt
az idő fele
ttem, mire
pacákból p
acák lettem
.
De nem bá
nom, mert
van már ka
pipaszár lá
bátom,
bamra pött
yös nadrág
Perec pofim
om.
, pöpec pro
filom,
puha perem
ű pepita ka
lapom.
Poros utak
ra pántos p
apucsom,
pókhálós s
zatyorban
pókszerű b
arátom.
Tanulságk
ánt tán ide
való,
hogy rossz
ul indult na
p is
lehet szóra
koztató.
És nekem
ez a gondo
lat
oly megny
u
g
ta
tó
,
hogy létez
ésem még
s
e
m
hiábavaló.
Mert ha m
inden ross
z
b
a
n
akkor szüle
van valam
i jó,
tésem nap
ján a mind
en rosszba
n
én voltam
a jó.
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Könyvajánló

Besze Barbara
válogatása

Kolozsi Angéla
Emília és az angyal, akit Körmöczi Györgynek hívnak
Emília folyton-folyvást egy állítólagos angyalról beszél, mégpedig az ő
védangyaláról. Hogy hogy hívják, nem tudja, csak azt, hogy kicsit köpcös,
kopaszodik, kissé hanyag, de nagyon-nagyon jó szíve van. Amikor Emília
kórházba kerül egy buta baleset miatt, újra meglátogatja őt az angyal,
aki végre bemutkozik: igen, ő az, a neve pedig… Hát, lehet, hogy nem épp
angyali név, de talán nem is a neve érdekes. Hanem ahogyan Emílián
segít, hogy végre elhiggyék a barátnői: Emíliának igenis van egy angyala.
Körmöczi György lehet, hogy nem ez a tipikus aranyhajú, lenge szárnyú,
libbenő angyalka, de az életszeretete mindennél erősebb. Embernek lenni, emberré változni, még ha kicsi időre is – neki mindent megér, pláne, ha közben puttótanítványával segíthet Emílián. A könyvből színházi előadás is készült, a darabról ajánlót is olvashattok a 38–39.
oldalon.
Pagony, 2014
Gyöngyösi Adrienn
Bálint Ágnes
Keménytáblás, 120 oldal
illusztrációival

Az elvarázsolt egérkisasszony

Volt egyszer egy jóságos öreg néni, úgy hívták: Cukoranyó. Egy hideg, téli estén kisegér kopogtatott be hozzá. S ha ő nem hívta volta
be, és Fáni, a kisegér titkon nem evett volna Cukoranyó varázserejű
mézeskalácsházikójából, lehet, hogy nem is történt volna Fánival semmi
különös. Így viszont… Ezer meg még egy kalandot él át, miközben megismerkedik egy nagyon-nagyon kedves kisegérrel is.
Holnap, 2001
Keménytáblás, 154 oldal

Szabó Borbála
Átváltozott gyerekek

Fergeteges humorú mesekönyv, egy nagyon mai, nagyon pörgős családról,
ahol bármi megtörténhet. Még az is, hogy a gyerekek és a felnőttek egy kis
időre helyet cserélnek egymással.
Papa, Mama, három gyerek, kalandok, kalamajkák, csoda és valóság.
3-4. osztályosoknak ajánljuk.
Rácz Nóra illusztrációival
Pozsonyi Pagony, 2012
Keménytáblás, 104 oldal
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Hans Christian Andersen legszebb meséi
Újrameséli: Mandy Archer
A kis hableány halandó leánnyá szeretne változni, hogy megismerje végre
a szerelmét. A rút kiskacsából tudtán kívül gyönyörű hattyú válik, a rendíthetetlen ólomkatona és hű szerelme, a szépséges papírbalerina a tűzben
válik eggyé – mindkettejük lénye megváltozik, de lényegük: szerelmük változatlan.
Andersen meséinek jó részében valaki vagy valami át- vagy megváltozik.
Ahogy benned is, a világban is egymást érik a változások: növünk, érünk,
alakulunk, s nő, változik, meghal, majd újraéled körülöttünk a természet.
Andersennél egyvalami változatlan: meséinek halhatatlansága. Most újramesélve, picit átalakítva, rövidítve olvashatjátok az Andersen stílusát megőrizni igyekvő klasszikus meséket.
Móra, 2017
Assanelli és mások
Håkon Øvreås
Keménytáblás, 192 oldal
illusztrációival

Barni, a szuperhős

Arni épp elveszítette a nagypapáját, ráadásul néhány környékbeli nagyobb fiúval is meggyűlik
a baja. Egy napon aztán szert tesz egy doboz barna festékre. Innen támad az ötlete: mi lenne,
ha éjszakánként ő lenne Barni, az igazságosztó szuperhős? Barna ruhát ölt, és kezébe veszi
a festékesvödröt. Szép lassan helyreáll a világ rendje és (B)arni új barátokra
tesz szert.
A regény érint nehéz témákat, mint a magányosság vagy a gyász, ennek
ellenére a szöveg fanyar humorának és lendületes cselekményének köszönhetően nem szomorú vagy nyomasztó, hanem valóban izgalmas, fordulatos,
mégis elgondolkodtató olvasmány.
Scolar, 2017
Øyvind Torseter illusztrációival
Keménytáblás, 136 oldal

Molnár Krisztina Rita
Maléna kertje
Máli, azaz Maléna igen elfoglalt szülők egyetlen lánya. Kedves, szorgalmas,
szófogadó, ám picit magányos, még akkor is, ha kertjükben lakik legkedvesebb barátja, egy tücsök, akire mindig minden titkát rábízhatja. Máli tele
van sok-sok titkos vággyal… nagy társaságra vágyik, barátokra, több közös
élményre a szüleivel. Vajon megkaphatja, amiről olyan régóta álmodozik?
A Maléna kertje az (át)változásnak indult élet, barátságok, családi kapcsolatok története. Egyszerre mese és nagyon mai történet, gyönyörű nyelvezettel. Letehetetlen regény, jól olvasóknak ajánljuk.
Naphegy, 2013
Simonyi Cecília illusztrációival
Keménytáblás, 248 oldal
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A busóvá v
Ez lehetne egy mese címe
is, de igazi molnárral és egyben igazi busóval, Mohácsi
Bugarszki Norberttel beszélgettünk az átváltozásról.
Besze Barbara interjúja.

Honnan ered a mohácsi busójárás hagyománya?
Az 1526-ban elszenvedett nagy katonai vereségünk, a mohácsi csata után Mohács és
környéke teljesen elnéptelenedett. A felszabadítás után a vidéken horvátok telepedtek
le, pontosabban egy horvát népcsoport, a
sokacok. Az 1700-as években jöttek a németek, így meglehetősen színes, soknemzetiségű régió született.
A sokacok őshazájukból, a mai Bosznia
területéről a nyelvükön, öltözködésükön és
gasztronómiájukon kívül magukkal hozták a
szokásaikat is, többek között a busójárást,
amit ők úgy mondanak: poklade. Ez magyarul átváltozást jelent. Érdekesség, hogy nemcsak Mohácson jellemző a poklade, hanem
egészen az Eszékig terjedő úgynevezett Baranya-háromszögben a mai napig akadnak
busók a mohácsiakon kívül is.
A busójárást nem mindig nézte az egyház jó szemmel, mert illetlenségnek tartotta,
hogy egy férfi beöltözik nőnek, vagy egy nő
férfinak, és kurjongatnak – mert bizony busójáráskor ilyen is előfordul, és ez teljesen
természetes. A busójárás a velencei vagy
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a riói karneválhoz hasonlóan a télűzésről,
az átváltozásról, az átlényegülésről szól.
Örömünnep, aminek nyomait Szlovéniában
is felfedezhetjük; a busókhoz hasonló szőrös
bundában űzik el a telet a szlovének.
Úgy hallottam, Mohácson megáll
az élet busójáráskor, akkor csak az
ünnep, ami él. Mi a különbség egy halfőző
fesztivál és a busójárás között?
A busójárás azért jó dolog, mert nem egy
városi bizottság dönt arról, hogy akkor most
szervezzünk egy busójárást – itt a teljes
város mint közösség mozgósítja magát és
szervez, tervez. Már régóta szellőznek a birkabőrök az erkélyeken, a férfiak ellenőrzik,
rendben van-e a szőrme, nem rágta-e ki a
moly, nem törött-e le a szarv… És ha a busójárás az átváltozásról szól, és arról, hogy
ne ismerjenek fel bennünket, akkor háromnégyévente a maszkot is le kell cserélni…
Fűz- vagy nyárfából készülnek a maszkok,
amit a téli disznóvágáskor félretett vérrel díszítünk. A mohácsi gyerekek már ebbe születnek bele, és minél előbb szeretnének ők is
busók lenni. A városban tizenöt-húsz ember
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áltozott molnár

foglalkozik a busómaszkok faragásával.
Az egész város ünnepre készülődik...
Ez nem olyan, mint amikor elmegyek a
jelmezkölcsönzőbe, magamra öltöm a
Micimackó-jelmezt, fél órán át Micimackó
vagyok, és utána leveszem a jelmezt. Szellemi átalakuláson megy keresztül, amikor
valaki busóvá vedlik; átváltozik, és egészen
máshogy kezd el viselkedni. A tér és idő szabályai felborulnak, és kicsit szabadabban,
nem illetlenül, de egy másfajta kultúrában
létezünk, amikor ilyen átváltozott állapotban
vagyunk hat teljes napig, csütörtöktől húshagyó keddig.
Bárki bekapcsolódhat a busójárásba?
Nincs megtiltva, de aki itt nem helyi
emberként be szeretne öltözni és vonulni,
kicsit kívülállónak érezheti magát, mert a
felvonuló busók mindig csapatokba verődve
riogatják a telet. Egészen más ebbe beleszületni és így megélni, mint ha valaki mondjuk
a busójárás tetőfokán, vasárnap magára
ölti pár órára a ruhát meg a bocskort. Nem
szeretnénk kirekeszteni senkit, nem erről van

szó, de a készülődés már hónapok óta zajlik, ebben él a város. A busójárás látogatóit
azonban mindig nagy szeretettel várjuk.
Hogyan lett önből busó?
Nálunk a családban nem volt hagyomány busónak öltözni. Felnőtt fejjel, mérnökként gondoltam rá, hogy szeretném előbb
magamat busóvá érlelni, megérteni ennek az
egésznek a lényegét, és akkor beöltözni, ha
már késznek érzem magam rá. Tavaly már
megpróbáltam, és remélem, hogy az évek
során csak jobb lesz. A lányom sokacruhát
kért ajándékba.
Szóval a
családunkban azt hiszem, tovább
él majd a hagyomány.
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A ny
olckar
ú polip, az

Tudtad, hogy a nyolckarú nemcsak
a színét, hanem a bőrének felületét is képes
megváltoztatni? Hogy miért és hogyan?
Sándor Enikő összegyűjtött néhány érdekességet a tengerek kaméleonjáról.
Már az egészen fiatal nyolckarú polip képes változtatni a színét. Még alig kezdte el
pályafutását a tengerek mélyén, már körülbelül 70 pigmentsejtje van. A pigmentsejtek
felelősek a színváltoztatásért. Ezek a sejtek pigmenteket, azaz színezőanyagot
tartalmaznak – mi, emberek is ennek az
anyagnak köszönhetjük azt, hogy nyáron
szép barnára sülhetünk. Mire a polip eléri
a teljesen kifejlett állapotot, két-hárommillió pigmentsejttel is rendelkezik, ami példa
nélküli az állatvilágban, ráadásul ezekkel
a sejtekkel rengeteg színárnyalatban tud
tündökölni. A pigmentsejtek leginkább apró,
festékszemcsékkel teli, nyúlékony zacskókhoz hasonlítanak. Ezekhez a sejtekhez
izomszálak kapcsolódnak, és amikor az
izomszálak összehúzódnak, a színsejtek
kitágulnak, így nagy felületen, az állat egész
testén meg tud jelenni az éppen aktuális
szín. Kétféle színsejtje közül az
egyik sötétebb, feketepiros árnyalattal rendelkezik – ebből van
több –, a másik pedig világosabb, narancssárgás-sárgás
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színű. Ezeken felül vannak még
úgynevezett szivárványsejtjei is,
amelyek tovább bővítik bőrének
színskáláját. A szivárványsejtek
a tökéletes álcázás nélkülözhetetlen kellékei, ugyanis fényvisszaverő
anyagot tartalmaznak. Ezeknek köszönhetően a nyolckarú polip testéről visszaverődő fény hasonló lesz a környezetből vis�szaverődő fényhez, így kiválóan beleolvad
a tengerfenékbe vagy a korallzátonyokba.
Amikor nagy veszélyben érzi magát, színe
élénkfehérré vagy szürkévé változik.
A színek változtatása mellett a nyolckarú polip képes a bőrfelület változtatására
is. A polipok bőre alapvetően bársonyos,
puha felületű, de az aktuális környezet felületéhez illeszkedve durva, rücskös, ragyás
alakot is tudnak ölteni, amivel beleolvadnak
abba a háttérbe, ahol éppen tartózkodnak.
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Polip IQ
Felmerül a kérdés, vajon honnan tudja a
nyolckarú polip, hogy éppen melyik szín és
bőrfelület lesz a legmegfelelőbb az álcázáshoz? A nyolckarú polipokat a legfejlettebb
és a legintelligensebb gerinctelen állatoknak tartják; könnyen és gyorsan tanulnak.
A színüket és a testük felületét az idegrendszerük irányítása alapján változtatják
meg. Nagyon sok információt gyűjtenek
a tapadókorongjaikból. Kutatók rengeteg
olyan kísérletet végeztek nyolckarú polipokkal, amelyekben azt vizsgálták, hogy ezek a
tengeri kaméleonok különböző helyzetekben miként reagálnak, vagy hogyan oldanak
meg egy-egy feladatot. Rájöttek, hogy bizonyos helyzetekben meghatározott színt és

mintázatot mutat az állat teste. Például ha
rákot akar elfogni, sárgás-szürke színét hirtelen ragyogó vörösre váltja. Ha azt akarja,
hogy kiszemelt áldozata megváltoztassa a
pozícióját, testén különböző színű hullámok
jelennek meg, ami az éppen aktuális zsákmányát arra fogja késztetni, hogy megmozduljon. Ha pedig a nyolckarú polipot megzavarják, és hirtelen nem tudja eldönteni,
hogy támadjon vagy meneküljön, a testén
pettyek jelennek meg.
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Egyrészt elbújik a nagyobb halak és a tengeri emlősök elől, másrészt a zsákmányai levadászásához nyújt segítséget. Ezt az
átváltozóképességet nevezik mimikrinek. Ha a nyolckarú polipnak
nem sikerül megtéveszteni azt, ami éppen meg akarja támadni,
védekezésképp hirtelen színt vált és fekete, kellemetlen
ízű tintát lövell ki magából, miközben
kereket old.
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FeladatOK

Összeállította: Győrfi Ágnes

A
megfejtéseket
a 48. oldalon
találod.

A világ legvarázslatosabb átváltozóművésze

1.

Csak nézz körül, és észreveszed, hogy a világ legnagyobb átváltozóművésze maga a természet. Megfigyelheted, hogyan változik a borongós tél napsugaras tavasszá, a koromfekete éjszaka fényes nappallá, a piciny mag miként növekszik mézédes gyümölccsé, a
hernyó hogyan alakul át színpompás pillangóvá, hogyan fejlődik hatalmas madárrá a tojásból kikelt gyenge sasfióka, a simogató szellő hogy
tud félelmetes hurrikánná erősödni, vagy egy vízcsepp
Igazi ritkaság, de létezik néhány
hogy válik jéghideg zúzmarává. Érdemes utánanézned
emlős a Földön, amelyek nem elee csodálatos jelenségek magyarázatának a természetvenen hozzák világra utódaikat,
tudományos könyvekben vagy az interneten.
hanem a madarakhoz és a hüllőkhöz hasonlóan tojással szaporodnak. A több mint 5500 emlősfaj
Az alábbi szövegekből két, tojással szaporodó emlőst
közül mindössze öt tojásrakó fajismerhetsz meg. A képek és a leírások alapján találd ki,
ról tudnak a tudósok.
melyik szöveg szól a hangyászsünről, és melyik a kacsacsőrű emlősről. Írd a szöveg alatti üres keretbe a megfelelő betűjelet!

A)

B)

(1)Kelet-Ausztráliában élő, különös kinézetű tojásrakó emlős, amelyet mintha egy hódból, egy
vidrából, egy kacsából és egy mérgeskígyóból fabrikáltak volna össze. Áramvonalas testalkata a hódéra emlékeztet, széles és lapos szájszerve a kacsáéra hasonlít. A „csőre” nem
szaruból, hanem kemény bőrből van, fogai nincsenek. A hímek hátsó lábaikon méreggel teli
„sarkantyúkat” viselnek, amelyekkel rendkívüli fájdalmat okozhatnak. Kitűnően úszik, élete
nagy részét a vízben tölti. A vízben főleg mellső lábaival és lapos farkával hajtja magát. Ujjai között úszóhártya alakult ki. Úszás közben nemcsak szemét csukja be, de orrlyukait és
fülét is szorosan bezárja, miközben csőrét oldalirányban ide-oda ingatja. A víz alól gyűjtött
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rákokkal, vízi rovarokkal, kisebb halakkal táplálkozik. Párosodás után a nőstények hosszabb
üreget vájnak, és ebbe rakják le, majd itt költik ki tojásaikat. A 10-12 milliméter átmérőjű
tojások fehérek, lágy héjúak, mint a hüllőké. A nőstények testükkel melengetik a tojásokat,
amíg ki nem kelnek a teljesen fejletlen, vak és csupasz kicsinyek. Az utódokat a hasi bőrszövet alól szivárgó anyatejükkel táplálják.

(2)

Utódaikat nem elevenen hozzák világra, hanem lágy héjú tojásokkal szaporodnak. Egyszerre egy tojást raknak, amelyet a hasi oldalon lévő erszényben tárolnak. A kölykök a kikelés
után még 1,5-2 hónapig az erszényben maradnak, majd ha megerősödtek, már egy ásott
lyukban élnek tovább. A nősténynek emlői nincsenek, a tejmirigyek szabadon nyílnak a hasi
oldalon. Az utódok körülbelül 6 hónapos korukig táplálkoznak anyatejjel. Akár 50 évig is elélhetnek vadon és fogságban is. Jellemzőjük a fejük csőrszerű nyúlványa, amely a rovarevő
életmódhoz alkalmazkodott. Fogaik nincsenek, nyelvüket hosszan ki tudják nyújtani. Testüket a szőrön kívül a háton tüskék is borítják, amelyek jó védelmet nyújtanak a ragadozók
ellen. Veszély esetén puha talajon beássák magukat és csak a tüskéik állnak ki, míg keményebb talajon összegömbölyödnek, mint a sündisznók.

2. Döntsd el, hogy a következő állítások melyik állatra igazak! Színezd ki a mondat előtti kört a
megadott színkód alapján!
Csak a hangyászsünre igaz: 			

Csak a kacsacsőrű emlősre igaz:

Mindkét állatra igaz:					

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Egyikükre sem igaz:

Lágy héjú tojással szaporodik.
Tüskéi védelmet nyújtanak a ragadozók ellen.
Fején csőrszerű nyúlvány található.
Utódait elevenen hozza a világra.
Tojásait a sűrű növényzet közé rejtett fészekben költi ki.
Nincsenek fogai
A hímek méreggel teli sarkantyút viselnek.
Kicsinyeit anyatejjel táplálja.
Ujjai között úszóhártya alakult ki.
Kölykét az erszényében melengeti.
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Karácsony Orsolya ajánlója

Aki szeretne kiszakadni a hétköznapi körforgásból és két felhőtlen órát
eltölteni, szívből ajánlom a Fővárosi
Nagycirkusz Győztesek Karneválja
című műsorát, amely a XII. Budapest
Nemzetközi Cirkuszfesztivál legjobb,
díjnyertes produkcióiból összeállított
előadás.
Barátnőmékkel és négyéves ikerlányaimmal vágtam neki az előadásnak, bízva
abban, hogy mindenki végigüli az estét,
és jól szórakozik.
Már az első produkció bámulatos
volt, ahogy egy rúdon, biztosítókötél nél-

Rúdszám

34

kül le és fel „száguldozott” a művészpár:
lefelé szinte szabadesésben, különböző
akrobatamutatványokat produkálva.
Ezt követően az orosz bohóctrió oldotta a feszültséget. Félve attól, hogy
kihívnak – mivel a második sorban
ültem –, kicsit összehúztam magam.
A pár sorral mellettem ülő, kiválasztott
fiatalember viszont jól tűrte a kifigurázást… A három bohóc pillanatfelvételt
szeretett volna készíteni, de sehogy sem
akart működni múlt századeleji kamerájuk: ebből lett a galiba, vidám perceket
szerezve a közönségnek. A dinamikus,
fiatalos produkcióval előrukkoló bohócok
három kacagtató jelenettel is visszatér-
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GYŐZTESEK KARNEVÁLJA

A FŐVÁROSI NAGYCIRKUSZBAN

Gurtni-szám

Az orosz bohóctrió

tek, elrugaszkodva az általam régebben
tapasztalt erőltetett, „muszáj nevetni”
kategóriától: friss, erőteljes módon építették fel mindhárom jelenetüket, sőt
még egy fergeteges végjátékot is produkáltak.
Szívemhez a legközelebb a gurtniszám állt, amelynek során az ukrán
művészpáros, Alekszander és Irina
mutatta be káprázatos levegőszámukat.
A produkció közben lélegzet-visszafojtva néztem fölfelé. Később megtudtam, hogy speciális, bungee gurtnit
használva érték el azt a lendületet és
erőt, amely sokszor emberfelettinek
tűnt.

Az orosz bohóctrió
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Lovas akrobataszám

Ezek után Richter Flórián, a 32. MonteCarlói Nemzetközi Cirkuszfesztivál Aranybohóc-díjas lovasakrobata-művésze és
fia, Kevin következett. A szebbnél szebb
paripákat egyesével engedték be a színtérre, a két lovon álló artista elkapta az alatta
vágtázó lovakra kötött vezetőszárat. Lenyűgözött, ahogy a műsorszám végén már
húsz ló vágtatott a manézsban. A gyönyörű paripák csillogó szemét, selymes szőrét
és sörényfonatát testközelből láthattuk.
A szépséges kínai zsonglőrlányok esernyőszámukkal bűvöltek el bennünket. Elegáns mozdulatokkal dobálták a szivárvány
színeiben pompázó papíresernyőket. Mozdulataik nyomán mintha egy-egy nyiladozó
virág kelt volna életre. Láthattunk még

36
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A FŐVÁROSI NAGYCIRKUSZBAN

Orosz levegőakrobaták
kutya- és galambszámot, biciklisakrobatamutatványt, zsonglőrt és egy orosz csoport
levegőakrobata-számát. Mindez egy szerelmespár kerettörténetébe beleszőve, igazi
karneváli hangulatot idézve. A lendületes
műsorfolyamnak köszönhetően egy percig
sem unatkoztam. A cirkusz hangulatával párosuló csillogás, fények, illatok, dallamok ezúttal magukkal ragadtak egy újszerű, fiatalos
és színpompás látványvilág keretében.
Az előadás alatt felszínre került gyermeki
lényem egy darabkája, aki felhőtlenül boldogan, tátott szájjal figyeli az eseményeket:
számomra ez volt az igazi átváltozás, átlényegülés.

Kínai zsonglőrlányok

Fotók: Urbán Ádám
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szereplők
Körmöczi György, Csatárka Em

kadt őrangyala – Tóth József

ília sza-

Körmöczi György felettesei (a

hármak):
Szigorú angyal – Erdei Juli, Eng
edékeny
angyal – Tisza Bea, Hallgatag
angyal –
Megyes Melinda
Írnok angyal: Zuriel – Rácz Kri

szta, Mu-

riel – Rácz Kármen

Puttók: Ottokár – Bárdi Gergő

, Kleofás
– Fehér Dániel, Tóbiás – Ruszi
na Szabolcs
Emberek: Csatárka Emília, tízé
ves –
Andrusko Marcella m.v./Moln
ár Zsófia
Boróka m.v., Csatárka Emil, Em
ília öc�cse, hatéves – Nizsai Dániel; Na
gyapa
– Szívós Károly, Nagyi – Török
Ági

EMÍLIA BARÁTNŐI: Andi – Ny
akas Edit,
Oti – Kőszegi Mária, Bogi – Ale
xics
Rita
Zenészek: Baranski László, Bo

rnai
Szilveszter, Derzsi Zsolt, Kabold
y
András, Kecskeméti Gábor, Tót
h Tamás
Dramaturg – Horváth Péter

Jelmez-báb – Matyi Ágota

Díszlet – Pintér Réka

Kreatív technológia – Samu Ben

Zene – Novák János

ce

Mozgás – Lakatos János
Zenei vezető – Bornai Szilveszt

Zenei munkatárs – Kecskemé

er

ti Gábor
A rendező munkatársa – Vajdai
Veronika
Rendező – Novák János

Emília és az angyal, akit Körmöczi Györgynek hívnak
Kolizsi Angéla regénye nyomán
Kolibri Színház

Fotók: HSC Stábiskola
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Emília és az
angyal,
akit Körmöczi
Györgynek
hívnak
Kolozsi
Angéla

Emília ijedten hüppögött.
– Nézd! – folytatta idegesen a szürkekabátos, akinek végre sikerült Emília kezébe erőltetnie a gyűrött, büdös zsebkendőt. – Én abbahagytam a kiabálást, meg a
haragvósdit… most már te is fejezd be ezt a… bánatoskodást! – Emília kifújta az
orrát, és minden erejével igyekezett összeszedni magát. – A hüppögést is fejezd
be, és akkor bemutatkozom!
Emília, amilyen gyorsan csak lehetett, befejezte, mire a szürkekabátos bemutatkozott, valóban.
– A nevem Körmöczi György! – mondta.
– Vicces név! – állapította meg Emília bánatosan. A Körmöczi nevűnek erről más
lehetett a véleménye: csípőre tette a kezét, és vett egy nagy levegőt…, de nem volt
ideje mondani semmit, mert a kislány megelőzte:
– Engem Csatárka Emíliának hívnak!
– Tudom, hogy hívnak! – mondta az alak vérig sértve. És, mert továbbra is
veszekedni akart, gyorsan talált magának egy újabb okot, hogy ezt megtehesse. – Különben apád és anyád nem mondták még neked, hogy
ne állj szóba idegennel? – támadt a kislányra.
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– Hogy jön ez ide? – nézett rémülten Emília a látogatóra.
– Idegennel szóba állni, kétely és kérdés nélkül azonnal
bemutatkozni neki: látod, ez pontosan, pontosan olyan
felelőtlen és veszélyes dolog, mint engedély és tanári
felügyelet nélkül bemenni az üres tornaterembe, és fejjel lefelé lógni a bordásfalon, amikor pedig egyszer és
mindenkorra…
– De hát te nem vagy idegen! – mondta Emília.
A furcsa nevű nem hallotta meg rögtön, annyira vitte a
lendület.
– Egyszer és mindenkorra tudomásul kéne venni: a
szabályok nem azért vannak, hogy a gyerekek életét
megkeserítsék! A szabályok azért vannak, hogy a szülők nyugodtan tudjanak… Mit mondtál?
– Azt, hogy te nem vagy idegen! Láttalak már téged,
többször is! Ott voltál az összes születésnapomon,
amire csak vissza tudok emlékezni. És elég sokra
emlékszem! Sosem hoztál ajándékot, soha nem mondtál nekem, „Isten éltessen!”-t, nem húztad meg a fülem, nem is szóltál hozzám, viszont beleettél a születésnapi tortámba, amikor azt hitted, hogy senki se lát!
– Erre, ha nem muszáj, ne emlékezz ilyen élénken, jó? – fogta hirtelen suttogóra a látogató.
– Tudod, a feletteseim elég háklisak az ilyesmire. Mondhatni… – Körmöczi megint megköszörülte a torkát. – Szabályellenes beleenni a védencek tortáiba, az ételeikbe úgy általában. Szigorúan véve megjelennem sem lenne szabad! Újabb pontlevonást kaphatok, ha ezek a dolgok
kitudódnak! Holott – emelte fel ismét a hangját, ma már száz pontot levontak tőlem miattad!
Tudod te, mit jelent ez? – Emília nem tudta. – Azt, hogy újabb száz évig nem fogja ismerni
senki emberfia a nevemet! – Körmöczi felpattant Emília ágyának széléről. – Egyetlen templomban sem lesz rólam festmény, egyetlen parkban sem lesz rólam szobor, és, ami a legros�szabb: soha egyetlen ember sem tud majd engem hívni, ha bajba kerül! – Körmöczi róni kezdte
a kórtermet, föl-alá mászkált az ágylábak határolta üres térben. – Naná! Hogyan is hívhatnának valakit, akinek még a nevét sem tudja senki! Továbbra is csak a nagymenőktől kér majd
mindenki személyes segítséget: Mihálytól, Rafaeltől, Gábrieltől. Még az unokáid sem fognak tudni arról, hogy az angyal, akit Körmöczi Györgynek
hívnak, létezik! Pedig létezik! Én létezem!

Részlet Kolozsi Angéla Emília és az angyal, akit
Körmöczi Györgynek hívnak című meseregényéből.
Illusztráció: Gyöngyösi Adrienn. Pagony, 2014
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Lab o r a
Ébresztő, élesztő!
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konyhában
Szén-dioxid-fejlesztés élesztővel
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Te is szereted figyelni, ahogy növöget a sütőben a bukta?
A kelesztett sütemények, a zsömle, kifli attól könnyű és lukacsos, hogy felébresztik, szakszóval megkelesztik a tésztájukat. Nem, nem ébresztőórával…, hanem az úgynevezett
élesztővel. Az élesztő tulajdonképpen egy gombafaj, ami
a tésztából táplálkozik. Nem olyan gomba, ami az erdőn
terem –, ezek egysejtű élőlények, és imádják a meleget és
a cukrot. Amikor belehuppannak a tésztába, erjedés indul
el, és szén-dioxid gázbuborékok keletkeznek a tésztában
(olyanok, mint amilyeneket a buborékos ásványvízben látsz),
ennek következtében a tészta nőni kezd.
A tészta összeállítása előtt az élesztőt „futtatni” szokták, bár ez a száraz élesztőnél elmaradhat, ha a liszttel még szárazon jól elkeverik. Langyos tejben cukrot oldanak, és ebbe teszik az élesztőt, amely lassan habosodni, futni kezd.
Vagy az fut, aki ott felejti.
Öntsünk az üveg feléig langyos vizet, és tegyünk bele egy zacskó instant
élesztőt! Az üvegbe szórjunk két kanál cukrot is! Alaposan keverjük, rázzuk össze az üveg tartalmát, majd húzzuk rá az üvegre a lufit, és jól gumizzuk rá a nyakára. Hagyjuk magára egy kis ideig az üveget, és nézzük
meg, mi történik!
Magyarázat
Kis idő múlva azt látjuk, hogy az üveg tetején lévő lufit felfújta a keletkező
gáz. Az élesztő – ami valójában egy gombafajta – lebontja a cukrot, és a
folyamat közben szén-dioxid-gáz és alkohol keletkezik.

Forrás: hirmagazin.sulinet.hu/hu/tudomany/eleszto-futtatas
Kép forrása: 100fok.reblog.hu
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Babszem Jankó zsebmozija
A tavasz a csodálatos átváltozások időszaka. A hónapokon át pihenő természet
lassan újjászületik. Madárcsicsergés teszi vidámabbá a napsütötte reggeleket, kipattannak a fák ágain az első rügyek, a föld alól kihajtanak a kikelet korai hírnökei.
Egy-egy virághagyma nevelgetésével tavaszt varázsolhatsz a szobádba, de kísérletezhetsz akár egy babszem csíráztatásával is. Készíts jegyzeteket a megfigyeléseidről! Rajzold le a növénynevelés tapasztalatait! Az így elkészített zsebmozival
egy szempillantás alatt felébresztheted Babszem Jankót téli álmából.

Amire szükséged lesz:
• 12-13 db négyzet alakú papírlap
vagy egy színes jegyzettömb lapjai
• fekete, tűhegyű filctoll
• színes filctollak vagy ceruzák
• tűzőgép

Így készítsd el:
1. lépés
Rajzold meg egyenként a növény fejlődésének lépéseit a
12 papírlapra fekete filctollal! Mindig csak egy pici részletet változtass az előző képhez képest! (Hasznos tipp: ha
az ablaküvegre erősíted az elkészült fázist, a ráhelyezett
áttetsző lapon könnyebb megrajzolni apró változtatással
a következő ábrát.)
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Minél több lépésben ábrázolod a folyamatot, annál
élethűbb lesz a mozgás
illúziója.

2. lépés

Színezd ki a megrajzolt „filmkockákat”!

3. lépés
Állítsd sorrendbe a növény fejlődésének
mozzanatait! Legfelülre kerüljön az első fázis képe! Készíthetsz fedőlapot is a pörgetős füzetedhez.
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4. lépés
Tűzőgéppel tűzd össze a
papírlapokat!

5. lépés
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Pörgesd végig a papírköteget! A zsebmozi segítségével filmszerűen,
felgyorsítva láthatod, hogyan fejlődik az apró babszem bőven termő
növénnyé.

Összeállította: Győrfi Ágnes
A fotókat készítette: Penkert Emma

4. évfolyam, 2018. 2. szám | átváltozás

Könyvajánló nagytesóknak
KEDVES SZILVI!
Biztosan furcsának tűnik, hogy e-mail helyett valódi papíron írok
neked és a postaládádban igazi borítékot találsz. Képzeld, olyan
könyvet olvastam, amiben egy ilyen régimódi levél tesz boldoggá
sokakat, így nekem is megjött a kedvem hozzá!
Ezt a könyvet Szabó Magda írta, a címe: Álarcosbál. Ifjúsági
regény, 1961-ből. Azt gondolnád, mi közünk lenne egy ilyen régi
könyvhöz, de ha elolvasod, meglepődsz majd, mennyire hasonló
problémái voltak egy akkori kamasznak, mint nekünk! Persze a mi
életünk sok szempontból könnyebb, a könyv főhőse, Kriszti ugyanis a második világháború
idején születik, anyukáját korán elveszíti. Apukája és a nagymamája túlságosan féltik, és
mindenki sajnálja, így nem tud beilleszkedni a gyerekek közé. Szerencsére egy nagyon jó
tanár érkezik az iskolájába, aki néha kicsit tapintatlan és túlságosan pörög, de remekül
ért a gyerekekhez, és végül segít Krisztinek.
Az is nagyon tetszett, ahogy váltogatja az idősíkokat az írónő. A történetszálakat
egymáshoz fűzve meséli a régmúlt, a közelmúlt és a jelen eseményeit. Az események darabjai kirakósként állnak össze. Látod, hiába nagymamakorú a könyv, annyira modern és
izgalmas, mintha ma írták volna!
De mégsem emiatt ajánlom… Tudod, mennyire nehezen tudok az érzéseimről őszintén
beszélni. Ebben a könyvben tök jó tippeket találni arra, hogy mi segíthet ilyen helyzetben. Kriszti a farsangon cigánylánynak öltözik, hogy senki ne ismerje fel, és a maszkja
mögül mondja el aztán a gondolatait az osztályfőnökének. Más bőrébe bújva könnyebben
beszélünk, Kriszti is szinte kívülről látja magát, és így – kicsit eltávolodva a problémájától – egyszerűbben talál megoldást, mert bele tudja képzelni magát másnak a helyzetébe
is. De azért nem úgy, mint ma a névtelen trollok, akik tét nélkül kommentelgetnek a neten. Itt személyes beszélgetésről van szó, és végül lekerül az álarc. Kriszti a történet
végére elhiszi, hogy nincs egyedül, és hogy jó másokért tenni valamit, még ha ehhez ki is
kell lépni a kényelmes saját világából.
Oké, néha kicsit túlságosan nevelő szándékú egy-egy megfogalmazás, felbukkannak ma
már ismeretlen kifejezések, mint például a „KISZ-titkár”, de ezek nem vesznek el semmit az élményből.
Szóval, olvasd el, aztán írd meg egy igazi levélben, hogy neked hogy tetszett Kriszti
anyukájának levele, és hogy mi a kedvenc idézeted a könyvből! Nekem ez: „Úgy kell élni,
hogy míg a világban forgolódunk, ne súroljuk le más emberről a bőrt.”
Egy hónap múlva találkozunk!

ÜDV: MIKKA
Szabó Magda: Álarcosbál. Móra
Budapest, 2018 (1961)

Farkas Judit
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A rejtvények megoldásai
Titokzatos átalakulás egy
fazékban 			
1. a) hétéves		
b) Margitának
c) gulyásleves

11–12. oldal

d) Kiskunfélegyházáról
e) palacsintát

2. C
3. a - 3.
b - 2.

c - 6.
d - 4.

e - 1.
f - 7.

g - 5.

4. pesztó = Összezúzott zöldségekből készített, bazsalikommal, fokhagymával, olívaolajjal
ízesített szósz.
sparhelt = T
 űzhely, melynek vaslapján sütöttek,
főztek a régi idők konyhájában.
frizura = Különféle stílusú hajviselet, hajkorona.
5. A finom falatok látványától, illatától is megéhezik az
ember.

Héjjá, héjjá, hó!		

B) I, I, H, I, I, H
C) KAMÉLEON

Feladatok
F e l a d a t			
OK

32–33. oldal

1. 1 - B
2-A
2.
a)

f)

b)

g)

c)

h)

d)

i)

e)

j)

16–17. oldal

1. A) kacsa, tyúk, pulyka, lúd, teknős
B) A teknős a kakukktojás, mert hüllő, és lágy héjú
tojással szaporodik. A többi állat madár,
meszes héjú tojással szaporodnak.
2. A)
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Illusztráció: Buzay István
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