
3. éVF0LYBM, 2017 fl. száM. I 600 FT

; -· --ft··· 1 ___, 1 
KISISK.OLáSO�,l8PJ8 1 lí0D8lMI, MOvészeTI, KULTUráI.Is. ISMerener J8SZTŐ FOLYÓlí8T 

ISMERD MEG OT! 
EGRI MÓNIKA illusztrátor

LESI ZOLTÁN író

1KARTON ES MATI L D
A KAKAS ÉS A RÓKA 

Kiadja az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 



CERKABELLA e; KÖNYVKIADÓ

,, 



Főszerkesztő:
Pásztor Csörgei Andrea

Szerkesztő:
Besze Barbara

Állandó munkatársak: 
Buzay István 
Dániel András 
Egri Mónika 
Farkas Judit  
Győrfi Ágnes 
Konkoly Edit 
Nyulász Péter 
Pompor Zoltán 
Sándor Enikő 
Szekeres Nikoletta

Külön köszönet a Könyvtárostanárok 
Egyesületének az együttműködésért!

Design, nyomdai előkészítés: 
Cseh Krisztina 
Karácsony Orsolya

Fotók:  
Shutterstock.com

Megrendelés és hirdetés:
E-mail: kiado@ofi.hu 
Előfizethető a www.folyoiratok.ofi.hu/
mikkamakka oldalon.

Ára: 600 Ft

Felelős kiadó:
Dr. Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly 
Egyetem rektora

Kiadja:
Eszterházy Károly Egyetem  
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Kiadó és szerkesztőség:
1074 Budapest, Rákóczi út 70. III. em. 
E-mail: mikkamakka@ofi.hu

Terjesztés: 
Magyar Posta Zrt.

ISSN 2416-2396

A lapban megjelentetett cikkek, 
fotóművészeti alkotások, egyéb szerzői 
művek szerzői jog védelme alatt áll-
nak, 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.
Terjedelem: 3,25 ív 

Korábbi számaink elérhetők interneten, 
pedagógiai segédanyagokkal együtt: 
www.folyoiratok.ofi.hu/mikkamakka

Tartalom

Kedves Olvasó!
Fotó: Csáky Balázs    

Egri Mónika

A borítón Hanga Réka illusztrációja Kiss Ottó Ati repülni tanul című könyvéből. (Cerkabella, 
2014)
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Most végy egy NAGY levegőt!
Beszív, kifúj!
Ugye milyen ismerős mondatok?

A levegő, ez a mi csodálatos lételemünk, bár nem látjuk, ott van 
mindenhol.

Ott van jógaórán a tüdőnkben, a hajnali párás leheletünkben, a 
sapka alól rakoncátlankodó, kócos hajunkban, a lombok susogá-
sában, a tenger hullámaiban, a papírsárkány zörgő csontú lebegé-
sében.

És akár a hangját is hallhatjuk. Olykor csak dudorászik, mint 
egy kedves nagymama az almás sütemény fölött, máskor tom-
bolva méltatlankodik, viharos kedvében sötét-zord felhőkkel dobá-
lózik, kukákat tologat, ablakokat csapkod.

Október van, az ősz javában festegeti szerelmesleveleit a fá-
kon, és a vastag pulóverek mesélték a sapkáknak a szekrényben, 
hogy megérkeztek a hűvös szelek is. 

Mi is szeleskedünk most egy kicsit, befütyülünk az ajtótok alatt, 
helikopterre ülünk, papírsárkányon röppenünk, front-oskodunk 
cseppet, de legalábbis egy vízcseppet.

Most végy egy mély levegőt, és fújd át magad a következő ol-
dalra.

És a következőre…
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az orrvitorla kezdett furcsa táncba, utána a 
főárbóc vitorlái kerültek sorra. Söpört a szél 
fel-alá a fedélzeten, dűtött-borított.

– Talán akar tőlünk valamit a forgószél! – 
kiáltotta Blizzard kapitány torkaszakadtából, 
hogy túlharsogja a süvítést. – Kapjuk el, mi- 
előtt összetöri a hajót! 

Nem kellett kétszer mondani. Misztrál 
kézbe kapott egy jó erős hordót, és Nemere 
segítségével feltartották magasra. Kossava 
és Bóra egy-egy evezőlapáttal kergette a 
szelet, Burán és Ghibli pálmalegyezőkkel 
terelgették. Kis ideig eltartott, de végül csak 
sikerült a hordóba terelni a forgószelet. 
Chinook rácsapta a hordó tetejét, és jól be-
szorította. A forgószél ott dühöngött a hor-
dóban, csak úgy recsegtek a dongák. 

– Hallod-e, te Forgószél! A szóból hama-
rabb értünk! Miért rontottál ránk? – kérdezte 
Blizzard kapitány a kelepcébe csalt szelet. 

– Tornádó vagyok és minden hajót össze-
török – zörögte az vissza. – Egy vitorláshajó 
elvitte a szélforgómat, amit még atyai déd-
nagyapámtól, az öreg Harmattántól kaptam 
kis szellő koromban. 

– Itt hiába keresed, nem mi vettük el!  
– Minden hajót összetörök – fenyege-

tőzött tovább Tornádó a hordóból. Már alig 
tartották az abroncsok. 

– Le kellene csillapítani valamivel! Ha so-
kat várunk, még kiszabadul itt nekünk!  

– Szerintem készítsünk neki egy új szél-
forgót. Attól talán megnyugszik  – javasolta 

Széllelbélelt forgószél

Rossz idők jártak a Sirokkóra, a csodás 
háromárbócos vitorlásra. Ragyogott a nap, 
szikrázott az ég, sehol egy felhő, a levegő 
friss, a tenger kellemes ... 

Na jó, ez annyira nem is hangzik rosszul, 
csakhogy szélcsend volt! De akkora, hogy 
tollpihe sem rezdült. És mindez már hetedik 
napja! A Sirokkó fonnyadt vitorlákkal rosto-
kolt a tenger kellős közepén. 

Persze amíg Blizzard kapitány bosz-
szúsan morgott a bajusza alatt, hogy nem 
halad előre a szállítmány, a legénység nem 
volt annyira elkeseredve. Már minden mun-
kát kétszer is elvégeztek, így nem volt hova 
kapkodni. Ráérősen ébredeztek, csak semmi 
sietség! Megfontoltan készülődtek a reggeli 
tornához, amit ezúttal az alamuszi Habub 
vezényelt. Nem csoda, hogy a bevezető 
légzőgyakorlatból egy közös ásítás lett: 

– Beszívni, egy, kettő, hááááááááááá 
– vezényelte hatalmasra tátott szájjal, az 
ásítás pedig köztudomásúlag ragadós, így 
a vele szemben álló többiek is kiakadt áll-
kapoccsal szívták be a sós tengeri levegőt. 
Majd kipukkadtak, mire végre érkezett a ve-
zényszó: 

– Kifúúúúú… – 
Na de ekkor váratlan dolog történt! Hirte-

len úgy megbillent a hajó, mint amikor orkán 
tépi a vitorlákat. Meghökkent a csapat, hogy 
ilyen jól sikerült a kilégzés. A jelenség pe-
dig nem maradt annyiban! Egyszer a zászló 
csapkodott, majd leszakadt a helyéről, aztán 

Nyulász Péter
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Számum, a legénység legbölcsebb tagja. Az 
ötlet mindenkinek tetszett, a kapitány pedig a 
hajó mókamesteréhez fordult: 

– Most rajtad a sor, Biso! Vedd elő a 
hajtogatótudományodat! 

Bisót nem kellett kétszer kérni. Egy tucat 
különböző színű, csillogó fémfóliát vett elő, 
és pillanatok alatt csodálatos, tizenkét ágú 
szélforgót hajtogatott. A legénység árado-
zott: fantasztikus, elbűvölő, zseniális! Most 
már csak a szelet kellett jobb belátásra bírni. 
Blizzard kapitány – kezében a szélforgóval – 
a dübörögve táncoló hordó mellé térdelt. 

– Idehallgass, Tornádó! Jól jegyezd meg, 
hogy mi a Sirokkó legénysége vagyunk, 
akikkel nem lehet kukoricázni! De lásd, hogy 
kikkel van dolgod, én, a hajó kapitánya meg-
ígérem, hogy ha befejezed a tombolást, és 
elcsendesülsz, megkapod, amire vágysz! 

Nem tudni, vajon az ajánlat hatott, vagy 
a rúgkapálásban fáradt el a csapdába zárt 
szél, de a zörömbölés lassan lecsendesült. 
Szelíden fütyült ki a dugó helyén: 

– Na jó, rendben. De ha átversz, örökre 
elbúcsúzhatsz a hajódtól! 

A kapitány intett Chinooknak, hogy felnyit-
hatja a hordót. Ahogyan a szél kiszök-
kent, megpördült a szélforgó. Tündöklő 
színekkel szórta a szikrázó nap fényét. 

– Hát ez tényleg csodás! – sóhajtotta 
a szél. Került körülötte egyet-kettőt, és 
látszott, hogy teljesen megenyhült. – Ez 
tényleg az enyém? 

– Csak ha megígéred, hogy többé nem 
rontasz rá ész nélkül a védtelen vitorlá-
sokra! – válaszolta a Kapitány. 

A tornádó teljesen megenyhült.
– Mindig számíthattok rám! – mond-

ta, és örömében úgy megszelídült, hogy 
el is tűnt, mint egy sóhaj. A Sirokkó ab-
bahagyta táncát a horgonyláncon, a víz 
kisimult, és a szélcsend ott folytatódott, 
ahol abbamaradt. „Lehet, hogy nem azt 
kellett volna kérni, hogy elhallgasson, ha-
nem azt, hogy fújja inkább a vitorlákat... 
– tűnődött magában Blizzard. 

A hosszas csendet végül Habub törte 
meg. 

– A légzőgyakorlat megvolt, akkor 
most magastartás, térdhajlítás, egy, ket-
tő, háááááá...

Illusztráció: Dániel András
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Mikor elmegyen a róka, hogy tyúkot lopjon, a 
kakast nem viszi el. Tudjátok-e, hogy van ez 
a mese?

Na, mert egyszer megjárta a kakassal.
A kakas éppen aludt. Reggel észrevette, 

hogy már egyik tyúk nincs! Tyű, vigyázkodik, 
kérdi a másik tyúkokat.

– Hát te, ravasz kakas – mondják a másik 
tyúkok –, elaludtál, s eljött a róka s elvitte!

– Nana – mondja a kakas –, nem igaz!
– De, igaz – mondják a tyúkok.
Megharagszik a kakas, veszi magát s föl 

a patakon. Megyen, megyen, kiér a Rezes 
csorgóig, túlhalad a Rezes csorgón, megyen 
elébb, meglátja a rókát.

– Hó, róka komám! Állj meg, elvitted a leg-
öregebb tyúkot!

– S mi van ebből – kérdi a róka –, én is 
kell egyem, tudod, így van ez a dolog.

– Így van, így van, de inkább egyél meg 
engemet s engedd vissza azt a tyúkot. 
Nem tudja tanítani a fiatal tyúkokat, azok 
nem tudják, hogy kotoljanak, s akkor a jövő 
esztendőben te mit eszel?

Megáll a róka, leül a farkára, gondolkozik, 
nézegeti a kakast: „Hm, ez mégiscsak fris-
sebb…”.

– Hát tudod, még nem főztem meg, ép-
pen csak föltettem az üstöt, forralom a vizet, 
hogy főjön meg. Hogyha gondolod, akkor 
cserélünk.

– Jól van – azt mondja a kakas –, de ad-
dig nem megyek be a barlangodba, amíg ki 

nem engeded a tyú-
kot, hogy mehessen 
jó messzire!

– Jól van – azt 
mondja a róka –, 
de én is rád teszem 
a lábamat, nehogy elszabadulj a tyúk után!

Odamegy a kakas a barlang mellé, s a 
róka lassacskán kiengedi a tyúkot. A tyúk 
örömében szaladni kezd haza, csak a pajta 
közepén állott meg, csak úgy remegett a bőr 
meg a toll rajta. „Jaj, hát majdnem mege-
vett!” Csak aztán gondolt arra, hogy szegény 
kakassal mi lesz, mert hát ő látta az üstöt, 
milyen forró víz van benne, hogy lobog, s ak-
kor jaj, mi lesz vele!

A kakas meg a róka bemennek a barlang-
ba, a kakas meg: jobbra-balra sétál, elé s 
vissza, vigyázkodik. Lát egy botot a barlang-
ban, fönt keresztbe van téve, ő meg fölszökik 
oda. Mert hát a kakas mindig úgy szokta, 
hogy a kakasülőn fent legyen. A róka kérdi:

– Mit csinálsz, te kakas?
– Hát nekem így illik, tudod, hogy én fel-

jebb legyek.
– Jól van, de mindjárt kész a forró víz, s 

belé kell ugorj!
– Hát innen felülről még könnyebben be-

léugrok. 
– Hát aztán tettél mindent az üstbe? 

– kérdi a kakas. – Tégy egy kicsike fekete 
borsot, tégy belé sót, egy kicsi csombort**! 
Tudod, az én húsom nem akármilyen hús! 

A kakas és a róka
csángó* mese
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S szeretném, ha mindenféle jóval lenne főz-
ve, hogy az íze elég jó legyen neked!

Na, jó, a róka térül-fordul, rakja az egyi-
ket, rakja a másikat. A kakas csak nézte-
leste fentről, s mikor egyszer úgy fordult, 
akkor a fejére röppent, kikavarta a szemeit, 
kiszaladott a barlangból s hazafutott.

Na, már azután megtanulta a róka, hogy 
soha életében el ne lopja a kakast!  A kakas 
pedig ma is várja a rókát, s ha teheti,  
kivájja a szemeit.

*Csángó:  A csángók több, Romániában élő  
magyar nyelvű kisebbségi népcsoport 
összefoglaló neve. Három fő csoportjuk 
van: a moldvai csángók, a gyimesi csán-
gók és a barcasági csángók.

**Csombor:  más néven borsikafű; jellegzetes, bors-
ra emlékeztető, fűszeres  
illatú és ízű fűszer- és gyógynövény.
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           Óz, a csodák csodája
A forgószél

Észak felől tompa moraj hallatszott, a magas 
fű hullámzott, hajladozott a közelgő vihar 
előtti szélben. Henrik bácsi és Dorka egy-
szerre éles süvöltést hallott, de most dél fe-
lől: megfordultak és látták, hogy ott is erősen 
hullámzik a fű.

Henrik bácsi hirtelen felállt.
– Ciklon kerekedik, Emi! – kiáltott be a 

feleségéhez. – Megyek és gon-
doskodom az állatokról! – Azzal 
már rohant is a pajta felé, ahol a 
lovak meg a tehenek álltak.

Emi néni félbehagyta a mo-
sogatást, és az ajtóhoz jött. Egy 
pillantás elég volt, hogy lássa, 
micsoda fenyegető veszedelem 
közeledik.

– Gyorsan, Dorka! – kiáltott. 
– A ciklonverembe!

Totó ijedtében leugrott Dorka 
karjából és az ágy alá bújt. A 
kislány lehasalt, hogy előkerítse. 
Emi néni szörnyen meg volt ré-
mülve, felrántotta a csapóajtót 
és lemászott a létrán a sötét, 
szűk lyukba. Dorka végre el-
kapta Totót és követni akarta a 
nénjét. Alig néhány lépésnyire 
állt a csapóajtótól, amikor ször-
nyen felbődült a szél és úgy 
megrázta a házat, hogy Dorka 
elvesztette az egyensúlyát, és a 
padlóra huppant.

Ezután furcsa dolog történt.

A ház kétszer-háromszor megfordult a 
tengelye körül, és lassan emelkedni kezdett. 
Dorka úgy érezte, mintha léggömb húzná fel 
a magasba.

Az északi szél éppen azon a ponton ütkö-
zött össze a déli széllel, ahol a ház állt. Ennek 
a találkozásnak a helye lett a ciklon kellős 
közepe. A ciklon középpontjában rendszerint 
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áll a levegő, de most az észak–déli szörnyű 
légnyomás egyre feljebb és feljebb emelte a 
házat, egészen a légtölcsér tetejére. Ott az-
tán a forgószél szépen megtartotta, és olyan 
könnyen röpítette magával mérföldekre, akár 
egy tollpihét.

Minden sötétségben úszott, a szél böm-
bölt és süvített, de Dorkának tetszett az uta-
zás. A kezdeti sebes forgás, majd egy kelle-
metlen billenés után most úgy érezte, mintha 
valaki finoman ringatná egy bölcsőben.

Totónak viszont egy cseppet sem tetszett 
a dolog. Ide-oda szaladgált a szobában, és 
ugatott. Dorka békésen üldögélt a padlón és 
várta, hogy mi következik.

Totó mászkálás közben egyszer túl közel 
került a nyitott csapóajtóhoz: hirtelen bele-
esett a lyukba. A kislány megrémült, hogy 
Totó kizuhant, de a kutyus füle egyszerre 
csak kikandikált a nyílásból. A nagy légnyo-
más fenntartotta, nem engedte leesni. Dorka 
odamászott a nyíláshoz, fülön fogta Totót 

és visszarántotta a szobába. 
Aztán lezárta a csapóajtót, 
nehogy megismétlődjön ez a 
kellemetlen eset.

Múltak az órák, Dorka már 
egy cseppet sem félt, csak 
nagyon árvának érezte magát. 
A szél úgy bömbölt körülötte, 
hogy majdnem megsüketült. 
Eleinte azon törte a fejét, va-
jon összevissza törik-e majd 
magukat, amikor a ház leesik, 
de lassanként megnyugodott, 
hiszen egyelőre nem történt 
semmi baj. Elhatározta, hogy 
türelmesen kivárja, mit hoz a 
jövő. A csendesen ringó szo-
bában felmászott az ágyára és 
lefeküdt. Totó melléje kucoro-
dott. Zúgott a szél, hintázott a 
ház, de Dorka behunyta a sze-
mét és hamarosan elaludt.

Részlet L. Frank Baum Óz, a 
csodák csodája című mese-
regényéből.  
Fordította: Beöthy Lídia 
Illusztrálta: Szegedi Katalin 
(General Press, 2008)
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Őszi rímek 
Várfalvy Emőke versei

Termés-soroló mondóka

Gyere, szedjünk gesztenyét,
elgurultak szerteszét,
nézd, hogy csillog, ugye szép?
Gyere, szedjünk gesztenyét!
 
Gyűjtsünk sok makk-kupakot,
apró, barna kalapot,
mit makk-kobak elhullatott.
Gyűjtsünk sok makk-kupakot.
 
Kosárba mind a mogyoró,
sütünk belőle ropogó
édes kekszeket, ugye jó?
Kosárba mind a mogyoró!
 
Karácsonydísznek sok toboz,
megtelik velük most egy doboz,
télen meglepetést okoz:
Angyalka lett a sok toboz!

Szőlőgyöngyök

Szőlőgyöngyöt fűzött,
ágas-bogas fürtre,
cakkos levél alá
rejtette el, fürge
napsugárujjakkal
cirógatta lágyan,
megnőjenek nagyra,
amíg meleg nyár van.
S mikor az ősz halkan,
leveleken lépdel,
szőlőgyöngyöt szedünk
óvatosan kézzel,
kosarakba gyűjtjük,
kóstolgatjuk, ízlik,
szőlőgyöngyeinkben
édes napfény izzik.

8
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Ködtakaró

Vacog a föld, hideg már az októberi éjszaka,
Oly távol jár még a tél s a pihe-puha paplana,
De jó lenne egy nagy, meleg, finom, bolyhos takaró,
S hozzá forró, sűrű, édes, tejszínhabos kakaó.
Nádszálat ragad a szél s hozzá felhőfonalat,
Fürgén dolgozik, és közben száraz avart tologat,
Hajnal felé megszemléli, mily szép takarót kötött,
S az alvó földön szétteríti a bársonyos tejködöt.

Hogyan lettek a levelek színesek?

Őszanya az erdő felett, szürke felhőn ballagott,
Csiripelő madarakat s szélsuhogást hallgatott.
Megbotlott egy esőcseppben s kosara potty, kiborult,
Belőle a sok szín festék az erdő fáira lehullt.
Ijedten néz Őszanya, jaj, mi lett a vége,
A sok arany, barna, bordó együtt vajon szép-e?
S a különös festményt látni előbújt a fényes Nap,
Lebocsátott az erdőre néhány őszi sugarat,
S Őszanya nevetve látta, milyen szép lett így a föld,
Mily gyönyörű úgyis a fa, ha levele épp nem zöld,
S eztán minden nyár végén, ha hideg lett az este,
Őszanya útjára indult, hogy fáinkat megfesse.

Illusztráció: Márton Szimóna

9
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Gesztenye vad

Gesztenye vad, gesztenye vad,
jaj, de kis szúrós bestia vagy,
barna szemed, barna szemed
tüskeburokban rejtegeted,
eljön az ősz majd,
rozsdál a lomb,
gesztenye vadtól,
pettyes a domb.

10
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Dióébresztő

Vastag, zöld kabátkájában barna gömböc szundikál,
Ébredj már fel, te, hétalvó, a szél neki így kiabál,
Átaludtad a szép nyarat, mikor minden fényes,
Bújj elő hát, te lustaság, ne légy ilyen kényes!
 
Nyújtózkodik hát a gömböc s lepattan a gombja,
Hajlik az ág, hullik már a fának sárga lombja,
Kinyílik a zöld kabát s a dió, hopp, lepottyan,
Kemény barna héja lent nagyot kacagva koppan.

Gesztenye vad

Gesztenye vad, gesztenye vad,
jaj, de kis szúrós bestia vagy,
barna szemed, barna szemed
tüskeburokban rejtegeted,
eljön az ősz majd,
rozsdál a lomb,
gesztenye vadtól,
pettyes a domb.

Illusztráció: Márton Szimóna

11
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„Annál szebb az élet, minél többféle képzelt vagy 

nem képzelt világot ismerünk”

Miket írtál, mielőtt a gyerekkönyvírásba 
belevágtál?

A Karton és Matild – A zombimentők az első 
mesekönyvem. Előtte főleg verseket írtam 
felnőtteknek és gyerekeknek. Két verses-
kötetem jelent meg: az álarchaikus nyelven 
szóló, vagyis egy nagyon régit nyelvet utánzó 
Daphnis ketskéi (FISZ, 2009) és a családi 
és főleg gyerekvilágot szétszálazó Merül 
(JAK-Prae.hu, 2014). A gyerekek világa és 
a gyerekkönyvek már azelőtt is közel álltak 
hozzám, gyakran olvasok és nézek meséket. 
Lehet, hogy A zombimentők az első gye-
rekkönyvem, de valószínűleg nem az utolsó, 

mert sokkal hálásabb dolog gyerekeknek írni, 
mint felnőtteknek.

Hogy kerülhetnek zombik egy gyerek-
könyvbe?

Manapság a gyerekek többször találkoznak 
zombikkal a számítógép vagy a tévé képer-
nyőjén, mint állatokkal a természetből. Szent 
meggyőződésem, hogy a zombik félreértés 
áldozatai, mert soha senki nem próbálta 
megkérdezni, mit szeretnének. A Karton és 
Matildban a gyerekek elvarázsolt kicsi zom-
biknak segítenek. Sok mindent megtudha-

12

Interjú Lesi Zoltán íróval

Lesi Zoltán, miután írt már egy csomó felnőtt verset, 

most gyerekkönyvvel jelentkezett. Ráadásul zombikról, 

akikkel Karton és Matild, a félénk srác és a cseppet sem 

gyáva lány nem éppen szokványos kalandokba bonyo-

lódik. Szekeres Niki beszélgetett a szerzővel zombikról, 

számítógépről és persze az irodalomról. 

              Fotó: Dávid Ádám 
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Mennyire volt ihlető számodra a szá-
mítógépes játékok világa?

Régen én is sokat játszottam számítógéppel, 
persze akkor még más játékok voltak: Prince 

of Persia, Heroes, Prehistorik, 
Doom stb. Van egy telefonos 
játék, amiben virágokkal kell le-
győzni a zombikat. Biztos isme-
ritek. Mindig sajnáltam szegény 
flótásokat, némiképp reméltem, 
egy kicsit bosszút állhatok a 
makacs virágokon.

Te rászólsz a gyerekedre, 
hogy ne gépezzen annyit?

Inkább próbálom más-
hogy, közös progra-
mokkal lekötni: moziba, 

bábszínházba, kirándulni vagy 
úszni járunk, biciklizünk. Nagyon 
sokat ülök a számítógép előtt a 
napi munkám és az írás miatt, nem 
kívánom másoknak ugyanezt.

Mi lesz a következő könyved?
Most több mindennel is kísér-

letezem. Karton és Matild történe-
tét szívesen vinném tovább, talán 
más számítógépes játékokon ke-
resztül újabb világokat nyithatnék 
meg nekik.

tunk a zombik teljesen ártalmatlan világáról, 
például hogy miért harapnak, mi történik 
velük, ha csokit esznek, vagy hogy van-e 
nevük. Nagyon sok mese szól a félelem, a 
sárkányok vagy úgy ál-
talában a gonosz legyő-
zéséről. A zombimentők 
nem próbál ezek nyo-
mán haladni, inkább egy 
vicces nézőpontot ad a 
zombiuniverzumhoz.

Egyszerre foglal-
kozol számítógépekkel 
és irodalommal? Mi 
neked az izgalmas az 
egyikben és a másikban?
Programozó és író va-
gyok már tizensok éve. A számítógép és az 
irodalom világában sokkal több a közös pont, 
mint elsőre hinnénk. A képzelet világában 
utazni fantasztikusan jó dolog. Szerintem 
annál szebb az élet, minél többféle képzelt 
vagy nem képzelt világot ismerünk.

Honnan jönnek a szereplőid nevei?
Karton és Matild létező emberek, de teljesen 

mások, mint a könyvemben. Karton a 
mesében egy kisfiú, aki mindig a szá-

mítógéppel játszik, bátortalan és fél kimenni 
otthonról. Matild nagyon bátor kislány, aki 
minden csínyben benne van. Karton büszke, 
hogy Matild a barátja és szeretne ő is 
bátor lenni.
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– Te jó ég! Mi történt? – kérdezte Füli.
Úgy esett, hogy a zombiknak már nem 

kellett a kerti törpék ellen harcolniuk, hiszen a 
kőszobrok nem ártanak senkinek.

– Hát a bőrük keményebb lett, az biztos, 
de nem hiszem, hogy így gondolták – sza-
badkozott Karton.

– Talán egy másik rózsavirágot akartatok 
elhozni, nem engem. Én csak vendég voltam 
azon a fán – mondta a rózsavirág.

Egy faodúban találtak rá Matildra, akit 
éppen a hegedűs törpe őrzött. A hangszeren 
játszott, hogy ébren tartsa magát. Matild 
anyukája, aki zongoratanár, ezt inkább ret-
tenetes nyekergésnek hívná. Karton és Füli 
nagyon felbátorodtak azon, hogy az ő rózsa-
virágjuk ennyire legyőzhetetlen, így minden 

Mikkamakka
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Részlet Lesi Zoltán Karton és Matild –  
A zombimentők című könyvéből. (Móra, 2017)

15

veszélyre fittyet hányva beléptek. Szerencsé-
jükre ez a törpe is kővé vált.

– Menjünk haza, mielőtt még mi is kővé 
válunk – mondta Matild.

– Hazakísérlek benneteket – javasolta 
Füli.

– És velem mi lesz? – kérdezte a rózsavi-
rág.

– Téged hazaviszlek – mondta Karton.
– Az csodálatos lenne! – sóhajtott a ró-

zsavirág.

Mindannyian léptek egy már ismerős bal-
csavaros kétjobblépést, és máris Matild szo-
bájába jutottak.

– Vajon mi lett a többi zombival? Meget-
ték a csokit? – kíváncsiskodott Matild.

– A legjobb lesz, ha visszamegyek, és 
kiderítem – mondta Füli, azzal már indult is 
vissza a csúszdán a társaihoz.

– Nyomás enni! – mondta Karton, és 
ahogy kiléptek Matild szobájából, várta őket 
a mennyei illatú pizza.

– Szia, Karton! Szép a virágod! Honnan 
van? – kérdezte Matild apja.

– Áthozta otthonról, hogy megmutassa, 
de vigyázunk rá, és visszaviszi – vágta rá 
Matild.

– Egy teherautóról leesett délután néhány 
kerti törpe az udvarra. Már mindet vissza-
pakolták, de vettem neked egyet, Matild, mert 
tudom, hogy tetszenek – mesélte az apuka. 
Matild átszaladt a nappaliba, és megpillan-
totta a kerti törpét: kemény volt és mozdulat-
lan.

3. évfolyam, 2017. 7. szám  | SZÉL, levegő
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A 
megfejtéseket 
az 48. oldalon 

találod.
Összeállította: Győrfi Ágnes

F e l a d a t o k

Állítsd sorrendbe a széltípusokat erősségük alapján a meghatározások segítségével! Írd 
a betűjeleket a megfelelő helyre a legenyhébbtől a legviharosabbig!

viharos szél

mérsékelt szél

szélcsend

erős szél élénk szél szellő

szélvész

gyenge szél

fuvallat orkán

1. A fák levelei mozdulatlanok.

2. A fák levelei meglibbennek.

3. A fák levelei zizegve mozognak, táncolnak.

4. Erősen rázza a fák leveleit.

5. A fák kisebb gallyait is megmozgatja.

6. Megmozgatja a fák nagyobb ágait.

7. A gyengébb fatörzsek meghajlanak, a vékony ágak letörhetnek.

8. Akár el is törheti a gyengébb fák törzsét.

9. Fákat dönthet ki.

10. Erdőket képes letarolni.

A)

1.

F)

H) I) J)

G)

E)

B) C)

D)
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B) C) D)

2. A szél erejének mérésére a 12 fokozatú Beaufort-skálát (ejtsd: bjúfört) használják a 
meteorológusok. Figyeld meg alaposan a szélerősséget jelző ábrákat, majd pótold a 
hiányzó képeket a megfelelő betűjel beírásával!

A szélerősség fokozata: A szélerősség jelzése:

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

A) B) C) D)
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3.

a)

4.

Húzd át mindegyik szósorban a kakukktojást! Indokold választásod!
(Ha segítségre van szükséged, kutass a könyvtárban vagy az interneten!)

1.

2.

3.

4.

árbóc,  kötélzet,  vitorlák,  futómű,  bum

tájfun,  ciklon,  hurrikán,  tornádó,  forgószél

anemométer,  fonendoszkóp,  barométer,  szélkakas,  aktinométer

Sirokkó,  Nemere,  Cirrocumulus,  Habub,  Burán

Pótold a széllel kapcsolatos összetett szavak utótagját a meghatározások és a szókár-
tyák segítségével!

VIHAR DZSEKI

RÓZSA

FORGÓ SIKLÓ

MALOM ENERGIA

Gabonaőrlésre használt építmény, amelynek lapátjait a szél hajtja.

Vidáman pörgő, színpompás szabadtéri gyermekjáték.

Hűvös őszi napok nélkülözhetetlen ruhadarabja.

A világtájak irányát mutató, csillag alakú ábra.

SZÉL.........................

SZÉL.........................

SZÉL.........................

SZÉL.........................

B)

C)

D)
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5.

Nagy sebességű légmozgás. Más néven égiháború, égzengés.

A szörföző hullámlovasok sporteszköze.

A levegő mozgásából nyert megújuló energiaforrás.

SZÉL.........................

SZÉL.........................

SZÉL.........................

E)

F)

G)

Párosítsd a következő szólásmondásokat a hozzájuk tartozó jelentéssel! Színezd azo-
nos színűre az összetartozókat!

Tudja, honnan fúj a szél.

Szélnek ereszti.

A széltől is óvja.

Pörög a nyelve, mint a szélmalom.

Forog, mint a szélkakas.

Csapja a szelet.

Udvarol, kedveskedik.

Jár a szája, sokat beszél.

Ismeri az okát a dolognak.

Mindentől félti, védelmezi.

Világgá küldi, elkergeti.

Megbízhatatlan, szeszélyes.
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       „A figuráim inkább velem azonosulnak”

Mikor kezdtél el rajzolni, és mikor dön-
tötted el, hogy illusztrátor leszel? Más 

pályák is érdekeltek Téged? 
Mindig is rajzoltam, de az illusztrátorság 
nem volt tudatos döntés. Pályakezdő-
ként elvégeztem a Pannónia Filmstúdió 
animációsfilm-rajzoló tanfolyamát, utána 
15 évig rajzfilmeztem. A kézi rajzolás meg-
szűnte után sokáig kerestem a stílusomat, 
autodidakta* módon tanultam a szakmát. 
Sok évnek kellett eltelnie, hogy tiszta szívvel 
mondhassam magamról: illusztrátor vagyok. 

Milyen technikával dolgozol, és melyik a 
kedvenced?

Többféle technikát kipróbáltam már. Az ak-
rillal kezdtem, aztán jött az akvarell, a tus, 
mostanában leginkább a digitális táblán, 
gépen rajzolok. Mindet szeretem, és amikor 
az egyikre ráunok, előveszek egy másikat. 
Persze ez kiadótól is függ, hogy mekkora 
szabadságot ad. Szeretnék egyszer színes 
ceruzával illusztrálni, vagy újabb technikákat 
is bevonni, például a linómetszést, a kollázst, 
a nem hagyományos vegyes technikákat.

            Fotó:  Tóth Gábor

Sándor Enikő interjúja 
Egri Mónika 

illuszrátorral

Mikkamakka
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Meséket is szoktál írni, amelyeket te il-
lusztrálsz, ezek közül a Mikkamakkában 

is megjelent már jó pár. Mi születik meg 
benned először: a kép vagy a szöveg? 

Leginkább egy ötlet jön, egy sugallat, akár 
egy jópofa szóra vagy névre is épülhet az 
egész mese. Megírom, utána pedig rajzolok 
hozzá. De sok esetben egyszerre készül a 
szöveg és a rajz is, mert menet közben min-
dig beugrik egy újabb geg, és akkor azt vétek 
lenne kihagyni…

Milyen munkán dolgozol most? 
Most éppen két nagyobb megbízás kö-

zött szusszanok pár napot. Most fejeztem 
be Balla Margit Bibi és Józsi című hajós 
meséjét, amihez még tavaly rajzoltam a Ka-
bóca Magazinba, és idén könyv formájában 
megjelenik az egész mese. Hamarosan a Pa-
gonynak fogok egy mesekönyvet illusztrálni, 
de hogy mit, az egyelőre titok. Közben pedig 
forgatom magamban a saját könyve(i)met, 
mert már túl sokan rágják a fülemet miatta. 

Melyik figuráddal tudsz a leginkább 
azonosulni, és miért?

Azt hiszem, a figuráim inkább velem azono-
sulnak... Azaz magamból írok ki egy darabot. 
Épp ezért mind sérülékeny, van valami nyűg-
je, és boldog befejezés sincs mindig. Talán 
ezért szeretik a dolgaimat a felnőttek is. Ez 
sem tudatos döntés, hogy kinek szeretnék 
írni. 

Ha bármit kívánhatnál, mi lenne az?
Hogy bárkit-bármit meg tudjak gyógyíta-

ni ebben a világban.

*Autodidakta:  aki valamilyen tudást a saját maga 
tapasztalatai alapján sajátít el.

3. évfolyam, 2017. 7. szám  | SZÉL, levegő
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 Berg Judit 

Micsoda idő!

Könyvajánló

Kiss Ottó  
Ati repülni tanul

Panka, a tündérlány és Csiribí, a tündérfiú jó barátok. Panka egy öreg 
tölgyfa első emeletén lakik, Csiribí egy odvas fenyőfában. Panka imád 
sütni-főzni, ám nem tud repülni, Csiribí kis ezermester, mindent meg 
tud oldani, de a forró csoki készítése kifog rajta… A ma már zenés 
könyvben is hallgatható mesék főszereplői tudják: lehet szél, eső, hó 
és jég, a barátság megmarad.
Pozsonyi Pagony, 2011
Keménytáblás, 48 oldal

Shona Innes 

Az élet olyan, mint a szél

Érezzük-e a szelet? A szél csak akkor érezhető, ha fúj. Ha nem 
fúj, a szél nem létezik. Ami mozog: létezik, ami nem mozog, nem 
létezik. Az élet mindig mozgás: akkor is mozgunk, ha alszunk, 
hiszen mozognak a sejtjeink, dobog a szívünk. Ha valami vagy 
valaki nem mozog többé, azt mondjuk, meghalt. Mint a szél: 
nem létezik többé, ha nem fúj. Ezért olyan az élet, mint a szél. 
Ez a könyv körbejárja az élet és halál kérdéseit, amelyek nem is 
olyan egyszerűek. De nem is annyira bonyolultak.  
Mindenesetre fontosak.
Kolibri, 2014
Keménytáblás, 32 oldal

Egy csodálatos, varázslatos könyv vágyakról, álmokról, múltról és je-
lenről. 
Ki ne gondolt volna már arra, milyen csodás dolog lehet repülni? Így 
van ezzel Ati is, és próbálkozik is mindennel: papírsárkánnyal, esernyő-
vel. Vajon sikerülhet neki? És vajon mi köze Ati álmaihoz a padláson 
talált fotónak? Mindenre fény derül, ha elolvasod a könyvet!
Cerkabella, 2014
Keménytáblás, 52 oldal

Pásztohy Panka illusztrációival

Agócs Írisz illusztrációival

Hanga Réka illusztrációival

Besze Barbara válogatása
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Kiss Ottó  

Szerintem mindenki maradjon  

otthon vasárnap délután

Laura Hennemann
Energia – Ami a világot hajtja

Pamela Lyndon Travers  
A csudálatos Mary

„Élt egyszer egy ember. Ezt az embert Hálló Istvánnak hívták, de 
az ismerősei az egyszerűség kedvéért csak úgy szólították: Hálló 
Istvá” – igen, így, n betű nélkül. A könyv kezdőmondatai máris 
sokat elmondanak a vidám történetről, amely azzal a nyavalyás 
tubusos fafogóval kezdődik és egy balesettel folytatódik – és még 
hozzá Hálló Istvá repül is. Mint egy tajvani tehénballon a levegő-
égben. Mindenkinek, gyereknek, felnőttnek ajánljuk, határozottan 
színesít egy unalmas vasárnap délutánt… 
Móra, 2015
Keménytáblás, 36 oldal

Mindennapjaink láthatatlan motorja az energia. A szén és a kő-
olaj nem állnak korlátlan mennyiségben az emberiség rendel-
kezésére. A jövőben az úgynevezett megújuló energiaforrások, 
vagyis a nap-, a szél- és a vízenergia válnak egyre fontosabbá.  
A NASA gyönyörű panorámaképén láthatod a Föld éjszakai fé-
nyeit! Tudod, hogyan működik a szélkerék? Pillants bele, és ez 
is kiderül! További képeket láthatsz lapunk e havi számában a 
könyvből, lapozz tovább!
Tessloff és Babilon, 2014
Keménytáblás, 48 oldal

Csudálatos Mary története igazi klasszikus, az első kiadása 
1934-ben jelent meg, de készült már belőle film, számos színpa-
di változat és hangoskönyv is. A varázslatos és titokzatos dadus 
történetét, aki a keleti széllel érkezik és akit a nyugati szél visz el, 
minden gyereknek ismerni kell! Ha tetszett, a további részeit is 
elolvashatod.
Ciceró Könyvstúdió, 2003
Keménytáblás, 160 oldal

Baranyai (b) András illusztrációival
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Széllelbélelt forgószél A 
megfejtéseket 
a 48. oldalon 

találod.
Összeállította: Győrfi Ágnes

Olvasd el Nyulász Péter meséjét, majd oldd meg a feladatokat!

A meseszereplők közül ki vagy mi mondhatta a következő gondolatokat?

„Már hetedik napja fonnyadt vitorlákkal rostokolok a tenger kellős közepén.” 

„Miután sikeresen betereltük a dühöngő forgószelet a kelepcébe, 
                                     alig tudtam lezárni a hordó tetejét.”

„Kis szellő koromban egy vitorlás elvitte a szélforgómat, ezért mérgemben 
      minden hajót összetörök!”

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

a)

d)

g) h) i)

e) f)

b) c)

Segíts a Sirokkó legénységének megfékezni Tornádót! Állítsd megfelelő sorrendbe a 
szélforgó elkészítésének képeit!
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Seita Parkkola: Vihar. Fordította: Bába Laura 
Cerkabella, Budapest, 2012
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Seita Parkkola: Vihar

Farkas Judit

Könyvajánló nagytesóknak

A tizenkét éves 
Vihar szeret 
gördeszkázni 
és a végtele-
nül unalmas 
hétköznapjain 
sokszor kerül 
iskolát. Ez még 
nem lenne elég 
indok, hogy 
egy pszicholó-
giai kísérletet 
folytató bün-

tetőiskolába kerüljön, mégis ez történik. Az 
Esélyek Házát a városban sokan a Viharhoz 
hasonlóan reménytelennek ítélt gyerekek 
utolsó mentsváraként ismerik, és a szülők 
még a teljes elszegényedést és kényszer-
munkához hasonló helyzetet is elfogadják, 
csak a gyereküket ne csapják ki innen.

Vihartól elveszik a mindenét jelentő gör-
deszkáját, majd egymás után tűnnek el a 
szülei, neki pedig a mostohájával kell ma-
radnia, aki a fiú terrorizálását az iskolában 
is folytathatja, hisz ráadásul ott tanít. Vihar 
azt hiszi, hogy ha megpróbálja elfogadni az 
iskola szabályait, vagyis a házirendben előírt 
kisállatot tartja, az előírt sportot űzi, az előírt 
lánnyal jár, azzal megválthatja a saját és el-
adósodott szülei életét is.

A városszéli sötét gyárépületben azonban 
megismer egy első ránézésre rablóbandának 
tűnő, az Esélyek Házából korábban meg-

szökött gyerekekből álló csapatot és annak 
vezetőjét, Indiát. A szabályokra fittyet hányó 
lány és bandája ráébreszti Vihart arra, hogy 
a gonoszt az átlátszó üvegből emelt, folya-
matosan megvilágított iskola falain belül, 
annak alagsorában kell keresnie, és hogy az 
értelmetlen szabályok elfogadása nem hoz-
za meg a kívánt szabadulást. Vihar fellázad 
a kényszerhelyzet ellen, és saját életét is 
kockára téve, azt mintegy felajánlva a go-
nosznak, megpróbálja megmenteni az iskola 
többi diákjának lelkét.

A szöveg filmszerű; szinte halljuk a viasz-
maszkok lélegzését, szinte látjuk a vakító 
neonfényt a metszően hideg folyosókon. 
Borzongunk, együtt érzünk és drukkolunk 
a vétkesnek lefestett jónak, várjuk a könyv 
végén a választ, szeretnénk megismerni a 
tettek mozgatórugóit, hogy miért hagyják a 
felnőttek és a gyerekek is, hogy ez történjen 
velük, és reménykedünk, hogy az elnyomás 
elfogadására nem csak a félelem a magya-
rázat.

Talán nem véletlen, hogy a könyvborító 
felületét tükörszerű papír borítja. Bele kell 
nézni, és olvasás során mindenki végig-
gondolhatja, ő hasonló helyzetekben vajon 
hogyan cselekedne, vállalna-e kockázatot, 
választaná-e a bizonytalant, tenne-e valamit 
másokért.

3. évfolyam, 2017. 7. szám  | SZÉL, levegő
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Élő TörTénelem
Ó, megérkezett Kárpáti Szidónia, az a fővárosi 

művésznőcske! A kisvárosunknak oda a 
nyugalma – méltatlankodik Bodóné özvegy-
asszony. Bérlője, az özvegy csizmadia oda-

van a kikapós színésznőért, a szatócsboltban 
is csak a színésznőről beszélnek… Komoly 

perpatvart okoz a mezővárosban, annyi szent! 

Jártatok már a szentendrei skanzen-
ben? Tudjátok, az a hatalmas sza-
badtéri múzeum a sok zsindelytetős 
házzal, haranglábbal, kisvasúttal, ál-
latokkal. Az idén 50 éves Skanzen új 
programsorozatában, az Élő történe-
lemben élettel telít meg egy régi felföldi 
mezővárost.
Hogy hogyan, arról Faár Tamara közön-
ségszolgálati osztályvezetővel beszél-
getett Besze Barbara.

Honnan az ötlet, és hol, mikor lát-
ható az Élő történelem program?

Az Élő történelem tavasztól őszig 
hétvégente látogatható a Felföldi me-
zőváros tájegységünkben. A programot 
már évek óta tervezgettük, pályázat 
révén most adódott a megvalósítására 
lehetőség. Az, hogy múzeumpedagó-
gusok egy-egy karakterbe öltözve me-
sélnek a látogatónak, mintha a múltból 
pottyantak volna elő, nem új keletű 
dolog. Mi – színházi szakértőkkel, Végh 
Ildikóval és Csete Borival– megspékel-
tük egy komplett mezővárosi történettel. 

28
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Élő TörTénelem

Hogyan alakult ki és kikből verbu-
válódott a társulat?

A hat karaktert játszó 13 fős társulat 
fele múzeumpedagógus, fele hivatásos 
színész, akik mögött komoly felkészülési 
tréning áll, hogy ezt a félig improvizációs 
játékot profi módon és együtt működtet-
ni tudják.

Mi volt a cél az Élő történelem el-
indításával?

Az, hogy élőbbé varázsoljuk a már meg-
levő épületeinket, életet vigyünk ezekbe 
a házakba, amelyekben annak idején 
a csizmadia, a módos özvegyasszony 
vagy a színésznő lakhatott, vagy ahol 
árusított a zsidó szatócs vagy műkö-
dött a mádi borozó. Mert lehet bármi-
lyen gazdag az enteriőr, ha a tárgyak 
önmagukban nem sokat jelentenek a 
nem szakember látogatónak, de ha élő 
ember, korhű ruhában személyiséget 
kölcsönöz az adott ház elképzelt lakójá-
nak, máris könnyebb magunkat beleélni, 
milyen lehetett az élet egy ilyen felföldi 
mezővárosban.

Mi a cselekménye az Élő történe-
lemnek?

Az egyes helyszíneken, mint például a 
csizmadia műhelye vagy az özvegyasz-
szony háza, láthatjuk a csizmadiát, aki 
épp a Pestről a városba érkező Kárpá-
ti Szidónia színésznő lila topánkáját 
készül javítani, és aki a főbérlője, az 
özvegyasszony szerint halálosan sze-
relmes is a színésznőbe. A színésznő 
feltűnése nagy kalamajkát okoz…

Tervezik-e bővíteni a Skanzen többi 
tájegységére az Élő történelem 
programot?

Igen, tervezzük, 
ha nem is olyan 
komplex módon, 
mint a felföldi 
egységben, de 
egy-egy karaktert 
fel szeretnénk mu-
tatni, akik egy-egy 
tájegységet korhű 
jelmezben idéznek 
majd fel.

Skanzen

29
Fotók: Tokodi Gábor István, Besze Barbara
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Utunk a környezetbarát energiákhoz

30
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Forrás:  Laura Hennemann: Energia - Ami a világot hajtja.  
Fordította: Frankel Attila (Tessloff Babilon, 2013)

31
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Világszerte egyre több nagyvárosban okoz 
komoly gondot a levegő szennyezettsége. 
A légszennyezés súlyos egészségkároso-
dással jár: az au-
tók kipufogója, a 
gyárkéményekből 
kipöfögő vagy a tü-
zeléskor keletkező 
káros anyagok, va-
lamint a szálló por 
miatt a forgalmas nagyvárosok lakói számí-
tások szerint rövidebb életűek lesznek 1-2 
évvel, mint a kisvárosban vagy falun élők. A 
szennyezett levegő ugyanis tüdőproblémá-
kat okozhat, de károsan hat az épületekre 
és a természetes környezetre: a parkokra és 
a zöldterületekre is. A kutatók ezért külön-
féle légtisztító berendezéseket fejlesztettek, 
amelyekkel sokkal tisztább lehet a levegő. 

Ilyen légtisztító berendezés például egy 

német cég, a Green City Solutions által 
megálmodott mohafal. Van olyan típusa is, 
amelynél a falába építettek padokat is, ami-

re le lehet ülni. A 
mohafal (elterjedt 
nevén CityTree) 
egy mobil zöld-
fal, amelyen egy 
különleges mo-
hafaj és növény 

él együtt és közös erővel tisztítják és hűtik 
a levegőt. Hogy hogyan képesek erre? Úgy, 
hogy ezek a mohák megkötik, vagyis kivá-
lasztják maguknak és magukhoz tapasztják 
az emberi egészségre veszélyes, levegőben 
található anyagokat. A szennyező elemeket a 
növények a saját biomasszájukban haszno-
sítják. 

Te is megfigyelted már, hogy a moha csak 
árnyékos helyen nő? A mohafal esetében a 
moha mellé a hazánkban is honos varjúháj 
nevű növényt ültették, ami árnyékot ad a 
moha számára. 

Ez a különleges mohafal képes saját tel-
jesítményét is mérni, vagyis azt, hogy milyen 
a környező levegő minősége, és azt is, hogy 
milyen hatékonyan tisztítja a levegőt. 1682 
darab úgynevezett növénykazettából áll. 
Önműködő öntözőrendszere van, ami akkor 
locsolja magát, amikor szükségesnek érzi.  
A mérésekhez napelemet használ, ami szin-
tén nagyon környezetbarát megoldás. 

                Moha, ami tisztítja a levegőt?!

JÓ TUDNI: a mohafal nem helyettesíti a fákat 
és nem is ez a célja, de nagyban hozzájárul a 
levegő tisztításához olyan városi helyszíne-

ken, ahol valamilyen okból kifolyólag nem le-
het fákat ültetni.

Összeállította: Sándor Enikő

Fotó:   Green City  
Solutions
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A nitrogén-oxidok az autók által kibocsátott kipufogó gázzal, valamint a fű-
tés során keletkeznek.
A szén-monoxid szintén a kipufogók által, valamint a tüzelés során kerül a 
levegőbe.
A szálló por is szennyezi a levegőt amely, hasonlóan a nitrogén-oxidokhoz 
és a szén-monoxidhoz, a közlekedés során, illetve a szilárd anyagok tüzelé-
se során jön lére. 
A szén-dioxid a természetben az élő szervezetek biológiai folyamataiból, 
vulkánok és óceánok működéséből származik. Az emberi tevékenység nyo-
mán a fosszilis energiahordozók (kőolaj, földgáz, kőszén) elégetésével kerül 
legnagyobb mennyiségben a légkörbe. A legjelentősebb kibocsátók az erő-
művek, illetve az ipar és a közlekedés. 
A kén-dioxid főként az ipari termelés során, égetéskor keletkezik.

Milyen szennyező anyagok vannak a levegőben?

Magyarországon 
először Budapes-

ten tesznek kísér-
letet arra, milyen 

hatást lehet a 
mohafallal elérni a 
légszennyezettség 

ellen. Ha teheted, 
látogass el Buda-

pest III. kerületébe, 
a Kolosy térre, ahol 

2018 februárjáig 
megtekinthető a 

mohafal!

Mi lesz a mohával télen? Érdekes módon nem fagy el. A szakértők olyan mohafajtát 
választottak, ami jól bírja a hideget. A szibériai moha kibírja akár a –40°C-os hideget is, 
így télen – bár a külső szemlélő talán mást lát – nem pusztul el, csak pihen, akár a téli 
álmot alvó állatok, de tavasszal újult erővel lát munkának. 

33

Fotó: Fülöp Johanna
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Kiknek tanítod?
Főleg általános iskolásoknak, első osz-

tályostól nyolcadikig. Nagyon szeretik, mert 
nemcsak repülnek ezek a sárkányok, de szé-
pek is. Néha csinálunk kínai papírsárkányt is, 
azoknak a formája is olyan kecses. Némelyik 
madár vagy lepke alakú, és gyönyörű színe-
sek.

Említetted, hogy gyerekkorodban is ta-
lálkoztál papírsárkányokkal. 

Igen, az iskolában már mutattak sárkányt, 
azt a hagyományos rombusz-deltoid formá-
jút. De léteznek sokkal stabilabb formák is, 
amelyek jobban kapaszkodnak a levegőbe. 

S hogy jönnek ide a kínai papírsárká-
nyok?

Bodóczky István Papírsárkány című köny-
vében olvastam először a kínai papírsár-
kányokról. Kínában a sárkány kultikus állat, 
majdhogynem szent lény, ezért csinálják na-
gyon szépre őket. 

Nekem a szélről a sárkány jut eszem-
be, a keresztényeknek a szél a Szent-

lélek megtestesítője, a szabadságé Krisz-
tusban. Neked mit jelent a szél?
Nekem a szél egy csoda, mivel nem látható, 
mégis iszonyú ereje van. Nyilván sok fizikai 
és földrajzi tényező befolyásolja. Nagyon jó 
érzés, hogy nem látok valamit a szememmel, 
mégis ura vagyok, érzékelem ezt az erőt, 
amit úgy nevezünk, szél. Amint a gyerek el-

Közel tíz éve ké-
szítettem először 
papírsárkányt egy 
kézművestáborban 
Pólya Zoltánnal. 
Emlékszem az első 
eregetésre a szári 
domboldalon, ami-
kor a szél belekapott 
a sárkányba, és ne-
kem tartani kellett 
azt a hatalmas erőt, 
amit egyébként 

addig csak szélnek érzékeltem, ami lehet 
viharos, vagy gyengéd, szellő vagy orkán, 
dehogy irányítás alatt lehet benne tartani 
valamit, az maga volt a csoda.  

Honnan jött neked a papírsárkány-ké-
szítés?

Volt gyermekkori élményem is, de az első 
igazán nagy impulzus 1985-86-ban ért, ami-
kor a Szórakaténusz Játékmúzeum és Mű-
helyben dolgoztam Kecskeméten. Itt láttam 
először, ahogy Rumi László, a Ciróka Báb-
színház színésze papírsárkányt készít. Na-
gyon megtetszett, s azóta is, amikor lehet, de 
főleg tavasszal és nyáron készítek kisebb-
nagyobb papírsárkányokat, már csak azért 
is, mert a tanítványaim nagyon szeretik. Sok 
minden tanítható általa, például fizikai tör-
vényszerűségek: hogy hogyan marad fenn a 
levegőben a sárkány. Az elv ugyanaz, mint a 
repülőgépeknél. A sárkány tulajdonképpen 
tanítási projekt.  

egy tanítási projekt”
„A papírsárkány
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készül a sárkányával, 
rohanni szeretne vele, 
minél hamarabb ki 
szeretné próbálni. A 
sárkány a menetszéllel 
repül föl, az igazi repte-
tés mérsékelt szélben 
jó. Ha a sárkány jól ki van egyensúlyozva 
és elég rugalmas, akkor jó szélben ma-
gától is repül. Erre legalkalmasabb terep 
a faluszéli domboldal, vagy a fővárosi- 
aknak Hűvösvölgy vagy a Normafa.    

Milyen sárkányt szoktál készíteni?
Legtöbbször kölyöksárkányt. Ez egy 

A/3-as lapból készül. Fontos, hogy rugal-
mas anyagot használjunk a merevítéshez. 
Gondoljunk egy madár testtartására, tehát 
ne egy kimerevített anyagot engedjünk fel, 
hanem a vesszőt kicsit ívesen ragasszuk fel. 
Különben a kínaiak hasított bambuszt hasz-
nálnak, ami egy rugalmas anyag. Egy fokkal 
nehezebb elkészíteni a bagoly-sárkányt, 
aminek már tényleg madár formája van. A 
harmadik típus, amit 2-3 gyerekkel szoktam 
készíteni, egy ív csomagolópapírból készül, 
hatszögletű, légáteresztő lyukakkal, s nád-
merevítéssel. A sárkány fontos része a farok, 

erre a legjobb anyag a krepp-papírból vágott 
csík. Minél több pontjára ragasztjuk fel a sár-
kánynak, annál stabilabban repül. A sárkányt, 
mielőtt felengedjük, ki kell egyensúlyoznunk, 
ez az úgynevezett kantárral történik. Ezen 
lógatjuk a sárkányt, így nem fog elbillenni, 
hiszen érvényesül a mérlegelv. A kantárba 
kötjük bele az eresztőzsinórt, ami 3-20 mé-
ter lehet. Tanítsuk meg a gyerekeknek, hogy 
lakott területen ne sárkányozzanak, mert a 
villanyvezetékek nagy veszélyt jelentenek. A 
legjobb és a legszebb az, ha felnőtt és a gye-
rek együtt játszik, és együtt örül a magasba 
engedett sárkánynak.  

Minden év őszén megrendezik 

a Zebegényi Sárkányfesztivált 

(idén ez szeptember 

16–17-én volt), ahol mindenki 

kipróbálhatja saját sárkányát. 

Pólya Zoltán a Burattino Általános Iskola rajz–technika tanára, család-jával a Fejér megyei Újbarkon él.

Az interjút készítette: Konkoly Edit
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papírsárkányt?Hogyan készítsünk

1. lépés:  Fogjuk a harapófogót, és egyenesítsük ki a vállfa elemeit. Ne aggódjunk amiatt, hogy 

nem lesznek tökéletesen egyenesek. A tökéletlenség adja meg az igazi formáját a 

sárkánynak.

2. lépés:  Hajlítsuk le az akasztónak az egyik végét (hogy rövidebb legyen), majd alakítsuk úgy 

a két drótot, hogy azok egy hosszú szárú rombuszt alkossanak. Két további szállal 

kössük össze a csúcsokat, jó erősen csomózzuk oda damillal, és középen is, ahol 

metszik egymást.

3. lépés:  Csavarjuk ki a szemeteszsákot, vágjuk le a tetején a szabálytalan részt, majd a zsák 

egyik oldalát is. Így kapunk egy teljes ív műanyag fóliát.

4. lépés:  Helyezzük rá a műanyag fóliát a vázra, és rögzítsük minél szorosabban, lehetőleg ke-

mény ragasztószalaggal.

5. lépés:  Fogjuk az ollót, és vágjuk körbe a sárkányt rombusz alakban, a váz mentén, a fölösle-

ges fóliát pedig tegyük félre.

6. lépés:  Rögzítsük a sarkakon az enyhén kifeszített fóliát, és a hosszabbik átló végén a 

sárkányt toldjuk meg egy hosszabb zsinórral, amit díszíthetünk maradék fóliákkal. Ez 

fog majd irányzékként funkcionálni, amikor a szél elragadja sárkányunkat.

7. lépés:  Válasszunk kezdésnek enyhén szeles helyszínt, majd fektessük sárkányunkat háttal 

a földre, húzzuk ki a zsinórt, tegyünk pár lépést hátrafelé, majd adott pillanatban 

kezdjük el magunk felé húzni a zsinórt. Ekkor, ha jól dolgoztunk, a sárkány a sarkán 

megpróbál átbillenni, de a szél belekap és a magasba húzza. Innen már csak az a 

dolgunk, hogy megtanuljuk kezelni házilag készített sárkányunkat.  

Mire lesz szükséged?

	 nejlon szemeteszsák

	 drót vállfa

	 harapófogó

	 vastagabb cérna, vagy könnyen  

bogozható rézdrót

	 olló vagy sniccer (felvágni a zsákot)

	 halászdamil

	 némi dekoratív kellékek, amivel díszítjük  

a sárkányt

Jó szórakozást!
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Unatkoznál szeles időben?  

Irány sárkányozni!

Mire lesz szükséged?

	 nejlon szemeteszsák

	 drót vállfa

	 harapófogó

	 vastagabb cérna, vagy könnyen  

bogozható rézdrót

	 olló vagy sniccer (felvágni a zsákot)

	 halászdamil

	 némi dekoratív kellékek, amivel díszítjük  

a sárkányt

Cikk forrása: filantropikum.com
Fotók: http://3g.en8848.com.cn/Article/Life/Crafts/69319.html

Jó szórakozást!
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Tudod, mi a közös Batmanben, Pókember-
ben, Supermanben és Rontóban, a Szélkötő 
Kalamona című mese főhősében? Hogy 
valamennyien szuperhősök, akiknek kö-
szönhetően megmenekül a világ a fenye-
gető Gonosztól. Ebben a mesében éppen a 
Kalamonától.

Hogy kicsoda-micsoda Kalamona, azt 
persze senki sem tudja, csak azt lehet tud-
ni, hogy éktelen dühében nem elég, hogy 
elrabolta a főkirály lányát, még a szeleket is 
megkötötte… De miért olyan nagy baj ez? A 
szél kellemetlen, hideg, csontig hatoló vala-
mi, talán nem is baj, ha egy királyság végleg 
megszabadul tőle.

Ám szél nélkül nem érik be a búza, és 
hiába is érne be, nincs, ami hajtsa a malom-
kereket, akkor nincs hol megőrölni a gabo-
nát. Ínséges idők várnak a birodalomra. Így 

aztán kihirdetik, hogy azé lesz az elrabolt 
királykisasszony keze, aki eloldozza a sze-
leket.

Erre vállalkozik Rontó, a szegényasszony 
legkisebb fia, akinek még nem sikerült 
soha semmi. Megkezdődnek a kalandjai, 
mi pedig izgulhatunk, megtalálja-e az utat 
Kalamonához, kap-e elegendő segítséget, 
épségben odaér-e. Kell-e rettegnie az ör-
dögtől vagy a Kőszáli királytól? Lesz-e elég 

Szuperhős akcióbann
Pásztor Csörgei Andrea

Mikkamakka
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ereje, bölcsessége, előrelátása, leleménye? 
Érdemes-e hallgatnia hű társára, a táltos 
paripára? Mindegyik kérdés mögött izgal-
mas, néha meghökkentő, elgondolkodtató 
válaszokat találunk. Felmerülhet, hogy 
nem kell mindig első látására ítélni, hogy 
hogyan, mikor és kitől érdemes segítséget 
kérnünk, és hogy mindig akad olyan cél 
vagy ember mindenki életében, amiért vagy 
akiért minden kockázatot érdemes vállalni!

A kalandos mese mellett a darab sok 
érdekes, izgalmas dolgot tartogat még a 
számunkra: ne a szokásos, paraván mögé 
bújt bábosokra számítsatok ám! A kesztyű-
bábokat viselő színészeket végig láthatjuk, 

és mozdulataikkal, arcjátékukkal ők is részt 
vesznek a történet alakításában, akárcsak 
a mesélő, aki persze néha szintén belebú-
jik valamelyik szereplő bőrébe. Sőt, néha 
hangszert ragadnak, zenélni, táncolni kez-
denek. És persze az egész darabot áthatja a 
humor, a nevetés, a lendület.

Mindenképp nézzétek meg, ha a pécsi 
Bóbita Bábszínház közelében jártok!

A Bóbita Bábszínház előadása 

Az azonos című magyar népmese  
alapján írta: Markó Róbert 

Dramaturg: Nagy Orsolya 

Báb-, díszlet- és  
jelmeztervező: Boráros Szilárd

Zeneszerző:  Bogárdi Aliz  
Jankó Mátyás

Koreográfus:  Fitos Dezső  
(Harangozó Gyula-díjas) 

Rendező: Markó Róbert

Játsszák:  Komlóczi Zoltán m. v.  
Czéh Dániel  
Kalocsányi Gábor  
Matta Lóránt  
Papp Melinda  
Vadon Judit

Fotó: Komjáthy Máté
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Citromkrémes szelet
Ihlette: Dunajcsik Mátyás A Szemüveges Szirén című kötete (Kolibri, 2016)

Dunajcsik Mátyás Izlandon játszódó első ifjúsági regénye 
csodás hangulatú történet, amely tele van az izlandi nép-
mesevilág motívumaival. Kicsit mesés, kicsit ködös, kicsit 
szellemes, emellett megelevenedik a lapokon a Grönlandi-
tenger, olvasás közben pedig érezni a hideg levegőt és a 
csípős szelet.

Főszereplőnk Atlanta, aki Szelesszirten él az édesapjá-
val. Életük egyáltalán nem mondható hétköznapinak, hi-
szen már maga a tény, hogy egy világítótoronyban laknak, 
sem mindennapi. Atlanta rádión keresztül tanul és be-
szélget Kamillával, a tanítókisasszonnyal, szívesen hallgat 
jazzt és ismeri a környék hajóit. Emellett szereti a mada-
rakat, és meg tud különböztetni negyvenkilencféle szelet. 
Születésnapjára megkapja Szindbád dédpapa távcsövét. 

Egy nap titokzatos hajót vesz észre. Hiába kérdezősködik felőle, senki sem 
látta, senki sem hallott róla. Egy elárvult sirályfiókának próbálja megtalálni az anyukáját, ezért 
elindul a vitorlásukkal egy távoli sziget felé. Nem számít azonban sem a hatalmas ködre, sem 
a rejtélyes szellemhajó felbukkanására...

Atlanta nemcsak a szeleknek ad különleges neveket, hanem a tenger hullámainak is. Ezeket 
mindig az apukája jazz-lemezgyűjteménye alapján osztályozza. A dalok nagyon jól illeszked-
nek a történetbe, hol nyugodtabbak, hol tempósabbak. Érdemes lapozgatás közben meghall-
gatni őket, ezzel is erősítve az olvasási élményt. A könyv végén megtalálod a zenelistát is, így 
nem kell végiglapoznod az egészet, ha valamelyiket újra meghallgatnád, de elfelejtetted a cí-
mét. 

Szép történet az elmúlásról és az elenge-
désről. És egy fontos tanulság a végére: ha 
egy kísértet ijesztően néz ki, még nem jelenti 
azt, hogy rossz is. Sőt! Néha viccesek és 
melegszívűek is lehetnek.

Mikkamakka
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A tésztához:
• 25 dkg liszt
• 25 dkg jéghideg vaj
• 10 dkg porcukor
• fél citrom reszelt héja
• csipet só

A krémes részhez:
• 4 tojás
• 2 citrom leve
• 1 citrom reszelt héja
• 30 dkg cukor
• 1 tk sütőpor
• 5 dkg liszt
• csipet só

A sütőt előmelegítem 170°C-ra. 

A jéghideg vajat egy nagy lyukú reszelőn lereszelem. Hozzáadom a lisztet, a cukrot, 
a sót, a reszelt citromhéjat, és kézzel gyorsan összemorzsolom. Finom állagú dolgot 
kell hogy kapjak, nem kell egyneművé gyúrni. 

Egy 20x30 cm-es tepsit kibélelek sütőpapírral és beleszórom a morzsát. Kézzel be-
lenyomkodom a tésztát, figyelve arra, hogy tömör, egyenletes réteget kapjak. Sütőbe 
teszem és 20-25 perc alatt világosra sütöm. 

Addig is elkészítem a tetejét, ehhez a tojást és a cukrot fehéredésig keverem, végül 
hozzáadom a citrom levét és a héját, a lisztet, a sütőport, a sót. Csomómentesre dol-
gozom, majd amikor megsült a tészta, ráöntöm a masszát. 

20 percre visszateszem a sütőbe, ennyi idő elég is, hogy a krém megszilárduljon. A 
süti teljesen kihűlve szépen szeletelhető, kb. 30 szelet jön ki ebből az adagból.

Két étel szerepel a könyvben, az egyik egy citro-
mos süti, a másik meg a palacsinta, amit szereplőink 
ribizlilekvárral fogyasztanak. Sokat agyaltam rajta, hogy 
melyik legyen, végül lemondtam a palacsintáról, mert a 
történet szerint egész éjszaka sütnöm kellett volna. De 
nem bántam meg, mert a citromos süti pofonegyszerű és 
isteni finom, és amióta olvastam Mautner Zsófi blogján, 
a Chili & Vanilia oldalon, azóta várom, hogy kipróbáljam. 
Nem mellesleg a könyv kékes-lilás illusztrációi mellé a 
sárga süti nagyon passzol. Fogyasszátok egészséggel! 

Ihlette: Dunajcsik Mátyás A Szemüveges Szirén című kötete (Kolibri, 2016)

Hozzávalók

Citromkrémes recept

1.
2.

3.

4.

5.

Kép és szöveg: KönyvParfé blog, Lázár Ivett
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                A Szemüveges Szirén (részlet)
Dunajcsik Mátyás

Már egy hete tart a világítótorony-őrök 
sakkbajnoksága, és Apával ilyenkor nem 
lehet beszélni. Egész nap a rádió előtt ül, és 
amikor éppen nem játszik vagy nem valaki 
más mérkőzését követi figyelemmel, akkor 
mindenféle táblázatokat és listákat nézeget, 
és próbálja megsaccolni, vajon ki lesz az el-
lenfele a következő játszmában. Azt hiszem, 
a legkevésbé Magdával, a Hollóhegy világító-
tornyának őrével akar játszani, mert Magda 
tavaly és tavalyelőtt is abszolút győztesként 
fejezte be a bajnokságot.

Magda egyébként az egyetlen női 
világítótoronyőr, és a legészakibb toronyban 
lakik, ami annyira messze van mindentől, 
hogy régen sokan azt is kétségbe vonták, 
hogy egyáltalán szükség van rá. De amióta 
olyan rohamosan olvad az Északi-sark fölött 
a jégtakaró, és egyre több szállítóhajó hasz-
nálja az északkeleti átjárót a nyári hónapok-
ban, ezek a hangok elhallgattak.

A Magdáról keringő rosszindulatú plety-
kák azóta inkább arról szólnak, hogy Magda 
valójában nem is ember, hanem számító-
gép. Mert ahol ő lakik, az északi sarkkör 
közelében, olyan hideg van, hogy ott képte-
lenség lenne bárkinek életben maradni. És 
az is nagyon gyanús, hogy ilyen jól sakkozik, 
hiszen mindenki tudja, hogy a legokosabb 
számítógépek valójában túlbonyolított sakk-
automaták.

De én tudom, hogy Magda egyáltalán 
nem számítógép. Tavaly ugyanis, amikor 

Apának születésnapja volt, titokban 
felhívtam, és tanácsot kértem tőle, 
hogy milyen finomságot készítsek az 
alkalomra. És Magda egy olyan cso-
dálatos citromos süti receptjét diktálta 
le nekem, hogy Apa utána még több-
ször kérte, hogy süssek neki!

Most viszont még a citromos süti 
sem segített, hogy Apának csak egy 
kicsit is felkeltsem az érdeklődését. 
Amikor odatettem a sakktábla mellé 

Mikkamakka
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egy adag frissen sült, illatozó 
süteményt, oda sem nézett, 
csak a szabad kezével nyúlt 
oda az egyikért, és gondol-
kodás nélkül a szájába töm-
te, miközben épp Rudolf és 
Harald mérkőzését figyelte a 
rádión.

Pedig most nagyon nagy 
szükségem lenne rá!

Reggel ugyanis találtam 
egy sirályfiókát a tetőn. Elő-
ször azt hittem, csak egy ma-
roknyi száraz levelet fújt vala-
honnan az ablakpárkányra a 

szél, mert itt Szelesszirten soha nem szoktak 
sirályok vagy más madarak fészkelni. De az-
tán a kis barna-fekete kupac megmozdult, és 
az utolsó pillanatban pont sikerült elkapnom, 
mielőtt lezuhant volna a hét emelet magas-
ból.

Bármilyen hihetetlenül hangzik, 
csak arra tudok gondolni, hogy a teg-
napi vihar fújta valahogyan ide. Bár az 
is igaz, hogy a tegnapi egy igazán tö-
kéletes, minden szempontból kifogás-
talan tengeri vihar volt, valódi elefánt-
széllel, ami egész nap úgy döngette 
a világítótorony falait, mintha tényleg 
egy komplett elefántcsorda rohangált 
volna fel-alá a falakon. A hullámok 
pedig majdnem a konyhaablakig fel-
csaptak, pedig az már a hatodik eme-
leten van.

A fiókát mindenesetre elneveztem 
Töpszlinek, és először is megpróbál-
tam egy kicsit megszárítani és felme-
legíteni, mert meglehetősen csapzott 
és ijedt volt szegényke, amikor berán-

tottam az ablakpárkányról. Aztán elindultam 
lefelé a csigalépcsőn a könyvespolcok men-
tén, hátha találok egy olyan könyvet, ame-
lyikből kideríthetem, mit eszik egy ilyen apró 
sirályfióka.

Nagyon viccesen néz ki egyébként, mert a 
barna pehelytollain a fejénél és a hátánál tele 
van fekete pöttyökkel, ezért aztán leginkább 
a vaddisznók kicsinyeire hasonlít, akik szin-
tén csíkosak és pöttyösek, amikor nagyon 
kicsik. És a testéhez képest olyan nagydarab, 
esetlen úszólábai vannak! Pont olyan velük, 
mint én az egyik régi családi fotón, amikor 
négyéves koromban felpróbáltam Anya egyik 
magas sarkú cipőjét, és persze másfél lépés 
után majdnem orra buktam benne.

Részlet Dunajcsik Mátyás A Szemüveges Szirén c. 
könyvéből Illusztráció: Gilicze Gergő (Kolibri, 2016)
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Mikkamakka kézműves  
kuckója Széllelbélelt ceruza

Számtalan érdekes dologra használhatod a ceruzáid. Rajzolhatsz velük viharos tenge-
ren hánykolódó hajót vagy port kavaró forgószelet, kiszínezheted a papírsárkány szél-
ben lengő farkát vagy egy szélmalom lomhán forgó lapátjait. Gondoltad volna, hogy 
Mikkamakka segítségével akár szélsebesen pörgő propellert is tudsz varázsolni az 
íróeszközödből? Kukkants a tolltartódba, hátha valamelyik ceruzádnak kedve kerekedik 
helikopterré változni!

Amire szükséged 

lesz: 

• színes kartonpapír

• radíros végű ceruza

• rajzszög

• vonalzó

• olló

mikkamakka-bel_2017_7_ko_11_01.indd   44 2017. 11. 02.   12:44:24



45

3. évfolyam, 2017. 7. szám  | SZÉL, levegő

1.  Vágj le egy 3 cm széles, 31 cm hosszú csíkot 
a színes kartonpapírból! Hajtsd ketté, majd 
szúrd a rajzszöget a kartoncsík hajtásvonalá-
nak a közepébe! 

2.  Erősítsd a propellert a ceruza radí-
ros végébe a rajzszög segítségével! 
Kissé hajlítsd felfelé a szárny mind-
két oldalát!

3.  Fogd a két tenyered közé a ceruzát! Gyors 
mozdulatokkal pörgesd meg a helikoptert, 
majd hirtelen en-
gedd el, hadd röp-
penjen a magas-
ba a széllelbélelt 
szerkezet!

Kezdődhet a játék!

Szöveg: Győrfi Ágnes • Fotók: Penkert Emma

Így készítsd 
el:
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Amire szükségünk lesz:

• 1–1,5 m-es gégecső

• Konfetti (esetleg papírszelet-

kék, tollak stb.)

Porszívózás porszívó nélkül

A kísérlet menete
Szórjuk ki a konfettit az asztalra, majd tartsuk fölé  
1-2 cm-re a gégecső egyik végét! A másik végét  
pedig kezdjük el pörgetni! Vigyázzunk, ne verjünk le 
vele semmit!

Mi történik?
A gégecső mozgó végénél csökken a nyomás, így az álló vége felől áramlani kezd a levegő, és 
felszippantja a konfettiket is. Ezek persze szétszóródnak a szobában, ezért jó, ha van kéznél 
seprű és lapát (vagy egy igazi porszívó).

Több mint 270 éve egy Daniel Bernoulli nevű fizikus azt figyelte 
meg, hogy ha a levegő áramlik, akkor csökken a nyomása. 

Ezt a törvényszerűséget róla nevezték el Bernoulli-tör-
vénynek. Nézzük, hogyan érvényesült ez a törvény ennél 
a kísérletnél! A cső egyik vége állt egy helyben a konfettik 
fölött: itt akkora volt tehát a nyomás, mint bárhol máshol a 

körülöttünk lévő levegőben. A cső másik vége előtt azonban 
folyamatosan mozgott a levegő, tehát a nyomása csökkent. 

A nyomás kiegyenlítéséhez a levegő végigáramlott a csőben, és 
vitte magával a konfettiket is.

Mikkamakka
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Lebegő lufi

Amire szükségünk lesz:

• Lufi • Hajszárító

A kísérlet menete
Fújjuk fel a lufit, kössük el a száját! A hajszárító-
val fújjunk felfelé, és a levegőáramba tegyük bele 
a lufit! Fordítsuk el óvatosan a hajszárítót! Mit 
tapasztalunk?

Mi történik?
A lufi annak ellenére nem esik le, hogy a hajszá-
rítót most már ferdén tartjuk, és nem pontosan a 
lufi alatt.

Hát persze, hogy ismét a 
Bernoulli-törvény van a 

segítségünkre! A lufi 
körül áramlik a leve-
gő, tehát közvetlenül 
mellette kisebb lesz a nyomás, mint tőle távolabb a levegőben. Ha 
ügyesek vagyunk, akkor majdnem vízszintesig is levihetjük a haj-
szárítót, és még úgy sem esik le a lufi.
A Bernoulli-törvény által leírt jelenséget a repülőgépeknél is ki-
használják. A szárnyakat úgy alakítják ki, hogy a szárny felső ré-

szénél gyorsabban áramoljon a levegő, mint az aljánál. Így – egyéb 
más tényezők mellett – a nyomáskülönbség is segít a vasmadara-

kat a levegőbe „szippantani”.

Forrás: Zsiros László Róbert: A levegő ereje (Cser Kiadó, 2010)

3. évfolyam, 2017. 7. szám  | SZÉL, levegő
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Mikkamakka

A rejtvények megoldásai

Illu
sztrá

ció: B
uzay Is

tvá
n

1.

1. A fák levelei mozdulatlanok.   F)

2. A fák levelei meglibbennek.   B)

3. A fák levelei zizegve mozognak, táncolnak. J)

4. Erősen rázza a fák leveleit..  D)

5. A fák kisebb gallyait is megmozgatja. E)

6. Megmozgatja a fák nagyobb ágait.   I)

7.  A gyengébb fatörzsek meghajlanak, a  

vékony ágak letörhetnek.          H)

8. Akár el is törheti a gyengébb fák törzsét.  A)

9. Fákat dönthet ki.     G)

10. Erdőket képes letarolni.    C)

5.
  Tudja, honnan fúja szél. = Ismeri az okát a dolog  
nak.
  Szélnek ereszti. = Világgá küldi, elkergeti.
  A széltől is óvja. = Mindentől félti, védelmezi.
  Pörög a nyelve, mint a szélmalom. = Jár a szája, 
sokat beszél.
  Forog, mint a szélkakas. = Megbízhatatlan, sze-
szélyes.
  Csapja a szelet. = Udvarol, kedveskedik.

2. 
  2. - D)
  6. - B)
  9. - C)
11. - A)

2. 
1. d) 6. e)
2. g) 7. h)
3. a) 8. f)
4. i)  9. c)
5. b)

1. 
a) Sirokkó, a háromárbócos vitorlás.
b) Chinook, a legénység egyik tagja.
c) Tornádó, a fékezhetetlen forgószél.

3.
1.  A futómű a repülőgép része, a többi a vitorlás 

hajó tartozéka.
2.  A ciklon egy alacsony nyomású légörvény, a 

többi a forgószél szinonimája.
3.  A fonendoszkóp orvosi műszer, a többi meteo-

rológiai mérőműszer.
4.  A Cirrocumulus a bárányfelhő latin neve, a töb-

bi különféle szelek elnevezése.

4.
A) SZÉLMALOM
B) SZÉLFORGÓ
C) SZÉLDZSEKI
D) SZÉLRÓZSA
E) SZÉLVIHAR
F) SZÉLSIKLÓ
G) SZÉLENERGIA

F e l a d a t o k   16-19. oldal

               26. oldalSzéllelbélelt forgószél
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