Koala Karaván

MAGYARORSZÁG

NEMZETI PARKJAI

A Bükki Nemzeti Park
A Bükk hegység az ország legnagyobb erdõvel borított nemzeti parkja, területe 43 000 hektár.
A Bükk 300-960 méter magas hegyeit bükk- és tölgyerdõk uralják, a hegység legmagasabb pontja,
Istállóskõ 959 méter. A hûvösebb, meredekebb sziklaoldalakon hársfák és berkenyék élnek. A Bükk
hegyei között élõ 22 000 állatfaj szép példa arra, milyen változatosan találkozik egymással a síksági
és hegységi élõvilág.

A Bükki Nemzeti Park számos ritka madárfajnak nyújt menedéket, ilyen az itt élõ kerecsensólyom, vagy az uhu, amelyek néhány évtizede még kihalófélben voltak hazánkban. A telepítési
és visszavadítási programnak köszönhetõen mára újra meghonosodtak a nemzeti park területén.
Azokban az években, amikor a tölgyesekben jó a makktermés számos állatfaj szaporodik el az
erdõkben. Mókusok, pelék pockok szaladgálnak az avaron makk után kutatva, de elszaporodnak
a rovarevõ vakondok, sünök, cickányok is. Az emlõsök közül legtöbbször a rókát láthatjuk, az õzek,
szarvasok és a Korzikáról betelepített csavartszarvú muflonok párás hajnalokon tûnnek fel a
fennsíkokon legelészve. Az állatvilág világhírû ritkaságai kötõdnek a bükki barlangokhoz. Ilyen a
hosszúszárnyú denevér, amely kizárólag itt szaporodik, és itt telel. Az örök sötétségben egy olyan
vak futrinkafaj is él, amely egyedül a világon csak itt fordul elõ.

A Bükk nagy kincse a számos helyen feltörõ kristálytiszta karsztvíz. A hegység legszebb patakos
völgyei a Szalajka és a Garadna völgye, kedvelt turistacélpontok. A hegység karsztvize pedig a
környék lakosait látja el tiszta ivóvízzel.
A Bükki Nemzeti Park számos régészeti lelõhellyel dicsekedhet. Ezen a tájon ugyanis már
százezer évvel ezelõtt laktak emberek. Õsember lakta a Szeleta, a Subalyuk és az Istállóskõi
barlangokat. A Szeleta barlang méltán lett világhírû. A jégkorszaki ember élt itt, a régészek az
általa vadászott állatok csontjain és a tûzhasználat nyomain kívül kõ és csont szerszámokat találtak
a barlang járataiban.

3

Válogatás Kaiser László verseibõl
GYEREKSZOBA

KUTYA-MACSKA

BARÁTSÁG

Leányomnak, kis Helgának

A szobád nekem Galaktika,
csillagok a játékszerek,
és nem árvák a felnõttek itt,
míg nem nõnek fel a kisdedek.
Adoptálj engem, megteheted
tegyél gyerekké, gyermekem,
játsszunk együtt csillaghullásig –
hullásomig legyél velem!

Ez a kutya, ez a macska
barátok, barátok,
azt hiszik, hogy rajtuk nem fog
az átok, az átok.
Mert az átok mindörökre
megfogant, megfogant,
barátságot elõbb-utóbb
megfonnyaszt, megroggyant.
Fonnyadt barát nem is barát:
áruló, áruló,
hûséget csak nézni tudja:
bámuló, bámuló.
Ne bízzon hát kutya, macska
egy másban, egymásban,
ne legyenek soha-soha
egy házban, egyházban!

ÖRÖK
BÚ

NÉLKÜL A

MÚ

Boci vagyok, tehén leszek,
az én nevem Mú,
békességben iszok, eszek,
elkerül a bú.
Anyu, apu nekem mondja:
mumu, mumu, Mú,
nincsen, aki szomorkodna,
nincsen nálunk bú.
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CICA

Nyávog ez a cica, mondja:
miaú, miaú
tejecske kell a szájamba,
nélküle az én életem
sanyarú, sanyarú!
Bizony mondom: az életem
sanyarú, sanyarú,
hopp egy egér, a tej helyett
megteszi a friss húsocska:
miaú, miaú!

RÓKA

ÉS NYUSZIKA

Gyere ide, nyuszika,
szól a róka imigyen,
bújj ide, hogy testmeleged
álmaimba elvigyen!

HARMATKEZED
Kezed könnyû, mint a harmat,
harmatkezed ideadjad,
gyermekkezed nagy kezembe
végtelenbõl végtelenbe...

Nem megyek én, róka úr,
testemtõl ön megvadul,
álmainak ha engedek:
testem-lelkem elpusztul!

ESTI

MESE

Kis Helgának

Hét törpe és Hófehérke
belekerült szép mesébe:
együtt éltek békességben
negy erdõnek közepében.
Gyönyörû volt Hófehérke,
boldogság lett osztályrésze:
annyi ármány után végül
herceg vette feleségül.
S ki volt ez a hét kis törpe,
esti mesénk hét kis hõse?
Álmos Szundi, náthás Hapci,
Vidor tudott jót kacagni,
morgós Morgó, szelíd Szendi –
együtt tudtak mind szeretni,
s néma Kuka: nem sokat szólt,
szája mindig mosolygós volt,
s Tudor pedig okos törpe,
bölcsek bölcse mindörökre.
S minthogy okos, ahogy mondtam,
azt üzeni aludj nyomban!

NYÚLTÓL NYÚL
Foltos nyuszit hozott éjjel
Húsvéti Nyúl szenvedéllyel,
levél is volt, s írta a Nyúl:
ez a nyuszi sosem vadul.
Írta a Nyúl, s adott nyulat:
benne bizony nincs indulat,
s mindig mozog kicsiny orra,
szimatol a rosszra, jóra.
(Nyuszi orrok sosem nyúlnak,
bármennyit is szimatulnak,
ember orrok hosszabbulnak,
viselõik ha hazudnak.)
S írta még a nyulak Nyúlja:
foltos nyuszit meg ne unja,
aki kérte, hiszen kapta:
gyerekbõl lett nyulas gazda!
Kaiser László
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MESE

AZ ÖNHITT REPÜLÕGÉPRÕL ÉS A PILLANGÓKRÓL, AKIK CSAK
SZERETNI TUDNAK

V

alahogy nagyon jól van megcsinálva ez az egész: a vizekben halak élnek, a földön kétmeg négylábúak, és az égben szárnyakkal repdesõ pillangók és madarak. Hogy a halak
vágynak-e a szárazföldre, kétlem. Õk nem tudnak máshol élni, csak a víz alatt. De az égi
lények bizony meglátogatnak bennünket, földi lakókat, ha a sok repkedésbe belefáradnak. Talán
nekik van a legjobb dolguk: ha akarnak, földi otthonukban örömködnek, ha meg éppen repkedni
szottyan kedvük, huss, már itt sincsenek. Közülük is talán a pillangók a legboldogabbak. Van olyan,
amelyik csak egy napig él, de az õ huszonnégy órája édes virágnektár szürcsölésével, tánccal
és napfényfürdõzéssel telik el. Aztán persze vannak másfajta pillangók is, akiknek több idõ jut
osztályrészül, de ezek sem élnek tovább, mint egy nyár.
Talán ezért, talán másért, a pillangók nem tudnak haragudni. Olyat még senki se hallott ugye,
hogy egy szálldosó lepke bántott volna bárkit is. Túl rövid az életük ahhoz, hogy ilyen ostobaságra
vesztegessék. A pillangók bizony csak szeretni tudnak. Ezért aztán nagyonis irigylésre méltó lények!
Ki tudja, nem ezt irigyelte-e meg a földön élõ egyik kétlábú, az ember, amikor kitalálta magának
a repülõt?! No, ezt már talán soha nem fogjuk megtudni, de tény, hogy az ember – szárnyas gépei
segítségével – repülni is tud. Szebbnél szebb csillogó szárnyú gépmadár került ki már kezei alól.
Egyszer régen, amikor te még nem is éltél, kitalálták azt a repülõgépet, amelyikrõl a mi mesénk
szól. Száznál is több ember dolgozott a rajzasztalok mellett, amíg az elképzelésbõl valóság lett,
nem is beszélve a szerelõk hadáról! Szó, ami szó, sok-sok ember összehangolt munkája nyomán
megszületett a világ addigi legszebb és legnagyobb repülõgépe. Hatalmas, csillogó testét, fénylõ
szárnyait elkerülték még a porszemek is, s ha egy-egy mégis megült volna rajta, sokáig nem volt
ott maradása, mert egy szellõlány rögvest a nyomába eredt, hogy elkergesse. Kényes is volt ez a
különlegesen szép szerkezet, magasan hordta az orrát, és büszkén dicsekedett mindenkinek, hogy
még a napocska is az õ csillogó-villogó szárnyaira küldi hancúrozni reggelente a napsugárfiakat.
No, lehetett is büszke, nem volt nap, hogy az újságok hírt ne adtak volna röptérõl, hiszen királyok
és államfõk utaztak rajta távoli tájakra. Az emberek még nevet is adtak neki: a keresztségben az
Aisa nevet kapta.
Az égbolt pillangói is nagyon szerették. De hát a pillangók, ugye nem is tudnak mást, mint
szeretni. Meg hát hogy is ne szerették volna, hiszen szép fényes szárnyainak tükrében nap mint
nap, pontban délben, amikor a legszikrázóbban süt a nap, elgyönyörködhettek a saját képmásukban. Ha meg éppen esõ esett, Aisa kiterjesztett szárnyai alá bújhattak. Jól meg is lettek volna
együtt, ha Aisának csakhamar fejébe nem száll a dicsõség. Mert ez történt bizony! És akinek a
dicsõség a fejébe száll, az nagyon sok butaságot tud összevissza beszélni. Így volt ezzel Aisa is.
Egyfolytában csak a maga szépségét és kiválóságát bizonygatta pillangótársainak:
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– Én szebb vagyok nálatok, fényesebb!
A pillangók persze nem törõdtek vele, mit mond Aisa. Aki tudja a maga értékét, annak nem
számít, ha becsmérelik. S mivel Aisa látta, hogy beszédének nincs foganatja, kitalált újabb és újabb
dicsekednivalókat:
– Ügyesebb is vagyok nálatok!
A pillangók erre is csak vállat rándítottak.
– Na meg okosabb!
Ezt meg egyszerûen nem is értették.
Aisa addig törte a fejét, míg egyéb érdemeit is a körötte szálldosó pillék tudomására hozta:
– Ti kicsik vagytok és gyengék, én meg erõs és nagy vagyok!
– Igaz – felelték rá a pillécskék kórusban, és továbblejtettek a levegõégen.
– De én még hasznos is vagyok!
– Ühüm – szólt az egyik lepke, és mint akinek fontosabb dolga is akad, sebtében egy kitárt
szirmú liliom kelyhébe röppent, hogy megreggelizzen.
Hosszú lenne annak a sora, ha leírnám, mi minden válogatott sértéseket vágott még Aisa a
pillangóbarátai fejéhez.
És közben telt-múlt az idõ. S a repülõgépek sorsa az, hogy amint öregszenek, már nem olyan
fényesek és biztonságosak, ezért egy még náluk is szebb, jobb és nagyobb repülõgéppel cserélik
ki õket az emberek. Ezt történt Aisával is. De amilyen hiú volt, nem tudta tudomásul venni, hogy
megöregedett. Annak a napnak éjszakáján, amikor a hangárba betolatták az új, fényes repülõgépcsodát, nem is aludt. Elhatározta, hogy nem hagyja magát. És bizony, amint eljött a hajnal, recsegõ
izmait megmozgatta, s mielõtt bárki észre vehette volna, szárnyait kitárta, és a magasba repült, mint
régen. Illetve hát nem olyan szép ívben, mint hajdanán, de azért szállt, fejét büszkén felemelve.
A pillangók már várták a légben. Egyszer csak mit
látnak-hallanak: Aisa elköhintette magát, és huppant
egyet röptében. Aztán még egyet, aztán még egyet.
Ennek fele se tréfa, gondolták, és pillangópostával
gyorsan továbbrepítették a hírt. Az égbolt ezernyi pillangója mind odaszállt a nagy újságra. Na szerencsére!
Mert Aisa egyszer csak köhintett még egyet, és aztán
úgy érezte, nincs tovább: zuhanni kezdett. Ekkor érkezett el a pillangók ideje! Közülük a legidõsebb adta ki
a parancsot:
– Rajtba fejlõdni, egy-kettõ!
És társai értették a szavát: Aisa szárnyai alá sorakoztak. Az emberek, akik mindezt a földrõl nézték,
hinni nem akartak a szemüknek. Még az angyalok is
csodálkoztak az égben, pedig õk már sok mindent megéltek. Volt is min ámulni: a millió-trillió színes pillangó
megemelte a hatalmas gépet, s terhükkel szép óvatosan szálltak alá. Amikor földet értek, az emberek
tapsviharral fogadták hõstettüket.
Bezzeg ezután nem bántotta õket Aisa! De mert valóban gyönyörû gépmadár volt, mindenki sajnálta volna,
ha örökre meg kellene válniuk tõle, ezért a szárnyait
teleültették szebbnél szebb, nektárdús virágokkal, hogy
hûséges barátai, a pillangók továbbra is meglátogassák.
A pillangók persze enélkül is szerették volna Aisát, mert
hiszen – mi már tudjuk – õk csak szeretni tudnak, de
azért így bizonyára jobban örültek. Mert a pillangók
legislegjobban mégiscsak a virágok nektárját szeretik.
Vermes Éva
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KACOR

V

KIRÁLY

olt egyszer egy szegény özvegyasszony, s annak volt egy macskája. Ez a macska olyan
kajtár, olyan falánk volt, hogy minden fazékba, minden lábasba beleütötte az orrát. A szegény asszony megelégelte a macska kajtárságát, s egyszer mikor a macska a tejeslábast
egészen kiürítette, fogta a seprût, jól megverte, s mondta neki:
– Kitakarodj a házamból, fel is út, le is út, többet be ne tedd a lábad!
No, szegény macska mehetett világgá. Elindult nagy búsan, kiment a faluból, bódorgott errearra, mindenfelé, aztán egy hídhoz ért, ott leült, s dorombolt magában nagy búsan. Amint ott üldögélne, látja, hogy ott üldögél egy róka is. Szépen odasettenkedik, s elkezd a róka farkával játszani. Megijed a róka, visszafordul, nézi a macskát, nem tudja elgondolni, mi az isten teremtése
lehet, ilyen állatot még nem látott. Visszahõköl egy kicsit, de vissza a macska is, mert még õ sem
látott rókát világon való életében. Mind a kettõ megijedt a másiktól.
No, hanem mégis a róka szólalt meg elõször. Kérdi a macskától nagy szepegve:
– Ki légyen az úr?
„Ahá! – gondolja magában a macska. – Úgy látszik, fél tõlem.”
Mindjárt nekibátorodott, s mondotta is nagy büszkén:
– Mit, hát te nem ismersz engem? Tudd meg, hogy én Kacor király vagyok. Nincs az az állat,
aki ne félne éntõlem.
– Ejnye, ejnye – mondotta a róka –,
igazán szégyellem, hogy még a híredet nem hallottam.
Egyszeribe meghívta nagy tisztelettel Kacor királyt: legyen szerencséje,
látogassa meg az õ szegény házánál,
lesz tyúkhús, récehús, lúdhús vacsorára, s minden, ami kitelik tõle.
– Jól van – mondotta Kacor király –,
hát elmegyek veled.
Elmennek a róka házába, bezzeg
a róka sürgött-forgott, felvetette a konyhát, sütött mindenféle pompás pecsenyét, kínálta Kacor királyt:
– Egyék felséged, egyék, ne éhezzék, mint otthon.
Mikor aztán az ebédnek vége volt, ágyat vetett Kacor királynak, puha ágyat, s Kacor király
meghagyta, hogy csend legyen a háznál, nehogy valaki megháborítsa az õ nyugodalmában.
Kiment a róka a háza elé, ott járt fel s alá, vigyázott, nehogy valaki bemenjen, de még a háza
felé sem közelítsen.
Egyszer jön arra egy nyúl, s a róka már messzirõl rákiáltott:
– Szaladj innét, te szerencsétlen, nem tudod, hogy nálam alszik Kacor király? Ha felébreszted, vége az életednek!
Hiszen egyéb sem kellett a nyúlnak, uccu neki, szaladt árkon-bokron által, mintha szemét
vették volna. Amint szaladt, szembejön vele egy medve, s kérdi:
– Hát te hova szaladsz, talán bizony a kopók kergetnek?
– Jaj, ne is kérdezze, bátyám uram! A róka koma háza elõtt jöttem, s azt mondta róka koma,
hogy szaladjak, mert Kacor király van nála szálláson, s ha felébresztem, vége az életemnek.
– Hm, hm – mondja a medve –, na hallod-e, öcsém, sok országot s világot bejártam, de
Kacor királynak még a színét sem láttam, de még a hírét sem hallottam. No, csak azért is meglátogatom róka komát, hadd lám, ki az a Kacor király!
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Elmegy a medve róka komához, s hát róka koma még mindig ott jár-kel a háza elõtt, s amint
meglátja a medvét, kiált neki:
– Jaj, lelkem medve komám, ne jöjjön erre, mert ha Kacor királyt felébreszti, vége az életének,
vége az enyémnek is!
De bezzeg megijedt a medve is, megfordult, s futott keresztül az erdõn, mintha szemét vették
volna, meg nem áll ott, amíg a nyulat utol nem érte. Hát mire odaért, ott voltak a nyúl körül mindenféle állatok, szárnyasok és szárnyatlanok. A nyúl beszélt nekik Kacor királyról, s az állatok
rémüldöztek.
– Jaj, istenek, mi lesz velünk, ha Kacor király felébred, s elindul az erdõben?
Volt ott mindenféle állat: farkas, szarvas, õz, varjú, sas, holló, s mind szörnyen meg voltak
ijedve, nem tudták, hogy mit csináljanak. Azt mondta egyszer a nyúl:
– Mondok én valamit. Álljunk össze, ahányan vagyunk, csináljunk nagy vacsorát, s hívjuk meg
Kacor királyt; ha róka komához eljött vacsorára, eljön hozzánk is.
– Biz az jó lesz – mondotta a varjú –, én, ha megbíztok bennem, elmegyek róka komához, s
meghívom Kacor király õfelségét.
Bezzeg, ha megbízták, hogy ne bízták volna, hadd menjen a varjú. Elmegy a varjú róka komához, köszön illendõképpen, mondja, hogy mi jóban jár.
– Jól van – mondja róka koma –, mindjárt bemegyek, megnézem, hogy felébredt-e, s elmondom
a kívánságotokat.
Bemegy róka koma, s hát éppen akkor dörcsöli a szemét Kacor király, nagyokat nyújtózkodik,
hogy ropog belé a csontja.
– No, mi hír, barátom? – kérdi Kacor király.
– Felséges királyom – mondja róka koma –, itt van egy varjú. Minden rendû és rangbéli állatok
küldték ide, hogy meghívják felségedet vacsorára.
Kacor király megpödörte bajuszát, s mondta róka komának:
– Jól van, mehetsz. Mondd a varjúnak, hogy elmegyek.
Visszarepül a varjú nagy örömmel a többi állathoz, s jelenti Kacor király üzenetét. Hej, uram,
teremtõm, egyszeribe nagy tüzet raknak az erdõ közepén! A medve hozott ökörhúst, a farkas
lóhúst, a sas mindenféle apró madarat; a nyúl felcsapott szakácsnénak, forgatta a nyársat, sütötte
a drága pecsenyéket; a többiek körülállták a tüzet, úgy várták Kacor király õfelségét.
Aközben Kacor király is nekikészülõdött, jó hegyesre kipödörte a
bajuszát, s elindult róka komával a
vendégségébe. Eléjük jött a varjú, s
úgy mutatta az utat, de a világ minden
kincséért sem mert volna leszállni a
földre, hanem repült egyik fa tetejérõl a másikra, s úgy károgta:
– Erre, erre!
Egyszer meglátják Kacor királyt,
amint jön a róka komával. Hát, uram
teremtõm, ahány állat ott volt, mindannyinak inába szállt a bátorsága!
– Jaj, jaj – kiabált a nyúl –, ott jön
Kacor király, még felszúr a bajuszára!
– Szaladjon, ki merre tud! – kiáltott
a medve, s azzal nekiiramodtak, szaladtak, ahányan voltak, annyi felé.
Hogyha azok a bolond állatok el
nem szaladtak volna, az én mesém
is tovább tartott volna.
Magyar népmese
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Koala Processzor
On-line játékok
Win95 ! XP

L együnk mi is milliomosok
Win95 ! XP

lmim310.exe

7,06 MB

!

freeware 9

Egy kiváló és rendkívül hasznos
játék, csakúgy mint televíziós névrokona. Itt is négy alternatíva közül
kell kiválasztanod a helyeset. A játék indulásakor nevet és karaktert
kell választanod. A program 1500
normál és 1000 villámkérdést tartalmaz, de a kérdéseket te magad
is bõvítheted.

"

freeware 8

Egyre nagyobb divat az internetes játék és bár nem veszélytelen
dologról van szó, az állandó szélessávú hozzáférések elterjedésével
nálunk is egyre csak növekszik rá
az igény. Ha jól bevált, biztonságos
oldalakat látogatunk meg, jócskán
csökkenthetjük a fertõzésveszélyt!
A most következõ játékok, kivétel
nélkül flash alapú on-line játékok,
azaz élõ internetkapcsolat szükséges a futtatásukhoz. Néhány érdekesebbet az eszbonto.hu portál
segítségével mutatunk meg közülük.

A SPEEDE (Gonzales) nevû, például BRINGA néven érhetõ el itt. Nevéhez híven, egy biciklista mexikói
egeret kell irányítanod – a számítógép egerével –, miközben egy csomó rendõrautó üldöz.
http://www.honositomuhely

Szójáték
Win95 ! XP

271 kB

CUTIE QUAKE – a folyamatosan
felbukkanó agresszív tojásfigurákra
kell lövöldöznöd.

freeware 7

Véletlenszerû szavakat kell megfejtened, a helyes betûk beírásával.
http://www.honositomuhely KIRAKÓK
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A BASKET, egy nem mindennapi
kosárlabdajáték, ahol a mozgó kosarakba kell egy emberkével betalálnod. A dobás szögét az egér jelöli
ki, s a szóközzel tudsz dobni.

KIRAKÓK

#

szojatek_cs.exe

BOMBABILIÁRD – itt gyorsnak kell
lenni, és az idõ lejárta elõtt be kell
lökni az összes bombát, valamelyik
lyukba, különben felrobbannak.

A GLADIATOR jópofa és érdekes
játék. A kurzorbillentyûkkel irányítva
kell a riválisokat lekaszabolni, egy
szál karddal. Az arénában két irányból jönnek az ellenfelek, köztük egy
behemót, aki nagyon szívós.

A MADÁR névre hallgató játékban
is lövöldözni kell, csak kicsit másképp, itt a célpontok feléd repülnek.
http://www.eszbonto.hu/
FLASH

Koala Iskola
Rajzold meg úgy a szíveket, hogy közben ne emeld fel a ceruzádat!

A szavak hiányosak, nincs bennük magánhangzó. Írd alájuk a teljes szót és karikázd be, amelyik nem
illik a sorba!

Két ellentétes értelmû szó betûit kevertük össze egy-egy körben. Melyek ezek?

11

Melyik ábra illik a kérdõjel helyére?

Melyik tárcsa illik a kérdõjel helyére?

Keresd meg, hogy melyik két levéldarab illik össze!

12

Melyik kocka van kiterítve?

Minden kocka egy hatbetûs szót tartalmaz az oldalaira felírva. Ezekbõl, egyszerre mindig csak három
betû látható. Ha a kockák és a meghatározások segítségével megfejted ezeket a szavakat, s az elsõ
betûket összeolvasod, egy új szót kapsz. Mi ez a szó?

Számold meg, hány háromszöget látsz az egyes ábrákon!
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Nyomkeresõ
LEGEK
A
AKI

BIRODALMA

MOZI REKORDJAI

A LEGTÖBB FILMET LÁTTA

1953-ban látta az elsõ mozifilmet Gwilym Hughes, és ezt az eseményt naplójába jegyezte fel.
Kitartóan látogatta a mozikat még 44 évig, azaz 1997. február 28-ig, és minden általa megnézett
filmet beírt naplójába. 22 990 filmes alkotást sikerült végignéznie négy és fél évtized alatt.
HÁROMSZÁZEZER

SZEREPLÕ EGYETLEN FILMBEN

A legtöbb statisztát az 1982-ben készült, Indiában játszódó Gandhi címû filmben foglalkoztatták, ahol a tömegjelenetekben 300 000 ember szerepelt.
ÁLLATSEREGLET

A MOZIVÁSZNON

A Nyolcvan nap alatt a Föld körül címû, 1952-ben készült amerikai filmben minden idõk legtöbb állatszereplõjét vonultatták fel a rendezõk. Összesen 3800 birka, 2448 bölény, 950 szamár,
800 ló, 512 majom, 17 bika, 15 elefánt, 6 borz és 4 strucc játszott a filmben.
A

LEGNAGYOBB FÖLDI KELLÉK

Egy fából ácsolt hatalmas ló volt a valaha is használt legnagyobb filmkellék. Ezért 30 fát kellett kivágni és 453 kilogramm szögre volt szükség az elkészítéséhez. Az építmény 12 méter magas,
és 18 méter hosszú volt. Légkondicionáló berendezést kellett a falóba építeni, hogy a benne lévõ
25 színész ne kapjon hõgutát.
AKI

A LEGTÖBBSZÖR ÖLTÖZÖTT ÁT

A világhírû énekesnõ, Madonna 85-ször öltözött át az Evita címû, részben Magyarországon
forgatott filmben. A színésznõ Eva Peron szerepében 85 ruhát, 39-féle kalapot, 42-féle frizurát,
45 pár különféle cipõt viselt. A kosztümöket Evita eredeti ruhái alapján készítették el, amelyeket
egy argentin bank széfjében õriznek mind a mai napig.
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MANCS

ÉS

RADAR,

EZÚTTAL A GYERMEKEK FELVIDÍTÓJA

Kedves meghívásnak tettünk eleget a „Gyermekek Varázshegye Alapítvány” és a GeneraliProvidencia Bíztosító Rt. meghívására, akik a Svábhegyi Gyermekgyógyintézet allergiától, asztmától
szenvedõ kis betegeit kívánták tartalmas, érdeklõdésre számot tartó programmal felvidítani. Mi is
nagy örömmel vettünk részt a programon, köszönve a kedves invitálást.
Magazinunkban nemcsak közkedvelt, híres emberek szerepelnek, hanem állatszereplõk is, akik
szintén megérdemlik a maximálisan kiérdemelt hírnevet. Meglátogattuk már Bömbit, a Tarzan kutya
által felnevelt oroszlánkölyköt, bemutattuk Horkai Zoltán fantasztikus állatait, most pedig együtt töltöttünk fél napot Manccsal, a kishazánkban mindenki által ismert és szeretett életmentõ kutyussal,
mert õ volt a meghívott vendég. Lehoczki László, Mancs gazdija magával hozta Radart is, a másik
kedvencet, Mancs utódját. A két kutyus és gazdijuk mindent megtett a jelenlévõk szórakoztatásáért.
Mit tud ez a kutyus? Az õ szakmájában mindent és professzionális szinten, tudtuk meg a büszke gazditól. A romok
alá került szerencsétlen embereket akár 9 méteres mélységben is felfedezi és azt is megállapítja, hogy élõ vagy
holt-e a romok rabságába került ember vagy emberek. Ami
pedig szinte egyedülálló teljesítmény, Európában egy mentõkutya sem képes a mély vízbõl való mentésre. Ez a fantasztikus molekuláris szaglásának köszönhetõ, azaz a mélybõl hullámokban feltörõ szagingereket is azonnal érzékeli.
Ilyenkor a csónakból kihajolva buksiját a vízbe dugja, s
Hárman együtt
vakkantással jelzi, hogy itt kérem a merülést.
Mancs 10 hetes apróságként került Lehoczki Lászlóhoz, s már 11 éve családtagként él vele.
Tehetsége nagyon hamar megmutatkozott, azonnal kiderült, hogy szellemileg, fizikailag is rátermett e nemes feladat végzésére. Már egyéves korában Egyiptomban mentett, de ismerik Kolumbiában, Salvadorban, Venezuelában, Örményországban, Indiában, Algériában, Görögországban
pedig már megszámlálhatatlan elismerésben volt része.
Mihelyst a gazdi belebújt a jellegzetes narancssárga, nemzetközi jelzésû munkaruhájába, a
két kutya azonnal izgalomba jött, mert tudták, hogy dolguk lesz, beléjük költözött a menteniakarás,
mert õket a munka inspirálja. Most ugyan nem menteni kellett, de a gyerekeknek bemutattak mindent, amire kíváncsi volt a nézõsereg és érdeklõdésbõl nem volt hiány.
A bemutató során a gazdi azt is elmesélte, hogy mi a büntetés, ha rossz fát tesznek a tûzre.
Nos, a büntetés a komoly magázódásba való átváltás a barátságos diskurzusból. Azt leírni nehéz,
mert látni kellett volna, hogy milyen mélységesen szégyellték magukat a kutyák, szinte a föld alá
süllyedtek szégyenükben. A gyerekek nagyon sajnálták õket, s mivel az ebek sem értették, hogy mit
követtek el, így azonnal jött a gazdi részérõl a bocsánatkérés minden résztvevõ megnyugtatására.
Ha Miskolcon jársz, ne mulaszd el megsimogatni Mancs szobrát, ami már a város egyik jellegzetes büszkesége lett. Ennek árulkodó jele, hogy a szobor orra teljesen kifényesedett, mert az
arra járók nem tudnak simogatás nélkül elmenni mellette. A két kutya nózija itt is veszélyben volt,
Ha kell, majdnem fényessé vált, a gyerekektõl kapott több ezer
hátizsák vagyok
simogatástól, cirógatástól.
Magazinunk munkatársai nevében természetesen minden jót kívánok a gazdinak, a kutyáknak és a speciális
mentõcsapat minden tagjának. Köszönjük eddigi munkájukat, és titkon bízunk abban, hogy a katasztrófák a jövõben elkerülnek bennünket ezen a sokat átélt „Kék bolygón”.
Azt pedig tiszta szívbõl reméljük, hogy a táborból minden lurkó sokkal egészségesebben, a teljes gyógyulás reményében és kellemes élményekkel gazdagodva távozik.
Dr. Szakály Márta
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Koala Kódex

Kempelen Farkas (1734 – 1804)

ARCKÉPEK

A MÚLTBÓL

A tudós és feltaláló: Kempelen Farkas
TEHETSÉGES TUDÓSNAK

IS KELL ISKOLÁBA JÁRNI

Kempelen Farkas 1734-ben született Pozsonyban. Édesapja a vámhivatalt vezette, édesanyja
polgárlány volt. A szülõk nagyon körültekintõen iskoláztatták csemetéiket, Farkas elõször a gyõri
gimnáziumban tanult, a szünidõket pedig Szakolcán töltötte, hogy megtanuljon szlovákul. A gimnázium után Bécsbe ment, hogy jogi tanulmányokat folytasson. Késõbb Itáliába utazott, hogy a
festészetet tanulmányozza, és jogi ismereteit tovább bõvítse. Nyolc nyelven beszélt, gyûjtötte és
olvasta kora természettudománnyal, nyelvészettel és technikával foglalkozó mûveit.

KEMPELEN FARKAS TALÁLMÁNYAI

MEGOLDJÁK A BIRODALOM GONDJAIT

Kempelen Farkas az osztrák fõvárosban egyszer segítséget nyújtott egy kihallgatásra érkezõ
magyar parasztlegénynek. A fiatalember olyan sikeresen képviselte ezután faluja ügyét, hogy Mária
Terézia Ausztria és Magyarország királynõje felfigyelt a tanácsadóra, Kempelen Farkasra. Elõször
kamarai titkár lett, majd késõbb azt a feladatot kapta, fejtse meg, miért csökken a kitermelt só
mennyisége a magyarországi sóbányákban. Kempelen szinte hetek alatt leplezte le a sócsempészeket, leváltotta a bányák vezetõit, és még arra is volt ereje, hogy modernizálja a tárnák felvonóit,
és szellõzését. A sóbányák rendbetétele után Kempelen Farkas a Temesi Bánság kormányzójaként megfékezte az országrészben garázdálkodó haramiabandákat, és a török háborúk alatt elnéptelenedett területekre új lakókat telepített be. Nem csupán a megbízatásának tett eleget, hanem
mocsarakat csapoltatott le, s a selyemipar meghonosítása céljából eperfákat ültetett. Az elégedett
királynõnél még azt is elérte, hogy a Bánságot visszacsatolják Magyarországhoz.

VÁRSZÍNHÁZ,

EGYETEM, VÍZVEZETÉK, KÖZVILÁGÍTÁS

KEMPELEN TERVEI

ALAPJÁN

Amikor 1772-ben Mária Terézia Schönbrunnban építkezett, Kempelen Farkas oldotta meg a
kastély szökõkútjainak vízellátását. Bécsben már csak úgy emlegették „Varázsló”. Akkoriban
Kempelen Farkas nem tudott olyat kérni, amit az udvarnál ne teljesítettek volna. Kijárta például,
hogy a Nagyszombatban alapított egyetemet Budára helyezzék át, szekerekkel fuvaroztatta az
egyetem könyvtárát Budára, s ha már Budán volt, ott is megoldotta a vízellátást, irányította a vár
átépítését, s a karmelita kolostort várszínházzá alakítatta át. Sõt õ tervezte Pozsony közvilágítását,
amelyet azután a tervek alapján el is készítettek.

16

KEMPELEN

SAKKOZÓGÉPE

–

A MAI ROBOTOK ÕSE

1769 végén a bécsi udvarban egy asztalkát gördítettek a sakkozógép bemutatójára összegyûlt
udvaroncok elé. Az asztalon sakk-készlet volt, mögötte egy keleti öltözékû ember nagyságú bábu ült.
Az ember nagyságú figura egyik kezében hosszú pipát tartott, a másikat az asztallapra támasztotta.
Ha kivették kezébõl a pipát, a másik karját a kiszemelt figura fölé emelte, és megtette a nyitó
lépést. Minden 10-12 lépés után fel kellett húzni, ilyenkor az egész szerkezet csengett-bongott,
mint valami óra. Kempelen automatája jól játszott, nem sokan mondhatták el, hogy sikerült legyõzniük. Ha valaki szabálytalanul lépett, vagy vissza akarta venni egy lépését, a Török bábu a
a „török”
fejét csóválta. A krónikák feljegyezték, hogy amikor Napóleon játszma
közben valami csalafintasággal próbálkozott, a gép „felháborodásában”
az összes bábut lesöpörte az asztalról. A nézõsereg persze kinyittatta
a gép belsejét, de ott csavarokon és fogaskerekeken, emelõkön kívül
semmit sem láttak. Azóta persze kiderült, hogy a gépezet valóban élõ
személyt rejtett. Ott ült az asztalban, és ha kinyitották az egyik ajtót,
egy szerkezet átgördítette az éppen zárva lévõ részbe. A kint lévõ
ellenfél lépéseirõl a gépben ülõ sakkmestert egy bonyolult tükörrendszer
értesítette. Ha megtette a válaszlépést a bent lévõ kisebb sakktáblán,
akkor a bonyolult áttételi rendszeren keresztül magát a török bábut
vezérelte. Az automata persze idõrõl idõre „elromlott”, hogy alkotójának legyen ideje mással is
foglalkozni, és kipihenni a bemutatók fáradalmait.

AZ

ÉLETMÛ CSÚCSA EGY BESZÉLÕGÉP

Akkor most hallgassák meg beszélõgépemet is – fordult Kempelen Farkas a közönséghez a
A beszélõgép
sakkautomata bemutatója után. A tudós sakkozógépét afféle játékszernek tartotta, míg beszélõgépe élete
fõ alkotása volt, évtizedekig dolgozott tökéletesítésén.
Kempelen a beszélõgép megalkotása elõtt sokat tanulmányozta a beszédszervek mûködését és végül a
masinája meg is szólalt. A tüdõ feladatait a gépben egy
fújtató látta el, a hangszalagokat sípok helyettesítették,
a szájüreget tölcsér, az orrüreget több nyílás pótolta.
A beszélõgép hangja egy 3-4 éves gyermekére emlékeztetett, s a beszéd tempója igen lassú volt. A gépezet
képes volt bármely nyelven megszólalni, és érthetõ
mondatokat alkotni. Kempelen Farkas élete legfontosabb találmányát némák és beszédhibások
gyógyítására akarta használni.

RAGASZKODJ KEMPELENHEZ!
Mária Terézia halálos ágyán többek között a fenti mondatot is papírra vetette fia, II. József
számára. A király eleinte meg is fogadta anyja intelmét, de azután Kempelen megbízatásai lassan
elfogytak. Az udvar nem nézte jó szemmel, hogy a tudós a szabadkõmûvesek közé tartozott, és
titokban kapcsolatban állt a Martinovics-féle összeesküvés tagjaival. Lassan nemkívánatos személlyé vált a királyi udvarban, 1796-ban nyugdíjazták, öregkorát hatalmas könyvtárának tanulmányozásával töltötte. Kétszáz éve, 1804 márciusában hunyta le örökre szemét a nyolc nyelven
beszélõ, világhírû magyar feltaláló.
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Mozaik
BUKFENC,

ORSÓ, ZUHANÁS,

AZAZ REPÜLÉS MESTERFOKON
A magazin „Vendégvárójába” ismét különleges foglalkozású, mindenki által kedvelt vendég
érkezett, a mûrepülés látványos és misztikus világának legavatottabb szakértõje, ismerõje. Biztosan
ti is láttatok már olyan bemutatót, ahol karcsú, szép gépmadarak piruetteztek, bukfenceztek az égbolton, vagy éppen fürgén suhantak a Dunát méltóságosan átívelõ Lánchíd alatt. Besenyei Péter
mûrepülõ pilóta energikusan, jó kedvûen érkezett a megbeszélt találkozóra, hogy eláruljon néhány
kulisszatitkot magáról, amire kíváncsi voltam.
– Mikor kezdõdött a gépmadarak iránti érdeklõdése, a repülés iránti vonzódása?
– A szüleim költözése pecsételte meg a sorsomat. Mindez 6 éves koromban történt, amikor
egy repülõtér tõszomszédságába költöztünk. Hosszú ideig azonban csak gyönyörködtem a szép,
kecses masinákban és vágyakoztam az akkor még elérhetetlennek tûnõ szárnyalás után.
– Mikor következett be a csoda, azaz a felhõk fölé emelkedés oda, ahol még a madár se jár?
– 15 éves koromban eszméltem rá, hogy én
is megvalósíthatnám az álmaimat, mert az egyik
osztálytársam sportrepülõ volt. Azonnal döntöttem
és a repülõtér felé vettem az irányt. A csoda viszont egy esztendõ múlva következett be.
– Csak nem azt akarja mondani, hogy egy röpke év elteltével már jogosítványtulajdonos volt és
pilótaként mûködött?
– Igen, így igaz, de rengeteg tanulást és energiát igényelt. Meg kellett tanulnom a navigáció
csínját-bínját, a szilárdságtan rejtelmeit, a meteorológia kiszámíthatatlan tudományában való eligazodást és a mûszerfalon levõ összes kütyürût,
sõt azt is, hogy mi mire való. A pilótáknál másként van, mint az autóvezetõknél. Ott Trabant, Mercédesz, Lada „egykutya”, ugyanaz a jogsi jó. Nálunk ahány géptípus, annyiféle jogosítvány dukál.
Büszkén mondhatom, komoly gyûjteményem van.
– Mennyi idõt töltött odafenn madártávlatban? Számon tartja ezeket az adatokat?
– Természetesen. Tisztán 6000 órát töltöttem a madarak által uralt világban, s ez körülbelül
10 000 fel- és leszállást jelent és 104 ejtõernyõugrás is a számlámra írandó.
– Versenyzés, oktatás, bemutató. Három egészen különbözõ mûfaj, de Ön mindegyikben jeleskedik, sõt részvétele emeli e rendezvények színvonalát, bármely pontján legyen a világnak.
Hogy bírja energiával, szusszal?
– Közel 70 országba jutottam el eddig. A közelmúltban például
meglátogattam az arabokat, elugrottam Argentínába és visszafele jövet megállva oktattam a jordán király udvarában. Bizony nem könynyû a géppel való kiruccanás, õ nem egy kézipoggyász.
– Hogyan zajlik egy tengerentúli utazás? Gondolom, a kis kétszárnyú „nem a saját szárnyán” szeli át az óceánt és teszi meg e
borzalmas nagy távolságokat?
– A menetrend a következõ: Nagy Tibor fõmérnökkel, a „gépdokival” szétszedjük, majd útra bocsátjuk hajóval, repülõvel, megérkezéskor pedig összeállítjuk úgy, mint otthon a srácok a legórepcsijüket.
Nem könnyû, meg féltem is, hisz a szét- és összeszerelés sok sérüléssel, karcolódással járhat.
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– Kérem, mutassa be a kedves „gépkollégáját”, mit illik tudnunk róla?
– A régi gépem egy kétszemélyes, s ezzel meglehetõsen fura figura voltam a mezõnyben, mert
mindenki egyszemélyes géppel repül. Most viszont búcsút mondunk egymásnak, hamarosan elkészül
és birtokba vehetem az egyszemélyes gépem.
– Önt, a világ légi akadályversenyének,
azaz a légi Forma–1-nek a szellemi atyjaként
tartják számon a világon. A bemutató, a verseny más-más felkészültséget igényel, mert
az elsõ egy kemény trófeaharc, míg a másik
a földhözragadt nézõközönség elkápráztatása.
– Így igaz. Versenyeken több mint 100 dobogós helyezést értem el, s ebbõl harminc EB,
VB, illetve Világkupa. Az utóbbi a legértékesebb,
mert a Forma–1-hez hasonlóan csak a legjobbak, pontosan a világ legsikeresebb 9 versenyzõje indulhat. A bemutató pedig egy showmûsor,
ugyanúgy, mint a színházban a világot jelentõ
deszkákon, csak a mi színpadunk a felhõtlen vagy felhõs égbolt. Ez 10-12 percig tartó légibalett vagy
légiakrobatika, kinek hogy tetszik az elnevezése.
– A repülés veszélyes üzem. Volt már kellemetlenségben, veszélyben része?
– Természetesen, ez elkerülhetetlen. Elõfordult már, hogy megállt vagy kigyulladt a gép motorja,
de ez csak a laikusoknak félelmetes, mert mi tudjuk, hogy lehozható a gép. A veszély akkor nagy,
ha túl messze vagyunk a leszállásra alkalmas helytõl és meg kell keresnünk a legjobb megoldást,
hogy senkiben és semmiben se tegyünk kárt.
– Most egészen másról. Ha azt mondom láng, akkor gyorsabban ver a szíve?
– Ha az olimpiai lángra gondol, akkor természetesen szûknek bizonyul a mellkasom. Nagy
megtiszteltetés volt számomra, hogy én is hozzájárultam ahhoz, hogy e csodaszép, nemes verseny
szimbóluma a tett helyszínére érjen és lobogjon.
– Mint az Ikrek jegyében születõ ember, bizonyára minden iránt érdeklõdik. Lehetne bõvebben
hallani e tevékenységeirõl, kiruccanásairól?
– Nagy Ho-ho-horgász vagyok. 2003-ban én emelhettem a reflektorok kereszttüzébe az általam
fogott csodapontyot. Ha csak tehetem, pecabottal a kezembe ülök valamelyik vízparton. Ez számomra
olyan, mint a kocsimnak az akkumulátortöltés. Jó csak úgy belebámulni a csodaszép természetbe.
A másik hobbim a gyorsasági autóversenyzés, ugyanis imádom a sebességet. De nem vetem meg
a búvárkodás, a vízivilág csodálatát se, a hófedte hegygerincek pedig szinte mágnesként vonzanak.
– Merül, siklik, repül. Ön igazán kihasznál
minden életteret. Biológus révén azonban nem
tudom megállni, hogy meg ne kérdezzem, milyen viszonyban van az állatokkal, mert az
már kiderült, hogy nagy természetbarát?
– Nagyon jó a kapcsolatunk. Otthon gyönyörködöm az akváriumban úszkáló színpompás
halaimban, miközben kényeztetem Kapucnit.
– Gondolom nem a kedvenc szabadidõruhájáról van most szó? De kicsoda, micsoda õ?
– Kapucni a cicánk, aki mellé még jó lenne egy kutyus is, de a sok utazás miatt nem
lenne becsületes. Egy hûséges eb ugyanis
„sétagép”. Szegény Kapucni is sokszor szorul pótmama szolgálatra, amit egy kutyussal már nehéz
lenne megvalósítani.
Bár még hosszan tudtunk volna beszélgetni errõl-arról, de Besenyei Péter rohant, hogy a következõ találkozójáról le ne késsen. Ennyi siker, trófea után mit is kívánhattam volna mûrepülõ
pilótánknak: sok sikert és örömet az új csodagépével mindannyiunk örömére.
Dr. Szakály Márta
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Origami
MOZDONY
TEST: 10 x 10 cm-es, lehetõleg az egyik oldalán kék papírból készül.

1. A színes oldal néz lefelé.

2. Hajtsd be a két sarkot, majd hajtsd félbe!

4. Mindkét szélét hajtsd be!

3. Horpaszd be a csúcsot!

FÜLKE: 10 x 5 cm-es, egyik oldalán piros papírból készül.

5. Kb. a negyedét hajtsd le!

7. A belsõ csúcsokat húzd a széléig!

6. Fordítsd meg, és hajtsd be a két szélét!

8. Hajtsd félbe az ábra szerint!

KÉMÉNY: 5 x 5 cm-es, piros papírból készítsd!

9. Itt is a negyedét hajtsd alá!
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10. Hajtsd be a sarkokat és fordítsd meg!

NAGY

KERÉK:

5 x 5 cm-es, egyik oldalán piros papírból készül.

11. Hajtsd be a négy sarkát!

KIS

KERÉK:

12. Fordítsd meg!

ez is 5 x 5 cm-es, egyik oldalán piros papírból készül.

13. Mindig csak a sarkokat kell behajtani!

14. Ezt is fordítsd meg!

HAJTÓKAR: 7 x 2,5 cm-es, lehetõleg egyik oldalán kék papírból készül.

15. Hajtsd le, majd forgatás után úgy hajtsd le, hogy az
elõbb lehajtott lap kiemelkedjen!

17. Hajtsd le a két felsõ sarkot
és fordítsd meg!

16. Hajtsd alá a két szélét, majd húzd ki a
felsõrész két oldalát!

18. Végül, ragasztóstift
segítségével, ragaszd
össze a mozdony
elkészült elemeit!
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MÁRIÓ

ÚR KEDVENC SALÁTÁJA

Hozzávalók: 4 személyre
A saláta citromos-mézes öntettel készül, amihez a következõ hozzávalók
kellenek:
2 evõkanál méz
3 citrom lereszelt héja
3 citrom kifacsart leve
2 evõkanál olaj (ha van otthon, akkor az olivaolaj jobban illik
a salátához)
só az ízlésed szerint, de ne feledd, inkább többször sózz,
mint egyszer elsózd!
csipetnyi frissen õrölt bors
Különbözõ fajtájú saláták: madársaláta, normál saláta, lila saláta

Mário Magalhaes

Elkészítése:
A salátákat apróra tépkedd össze, a citromos-mézes öntet hozzávalóit egy nagy tálba keverd össze, majd add hozzá a salátaleveleket.
Díszités:
A kész saláta tetejét narancsgerezdekkel és pirított mandulával díszítsd!
Ez a csuda finom, sõt látványnak is gyönyörû saláta az egész családot elkápráztatja, sõt a nyári forróságban hidegen tálalva fel is üdíti. Ha
van otthon maradék sült pulyka vagy csirkemell, akkor azzal még a lakhatósága növelhetõ.
Végül még egy jó tanács! Ha budapesti vagy, akkor egyszerûbb, de
ha csak kiránduláson vagy fõvárosunkban, akkor se feledkezz meg arról,
hogy e csudaszép palotát megnézd, és ne feledd, hogy ez a recept onnan
érkezett hozzád Márió úrtól!
Kellemes városnézést, és utána jó étvágyat e salátaínyencséghez!

MEGFEJTÉSEK
11. oldal: – sárga, piros, rózsaszín, barna, filctoll, zöld
szilva, barack, málna, káposzta, körte, ribizli
– BETEGSÉG és EGÉSZSÉG
12. oldal: – az E ábra illik a kérdõjel helyére, mert egyszer vízszintesen és egyszer függõlegesen
tükrözzük az ábrát, így ebben az esetben
változatlan marad
– a C tárcsa illik a kérdõjel helyére, a tárcsák
az óra járásával ellentétesen forognak
– a falevelek párosítása: 1-b

ELÕZETES
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Koala Karaván:
– Magyarország nemzeti parkjai
Nyomkeresõ:
– Az állatvilág különcei
– Az idõjárás birodalmában
Koala Kódex:
– Arcképek a múltból
Mozaik:
– Sivatagi show négykeréken
Origami:
– Betlehemi csillag
Fõzõcske:
– Gundel-palacsinta parádé

13. oldal: – a D kocka lett kiterítve

– a piros 10, a kék 16 háromszögbõl áll

