
 

abc

4+1

Ismét együtt!

gondoltad volna,
hogy egy cseresznyemagba
mennyi minden belefér?
Több zsák rigófütty,
százévnyi virágillat,
millió fényes levél
és sok-sok tonnányi
ragyogó cseresznye!
Szívesen elmennék
abba a világvégi gyárba,
ahol titkos módszerekkel,
titkos tündértanoncoknak
tanítják titkos tündértanárok,
hogyan kell a pöttömnyi magba
egy egész fát belecsomagolni!

Hétvári Andrea: Gondoltad volna?



4

1.  Milyen könyveket olvastatok a nyári szünidőben? Gyűjtsétek 
össze a címeket! A tanév végéig bővítsétek a listát új olvasmá-
nyokkal!

2.  Látogassatok el a könyvtárba! Fedezzétek fel, milyen könyveket 
tudtok kölcsönözni! 

3.  Lapozzatok a könyv végére, nézzétek meg, milyen olvasmá-
nyokkal fogtok az idei tanévben megismerkedni!

4.  Mit gondolsz, hogy telik az első nap a 4. d-ben? Jósold meg, majd 
hasonlítsd össze a gondolataidat az olvasottakkal!

Megkezdődik a tanítás, valamint ellátogatunk 
a könyvtárba

Most azt reméled, valami vicces dolog fog történni a 4. d-ben, mind-
járt az első tanítási napon. A Te osztályodban szokott szeptember má-
sodikán bármi érdekes előfordulni? Marika néninél is a szokásos dolgok 
estek meg. Mindenki beszámolt nyári élményeiről. 

– én segítettem a papám hentesüzletében – mesélte csillogó szemmel 
Ignác. – én kóstoltam meg a frissen sült hurkát, kolbászt, grillcsirkét! 
A vásárlók szerint a génjeimben van a szakértelem. De két hetet a Ba-
latonnál is töltöttem. 

– Sokat úsztál, bicikliztél? – tudakolta Marika néni.
– Arra nem volt időm. A nagybátyámnak lángossütő bódéja van. ott is 

elkelt a segítség. én tudom, mi a kötelesség. Napi huszonkét sajtos-tejfö-
lös lángost megkóstoltam. Ment is a bolt. A nagybátyámtól kapott zseb-
pénzt pedig az Augusztus cukrászdában fogom elkölteni.

– Mi megtanultunk lovagolni! – esett majdnem ki a padból Dóri.
– Naaa, tudod, hogy én akartam elmondani! – mérgelődött Sári.
– Miért mindig te? Szerinted én nem voltam ott? – így Dóri.
– Azt hiszem, az osztály megértette, hogy mivel töltöttétek a vakációt. 

Miért szeretsz olvasni? Előfordult már veled, hogy azért nem ol-
vastál el valamit, mert kötelező? Miért döntöttél így? Kedvenc 
könyveidet hogyan tennéd vonzóvá az osztály számára? Miért jó, 
ha egy érdekes könyvről másokkal beszélgethetünk?

Ismét együtt!
abc

4+1
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Legjobb lesz, ha holnapra mindketten írtok róla egy kis fogalmazást. 
De ne a civódásról, hanem a lovaglásról szóljon! Azt majd egyszerre, 
egy magasságban, igazságosan ugyanannyi rajzszöggel tűzzük ki a fa-
liújságra. jó? – vetett véget a kialakulóban lévő háborús helyzetnek a 
tanító néni. 

– ha van kedvetek, le is rajzolhatjátok azt a lovat, de vigyázzatok, ne-
hogy egyikőtök A/3-as, másikótok A/4-es papírt válasszon!

Sári és Dóri még egy kicsit biggyesztették a szájukat, de tudták, Ma-
rika néni imádja őket, és úgysem érdemes vitatkozni vele.

ágica a tengerpartról mesélt, ahol nem volt egy szál magyar gyerek 
sem, akivel beszélhetett volna, ezért pocsékul érezte magát.

– S ráadásul még a víz is undorító sós volt. Pfuj! – fejezte be az érzék-
letes beszámolóját a lány. [...]

– hát te, jóhegyi Laci, hol jártál? – kérdezte Marika néni. [...]
éppen szegény beteg Nemecsek Ernőnél volt látogatóban. De nem saj-

nálkozni ment oda, hanem felvidítani, meg valami nagyon erős antibi-
otikumot is vitt neki, amit az előző percben íratott fel doktor jámborral, 
az iskolaorvossal. Az osztálytársak persze semmi különöset nem vettek 
észre, csak azt, hogy Laci, szokás szerint, mint egy puputeve görnyed 
a pad alá.

– Figyuzz már! – bökte oldalba Lacit padtársa, a hórihorgas Sanya.
– hol jártál? – tette föl a kérdést ismételten a tanító néni. 
– A Nemecseknél. Tetszik tudni, Ernő beteg. Illetve már lábadozik, 

ugyanis bevette a gyógyszert, amit jámbor doktor írt neki.
Az osztály fele a hasát fogta a röhögéstől, a másik fele bambán nézett 

maga elé. Marika néni ily módon megtudta, kik azok, akik nem olvas-
ták el nyáron a kötelező olvasmányt. Mindjárt meg is feledkezett arról, 
hogy Lacit tovább faggassa.

Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány – részlet

5.  Honnan tudta meg a tanító néni, hogy az osztály fele nem ol-
vasta el a kötelező olvasmányt?

6.  Hallottál már Nemecsek Ernőről? Melyik olvasmányban szerepel?

7.  Olvassátok el a következő oldalon található szöveget! Válassza-
tok egy főszereplőt, majd  játsszátok el:
a) hogyan mesél a családjának a nyári élményekről,
b) hogyan mesél a barátjának a táborról.
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Az úgy volt…
Az úgy volt…
hogy amikor hazajöttem a táborból, itthon mindenki nekem esett, 

hogy na mi újság, mi volt, hogy volt, meséljek már. 
én általában tudom, hogy mi az újság, csak nem szeretem, ha folyton 

kérdik. 
Ezért mondtam, hogy semmi. De ők csak tovább erőltették, hogy 

mért kell énbelőlem minden szót harapófogóval kihúzni, hát mért nem 
tudom elmondani, hogy milyen volt. 

Mondtam, hogy jó. De ez sem volt nekik elég.
– Mutasd már magad, hadd nézzelek, hiszen ezer éve nem láttalak! – 

mondta anyu, mert ő szeret túlozni.
– No halljuk, merre jártál, mi szépet láttál? – kérdezte apu, mint-

ha nem tudná, hogy Balatonszabadi-Sóstón, ahol ő is járt. 
– és nekem mit hoztál? – rángatott az öcsém, mert őt sose érdekli, aki 

jön, hanem az, amit hozott.
hát odaadtam neki a kagylóvitorlást, hogy legyen vele boldog, de nem 

volt, csak forgatta, hogy ezért ugyan kár volt pénzt adni. Még szerencse, 
hogy a Zsombó, aki ajándékba csinálta nekem, nem hallotta. 

– Mit ennél, csillagom? – kérdezte a nagymamám, mert ő meg mindig 
azt hiszi, hogy éhes vagyok.

Most ugyan véletlenül igaza volt, mert reggel otthagytam az olajos 
halat, amit utálok, de ezt ő nem tudhatta. Mindegy, nem akartam meg-
bántani, ezért mondtam, hogy azt eszem, ami van.

Erre elém tette, ami volt, én meg enni kezdtem.
Sose bírom, ha nézik, ahogy eszem, de mindenki nézte. Még jó, hogy 

az öcsém hamar megunta.
– Egyél csak, csillagom, el tudom képzelni, hogy milyen volt a koszt! – 

sóhajtott közben nagymamám, mert azt hitte, hogy két hete nem ettem.
Pedig, ha igazán el tudja képzelni, hogy milyen volt a táborban a koszt, 

még nagyobbat sóhajt. Mert jó volt, pedig mi főztünk.
Apu meg anyu most azt se bánta volna, ha evés közben beszélek, mert 

folyton kérdezgettek, hogy nem fáztál, nem kaptál napszúrást, sokat 
esett az eső, nem égtél le, volt elég takaró, sok volt a szúnyog, tudtál 
aludni, fel tudtál kelni, fürödtetek sokat? 



én meg bólintottam, hogy igen, mert ha a fejemet rázom, hogy nem, 
akkor nem tudok levest enni. 

– Volt tisztálkodási lehetőség? – kérdezte a nagymamám, akit mindig 
lehetetlen dolgok érdekelnek. 

Ezen egy kicsit gondolkoznom kellett, de aztán eszembe jutott, hogy 
a Bunder minden este járt tusolni, a hülye csíkos köpenyében, azért 
aztán mondtam, hogy biztosan volt, és ettem tovább. 

Amikor mindent megettem, ami volt, előkerestem a régi Népsporto-
kat, mert szerettem volna tudni, hogy mi történt az elmúlt két hétben; 
aztán a tévéújságokat, mert szerettem volna tudni, hogy mit nem lát-
tam; aztán a lasztimat, mert kíváncsi voltam, hogy leengedett-e; aztán 
megnéztem a datolyamagot, hogy nőtt-e már belőle pálma. Nem nőtt.

Aztán előkerestem az egyforintosaimat, és kértem még kettőt, és le-
szaladtam az utcára, és felhívtam a jozsót, hogy mi újság, és mikor lesz 
az évnyitó, és marad-e a gida, vagy tényleg megy, és elmeséltem neki, 
hogy mi az újság, a fejelőbajnokságot, meg a vetélkedőt, amin lepon-
toztak minket, meg amikor hajózni voltunk, és a Csibor beesett a vízbe, 
meg a tizenegyest, amit rúgtam, meg a lecsót meg a riadót meg a ziva-
tart, de a görögdinnyét már nem tudtam elmondani, mert elfogytak 
a forintosaim. Pedig az volt a legjobb.

Mire hazaértem, már mindenki a sorozat ötödik folytatását nézte, de 
engem nem érdekelt, mert nem láttam az első négyet, hát bementem az 
öcsémhez, hogy mi az újság, mert ő az Ilonka néniéknél nyaralt. 

 Az öcsém mondta, hogy semmi, és tovább olvasott, mert az olyan 
kuka, hogy egyáltalán nem lehet vele beszélgetni.                    

1975. szeptember Janikovszky Éva: Az úgy volt… – részlet
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8.  Gyűjtsetek közösen jó és rossz iskolai élményeket. Igaz rájuk 
a versben szereplő állítás? 

Iskolabolygó
Az iskola az egy különös bolygó.
Az iskolában minden másképpen van.
Például az időszámítás.
Az év itt szeptemberben kezdődik
és júniusban ér véget,
vagyis mindössze tíz hónap.
Egy hét csupán öt napból áll.
Egy nap az általában hat óra, de 
a péntek például csak ötórás nap.
Egy óra az nem hatvan perc,
mint a Földön, hanem csak
negyvenöt.
A tízperc sem tízperc,
hanem tizenöt.
Sőt a harmadik tízperc az
húsz perc!
Az iskolában a rossz dolgok
mindig rövidebbek, mint a kinti világban,
de a kellemesek kicsit hosszabbak.

és kilenckor már meg is kapjuk a tízórait!
        Békés Márta



Az ábécé betűtár,
a tudomány betűvár.
Betűtár, betűtár,
betűtáron csodazár.

Ki a kulcsát megleli,
a várat is beveszi. 
Betűvár, betűvár,
betűvárban csoda vár.

Jánky Béla: Az ábécé

Mit és hogyan olvass?
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Miért olvasunk?

Az olvasásra fel kell készülnöd. Először is tudnod kell, miért is 
olvasol el egy szöveget. Ismereteidet akarod-e bővíteni, vagy az 
a célod, hogy jól szórakozz olvasás közben? Információhoz vagy 
élményhez akarsz-e jutni?

Ha új szöveggel találkozol, először  
fusd át a szemeddel!  Állapítsd meg, mit 
fogsz olvasni: verset, mesét, plakátot 
vagy másféle szöveget! 

Figyeld meg a címét!   
Szerinted miről fog  
szólni ez az olvasmány?

Nézd meg a képeket!  
A képek alapján mit 
gondolsz a szöveg tar-
talmáról?

Olvasd el a szerző nevét! 
Hallottál már róla?

Olvass bele itt-ott a szövegbe! 
Határozd meg néhány szóval 
a témáját! Mit tudsz már ezzel 
kapcsolatban? 
Mi az, ami érdekelne még?

Amikor új szöveggel találkozol egy  
újságban vagy a munkafüzetedben, hasz-
nálhatod ezeket a jeleket:

    már tudtam,

  új információ,

     többre vagyok kíváncsi,

     ennél én többet tudok a témáról!

Készíts emlékeztetőt, jegyzetet  
az olvasottakról!

Nyiss egy szókincsgyarapító 
füzetet, és abba írd azokat  
az ismeretlen szavakat,  
kifejezéseket a jelentésükkel 
együtt, amelyekkel olvasás  
közben  
találkozol!

Becsüld meg, mennyi idő  
alatt olvasod el ezt a szöveget!

Gondold át, mi célból olvasod a szöveget! Másképp készülünk 
fel az olvasásra, ha szórakozni szeretnénk, vagy ha az olvasot-
takat ismereteink bővítésére, tanulásra használjuk.
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1.  Sokat elárul a várható tartalomról a szöveg címe. Mit gondolsz, 
miféle szöveg tartozhat ezekhez a címekhez?

2.  Mindig olvasd el, hogy ki írta a szöveget! 

a) Mit olvastál a következő íróktól, költőktől? 

b) Nézd meg a tartalomjegyzékben, milyen műveket olvasunk az 
idén tőlük! A második kötetet is nézd meg!

3.  Jártunkban-keltünkben sokféle szöveggel, például mesével, 
verssel, plakáttal, tájékoztatóval stb. találkozunk. Gyűjts minél 
többfélét újságokból vagy akár az utcáról! Csoportosítsd őket 
tartalmuk szerint!

19 delfin a parton

Mi lesz veled, szemét? A komodói sárkány

Bogármese A sötétség világa

A kétbalkezes varázsló

Vendégségben

Janikovszky Éva

Békés Pál

Weöres Sándor

Lackfi János

Berg Judit

Móra Ferenc

Nemes Nagy Ágnes

Csukás István

Astrid Lindgren

Lázár Ervin

Petőfi Sándor

Bosnyák Viktória
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4.  Fusd át az alábbi négy szöveget!
a) Melyik szöveg keltette fel jobban az érdeklődésedet? Miért?
b) Mi a közös a négy szövegben? Miben különböznek egymástól?
c) Válassz ki néhány szót, amiket beleírnál a szókincsgyarapító 

füzetedbe! hasonlítsd össze az általad választott szavakat a 
padtársad szavaival!

d) Válassz egy szöveget az alábbiak közül, és becsüld meg, hány 
perc alatt olvasod el körülbelül! Ellenőrizd stopperórával az 
eredményt!

A véznaujjú maki meg én
A Walt Disney-féle [ejtsd: valt dizni] boszorkányos fekete macská-

ra emlékeztetett, a tetejébe egy árnyalatnyi hasonlatossággal E. T.-hez 
[ejtsd: íti], a földönkívülihez. ha a Marsról megérkezik a repülő csé-
szealj, vélhetőleg ilyesmi bukkan ki belőle. […] 

Vállamra ereszkedett, hatalmas delejes tekintetű szemével arcom-
ba bámult, karcsú ujjait oly értőn jártatta végig szakállamon-hajamon, 
mint valami borbély. Lecsüggő állkapcsában óriási, vésőforma fogakat 
láttam… Szajkóhukk apró, horkanó zajt hallatott – „höhh” –, és az ölem-
be ereszkedett. Ezután szemügyre vette a sétabotomat. Fekete ujjai úgy 
játszottak rajta, mintha fuvola volna. Majd előrehajolt, és irdatlan foga-
inak két harapásával akkurátusan kettészelte a botot.

Gerald Durrel [dzserard dárel]: A véznaujjú maki meg én – részlet, fordította Borbás Mária

Könyvajánló: A véznaujjú maki meg én
gerald Durrell könyve 

egyaránt élvezetes olvas-
mány idősebb és fiatalabb 
olvasónak. A  szerző rész-
letesen bemutatja a mada-
gaszkári zomát, az óriási 
piacot, a bennszülöttek mu-
latságait, mindennapi éle-
tüket és persze elsősorban 

a  sziget különleges állatvilágát. 
Nemcsak a véznaujjú maki szere-
pel a könyvben, hanem más, ősho-
nos élőlények: teknősök, ugrópat-
kányok, zebuk, papagájok és sok 
más állatfajta. A kötetet a szerző-
nek és – emberi-állati – társainak 
színes fényképei díszítik. 

Konrád Ágnes
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Véznaujjú maki  
(áje-áje)

Mászik lassan a fán a kis áje-áje, 
kiabál neki a mama, hogy állj le, állj le,
de csak mászik a véznaujjú maki, 
hiába rikoltoz a mama neki. 
Aztán megáll a maki egy lyuknál, 
kicsi ujjával lárvákat turkál, 
mert azt szereti az áje-áje, 
azzal van tele most is a szája-szája.

Tóth Krisztina

Madagaszkár csodaállata

A Föld legfurcsább kinézetű állatai közé tar-
tozik a véznaujjú maki, vagy ahogy a hazájá-
ban nevezik, áje-áje. Ez a mókás kis állat akko-
ra, mint egy macska. Ami először szembetűnik 
rajta, a két hatalmas denevérfüle és óriási sze-
me. Szájából a hódéhoz hasonló metszőfogak 
állnak ki. Nevét nagyon hosszúra nyúlt, vé-
kony középső ujjairól kapta. A látványt strucc-
tollszerű farka koronázza meg.

Nemcsak külseje különös, hanem táplálko-
zása is. A harkályokhoz hasonlóan a korha-
dó fákban élő lárvákra vadászik. hogy rájuk 
bukkanjon, végigkopogtatja az ágakat. Köz-
ben jókora füle segítségével keresi a hangok 
közti eltérést. 

ha  rátalált a  féreg járataira, borotvaéles 
fogaival megbontja a kérget, majd hosszú kö-
zépső ujjaival kipiszkálja kedvenc csemegéjét.
 Konrád Ágnes

5.  Nézd meg a 18. és 19. oldalon lévő képeket! Következtess az ösz-
szeállítás tartalmára! Mit gondolsz, miről szólhat?
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6.  Párokban tegyetek föl egymásnak kérdéseket a táblázat szöve-
gével kapcsolatban! Hol találkozhatsz ilyen szöveggel?

7.  Mit ír le ez a szöveg? Hol olvashatsz hasonlókat?

a) A pároddal mondjátok el egymásnak emlékezetből a kekszrúd 
hozzávalóit!

b) Alakítsd át a szöveget rajzos receptté! A füzetedben dolgozz!
c) Készítsd el a kekszrudat otthon vagy az iskolában!

2018. szeptember 24–28.

REGGELI EBÉD UZSONNA

Hétfő kakaó, kalács
paradicsomleves,  
rántott hús, sült krumpli,  
majonézes kukorica

sajtkrémes kenyér, 
uborka

Kedd gyümölcstea, sajt, 
zsemle

gulyásleves,  
túrós tészta, alma

gyümölcsjoghurt, 
alma

Szerda tej, kukoricapehely ivólé, rizses hús,  
savanyúság ízes bukta

Csütörtök gyümölcstea,  
felvágott, kenyér

palóc leves, parajfőzelék,  
főtt tojás zsemle, kockasajt

Péntek karamellás tej, briós zellerkrémleves,  
rakott kel

szalámis kenyér, 
lila hagyma

Kekszrúd

Hozzávalók:
25-30 darab édes keksz
2 dl tej
1 dl tejszín
2 evőkanál liszt
1 tojássárgája
2 evőkanál kristálycukor
1 csomag vaníliás cukor
1 evőkanál kakaópor
5 dkg vaj
kókuszreszelék

Elkészítés: Öntsük egy lábosba a te-
jet és a  tejszínt, keverjük hozzá a  ka-
kaóport és a lisztet. Melegítsük forrásig. 
Külön tálkában a tojássárgáját keverjük 
habosra kristálycukorral és vaníliás cu-
korral, majd apránként adjuk hozzá 
a meleg tejet. Lassú tűzön kevergessük 
addig, míg sűrű krém lesz belőle. Miu-
tán levettük a tűzről, tegyük bele a va-
jat, és alaposan keverjük össze. Amikor 
a krém langyosra hűlt, kenjük meg vele 
a kekszeket, és oszloposan ragasszuk 
egymáshoz. Az elkészült kekszrudat 
kenjük be kívülről is a krémmel, és for-
gassuk meg kókuszreszelékben. Tegyük 
hűtőszekrénybe egy éjszakára. Másnap 
éles késsel ferdén szeleteljük fel.
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8.  Figyeld meg a két képet! Vajon milyen könyvet olvasnak a gye-
rekek? Miből következtetsz erre?

9.  Milyen üzenetet rejtett el a versben a levél írója betűről betűre? 

Rejtjeles tábori lap

Kedves Szüleim!
Értesítelek, hogy rendben megérkeztünk.
Reggel hatkor van az ébresztő,
Legkésőbb kilenckor villanyoltás.
Első nap esett, így nem fürödtünk.
Kötelező levélírás szerdán és szombaton.

Vettem magamnak egy doboz színest,
Igy ha unatkoznék, inkább rajzolok.
Gyakran beszélek a lányokkal is,
Ez elég nehéz, mert egészen mások,
Tiveletek sokkal jobb otthon.
Ez az első és talán, utolsó levelem.
Kérlek, olvassátok el figyelmesen.

Hogyan telnek otthon a napok?
Azt remélem, nagyobb bajok nélkül.
Zárom soraim ebben a reményben,
A viszontlátásig ölel

               hű lányotok.
Takács Zsuzsa



 IDőELtOLóDáS

A szót a földrajzban és a közlekedésben hasz-
nálják. A Földet függőleges irányban időzó-
nákra, sávokra osztják, körülbelül a Nap járá-
sának megfelelően, az ottani delelési időhöz 
igazodva. Egy zónán, vagyis te-
rületen belül egyezőre kell az 
időmérő szerkezeteket állítani. 
Ez a közlekedésben, például a 
buszok, vonatok, repülők in-
dulási és érkezési ideje miatt 
is nagy jelentőségű. Egy másik, 
a miénktől eltérő időzónájú or-
szágba érkezve, az ott érvényes 
pontos időnek megfelelően kell 

az órákat átállítani előre vagy hátra. Amikor 
Ausztráliában már az újévet köszöntik, Ma-
gyarországon még Szilveszter napja van, és 10 
órát kell várni éjfélig.
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Szia, Bendi!

De jó, hogy írtál! Köszönöm, jól vagyok, tegnapelőtt érkeztünk meg 
 Mexikóba. Itt nagy az időeltolódás az otthonihoz képest. Amikor ti Ma-
gyarországon lefekvéshez készülődtök, akkor mi épp ebédelünk, mert 
7 órával korábban van. 

Írtad, hogy a rántott húshoz kukoricát adtak a suliban ebédre.  Képzeld, 
mi meg sült csemegekukoricát ettünk apuval! Itt forró vaslapon  
vagy rácson sütik az árusok az utcán. Te ettél már ilyet? Nagyon finom! 

Itt a kukorica nemcsak sárga. Van piros, barna, sötétlila és vegyes 
színű is! Apu megígérte, hogy elvisz a maják földjére. Azt mesélte, 
hogy ők nemesítettek először kukoricát már nagyon régen. Akkor még 
 Európában ezt a növényt nem is ismerték. Megnézzük a maja rom-
városokat és a piramisokat is. Várom már!

Írj, hogy mi van veletek! Sokat gondolok az osztályra!
Ölel barátod:
Bence

magazin



 

axolotl: A mexikói axolotl őshazája 
Mexikó. Kizárólag Mexikóvárostól 
délre, egyetlen kis tóban található. 
Éjszakai állat, és a hideg, oxigénben 
gazdag vizeket kedveli. A harántfo-
gú gőték közé tartozó szalamandra-
faj. Az axolotlok életkora a 25 évet is 
elérheti.

burrito: A szó jelentése „kis szamár”. 
A régi időkben a szamár hátára úgy 
pakolták fel a holmikat, hogy textil-
be tekerték, mint ahogyan a burri-
tóba beletekerik a töltelékeket. Egy 
utcai árus nevezte el így, mert min-
dig szamárháton szállította a húsos 
ételt. Általában búzalisztből készül, 
→ tortillába tekert babból, fokhagy-
mából és marhahúsból áll. 

Chichén Itzá [ejtsd: csicsenidzá]: város, 
a maják alapították. Mexikó egyik 
leglátogatottabb műemléke. Itt ta-
lálható a Kukulkán tollas kígyóisten 
tiszteletére emelt piramistemplom.

citrom: Mexikóban zöld citromot (lime) 
használnak. Sárga citromot nem is 
lehet kapni. A nálunk ismert méret 
mellett nagyon sok apró citromot is 
használnak. 

chili [ejtsd: csili]: Mexikó a chili (pap-
rika) őshazája. A hagyományos me-
xikói étkezések előtt gyakran már-
togatós előételeket tálalnak, ahol a 
nálunk is jól ismert és kedvelt tortil-
lachipset különböző szószok kísérik, 
például avokádós, sajtos és termé-
szetesen chilis.

földicseresznye: Két fő fajtája van: a 
pingponglabda nagyságú, nagy 
zöld, amit termesztenek és a kisebb 
méretű (padlizsán)lila, ami Mexikó-
ban vadon szedhető gyomnövény.

kakaó:  A legenda szerint az azték indi-
ánok szent madara, a kvézál elede-
le. Fizetőeszközként is használták. 
A  magvakat borító fehér termés-
húst csemegeként ették, a termés 
héjából kanalat, poharat, edényt, a 
leveléből háztetőt, a kakaóbabból 
gyógyszert gyártottak.

kukorica: Mexikó lakói kezdték először 
termeszteni, körülbelül 9000 évvel 
ezelőtt.

mexikói peso [ejtsd: pezó]: Mexikó 
fize tőeszköze.

Mexikóváros: Mexikó fővárosa, lakos-
sága több mint 21 millió fő, a világ 
egyik legnagyobb városa.

papaya: Ránézésre a sárgadinnyéhez 
hasonló. Érett állapotban a na-
rancssárga bogyótermések a törzs 
felső részén, a levélkorona alatt fej-
lődnek ki. Kitűnő íze és egyedülál-
ló aromája van.  Mexikó lakói a „jó 
egészség gyümölcsé-
nek” nevezik .

tortilla [ejtsd: tortija]: 
kukoricalisztből ké-
szült vékony  lepény.
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Tudod-e? 
A kukorica a rizs és a búza után az egyik 
legelterjedtebb élelmiszernövényünk.
Az Antarktisz kivételével a Föld minden 
egyes kontinensén termesztik.

szóTár
nemesít 

ige 

1. Céltudatos tenyésztési,  

szaporítási eljárással 

értékesebb tulajdonságúvá tesz. 

Növényt ~, állatot ~, fajtát ~. 

2. Lelkileg nemesebbé tesz. 

A munka ~, az olvasás ~.

A tejesmálét (más helyeken kukoricamálét, 
édesmálét, görhét) nem kukoricalisztből, 
hanem kukoricadercéből (a liszt nél dur-
vábbra őrölt darából) készítették, eredeti-
leg cukor hozzáadása nélkül. Ez az egyszerű 
sütemény Erdélyből származik.  

Elkészítése: Fél kiló kukoricadarához kb. 
1 liter forró tejet kevertek, és a sűrű tésztát 
órákon át melegen tartották. Ezután tepsi-
be öntötték, és megsütötték. A sült tészta 
íze kifejezetten édes volt cukor hozzáadása 
nélkül is.   (K. B.)

recepT

kézműves
Készítsünk csuhébabát!

Válasszunk ki hibátlan kukoricalevelet! A szélesebb fe-
lénél fogjuk össze, és kössük át dróttal, cérnával vagy 
rafiával jó szorosan! Gyűrjünk össze puha csuhéleve-
let, ebből szép kerek fejecskét formázzunk! Simítsuk 
rá a levelet, és kössük meg jó szorosan a nyakán! Most 
két másik csuhélevelet a keskenyebbik végén kissé 
visszahajtunk, és a nyaka köré ráncoljuk úgy, hogy az 
egyiket hátulról előre, a másikat elölről hátulra hajt-
juk. Cérnával jó szorosan rögzítjük. Ez lesz a ruhája. Az 
alját vágjuk egyenesre, hogy meg tudjon állni. A fejre 
hajat készítünk a kukorica bajuszából vagy felhasoga-
tott csuhélevélből.

Málé, prósza, puliszka és polenta… 
A sokféle elnevezés mutatja, milyen változatosan és sok 
helyen készítettek kukoricalisztből sós és édes ételt, sü-
teményt, lepényt és köretet is.


