
Kedves Versenyző!
Köszöntelek a Harmatcsepp vetélkedő harmadik fordulójában. Figyelmesen olvass el minden fel-
adatot, tollal írj, és önállóan dolgozz! Sikeres versenyzést kívánok.

Folytatódik Fáni, az egérkisasszony története.

Eleinte csakugyan nagyszerű mulatság volt a repülés. A magasból apró gizgaznak látszottak a
fák, a behavazott tetejű tanyák pedig szétszórt, hólepte tégladarabokra emlékeztették Fánit. Kó-
cos haja ide-oda repkedett a szélben.
– Jó volt egérnek lenni – állapította meg –, de boszorkánynak sem utolsó! Nem is értem, miért
ijedtem meg úgy, mikor észrevettem, hogy átváltoztam. Szerencse, hogy nem mézeskalács hu-
szárból haraptam. Most huszár volnék, és mehetnék a háborúba. Annak is örülök, hogy nem mé-
zeskalács papucsot kóstoltam meg. Akkor papuccsá változtam volna, és mihez kezdene a világ-
ban egy fél pár papucs?

A bohó gondolatoknak az vetett véget, hogy fázni kezdett a keze. Azután a lába. Végül fázott
az egész Fáni, hogy csak úgy vacogott. Aggodalommal gondolt arra, hogy ha teljesen meggémbe-
redik, le is eshet a seprűről, mint egy fagyott veréb. Ráadásul ólmos eső kezdett hullani. Amint
leesett, mindjárt megfagyott. Fáni megdöbbenve tapasztalta, hogy a seprű nyele, sőt már az ő ru-
hája is csupa jég. Mire a sziget fölé ért, ráfagyott a seprűre. … A jégboszorka nagy zökkenéssel
belefúródott a mély hóba, és ott hirtelen állva maradt. Meg sem moccanhatott. „Most itt állhatok
majd tavaszig! – gondolta szomorúan. – Míg le nem olvad rólam a jég..." Szeretett volna kiabálni,
de már a szája is befagyott. Igazán, még sohasem volt ilyen reménytelen helyzetben.
Egyszer csak arra lett figyelmes, hogy gyülekeznek körülötte. A vastag jégkérgen át ugyan mit
sem látott, de egyre több hangot hallott. Közvetlen közelében így szólt valaki:
– Hát akkor holnap délben le fogjuk leplezni ezt a szép boszorkányszobrot. Most állítsuk ide a ta-
lapzatra, és takarjuk le ponyvával, hogy holnap reggel legyen mit levennünk róla. 
Fáni érezte, hogy felkapják, levegőbe emelik, majd lezöttyentik. Megriadt.
– Jaj nekem! Hát szobor lettem? Ó, a bolondok! Most le fognak leplezni, és tavasszal talán még
virágokat is ültetnek körém, meg ide járnak majd sétálni. Szerencse, hogy addigra leolvad rólam
a jég, és leszállhatok.  
A sokaság szétszéledt, és Fánit már csak az éjszaka csendje vette körül. Szegénykének még soha
nem volt ilyen hosszú éjszakája. Kétségbeejtő lassúsággal teltek az órák. … Végre, örökkévaló-
ságnak tűnő idő után megint hangokat hallott:
– Szép időnk van a szoborleleplezéshez. Csak úgy csillog a hó.
– A rézfúvós zenekar már itt van?
– Ó igen, amott állnak a zenészek, a tér sarkában.
– Akkor tán kezdhetjük.
Valaki a talapzat lépcsőjére állt, megköszörülte torkát, és beszélni kezdett:
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– Azért jöttünk itt össze, hogy leleplezzük ezt a szép boszorkányszobrot, amely tegnap este az ól-
mos esővel hullott le szigetünkre. Valamennyien, kik most itt összegyűltünk, tudjuk, hogy szi-
getünk dísze, ékessége lesz ez a szobor, és jogos büszkeséggel mutogathatjuk majd az idegenek-
nek. … Hulljon hát le a lepel! Íme...

A sötétség, amely Fánit idáig körülvette, hirtelen eloszlott. A jégkérgen át is érezte a tűző téli
napsütést, amelyet vakítóan vert vissza a hó. Jól hallotta a csodálkozás moraját. A közönség han-
gos kiáltozással és tapssal fejezte ki tetszését. A bölömbikák rézfúvós zenekara rázendített egy
ünnepi dalra.  Mire az ismétléshez  értek,  Fáni  boldogan tapasztalta,  hogy a jégpáncél  olvadni
kezd. „Nem tarthat sokáig!" – gondolta reménykedve. Orrocskájáról már leolvadt a jég. A rézfú-
vós zenekar recsegve trombitált. A közönség csendben várakozott. Szikrázón sütött a nap. A jég-
kéreg egyre olvadt, egyre vékonyodott, végül vízzé vált. A hüledező sokaság előtt egyszerre csak
ott állt Fáni, csuromvizesen, dideregve. Az egybegyűltek alig mertek hinni a szemüknek.
– Él a szobor! Hiszen ez élő boszorkány! – kiáltozták meglepetten. A zenének vége szakadt. Hús-
véti Nyúlné, aki az első sorban állt, aggódva mondta:
– Takarjátok be szegénykét! Csupa víz, még meg talál hűlni!
Egy szelíd szemű vadlúd felkapta a hóra dobott ponyvát, és oly alaposan becsavargatta Fánit,
hogy még a süvege hegye sem látszott ki. Fáni eleinte kapálódzott, azután belenyugodott sorsába,
és türelmesen várt. A ponyvától ugyan nem látott semmit, de hallotta, mikor valaki megkérdezte:
– Most mi lesz a boszorkányszoborral, amelyről kiderült, hogy nem szoborka, csak boszorka?
A vadlúd félrehajtotta a ponyvacsücsköt, és megkérdezte Fánitól:
– Van a szigeten rokonod vagy ismerősöd?
– Nincs nekem senkim a kerek világon! – szipogott Fáni. – Borzasztóan éhes vagyok, és nincs,
aki enni adjon. Azt sem tudom, hol hajtom le este a fejemet.
Többen sugdolózni kezdtek. A vadlúd felkiáltott:
– Hát nem akad senki, aki befogadná ezt a kis boszorkát?
– Nekünk ugyan nem kell ilyesmi a házba! – morogtak egyesek. Azután többen is mondogatni
kezdték, hogy boszorkányt nem jó a házban tartani, mert sosem tudni, mikor varázsolja őket bé-
kává vagy kővé. Lassan mind szétszéledtek, és szegény Fáni elpityeredett a ponyva alatt. Ekkor
valaki dallamos hangon így szólt a vadlúdhoz:

– Add ide nekem ezt a ponyvába göngyölt boszorkányt. Hazaviszem. Úgyis szükségem van
valakire, aki takarítson meg főzzön rám. 

Fáni a ponyvától nem láthatta, ki az, aki megszánta őt, de máris hálát érzett iránta, és így kiáltott:
– Akárki vagy, köszönöm neked, hogy segítesz rajtam! Meglásd, mennyit fogok dolgozni!
– Igazán szorgalmas leszel? – kérdezte a dallamos hang sóváran. Mielőtt felelhetett volna Fáni,
érezte, hogy felkapják és viszik. Ide-oda rázkódott, néha majd a nyelvét harapta le.
– Megérkeztünk! – szólt a hang. Ajtónyikorgás hallatszott. Fáni tűz melegét érezte. Letették a
földre, és óvatosan kigöngyölték. Nyomban talpra ugrott, hogy megnézze, ki is az, aki őt házába
fogadta. Rémülten hőkölt hátra: Hercsula Macska volt... „Ez a vég! – gondolta Fáni, és gyorsan
lehunyta a szemét. – Nem akarom látni, hogyan fal föl!"
– Nagyon átfázhattál!  — szólt  aggódva Hercsula Macska.  – Megkínálnálak forralt  borral,  de
nincs tiszta pohár, amibe tölthetnék, mert már vagy egy hónapja nem mosogatott nálam senki.
Hanem ülj a tűzhely mellé, és szárítkozz!
Fáni alig akart hinni a fülének. „Mi ez? Macska létére nem esz meg, hanem a tűz mellé küld szá-
radni?" Most ébredt csak rá, hogy ő már nem egér többé. „Ó, hisz akkor nem kell félnem a macs-
káktól! Úgy látszik, boszorkákat nem esznek."
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1. Minek örült Fáni repülés közben?  Keretezd be a szövegben az erről szóló részt!  (3 p)

2. A földről a magasban repülő kis boszorka csak fekete árnyéknak látszik. Melyik árnykép

lehet Fánié? Húzd át azokat, amelyek szerinted nem lehetnek! (4 p)

                           

3. Miért nem akarták befogadni Fánit a házukba a szigeten élők? Keresd meg, és másold le a

mondatot a vonalra!  (2 p)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. Az egyik szigetlakó tréfás szópárral kérdezte meg, mi lesz a szobor sorsa. Húzd alá azt a

mondatot kék színessel! (2 p)

5. Az alábbi, „elferdített” szavak, kifejezések megfelelőit keresd meg a szövegben, és írd

melléjük!  (7 p)

álmos Rezső — _____________________________

méztúrós       — _____________________________

rét árkában    — _____________________________

golyós tüntetéssel — _____________________________

dálcsokozás romaját — _____________________________

lóra fogott kontyát — _____________________________

üveges begye — _____________________________

6. Mondd másképpen! (10 p)

bohó ____________________________________________

vacogott:_________________________________________

megdöbbenve: ____________________________________

reménytelen:______________________________________

örökkévalóság:____________________________________

vakítóan:_________________________________________

hüledező: ________________________________________

kapálódzik:_______________________________________

megszánta: _______________________________________

szétszéledt:_______________________________________
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7. Milyen megállapítást tett Fáni az első rémülete után, amikor látta, hogy egy macska fo-

gadta be őt? (2 p)

            _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

8. A szoboravató ünnepségen zenekar is játszott.                                                        (10 p)

Kik voltak a zenészek?____________________________________________________

Miért ők alkották a zenekart? Segít, ha az Interneten elolvasod az alábbi linken a róluk

szóló ismertetőt: http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-botste 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Milyen hangszereken játszottak? ____________________________________________

Karikázd be azokat a hangszereket, amelyeken játszhatott ez a zenekar!                
 

       

Olvasd el a rövid tudósítást egy szoboravatásról, majd válaszolj a kérdésekre!
                                                          

Fekete István köszönti a várba érkezőket

B. L./Helyi Híradók - 2016. november 11. péntek | 09:13:02 

Mosonmagyaróvár jelképének is tekinthető a Várkapu, amely-

nek hídján csütörtökön délelőtt egész alakos szobrot állítottak

Fekete István írónak, aki maga is az Akadémia hallgatója volt.

Fazekas Imre, az Óvári Gazdászok Szövetségének elnöke nem-

régiben fejtette ki, hogy az egyetem alapításának 200. évfordu-

lójára egy szoborral tisztelegnek az egykori tanítvány emléke 

előtt. A város ezt követően ötmillió forinttal járult hozzá Fekete 

István szobrának költségeihez.

A bronzszobor Trischler Ferenc pécsi szobrászművész alkotása. 

Az avatón Árvay István polgármester a város és az egyetem 
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közti kapocsnak nevezte a szobrot, de Fazekas Imre is a híd szimbolikus értelmét hangsúlyozta. 

Az eseményen jelent volt Nagy István országgyűlési képviselő, a Földművelésügyi Minisztérium 

parlamenti államtitkára, aki maga is itt végezte egyetemi tanulmányait, és nemrégiben tanára is 

volt az intézménynek. Nagy István Fekete István magyaróvári kapcsolatáról beszélt, és a legolva-

sottabb magyar író életútját elevenítette fel. 

(Forrás:  http://movarhirado.hu/fekete-istvan-koszonti-a-varba-erkezoket) 

Válaszolj a kérdésekre                                                                                                      (20 p)

1. Melyik városban állítottak emléket Fekete István írónak? _________________________

2. Mikor jelent meg a tudósítás? _______________________________________________

3. Mikor avatták fel a szobrot? ________________________________________________

4. Mely szervezet volt a szobor felállításának kezdeményezője? ______________________

_______________________________________________________________________

5. Milyen alkalomból állították a szobrot? _______________________________________

_______________________________________________________________________

6. Miért Fekete Istvánnak állítottak emléket?_____________________________________

_______________________________________________________________________

7. Mennyibe kerülhetett a szobor? Húzd alá a helyesnek ítélt választ!

ötmillió forintnál kevesebbe ötmillió forintba ötmillió forintnál többe

8. Kinek az alkotása a szobor? Húzd alá a szövegben!

9. Kik mondtak beszédet az szoboravatáson? Keretezd be a nevüket! 

10. Te ismered Fekete István műveit? Melyiket olvastad már? _______________________

______________________________________________________________________
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