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   Kedves Versenyző! Köszöntelek a Harmatcsepp vetélkedő harmadik fordulójában.  

    Folytatódik  Bodor Attila A tél menyasszonya című meséje. Figyelmesen olvass el minden 

    feladatot, tollal írj, és önállóan dolgozz!  Sikeres versenyzést kívánok. 

 

Kardinálispinty 

 

     Az Örök Tél Birodalmába tartó út borzasztóan hosszú volt. A hintó halkan zötykölődött, miközben 

a fákról eltűntek az utolsó levelek. Csupasz ágaik szinte dideregtek a szürke ég alatt. Később a fák 

helyét apró, csenevész bokrok vették át, majd a párás mezők kopár, sziklás-kavicsos pusztasággá 

váltak. A világ egyre fakóbb és hidegebb lett. De úgy igazán hideg. A fogcsikorgató és farkasordító 

fajta. 

     Fehér kristályok szállingóztak az égből, Zelka kinyújtotta a kezét az ablakon, és hagyta, hogy egy 

hópihe a tenyerébe szálljon. „Szóval így néz ki”, gondolta, amikor szemügyre vette. Még sosem látott 

havat. Mások kezében megolvadt volna az apró pehely, de a királylánynak nem volt szíve, így 

ráérősen nézegethette a szépséges csillagot. 

     Hirtelen ismerős hangra lett figyelmes. Madárcsicsergés hallatszott, egy kardinálispinty éneke! 

Talán az édesanyja küldhette, hogy vigyázzon rá. A skarlátpiros madár szaporán verdesett a szár-

nyával, hogy utolérje a hintót. Zelka két kezébe vonta a kimerült vándort, majd bekucorodott vele az 

ülésre. Az öröm és a honvágy keveréke éppen úgy áradt szét benne, ahogy a forró, habos kakaó folyik 

le az ember hasába. 

     Nemsokra rá a pinty hálásan dalolni kezdett. A lány behunyta a szemét, és egy pillanatra úgy 

érezte, mintha újra a kishúga mellett üldögélne a madárházban. Elképzelte, hogy neki énekel, és 

szinte észre sem vette, ahogy szép lassan valódi dalba kezdett: 
 
                    Napraforgó, lengő szél              Nyár, nyár, édes nyár, 

Tündér könnye harmatként,   Hol vagy már? Itt várunk rád. 

                    Érő búza, szorgos méh,             Nyár, nyár, édes nyár, 

    Aranylóan csorgó méz.   Várunk rád, hogy visszatalálj! 
 

     Mindig, Néha és Soha elmosolyodott. Még az arcuk is kipirult, amely eddig a nyírfa kérgének 

sápadt színére emlékeztetett. Szívüket jóleső melegség töltötte el, és mellé rögtön odakucorodott 

egy kis boldogság.  

     Zelka a pinty társaságában sokkal jobban viselte a hosszú zötykölődést. Tudniillik, az Örök Tél 

Birodalmának közepe még a messzi északon is túl van. Fagyos jégmezők és fehér sapkás, csipkézett 

hegyek vették őket körül, amerre csak a szemük ellátott. A hó olyan vastagra hízott a hintó előtt, mint 

egy pehelypaplan. Soha megkocogtatta botjával a kocsi padlóját, ekkor a hintó kerekei egyszeriben 

szántalpakká változtak, és már siklottak is tovább.  
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     Szélsebesen suhantak el a hunyorgó csillagok lábai között, mire eljutottak az Örök Tél 

Birodalmának kellős közepén álló kastélyhoz, ahol a Tél lakott. … A szán a kapu előtt állt meg. 

– Megmutatjuk a szobádat – intett Mindig Zelkának, miután leszálltak a kocsiról.– Ez lesz az új 

otthonod, fedezd fel bátran! A kastély minden terme és szalonja nyitva áll előtted. 

– Kivéve a Jégvirág-tornyot – tette hozzá szigorúan Néha. 

– Ó, igen…– Mindig zavartan vette vissza a szót. Oda még mi sem léphetünk be. A gazdánk  

nem szereti, ha a közelébe megyünk. 

– De miért? – Zelka arca felragyogott az izgatottságtól. – Mi van ott? 

– Csak néhány szoba… 

– Egyszerűen tilos! – Néha hangja olyan karcos volt, mint egy súrolókefe. Mintha feldühítette 

volna, hogy rövid időn belül ilyen sokszor kellett megszólalnia.  

Mindig erre bűnbánóan lesütötte a szemét. A királylány pár pillanatig még méregette a külö-

nös épületet. Tekintete megakadt az egyik tornyon. Sokkal magasabb volt a többinél, az olda-

lát pedig jéglevelek és apró jégvirágok díszítették. 

– Itt lennénk hát – súgta Zelka a vállán ülő pintynek. – Szóval ez a Tél kastélya. 

     Azzal nagy levegőt vett, és belépett a kapun. 

 

Jégvirág-torony 

 

     Alighogy elrendezkedett az újdonsült szobájában, Zelka máris érezte a késztetést, hogy be-

járja a kastély minden zegét és zugát. Mint ahogy az olajlámpa fénye csalogatja magához az 

éjjeli lepkét, őt is úgy hívta valamiféle láthatatlan erő. 

     Így hát felkerekedett a kardinálispinty társaságában, és mindennap más-más termet fedeztek 

fel. Folyosókat barangoltak be, végeláthatatlan lépcsősorokat másztak meg. A Tél várában 

téglák és malter helyett hófehér jégtömbökből és zúzmarából épültek a falak, a pompás 

csillárok fagyott kristálybokrokként lógtak a mennyezetről, de még a bútorok is finom 

aprólékossággal megmunkált jégremekek voltak. Ráadásul vastag porrétegként borított be 

mindent az ezüstös dér.  

Mások valószínűleg túlságosan zordnak és fogcsikorgatónak találták volna, de a királylány nem 

fázott. Sőt kifejezetten kedvét lelte a hidegben. Amikor mély lélegzetet vett, szinte a nyelvén 

érezte jeges ízét. A kardinálispinty azonban nehezen viselte a Tél kastélyának dermesztő 

fagyosságát. Ám amikor vacogni kezdett, a királylány énekelt neki. Az édes dallamok ilyenkor 

úgy melengették a madárka szívét, mintha egy puha dunyhába bugyolálnák be. 

     Éjjelente, amikor Mindig, Néha és Soha árgus szemei már nem vizslatták, és a kedves pintye 

is elszenderedett, Zelka a tornyokat járta. Feltett szándéka volt meglesni, hogy a Tél mit 

rejteget a Jégvirág-toronyban. Az is dühítette, hogy még nem találkozott a kastély urával. 

Elvégre ő hozatta ide! Elképesztő ez az modortalanság. 

     Egy éjszaka a lány végre rábukkant a Jégvirág-torony tetejébe vezető lépcsőre. Ugyanolyan 

jégvirágok és jéglevelek futották körbe hófehér falait, mint amilyeneket kívülről is látott a 

tornyon. Zelka fürgén, de óvatosan szedte lábát a csúszós fokokon. Tilosban járt, és ha lett 

volna szíve, most biztosan a torkában kalapált volna. Alig néhány kanyar után egy szobaajtóra 

bukkant. Egy pillanatig habozott csak, majd megragadta a kilincset, és benyitott. 
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1. A hosszú utazása során Zelka a hintó ablakából a tájat nézte. Keresd meg a szövegben a 

táj változásait, és írd le a változás sorrendjében! Csak szószerkezeteket írj! 7/ 
 
hulló falevelek → ______________________→ ___________________________ → 

_____________________→ ___________________________________________ → 

       ______________ → ____________________________→ _____________________ 

_______________________________ →   Tél kastélya 
 

2. Keresd a szövegben a kérdésekre a választ! Töltsd ki a táblázatot!   5/ 
 

Ki(k)? Mi(k)? Mit csinál(tak)? 

  zötykölődött 

hópihék   

  énekelt, csicsergett, verdesett, dalolt 

Zelka   

  lesütötte (a szemét) 

 

3. Keresd ki a szavak szövegben használt megfelelőjét!  Húzd alá kék színessel!   10/ 

   bekuporodott, dalol, érdes, fázni, fáztak,  jártak be, megkopogtatta, szálltak, szaporán, vékony  
 

4. Magyarázd meg röviden, mit jelent a kifejezés!      6/ 
 
kedvét lelte a hidegben:__________________________________________________ 

feltett szándéka volt:  ___________________________________________________ 

torkában kalapált volna: _________________________________________________ 

 
5. Zelka felfedezheti a kastélyt, de van egy tiltott terület, ahová nem léphet be! 5/ 

            Karikázd be a képen a tiltott terület helyét!   

                                                 Mi a neve ennek a helynek?____________________________ 

      Miért tilos oda belépnie? Vajon mit találhat ott? Próbálj tippelni, 

                                                 gondolj a mese elejére! _______________________________ 

                                                 __________________________________________________ 

                                                 __________________________________________________ 

                                                 __________________________________________________ 

                                                 __________________________________________________ 

6. Olvasd el figyelmesen a második részt, majd húzd alá azokat a válaszokat, amelyek a 

kérdésre válaszolnak! Vonalzót használj!                   5/ 
 

Mit tudtál meg a Jégvirág-torony című fejezetből?     

        Megtudtam, hogy… a). valami titok lappang a kastélyban. 

    b). mért volt modortalan a Tél. 

                   c). Zelka kíváncsi természetű. 

                  d). a királylány kitartóan halad a célja felé. 

                   e). mi a titka a kastély urának. 
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    7. Teljes a kavarodás! Több mese történései keveredtek össze. Húzd át azokat, amelyek nem  

       ehhez a meséhez tartoznak! A megmaradt történések betűjelét írd a vonalra sorrendben!  

       (A legkorábbival kezdd!)                        11/ 
 

A. Éjjelente Zelka felfedezőútra indult. 

B. Egészen hajnalig járta az erdőt. 

C. Fázósan húzta össze magát. 

D. Gyönyörködött a hóesésben. 

E. A királylány megtalálta azt, amit keresett. 

F. Soha a botjával a hintó kerekeit szántalpakká varázsolta. 

G. Mindig szívesen beszélgetett a királylánnyal. 

H. A Tél odahívta a didergő kislányt a tűzhöz melegedni. 

I. Néhát bosszantotta Mindig fecsegése. 

J. A világ egyre zöldebb és melegebb lett. 
 
__________________________________________________ 

 
8. Ki mondta kinek?   Írd a vonalra a neveket!      8/ 

         Ki?                   Kinek? 

        – Csak néhány szoba.   _____________     ______________ 

– Megmutatjuk a szobádat.  _____________    ______________ 

– Kivéve a Jégvirág-tornyot.  _____________    ______________ 

– Itt lennénk hát.   _____________    ______________         

 

9. Színezd ki a megfelelő buborékot! A hamis állításokat tedd igazzá a szöveg alapján! 

Írd a hibás mondat fölé a helyesbítést!      10/ 

                 Alig néhány kanyar után egy ablakra bukkant.      

                         A pinty hálásan dalolni kezdett.                   

                        Mindig, Néha és Soha elmosolyodott.          .  

                         Esőcseppek szállingóztak az égből.              

                Hófehér jégtömbökből és dérből épültek a falak.    

              Rábukkant a Jégvirág-torony tetejébe vezető lépcsőre.  

  

  

 

  

  

  

igaz hamis

igaz hamis

igaz hamis

igaz hamis

igaz hamis

igaz hamis
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 Tanulmányozd át az időjárás-jelentést! 

 

1.  Válaszolj a kérdésekre!        10/ 

a) Mikor lesz a leghidegebb az előrejelzés alapján?  (nap, napszak) 

________________________________________________________________ 

b) Mikor lesz a legmelegebb az előrejelzés alapján?  (nap, napszak) 

________________________________________________________________ 

c) Mikor alakul át esővé a havas eső és a havazás? (nap, napszak) 

________________________________________________________________ 
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d) Melyik tájra ígérnek havazást vasárnap reggel? 

________________________________________________________________ 

e) Mikor és melyik területen esik majd folyamatosan a hó? (nap, napszak, terület) 

________________________________________________________________ 

 

2. Keresd ki a szövegből az alábbi szavak rokon értelmű kifejezését!   4/ 

alföld: _______________________________________________ 

hóhullás: _____________________________________________ 

légáramlás: ___________________________________________ 

néhol: _______________________________________________            

3. Az Interneten sok minden megkereshető. Ezen a honlapon a baloldalon található a „tar-

talomjegyzék”, a menüsor, amely utal az ott található tartalomra. 

Melyik menüpontra kattintanál, ha …       8/  

a) tudni szeretnéd, hogy mennyire lesz felhős az ég lakóhelyeden? 

_________________________________________________ 

b) tudni szeretnéd egy időjárással kapcsolatos szakkifejezés jelentését. 

_________________________________________________ 

c) kíváncsi vagy a szerdai előrejelzésre. 

_________________________________________________ 

d) tudni szeretnéd, hogy milyen idő várható Erdélyben. 

_________________________________________________ 

 

4. Az időjárás-jelentésekben jeleket is használnak. Mit jelenthetnek a jelek?   6/ 

                                                                                            

           __________________       _____________________      ____________________ 

                                                                                              

 

          __________________       _____________________      ____________________ 

 

 


