
 

 

KÖNYVMOLY ● A Ráckeresztúr Könyvtári, Információs és Közösségi Hely időszaki 
kiadványa. Szerkesztő: Gajdó Ágnes. Készült Ráckeresztúron, 2020. július 13-án.  

4                                                                                                                                                   Könyvmoly  

JÁTSSZUNK A KÖNYVEKKEL! 
MELYIK REGÉNY KEZDŐMONDATÁT IDÉZZÜK? – MEGFEJTÉSEK 

 
1. Amikor Maud visszatért a szobába, egy úr lépett ki a szekrényből, pizsamában, 
fején egy ízléses zöld selyem lámpaernyővel, és barátságosan mosolygott.  

(Rejtő Jenő: Vesztegzár a Grand Hotelben)  
2. A patakban két gyermek fürdik: egy fiú meg egy leány.  

(Gárdonyi Géza: Egri csillagok)  
3. Szepes vármegyének emlékezetes alispánja volt Görgey Pál a Thököly-féle idők-
ben.                                                                     (Mikszáth Kálmán: A fekete város) 
4. A változás, ami életében bekövetkezett, annyi mindentől megfosztotta, mintha 
bomba pusztított volna az otthonában.                                  (Szabó Magda: Abigél) 
5. Abban a nevezetes ezerkilencszáz és huszadik évben, vagyis egy esztendőre rá, 
hogy a románok kézhez vettek minket, székelyeket, az én életemben még külön is 
igen nagy fordulat állott bé.                                 (Tamási Áron: Ábel a rengetegben) 
6. Íme, a rettenetes üres, fehér papír, amire írnom kell, gondolta.  

(Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiából) 
7. Szeredy Dani motyogott valamit az orra alá, ahogy álltunk a Lukács-fürdő tető-
teraszán, a kőpárkánynak támaszkodva, s néztük a sok napozó civilt.  

(Ottlik Géza: Iskola a határon)  
8. Aki tiszai alföldünknek egy részét bejárta vagy annak bármely táján csak pár 
napig tartózkodott: bátran mondhatja, hogy az egészet ismeri.  

(Eötvös József: A falu jegyzője) 
9. A Sárga rózsában csak Borbíró ült egyedül.                (Móricz Zsigmond: Úri muri) 
10. Még emlékszem a délelőttre, melyen a Takaró fiúk újévet köszönteni kijöttek 
hozzánk.                                                                             (Németh László: Iszony) 
11. A nagytiszteletű úr éppen közepén volt a tósztnak… (Jókai: A kőszívű ember fiai) 
12. A vonaton még nem volt semmi baj.                      (Szerb Antal: Utas és holdvilág) 
13. Nagyon erős hideg volt, és ami ritkábban esik meg, a hideg mellett akkora köd 
támadt, hogy alig lehetett látni valamit.                    (Sánta Ferenc: Az ötödik pecsét) 
14. Kun Béla repülőgépen menekült az országból.       (Kosztolányi Dezső: Édes Anna) 
15. Tulajdonképpen az Állami Sportkiadó kért meg rá, hogy valami emlékezésfélét 
szerkesszek az életéről, ne hosszút és főképp ne túlságosan szakszerűt.   

(Mészöly Miklós: Az atléta halála) 

PROGRAMAJÁNLÓ – Csajághy Laura Színpad  
(Kápolnásnyék, Vörösmarty utca 31. – www.csajaghylauraszinpad.hu) 

 

2020. augusztus 1., szombat, 11.00: Csukás István–Bergendy István: 
Süsü a sárkány kalandjai 

Süsüt jósága miatt apja kitagadja, testvérei kigúnyolják. A szegény egyfejű sárkány emberföld-
re kerül, de itt meg rettegnek tőle, menekülnek előle. Szerencséjére találkozik a Jó Királyfival, 
akinek az a hivatása, hogy mindenkin segítsen, és elkezdődik közös kalandjuk…  
 

A jegy ára: 1500 Ft – Telefon: 06-30/211-8840, 06-70/382-3054 

MELYIK REGÉNYBEN SZEREPEL? 
Játék a nevekkel 

 
Kedves Olvasóink! Találják/találjátok ki, 
melyik  regény (vagy sorozat) szereplői a 
következők!  
 

1. Pomona Bimba, Argus Frics, Sybill 
Trelawney, Dolores Umbridge, Stan Shun-
pike, Cho Chang, Rita Vitrol, Winky 
 

2. Kiss Szabolcs (Szasza), Latter Bianka 
(Bius), Herczeg Napsugár (Napsi), Németh 
Kolos, Abdul Farouk, Szekuritis, Punk 
 

3. Torma Gedeon, Kis Mari, Kuncz Feri, 
Mimó néni, Mráz úr, Truth Gertrúd 
 

4. Szonya, Porfirij Petrovics, Lizaveta    
Ivanovna, Ilja Petrovics, Arkagyij Ivanovics 
Szvidrigajlov, Dunya, Szemjon Zaharovics 
Marmeladov  ·   
  

5. Gizike, Lust Alfonz, Búbanya, Hetedhét 
Hugó, Riki 
 

6. Rogyák Mária, Bulcsú, Benedikt Schack, 
Kalász Hanna, Pusztai Tekla, Arató Tibor 
 

7. Jan Lorentz, Vera Nilsson, Bertil Mell-
berg, Erica Falck, Patrik Hedström, Henrik 
Wijkner   
 

A helyes megfejtést beküldők között  
meglepetés ajándékokat sorsolunk ki. 

 

A megfejtés beküldhető a könyvtár  
e-mail-címére: rackeresztur@vmk.hu 

 

Határidő: 2020. augusztus 5. 

I. évfolyam 4. szám                                                              2020. július  

OLVASNI JÓ! 
A könyvtár nyári nyitvatartási rendje 

 
hétfő: 15.00–18.00 
szerda: 10.00–14.00 
péntek: 8.00–12.00 

kedd, csütörtök, szombat, vasárnap: 
zárva 

MOST ÉRKEZETT 
 

Angie Smibert: 
Mesterséges  
intelligencia 

 

A gyerekeknek szóló 
könyv a gondolkodó 

gépekkel és okosrobotokkal végzett 
tudományos kísérletekkel foglalkozik, 
vizsgálja, hogy a robotok hogyan fejlőd-
nek olyan gondolkodó, tanuló eszkö-
zökké, amelyek segítenek az emberek-
nek a feladatok elvégzésében, dönté-
sek meghozatalában és a munkák 
hatékonyabbá tételében. A könyvben 
található QR-kódok olyan oldalakra 
visznek bennünket, ahol robotok sze-
replésével készült filmeket láthatunk, és 
érdekes, a témával kapcsolatos cikke-
ket olvashatunk. Ezek megmutatják, 
hogy a robotoknak milyen nagy szere-
pük van a szórakozásban, illetve a 
szabadidő eltöltésében is. A könyv 
részletesen foglalkozik azzal, hogy az 
MI hogyan fogja megváltoztatni a jö-
vőnket, továbbá milyen etikai problé-
mákkal és veszélyekkel állítja szembe 
az alkalmazásukat.  (Forrás: moly.hu) 
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RAJZOLJ MEDVÉT!    Továbbra is várjuk a rajzokat.  
 

A cím: rackeresztur@vmk.hu 

NYULÁSZ PÉTER HELKA-TRILÓGIÁJÁRÓL 
 

I. Helka: Különös események zavarják meg a Balaton északi partjá-
nak nyugodt mindennapjait. A tihanyi Soktornyú Kastély népe ünnep-
re készül: Helka hercegkisasszony hamarosan hivatalosan is trónörö-
kössé válik. Ám hősünk unja a felhajtást, elszökik inkább a tiltott ren-
getegbe szamócázni. Mindeközben a közeli Burok-völgyben sötét 
lelkű teremtmények gyülekeznek, hogy a kegyetlen Bora vezetésével 
feldúlják a Balaton békéjét, és bosszút álljanak a hercegi páron. 
Helka legendája a Balaton elfeledett mítoszai közé tartozik. A fan-
tasy határát súroló, kacagtatóan humoros kalandregényében Nyu-
lász Péter számtalan utalást és információt rejtett el. Ismerd meg 
őket, és döntsd el: elhiszed-e, hogy valaha tündérek, hercegek, her-
cegnők, varázslók és manók lakták a mindannyiunk szívében helyet 
kapó Balatont! A könyvet elolvasva, késztetést érezhetsz Te is, hogy 
felfedezd a legendás helyszíneket, és ismerősként köszöntsd a Bala-
ton tündérét, vagy a Bakony varázslóját, ha szembejön veled…  
II. Ciprián: Felbukkan egy kopott bundás, ha innen nézem macska, ha 
onnan inkább tyúkszerű lény, Mitmitke. Megjelenésével izgalmas ka-
landok sora veszi kezdetét. Az előző kötetből megismert szereplők 
útjuk során új barátokat és ellenségeket szereznek. Megtudjuk, ho-
gyan keletkezett száz halom Battán, tengerszem a Megyer-hegyi 
malomkőbányában, földvár a Balatonnál, vagy a Sió csatorna. A 
fődipicinyek, nyápicok, dinkák, sziporkák, csordásfarkasok, Zemúr és 
Mitmitke, úgy gabalyítják a történet szálait, hogy azok az óbudavári 
mosókutat övező fa gyökereihez lesznek hasonlatosak. Ciprián a 
varázslat helyett a józan ész hatalmában bízik, ám elvarázsolja az 
az érzés, ami néha elveszi az eszünket.  

III. Kamor: Helka és Ciprián már többször megóvta hőstetteivel a Víz, a Part s az 
Erdő népét, ám a Balaton és a Bakony vidékén tart még a varázshatalmasságok csa-
tározása. A trilógia zárókötetében Kamor, a Bakony varázslója, végre felfedi a rég-
múlt titkait, és Helka hercegkisasszony is párjára talál.  

(Forrás: moly.hu) 

JÚLIUS 24.: 111 ÉVE SZÜLETETT KÁROLYI AMY 
költő, műfordító, Weöres Sándor felesége 

 

„A számomra szép emberi arcban mindig jelen 
van a legfontosabb: a morális szép is. Minden 
ember arcán és minden emberben keresem az 
átélt, intenzív élmények nyomát. A gyönyör, a 
bánat megrendít, meglágyít, sőt megszépít. Az 
ember, ha teljes intenzitással átélte, megszenved-
te anyja halálát, mássá válik: a fájdalom életre 
szóló gazdagsága által mélyebben megérti a 
másik embert is.” (Károlyi Amy) 

 

 Könyvmoly                                                                                                                                                   3  

A 2019/2020-as tanévben a 4. a osz-
tály Nyulász Péter Helka című regényét 
dolgozta föl tanítójuk, Takácsné Pergel 
Éva irányításával. A gyerekek ajánlóiból 
válogattunk. 
 

Nyulász Péter, 1968. augusztus 11-én szüle-
tett Esztergomban. Idén ünnepli 52. életévét 
Budakeszin a családjával.  
     Nyulász Péter Helka – A Burokvölgy árnyai 
című könyve kötelező olvasmány volt szá-
munkra. A könyv cselekménye a Balaton kör-
nyékén játszódik.  Helka hercegnőnek apród-
jával, Cipriánnal el kellett indulnia, hogy felke-
ressék a Bakony varázslóját. Szükségük volt a 
segítségére, hogy megtudják találni a Kekud-
forrást. Helka csak itt tudta lemosni magáról a 
tündércsillámot.  Ha érdekel, hogyan mentette 
meg Ciprián és Helka a Soktornyú Kastély 
népét a Burokvölgy árnyaitól, ajánlom, hogy 
olvasd el ezt a könyvet. 
     Azért ajánlom, mert a mese világán keresz-
tül elkalauzol a Bakony rejtélyes részeire. A 
könyv vicces és tanulságos. A kedvenc ré-
szem a Nemere kettő.  
     A folytatásban szűnni nem akaró kalandok 
sora, új barátok, ellenségek és egy csodálatos 
érzés veszi kezdetét. 

Lukács Krisztián 
 

Nyulász Péter 1968. augusztus 11-én szüle-
tett. Ötévesen írta az első versét. Rádiós új-
ságíró volt, és Budakeszin él a családjával 
együtt.  
     Helka hercegkisasszony trónörökössé 
válik, és ezért a Soktornyú kastélyban ünnep-
séget szerveznek. Helkának ez nem tetszik, 
mert nem szeret csinos ruhákba öltözni, nem 
szereti, ha kiszolgálják. Ezért elszökik szamó-
cázni Cipriánnal, akivel sok kalandot él meg.  
     A kegyetlen Borának nem tetszik a balatoni 
csend, ezért mindenféle szörnyeket küld a 
Soktornyú kastélyra. A hercegi párnak sok 
dolga akad, mert meg kell mentsék a Balatont, 
meg kell védeniük a Soktornyú kastélyt, és fel 
kell szabadítsák a Bakonyt.  
     Ajánlom mindenkinek, nemcsak gyerekek-
nek, hanem felnőtteknek is, mert az egész egy 

izgalmas kaland. Nálunk mindenki elolvasta és 
tetszett.  
     Szeretném, ha úgy folytatódna, hogy a 
hercegkisasszony megtalálja a szerelmét, és 
boldogan élnek tovább. 

Glócz Zsuzsanna 
 
Nyulász Péter 1968. augusztus 11-én szüle-
tett. Először történelem–földrajz szakon tanult, 
és csak utána lett gyermekíró. 
     Ez a történet a Balaton északi részén ját-
szódik. A tihanyi Soktornyú Kastélyban nagy a 
sürgés, forgás, mert épp Helka hercegkis-
asszony megkoronázására készülnek. Eköz-
ben a Burok-völgyben szörnyűséges dolgok 
vannak készülőben. A különböző lidércek és 
ördögök gyülekezőt tartanak, hogy bosszút 
állhassanak a királyi páron. Vajon sikerül ne-
kik? Olvasd el és megtudod! 
     Csak ajánlani tudom ezt a könyvet minden-
kinek! Megmutatja azt, hogy összefogással 
bármit elérhetünk. És még a humor sem ma-
rad el! 
     Ha ezzel megvagy, akkor olvasd el a to-
vábbi két részét is: Ciprián – Helka tündérpró-
bája; Kamor – Helka menyegzője. 

Sörös Mira 
 

[…] A trilógia első kötete a Helka – A Burok-
völgy árnyai elnyerte az Év Gyermekkönyve 
díját 2011-ben.  
     A könyv helyszíne a Balaton és környéke. 
A történet varázslatos helyeken kalandos 
események kapcsán mutatja be, hogy       
sikerül-e megvédeni a tihanyi Soktornyú Kas-
télyt, megmenteni a Balatont, és megvédeni a 
Bakonyt a gonoszoktól.  
     Azért ajánlom ezt a könyvet, mert sok új, 
izgalmas kalandon vehetsz részt.  
     Számomra a legviccesebb történés, mikor 
az egyik manó alszik, a másik manó pedig, 
mivel az ébresztés nem járt sikerrel, a Szur-
dokvárba vezette a folyó vízét.  
     A folytatásban sok új barátot és ellenséget 
szereznek. Helka hercegkisasszony is párjára 
talál a történet utolsó kötetében.  

Pálinkás Bianka 

ÍGY ÍRUNK MI… 


