


Karcsú, még a verébnél is kisebb 

termetű, jellemzően szürkés vagy 

barnás sávos, homlokán kis piros 

foltot viselő pintyféle madarunk, 

ami jellegzetes, fémesen csengő, 

zse-zse-zse, hangjáról is  

felismerhető. A magasabb  

hegyvidékek és az északi 
 

erdőségek fészkelő madara,  

hazánkba, mint ritka téli vendég 

érkezik, ilyenkor magányosan vagy 

kisebb csapatokban láthat
ó, 

előszeretettel fogyasztja  

a nyírfa barkáját, de a  

madáretetőkre is bejár  

táplálkozni. 
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A kis ház lakói 
(Gazdag Erzsi-RIZsA)

Kriszta: vokál; Jázmin: hegedű, vokál; Gabi: basszusgitár, vokál;               

 RIZsA: ének, gitár, cajon, ütőhangszerek; + Kasza Zsolt: zongora

Erdő szélén kicsi ház.
Kicsi házra ki vigyáz?Hold –bakter a csősze,hőscincér az őre.

Lakik benne éji lepke,három sovány denevér,keresztespók a gerendáns mind, aki csak belefér:

Mezőről jött kisegér,
fülesbagoly, csigabiga,bundás pele, fürge gyík,itt lakik most, itt lakik.

S erdőszéli kiskunyhóbantéli álmot álmodik.
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Pici, még a zsezsénél is kisebb termetű, a hímek zöldes és sárgás színezetűek és fekete sapkát viselnek, a tojók egyszerűbb, zöldes-szürkés sávosak. Hegyvidékek és az északi területek fészkelő pintyféléje, előszeretettel költözik lucfenyő erdőkbe, hazánkban az északi részeken ritka fészkelő. Ősztől akár százas csapatai is előfordulnak országszerte, a madáretetőkön még az Alföldön is megjelenhet-nek. Kedvenc csemegéje az éger, a nyír és a vörösfenyő magja. Csapataik nagyon összetartóak, folyamato-san társalognak egymással, jellegzetes, magas hangú, csivitelő, csízi-csízi hangon szólnak. 
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bundás
(RIZsA)

Kriszta: ének, billentyű; Jázmin: hegedű, vokál; Gabi: basszusgitár, gitár, 

dobprogram, vokál; Gyuri: vokál; RIZsA: gitár, ütőhangszerek, vokál

Vagabundus, bundás mókus, az a huncut mindig futkos.

Fel-alá csak makkért kapdos. Magabiztos, sose piszkos.

Vagabundus, bundás medve. Buta cammog arra, erre.

Málnásban bennrekedve, de jó a kedve
.

Vagabundus, bundás cirmos. A csuporból tejfölt nyaldos.

Egeret már nem fog sajnos. Ez a pajkos, cicabajszos.

Vagabundus, bundás morgó. A bozontos elkóborló.

Portákon őrnek álló, csontot rágó. 

Tedd rá bátran a kezedet, tárd ki sz
ívedet,

S lám, észreveszed.
Hogyan árad a szeretet, ugye szereted,

 

Azt, ami bundás…? 

Vagabundus, fáradt harcos, ha az éhsé
g végképp mardos.

Pici tejhez tojást adj most, keveredjen, az is fontos!

Bele kenyered hemperegve, olajokban sisteregve.

Ilyet enni reggel-este van-e gusztus?

Dörzsölöm hát a tenyerem, s várom kenyerem,

Nem lesz kegyelem!
Minden szeletét én megeszem, mert úgy szeretem, 

Azt, ami bundás…! 
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Jellegzetes, erőteljes, 
dallomos éneke a tavasz 
elmaradhatatlan hangja. 
Amikor meghalljuk énekét, 
biztosak lehetünk benne, 
hogy itt a tavasz és  
hamarosan megérkeznek 
a gólyák, sőt a fecskék is. 
A verébnél talán kicsit 
nyúlánkabb, gyakori 
pintyfélénk, ami az  
alföldeken és a hegyvi-
dékeken is egyaránt  
jellemző fészkelő mada-
runk. 

A hímek arca, melle és hasa vöröses, míg fejteteje és tarkója 

kékes-szürke színezetű, a tojók tompa zöldes-szürkések, 

mindkét nem szárnyán jellegzetes fehér csíkot talá
lunk. 

Leginkább különböző magokkal táplálkozik, amiket a földről 

szed fel. A hazánkban költő egyedek télen elvo
nulnak délre, 

akár egészen Észak-Afrikáig is, míg helyükre Észak-Kelet-

Európából érkeznek erdei pintyek tel
elni. 
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Bolond bál
(Vidor Miklós-RIZsA)

Kriszta: ének, billentyű; Jázmin: hegedű, vokál; Gabi: basszusgitár, vokál; 

Gyuri: vokál; RIZsA: ukulele, dob, ütőhangszerek, vokál; + Polyák Zoltán: gitár

Bolond-bálban jártam az este,
A szamárral táncolt a kecske.
Három majom húzta a nótát,
Vasvillával ettek szamócát.
(Bolond-bálban jártam az este…)

Be is csípett egy-két legényke,
Lisztes zsákot húztak a pékre,
Hordón lovagolt egy bohóc ott,
Két füles dinnyével golyózott.
(Bolond-bálban jártam az este…) 
Bolond-bál, bolond-bál,
Ilyen volt a híres bolond-bál. 

Nyúlfi elől iszkolt a róka,
Fején árvalányhaj-paróka,
Víg paprikajancsi dobolt rám!
Ilyen volt a híres bolond-bál.
 
Bolond-bál, bolond-bál,
Ilyen volt a híres bolond-bál. 
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Bár a füsti fecske kilóg a sorból, 
hiszen nem a pintyfélék közé  
tartozik, de ő is kedves, csicsergő 
hangú, vonuló énekesmadarunk.  
Felső teste és szárnya fényes  
csillogású kékesfekete, alulról  
fehéres, torka vörös, farka  
jellegzetes, villás-alakú. 

Április elején érkezik hozzánk Afrikából, ahol a telet 
tölti és egészen szeptember végéig figyelhető meg 
hazánkban. Legelterjedtebb az Alföldön, de az 
egész országban előfordul, kedveli az ember 
közelségét, különösen olyan helyeken 
fészkel, ahol tartanak háztáji állatokat. 
Évente kétszer is költ, egyszerre 4-5 
fiókát nevel jellegzetes csésze-alakú, 
sárból készített fészkében. 
Rendkívül hasznos madár, 
rengeteg szúnyogot és 
legyet fog el, 
ezekkel táplál-
kozik és fiókái 
is ezeken 
nevelked-
nek. 
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Fecskenóta
(Gazdag Erzsi- RIZsA)

Kriszta: billentyű, vokál; Jázmin: hegedű, vokál; Gabi: basszusgitár, vokál; 

RIZsA: ének, gitár, cajon, ütőhangszerek

Zeng a fészek reggel óta,

felcsendült a fecskenóta:

Csit-csivit, csit-csivit!

Itt a tavasz! Itt van, itt!

Megvan még a régi ház, 

bár megkopott rajt a máz.

Nosza, rajta! Fecskemódra

Kimeszelik nótaszóra:

Csit-csivit, csit-csivit!

Itt a tavasz! Itt van, itt!
 

Csit-csivit, csit-csivit!

Itt a tavasz! Itt van, itt!

Bár a füsti fecske kilóg a sorból, 
hiszen nem a pintyfélék közé  
tartozik, de ő is kedves, csicsergő 
hangú, vonuló énekesmadarunk.  
Felső teste és szárnya fényes  
csillogású kékesfekete, alulról  
fehéres, torka vörös, farka  
jellegzetes, villás-alakú. 

Április elején érkezik hozzánk Afrikából, ahol a telet 
tölti és egészen szeptember végéig figyelhető meg 
hazánkban. Legelterjedtebb az Alföldön, de az 
egész országban előfordul, kedveli az ember 
közelségét, különösen olyan helyeken 
fészkel, ahol tartanak háztáji állatokat. 
Évente kétszer is költ, egyszerre 4-5 
fiókát nevel jellegzetes csésze-alakú, 
sárból készített fészkében. 
Rendkívül hasznos madár, 
rengeteg szúnyogot és 
legyet fog el, 
ezekkel táplál-
kozik és fiókái 
is ezeken 
nevelked-
nek. 
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A zöldike szép zöld, 
mint a május. Nevét 
a hímek élénk-zöld 
színű tollazatáról kapta,  
a tojók rejtőzködőbb színűek, szürkés-zöldek,  
veréb nagyságú pinty-félénk. Hazánkban állandó,  
ligetes erdőink, kertjeink és parkjaink gyakori fészkelő  
madara. Magevő, télen a madáretetőkön is gyakran látható, 
ilyenkor csapatokba verődnek és tavaszig együtt maradnak. 
Hangja nagyon jellegzetes, gyors, fémes csengésű: tyű-tyű-
tyű-tyű és elnyújtott „dzsiű”-szerű hang, amit  
a madarászok zsírozásnak hívnak. 
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Butter Flórián
(Makula nélkül való románc)
(Lauka Gusztáv- RIZsA)

Kriszta: ének, billentyű; Jázmin: ének, hegedű; Gabi: basszusgitár, gitár, 

dobprogram, vokál; RIZsA: ének, gitár + Pulius Tibor: elektromos gitár

Bazsarózsa-lugasban

Ült a jó leány,
Oldalánál a vitéz
Butter Flórián.

Philoméla hangozott

A birsalmafán,
És szólt olvadékonyan

A sápadt leány:

„Gyenge szívem szétreped

  Még ez éjszakán -

  Hogyha rászed angyalom,

  Butter Flórián!”

Érzékeny hangon felelt
Butter Flórián:
„Holtomiglan imádlak én, 
 Sápadt jó leány!”

(De mára már hol van a 
sápadt jó leány?
 De mára már hol van 
Butter Flórián?)
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Jellemzően a Földközi- 
tenger térségének csengő 
hangú pici énekesmadara, 
aki hazánkban is elterjedt, 
általában vonuló, márciustól 
októberig figyelhető meg,  
nagyon ritkán áttelel. A hímek 
tollazata a fejen és mellen 
élénk citromsárga,  
a tojók egyszerűbb, 
halvány-sárgás színű-
ek, a hímek és tojók 
egyaránt csíkosak,  
sávozottak. Erdőszélek, facsoportok, kertek és parkok 
fészkelő madara, elsősorban alföldön és dombvidéken,  
de az alacsonyabb hegyvidékeken is költ. Kitartó éneklő,  
a hímek szakadatlanul még röptükben is énekelnek  
csilingelő, csengő hangjukon.
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Vakáció! 
(RIZsA)

Kriszta: ének; Jázmin: hegedű, vokál; Gabi: basszusgitár, vokál; 

Gyuri: vokál; RIZsA: gitár, ukulele, cajon, dob, ütőhangszerek, vokál

Trililli-tralalla, barátom, itt a nyár, égbe kiáltom.

Kifekszünk a tetőre, onnan nézün
k a mezőre.

Szánkba vesszük a fűszálat, minden kincsét a határnak.

Fülbe bogarat ültetünk, madarat fogatni lehet velünk.

Bent a városban, most távol áll tőlünk az iskola.

Mert szilvalekvárral itt kenyeret ke
n nekünk nagymama.

Szöcske-nyájat ha kergetünk, tel
jesen megkergülünk.

Ládafia a ládában, elveszünk a m
álnásban.

Lábat tóba lógatunk, bárányfelhő
t nógatunk.

Harapunk nagyot az almából, de nem esünk messze a fájától.

Hajunk kese rég, arcunkon a nyár 
fény-nyoma.

De megismersz-e még, szeptember elején kiskoma?

Mert egy fecske is csinál, 

egy fecske is csinál, 
egy fecske is csinál… (3-4-5),

Egy fecske is csinál... (6) …

Nekünk nyarat!

Ó, áció,
Ó, káció,
Ó, akáció,
Ó, vakáció! (Ováció!)
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Kuk@c dal 
(RIZsA)
Szaba-daba-don, ma szabad a babban…
Szaba-daba-don…  A szabadban ma fogjatok szavamon!
   
Hipp-hopp, ki termett itt a kertben? Ugye-ugye, megismertek engem?
Kivagyok én! Na, de kivagyok én? A ki-ha-én-nem, hát ki nem, ha nem én!
Ripsz-ropsz, egy rap- repeta rendel. Zöldség, gyümölcs, hm, levelekkel!
Eleszed az eszed, Te kukac rapper! Na, gyerünk! Indul a buli ezerrel!
   
Szaba-daba-don, ma szabad a babban…
Szaba-daba-don… A szabadban ma fogjatok szavamon!
   
Cseresznyelégy legyek, ha én ezt értem! Eszelényektől ilyet nem is kértem!
Kukac vagy hernyó, nem mindegy, kérem? Minden finomat megrágok szépen!
Mert nekem is lehet olyan szerencsém, hogy képembe formálhatom a cseresznyém.
S kukacoskodhatok, hol kedvemre szottyan. Zuttyanhatnék le én is a telekre. Stop! 
Betoppannék és top lenne, ha száz tonna cseresznye lengene ott.
Feneketlen belembe lemenne, jobb létemre is szenderülhetne.
S gond nem lenne sok csak egy: Megérett a meggy!
   
De nehogy, a két véglet között orra essél, hogy a két véged között, csak az vagy Te!
Hétvégén megint tönkretettél! Minket nem esz utánad a fene!
   
Te nyugi-bugi-buli kukac, kivel kekeckedsz? Szívem nem szívesen szeretne epedni,
De eme egyke hetyke kora nyári reggelen, mondd hány oly fránya kukac vágya feledni.
Azt a végtelennek tűnő édes éjszakát amit úgy töltöttünk együtt, mint két kertbarát a bajban.
Te nyakig ültél a lében, én meg a magban.
Ezt a maszlagot én nem veszem be! Tűnj el, ne is juss az eszünkbe!
Jaj, ne rinyáljatok, mikor úgy trenyálok bőrizomtömlőre. (Yeah!)
Feszítek, mint mackón a bőrzeke, s nem kérdés, hogy nektek menőzzek-e.
Nekem egy csaj nem csaj, de több csaj ricsaj! Na, én csúszok a csalitba be! 
   
De nehogy, a két véglet között orra essél, hogy a két véged között, csak az vagy Te! 
Hétvégén megint tönkretettél! Minket nem esz utánad a fene!
   
Berágok vagy lerágok! (Úgy) berágok, valamibe lerágok…
Valamibe, hú, de belerágok! 
Csak az a csízt eszi utánad a fene! 
- Ma még ebbe én belerágok! (Csíz!)

Ez a veréb nagyságú pintyfélénk
 

általánosan elterjedt hazánkban. 

Nevét táplálkozása után kapta,  

hiszen előszeretettel fogyaszt kül
önféle 

magvakat, így a kender magját is.  

A hímek kifejezetten szépek, színesek, 

hátuk gesztenyebarna, fejük szürk
és, költési 

időben homloka és melle élénk kárminpiros 

színű, a tojókban nincs piros, egy
szerűbb  

szürkésbarnák. A hímek élénk színénél a hangjuk 

talán még élénkebb, mesteri dallamokat és trillá-

kat képesek kiénekelni. Költési id
őben a hímek őrzik 

fészkelő területüket, szakadatlanu
l énekelnek  

valamilyen kiemelkedő pontról, míg a tojó a fészkén ül.  

Leginkább sűrű bokrosokban fész
kel, mindig közel a talajhoz,  

évente kétszer, ritkán háromszor is költ. Telente nagy csapato
kba 

verődik és társasan járja a határt,
 a csapatok gyakran más  

pintyfélékkel is vegyülnek és szá
raz növények magjai után kutatnak. 

Kenderikék időnként a madáretetőkön is megjelennek. 
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Kuk@c dal 
(RIZsA)

Kriszta: ének, billentyű; Jázmin: ének; Gabi: basszusgitár, dobprogram; 

RIZsA: ének, rap, gitár, ütőhangszerek

Szaba-daba-don, ma szabad a babban…
Szaba-daba-don…  A szabadban ma fogjatok szavamon!
   
Hipp-hopp, ki termett itt a kertben? Ugye-ugye, megismertek engem?
Kivagyok én! Na, de kivagyok én? A ki-ha-én-nem, hát ki nem, ha nem én!
Ripsz-ropsz, egy rap- repeta rendel. Zöldség, gyümölcs, hm, levelekkel!
Eleszed az eszed, Te kukac rapper! Na, gyerünk! Indul a buli ezerrel!
   
Szaba-daba-don, ma szabad a babban…
Szaba-daba-don… A szabadban ma fogjatok szavamon!
   
Cseresznyelégy legyek, ha én ezt értem! Eszelényektől ilyet nem is kértem!
Kukac vagy hernyó, nem mindegy, kérem? Minden finomat megrágok szépen!
Mert nekem is lehet olyan szerencsém, hogy képembe formálhatom a cseresznyém.
S kukacoskodhatok, hol kedvemre szottyan. Zuttyanhatnék le én is a telekre. Stop! 
Betoppannék és top lenne, ha száz tonna cseresznye lengene ott.
Feneketlen belembe lemenne, jobb létemre is szenderülhetne.
S gond nem lenne sok csak egy: Megérett a meggy!
   
De nehogy, a két véglet között orra essél, hogy a két véged között, csak az vagy Te!
Hétvégén megint tönkretettél! Minket nem esz utánad a fene!
   
Te nyugi-bugi-buli kukac, kivel kekeckedsz? Szívem nem szívesen szeretne epedni,
De eme egyke hetyke kora nyári reggelen, mondd hány oly fránya kukac vágya feledni.
Azt a végtelennek tűnő édes éjszakát amit úgy töltöttünk együtt, mint két kertbarát a bajban.
Te nyakig ültél a lében, én meg a magban.
Ezt a maszlagot én nem veszem be! Tűnj el, ne is juss az eszünkbe!
Jaj, ne rinyáljatok, mikor úgy trenyálok bőrizomtömlőre. (Yeah!)
Feszítek, mint mackón a bőrzeke, s nem kérdés, hogy nektek menőzzek-e.
Nekem egy csaj nem csaj, de több csaj ricsaj! Na, én csúszok a csalitba be! 
   
De nehogy, a két véglet között orra essél, hogy a két véged között, csak az vagy Te! 
Hétvégén megint tönkretettél! Minket nem esz utánad a fene!
   
Berágok vagy lerágok! (Úgy) berágok, valamibe lerágok…
Valamibe, hú, de belerágok! 
Csak az a csízt eszi utánad a fene! 
- Ma még ebbe én belerágok! (Csíz!) 17



A tengelic a verébnél is kisebb  
termetű, színpompás, gyakori énekes-
madarunk. A pintyfélék közül talán  
a legszínesebb, jellemző rá a piros –  
fehér - fekete sávos fej, fahéjbarna hát és 
a fekete szárnyon húzódó aranysárga színű 
szárnycsík, utóbbi miatt angolul aranypinty-
nek (goldfinch) nevezik. A hímek és  
a tojók hasonló színezetűek,  
gyakran látható településeken, 
ahol fészkét gyümölcsösökbe, 
parkokba, útszéli fákra rakja,  
a zárt erdőket elkerüli. A tengelic mesteri  
énekesmadár, éneke dallamos, gyors egymást követő trillázó  
hangok sorozatából áll. Táplálékát különféle magok teszik ki,  a gyermekláncfű magját nagyon kedveli. Télen nagy csapatokba  verődik, ilyenkor a madáretetőkön is gyakori, rendszeres látogató. Hazánkban egész évben megfigyelhető.
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Evetke 
(Nemes Nagy Ágnes- RIZsA)

Kriszta: ének, billentyű; Jázmin: hegedű, vokál; Gabi: basszusgitár,  

dobprogram; vokál; Gyuri: vokál; RIZsA: gitár, ütőhangszerek, vokál

Ede, az evetke
Bundáját levette
És a nagy melegbe
Tölgyfaágra tette.

Ne vedd le, ne vedd le!
Sírhatsz majd, evetke:
„Jajjaj, sunda-bundán
Ellopták a bundám!” 

Híre megy az erdőn,
Hogy Ede levette
Néznek majd nevetve
A kopasz evetre.

Ne vedd le, ne vedd le!
Sírhatsz majd, evetke:
„Jajjaj, sunda-bundán
Ellopták a bundám!”
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A vetési varjú károgó hangjáról és kékesfekete tolláról 
könnyen felismerhető, sokan nem tudják, de ő is az énekes-
madarak közé tartozik. A facsoportokkal és erdőfoltokkal 
tarkított mezőgazdasági területeket kedveli, bár 
újabban településeken, parkokban és  
fasorokban is megtelepszik. Kolóniák-
ban fészkelnek, gyakran több száz pár 
is fészkel egy telepen. Táplálékuk igen 
változatos, szívesen vadászik rova-
rokra, gyíkokra és rágcsálókra, de 
megeszi a magvakat, gyümölcsöket, 
sőt még a diót is ügyesen fel tudja 
törni. Egész évben megfigyelhetők 
hazánkban, télen Kelet-Európából vo-
nuló csapatai érkeznek hozzánk, ilyenkor 
akár sok ezres, tízezres csapatokban is 
megfigyelhetők a városokban.  A varjúfélék 
a papagájokhoz hasonlóan nagyon értelmes, 
könnyen tanítható madarak. Fióka koruktól 
az emberhez szoktatott varjúk külön-
böző hangok, köztük emberi szavak 
utánozására is képesek. 
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Kár, de kár 
(Szalai Borbála-RIZsA)

Jázmin: hegedű, bansuri; Gabi: basszusgitár, vokál; RIZsA: ének, gitár, 

ütőhangszerek + Mogyoró Kornél: udu

Észrevétlen eltűnt a nyár
, odalett!

Tarsolyában elvitte a meleget.

Hová ment el?
Ki tudja most merre jár?

Gesztenyefán varjú búsul:

„Kár, de kár!”

Megjött az ősz, munkához lát: festeget.

Keze nyomán sárgulnak a levelek.

Aranyszínű lett az erdő, a 
határ,

A vén varjú meg csak azt fújja:

„Kár, de kár!”

„Felvidítlak, varjú pajtás!
” - szól a szél.

„Hallgasd csak meg, szél fuvolám hogy zenél!”

Süvítő dalt fütyül a szél, 
muzsikál…

De a varjú csak azt mondja:

„Kár, kár, 
Jaj, de kár,
Hogy a nyár
Messze jár!”
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Verébnél nagyo
bb termetű, zömök testű, nag

yfejű, rövid 

nyakú és rövi
d farkú pinty

félénk a meggyvágó. 

Neve táplálkoz
ására utal, his

zen rendkívül
 erős csőrével

 

még a meggymagot is képes 
feltörni. Feje 

narancsos- 

fahéjszínű, to
rka fekete, ta

rkója szürkés,
 háta geszte-

nyebarna, tes
talja halvány 

barnásrózsasz
ínes, kékesfek

ete 

szárnyain fehé
r keresztszala

g látható. 

Farka végén 
is fehér szalag

  

húzódik. A hímek élénkebb, 
míg  

a tojók inkáb
b tompább színeze-

tűek. Magevő madár, elsősorb
an 

kemény magvak, vadcse
resznye, 

galagonya, ju
har, kökény é

s kőris 

terméseit és rügye
it fogyasztja, 

télen 

előszeretettel 
látogatja a m

adáretető-

ket. Hazánkban álta
lános elterjedé

sű 

az alföldön és
 a hegyvidéke

n egyaránt, 

kedvelt fészk
elő területei a

z elegyes 

lomberdők, a lige
terdők és a n

agyobb 

gyümölcsösök. Óvatos madár, bár a m
a-

dáretetőknél a
gresszív, fajtá

rsait és más 

pintyféléket i
s elüldöz, han

gja visszafogo
tt 

cippogás. 22



Tökkirály! 
(RIZsA)

Kriszta: billentyű, vokál; Jázmin: hegedű, vokál; Gabi: basszusgitár, 

dobprogram, vokál; Gyuri: vokál; RIZsA: ének, gitár, ütőhangszerek 

Az Óperencián, s túl a fénykor
án,

Élt egy Tökkirály.
„Itt minden tök király!” – szól

t a Tökkirály

Minden órában.

„Én vagyok a legnagyobb
 paraj!

Mégse szólt rólam soha dal! Ez baj…!”

Jaj, mérges a király, ez neki rég
 kijár,

Hogy szól róla egy dal.

Mert az is ki nem király, titkon csak erre v
ár,

No, meg egy szoborra.

„Én vagyok a legnagyobb
 paraj!

Mégse szólt rólam soha dal! Ez baj, jaj!”

 (F)elültettek, tökfejek, f
őtökké ütöttek. Szép tőle

tek…

Egy őszi délután a Tökkirály tök vidám,

Már nem tagadhatja.

Dicsősége hát tökfő-fejébe 
szállt,

Mint róla e dal:

„Én vagyok a legnagyobb
 paraj! 

S tök végig rólam szól ez a dal!”

Verébnél nagyo
bb termetű, zömök testű, nag

yfejű, rövid 

nyakú és rövi
d farkú pinty

félénk a meggyvágó. 

Neve táplálkoz
ására utal, his

zen rendkívül
 erős csőrével

 

még a meggymagot is képes 
feltörni. Feje 

narancsos- 

fahéjszínű, to
rka fekete, ta

rkója szürkés,
 háta geszte-

nyebarna, tes
talja halvány 

barnásrózsasz
ínes, kékesfek

ete 

szárnyain fehé
r keresztszala

g látható. 

Farka végén 
is fehér szalag

  

húzódik. A hímek élénkebb, 
míg  

a tojók inkáb
b tompább színeze-

tűek. Magevő madár, elsősorb
an 

kemény magvak, vadcse
resznye, 

galagonya, ju
har, kökény é

s kőris 

terméseit és rügye
it fogyasztja, 

télen 

előszeretettel 
látogatja a m

adáretető-

ket. Hazánkban álta
lános elterjedé

sű 

az alföldön és
 a hegyvidéke

n egyaránt, 

kedvelt fészk
elő területei a

z elegyes 

lomberdők, a lige
terdők és a n

agyobb 

gyümölcsösök. Óvatos madár, bár a m
a-

dáretetőknél a
gresszív, fajtá

rsait és más 

pintyféléket i
s elüldöz, han

gja visszafogo
tt 

cippogás. 23



A süvöltő nevét hangja után 
kapta, ami lágyan szóló pijő-
pijő vagy pjü-pjü hangok is-
mételgetéséből áll, amit régen 
„süvöltésnek” neveztek. 
A verébnél kissé zömökebb 
termetű, rövid kúpos-csőrű 
pintyfélénk. Csőre a pa-
pagájéhoz hasonló, amivel 
könnyen feltöri a táplálékát képező 
rügyeket, bogyókat és magvakat, hazánkban a kőrisfa 
termése a kedvenc csemegéje. A hímek kifejezetten szemet 
gyönyörködtetőek, mellük és hasuk élénk narancspiros, fe-
jük és csőrük fekete, hátuk kékesszürke, a tojók kevésbé 
feltűnőek, tompább színezetűek. Hazánkban nagyon ritka 
költőfaj, kizárólag hegyvidéki fenyveseinkben költ néhány 
pár, de télen mindenfelé látható, mert a Kárpátok hegyeiből 
és az északi területekről sok madár érkezik hozzánk telelni, 
ilyenkor ártéri erdőkben, parkokban, kertekben gyakran 
találkozhatunk kisebb-nagyobb csapataival. 
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Mese 
(Weöres Sándor- RIZsA)

Kriszta: ének; Gabi: fúvós hangszerelés, vokál; Gyuri: ének; RIZsA: ének           

+ Cserta Balázs – szaxofon; Györök Máté – harsona; Hámori János – trombita; 

Sánta Martin - tuba  

Egy hegy, egy hegy megy. 

Szembejön a másik hegy. 

Ordítanak ordasok:
Össze ne morzsoljatok!

Egy hegy, egy hegy megy. 

Szembejön a másik hegy. 

Én is hegy, te is hegy,

Nekünk ugyan egyre megy. 
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Régebben „télipintynek” is hívtuk 

ezt a verébnagyságú pintyfélénket, 

neve arra utal, hogy a téli időszakba
n 

nagy számban tartózkodik hazánk-

ban. Ilyenkor több ezres csapatait is 

megfigyelhetjük az ország  
legkülönbözőbb részein,  
a madáretetők rendszeres 
vendége. Szeptembertől  
áprilisig látható nálunk, fészkelni 

viszont az északi területekre vonul, a
hol 

fenyvesek, nyíresek vagy folyóparti 
 

ligeterdőkben költ. A hím feje nyáron fekete,  

télen halványabb szürkés, melle narancssárga, hasa  

fehér, szárnya fekete-fehér-sárga sáv
os, a tojó halványabb 

színeket visel. Táplálékát különböző bogyók és magvak képezik, 

előszeretettel fogyasztja a lucfenyő é
s a bükkfa magját,  

hazánkban a süvöltőhöz hasonlóan k
edveli a kőrisfa termését.  

Éneke elnyújtott fémes csengésű vjíí-vjíí, vagy rövidebb d
zsíű 

„nyávogás-szerű” hangokból áll.
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Karácsonyi kívánság 
(Gazdag Erzsi-RIZsA)

Kriszta: ének, billentyű; Jázmin: hegedű, vokál; Gabi: basszusgitár, gitár, vokál; 

RIZsA: gitár, ütőhangszerek

Karácsonynak ünnepére
azt kívánom:
jégtükrében nézze magát
a Karácsony.

Hóruhában, hófehéren
álljon ottan,
szépségében gyönyörködve,
meghatottan.

Ha megunta nézni magát
jégtükrében,
engedjen rajt korcsolyázni 
egész télen.

Hócsipkével díszítse fel
mind a fákat!
Hóembernek adjon havat
hóruhának!
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