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1. rész 
Orsi bizonyítványa 

A történetünk főszereplője Kovács Orsi, aki még csak 9 éves, 
de már azon gondolkozik, hogy mi lesz, ha nagy lesz. 

A külsejét tekintve nagyon hasonlít anyukájára. Fekete a 
hajuk és arcuk formája is hasonló, azonban barna szemét 
apukájától örökölte. 

Anyukája, Kati 34 éves, 
ápolónőként dolgozik a 
közeli kórházban, az apu-
káját pedig Ferinek hívják, 
ő 36 éves és kőműves vál-
lalkozása van. Bátyja, Bá-
lint már nagyfiú, tele ál-
mokkal és nem csillapodó 
kíváncsisággal. Így élnek 
együtt négyen a két és fél 
szobás lakásukban Újlakon, 
a Fodor utcában. 

A lakás egyik nagyszobája a gyerekek birodalma. A fal 
körben halványsárga színű, a plafonra pedig sárga csillago-
kat és egy holdat ragasztottak fel, amelyek éjszakánként a 
sötétben halványan világítanak. Olyan, mintha kint lenné-
nek a szabadban és az egész égboltot látnák az ágyukból. Az 
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ablakon át gyönyörű kilátás nyílik a budai hegyekre. Éjsza-
kánként a nyitott ablakon át beérkező fuvallat játszani hív-
ja a fehér függönyt. Néha felpuffasztja, aztán elengedi, 
mintha ezzel mutatná meg, milyen szép a halványsárga 
minta az alján, amelyet a nagymama hímzett rá, amikor 
már mindkét unokája megszületett. A szoba közepére egy 
hatalmas puha szőnyeget fektettek le, melyre a testvérek 
sokszor leheverednek, és úgy játszanak. 

A szoba jobboldala Orsié, itt rózsaszínűek a tárgyak. Telis 
tele van játékkal, babákkal, kiegészítőkkel, ruhácskákkal, 
kis házikóval és sok-sok pónival. Mostanában egyre ritkáb-
ban játszik ezekkel, inkább édesanyja ruháit, cipőit, ékszere-
it és kozmetikumait nézegeti. Az íróasztalának a tetején van 
egy nagyon szép apró akvárium, benne három aranyhallal. 
A kislány rendesen gondozza őket, eteti és apukája segítsé-
gével sűrűn tisztítja is. 

A szoba sarkában lévő közös szekrényben vannak szépen 
összehajtogatva a gyerekek ruhái. Persze maradt még hely a 
játékaiknak is. Megtalálható benne kártya, társasjáték és 
még sakk is, melyre nagypapájuk tanítja őket. 

A szoba másik felén Bálint alszik. Ott kékszínűek a kiegé-
szítők, mert ez a kedvenc színe. Íróasztala, ahol a leckéjét és 
a naplóját írja, az ágya mellett áll. Az asztal feletti polcon 
sorakoznak kedvenc könyvei, valamint ott tartja az apuká-
jától kapott autós és motoros újságokat is. Az ágya fölötti 
falat egy nagy poszter borítja be, melyen kedvenc focicsapa-
ta látható. Szüleitől még kedvenc csatárának mezét is meg-
kapta, persze a saját méretében. 

A szülők a félszobában alszanak. Itt meleg, barátságos a 
környezet. A falon tapéta van, kivi zöld és barna mintájú, az 
ágy pedig egy nagyon szép zöld takaróval van leterítve. Két 
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oldalán kis éjjeliszekrény áll, rajta a gyerekek fényképével, 
fiókjukban egy-egy könyvvel. Az ablakot egész nyáron nyit-
va tartják, mert imádják a hegyoldalról érkező hűvös szellő 
illatát. 

A nappalijukat pihenésre használják. Itt beszélgetnek az 
egész napos fárasztó munka vagy iskola után. A beépített 
szekrény közepén áll a tévé, vele szemben pedig a kényel-
mes ülőgarnitúra helyezkedik el két öblös fotellel, melyek 
olyan kényelmesek, hogy alig tudnak felkelni belőle. Az 
igaz, nagyon nem is akarnak ilyenkor, annyira kellemes itt 
pihenni. Ezekből a fotelokból nézik meg a híradót, és az is 
előfordul, hogy az egész család mesedélutánt tart. Itt is puha 
szőnyeg van a földön, amelyre néha mindannyian leheve-
rednek és mesét néznek. 
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A fürdőszoba és a konyha teljesen egyszerű, fehér színű. 
Kati anyu inkább a kiegészítőkre fektetett hangsúlyt. A 
konyhában például a narancsszínt használta, hogy napsü-
tötte érzést adjon a családnak, amikor belépnek oda. A für-
dőszobában pedig kék szín dominál. 

Az egész lakásban nagy rend van. Minden családtagnak 
megvan a maga feladata, így a gyerekeknek is. Saját szobá-
jukat maguk tartják rendben. Rendkívül ügyesen tudnak 
porszívózni, port törölni, beágyazni, ágyneműt cserélni és 
még sok mást is. A szüleik úgy gondolják, hogy a zsebpénz-
ért meg kell dolgozni, így átérezhetik, hogy nem is olyan 
könnyű mindent megvásárolni, amit csak kitalálnak. Pél-
dául ha a gyerekek a saját szobájukban kitakarítanak, a 
játékokat a helyükre visszateszik, a szennyest a tartójába 
rakják és nincs semmi a földön, akkor megkapják a zseb-
pénzüket. Ha ügyesek, egész sokat tudnak összespórolni. 
Bálint a spórolósabb, Orsi képes lenne rögtön elkölteni a 
pénzét mindenféle lányos dologra, ha nem figyelnének rá. A 
rendrakás persze már olyan természetes számukra, hogy 
észre sem veszik, milyen ügyesen, gyorsan és könnyedén 
csinálják. Az is igaz, hogy egész pici koruk óta erre nevelték 
őket a szüleik. 

Az iskolai év végén, ahogy közeledett a nyári szünidő, apa 
és anya azt vették észre, hogy a gyerekek állandóan a mun-
kájukról faggatóznak. Tudni akarták, hogy milyen munkát 
végeznek, és azt hogyan csinálják. Elképzelhetőnek tartják, 
hogy Bálint osztálya már foglalkozik ezzel a témával, hiszen 
4 év múlva már középiskolába fog jelentkezni. Orsi, ahogy 
kezd szépen lassan nagylánnyá cseperedni, egyre jobban 
elkezdte érdekelni a szépségipar. Amikor például Kati anyu 
a fodrászatból jött haza frissen vágott és beszárított hajjal, 


