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Az első nap

Járgányfalván beköszöntött az ősz. Pontosabban a szeptember. Ilyenkor minden járgányfalvi iskolás és óvo-
dás életében megkezdődik a tanév. 

Járgány Janó, a kék színű kisautó is, izgalommal várta első napját a járgányfalvi óvodában. 
- Jó reggelt, Járgány Janó! – ébresztette reggel Járgány Mama a kisautóját. – Eljött a nagy nap, ma már te 

is óvodás leszel.
- Úgy vártam már! – lelkendezett Járgány Janó.
Járgány Mama az óvoda felé menet elmondta Járgány Janónak, hogy az óvó nénije, Döcögő Terike néni 

lesz, a világoskék színű, szemüveges járgány. 
- Döcögő Terike néni idős kora ellenére nagyon szereti a kis járgányokat – mondta Járgány Mama. – A 

gyorsasága és fürgesége igaz, már nem a régi, de a saját tempójában, kicsit döcögve, mindenhova oda ér, és ami 
a legfontosabb, mindig szemmel tartja a kisautókat. Minden járgányszülő megbízik benne, így nagyon örülök, 
hogy ő lesz az óvó nénid.

- Biztosan nagyon kedves lesz Döcögő Terike néni! – mondta Járgány Janó, aki már alig várta, hogy végre 
megérkezzenek az óvodába.

Buldózer Benő, Járgányfalva polgármestere pontban reggel nyolc órakor hivatalosan is megnyitotta az idei 
járgánytanévet. Külön üdvözölte azokat az ovis járgányokat, akik idén kezdték el az óvodát. Járgány Janó mel-
lett Dzsip Dzsonit és Dömper Dömét is köszöntötte Buldózer Benő Polgármester úr. 

Járgány Janó nagyon büszke volt arra, hogy ő már nem kisautó többé, hanem egy óvodás nagyautó. 
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Miután vége lett az ünnepi megnyitónak, a kis járgányok Döcögő Terike néni vezetésével a saját garázs-
termükbe hajtottak. Mindenki szépen bemutatkozott, elmondta, hogy mi a kedvenc játéka, mivel szeret a 
legjobban játszani.

- Járgány Janó vagyok! – kezdte a bemutatkozást a kék kisautó. – Nagyon szeretek az udvarunkon játszani, 
főleg nyáron. Télen, amikor nagy a hó, akkor sajnos nem lehet. Ha nagyon hideg van, Járgány Mamával és 
Járgány Papával a falu melletti tóhoz hajtunk, és amikor elég vastag már a tó jege, csúszkálunk. 

- Az én nevem Dömper Döme – folytatta a következő kisautó. – Én a garázsunk konyhájában szeretek 
lenni a legtöbbet, ott mindig találok finomságokat. Játszani ritkábban szoktam az udvarunkon, inkább a 
konyhánkban érzem jól magam.

- Én Dzsip Dzsoni vagyok – kezdte beszédét a kis dzsip. – Nekem van egy nővérem, Dzsip Dzseni. Vele 
szoktam sokat játszani. Ő már iskolás, és sokat tanul, így kevesebb ideje van velem játszani.

Döcögő Terike néni is bemutatkozott a csoportjának. Elmesélte, hogy már hosszú évtizedek óta óvó néni 
Járgányfalván, és a sok-sok év alatt rengeteg kisautóra vigyázott már. Elmondta azt is, hogy nagyon sokat fog-
nak majd együtt játszani itt a járgányóvodában.

A nap hamar elszaladt, és délután Járgány Janóért már jött is Járgány Mama. Hazafelé menet Járgány Janó 
vidáman mesélte el, hogy milyen aranyos Döcögő Terike néni, és a többi ovis csoporttársa is.

- Azt hiszem, szeretni fogom az ovit! – mondta mosolyogva Járgány Janó.
- Én pedig biztos vagyok ebben – válaszolta Járgány Mama.
Járgány Janó otthon Járgány Papának is elmesélte az első járgányovis napját, majd a vacsora és mosakodás 

után álomra hajtotta fejét a garázsszobájában. 
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A segítség

Hatalmas lárma törte meg Járgányfalva nyugalmát. A kis kék autó, Járgány Janó, épp Járgány Mamának 
segített a házimunkában, amikor hirtelen elszáguldott a házuk mellett Oltó Artúr, a piros tűzoltóautó.

- Nínó! Nínó! – kiabálta Oltó Artúr folyamatosan.
- Vajon hová siet Oltó Artúr? – kérdezte Járgány Mama nyugtalanul.
- Nem tudom, nézzük meg! - válaszolta Járgány Janó izgatottan.
A házimunka kellős közepén Járgány Janó és Járgány Mama Oltó Artúr után siettek, hogy kiderítsék, mi 

is történhetett. 
Járgányfalva főterén már összegyűltek a lakók. 
Ott volt Traktor Tibi a hatalmas kerekeivel, meg Markoló 

     Matyi, aki épp egy építkezésnél 
   dolgozott, amikor meghallotta 

        Artúr szirénázását. 

     De már ott 
   ácsorgott Hókotró 
    Hugó is, aki Járgányfalva 
    utcáinak és tereinek 
     a tisztaságáért felelt; valamint Kamion Kázmér, akinek 

       hosszú pótkocsija már messziről látszódott.

De ott volt a járgányovis Dömper 
Döme is, aki folyton 
csak az evésre gondolt; 

és Járgány Janó 
másik ovistársa, 

Dzsip Dzsoni, 
meg a testvére 
Dzsip Dzseni, 

aki már a járgányis- 
 kola diákja volt.
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Ott volt 
Posta Peti, a falu 

gondos postakocsija;

Troli Joli, a piros trolibusz;

 és Rozsda Elemér bácsi is, aki folyton 
      a járgányokat bütykölte, ha épp 

      valamelyiknek lett valami baja. 

De nem hiányzott Mentő Jenő  
    doktor bácsi sem, aki izgatottan szemlélte, 

     hátha valakinek orvosi segítségre van szüksége. 

  És természetesen eljött Bogár Hédi is a szüleivel. 
     Ők voltak Járgányfalva legújabb lakói, 

     csak tegnap költöztek ide.

Hamarosan Buldózer 
   Benő polgármester 

úr és Rendőr Rozi is 
megérkeztek a főtérre. 

- Oltó Artúr mondd 
csak, mit történt? – kérdezte 

    Járgány Janó a tűzoltóautót.
- Riasztást kaptam – válaszolta Oltó Artúr. – Ide 

kellett jönnöm a falu főterére, hogy elhárítsak egy 
komoly veszélyt.

- Miféle veszélyt? – kíváncsiskodott tovább 
Járgány Janó.

Ebben a pillanatban a főtéren álló legöregebb és 
legmagasabb fáról egy kétségbeesett hang hallatszott.

- Miáú, segítség! Miáú!
Egy apró, szürke színű kiscica mászott fel a fára, 

és már olyan magasra ért, hogy nem volt bátorsága 
lejönni.


