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Hogyha madár lennék, dicsérnélek zengõ dallal!

Köszöntjük az

édesanyákat!
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A VERÉBA VERÉB
IVAN TURGENYEV meséjét ÁPRILY LAJOS fordította

Vadászatról hazatérve a kert fasorán át ballagtam. Ku-
tyám elõttem futkosott. Egyszerre csak megállt, óvatosan
kúszott elõre, mintha vadszagot szimatolna.

A fûben verébfiókát pillan-
tottam meg. Csõre széle
sárgállott; feje búbja pihés volt.
Kiesett a fészekbõl, s most
mozdulatlanul gubbasztott itt,
alig kinõtt szárnyacskáit gyámoltalanul szétterpesztve.

Kutyám lassan közeledett feléje, amidõn a szomszédos fáról vén,
fekete mellû veréb csapott le – mintha lezuhant kõ lenne – egyenesen
az orra elé, s fölborzolt tollal, kétségbeesetten, panaszos csiripeléssel
berzenkedett az állat tágra nyílt, éles fogú szájával, borzasztó torkával
szembe. Fiókáját akarta megmenteni, tulajdon testével védte... Egész
piciny lénye reszketett a félelemtõl, hangocskája vaddá, rekedtté vált.

Micsoda borzalmas fenevadnak láthatta a kutyát! S mégsem bírt ott
fönn maradni a biztos ágon. Oly hatalom ragadta el, amely erõsebb
volt az életösztönnél is.

Kutyám megállt, visszahõ-
költ. Nyilván õ is megérezte azt
a hatalmat. Visszaszólítottam,

és áhítatos tisztelettel álltam ez elõtt az apró, hõs madár-
ka s szeretetének nagysága elõtt.

Ezt gondoltam: íme, a szeretet mégiscsak erõsebb a ha-
lálnál és a halálfélelemnél. Csak õ, csak a szeretet tartja
fönn, és mozgatja az életet a nagy mindenségben.

MAX DAUTHENDEY

TTAAVVASZASZ
Berúgtak a rigók a naptól,
minden kertbõl sütnek a dalaik,
rigófészek a szív, valamennyi,
s újra virít.

Nagy szárnyai nõnek a földnek,
s új tollakat kap minden álom,
madár az ember, valamennyi,
s fészket rak az égben, a kékben.

Zöld tolongás a fák beszéde,
énekük zúg az isteni naphoz,
fényben fürdik a lélek, valamennyi,
s lángot vet valamennyi tócsa:
a tavasz a tüzet és vizet
szeretetben összehozza.

Szabó Lõrinc fordítása

A kislile is
kész feláldozni
életét a
fiókáiért.
Sérültnek tet-
teti magát, így
csalogatja el
az ellenséget 
a kicsik
közelébõl.

A cserregõ nádi poszáta csinos
fészek-zsákot szõ a fiókáknak. 

Az anya egyedül költi ki, 
és neveli fel õket.

Somodi Orsolya,
Marosvásárhely

Köszöntjük az édesanyákat, 
akik az élet, a szeretet, az odaadás 
és gyöngédség õrzõi ezen a földön.
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CSEH KATALIN 

MADÁRMADÁRVÁGYVÁGY

Ha engem visszavárnál,
kihajló ágra szállnál,
s szólítnál: – Gyere haza, Pintyem,
nélküled a Van is már Nincsen.

CSEH KATALIN

TÖPRENGÕTÖPRENGÕ

Anya, ha csillag lennék,
Tejúton közlekednék.
Szállnék, lásd, ablakodba,
Lopóznék hajlékodba.

Anya, ha virág lennék,
Kertedben illatoznék,
Szólítnál: – Jó gyermekem,
Gyönyörû nefelejcsem!

Anya, ha vágy lehetnék,
Álmod mellé szegõdnék,
Volnék áhítozás,
Örökös sóvárgás.

Anya, anya, úgy várlak,
Jössz az úton, már látlak.
Nyílik az ajtó, jól hallom,
Ficánkol szívem, bevallom.

„Szeretlek,
mint galamb

a fiát.” 
A galamb, 

a gerle 
a torkában
termelõdõ

tejjel táplálja
fiókáit.

„Anyu, én is kérek!”
Mennyit dolgozott a fecskepár, amíg csõrében
összehordta, -tapasztotta az eresz alatti baba-
szobát! S azóta sem pihennek egy percet sem.

Györkös
Henrietta,
Szatmárnémeti

Décsi Andrea
Csilla,

Nagyvárad

TAR KÁROLY

ANYANYAA--

JEGYEKJEGYEK

anyajegy és anyafej
anyaujjon anyajel

anyabú és anyabáj
anyavilág anyatáj 

anyamell és anyakéz
anyaésszel anyafélsz

anyabánat anyaláz
anyaarcon anyaránc

anyakar és anyaöl
anyameleg anyaöv

anyaszem és anyatej
anyanyelven anyaelv

anyaszavas anyagond
anyaország anyahon

anyaszájon anyaszó
anyasors – az anya jó
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LÁSZLÓ NOÉMI

INTÉSINTÉS

RAJZ

I. díj:
a zilahi 

S. Bãrnuþiu

Iskola 

IV. D osztálya;

II. díj:
Konnát Árpád

és Levente,
Kovászna;

III. díj:
Csete Márk,

Szalárd.

Irkafirka

Időgépemmel a XIX. század-
ban élő indián törzshöz, a mes-
calerókhoz repültem. Gyors
Nyíl törzsfőnök épp az igen
harcias dakoták ellen csatázott.
Hátulról akarta lelőni egy tag-
baszakadt dakota. Tomahawko-
mat a támadó nyakába röpítet-
tem. Megmentettem őt, ám most
engem támadott meg három
rézbőrű. Kemény, bőrkesztyűs
öklömmel lesújtottam az egyikre. A másik kettő felém
tartott. Gyors Nyíl felé néztem, de nem jött segítségemre,
jobban érdekelte a saját dicsősége. Nyugodtan leszállt a
lováról, és rendre skalpolta az elesett ellenséget.

Ez határtalanul felbőszített. Erőt nyertem, legyőztem a
két dakotát. 

A csata végén Gyors Nyílhoz mentem, és dühösen
megkérdeztem:

– Jóért rosszal miért fizettél?
– Hibáztam, belátom – szólt. – Fogadom, hogy többé

ilyet nem teszek, és a mescaleró törvények közé még egyet
beiktatok: Jóért rosszal ne fizess. Ezt tőled tanultam.

Konnát Árpád írása és rajza, Kovászna

Élt egy szegény ember és egy gaz-
dag ember, szomszédok voltak. Egy
nap a gazdag ember látogatóba ment
a szegényhez. Nagyon megtetszett
neki a szegény ember kakaskája. Azt
gondolta, megszerzi magának. Úgy
is lett. Hazavitte, bezárta egy kicsi
ketrecbe, s nem adott neki enni-inni.

Egyszer a gazdag ember nagyon
beteg lett. A szegény segített neki,
míg szépen felépült. A gazdag meg-
köszönte a segítségét, visszaadta a
kakaskáját, és megértette, hogy „jó-
ért rosszal ne fizess”.

Tekse Dorottya írása és rajza, 
Gyergyószentmiklós

MESE, VERS

I. díj:
Ianoº Abigél, Szatmárnémeti;

Markó Botond, Nagybánya;

II. díj:
a szatmárnémeti Bãlcescu-Petõfi Iskola 

IV. C osztálya; Budai Dániel, Zilah; 

III. díj:
Malicski Irénke, Zajzon; 

Bódiss Boglárka, Margitta;

Dicséret:
a tordaharasztosi III. osztály;

a nyárádszeredai IV. C osztály.

Szívbõl gratulálunk Irkafirka pályázatunk
minden résztvevõjének. 

A legfontosabb az, hogy idei témánkról írva,
rajzolva, most pedig egymás mûvét olvasva

váljon életetek egyik parancsává: 
JÓÉRT ROSSZAL NE FIZESS!

GYÕZTESEK:

Ha a földre kõ hull,
a föld nem dobja vissza.
Út pora az égi
cseppet lassan felissza.

Falomb, ha a szélben
megsérül, nem ficánkol.
Sebesült madár sem
repül ki a világból.

Homok, ha megázik,
kisüt a nap, megszárad.
Elapad a tenger,
örökké visszaárad.

Valaki a napot
fölhajítja az égre –
játéka a hold is,
vígan labdázgat véle,

mint veled a jókedv,
mint veled a bánat –
ne hagyd, hogy az árnyék
felnõjön utánad!
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A tordaharasztosi III. osztály
Mamám krumplit árult a piacon. Egy vevő nagyon régi

pénzzel fizetett. Sötét volt, mamám túl későn vette észre,
hogy becsapták. Nem volt szép dolog, hogy a vevő jó árut
kapott, de mamám nem tudja felhasználni a pénzt.

Kovács Eszter

Az én tatámnak van egy lova, Rigónak hívják. Húzza szor-
galmasan a szekeret megrakva szénával, törökbúzával,
krumplival és sok mással. Tatám nem viseli gondját úgy,

ahogy kell, üti, veri. Nem patkoltatta meg, és megfájdult a lába.
Nem ad rendesen enni és inni neki. Sajnálom a lovat, mert
tatám jóért rosszal fizet. Szabó Loránd

Volt egyszer egy nagy, kerek erdő. Ebben az erdőben csak egy törvény létezett, a barátság és a
szeretet törvénye. Valamennyi lakója növényevő volt. Húsevő társaik megkívánták ezt a békés életet.
Szövetséget ajánlottak nekik. Megígérték, ha befogadják őket ebbe a tejjel-
mézzel folyó erdőbe, nem vadásznak, elhullott állatokkal táplálkoznak, és
megvédik az erdőt.

Teltek-múltak az évek. Egy nap a fiatal húsevők egy csapata megtámadta
a kisebb állatokat. Ezt látva a növényevők összefogtak, kiűzték a húsevőket!

A szövetség felbomlott, mert aki jóért rosszal fizet, hitelt többé nem
érdemel. Bartha Vivien Emőke

Volt egyszer egy kedves jó gazdim. Hűséges voltam hozzá.
Sokat játszottunk, kirándultunk, mindent együtt csináltunk.

Teltek az évek. Megöregedtem.
A gazdim másik kutyát szer-
zett, engem pedig kidobott az
utcára. Így lett belőlem kóbor
kutya. Jóért cserébe rosszat
kaptam!

Kalló Efraim

Volt egyszer egy jó barátom. Egy napon elkérte a piros labdámat.
Szívesen odaadtam!

Délután lyukas labdát akart nekem visszaadni. Én nem egyeztem
bele. A jó labdáért jót kérek! Seres Sanyi

Volt egyszer valahol, a dom-
bok közt egy szép kis falu. At-
tól volt olyan szép, hogy a falu
végén volt egy gyönyörű gyü-
mölcsös. Itt finomabbnál fino-
mabb gyümölcs termett. Vidám
madarak tanyáztak a fák közt,
és vigyáztak arra, hogy a her-
nyók ne szaporodjanak.

Egyszer aztán két rossz gyer-
mek kezdte leparittyázni a madarakat, így hát elrepültek a közeli erdőbe
új otthont keresni.

Senki sem figyelt fel a hiányukra, csak akkor lepődtek meg, amikor
majdnem minden gyümölcsből kukac kandikált ki. A polgármester
elrendelte, hogy aki ezt a zűrt okozta, annak kell helyrehoznia.

A két fiú elindult egy jó adag madáreledellel, hogy visszacsalogassa a
madarakat. Nagy nehezen sikerült nekik. Azóta még jobb dolguk van a
madaraknak, mert a gyermekek télen is gondoskodnak róluk.

Ianoș Abigél írása és rajza, Szatmárnémeti

De jó az én világom,
Mert a házból kizárom
A rosszakat s a rablókat,
S az ici-pici manókat.
Még a tél is jobb itten,
S a barátom is, Yven.
Együtt megyünk szánkózni,
Karácsonykor kántálni.
Az állatokat megfigyeljük,
Lefektetjük, megetetjük,
Te is vigyázz az állatokra, 
És gondolj a kántálókra!

Kovács Ágota, Zilah
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Farkas Laura, Hadad
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Kádár László Gellért, Zabola
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A szalárdi IV. B osztály
Az osztályunk játszott az V. osztállyal. Vezettünk kettő-egyre. Azt

terveztük, hogy engedjük, hogy győzzenek. Mikor mentem haza, az V.
osztályosok felbuktattak a biciklivel. Megsebesült a lábam. Ahelyett,
hogy segítettek volna, elmentek, otthagytak.

Elek Levente

Segítettél egy néninek átkelni az úton? Gondold el, hogy milyen jó
érzés lehetett. Ez a néni ugyan nem tudta viszonozni, de biztos megál-
dott az Úr segítségével. Jusson eszedbe, hogy a segítséget lehet viszo-
nozni áldással is.  Borz Andrea

Az iskolaudvaron játszottunk. Az
A osztályosok elvették az egyik
osztálytársunk labdáját. Sikerült
visszavennünk. Az osztálytársunk
úgy hálálta meg, hogy nem engedi,
hogy játsszunk a labdájával.

Molnár Levente

Történt egyszer, hogy egy gazdag ember nagy viharba kevere-
dett. Elázott, beteg lett. Egy szegény ember ápolta. A gazdag egy
hét múlva köszönés nélkül elment, meg sem hálálta a szegény em-
bernek. A szegény ember azt mondta: 

– Ez sem a jó emberek közé tartozik.
Csete Sámuel

A nagybányai Petre Dulfu Iskola III. C osztálya
Szüleimmel Budapesten jártunk. Bár anyáék nagyon szerették volna

megnézni a szentendrei Nagybánya-kiállítást, lemondtak róla miat-
tam. Az egyik délutánunk a Csodák Palotá-
jában telt el. Érdekes kísérleteket láthattunk,
sok izgalmas játékot ki is próbálhattunk. A
másnap délutánt az állatkertben töltöttük.
Mikor jöttünk kifelé, én köszönet helyett
mindenképp a Vidámparkba is be akartam
menni. Anyáék szomorúan leültek egy pad-
ra, én meg durcásan guggoltam a tó partján.
Lassan elszégyelltem magam, és bocsánatot
kértem anyáéktól. Hozzájuk bújtam, és min-
den rendjén volt...

Markó Botond

A medve meg az őzike elhagyatott kuny-
hóra lelt, beköltöztek, az almáriumot meg-

töltötték sok jó falattal. Estefelé egy beteg, éhes farkas kopogta-
tott. Megsajnálták, beengedték, a kemence oldalához fektették,
hogy melegedjen. Mikor medvéék az igazak álmát aludták, a far-
kas fölfalta az egész ételt. Reggel farkasnak és ételnek hűlt helyét
találták.

Dragomir Tamás

Balázs és Tibi már az óvodában ismerte egymást. Mindenki a
legjobb barátoknak tartotta őket. Balázs jó matekes volt, sokat
segített Tibinek. Egy nap Balázs beteg lett. Délután várta Tibit, de
sajnos hiába. Szomorú volt, mert csalódott a legjobb barátjában.

Katler Izabella

Ne verekedj ok nélkül,
de még okkal sem illik,
légy kedves és illedelmes,
és megkapod, amit érdemelsz.
Ha kihúznak a bajból,
szépen köszönd meg,
ne üsd meg az illetőt,
mert ő nem érdemli meg.

István Zsuzsánna, Zilah

Ha valaki jót tesz nekem,
Azt én mindvégig tisztelem,
Becsülöm és meghallgatom,
Tiszteletben tartogatom.
Rosszat neki nem csinálok,
És a jó mellé kiállok.
Ha tudok, én is jót teszek,
Ekképp becsületes leszek.

Malicski Irénke Imola, Zajzon

Berkes Beatrix, Szabadka

Domokos Krisztina Edina, Goroszló
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Hozdik Mirjám, Máramarossziget
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A szatmárnémeti Bălcescu-Petőfi Iskola IV. C osztálya

Volt egyszer egy király, volt egy gyönyörű leánya. Az udvarában ezer
meg ezer királyfi állt, de a király egyiknek sem adta a leányát.

– Nem bánom, álljanak napestig, én nem adlak oda. Ha egyedül ma-
radok, megöl a bánat – hajtogatta. 

– Jóravaló embert választok, édesapám, és talán élhetnénk a szomszéd
birtokodon – kérlelte a királykisasszony.

– Jól van, leányom – egyezett bele a király.
Egyszer egy szép, daliás legény jött be a kapun. Pitypang királyfinak

hívták. Nagyon megtetszett a királykisasszonynak, de a király azt
mondta:

– Dolgozzon, fáradjon a kezedért. Átadom neki a kondás és a szakács
három napi munkáját. Három nap múlva előállt a királyfi, hogy elvé-
gezte az egész munkát. De bezzeg a király nem adta neki a leányát.

– Inkább megtartom magamnak, hogy ne legyek olyan egyedül.
A királylány mégis hozzáment a királyfihoz. A király végül bocsána-

tot kért tőlük. Talán még élnek, ha meg nem haltak.
Koncz Kriszta

Történt egyszer, hogy megbetegedett a király lánya. Senki sem tudta
meggyógyítani. A király kertésze hozott az aranyfáról, az ezüstfáról és a
gyémántfáról egy-egy levelet. Amikor letépte a leveleket, minden fánál
megjelent egy manó. Kapott tőlük egy-egy sípot. A levelekkel meggyógyí-
totta a lányt, cserébe megkérte a kezét.

– Azt már nem! – vágta rá a király. 
A kertész megfújta a három sípot, rögtön ott termett a három manó.

Felkapták a lányt, megszöktették, és boldogan éltek, míg meg nem haltak.
Huber Bernadett

Volt egy ember, akit Kedveskének hívtak. Egyszer, amikor épp
az állatainak gyűjtött élelmet, meghallotta egy lány kiáltását. Oda-
futott, és egy olyan csodás lányt látott, hogy egyből beleszeretett.
A lány be volt szorulva két kő közé. Az ember tudott az állatok
nyelvén, segítségül hívott egy medvét. De a medve azt mondta
neki:

– Ne higgyél neki, Kedves, ő bo-
szorkány!

Kedves mégis kiszabadította. A lány,
aki boszorka volt, békává varázsolta.

Kedveske máig bánja, hogy nem
hallgatott a medvére.

Mihály Lénárd

Volt egyszer egy szegény legény, úgy hívták, hogy
János. Elindult világot látni. Amint ment, mendegélt,
meglátott egy kígyót beszorulva két kő közé, és így
szólt hozzá:

– Jó napot, kígyó uram.
– Uram? Én lány vagyok!
– Nem, uram, maga fogtól-farokig fiú.
– Tényleg? Nem is tudtam. Kiszabadítasz-e?
– Persze, ha nem marsz meg.
A legény kiszabadította a kígyót, de az rögtön meg-

marta. Szerencséjére arra járt egy lány, elvitte a falu sá-
mánjához, és az meggyógyította.

A legény beleszeretett a lányba, és feleségül vette. A kígyó fejét pedig visszaszorították a kő alá.
Boldogan éltek, míg meg nem haltak.     Büte Szabina, Balaji Arabella, Nagy Krisztina

Láposi Ingrid, Dés

Szimma Attila, Zabola

Soós Júlia Katalin, Zsibó
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A nyárádszeredai IV. C osztály
Egy nap átmentem a barátnőmhöz, mert egyedül volt. Lementünk a

parkba. Én elestem, a barátnőm felsegített. Kellett vásároljon, de otthon
hagyta a pénzét. Észrevettem, hogy van nálam pénz, és odaadtam, hogy
vásároljon rá.

A barátnőm nem hagy cserben, és én sem őt!
Dániel Brigitta

A barátnőm, Szidi, homloküreg-gyulladásos lett. Sok injekciót kapott.
Én minden nap megmutattam neki a leckét, és együtt tanultunk. Amikor
meggyógyult, vittem neki egy macit. Örvendett neki, és azt mondta:

– Köszönöm, hogy kitartottál mellettem!
Azóta Szeredában mi vagyunk a legjobb barátnők.

Szakács Kinga Beáta

Volt egy barátnőm, Ágota. A szülinapomon nagyon meg voltam
ijedve, mert össze voltunk veszve, és azt mondta, hogy nem jön el.
De megállt egy autó a ház előtt, és kiszállt belőle Ágota. Ekkor árul-
tam el, hogy csak őt hívtam meg. Mindketten nagyon örvendtünk. 

Andrási Evelin

Egy napon édesapám megkért, hogy menjek, hívjam el az orvost,
mert elesett, és lehet, hogy eltört a lába. Szaladtam az orvosért.
Szerencsére nem törött el a lába, csak nagyon megütötte. Mikor az
orvos elment, édesapám azt mondta:

– Köszönöm, hogy úgy aggódtál értem!
Bodó Kinga

Volt egyszer egy szegény em-
ber. Mondja a fiának:

– Eredj, fiam, világgá, mert na-
gyon nehéz a megélhetés!

A fiú vette a tarisznyáját, és el-
indult. Ment, mendegélt. Megéhe-
zett, leült falatozni. Hozzá bódor-
gott egy koldus, és így kérlelte: 

– Adjál, jó fiú, egy kis kenyeret!
A fiú adott neki.
– Tessék, ez a kard, te fiú, ezzel

még a medvét is le tudod győzni.
A fiú megköszönte, és boldo-

gan hazafelé indult.

Major Rolland Gergely, Zilah
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András Szilvia, Csíkmenaság

Tamás elment az erdőbe. Letörte a fák ágait, belerú-
gott a hangyabolyba, vakondtúrásba, leverte a madarak
fészkét, parittyázta a madarakat, meghajigálta a kismó-
kust, és letaposta a virágokat. A fák, a bokrok és a virá-
gok megharagudtak rá. A fák ágai beleakadtak a hajába,
a kismókus makkot gurított a lába alá, a bokrok tüskéi
megszúrták a lábát.

Tamás megértette, hogy rosszat cselekedett, és elhatá-
rozta, hogy mindent jóvá tesz. Mikor felnőtt, erdész lett,
híres erdész. Ő vigyázott a fákra, az állatokra, a madarak
fészkére, az erdőre.

Bódiss Boglárka, Margitta

Volt egyszer egy róka. Volt egy
farkas barátja. Egyszer a farkas ta-
lált egy kincsesládát. Otthon elme-
sélte a rókának, az erdő mely részén
találta a kincset. A róka is talált ott
egy iciri-piciri kincsesládát. 

Nemsokára a farkas verembe esett.
– Segíts, róka barátom – kiabálta.
A róka nem segített rajta. Sze-

gény farkas még mindig azt várja,
hogy valaki kiszabadítsa, a róka pe-
dig jól érzi magát idekinn.

Székely Bernadett, 
Margitta

�

Csete Márk, Szalárd

Konnát Levente, Kovászna

Irkafirka pályázat – Jóért rosszal ne fizess – Irkafirka pályázat – Jóért rosszal ne fizess – Irkafirka pályázat – Jó
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Egyszer falun felmásztam egy magas fára.
Lemászni már nem tudtam. Kiáltottam édesapá-
mat. Ő segített leszállni, én megköszöntem, és
nem haszontalankodtam többet, hanem adogat-
tam neki a csavarokat a kerítésjavításhoz. 

Én azt mondom: jóért rosszal ne fizess soha,
mert jó dolog segíteni és visszasegíteni.

Szeredai Krisztián

Az a rendes gyerek,
Aki jóért jóval fizet.
Istenfélő az a gyerek,
Aki rosszért jóval fizet.
Így hát, pajtás, vésd eszedbe:
Ne tégy rosszat jó helyébe!
Szüleim is azt tanítják:
„Jótett helyébe csak jót várj!”

Lakatos Tibor

Én nagyon sokat tanulok,
és mindig jelest kapok.
Édesanyám boldog,
minden jelesre puszit kapok.

Pop Júlia Krisztina

Hetedhét országon túl
élt egy kutya meg egy ló.
Barátok voltak. A kutya
úgy kedveskedett a lónak,
hogy bebújt a magtárba,
és hozott öt cső kukori-
cát. A ló azt gondolta,
hogy most rajta a sor. Fo-
gott néhány apró állatkát.
A kutya megörült neki.
Mind a ketten meghíztak.
Nem voltak önzők, és a
jóért rosszal nem fizettek.

Beksi Tamás

Volt egyszer egy
kisfiú, Dávidnak hív-
ták. Se anyja, se apja
nem volt. Egy gazdag
ember adott neki en-
nivalót, ruhát. Dávid
gyorsan növekedett,
sokat tanult, gazdag
emberré vált. Egy ma-
dárdalos tavaszi na-
pon a parkban meg-
látta azt az embert,
aki réges-régen segí-
tett neki. De most
már nem volt gazdag,
hanem szegény.

– Befogadlak téged – mond-
ta neki –, de előbb  menjünk
a templomba, imádkozzunk.

– Értem, Dávid.
Imádkoztak, s az Isten se-

gített az emberen: vissza-
kapta a munkahelyét, házát.

– Látod, barátom, te is se-
gítettél nekem, én is segítet-
tem neked. Isten veled!

Bánhidi Zoltán

Szüleim vigyáznak rám,
Nem mindegy, hogy mit teszek ám!
A sok jóért mit fizessek?
Sok-sok virágot vegyek?
Nincsen nekem annyi pénzem,
S hogy ne maradjak adós mégsem,
Leírtam az én kis versem.
Nem a legjobb, tudom én,
Van ennél jobb szerzemény,
De ők ennek is örülnek,
Ezért is jóval fizetnek.

Budai Dániel

Anyukámék felnevelnek, nevet adtak,
Hálás vagyok nékik, boldog vagyok mindig.
Tartozom most nékik ezzel a kis verssel,
Tartozom én többel, de csak ennyit tudok adni.
Megígérem nekik, hogy őket 
Mindig fogom szeretni.

Márkus Tímea

Szeredai Krisztián, Zilah

Pop Júlia Krisztina, Zilah

Hari Helga, Zilah

Bende Edina, Zabola

Volt egyszer egy öreg nyúl. Volt három fia. Mondta
a legnagyobbnak, hogy öntözze meg a zöldségeket. A
fiú nem akarta megöntözni.

Nem ment a középső fiú sem. Akkor megkérte a
legkisebbet, ő megöntözte a zöldségeket.

Mikor a zöldségek megértek, az apa nem engedte,
hogy a két idősebb testvér egyen a csemegéből. A fiúk
megígérték, hogy jövőre ők is fognak segíteni.

Petkes Richárd András

A zilahi Simion Bărnuţiu Iskola IV. D osztálya

óért rosszal ne fizess – Irkafirka pályázat – Jóért rosszal ne fizess – Irkafirka pályázat – Jóért rosszal ne fizess
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Volt egyszer, hol nem volt, az Óperenciás
tengeren is túl, még azon is túl, volt egyszer
egy magas-magas jegenyefa. Annak a legtete-
jében volt egy piros-piros kisszoknya. Annak
volt egy rongyos-rongyos zsebe. Abban egy
apró-apró könyvecske. Abból olvastam én ezt a
mesét, amit most elmondok nektek.

Volt egyszer egy szegény ember, annak egy
felesége, meg annyi gyermeke, mint a rosta li-
ka, vagy még annál is több. A legkisebbiknek
már hang is alig jutott, csak hümmögni tudott.
Ezért is lett a neve Hümmõke. Ha õ mosoly-
gott, a nap szebben ragyogott, a virágok job-
ban illatoztak, az esõ langyosabb lett. 

– Reménységem – mondta ilyenkor az anyja.
Alighogy felcseperedett, szülei elé állt: 
– Nem nézhetem tovább ezt a nagy nyomo-

rúságot. Nyakamba veszem a világot. Elme-
gyek szerencsét próbálni. Isten áldja magukat!

Édesanyja feltarisznyálta hamuban sült pogá-
csával, és mindenféle jótanáccsal. Utolsóként
ezt súgta a fülébe: – Jóért rosszal ne fizess!

Annyit ment, hogy a pogácsa is elfogyott, a
cipõje talpa is elkopott. Egy sûrû erdõben pislá-
koló fényre lett figyelmes. Csöpp házacskából
világított. Öregasszony font a kemence-
padkán.

– Jó, hogy jössz, fiam – fogadta a kö-
szönést. – Én már olyan öreg vagyok,
hogy a kamrámba se tudok kimenni! Ott
a vakablakban egy tégely. Kend meg az
ujjaim öreganyám kenõcsével. 

Hét napig kenegette a fiú, csak akkor
engedtek ki az öregasszony megmereve-
dett ujjai.

– Menj el a testvérnénémhez! Talán ta-
lálsz nála szolgálatot. Itt van ez a tû! Ne-
ked adom, mert segítettél rajtam.

A fiú kalapja szakadozott pántlikájába
tûzte a rozsdás tût, s indult.

A testvérnéne még öregebb volt. Tizen-
négy napig kellett az ujjait kenegetni. Tõ-
le egy rozsdás gyûszût kapott a legény.

Abban a reményben indult útnak újra,

hogy a harmadik banyánál csak kap munkát.
Ennek az ujjai huszonegy nap múlva engedtek
fel a görcsbõl. Munkájáért egy rozsdás ollót
kapott Hümmõke, és megtudta, hogy innen
már nincs tovább út. 

Most keseredett el igazán. Mihez kezdjen?
Eszébe jutott az édesanyja, a búcsúzás. „Jóért
rosszal ne fizess!” – suttogta halkan, s egy
könnycsepp hullott a rozsdás tárgyakra. Azok
összecsendültek, s abban a pillanatban egy
gyönyörûséges lány állt elõtte. Ijedtében meg
se tudott szólalni. De a lány beszélt:

– Könnyed oldott fel az átok alól engem és a
szerszámokat. Rozsdásan csak bajt hoztak vol-
na rád, akárcsak a többi emberre, akik száz év
alatt erre jártak. Látod, hogy fénylenek? Én
tapadtam rájuk rozsdaként. Most már vissza-
nyertük régi varázserõnket. Figyelj csak!

És hozzálátott a munkához. Levelekbõl in-
get, nadrágot szabott, virágokat, fákat hímzett
rá. És a fiú felvehette, mert a szerszámok mint-
ha nem is levelet, hanem selymet, szövetet
munkáltak volna.

– Ez az én jegyajándékom. Az átok így szólt:
ahhoz kell feleségül mennem, aki feloldoz.
Lehetek-e a feleséged?

A fiú örömmel egyezett bele, és soha többé
nem engedte el a lány kezét. Boldogan tértek
haza az öreg szülõkhöz, a környék legjobb sza-
bói lettek, és boldogan élnek még ma is vala-
hol Meseországban.

KOVÁCS KATALIN

JÓÉRT ROSSZAL 

NE FIZESS!

SZILÁGYI TOSA KATALIN rajza
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NNeekkeedd aaddoomm!!
A hátoldal kézimunkáinak szabásmintái.

Vágj ki három egyforma színû
szirmot, és derékszögben

felenként ragaszd egymáshoz.

A babát másold kartonra 
(ha teheted, nagyítsd fel), 

és öltöztesd, díszítsd színes
papírdarabkákkal.

Ebbõl a két mintából készül a fonott szív.

Ez a tulipán szára. 
Másold zöld papírra.
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TTAALLÁÁLLDD  KKII!!

Sebesi Renáta,
Nyárádköszvényes:

1. Becézett Orso-
lya 2. Ravasz állat 3.
Kecskegyerek 4. Vá-
góeszköz 5. Minden-
napos 6. Egyik szülõ

�

Török Andor
Róbert, Gógán:

1. Szürke rágcsáló
2. Szakadás, rés 3. A
mi bolygónk 4. Dal 5.
Nem hamis 6. A fejet
összeköti a testtel 7.
Átlátszó lap 8. Fehér
háziszárnyas 9. Sok
fa együtt 10. Nyakék
11. Dobó István váro-
sa

�

Bíró Blanka, Ma-
rosvásárhely:

1. Nem ül 2. Méh-
csapat 3. Ereinkben
folyik 4. Tetõkészítõ
mester 5. Acélvég! 6.
Zokog 7. Adnak neki
8. Fej része

�

Csiszér Alíz,
Székelyvécke:

1. Mama párja 2.
Beszél a kutya 3. Pi-
ros és kék keveréke
4. Akta 5. Ici-... 6.
Sem apja, sem anyja
7. Bácsi párja

�

Csüdöm Tímea, Kolozsvár:
1. Öreg bácsi 2. Tagadószó 3. Igen, angolul

4. Kárt okoz 5. Felsõ végtag 6. Bámul 7. Török
férfinév 8. Kenyérsütõ mester 9. Nem rosszul
10. Ábécé

�
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Keresztvári gye-
rekek:

1. Tehén férje 2.
Kutyák 3. Lábunk ré-
sze, de a Pál utcai fi-
úk hõse is 4. Vágó-
eszköz 5. Fürge állat
6. Kerti szerszám

�
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Györkös Henri-
etta, Szatmárnémeti:

1. Ollós állat 2. Idõ-
mérõ szerkezet 3.
Csuk 4. Föld és víz ke-
veréke 5. Nem ezt

�

	

– Anyu, ma mind a hárman
dolgoztunk: Éva mosogatott,
Feri törölgetett, én meg össze-
sepertem a tányérszilánkokat!

	

Két gyerek beszélget:
– Ti is szoktatok imádkozni

evés elõtt?
– Nem, a mi anyukánk jól fõz.

Bán Zsolt Csaba, 
Felsõboldogfalva

	

A házi feladat egy fogalma-
zás Anya csak egy van címmel.
Peti ezt írta:

Tegnap nagyon éhesen ér-
tem haza. Anyukám mondta,
hogy a konyhában találok két
szendvicset. Kimentem a kony-
hába, kerestem, aztán bekiál-
tottam: – Anya! Csak egy van!

	

Az újszülött órák óta keserve-
sen sír. Az anyuka kétségbe-
esetten felsóhajt: 

– Csak tudnám, mit kezdjek
ezzel a csöppséggel?!

A baba nagyobbacska testvé-
re megkérdi:

– Anyu, hát a babához nem
adtak használati utasítást?

	

HAHOTA☺ ☺

1. Húsvét 2. kölni 3. hímestojás
4. nyuszi 5. öntözõ 

6. locsolóvers

ÁPRILISI MEGFEJTÉS

ANYÁK
NAPJA

1

2

3

4

5

6

7
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A MÁRCIUSI REJTVÉNY-PÁLYÁZAT megfej-
tése: tepsifüles, apróka. Könyvjutalmat nyertek:
Mészáros Imre, Borzont; Dohi Gabriella és
Imre, Kõszegremete; Péntek Dávid, Körösfõ; az
érszakácsi IV. B és a székelyudvarhelyi Orbán
Balázs Iskola III. C osztálya.
NNYYEERRTTEESSEEKK

É
1 2 3
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12 13 14

15 16 17 18

M
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A
21 22

23 24 25 26

27 28 29

Ü
30

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40

41

Õ E

VÍZSZINTES
2. A megfejtés elsõ

része
12. Épületmaradvány
13. AMIER
14. Regény szerzõje
15. Elindul a forrás
17. Római 1, 5 és 50
18. Szándékozik
19. Kalapvég!
21. Antal Laci névjegye

22. Csat belseje!
23. Följogosít

(FÖLHATALMAZ)
27. Ezen a napon
28. Ormány lesz belõle!
29. ... éri, behozza a le-

maradást
31. Izmos
33. Nõi énekhang
35. Román repülés
37. Sorakozni kezd!
38. Gétlen Gedeon!
40. Elõkelõ
41. A megfejtés foly-

tatása

FÜGGÕLEGES
1. Végül kérem!
2. Szõlõbõl készült ital
3. Magasba helyezõ
4. Nagy Anna névjegye
5. EMI
6. Módi
7. Ébred
8. Szélek nélküli part!
9. ...-tak, órabeszéd
10. Kézi hosszmérték
11. A Kincskeresõ kis-

ködmön szerzõje
16. Nótás
18. Végül halmoz!

20. Pohár mással-
hangzói

21. Végül falt!
23. Hátrafele megy
24. AMADÉ
25. Eleinte autózik!
26. Fényképtartó könyv
27. Kitalált történet
30. Üressé tesz
32. Férfinév
34. Titkon figyel
36. Órák, románul
38. F!
39. Nagy Kati névjegye

WWeeöörreess  SSáánnddoorr  versének egy sorát ismer-

heted meg a rejtvénybõl. A következõ sor

így szól: SSzzíívveemm  aa  sszzíívveeddddeell  llüükktteetteetttt.

Az idézetet az anyukádnak szánt ajándékra

is felírhatod, de nekem is küldd el mielõbb!

aa  RReejjttvvéénnyykkiirráállyy



RREEJJTTVVÉÉNNYY--
PPÁÁLLYYÁÁZZAATT
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Postagalmabunkat pe-
likánra kell kicserélnünk,

hogy elférjen csõrében a
sok-sok levél, amit tõletek kapunk.

Keresztúri Antoanett, Serebán Bianka, Tãmaº
Ágota, Érsemjénrõl érdekes, pergamenszerû leve-
let küldött. Ez áll benne: „Megköszönjük hozzájáru-
lásukat a nagyváradi Bihari Értékeink
vetélkedõ létrejöttéhez, melyen mi is
részt vettünk. Sokat játszottunk, tanul-
tunk, nevettünk. Kellemes és szóra-
koztató volt a felkészülés is, amikor
Adorján Ilona tanító nénivel együtt sü-
töttük a tökmagos pogácsát, amit kós-
tolóként elvittünk a vetélkedõre is. Szí-
vesen küldenénk egy kiskosárral, de
mire odaérne a szerkesztõségbe, kõ-
keménnyé száradna.”

Pogácsa nélkül is nagyon örülünk
minden levélnek. Köszönjük a szent-
egyházai Tamási Áron Iskola IV. A és
B;  a brassói 8-as Iskola III. F; a csík-
szentdomokosi Márton Áron Iskola
IV. A és B; a nagykárolyi 3-as Iskola
IV. C; a zilahi V. Goldiº Iskola IV. C; a
marosludasi 1-es Iskola III. C, a I.
Vlãduþiu III. F; a nagybányai P. Dulfu Iskola III. C;
a csernátoni 3-as Iskola IV.; a felsõcsernátoni
III.; a szászrégeni A. Maior Gimnázium III. és IV.
B; a marosvásárhelyi 2-es Iskola III. D, a G. Coº-
buc Gimnázium II. C; a tordai T. Murãºanu III., a I.
Opriº Iskola IV. D; a szatmárnémeti Bãlcescu-Pe-
tõfi Iskola I. és IV. C., az 5-ös Iskola III. B; a nagy-
váradi G. Coºbuc Iskola II. és IV. B; a székelyke-
resztúri Petõfi Sándor Iskola IV. C; a gyimeskö-
zéploki Majláth Gusztáv Károly Iskola II-IV. osztá-
lyának; az oroszhegyi II.; a gyimesfelsõloki III.; a
székelyszentléleki II. és IV.; a gyergyócsoma-
falvi III. B; a csíkdánfalvi IV. A; a kovásznai III. B;
a küküllõboldogfalvi IV.; az érmihályfalvi III. D; a
sárközújlaki III. C; az avasújvárosi V. B, C és VI.
B; a börvelyi III.; a zabolai II., III. és IV. B; a gyer-
gyóalfalui III. B; a székelyvajai III.; a szentmátéi
III.; az egrespataki II-IV.; a szilágysomlyói II. A és
B, a III. B; a margittai II., III. G; a csíkjenõfalvi III.
és IV.; a varsolci IV. B; a szalárdi III. és IV. B; az
érbogyoszlói III. B; az erdõfülei IV.; a küküllõke-
ményfalvi II-IV.; a nyárádszeredai IV. C; az apá-
cai III-IV. B osztálynak; az orotvai; a kutyfalvi; a
csíkvacsárcsi, a csombordi, a hadadnádasdi, a
halmi, a borzonti, az érsemjéni iskolásoknak és
a következõ gyerekeknek: Bálint Alíz, Egrestõ;
Petkes Zsolt, Molnár Henrietta, Désháza; Kóti
Norbert, Élesd; Gyûjtõ Botond, Csíkverebes;

Nagy Réka, Torda; Kelemen Hunor, Méra; Bátori
Emma, Szentmihály; Csejdi Helga, Vármezõ; Te-
keres Barbara, Kelemen Kriszta, Parajd; Csuka
Viktória, Kiskereki; Siklódi Sanyika, Márkod;
Kiss Júlia, Gógán; Puskás Katalin, László And-
rás, Küsmödi Krisztina, Orotva; Sándor Rebeka
és Dávid, Szinérváralja; Szõke Szidónia, Bekõ
Csaba, Derzsi Kriszta, Sepsiszentgyörgy; Imreh
Ákos, Völcsök; Gergely Csilla, Tóth G. László,

Magyarnagykapus; Laczkó-Angi
Bernadett, Marosfõ; Ludescher
Noémi, Mezõfény; Hadnagy Anett,
Hegyi Bernadett, Székelyszentlélek;
Gyalai Beatrice, Nagybánya; László
Szilárd, Móga Albert, Nyárádköszvé-
nyes; Liucz Levente, Körösrév;
Bálint Annabella, Zilah; Kosztruc
Andrea, Krasznahorvát; Császár
Zsolt, Gyulakuta; Szász Brigitta,
Erdõcsinád; Nagy Imola, Hármasfalu;
Orbán Ágota, Bara Zsolt, Kása
Antónia, Szilágyzovány; Vizi Szeré-
na, Csíkszentmárton; Csergõ Rebe-
ka, Gyergyószárhegy; Ruzsa Enikõ,
Málnásfürdõ; Csobot Tímea, Kászon-
újfalu; Szabó Szende, Hídvég; Mali
Dorottya és Tamás, Nagykolcs;
Nagy Hilda, Erdõszentgyörgy; Czeili

Brigitta, Nagykároly; Vicsi Judit, Szilágysámson;
Baricz Szilárd, Gyergyóalfalu; Kedves Berna-
dett, Csíkszentdomokos; Imre Emil, Incze Anna-
mária, Szentes Szilárd, Csíkszereda; Szabó Gyõ-
zõ, Szedlacsek Ármin, Tamás Orsolya, Apáti
Orsolya, Hindrich Gilbert, Heltai Tímea, Kolozs-
vár; Deák László, Gyimes; Geczõ Szilárd, Bács
Eszter, Réty; Lacatos Anita, Maracsineszku Ta-
mara, Kisded Réka, Árva Júlia, Horosnyi Zsolt,
Kovács Attila, Molnár Krisztina, Kósa Tamás,
Nagyvárad; Dinka Nándor, Brassó; Tóth Norbert
és Róbert, Szekszárd; Tyiák Csongor, Antal Jó-
zsef, Konnát Árpád és Levente, Kovászna; Pén-
tek Helga, Egeres-Gyártelep; Liber Brigitta,
Bethlen; Bakó Blanka, Tatár Blanka, Török Tí-
mea, Ujlaki Csongor, Molnár-Fekete Vivien, Ma-
rosvásárhely; Mátyus Karolina, Köpec; Bressel
Zsófia, Deák Erzsébet, Kökényesd; Szûcs Alíz
és Zoltán, Diószeg; Kasza Debóra, Hadadná-
dasd; Csiki Zsuzsanna, Gyergyócsomafalva;
Jakab-Péter Emese, Négyfalu; Nagy Zoltán,
Borbély Szilvia, Fényes Andrea, Imre Karola,
Jékei Boglárka, Ács Emõke, Ianoº Abigél,
Veress-Kupán Emese, Simon Anita, Kubinyi
Regina, Szatmárnémeti; Szalkai Ágnes, Érolaszi;
Birtalan Adrienn és Andrea, Borzont; Aszalos
Renáta, Marosludas; Roºca Krisztoffer, Bot
Tímea, Borbél Krisztina, Deé Erika, Tókos

LEVELEZÕ

Nagy Andrea,
Szilágycseh



Henrietta 2 éves. Nagyon
szép kislány, göndör a haja.
Szépen játszunk ketten, ha né-
ha veszekszünk, gyorsan ki-
békülünk, mert nagyon sze-
retjük egymást.

Barta Renáta, Szászrégen

Volt egy testvérem, Anitá-
nak hívták. Sajnos meghalt.
Most 13 éves lenne. Elgondo-
lom, milyen lenne, ha még
élne. Mivel nagyobb lenne
nálam, biztosan sokat segí-
tene. Jószívû, szép, kedves
és megértõ lenne. De jó len-
ne, ha még velünk lehetne!

Décsi Andrea Csilla, 
Nagyvárad

Lénárddal sokat játszunk,
számítógépezünk. Legszíve-
sebben kuckót építünk ma-
gunknak. Nagyon sok min-
dent elõszedünk hozzá. Anyu-
kánk ezért haragszik ránk, de
mi nem bánjuk, ha elrontja,
másnap újra építjük. Nagyon
szeretünk benne játszani,
még aludni is.

Czier Edwin, Tasnád

15 éves testvérem van, Nor-
bert. Örülök, hogy õ van ne-
kem, és ajánlom, hogy min-
denkinek legyen testvére,
mert nincsen annál jobb.

Jakab-Tatár Edina, 
Tekerõpatak

Márk játékos, okos, de na-
gyon sértõdõs. Szoktunk fo-
cizni, játszani. Az a vágya,
hogy doktor legyen.

Csete Sámuel, Szalárd

Nekem hét testvérem van:
négy fiú és három lány. Min-

degyiket nagyon szeretem. Jó-
kat szoktunk játszani. Vesze-
kedni is szoktunk, olyankor
ütjük egymást, de azért szere-
tem õket.

Boros Ágnes, Kraszna

Sajnos, nekem nincs testvé-
rem. Anyu vigyáz egy kis-
lányra, õt tartom a húgomnak.

Egyezünk is, de veszeke-
dünk is sokat. Ilyenkor anyu
azt mondja, hogy világgá
megy. Amikor megcsende-
sedünk, nagyon szeretjük
egymást. Megtanultam,
hogy az okosabbik enged.
Örvendek, hogy velünk van.

Prosan Tímea, Négyfalu

Öten vagyunk testvérek.
Attila 15, Anita 13, én 9 éves
vagyok, a kishúgom 3 éves, a
kisöcsém 2 hónapos. Mi

mindannyian különbözõek va-
gyunk, gyakran viták törnek ki
közöttünk, amik aztán nagy ka-
cagásokkal érnek véget. Kö-
zös bennünk az összetartás,
egymás és a játék szeretete.

Acherman Enikõ, Tasnád

Sólyom Gergõ, Nagyvárad

TTEESSTTVVÉÉRREEKK  
KKUUCCKKÓÓJJAA
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A márciusi lapszám lila válaszai: Kiugrasztja, megfogja; ló, liba, kutya, macska, disznó, nyúl, ten-
gerimalac, aranyhörcsög, tyúk, pulyka, kacsa, díszhalak; Fekete István: Vuk; lopakodik, sompolyog,
settenkedik, oson, oldalog, surran; novemberben, Gárdonyi Géza: Muci címû írásában; Hogyan fogott
halat a róka, A róka és a gólya (daru) vendégsége, A róka meg a farka – ezek voltak a márciusi he-
lyes válaszok, ezek pedig a szerencsés nyertesek: Bréda Xénia, Szilágyperecsen; Kedei Barbara,
Marosvásárhely; Hídi Andrea, Vámosgálfalva; Gazsi Evelin, Magyarlapád.

Bence, Székelyudvarhely; Frlausz Evelin, Maj-
láthfalva; Deák László, Gyimesbükk; Gál Szidó-
nia, Barót; Mihálcz Attila, Aranyosegerbegy; Vass
Krisztina, Görgényüvegcsûr; Kovács Andrea,
Jakab Árpád, Farkaslaka; Jakab Lídia, Vass
Richárd, Vajasd; Sipos Gyöngyvér, Mezõmada-
ras; Nagy Boglárka, Mátyás Andrea, Monó;
Bartha Vivien és Kinga, Tordaharasztos; Tatár
Zsuzsánna, Medgyesi Melinda, Avasújváros; Hal-
mi Anita, Magyarléta; Mihãiþeanu Zsolt, Kovács
Gabriella, Zabola; Szöllõsy Roland, Temesvár;
Becze Hunor, Csíkszépvíz; Moarcãº Ana, Kereszt-
vár; Bán Zsolt, Felsõboldogfalva; Kondra Anikó,
Nagybacon; Gergely Loránd, Homoróddaróc; Szász

Ferenc, Gyergyószentmiklós; Sándor Anita,
András Kinga, Csíkszentsimon; Kasza Gyöngy-
vér, Pál Dalma, Lacz Bernadett, Csíkszentgyörgy;
Bordi Andrea és Szabolcs, Marosugra; Lukács
István, Csíkkarcfalva; Balázsi Beáta, Ványi Mik-
lós, Érsemjén; Laczkó Beáta, Gyergyóremete;
Kovrig István, Dés; Golub Diána, Bürkös; Molnár
Tünde, Hosszúmezõ; Bényi Balázs, Küküllõ-
dombó; Csibi Zsolt, Güdüc; Boda Rebeka, Mocso-
lya; Ozsváth Henrietta, Szilágypanit; Tatár Anita,
Székelykeresztúr; Varga Réka, Erdõfüle; Mircse
Attila, Hilib; Bálint Katalin, Csíkmenaság; Lázár
Kincsõ Máthé Andrea, Bakó Tamás, Benke
Tímea, Daczó László, Csernáton.
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Júniusban megtudjátok, mi-

re a legbüszkébbek az érsem-

jéniek, és miért ment világgá

Pápis bivalya.

Ha eddig nem tettétek meg,

küldjetek anyagot Itt szület-
tem rovatunkba.

Itt születtem

Egrespatak Zilahtól 6 kilométerre, a Me-
szes aljában, az Egrespatak mentén fekvõ,
hepehupás domborzatú, jellegzetes szi-
lágysági falu. Gurzófalvával és Felsõkecel-
lel együtt Magyarkecel községhez tartozik.

Egrespatak az égerfáról kapta a nevét,
ugyanis valamikor nagy égerfaerdõk övez-
ték. Falunkról az elsõ feljegyzések 1361-
bõl származnak. II. Ulászló király idejében
kiváltságot élvezett, árucikkek után adót

fizetni nem tartozott. Történelme
során sok birtokosa volt: II. Rákóczi
György, Báthory–Gyerõfi, Homoród-
szentmártoni Bíró Zsigmond, báró
Alvinczi Gáborné, Vith kapitány.

Elszenvedte a török-tatár dúlást,
a kurucvilágot, Mihály vajda hadai-
nak pusztítását, az utolsó nagymé-
retû pestist 1742-ben. A református
templom mögött van egy nagy
domb. Az emberek a török-tatár dú-
lások elõl menekülve egy egész
éjszakát töltöttek itt lábon állva,
azóta kapta a Láb nevet. A Sza-
lánszki család tulajdona lévén ma
már Szalánszki-dombnak is nevezik.

A hajdani református
templom 1614-ben épült,
a jelenlegi 1901-ben.
Ajtaja gót stílusú, a be-
épített latin nyelvû kõ-
táblák a reformáció elõt-
ti idõkbõl származnak.
Gróf Teleki Mária címere
is itt látható. A reformá-
tus templomon kívül fa-
lucskánkban van még
ortodox templom, baptis-
ta és pünkösdista ima-
ház is.

Egrespatak lakossága mindig is földmûveléssel és állatte-
nyésztéssel tartotta fenn magát. Fontos a szõlõtermesztés,
ma is vannak szõlõhegyek, tele pincék. A fiatalok többsége
itthon munkanélküli lévén külföldön keres munkát.

Egrespatak vegyes lakosságú település. A Zilah-Krasznát
összekötõ mûút egyik oldalát leginkább magyarok, másik
oldalát románok lakják, no de szerencsére ez nem jelent el-
különülést. Szüleink együtt járnak dolgozni, mi együtt já-
runk iskolába, együtt játszunk. 

A református templom

Még vannak szõlõhegyek, tele pincék.

Egrespatak jellegze-
tes szilágysági falu.
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Összeállították a II-IV. osztályos tanulók
Hari Tünde Hajnalka tanító néni segítségével

A hepehupás domborzat, az erdõk,
tisztások, a csörgedezõ patak, a ma-
darak csicsergése és nem utolsó sor-
ban az itt élõ emberek szeretete az,
ami várja és fogadja az erre járókat.
Látogassatok el ti is hozzánk!

Iskolánkban csak elemi osztályban van ma-
gyar tagozat, ötödik osztálytól  a magyar gyer-
mekek Zilahra járnak tanulni. Jelenleg 120 ta-
nuló(37 magyar és 82 román) és 40 óvodás(23
magyar és 17 román) van Egrespatakon.

Iskolánkat nemrég felújították, új bútorzat,
4000 kötet, 10 számítógép segíti tanulásunkat.
Újságunkban helyet kapnak a magyar gyerekek
munkái is.

Rendszeresen szervezünk kirándulásokat
a Meszes-hegységbe, a környezõ városokba
és megyékbe. Falunktól 10 kilométerre fek-
szik a varsolci duzzasztógát, ide szoktunk
kijárni olykor halászni. Elõadást rendezünk
Karácsonyra, anyák napjára, gyermeknap-
ra. Jónéhány vetélkedõn is részt vettünk. Zi-
lahra bábszínházba járunk. Minden õszön és
tavaszon környezetvédelmi programokon ve-
szünk részt: megtisztítjuk a patakot, az is-
kola gyümölcsöskertjét, fákat és virágokat
ültetünk. Mindezt jól felkészült, nagyszerû tanítóink irá-
nyítják. Hálásak vagyunk nekik, és köszönetet mondunk
mindenért.

Egrespatak Zilahhoz közeli településként
próbált igazodni a városi életmódhoz, hamar
felcserélték népviseletüket a városi öltözettel,
szokásaikat sajnos hagyták feledésbe merülni.

Sokat kirándulunk 
a Meszes-hegységbe.

Falunkhoz közel fekszik 
a varsolci duzzasztógát.

Barátkozunk a számítógéppel.
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Erdõn-mezõn bódító virágillat lengedezett.
Harkályné nyugtalanul fészkelõdött az odú-
ban, meg-meglökte élete párját.

– Indulj már! Mire vársz? Tudod, hogy a mi
híradónk az elsõ az erdõben. Ha sokat matatsz,
még a végén megelõz a kakukk, s akkor oda a
hírnevünk.

– Megyek már! – igazította meg piros pos-
tássapkáját a harkály, és nagy ívben kirepült az
odúból.

– Kop, kop, kop – táviratozott egy öreg
bükkfa törzsén. Lakásajánlat! Cinegék, légy-
kapók, seregélyek, figyelem! Több, jó álla-
potban levõ odú kiadó! Jó lesz sietni, mert
nagy a kereslet, s a lakások száma korlátozott.
A csuszka figyelmébe ajánlom: ha netán túl tá-
gasnak találja az ajtót, egy részét befalazhatja,
hiszen – mint tudjuk –, ügyes kõmûves. Mal-
ternak valót talál az erdei pocsolyában.

Kop, kop, kop! Állásajánlat: idénymunkáso-
kat vesznek fel a méhkaptárban. Virágzik az
akác, és minden munkaerõre szükség van a vi-
rágméz behordásához.

Kop, kop, kop! Sporthírek: a nagy tölgyfa el-
sõ emeleti ágán kötöttfogású birkózás lesz a
szarvasbogarak között. A belépés ingyenes.

Vitorlázórepülõ-bemutató lesz a harmadik
tisztás felett. Részt vesznek a már most kitûnõ
formában levõ citromlepkék és nappali pá-
paszemek.

Galacsingörgetõ verseny a juhlegelõn! Részt
vesznek a ganajtúróbogarak. Mindenkit szí-
vesen látunk.

Kop, kop, kop! Kultúrhírek: hazatért téli
körútjáról hírneves énekesünk, a kerti poszáta.
Énekét zenekari kísérettel adja elõ. Fellép a nagy
fülemüle, a kerti geze, a kis poszáta, a tö-
visszúró gébics, a citromsármány, az arany-
málinkó. Nem mindennapi hangverseny lesz,
mindenkit szívesen látunk. A belépés díjtalan.

Tücsök Tádé üzeni, hogy népi zenekara hi-
ánytalan, s mindennap ingyenes hangverseny-
nyel kedveskedik a rétek lakóinak. Jobb szár-
nyán a  vonó a téli nedvességben megereszke-
dett egy kicsit, de már rendbe hozta, s hangzá-
sa kifogástalan.

Béka Béla férfikórusa is fellép minden es-
te, nem kell a tóig fáradni, van hangerõsítõjük.

Kop, kop, kop! Divatvilág! Erdei tündérkék,
figyelem! Megnyílt a patakparti „gyöngyvirág
kalapszalon”. Aki a szellõsebb kalapokat ked-
veli, annak a „nefelejcs-szalont” ajánljuk, bõ
választék, felejthetetlen modellek! A fiú tün-
dérkéket inkább a „tölgykupacs-szalon” várja,
a kupacs-vadászkalap férfiasabb.

Kop, kop, kop! Fontos, közérdekû hirdetés!
Az egész erdõ bölcsödévé alakult. Csörtetni,
hangoskodni tilos, mert mindenfelé fiatal éle-
tek pihegnek. Ne zavarjuk a fészkek nyugal-
mát! Különösen vigyázzunk a nagy páfrány le-
velei alatt lapuló, egynapos õzgidácskára!

– El kell ismerni, érti a dolgát az öreg! –
húzta ki büszkén magát Harkályné.

MÁJUSI HÍRADÓ

Melyik az a cserjénk, amelyik májusban vi-
rágzik, és virágzatából kellemes ízû, házi üdí-
tõitalt készítünk?
Márciusi megfejtés: Jegesmedve, sarki róka,

havasi nyúl, hóbagoly, hófajd, hermelin.
Nyertesek: Koncz Imola, Szamosújvár; Szabó

Yvette, Biharfélegyháza; Bíró Csenge, Szent-
máté; Kasza Gyöngyvér, Csíkszentgyörgy.

KISKÓPÉ
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Szólj,
szám!

A 90 versenyzõ csapat közül 13-an
vettek részt az országos döntõn, Zi-
lahon: a nagyváradi Dacia Iskola IV. B
(I. díj); a kolozsvári Apáczai Líceum
IV. (II. díj); a marosvásárhelyi 17. sz.
Iskola, IV. D (III. díj); a gyergyóditrói
IV. B (Napsugár-díj); a székelyke-
resztúri Petõfi Sándor Iskola IV. C
(Napsugár-díj); a kézdivásárhelyi
Petõfi Sándor Iskola IV. A (Napsugár-
díj); a dési 1. sz. Iskola IV. E (dicsé-
ret); a zsibói O. Goga Iskola IV. B; a
szalárdi IV. B; a zilahi I. Maniu Gimná-
zium IV. B; a zabolai IV. B; a csík-
szentdomokosi Márton Áron Iskola
IV. A; az aranyosegerbegyi IV. B. 

További 13 osztály a Napsugár
Nyelvõr díját érdemelte ki: a szent-
egyházai Tamási Áron Iskola IV. A; a
marosvásárhelyi G. Coºbuc Gimnázi-
um IV. C; a nagyváradi G. Coºbuc Is-
kola IV. B; a székelyudvarhelyi Palló
Imre Mûvészeti Szakközépiskola IV. B;
a csernátoni 3. sz. Iskola IV.; a ko-
vásznai Orbán Balázs Iskola IV. C; a
gyimesközéploki Majláth Gusztáv
Károly Iskola IV.; a gyergyószentmik-
lósi Salamon Ernõ Líceum IV. B; a
csíkszentdomokosi Márton Áron Is-
kola IV. B osztálya; a mezõfényi, a
varsolci, a csíkmenasági, az erdõ-
fülei IV. osztály.

Márciusi megfejtések: 1. Szempilla,
szemorvos, szemfedõ, szemle, szem-
füles, szemrevaló, szemrehányás,
szemtelen, szemben áll, szembeszáll,
szembesít, szemközt, szemlél, szem-
lesütve, szemrevaló, szemügyre vesz;
2. áld, álom, álarc, álruha, áldomás, ál-
nokság, álló, állás, állami, állandó, áll-
dogál, állatkert; 3. Kató, Gitta, Dorka,
Berta, Bella, Ella, Ati, Kati. Nyertesek:
a marosvásárhelyi T. Vladimirescu Is-
kola IV. B osztálya; a szamosardói IV.;
a tatrosforrási IV. osztály.

MMáárrcciiuussii  nnyyeerrtteesseekk::

PPaattaakkii  IIllddiikkóó  ééss  TTíímmeeaa,

Küküllõkeményfalva (1);

GGaallaaþþii  EErriikkaa, Görgény-

üvegcsûr (2); MMaaiieerr

AAddrriieennnn,,  Sarmaság (3).

MMaaggyyaarroossii  BBaarrnnaa  AAllppáárr

és ªªuutteeuu  EErriikkaa, Szászrégen

Havonta
3 díjat

sorsolunk ki
!
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Fess bátor foltokat egy rajzlapra, hajtsd ket-

tõbe, nyomtasd le – érdekes, szimmetrikus for-

mák képzõdnek. Most vágd ki õket, és

ragassz belõlük tavaszi kollázst.             

MMaasszzaatt  MMûûvvéésszz

33

22

11

KönyKönyvmolyvmoly
Az ezeregyéjszaka meséit min-

denkinek ajánlom, mert szerin-
tem nagyon különleges, de olyan,
hogy még a televízióban is lehet
látni. Elõre mondom, hogy olvas-

sátok el, mert nagyon szép.
Gyarmathy Tímea, Nagybánya

Petõfi Sándor János vitéze a vilá-
gon a legjobb, mert szomorkás, vi-
dám és érdekes egyszerre.

Péntek Helga, Egeres-Gyártelep

Szeretettel ajánlom mindenkinek
az Egy komisz kölök naplója címû
regényt Metta V. Victortól. Ez a
könyv vidám perceket ígér.               

Sugár Tímea, Csíkszereda

Andersen: A kis gyufaáruslány cí-
mû meséjét olvastam. Szomorú,
mert a kislánynak meghalt az anyu-

kája, és nagyon fázott. Remélem, mindenki elolvassa.
Sipos Brigitta Beáta, Szalárd

Grubanov Ramona,
Szabdka:

Csizmás kandúr

�
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Mikor megyek haza, 
Örül a két kutya.
Tappancs csóválja a farkát,
Pindur tartja ki a mancsát.
Együtt alszik a két barát,
Pindur húzza a macska farkát.
De hiszen õ még csak gyerek,
És játszani nagyon szeret!
Almási Emõke, Szilágycseh

Bolha, Bolha,
Rosszcsont kutyám,
Elkóboroltál délután.
Üres pórázt hagytál reám,
Büntetés lesz ezután.
Egy hétig nem játszom veled,
Ez lesz a te szégyened.
Szabó Tamás, Kérõ

Az egyik juhunknak
ikerbáránykái születtek.
A kisebbik nem tud szop-
ni az anyukájától, cumis-
üvegbõl babatápszerrel
etetjük. Borikának nevez-
tük el. 
Deák Kamilla és Tamara
írása és rajza, Székelykeresztúr 

Van egy kutyám, neve Fickó,
Kedvenc helye a kis kuckó.
Ahogy meglátja a csontot,
Rám is vakkant ötöt-hatot.
Vakkantástól én nem félek,
Barátom lesz, amíg élek.
Uszkay Mátyás, Berettyószéplak

Rigó Béla

Állatkertben: a papagáj azt mond-
ta: „Szia!”, a víziló olyan dagi volt,
alig fért a medencéjében, de a
kedvemért megmutatta világhí-
rû merülését. A kígyó volt a leg-
viccesebb: kifordult a bõrébõl.
Szabó Zsófia, Nagyvárad

Van nekem egy kiskacsám,
Úgy hívják, hogy Baltazár.
Mikor leszáll az est, õ is lepihen,
Álmodik szép, nádas tóról,
Én is álmodom a kiskacsámról.
Rancz Annamária, Olasztelek

NNáállaattookk

Moldvai Tímea, Margitta

Balla Bettina, Szilágyperecsen

Lukács István, 
Csíkkarcfalva

Székely Zoltán Norbert, ZsibóK
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Nagy Zoltán,
Szatmárnémeti

Horváth Leilla, Tordaharasztos

llaakknnaakk--ee ááll llaattookk??

Zöld a pici papagáj, 
Jó napot kiabál.
Kalitkából menekülne, 
Az egekig felrepülne.
Hintázik és pereg-forog, 
Ugrándozni de jó dolog!
Timár Rita, Csíkszentdomokos

Volt egy kelekótya ka-
kasunk. Megyek, hogy
enni adjak a tyúkoknak,
s hát azok mind körbeve-
szik a kakast. Nézem, mi
történik? Hát csodáknak
csodája, a kakas megtojt. 

A sok tyúk elbujdosott
szégyenében.

Aki nem hiszi, járjon a
végére.
Gál Sándor, 
Felsõboldogfalva 



Aranyos kiskutya,
Fekete a szõre,
Alacsony növésû,
Lehajló a füle.
Õ az elsõ kutyám,
Brumi a neve,
Vigyázok, hogy soha
Ne legyen baj vele.
Balla Bettina, 
Szilágyperecsen Száll a basa, mint a gólya,

Suhog a bõ bugyogója.
Felrúgta egy tarka boci,
Így kezdõdött el a foci.
„Ilyenek a tehenek?!
Ha leérek, pihenek.”
Farkas Nóra, 
Marosújvár

Volt egy róka, ravasz róka,
Hegyes füle, lompos farka.
Sûrû erdõben lakott,
Kövér lúdról álmodott.
Bodri kutya észrevette,
Rókalyukba bekergette.
Bódiss Boglárka, Margitta

Olyan ügyes, mint te,
Sõt egy kicsit ügyesebb.
Megõrzi a házadat,
Elkergeti a rosszakat.
Márton Szónia Rebeka

Hosszú füle, rövid nyaka,
Hosszú teste, rövid farka,
Az õ neve Aladár,
Két fülével kalapál.
Szereti a retket, répát,
Megeszi a cukorrépát.
Balogh Fanni

Ni te, ott egy nyuszi!
Az õ neve Sziszi.
Hogyha otthon hagyom,
Megrágja paplanom.
Ha jön hozzám Horvát,
Megrágja nadrágját.
Ez a kicsi Sziszi
Rontó-bontó nyuszi.
Pãdurean Anna Júlia

Nyuszi-puszi, szürke nyuszi,
Az udvaron ugri-bugri.
Játszik, ugrik, ez szokása,
Ölbeszökik mókázásra.
Antal Szabolcs

A szászrégeni A. Maior 
Gimnázium IV. B osztálya

Az én kertem kicsike,
Benne legel kiskecske.
Pap István, Marosújvár

Milyen a szarvas?
Agancsa hatalmas.
Erdõt járja négy patája,
Két kis borja hazavárja.
Varga Nóra Imola

Incze Annamária, Csíkszereda

Szilágyi Réka, Gyergyószentmiklós

Halmágyi Levente, Csíkmenaság

Kóti Norbert, Élesd
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Bekõ Csaba László,
Sepsiszentgyörgy
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Osztián Pálma, Marosvásárhely
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Tapsifüles nyuszikák,
Bolyhos, selymes bundácskák,
Haza kéne ugrálni, 
Murokkal vár anyuci.
Anyucikám, kedvesem,
Majd meghalunk éhesen!
Szekeres Melissa



22

Kismadárka ül a fán,
sürög-forog, fészkét javítja már,
belerakja tojáskáit,
szorgalmasan költögeti.

Mátéi Apolka, Szamosardó

Barázdabillegetõ,
A fa oldalába rakjál
Kuckót szénából, szalmából.
Költsél kis fiókákat,
Vigyél nekik hernyókat!

Rab Tímea, Székelyderzs

Anyák napja van ma,
Virágok ideje!
Legyen mindenkinek
Virág a kezébe!
Legyen piros rózsa, 
Vagy akár ibolya,
Csak legyen szívünk 
Legszebb ajándéka!

Karabinos Kinga, 
Marosvásárhely

Ezt a csokrot
neked hoztam,
Nõk napjára, anyukám!
Kérlek, légy mindig vidám!
Szeretlek én téged nagyon!
S azt igazán jól tudom,
Hogy te is szeretsz engemet
Nagyon-nagyon.

Siegel Gertrud, Hadad

Irkafirka
Édesanyám 
Szeme kék,
Nagyon szép,
Mint a kék ég.
Szépen csillog,
Kék a szeme,
Ha a nap rásüt,
Vidám lesz.
Müller-Göthér Helga, 

Barátos

A halak mosolyognak,
A réten a gyerekek játszanak,
A mackó kikukucskál a barlangjából,
A madarak fészket raknak ágakból.

Szabó Noémi, Nagyvárad

Itt a május,
Vigad falu, város.
Nyílnak már a virágok,
Indulnak a leányok.
Szedik a sok virágot,
Mindenféle palántot.
Tavaszi szellõ, fuvallat,
Nem fázik a lábad,
És nem vacog a fogad.

Sebesi Renáta, 
Nyárádköszvényes

Miklós Henrietta, Nagyvárad

Molnár-Fekete Vivien,
Marosvásárhely

Fodor Emese,
Szilágysomlyó

Szekeres Edina, Bánffyhunyad

Bartha Kinga,
Tordaharasztos
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Vonház Réka, Szaniszló
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Anyák napja van,
és felköszöntelek boldogan.
Nagyon szeretlek,
drága Anyukám!

Czvikker Lilla Adrienn, 
Nagyvárad

�
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Te drága gyöngyvirág, csilingelõ.
Anyák napján ragyog szemed,
Mint a melegítõ napsugár,
Rám nevet.

Bartha Zenkõ Imelda, Barátos

Édesanyám mindig vár,
Mindent kedvemre csinál.
Azért néki szót fogadok,
Mindig jó jegyeket hozok.

Bartha Róbert Attila, 
Marosújvár

Õ mindig jó velem,
Szeret segíteni nekem,
Hasznos dolgokra megtanít,
És engem nagyon boldogít.

Berindei Dávid, 
Szentmihály

Ha rossz vagyok,
akkor is segít,
hogy jó legyek, és
szeret minket. Ha
jó vagyok, akkor
mindig kapok vala-
mi meglepetést. Én
nagyon szeretem
édesanyámat. Koncsag Alpár, Alfalu

Irkafirka

Kinyíltak a virágok,
Szép színekben pompáznak,
Mint a nap az égen.
Édesanyám nézegeti,
És mosolyog szépen.
A tanító néninek is
Viszek belõle,
Hogy tartson sokáig, örökké
Mosolygós jókedve.

Kiss Renáta, Völcsök

Május elsõ napján
Kinyílott az orgona.
Hozzám szállt az illata,
Én meg szépen leszedtem,
S kölnit készítettem.

Márton Szónia, 
Szászrégen

Boér Katalin, Nagyvárad

Szabó Noémi,
Gyergyószentmiklós

Kádár László Gellért,
Zabola

Nagy Dalma, 
Kovászna

Törõdésed 
több a soknál,
Szereteted 
végtelen,
Köszöntelek, 
édesanyám,
E szép, harmatos 
reggelen.

Doloczki Lilla, 
Szatmárnémeti

ªuteu 
Erika,
Szászrégen
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Édesanyám, kicsi vagyok,
De a szemem terád ragyog.
Azt kívánom, soká éljél, 
Mint a világ, fényeskedjél.

Ilyés Zsolt, Barátos
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E lapszám meg-
jelenését támogatta

a SZÜLÕFÖLD ALAP
a határon túl élõ 

magyarok
megsegítéséért

Kora reggel, mikor mész munkába,
Arcomon ég kezed puha simogatása.
Megcsókolsz, betakarsz, 

simogatsz, becézel,
Szívem tele van szereteteddel.

Menyhárt Henrietta, Vajdaszentivány



Tudjuk, hogy anyák napjára kicsi,
szeretõ szívetek mellé édesanyátok-

nak adnátok az egész világot.
Készítsétek el valamelyik ötletünket.

Ez lesz a legszebb meglepetés
anyukátok számára.

Minden tulipánhoz egy szárat és három
szirmot kell kivágnod zöld, piros, sárga 
kartonból. A szirmok hátát ragaszd
egymáshoz, s a kehely aljába bújtasd be a
szárat. A három tulipánt varrd vagy kap-
csold össze, kösd át szalaggal. 
Végül még lepkét is varázsolhatsz rá.

Ari Katalin tanító néni érsemjéni
tanítványai már kipróbálták. A 11. oldalon

megtalálod a tulipán és a foltbaba
szabásmintáját. A babát másold vastag

kartonra, a körvonalakon belülre ragassz
színes papírdarabkákat.

Péter Ilona, visai
tanító néni pödört

virágjához hosszú,
színes papírcsíkokra

van szükséged.
Ceruzával

göndörítsd,
halványan rajzold

meg a virágot vagy
bármilyen formát a

kartonlapra, a rajzolt
részeket kend be

ragasztóval, és fino-
man nyomd rá a

csigák élét.

A fonott szívet a mezõfényi Poósz
Renáta küldte. A 11. oldalon

levõ két mintát vágd ki,
hajtsd kettõbe, vagdosd
be, majd szõdd össze a
csíkokat. Egyszerû és
gyönyörû.

NNeekkeedd aaddoomm!!


