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Indul a születésnapi staféta!
Ha hozzátok ér, kössetek szalagot a botra, 

és gyorsan küldjétek tovább.

Szeptembertõl 4 oldallal

és sok érdekességgel

gazdagabb a Napsugár!



Ha a NNAAPPSSUUGGÁÁRR-t olvasod,

nemcsak a TTAANN--ÉÉVV, 

hanem a MMEESSEE--ÉÉVV és

a JJÁÁTTÉÉKK--ÉÉVV is 

kezdõdik számodra!

Légy a barátunk, írj, rajzolj nekünk!

el
sõ
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1155

50 eves a
,

2007. januárjában 50 éves a Napsugár. A fél évszázados születésnapot
veletek szeretnénk megünnepelni.

A szatmári tanító nénik ötlete alapján szeptemberben négy stafétabotot
és négy emlékkönyvet indítunk Kolozsvárról a négy égtáj felé. Nektek kell majd továbbadnotok
településrõl településre, iskoláról iskolára. Ha hozzátok ér, kössetek a botra szalagot az iskolátok ne-
vével, írjatok rövid üzenetet, ragasszatok fényképet az emlékkönyvbe, majd vigyétek át a legközeleb-
bi iskolába, faluba, városba.

Decemberig bejárja ez a staféta széltében-hosszában egész Napsugár-országot, eljut mind a
18000 lakójához. Ha visszatér hozzánk a szalaggal tele 4 vándorbot, a fényképpel-élménnyel tele 4
könyv, büszkén mutatjuk majd a világnak: ilyen nagy, erõs és vidám a Napsugár-család.

rongybabát és botparipát
készítettünk,

virágképet 
ragasztottunk,

csángó muzsikára tán-
coltunk, játszottunk,

a várnak királya is
volt, minden nap
más,

jelmezbált rendeztünk,

bútorfestést
tanultunk,

játéktallérjainkat
nagyvásárban
költöttük el.

összemértük
tudásunkat,
erõnket,
ügyes-
ségünket,

belekóstoltunk az
ötvösmesterségbe,

Az illyefalvi
NAPSUGÁR-

táborban

NNAAPPSSUUGGÁÁRR--

TTAALLLLÉÉRR  



4

Hadak útjánHadak útján
Szeptemberben történt

1526 szeptemberében I. Szulejmán kifosz-
totta Buda várát. Mohácsi szörnyû vereségünk
után senki sem állta útját. Buda kincseit hajókra

rakták, a Dunán, a Fekete-ten-
geren meg sem álltak velük
Konstantinápolyig (ma Isztam-
bul). A hadizsákmány között
voltak, és javarészt máig is ott
maradtak Mátyás kincset érõ
Corvinái.

Épp 160 év múlva –
1686 szeptemberében –
az osztrákok vezette egye-
sült keresztény hadak
visszafoglalták Buda várát
a töröktõl. De ebben nem
sok köszönet volt. A Habs-

burg kétfejû sas ve-
szedelmesebbnek bi-
zonyult az iszlám fél-
holdnál. A török faigát
felváltotta az osztrák
vasiga – mondták a
magyarok.

És lám, újabb 160 év
múlva az 1848-as sza-
badságharc rövid idõre
visszaadta nekünk kirá-
lyi várunkat. 1848 szep-
temberében a magyar
sereg kiûzte
az osztráko-
kat Buda vá-
rából. 
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LENGYEL DÉNES

MÁTYÁS 

KIRÁLY

KÖNYVTÁRA
Mátyás király budai palotáját min-

denki megbámulta; egyesek a tágas
ebédlõket, a fényes hálószobákat
dicsérték, mások a berakásokkal
ékes ajtófélfákat vagy kandallókat,
amelyeknek tetején szebbnél szebb
szobrok állottak. Sokan megbámulták a
könyvesházat is, amely görög és latin
könyvekkel volt tele. Különösen a köny-
vek kötése tetszett a látogatóknak: min-
den köteten Mátyás király címerét látták.
Ezért aztán a Corvin névrõl el is nevezték
a könyveket Corvináknak.

Tetszett a díszes könyv mindenkinek,
de az olvasáshoz ekkor még kevesen érez-
tek kedvet.

Történt egyszer, hogy Má-
tyás szürkületkor bement a
könyvesházba, mert maradt né-
hány perce, amit kedves köny-
vei között tölthetett. Hát ahogy
belépett, megpillantott egy ron-
gyos fiút, aki a hátsó kijáraton el
akart illanni.

– Megállj! Ki vagy? – kiáltotta
a király.

A fiú megállt, és álló helyé-
ben úgy reszketett, mint a nyár-
falevél. Hóna alatt egy Corvina
letépett kötését szorongatta.

Nem mert felelni a király sza-
vára, csak állt, és remegett a
félelemtõl.

A király megsajnálta, és azt
mondta neki:

– Fiam, a könyvnek te a
kötését tépted le, pedig
annak a benne levõ tartalom
az értéke. Én is azt tisztelem,
amit a tudósok és az  írók al-
kottak, azért köttetem be

díszesen a könyveket.
Te nem is tudod, mitõl
fosztottad meg maga-
dat, amikor a kötést
ellopod, és a betût itt ha-
gyod.

De már akkor rohan-
tak a könyvtárosok is,
és nyakon csípték a tol-
vajt. Mindegyik ütni
akart rajta egyet, hogy
saját vétkét takargassa,
hiszen az õ hibájuk volt,
hogy a fiú a könyves-
házba besurranhatott.

De a király megvédte a fiút, és azt
mondta a könyvtárosoknak:

– Vegyétek el tõle, amit el akart
lopni, aztán hagyjátok futni. Elég bün-
tetés az neki, hogy egész életében a
tudatlanság sötétjében kell bo-
torkálnia.

1605 szeptemberében a med-
gyesi országgyûlés Erdély fejedel-
mévé választotta Bocskai Istvánt, aki
hajdúkból szervezett, erõs hadsere-
gével megvívta történelmünk egyet-
len le nem vert szabadságharcát.

Bocskai fejedelem az egységes
magyar állam visszaállításáért küz-
dött. Nem fogadta el a törökök által
neki küldött koronát.



Kökény könnye,
gyónó gyöngye –
kék sírás.
Darvak véje
száll az égre –
irkalapra
szépírás.
Piros-pörös hecserli,
szomszédait beperli.

Este tüzes zenebona,
férjhez megy a galagonya.

Páskándi Géza

Szeptember legelsõ iskolai hónap,
munka a diáknak meg a tanítónak.
Vissza-visszatér még egy-egy kedves emlék,
s távolinak látszik, noha most volt nemrég.

Simon Emil

Szent Mihály hava, õszelõ,
Amott egy madár, elmenõ.
Ökörnyál szállong, csillan,
Szellõ lebbenti, illan.

Hûvösödnek a reggelek,
Iskolába készülnek a gyerekek,
Az égen gyûlnek a felhõk,
Sötéten kékellõ kendõk.

Szent Mihály hava, szeptember,
A nyár is szép lassan útra kel,
Majd egyre gyorsabban halad,
Hegynek iramlik, elszalad.

TÓTH ÁGNES

HHÍÍVVOOGGAATTÓÓ

Ha én kilincs lennék,
mindig kilincselnék.
Ha meg csengõ lennék,
folyton csilingelnék.
Ajtó ha lehetnék,
szárnyam nyitogatnám,
sok kedves barátom
mind behívogatnám.

Szõlõszagú
szeptember
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CSEH KATALIN

SSZZEENNTT  MMIIHHÁÁLLYY

HHAAVVAA
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TORDON ÁKOS

AA  TTUUDDÓÓSS  CCSSAACCSSIIAA  TTUUDDÓÓSS  CCSSAACCSSII
Volt egyszer egy bojtos farkú, hosszú fülû,

bársonyszõrû csacsi. Fényes gomb volt a sze-
me, azzal bámult kíváncsi-szelíden a világba.
Orra, szája halovány rózsaszín volt, édes sza-
mártejen élt, s a mamája körül ugrabugrált.

Amikor nem ugrabugrált, a mamája mellett
hevert, s kérdezõsködött:

– Ez mi? Az mi?
– Ez az. Az ez. Kert. Kerítés. Sövény. Istálló.

Alom. Jászol. Abrak. Széna. Szalma. Ház. Ma-
dár. Kutya. Macska. Ember. Kút. Víz. Patak.
Híd. Utca. Domb. Halom. Malom. Rét. Mezõ.
Erdõ. Ég. Föld. Felhõ...

Mire a szamártejrõl a szamárkóró-kosztra
tért, már megokosodott a kis csacsi. Szegény
mamája egyre többet pirult, mert az új kérdé-
sekre már nem tudott felelni.

– Nem tudom, nem tudom – vallotta be a fe-
jét rázogatva.

– De én tudni szeretném! – kiáltgatta a kis
csacsi.

A galambok turbékolva kikacagták:
– Kru-kru! A csacsi maradjon csacsi!
A kakas is mérgesen kukorékolta:
– Kukurikuuuu! Igazat búg a galambnép: a

csacsi maradjon csacsi!
Sziszegve kontrázott a gúnár:
– Szszszsz! A szamár – szamár!
– Hess! Hess! Hallgassatok! Márpedig én

juszt is tudós csacsi leszek!!! – rúgott a négy lá-
bával egyszerre négyfelé a kis csacsi.

Odadörgölte rózsaszínû orrát a mama meleg
nyakához, és belesusogta a fülébe:

– Tanulni szeretnék, anyukám! Iskolába sze-
retnék járni!

Elbúcsúzott a mamájától, s felkerekedett,
hogy beiratkozzék az iskolába.

No hiszen, lett nagy hahota, amikor elõadta
a kívánságát! Nevette a tanító, nevették a gye-
rekek. Kereken megmondták neki: Kint tága-
sabb! Szedje az irháját!

Szedte is sebesen, iskolától iskoláig. Hanem
hát jó szóval sehol sem fogadták. Hely sehol se
várta. Még az útszéli szamártüske is megkese-
redett a szájában.

Egyszer Rigóváry Boldizsárral, a feketerigó-
val találkozott.

– Hegyezd jól a füled, kis csacsi – rikkantot-
ta a feketerigó. – Menj el Kökörcsinbe Leckés-
sy tanító bácsihoz, õ majd segít rajtad!

A csacsi jókedvében rázendített a szamárin-
dulóra.

Ment, mendegélt, míg a kökörcsini isko-
lakapuhoz nem ért.

– Gyere csak, gyere csak, kis csacsi! – tessé-
kelte befelé nyájasan Leckéssy bácsi.

A kis csacsi zavarában meg is botlott a saját
lábában. Szépen meghajtotta a fejét, úgy kö-
szönt zengõ csacsinyelven:

– Szép a világ! Jó a világ! – S közben áhítatos
tekintetével majd elnyelte a táblát krétástul,
spongyástul, a katedrát kalamárisostul.

Leckéssy uram megszólalt:
– Gyerekek, íme, itt áll elõttetek ez a kis csa-

csi, akinek az a leghõbb óhajtása, hogy tanul-
hasson. Nálunk maradhatna, én szívesen taní-
tanám, hely is lenne, ha ti mindig tudnátok a
leckéteket, és soha senkit sem kellene a sza-
márpadba ültetnem!

Így került a kis csacsi a kökörcsini iskolába.
És bizony attól a naptól egyetlenegy kökörcsi-
ni gyerek sem akadt, aki ne tanulta volna meg
a leckéjét. Mert restellték volna, hogy elfoglal-
ják a tudásra szomjas kis csacsi helyét a sza-
márpadban.

Azóta a csacsi tán már kijárta a kökörcsini
egyetemet is.
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LÁSZLÓ NOÉMI

SSZZEEPPTTEEMMBBEERR,,SSZZEEPPTTEEMMBBEERR,,

TTAARRKKAA  PPÁÁNNTTTTAARRKKAA  PPÁÁNNTT

Szeptember, zümmögõ,
almaérlelõ idõ,
repkény a nyár falán,
szikraszóró borostyán,
gyantagömb, puha kõ,
lágy szövésû keszkenõ!

Szeptember, rézgolyó,
lágyan imbolygó hajó,
nyári estek tengerén
távolodó játszi fény,
gyenge lángú napkohó,
tünde holddal osztozó!

Szeptember, tarka pánt,
átkötöd a délutánt,
az meg, mióta tied,
kicsit mindig rövidebb,
kicsit mindig hûvösebb –
no, de sose bánd!

ZELK ZOLTÁN

ÕÕSSZZII  DDAALLÕÕSSZZII  DDAALL

Nyári esték víg cigánya,
apró tücsök, ég veled!
Így búcsúznak a fûszálak,
virágok, falevelek.

Avar lepi hegedûdet,
köd takarja már vonód,
kikeletig nem hallhatjuk
a víg tücsök- nótaszót...

Be szép volt! A csillagok 
is azt hallgatták odafenn,
s talán néha táncoltak is
égi aranyréteken.

Így búcsúztak a tücsöktõl...
Szél zúg, jõ a zivatar:
nyári tücsöknóta után
búcsúztató õszi dal.

Gál Noémi,
Zsobok

Gligor Enikõ,
Fintaháza

Albert Attila,
Csíkszentdomokos

Márkus Evelin,
Marosvásárhely



KÁNYÁDI SÁNDOR 

ÕÕSSZZEELLÕÕÕÕSSZZEELLÕÕ

Fázik a Küküllõ,
lúdbõrös a háta,
már csak a nap jár el
fürödni a gátra.

Lenn a gát alatt csak
vadrécék, vadludak.
Õk is búcsúzóban:
tiszteletkört úsznak.

Ékelõdnek aztán
föl az õszi égre,
belevesznek lassan
a kék messziségbe.

Reggelenként apró 
ködfióka s pára
kapaszkodik föl a
partmenti fûzfákra.

Ágaskodik a szél:
leveleket olvas.
Fönn a hegyek között
felbõdül a szarvas.

DONKÓ LÁSZLÓ versei

ÕÕSSZZ  ÕÕSSZZ  

AA  TTAAVVOONNAA  TTAAVVOONN

Fodros õszi a tó,
lúdbõrözik a széle,
szól a szél, a nyárról
mindent elbeszélne.
Elmondaná harsány
szóval a halaknak
száraz zizge náddal
üzenne a napnak:
pár napja virágok
lepték el a gátat,
– õsz után a tóra
holnap a tél támad!

9

Szõcs Beáta,
Ozsdola

Muncaciu Ármin,
Marosludas

Ugron Emõke
Márta

Tordai Imola,
Zilah

VVÍÍZZIIDDAALLVVÍÍZZIIDDAALL

Hallik a csönd,
csak víz neszez,
elfut a szél, 
mert észrevesz...

Tükrös folyón
kisküsz köröz,
ökörnyállal
lendül az õsz...
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GÖNCZ JÁNOS festményei (Szlovénia)

dorjából tüzet rakok,/ Meg-
füttözöm rajta.” Az összeguban-
colódott szálakból, a kócból a
kislányok kócbabát ügyeskedtek.

Sokkal kellemesebb munka volt
a lekvárfõzés. Az udvaron nagy
rézüstben késõ estig fõtt a szilva-
lekvár. Az asszonyok, leányok fel-

váltva kavargatták, s közben já-
tékra, tréfára is jutott idõ. A
szilvakotyó hasas cserépköcsö-
gökben került a kamrába. A
rézüstben egyéb is fõtt szil-
vából, almából, de az a férfiak
örömére: a pálinka. A gyümöl-
csöt, zöldséget pincében, ve-
remben nyersen tették el téli-
re, vagy kemencében és napon
aszalták, szárították. A káposz-
ta hordókban savanyodott.
Leve és cikája egész télen erõ-
és vitaminforrása, magára

böjtös, hússal ünnepi elede-
le volt a családnak. Nem vé-
letlenül írta Apor Péter
1736-ban: „...a savanyú ká-
posztánál magyar gyomor-
hoz illendõbb étket nem tar-
tanának a régi idõben.”

Az õsz kapuja szeptember. Néva-
dó napja 29-e, Szent Mihály. Ekkor
kezdték a legelõkrõl hazahajtani az
állatokat. Bérfizetõ, pásztorfogadó
nap volt. Elterjedtebb pásztorünnep
azonban az októberi Vendel és Dö-
mötör napja, ezért a juhászok, gu-
lyások számadó mulatságát jövõ hó-
napban mesélem el nektek.

Szent Mihály havában az egyre
kurtább nappalok s a hûvös hajna-
lok figyelmeztetnek, hogy
szaporán végére kell járni a
mezei munkáknak, mert a
gazda nyakán a tél. Itt az ideje
az õszi szántásnak és búzave-
tésnek. Hízóba fogják a disz-
nót, keltetik az õszi csibét.

Régen az asszonyok nehéz
munkája volt a nyáron kiázta-
tott kender nyûvése, tilolása,
kifésülése. Az így elõkészí-
tett szöszt télen megfonták, a
kihulló kemény háncsot, a
pozdorját eltüzelték: „Poz-

Kisasszony napján az
aranyszegéllyel kelõ nap-
ban a leányok, asszonyok
meglátták Mária bölcsõjét.

KKEERREEKK  EEGGYY  EESSZZTTEENNDDÕÕ
SSzzeenntt  MMiihháállyy,,  ÕÕsszzeellõõ,,

FFööllddaannyyaa  hhaavvaa

SSZZEEPPTTEEMMBBEERR
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1. Egyed
Ha ezen a napon 
dörög az ég nagyon,
jövõ évben minden 
bõséged vagyon.

5. Lõrinc
Ezen a napon fordul
az idõjárás: ha szép
idõ van, hosszú lesz
az õsz. A „lõrinces”
dinnye, körte már
nem igazán édes.

8. Mária
Szûz Mária születés-
napja. Fecskehajtó
Kisasszony napjának
is nevezik: ekkor
indulnak útnak a ván-
dormadarak.

21. Máté
Máté ébred jó idõre,
jó szüret lesz esz-
tendõre.

23. Õszi napéj-
egyenlõség: egyfor-
ma hosszú a nappal
és az éj.

29. Mihály
Pásztornap.
Megkezdõdik az õszi
vetés.
Ha Szent Mihály
napján még itt van a
fecske,
Karácsonyig vígan
legelhet a kecske.
Ha dörög az ég, 
szép õsz, de kemény
tél lesz. 

Kalákában végzett vidám munka volt a dohánysimítás és fûzés, a
kukoricafosztás. A barátok, rokonok kölcsönösen segítették egy-
mást. Így gyorsabban és vidámabban haladt a munka. Az öregek
meséltek, a fiatalok énekeltek, az est leszálltával táncoltak is. A
legények gyertyával kivilágított tökfejjel vagy álarccal ijesztgették
a lányokat. Az üszkös csövekkel bekormozták, megdobálták egy-
mást. Aki piros csövet talált, elsõnek ment férjhez. Kicsik és na-
gyok jól mulattak a zizegõ csuhé-hegyek
és nagy halom kukoricacsõ között.

Arany János Tengeri-hántás címû bal-
ladájában a kukoricafosztás képei villan-
nak fel:

„Ropog a tûz, messze süt a vidékre,
Pirosan száll füstje fel a nagy égre...
– Szaporán, hé! nagy a rakás, mozogni!
Nem is illik összebúva susogni.
Ki elõször piros csõt lel, 
Lakodalma lesz az õsszel.”

Zsigmond Emese
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CCssuuhhéé--
ccssoo

ddáákk
CCssuuhhéé--

ccssoo
ddáákk

Áztatott csuhé, kukoricaszem, drót,
karton, olló és ragasztó kell hozzá,

no meg ügyes kéz, figyelem 
és türelem.
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A margittai IV. G osz-
tály nedves kukorica-
csuhéból hosszú fonatot készített. Felte-
kerve, összeöltögetvte alátét vagy né-
hány szalmavirággal falidísz lett belõle.

Egy mûvész is megirigyelhetné a
csíkmenasági negyedikesek kukori-
calisztbõl, festett tökmagból, kukori-
caszemekbõl ragasztott finom ritmu-
sú mozaikját.

Nemcsak nekünk, az angyaloknak
is biztosan tetszik Szilágyi Oszkár
nagyváradi olvasónk faszilánkokból
ragasztott temploma.

A nagyváradi Szíki
Bettina fonalból komponált
hangulatos tájképet.

A természet adta, a
margittai IV. G-ések al-
kották júdás pénze
hártyájából (a lepke
szárnya), magjából (a
szeme), kapor- és pap-
rikamagból (a teste),
bodza és kisezerjófû
virágából (a háttér).
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A favágóverseny gyõztese
nyilatkozik:

– Azért gyõztem, mert nagyon
sokat edzettem.

– Hol edzett? – kérdi a
riporter.

– A sivatagban.
– De hiszen ott nincs is fa!
– Most már nincs.

Buksa Emese Tünde, 
Marosvásárhely

�

A kis királyfi utolsó mondata: 
– Süsü, te gyanús vagy ne-

kem, te ittál! Lehelj rám!
Molnár Anita, Désháza

�

A koldus bekopog egy házba:
– Jaj, adjanak már egy pohár

vizet, mert olyan éhes vagyok,
hogy azt sem tudom, hol al-
szom!

Koncz Kriszta, Szatmárnémeti
�

– Mit csinál a zsiráf, ha meg-
csiklandozod a fülét?

– Kirúgja alólad a létrát.
Balla Edwin, Nagyvárad

�

– Hogyan ismered meg a
székelyt a Vidámparkban?

– Bicskával eszi a vattacukrot.
Póka András Kristóf, 
Kalotaszentkirály

�

– Peti, szeretsz iskolába járni?
– Szeretek! Csak az a baj,

hogy ott is kell maradni.
Nagy Hilda, Erdõszentgyörgy
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TTAALLÁÁLLDD  KKII!!HAHOTA☺ ☺ Ha beírod, ha nem a
hálóba a rajzok

nevét, úgyis
megtörténik, amit a

színes oszlopba
rejtettem.

�

KKeeddvveess  ggyyeerreekkeekk!!

EEzz  aa  kkéétt  oollddaall  aazz  éénn  bbiirrooddaallmmaamm..  AAzz  iinnnneennssõõnn  kkiiss

sszzoollggááiimm,,  oollvvaassóóiimm  rreejjttvvéénnyyeeiitt,,  vviicccceeiitt  tteesszzeemm

kköözzzzéé,,  aa  ttúúllssóó  ffeellaaddaatt  mmeeggffeejjttõõii  kköözztt  kköönnyyvvjjuu--

ttaallmmaatt  ssoorrssoollookk  kkii,,  hhaavvoonnttaa  ööttöött..

aa  RReejjttvvéénnyykkiirráállyy



V
A

J
N

Á
R

 I
L
O

N
A

re
jt
v
é
n
y
e Gryllus Vilmos versikéje így

kezdõdik:

MMóókkuuss,,  mmóókkuuss,,  mmiitt  ccssiinnáállsszz??

FFeennyyõõttoobboozztt  ggyyûûjjttöökk..

AA  mmaaggookkaatt  mmeeggeesszzeemm......

A vers következõ két sorá-

val pályázhatsz. 

Tedd postára mielõbb 

a megfejtést! 

Benevezhetsz egyénileg, de

csoportosan is, az osztály

nevében, ha mindenki

megoldotta a feladatot.

�

RREEJJTTVVÉÉNNYY--

PPÁÁLLYYÁÁZZAATT

VÍZSZINTES
1. A megfejtés elsõ

része
9. Harang alakú borító
10. NARVÁL
12. Kalap közepe!
13. Csokoládémárka
14. Kiss Anna névjegye
15. Lapulni kezd!
16. Földet forgat
17. Kettõnk közül nem én
18. Hírként közöl valamit
21. Titkon figyel
22. Ütõhangszer
23. Föld alatti üregben

lakó állat

24. Tamás Angliában
25. Hatósághoz intézett

kérése
27. Személyes névmás
28. Csigafarok!
29. Nem valódi
30. Téma közepe!
31. A tengerpartot borítja
33. Brassai Sámuel

névjegye
34. Magyarországi

helységbõl való
(ECSERI)

36. Áll alatti zsírpárna
FÜGGÕLEGES
1. Kis híján abakusz!

2. Kizárólagos birtok
3. Idõmérõ (ékezet-

hiány)
4. Kettõzve játékszer
5. Zenei páratlan betûi
6. Lel
7. Éktelen Éva!
8. Libabeszéd
11. Rakás mássalhang-

zói
13. Ha földbe kerül, ki-

csírázik
15. Alsó végtag
17. Megmunkálatlan kõ
19. Fanyar ízû, fán ter-

mõ, erdei gyümölcs

20. Rendben van 
angolul, fonetikusan

21. Végül tilol!
23. Kül- ellentéte
24. A megfejtés

második része
25. Éléstár
26. Ollós állat
28. GOE
31. Magyar, svéd, vati-

káni gépkocsijel
32. Angol olaj
33. Vastagabb pálca
35. Cicavég!
36. Varróeszköz
37. Ari Kati névjegye
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A MÁJUSI REJTVÉNY-PÁLYÁZAT megfejtése: Benned kaptam elsõ fész-
kemet. A JÚNIUSI PÁLYÁZATÉ: Ajándék lónak ne nézd a fogát. Közös lónak
túros a háta. Könyvjutalmat nyertek: Bálint Gellért, Csobotfalva;
Domokos Abigél és Norbert, Magyargoroszló; Fülöp Erika, Székely-
vécke; Kardos Eszter, Marosvásárhely; Lakatos Csilla, Monó; Oláh
Réka, Tenke; Szántó Lajos, Rugonfalva; Teleky Orsolya, Gyulafehérvár;
Vass Róbert, Görgényüvegcsûr;  a héderfájai és a szilágyfõkeresztúri
tavalyi IV. osztály.

A TAPSI NAPSI nyertesei: Almási Emõke, Szilágycseh; Balogh Leóna, Vérvölgy; Incze
Helga, Köpec; Kovács Dóra, Erdõszentgyörgy; Molnár Henrietta, Désháza; a nagyváradi Szent
László Gimnázium tavalyi II. osztálya.

�
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Szõlõszagú szeptem-
bert és titokfejtõ tanévet

kívánunk nektek. Sok vála-
szolnivalónk gyûlt össze június óta.

Köszönjük mindenkinek, aki meglátogatta szer-
kesztõségünket. Gratulálunk a tekerõpataki har-
madikosoknak vidám osztálylapjukhoz, a Cókmók-
hoz. Büszkék vagyunk a dési Erkedi Beátrixra és
Faragó Elõdre, akik Napsugár különdíjat nyertek a
Petõfi Sándor Vers- és Prózamondó Versenyen.

Örömmel olvastuk a sok-sok érdekes levelet,
nézegettük rajzaitokat: Zoványi Orsolya, Kolozs-
vár; Csegezi Noémi, Torda; Fábián Apolka,
Bekõ Tímea, Derzsi Kriszta, Sepsiszentgyörgy;
Liber Brigitta, Bethlen; Papp Laura, Ákosfalva;
Szappanos Brigitta, Tóth Beatrix, Nagyvárad;
Bogya Dániel, Nagybánya; Bálint Enikõ és
Kinga, Berettyószéplak; Tolnai Eszter, Tóth
Brigitta és Attila, Szilágyfõkeresztúr;
Erdei Botond József, Völcsök;  Kuki
Andrea, Kubinyi Regina, Szat-
márnémeti; Török Evelin, Apát-
keresztúr; Vér Szeréna, Kardos
Eszter, Marosvásárhely; Buksa
Emese, Orbán Tekla, Maroske-
resztúr; Sánta Anita, Vajdaszent-
ivány; Moºoroceanu Szabina,
Vámosgálfalva; Jakab-Péter
Emese, Négyfalu; Farkas Ilonka,
Havadtõ; Kelemen Kriszta,
Tekeres Barbara, Parajd; Simó
Piroska, Székelyszállás; Deák
Tamara és Kamilla, Székelyke-
resztúr; Bartha Vivien, Tordaharasztos; Bogdán
Bernadett, Beretttyószéplak; Keresztes Éva és
Heléna, Sarmaság; Sztojka Melissza, Székelyud-
varhely; Szász Róbert, Köpec; Sipos Karolina,
Magyarnemegye; Almási Emõke, Szilágycseh;
Tatár Zsuzsanna, Dohi Alfonz, Kõszegremete;
Kedves Bernadett, Csíkszentdomokos; Moarcãº

Ana, Keresztvár; Barabás Norbert, Hidegkút;
Szitás Ferenc és Zsombor, Lõrincz Róbert,
Székelyzsombor; Finna Dániel, Papp Szabolcs,
Kádár László, Zabola; Dinka Nándor, Szakács
Brigitta, Brassó; Bartos Annamária, Segesvár;
Madarász Renáta, Gál Hunor és Attila, Borzont;
Fábián Izabella, Kobátfalva; Molnár Viki Erika,
Mátyás Andrea és Henrietta, Monó; Szántó
Kincsõ, Margitta; György Edina, Lövéte;
Forgács Judit és János, Görbeháza (Magyaror-
szág); Varga Brigitta, Sárvásár; Kerekes Ferenc,
Csete Sámuel, Elek Dávid és Levente, Szalárd;
Érsek András, Dombi Anetta, Boldogfalva; Lacz
Bernadett és Norbert, Csíkszentgyörgy; Bíró
Csenge, Szentmáté; Kuti Oszkár, Magyarsáros;
Ambrus Enikõ, Ülke; a gyergyószentmiklósi Fo-
garassy Mihály Iskola tavalyi III. és IV. B, a Sala-
mon Ernõ Iskola II. A; a csernátoni 3-as Iskola II.
és IV.; a tordai T. Murãºanu Iskola II. D; a brassói
Áprily Lajos Fõgimnázium III. B, a 8-as Iskola III. F;

a kovásznai Orbán Balázs Iskola III. B;
a marosvásárhelyi 2-es Iskola II. C;

a kolozsvári Báthory István
Líceum III. C, a Brîncuºi Iskola IV.
D; a csíkszeredai Nagy István
Mûvészeti Líceum III. D; a
szatmárnémeti Bãlcescu-Petõfi
Iskola IV. C; a nagybányai N.
Iorga Iskola III. C; a nagyváradi
G. Coºbuc Iskola IV. B osztálya;
az alsószakadáti IV.; a tordaha-
rasztosi III.; az árpádi IV.; a sza-
lárdi IV. B; a szilágyfõke-
resztúri IV.; a mezõfényi III.; a
margittai II. S és III. G; a csík-

szentdomokosi II. B; az orbaiteleki III.; a dési III.
E; az egri III.; az ülkei III-IV.; a szamosardói IV.;
a vargyasi III.; a gyergyóditrói IV. B; az aranyos-
gyéresi III. D; a nyárádszeredai IV. C osztály; a
völcsöki, a szentábrahámi, a zabolai, a lövétei
kisiskolások; a marosvásárhelyi Dorcas Gyer-
mekotthon lakói.

LEVELEZÕ

Kedves inasom, ebben a tanévben nem súgok neked rajzolni-festeni való ötleteket. Keress te

magad témát, olyat, amit érdekesnek találsz – mûvésznyelven szólva: ami megihlet. A hátlapon

minden lapszámban kiállítást rendezek a legsikerültebbekbõl! Várom munkáidat!

MMaasszzaatt  MMûûvvéésszz

MMáájjuussii maszatolós-kivágós-ragasztós feladatomat ügyesen oldotta meg a köpeci SSzzáásszz  RRóóbbeerrtt,

a szatmárnémeti JJaanniiccsskkóó  DDóórraa és SSzzéékkeellyy  ÁÁrroonn valamint a nyárádremetei NNyyuullaass  NNooéémmii

EErrzzsséébbeett. A jjúúnniiuussii feladat népi minta lerajzolása volt. Könyvjutalmat nyert KKoonncczz  KKrriisszzttaa, Szatmárnémeti, SSzziittááss

FFeerreenncc  és ZZssoommbboorr, Székelyzsombor, KKeerreesszztteess  ÉÉvviikkee  és HHeelléénnaa, Sarmaság.

Júniusi lila kérdéseink a ló körül forogtak. Sokan tudták a választ: Fadrusz János; becsap; lóhere,

lóbab, lósóska; a mén, a csõdör hím ló, a paripa herélt ló; három éves; 1-4, 2-5, 3-6, 4-7, 5-3, 6-1, 7-2;

fut, léptet, lépeget, táncol, galoppozik, trappol. A gyõztesek ha lovat nem is, de szép könyvet nyertek:
Major Máté, Székelyszenterzsébet; Tolokán Andrea, Marosludas; a csíkmadarasi tavalyi IV. A.

Mi ragyog legszebben a világhálón?
A Napsugár!

Látogasd meg színes 
és érdekes honlapunkat. 

Nézelõdj, tájékozódj, írj nekünk.
www.clicknet.ro/napsugar
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KönyKönyvmolyvmoly
Jack Londontól a Fehér Agyar címû

könyvet ajánlom, mert a farkasokról
mindent leír. Sok izgalom van benne, és
megmutatja, hogy a farkas nem is olyan
gonosz.

Cseke Norbert, Szentegyháza 

Kedvenc könyvem címe: Mesék Mátyás királyról. Nagyon tetszik,
mert szórakoztató és tanulságos történetekrõl szól.

Tatai Csilla, Margitta

Mindenki figyelmébe ajánlom Dobos Edit Mini manó kalandjai címû
könyvét, melyben sok tanulság van. Például, hogy nem szabad
rosszalkodni, hazudni, és ki kell segíteni a másikat a bajból.                

Sipos Brigitta Beáta, Szalárd

A kedvenc íróm C. C. Lewis. Hétkötetes könyvének elsõ része A
varázsló unokaöccse. Mindenkinek ajánlom, mert humorból és kalan-

dokból nincs hiány benne. 
Domokos Norbert, Goroszló

Olvassátok el a Tavak köny-
vét Wass Alberttõl, mert tele
van varázslattal. Semmi sem
jobb, mint minden nap leülni,
kezünkbe venni egy könyvet,
és olvasni.
Gyarmathy Tímea, Nagybánya

1. Nem mindegy: szem-
üveg vagy üvegszem, disz-
nózsír vagy zsírdisznó, em-
lékmû vagy mûemlék. Fog-
laljátok egy-egy mondatba
mindenik összetett szót. Ke-
ressetek ti is néhány hasonló
szópárt.

2. Az euró lassan bekebe-
lezi a nemzeti pénznemeket.
Ne hagyjuk elfeledni. Gyûjt-
setek minél több régi és mai
pénznevet!

3. Eszem ágán ül két holló, 
csõrükben egy rozsdás olló...
Írjatok még két rímelõ sort

Tóth Ágnes versikéjéhez.
Foglaljátok mondatba az

eszem ágában sincs kifeje-
zést.

Bíró Barna,
Csíkszereda
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Szólj, 
szám!

TTEESSTTVVÉÉRREEKK  KKUUCCKKÓÓJJAA

Az oroszhegyi harmadikosok testvérfáján a
nagy almák az osztályt, a kicsik a testvéreket jelö-
lik. Kinek van a legtöbb testvére?

A testvérem, Edina 13 éves. Mint minden testvér, mi
is sokat veszekszünk, de azért nagyon szeretjük
egymást. Segít nekem a tanulásban, és ketten segítünk
a szüleinknek a házimunkában. A testvérem szeret
kézilabdázni, én pedig focizni. Szász Ákos

Két testvérem van. Hunor 19 éves, Erika 14. Sokat
kiabál, de jól megegyezünk. Mindent megosztunk
egymással. Boldog, akinek több testvére van.

Szász Jenõ Alpár

Mi hárman vagyunk testvérek. Zalán 11 éves, Hunor
2. A szüleink nagyon sokat dolgoznak értünk.

Bálint Attila – mindhárman oroszhegyiek

SZEPTEMBER

GGyyûûjjttsséétteekk  aa  bbééllyyeeggeett,,  GGyyûûjjttsséétteekk  aa  bbééllyyeeggeett,,  

hhooggyy  ttáábboorrtt  vvaaggyy  aajjáánnddéékkoott  nnyyeerrjjeetteekk!!hhooggyy  ttáábboorrtt  vvaaggyy  aajjáánnddéékkoott  nnyyeerrjjeetteekk!!
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Vágjátok ki, és

ragasszátok nevetek

mellé a gyûjtõlapra.

Havonta
3 díjat

sorsolunk ki
!
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Októberben túracipõt húz-

zatok, mert Itt születtem ro-

vatunkban égig érõ hegyek

közé, az ezeréves határ leg-

keletibb pontjára, Gyimes-

bükkbe látogatunk.

Számunkra ez a legszebb táj.

Szülõfalunk, Köröstárkány a belényesi me-
dence katlanszerû völgyében, a Fekete-Körös fo-
lyásánál, a Bihari hegyek lábánál épült. A Tár-
kány név valószínûleg török-tatár eredetû sze-
mélynév.

Az 1330-as években a pápai tizedlajstromban
Tharkand majd Tarkand néven említik. 1614-

ben Bethlen Gábor feje-
delem várossá avatja
Nagy Tárkány néven.
Napjainkban a Köröstár-
kány nevet viseli, hisz
kertjeink alatt folyik a
Fekete-Körös. 

A templomtéren a Magyarok Világszö-
vetségének támogatásával emelt emlék-
mûvön sok-sok fehér márványlapocska õr-
zi az I. és II. világháborúban elesett és az
1919 Nagyszombatján a román katonák
által ártatlanul kivégzett áldozatok nevét.
91 halott, 204 árva, egy teljesen kifosztott
falu kiáltott az égre azon a Nagyszombaton. Mi-
közben évente megrendülten hajtunk fejet a hõsök
emlékmûve elõtt, érezzük „az isteni igazságszol-
gáltatás erejét: az árvák emberré cseperedtek, erõ-
sek testben és lélekben. A falak visszakapták dí-
szeiket, a falu is a régi, ha hittel, önbizalommal
bíró emberek lakják”. (Gábor Ferenc)

Ile Klaudia a református templomot
rajzolta le.

A konfirmáló ifjak
tárkányi népvise-
letben tesznek val-
lást hitükrõl.

Tárkány 1200 lakosának túlnyomó ré-
sze református, de mûködik baptista és
evangéliumi keresztyén gyülekezet is.

Itt születtem
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Összeállították a tavalyi IV. osztályosok 
Rigda Enikõ Csilla tanító néni segítségével.

Kistestvéreink nagyon szépen felújított óvodá-
ba járnak, a mi számunkra két iskola is épült.
Szüleink a községházán intézhetik ügyes-bajos
dolgaikat. Lelki táplálékhoz református templo-
munkban és két imaházban juthatunk. Az orvosi
rendelõ iskolánk szomszédságában van. A Falu-
ház kis múzeumában múltunkat idézi a vetett
ágy fodros szélû párnáival és dunyháival, a régi
bútorok és használati eszközök.

Iskolán kívüli programjainkat számos kirán-
dulás is gazdagítja. Cseterky Csaba igazgató
bácsink, aki iskolánk földrajztanára is egyben,
nagyon szép kirándulóhelyekre kalauzol el
bennünket: a kiskóhi Medvék barlangjába, az
aranyosfõi jégbarlangba, a mézgedi cseppkõ-
barlangba, a pádisi karsztvidékre, Biharfüred-
re, Menyházára, a belényesi termálfürdõbe.

Kiránduljatok ti is velünk! Mindenkit szere-
tettel hívunk!

Az óvoda. Mikló Beáta rajza

Az iskolát Benedek Johanna rajzolta le.

II. osztályosok voltunk, amikor megalakult
Rozmaring nevû tánccsoportunk. Több alka-
lommal felléptünk falunapokon, versenyeken,
itthoni és magyarországi folklórfesztiválokon,
illetve testvérfalvainkban, melyeknek szintén
Tárkány a nevük. A nagyváradi középdöntõben
különdíjat nyertünk. Bemutattunk egy tárká-
nyi lakodalmast népdalokkal megtûzdelve és
egy magyar táncot, benne falunk régi táncmo-
tívumai között a híres tárkányi ugróst. Ezen kí-
vül bécsi keringõvel, cigánytánccal, modern
tánccal is szórakoztattuk a közönséget.

Népszokásaink közül még mindig él az újévi
köszöntés. Éjfélkor sok tárkányi a templom tor-
nyában búcsúztatja az óévet, köszönti az új
esztendõt és a falut a Tebenned bíztunk címû
zsoltárral és a Himnusszal.

Húsvétkor a fiúk „illatos vízzel” keresik fel a
lányos házakat. Jutalmuk a jellegzetes tárká-
nyi „pulitéros” tojás. Áldozócsütörtökön illatos
víz helyett hideg víz zúdul a lányokra és a fi-
gyelmetlen fiúkra is. 
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– Kop, kop, kop – hívta fel
a harkály az erdõ lakóinak fi-
gyelmét a sürgõs teendõkre:
itt az õszi betakarítás ideje!
Akinek üresen marad télire a kamrája, annak
könnyen felkopik az álla (vagy a csõre).

– Kop, kop, kop! Fecskék, gólyák, figyelem!
A fecskék a villanydróton tartják megbeszélésü-
ket az utazás idõpontjáról, rendjérõl. A gólyák
bemelegítõ körözése a falu felett.
A többi utas: a poszáták, billege-
tõk, gébicsek, szalakóták, légyka-
pók, füzikék tartsák magukat szi-
gorúan a menetrendhez, és ne ma-
radjanak el a csapattól. Aki elkó-
szál, arra nehéz napok várnak.

– Kop, kop, kop! Õzek, szarva-
sok, nyulak, rókák, menyétek és
erdõ-mezõ egyéb lakói: itt az ideje
a téli bunda felöltésének. Tanácsos
a bundát belülrõl zsírral kibélelni.

A mókus villámsebesen kúszott
le az öreg bükkfa törzsén, és zutty!
– a sündisznó mellett kötött ki a
földön.

– Szinte a hátamra ugrottál! –
méltatlankodott a süni.

– Ezer bocsánat! – nevetett a
mókus. – De azt hiszem, kettõnk
közül én jártam volna rosszabbul.
Hány tû van a tûpárnájában?

– Ez nem tûpárna, hanem védõ-
öltözet – szigorkodott a sün. – Az
enyém pontosan 16220 tüskébõl áll.

– Úgy látom, egy kicsit biceg –
nézte figyelmesen a mókus a sünt. – Belelépett
talán egy tövisbe?

– Semmi, semmi – mondta zavartan a süni
–, csak viszketett a hátam, és megvakartam.

– Hát nem lehet könnyû ezt az izét, akarom
mondani védõöltözetet rendben tartani, na-
ponta megfésülni. Tessék mondani: minden
tüskét külön-külön kell hegyezni?

– Nem hegyezek semmit, és nem szoktam
fésülködni.

– Kérem, ne vegye tolakodásnak a kérdése-
met, otthon nem szokták szurkálni egymást
élete párjával?

– Nem! – nézett szigorúan a mókusra a sün.

– Otthon a tüskéket lesimít-
juk.

– És... hát... szóval... –
ötölt-hatolt zavartan a mó-

kus. – Az erdõben a népek azt fecsegik, hogy
ha a róka megtámadja, és hirtelen összegöm-
bölyödik, a teljesen neveletlen vörösbundás a
hátára fordítja, és az orrára vizel. Ilyen go-
romba bánásmódra ki kell nyújtóznia, s akkor

támadója elkapja.
– Talán elõfordul ilyesmi, de

én még nem találkoztam ennyire
pimasz rókával.

– Mi szeretünk csinosan öltöz-
ni! – nézett végig tetszelegve fe-
hér mellényén, szép, bozontos
farkán a mókus.

– Nekem sem kellene védõöl-
tözet, ha fára tudnék mászni –
mondta a sün.

– Azért ott is laknak ellensé-
gek. A nyuszt épp olyan jó légtor-
nász, mint mi. Még szerencse,
hogy mindig nálunk van az ejtõ-
ernyõ.

– Ejtõernyõ? – képedt el a sün.
– Igen, a bozontos farkunk. Az-

zal kormányozunk, amikor egyik
ágról a másikra ugrunk. Na de el
is köszönök, rohanok, mert tulaj-
donképpen azért szálltam le a
földre, hogy néhány gombát
gyûjtsek a téli éléskamrámba.

– Csak aztán el ne felejtsd, hol
a kamrád! Bozontos farok,

rövid ész! – nézett utána fejét csó-
válva a sün.

SZEPTEMBER

BITAY ÉVA

Említs olyan állatokat,
amelyek téli tartalékot

gyûjtenek!
Májusban a bodza, júniusban a víziló, a lóda-

rázs, a lótücsök, a lótetû, a holló volt a megfejtés.

A nyertesek pedig: György-Lõrinc Zsuzsa, Lö-
véte; Páll Katinka, Szováta; Tatár Zsuzsanna,
Kõszegremete; Orbán Ádám, Nagybánya;
Fejes Tímea, Sepsiszentgyörgy; a marosvásár-
helyi Dacia Iskola tavalyi IV. D osztálya.

Csabai Tímea,
Kézdivásárehely

Sárközi Zsolt, Nagyvárad

Havonta
3 díjat

sorsolunk ki
!

KKIISSKKÓÓPPÉÉ
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A világon mindenütt, ahol fák vannak,
mókus is van. Csak az egészen magas,
sziklás hegycsúcsokon nem él meg.

Fákra építi puhán bélelt, meleg fészkét, és
egész nap a fákon szalad, ugrándozik tobozt, gyümölcsöt keres-
gélve. Nagy ügyességgel nyitja fel a diót, mogyorót. 

Sok ellensége van: vadászik rá a vadmacska, a hiúz, a róka,
a héja, a bagoly, és az ember is elfogja, ha tudja, mert a mókus
nagyon kedves kis állat. De szerencséjére rendkívül fürge, a
látása, a hallása kitûnõ, és így nem könnyû foglyul ejteni.

Mosonyi Aliz 

Közel 400 faja él az egész
földkerekségen. Nagyszerûen
alkalmazkodott a legkülönfé-
lébb életfeltételekhez. 

A mókus

A mókusfélék családjába tar-
tozik az álomszuszék mormota is. 

A prérikutya ugatásszerû hanggal
jelzi a veszélyt, de nem a kutya, hanem
a mókus rokona.

Az ausztráliai erszényes
mókus is ügyes siklórepülõ, ha
kifeszíti buggyos köpenyét.

Gyakorlat teszi a mestert. A fiatal mókus még körberágcsálja, a
tapasztalt már a rostok irányában kettõbe hasítja a mogyoróhéjat.

Nem napon száradó
állatbõr, hanem pikke-
lyesfarkú mókus. Épp
egy fán kötött ki a sik-
lórepülés után.

Az amerikai csíkos mókus,
Walt Disney cserfes Chip és
Dale-je elképesztõen sok diót,
mogyorót képes betömni pofa-
zacskójába.
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A mókus leugrott a fáról, s
egyenesen egy alvó farkasra
esett. Felugrott a farkas, és fel
akarta falni. A mókus kérlelte:

– Engedj el, te farkas!
– Jól van, elengedlek – felelte

a farkas –, de elõbb mondd meg
nekem, miért vagytok ti, móku-
sok, olyan vidám teremtések?
Nekem mindig rossz kedvem
van, ha meg titeket figyel valaki,
azt látja, hogy ott fenn mindig
ugráltok és játszadoztok.

– Elõbb engedj fel a fára, on-
nan majd megmondom neked,
mert idelenn félek tõled –
mondta a mókus.

A farkas elengedte, a mókus
felszaladt a fára, s onnan
adott feleletet:

– Azért van rossz ked-
ved, mert gonosz állat
vagy. A gonoszság szo-
rongatja a szívedet. Mi
pedig azért vagyunk vi-
dámak, mert jók va-
gyunk, s nem bántunk
soha senkit.

Ugyanaz az állat lehet káros is,
hasznos is – szólt a tanító néni. –
Idézzük “bíróság” elé a mókust.
Bence, te leszel a vádló, Sári, te
meg a védõügyvéd. Rajta!

– Bûnös! – jelentette ki Bence. –
Megrágja a fenyõk fiatal hajtásait,
kilopja a madarak fészkébõl a tojá-
sokat, a fiókákat.

– Jót is tesz az erdõnek – védte
a mókust Sári. – Õsszel tölgy-és
bükkmakkot raktároz el, sok élés-
kamrát készít, de olyan butuska,

hogy megfeledkezik a helyükrõl. Télen
fejvesztetten rohangál: „Ide tettem, oda tet-
tem, de elõ most honnan vegyem?” Ta-
vasszal az elásott és ottfelejtett magvakból
egész új erdõ sarjad. A cinke, a harkály
csak védi a fát, a mókus új erdõt telepít!

– Elítélitek vagy felmentitek tehát? –
kérdezte a tanító néni.

– Felmentjük, felmentjük! Õ a kedven-
cünk! – kiáltották kórusban a gyerekek.

Bitay Éva
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Lán-cos, lo-bo-gós,   ez a makk   ko-po-gós,
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ha-za-fut  a     mó-kus, ha  az  ég     zo-ko-gós.
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Á- zik  a      tölgy is,     für-dik   a     völgy is,
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hal-kan    mu-zsi-  kál  künn az  e-     sõ-   víz.
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SZILÁGYI DOMOKOS – VERMESY PÉTER

NEMES NAGY ÁGNES 

EEVETKEVETKE

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 erdõben,
hogy Ede levette,
néznek majd nevetve
a kopasz evetre.

Ne vedd le, ne vedd le!

Talán a mókus használja a legváltozato-
sabb célokra bozontos farkát: amikor kis akro-
bataként ágról-ágra ugrál, a farka egyensúly-
zórúd és ejtõernyõ. Amikor esik az esõ, eser-
nyõként a fejére borítja. Télen betakarózik
vele, mint puha, meleg paplannal.A MÓKA MÓKUS US 

ÉS ÉS 

A FA FARKASARKAS
NÉPMESE

*evet=mókus
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Irkafirka

A ditrói V. B osztály négy
évig volt a Szivárvány és a
Napsugár hûséges barátja.

Kószabósza és a Napsugár
szerkesztõi bánffyhunyadi

olvasóikkal töltöttek egy
gyönyörû nyári napot.

Napsugár-testvérek: a
kolozsvári Báthory Líceum
és a nagybányai P. Dulfu
Iskola negyedikesei 
kölcsönösen vendégül 
látták egymást.

A tordai T. Murãºanu Isko-
la III. D osztálya a Szivár-
ványból tanult játékokkal
lépett fel.

Õsz van újra,
sárgulnak a falevelek,
örültök-e, gyerekek?
– Igen!
Mivel holnap reggel
újból iskolába mehettek.
Vár az asztal, vár a szék,
s velük együtt sok apró nép.

Nyárádi Izabella Erzsébet, 
Segesvár

Ha jegyet kellene
adni a Napsugárnak,
10-est adnék. Nagyon
szeretem a Napsugárt,
és szeretném, ha több-
ször jelenne meg egy
hónapban.

Müller Helga írása 
és rajza, Barátos

Szeretem az iskolát,
Elhiszed-e, kis barát?
A tanító nénit szeretem,
Vár reám az egyetem.
Kurunczi-Papp Konrád, Arad

– Gyertek, gyerekek,
Hív az óvoda!
– Mennék én, de nem lehet,
Három éve becsöngettek.
Kubinyi Regina Alexandra, 

Szatmárnémeti

Pãdurean Ferenc, Marosludas
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Bagoly Apor, Barátos

Süvít, süvít a szél,
De a szellõben a nyár még él.
Sötétebb az éjszaka,
A macska késõn tér haza,
De a szellõ azt susogja:
Eljön, eljön a nyár újra!

Kis Anna Bernadett, 
Sepsiszentgyörgy
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Itt az õsz, és irkálni, firkálni lehet.
Olvasni és tudományt tanulni.
Rajzolni és számokat tanulni.
Mesék országába bejutni
Csak tanulással lehet.
Ki szereti az iskolát,
Mindent elérhet, és buta nem lehet.

Bartha Zenkõ, Barátos

Irkafirka
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Iskolába járni jó,
Minden gyerek álma.
Ott sok jót tanulunk,
Szülõknek is vágya.
Viselkedni, írni és olvasni,
Reggelente frissen kelni,
Mosakodás, fogmosás,
Iskolába indulás!
Kovács Roland, Tasnád

Volt egyszer egy gyerek,
Megette a levest.
Úgy nevezték, Zoltán,
Mondta: – Aztán, s aztán.
Egyszer, mikor nagyra nõtt,
Kapta magát, s megszökött.
Zoltán aztán, s aztán elbódult.
Talált egy nagy házat,
Lenn volt egy nagy ablak,
S a nagy ablakban egy kicsi ablak.
Kicsi ablak... Nagy ablak...

Mosoroceanu Szabina, 
Vámosgálfalva

Mindenki ír és olvas,
A tanító néni sok jó jegyet ad.
Kicsengetnek, vállra táska,
Tanulásból ennyi mára.

Szász Alpár

Az iskolában sok a növendék,
A tanulásból sosem elég,
Mert a tudás nagy kincs,
Az a szegény, akinek nincs.
Álmodozhatsz hatalomról,
Tudás nélkül csak álomról,
Mert elõször tudás kell,
Aztán leszel nagy ember.

Kedves Lehel, 
Csíkszentdomokos

Elérkezett szeptember,
Iskolába mennem kell.
Készülõdik sok-sok gyerek,
Hogy tanulják a betûket,
Írni, olvasni jól tudjanak,
És szépeket tanuljanak.

Molnár Henrietta, Désháza
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Kádár László, 
Zabola
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Cotuna Anett, Nagyvárad
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Földes Károly, Barátos

Az õsz az iskola kezdete,
Itt a tanulás ideje.
A nyár elröpült messzire,
Nincs nagyvakáció csak jövõre.
A gyerekek s tanítók elkezdtek dolgozni,
Nincs idõ unatkozni.
Az iskolában kell tanulni,
S már csak ritkán lehet játszani.

Horvát Csilla, Tasnád
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Nekem a Napsugárnak még a neve is tet-
szik, szép, vidám és örömmel teli, akárcsak ez
a folyóirat. Szeretem benne a sok érdekes me-
sét, a rejtvényeket, a kézi-
munkákat, a posztereket.
Izgatottan várom a követ-
kezõ számot is.    

Veres-Kupán Emese

Azt szeretném, hogy rö-
videbbek legyenek a me-
sék, írjanak több érdekes-
séget és több kézimunkai
dolgot. Nem muszáj min-
det teljesíteni, de legalább
a felét.    

Kuki Andrea

Mikor behozza a bácsi, mi gyorsan lapoz-
gatjuk, keresgélünk benne, szólunk egymás-
nak, hogy hol vannak a jobbnál jobb dolgok.

Két legjobb barátommal, Szilivel és
Botival izgatottan oldjuk a kereszt-
rejtvényeket. Olykor versenyezni szok-
tunk. Mikor valaki talál valami jó dol-
got, a többiek is odalapoznak.

Veres-Kupán Hunor

Mikor másodikos voltam, csak Szi-
várványt rendeltem, és azt mondtam,
hogy a Napsugár rossz. Most más a vé-
leményem. Nagyon szeretem a Napsu-
gárt. Köszönöm ezt a lapot! Legköze-
lebb én is küldök rajzokat. 

Anderco Kinga

A szentábrahámi 
mesemondóverseny

A nagyváradi
Mesevetélkedõre

nem árkon-bokron, hanem
a helyi és a megyei se-
lejtezõn át juthattok el. Aki
itt gyõz, velünk táborozik
Illyefalván.

Az Aranytoll 
valódi aranyból van, és az
nyeri meg, aki a legszebb
mesét írja novemberben, az
Aranytoll meseíróverseny
nagyváradi döntõjén.

Kiskópé 
segít megfejteni erdõ, mezõ
titkait. Válaszolj kérdéseire.
Könyv lesz a jutalmad.

FIGYELEM, GYEREKEK!
Aki mer... és velünk játszik, az nyer!

Napsugár bélyegek
Készítsétek el jó nagyban

az osztály névsorát, tegyé-
tek ki a falra. Minden hónap-
ban vágjátok ki a bélyeget a
17. oldal sarkáról, és min-
denki ragassza fel a magáét
a neve mellé. Áprilisban
küldjétek el a gyûjtõlapot
nekünk.

Eddigi nyeremények: illye-
falvi táborozás, Kószabósza
baba, falióra, portréalbum,
meséskönyv, jegyzetfüzet,
lehúzós kép, múzeumi, bota-
nikus- vagy állatkerti belépõ.

Irkafirka pályázatunk
idei témája: Amikor szülõ
leszek... Te másképp csinál-
nád? Írd, rajzold le, milyen
szülõ szeretnél lenni. Janu-
árig küldd el a pályamunká-
dat, májusi lapszámunkban
viszontláthatod. 

Vajon nyersz is?

Lila kérdéseink
könyvet érnek, ha beküldöd
a választ szereksztõsé-
günkbe!

Szólj, szám!
játékunkkal a kisebbek könyvet, a negye-
dikes csapatok országos hírnevet és illye-
falvi táborozást nyerhetnek. Egy megol-
dást se hagyjatok ki! A közös munka ered-
ményét összesítve küldjétek be! 

Az üveghegyen túl
A körzeti, megyei döntõk gyõzteseit

áprilisban meghívjuk az országos mese-
mondó versenyre.

• Megyénként 2 I-IV. osztályos mese-
mondót és 1 kísérõt fogadunk. Jelentkez-
ni március elsejéig lehet a Napsugár szer-
kesztõségében.

• Legfönnebb 3 perces népmesét kell
elmondanotok árnyaltan, kifejezõen, hite-
lesen, minél közelebb a népi mese-
mondók stílusához.

• A tavalyi versenyzõk új mesével jelent-
kezzenek.

Kurutty
Májusban Kolozsváron kuruttyolnak a

legmûveltebb és legvidámabb csapatok.
Sok munka és izgalom, Kolozsvár, majd
Illyefalva a jutalom.

Kedves Tanító Nénik és Bácsik, biztassá-
tok erõpróbára a gyerekeket! Bõvebb
felvilágosítást minden versenyrõl a

Napsugár szerkesztõségétõl kaphattok.

A szatmárnémeti 5-ös Általános Iskola IV. B osztálya:

Székely Ferenc, Vargyas



Óvatosan, hogy ki ne szakadjon a
közepe, emeld le a borítót. Írd be az
órarendedet, majd nagyon pontosan,
egyben vágd ki a 12 lapú sokszöget,
a pontok mentén hajtogasd be. A
csücsköket ragaszd a szomszédos
lapocska aljára az elsõtõl az utolsóig.
Mielõtt bezárulna a gömb, függeszd
fonalra.
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Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek



Mátyás Enikõ, Kolozsvár

András Roland, Lövéte

Mãrcuþiu Petra, Szatmárnémeti

Balaji Arabella, Szatmárnémeti

Tempfli Bernadett, Marosvásárhely
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