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Örüljetek, örvendjetek, 
a kis Jézus megszületett.



AAddvveennttii  AAddvveennttii  

nnaappttáánnaappttáárrrr ––––

ccssiizzmmáábbaannccssiizzmmáábbaann
A leírást a 13. oldalon olvashatod.

FORRÓ ÁGNES rajzai
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Jékei Bog-
lárka Szat-
márnémeti-
bõl küldött
k á r t y á j á n
egy darabka aranyzsinórt varázsol
gyertyává a papírlángocska és a raj-
zolt ág meg csokor.

Színes papírrétegek
és préselt tujaág a
„titka” a tordaharasz-
tosi IV. osztály üdvöz-
letének.

Cakkos ollóval, csillag-
lyukasztóval „sorozatban gyártha-
tod”, de lassacskán, türelemmel,
kisollóval is kifaricskálhatod a

kartont. A csillag-lyuk alá ragassz
aranypapírt. Így tettek a fel-

sõboldogfalvi kisiskolások is. A zilahi I. Maniu Is-
kola V. B osztálya cak-
kos fehér kartonko-
rongra ragasztotta a
pirosat, erre pedig az
ünnepi kollázst.

BBoollddoogg  KKaarrááccssoonnyyttBBoollddoogg  KKaarrááccssoonnyytt

kkíívváánnuunnkk!!kkíívváánnuunnkk!!

Az aradi 10-es Iskola V. C
osztálya gyér szövésû
anyagból, filcbõl, szalag-
ból és gyöngyszemekbõl
varrt, ragasztott csengõs
üdvözletet.

Karácsonyi szalvéta
részletét ragaszd ke-
ményebb lapra, és
színben hozzá illõ pa-
pírcsíkkal keretezd be.
A túlsó oldalra írd az
ünnepi jókívánságo-
kat, akárcsak a ko-
vásznai II. B osztály.

A nagybányai Markó Botond
fenyõfája préselt páfránylevél. A

hópelyheket
korrektorral
pötyögtette.

A küküllõkeményfalvi gyerekek ünnepi kártyájának elsõ
lapját csavart papírcsokor és fenyõ
alakú ablak díszíti. Ha ezen beku-
kucskálsz, elolvashatod a zöld alap-
ra írt köszöntõt.



SzSzent Istvánent István
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1000. december 31-én Esztergomban Géza fejedelem
fiát, Istvánt királlyá koronázták. Elsõ apostoli királyunk
megalapította a keresztény magyar államot, független, vi-
rágzó országot épített, népét keresztény hitre térítette,
erõs kézzel legyõzte a külsõ ellenséget és a belsõ lázadó-
kat. Négy évtizednyi uralkodás után, 1038-ban halt meg,
miután koronáját, országát, nemzetét a Boldogasszony ol-
talmába ajánlotta. Nemcsak a magyarok és a római kato-
likus egyház, hanem néhány éve az ortodox hívek is szent-
ként tisztelik.

A legenda szerint István Asztri-
kot küldte koronáért és áldásért a
pápához. Épp akkor a lengyelek
fejedelme is követet küldött Ró-
mába. Szilveszter pápa már el-
készíttette számára a koronát, de
álmában az Úr angyala így szólt
hozzá: „Istvánnak add a koronát, mert õt illeti.”

A legújabb kutatások szerint a magyar Szent Korona készítése évszá-
zadokkal megelõzte István korát. A pápa a koronát „visszaadta” a ma-
gyaroknak. A magyar Szent Korona az örök királyi méltóságot jelenti.

Hadak útjánHadak útján
Decemberben történt

Ím, eljött az áldott új nap:
zengõ, üdvös ünnepe
Szent királyunk-Istvánunknak!
Míg tart e világ heve,
örvendjen, ki õáltala
lõn Urunk örököse.

E szent volt a magyar népnek
elsõ hithirdetõje
és a keresztény törvénynek
Isten-küldte szerzõje.

A királyok, ha meghalnak,
bevégzik uralmukat,
meg nem õrzik a hatalmat
s felséget a hant alatt.
Ám e szent, mihelyt bevégzé 
a földi uralkodást,
örök dicsõségben kezdé
újfent a királykodást.

Szent István verses zsolozsmája

Weöres Sándor fordítása

Szent István felajánlja Magyar-
országot Szûz Máriának 

Szent István szobra
Budán

Szent István
aranypénze

A Szent Jobb ma is népünk
egyik legtiszteltebb ereklyéje.



December döcögve sántít rögrõl rögre,
megvénül, elfáradt, mint a repedt bögre.
Tarisznyája mélyén vakáció, ünnep,
sok-sok szép ajándék – jut mindegyikünknek.

Simon Emil

Deres-darás
december

KÁNYÁDI SÁNDOR

TTÉÉLLEELLÕÕTTÉÉLLEELLÕÕ

Szajzik a Küküllõ:
hártyavékony jéggel
szegte be a szélét
a zimankós éjjel.

Kétoldalt a fûzfák
ezüst-zúzmarásak,
és olykor a ködtõl
egymásig se látnak.

Hová lett a nyári
kedve zubogása?
Már a nap sem jár el
fürödni a gátra.

Legfönnebb úgy déltájt
hunyorít a vízre,
de még õ is mintha
fölötte elnézne.

Csak megkönyörül majd
valamelyik éjjel,
és bevonja véges-
végig ezüst jéggel.

Ruzsa István,
Szilágysomlyó

Kulcsár Borbála,
Bánffyhunyad

Barabás Ágota, Csíkdánfalva

LÁSZLÓ NOÉMI

TTÉÉLLII  ÁÁLLOOMMTTÉÉLLII  ÁÁLLOOMM

Hópehely, hópehely,
cirádák közt mennyi hely!
Mennyi hûvös csillogás!
Csengõ-bongó csendvarázs:
bokrosodó ágain
cseng a forma, bong a szín.
Borzolódó, kék pihék.
Árnyéklila jégvidék.
Holdsütötte hattyúszárny.
Koccanás a tél falán.
Öblös álmú, lassú föld:
vízalatti, lomha zöld.
Mire álma égig ér,
átszövi a fürge szél,
függ az éjben, úgy ragyog,
mint a karcsú jégcsapok.
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CSEH KATALIN

KKAARRÁÁCCSSOONNYYKKAARRÁÁCCSSOONNYY

HHAAVVAAHHAAVVAA

Karácsony hava, télelõ,
Fákon ing lobog, fehérlõ,
Minden csupa sejtelem,
Csillog-villog a hóselyem.

Angyal jön, látod, suhan ott,
Nyisd ki, kérlek, az ablakot,
Karácsonyfát hadd tegye le,
S békét hintsen a szívekbe.

Karácsony hava, december,
Kicsi és nagy most ünnepel.
Hómezõk bársonyán lépdelünk,
Kis Jézushoz megérkezünk.

�������������� �� � � � � � � � ��
Oly szép  fé- nyes    haj- nal- csil- lag,

�������������� � � � � � � � ��
Pász- to-  rok-  kal       e-  gyütt vir- rad, 

�������������� � � � � � � � ��
Ne    fél-    je-   tek,     ti,  pász- to-  rok,

�������������� � � � � � � 	 ��
Menny-bõl jöt-  tem      ti-  hoz-  zá- tok.

Íme, jó híreket hozok:
Megszületett az úr Jézus.
Az a Jézus olyan ékes,
E világra kellemetes.

Nem láttam én szebb gyümölcsfát,
Mint úr Jézus keresztfáját.
Vérrel, vízzel virágozik,
Szent lelkével gyümölcsözik.

Korondi kántálóének

Székely Bernadett, Margitta

Almási Zsuzsa, Margitta

Siegel Gertrud, Hadad
Láng Edina, Csanálos

A hópelyhek Benedek Karola és Pál Tímea,
hosszúmezõi olvasóink kézimunkái



FEKETE ISTVÁN

BBEETTLLEEHHEEMMBBEETTLLEEHHEEMM

A konyhában ültünk a földön, és a tûzhely
meleg fénye kiugrott néha, meg-megsimogat-
ván arcunkat. Hallgattunk, de magunkban
megvallottuk, hogy a mû tökéletes, és nem is
vettük le a szemünk róla. Tornya volt, ajtaja
volt, ablakai voltak, ahol be lehetett tekinteni
(egy krajcárért!), és ha bent meggyújtottuk a
kis gyertyát, kivilágosodott az egész épület
valami boldog, meleg világossággal, mint a
szívünk abban az idõben.

Egyszóval: betlehem volt.
A Szent család kicsit oldalt állt, elõtérben a

jászollal és a jászolban Jézuskával, aki mosoly-
gott, és kövér kis kezét ökölbe szorította, ám-
bár akkor még nem gondoltunk arra, hogy ha
ez a kéz egyszer kinyílik, mekkora ragyogás
árad belõle a világra.

Subák, láncos botok, bajuszok és szakállak,
kucsmák és a tornyos angyalsüveg már
készen voltak. Végre elindulhattunk:

– Szabad-e betlehemet köszönteni?
És hulltak a krajcárok Péter perselyébe,

amely mind súlyosabban zörgött. Berta Jancsi
ugyan apja szõrmetarisznyáját is a nyakába
akasztotta, hogyha valahol – netán – ennivalót
is adnának, de inkább Pétert toltuk elõre, zör-
gõ perselyével figyelmeztetve a háziakat, hogy
készpénzadományokat várunk.

Na, a büntetés aztán nem is maradt el. Nem
vettük észre, hogy a pénz ördöge vigyorog
ránk, és szenteste elindultunk a szomszéd falu-
ba, most már kizárólag azzal a céllal, hogy a
perselyt megtöltsük.

Csendes, borús, mégis kemény alkonyat
volt. A hó nem olvadt, a varjak nyugtalanul rep-
kedtek a jegenyék felett, és a völgyek hajlásai-
ban fenyegetõen kék volt a köd.

Az úton Király bácsival találkoztunk, a ka-
nász-számadóval.

– Hová mentek, gyerekek?
– Csak ide, a szomszédba...
Az öreg felnézett az égre.
– Hát én nem mondok semmit, de iparkod-

jatok, mert újjan idõ gyün, hogy megemlegeti-
tek...

– Sietünk, Király bácsi.
Igazán siettünk volna, de úgy

megbámulták takaros betlehemün-
ket, úgy tartóztattak bennünket,
etettek, itattak (ne mondják a szom-
széd faluban, hogy nem látták szíve-
sen gyerekeiket), és fõleg, úgy töm-
ték a perselyt, hogy se láttunk, se
hallottunk.

Pedig közben feltámadt a szél, le-
nyomta a felhõket, és szitálni kezdte
a havat a fekete éjszakában. Ezt
azonban a házak között alig lehetett
érezni, de amikor kiértünk a szabad
mezõkre, belénk mart, és engem,
aki a betlehemet vittem, majd bele-
lökött a patakba.

– Egyenest! – vezényelt Jancsi. –
Ha a nyárfás utat elértünk, nincs
semmi baj.

– Nem kellene visszafordulni? 
– Nem! – üvöltött Jancsi. – En-

gem agyonvernek, ha nem leszek
ott az éjféli misén.

Az idõ és a tér elveszett. A nagy

8
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subákat majd a földre nyomta a szél, a hó vá-
gott, mint a jeges vesszõ, és reszketve izzad-
tunk, ijedt kis erõnk utolsó megfeszítésével.

Vánszorogtunk. A kis betlehem oldalát már
feltépte a szél, és kísértetiesen csapkodta a pa-
pírt, miközben a toronyban a kis bádogcsengõ
néha megkondult, mint a lélekharang.

Nem tudtuk, hol vagyunk, és szívünk körül
halálos hidegen bujkált a félelem.

– Megfagyunk – mondta valaki –, mire Ben-
ce Gábris leroskadt a hóra, és sírni kezdett.

És csak álltunk. Összebújtunk Gábris kö-
rül, a betlehem lecsúszott kezembõl a hóra.

– Imádkozzunk! – mondta ekkor Péter, és
ennek a szónak a mélységében egyszerre vég-
telen csend lett, és ebben a csendben alig hall-
hatóan, mégis világosan megérintett bennün-
ket meleg szárnyával a távoli harangszó.

– Harangoznak – ordította Jancsi –, most
már biztosan tudom az utat.

– Imádkozzunk – mondta Péter, és imád-
koztunk.

És az éjféli misén már otthon voltunk.
És azóta, ha nagy baj van, és kiesik kezem-

bõl a betlehem, azt az imát mondom, és azt a
harangszót hallom még ma is.

KOVÁCS ANDRÁS FERENC 

KÁJONI JÁNOS DICSÉRETEKÁJONI JÁNOS DICSÉRETE
Maradéknak zengõ
példaként álljon itt:
megidézem Páter
Johannes Kájonit!

Pöngjön jámbor koboz,
hárfa meg citera,
cirkalmas cimbalom,
lantszó... Et cetera!

Cifrázza hegedõ,
viola, fidula:
sírjon a töröksíp,
ha hajdan vidula!

Angyalok kezében
régi psalterium:
örvendezzen földi
s égi Impérium!

Puzónt fújjon pufók
puttó fürge Mennyben:
hitvallás karzata
hornistákkal zengjen!

Zúgjon föl hegyekben
vihar virginálja:
fenyves orgonája
üdvünk így kínálja!

Akárha ködökben
Gyergyó, Csík meg Kászon:
zenében lebegvén
lelkünk víg lenvászon!

Havasi patakok, 
rengeteg regálja
hirdesse a Mestert,
ki hitünk megáldja!

Hû Kájoni János,
minorita fráter,
mélyül a kegyelem:
fényességes kráter!

9
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Hányat kell még aludni Mikulás napjáig? A decem-
ber 6-ára virradó éjszakán  ajándékot hozó Mikulás
Szent Miklós emlékét õrzi. A csodatevõ püspököt a
régi Magyarországon nagy tisztelet övezte. Nem vélet-
lenül neveztek el róla több, mint hatvan települést,
melyeknek õ a védõszentje. Tudtátok ezt, gyergyó-
szentmiklósiak vagy szigetszentmiklósiak?

A szakállas, piros köpenyes Szent Miklós mellett felbukkan az ördög is. A legények álarcos,
kormos, ijesztõ figurának öltözve, seprûvel, lánccal, kolomppal lármáztak, az asszonyokat, lányo-

kat visongatták. A gyermekeket tréfásan
megfenyegették: Csörgõ-börgõ lánccal jöt-

tem,/ van-e rossz gyerök a háznál?/ A jónak

kaláccsal,/ A rossznak virgáccsal.

Valamikor december 13-án, Luca nap-
ján volt a téli napforduló. Az év leghosszabb
éjszakája ugyanolyan titokzatos-boszorká-
nyos volt, mint a legrövidebb, Szent Iván.
Minden, ami ezen az éjszakán történt, Luca
asszony mûve volt. Erre hivatkozva csinál-
tak is a mókásabb kedvû férfiak olyan ren-
detlenséget a komák, barátok vagy harago-
sok udvarában, hogy reggel veszõdhetett a
gazda, amíg helyére került a csûr tetejére

darabonként felhordott szekér, a jászol elé farral bekötött jószág, a fákra felaggatott szerszám, a
szétrebbentett baromfi.

E napon a kisfiúk lucázni, kotyolni jártak. A házak küszö-
bén marék szalmára vagy fadarabkára térdeltek, és tréfás
mondókával varázsoltak termékenységet. A gazdasszony bú-
zát, kukoricát szórt rájuk, hogy  olyan szaporák legyenek az ál-
latok, mint a gabonaszemek.

Akár nevetett, akár dolgozott a falu, ennek a hónapnak min-
den napját a Karácsonyra való készülõdés ragyogta be. Ezt jel-
zi a december elején kezdõdõ négyhetes böjt, az advent. A
szó – adventus latinul eljövõt jelent –, a Kisjézus közelgõ szü-
letését ígéri.

Ámulni fogtok, ha elmesélem a hajdani gyerekek Karácso-
nyát. Nem hozott az angyal nekik toronyórát láncostól, de
még csillogó karácsonyfát sem, hiszen a fenyõállítás száz évvel
ezelõtt még ismeretlen volt falvainkban. De hozott helyette
betlehemes játékot, regösöket, kántálást, templomi áhítatot, s

KKEERREEKK  

EEGGYY  EESSZZTTEENNDDÕÕ
KKaarrááccssoonnyy  ––

TTéélleellõõ –– ÁÁlloomm  hhaavvaa

DDEECCEEMMBBEERR

Betlehemjárás Kézdiszentléleken

Kalotaszentkirályi kántálók
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4. Borbála 
A bányászok védõ-
szentje. Ha a vízbe
tett „Borbála ág”
Karácsonyig kivi-
rágzik, a lány biz-
tosan férjhez megy.

6. Szent Miklós 

13. Luca 
Kezdõdik a Luca-
szék készítése ki-
lencféle fából. Az
asszonyoknak do-
logtiltó nap. 
Lucázás, kotyolás.
Luca-búza ültetése.
Luca-naptár: 12 nap
megjósolja a jövõi
12 hónap idõjárását.

24. Ádám-Éva,
Karácsony szombatja
szigorú böjtnap.
Fekete Karácsony –

fehér Húsvét, fehér

Karácsony – fekete

Húsvét.

25. Karácsony 

26. Szent István
vértanú

27. János –
borszentelés

28. Aprószentek –
A legények tréfásan
megvesszõzik a
lányokat.

31. Szilveszter

legalább ezen az egy es-
tén minden családban
békét és mosolyt. Aján-
dékként, akárcsak Miku-
láskor, legfönnebb almát,
diót, néhány fényes apró-
pénzt kaptak a gyerekek.

A Szentestén a család
együtt ült asztalhoz. Az
ünnepi vacsora nem dári-
dó, inkább csendes, sõt a
katolikusoknál régen böj-
tös volt. De szinte min-
den étel, szó és mozdulat
bûvös erõvel telt meg. A mézbe mártott fokhagyma
egészséget hozott, a sült tök megóvott a torokfájástól. A

dió termékenységet, a mák
szaporaságot, az asztalt vagy a
mestergerendát díszítõ zöld ág
erõt, fiatalságot ígért.

Az asszonyok erre az alkalomra hímzett
abrosszal terítettek, a családfõ imádkozott,
majd egy almát osztott szét a körülülõknek.
Ez összetartotta a családot, hiszen mindenik
cikkre szükség van ahhoz, hogy az alma ke-
rek legyen.

Karácsony napján templomba mentek
aprók és nagyok. Az ünnepi ebéd után pedig
a betlehemeseket, regölõket várták.

Az ünneplõ család nagyokat nevetett a
pásztorok tréfáin, akik félreértették az an-
gyal latin szózatát, egyikük öreg és süket
volt, mindenre rosszul válaszolt, és csak az
evés-iváson járt az esze.

Udvarhely környékén és Nyugat-Dunántúlon maradt fenn az õsi re-
gölés szokása. A Hej, regõ, rejtem – refrén a sámánok varázslását idézi.
A regösök állatbõr jelmezben, köcsögdudával, láncos bottal jártak sze-
rencsét kívánni, fiatal
párokat összeénekel-
ni. A szó varázserejû.
Nemritkán az összere-
gölt leány, legény az új
évben már meg is ülte
a lakodalmát. 

Zsigmond Emese

Zala megyei
regösök

Magyarvalkó

Gyimesközéploki 
betlehemezõk
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Sok osztály kopogott
be szerkesztõségünkbe

az õsz folyamán. Nagy öröm
volt találkozni, elbeszélgetni zsibói,

ditrói, margittai, érmihályfalvi olvasóinkkal.
A magyarhermányi negye-

dikesek szeptember 30-át, a
Népmese Napját Kisbaconban
ünnepelték.

Köszönjük mindazoknak, akik
a megfejtések mellett levelet, rajzot, mesét, verset,
kézimunkát is küldenek nekünk: Dohi Alfonz, Kõ-
szegremete; Derzsi Kriszta, Budai-Bedõ Helga,
Sepsiszentgyörgy; Magdó Sándor és Ráhel, Ma-
rosvásárhely; Tókos Bence, Székelyudvarhely;
Mátyás Réka, Nagy Boglárka és Balázs, Monó;
Bancea Gábor, Bita; Balaji Arabella, Ianoº
Abigél, Kubinyi Regina, Szatmárnémeti; Szabó
Hanna, Kolozsvár; Czirják Réka, Gyergyószent-

miklós; Moarcãº Ana,
Keresztvár; Muntean
Anita, Fülöp Áron, Fel-
sõboldogfalva; Lukács
Attila, Ambarus Ádám,
Dombi Dalma, Kovász-

na; Váradi Júlia, Nyá-
rádszereda; Boga Bí-
borka, Erdõfüle;  Jakab
Ábel, Újszékely; Fülöp
Henrik, Pál Katinka,
Szováta; a gyergyó-
szentmiklósi Fogarassy

Mihály Iskola II. és
III. A, a Vaskertes Is-
kola III. A; a zilahi
M. Eminescu Iskola
IV. D; a kézdivásár-

helyi Túróczi Mózes Is-
kola II. A, a Petõfi Sán-
dor Iskola IV. E; a szent-
egyházi Tamási Áron Is-
kola III. A-B és IV. A-B; a
szatmárnémeti Bãlcescu-Petõfi Iskola II. C, a Mû-
vészeti Líceum III. B, a Hám János Iskola III.; a
nagybányai Petre Dulfu Iskola IV. C; a kolozsvá-
ri N. Titulescu Iskola IV. D, az Unitárius Kollégium
III. A és B; a nagyváradi Juhász Gyula Iskola IV.
A; a székelyudvarhelyi Tompa László Iskola IV. A
osztálya; a tordai III. D; a mezõpaniti III. B; a
szentkatolnai IV.; a csíkmadarasi III.; a mocso-
lyai III.; a szászcsávási II.; a margittai II., III. és
IV. osztály; tacsi és selymesilosvai olvasóink.

LEVELEZÕ

Októberi Napsugarunk lila válaszai: 1703-ban II. Rákóczi Ferenc feje-
delem, 1848-ban Kossuth Lajos, 1956-ban Nagy Imre miniszterelnök volt a
magyar szabadságharc vezéralakja. A róka nem érte fel a szõlõt, s azt fül-
lentette, hogy túl savanyú. Nyertesek: Berkeczi Arnold, Székelyudvarhely;
Kelemen Kriszta, Parajd és a szilágysomlyói III. B osztály.

50 eves a
,

Ünnepeljünk együtt!
Arra kérünk minden Napsugár olvasó

gyereket, tanító nénit és bácsit, hogy 2007.
január 26-án, pénteken délben 12 óra-
kor gyûljenek össze az iskola udvarán, és egy
égõ gyertya körül énekeljék el együtt Weöres
Sándor Jöttem paripán címû kis köszöntõjét
(novemberi Napsugár, 16. old.). Ebben a pil-
lanatban 20.000 gyermek és legalább kétezer
tanító teszi majd ugyanezt. Együtt ünnepel
a Napsugár nagy-nagy családja.

Gondoljunk egymásra, s érezni fogjuk
összetartozásunk erejét, örömét.

NAPSUGÁR-INDULÓ 
a Cifra palota dallamára

Itt a Napsugár, olvashatjuk már,
Múlt és jelen a kezünkben,
A jövõ minket vár.

Fenn, fenn, még fennebb,
tarka Szivárvány,

Testvérkéd szorítsd magadhoz,
Felhõ-paripán járj!

Kedves Napsugár! — —
Ötven év mellé még sok évet várj!
Unokáink is elzengik majd
Hûségük dalát.

Kovács Katalin tanítónõ 
és margittai olvasóink

pályázatunk idei témája:
Amikor szülõ leszek...

Te másképp csinálnád?
Írd, rajzold le, milyen
szülõ szeretnél lenni. 
Januárig küldd el a

pályamunkádat, májusi
lapszámunkban 
viszontláthatod. 
Talán nyersz is.

Irkafirka

– versenyünkbe 82
negyedik osztály

nevezett be.
Mindenkinek szurko-
lunk! Osztályonként,
csapatonként egy

összesített megoldást
küldjetek be minden

kérdésre.
Villámpostán (e-mail-en)

csatolt levélben küld-
jétek a válaszokat,

hiszen itt a helyesírás
igen fontos!

A villám- (e-mail) 

levélbe írjátok be

neveteket és postai

címeteket is!

Szólj, szám!

A nagybányai 
P. Dulfu Iskola 

szalagos Napsugár-
botot küldött

Izgatottan várjuk a vándorbotot és az emlékkönyvet, reméljük, hozzánk is elérkezik. Már meg is
hímeztettük a szalagot egy kedves varrónénivel, az osztálykép is kész.

Herczeg Gerlinda tanító néni és a magyarbükkösi II-IV. osztály



A szilágysomlyói III. B osztály Miku-
lás-csizmába rejtett adventi naptárt kül-
dött nekünk: telis-tele meglepetéssel,
ajándék-rajzocskával, ünnepváró izga-
lommal. Készítsd el te is!

Vágd ki a belsõ borítón és a 13-16. ol-
dalon levõ két csizmát. A pirosra rajzolt
köröket vágd körül úgy, hogy a felsõ fü-
lecske tartsa a kerek ablakot. Ragaszd
alája a színes csizmát. Vigyázz: csak a
pöttyös szegélyt ragasztózd be! Tûzd a
falra, és advent minden napján tépj le
egy köröcskét. Mire a piros csizma meg-
telik színes rajzzal, otthonotok boldog
készülõdéssel – csengõszóval, ragyo-
gással megérkezik a Karácsony is.
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György Csaba,
Szamosardó:

1. Semmikor 2. Fû-
szín 3. ML! 4. Tapsi-
füles 5. Elviseli 6. Hull
7. Igyekszik 8. Havas
évszak 9. ... apó, nagy
mesemondónk

� Péntek Helga
Emese, Egeres Gyár-
telep: Olvasd sorba a
kezdõbetûket!

�

Dobai Attila, Erdõ-
füle: 

1. Szõlõbõl készült
ital 2. Nem azt 3. Taszít
4. Alsó végtag 5.
Szántóeszköz 6. Épü-
let 7. Becézett Erika 8.
Vízzel tisztít

�

Gorea Ramona, Sepsi-
szentgyörgy: 

1. Kerti szerszám 2. Nem
erre 3. Ravasz állat 4. Alvás-
kor „látjuk” 5. Kismacska 6.
Nem érdes 7. Eszes 8. Szót-
lan 9. Nyakas a közepén!

�

Tóth-Pál Edit, Szamos-
ardó: 

1. Egyik szülõ 2. Nem ki-
csi 3. Ruhára varrjuk 4.
New ..., amerikai város 5.
Nagyon szeretne 6. Rés

�

TTAALLÁÁLLDD  KKII!!

Az OKTÓBERI REJTVÉNY-PÁLYÁZAT megfejtése: fakopáncs, a fák

doktora . Könyvjutalmat nyertek: Boncz Izabella, Székelyudvarhely;
Bajka Brigitta, Nagyszeben; Halmi Anita, Magyarléta; a magyar-
berkeszi kisiskolások; a szilágynagyfalui IV. C osztály.

1. Péter 2. Orsika 3. Mária 4. Lacika 5. 18-an 
6. Tamás 7. András 8. Karolina

NOVEMBERI
MEGFEJTÉSEK

�

NNYYEERRTTEESSEEKK

– Már indulnom kéne, de
olyan érdekes az internet...

Vicsi Edina, Szi-
lágysámson: 

1. Anyu párja 2. Nó-
ta 3. Óv 4. Csapadék
5. Vízinövény 6. Tehén
adja

�

Barabás Emese, Szászré-
gen: Vezesd helyükre a betûket!
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�RREEJJTTVVÉÉNNYY--
PPÁÁLLYYÁÁZZAATT

VÍZSZINTES
2. Oroszlánnév
4. Kezével jelez
6. Hajít
8. Férfinév (EDE)
9. Nem ül
10. Pecsenye
12. Táplálá
14. Római 501
15. Régi korból való

(két szó)
18. Nem engedelmes-

kedik
19. KR
20. Középen elsiet!
21. Iratni kezd!

24. Elgondolások
25. NAJA
28. Korszak (ÉRA)
30. Kés vágó felülete
31. Nagy Anna névjegye
32. Mókás
33. Nem fel
34. Régi férfinév (ÁBRIS)
35. Középen avul!
36. Lakás sarka, szög-

lete
38. A tetejére régiesen
39. Még nem jó a gyü-

mölcs
42. Értékes tárgy

43. Akadályoz
44. Középen molett!
46. Metszés
47. Létezett, de fordítva!
FÜGGÕLEGES
1. Karácsonyi ének
2. Római 51
3. Középen kotor!
5. Ünnepi jókívánság
7. Még egy jókívánság
9. Szemközt
11. Fordítva: üressé tesz
12. ENL
13. TÚNI
16. Kicsinyítõképzõ

17. Becézett Ilona
18. Nem arra
19. Gólyabeszéd
22. Alkotóeleme
23. Ari Réka névjegye
24. Hideg évszak
26. Arrafele!
27. A szaladó
29. Öreg
34. Kezdõdik az ária!
37. Elege van belõle
40. Rátérni készül!
41. Végül áll!
45. Talál
47. Téli sport

A JÓ PAJTÁS nyomán

Egy karácsonyi ének kezdõ-

sora és két ünnepi jókívánság

a karácsonyfa-rejtvény 

megfejtése. Postázd mielõbb!

a Rejtvénykirály
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Alexandre Dumas egyik
nagyszerû regényét, A há-
rom testõrt ajánlom minden
Napsugár-olvasónak. Az iz-
galmas, kalandos könyv a
testõrök harcait írja le nem
kevés oldalon.

Vadas Henrietta, Szilágypanit

Hans Christian Andersen A kiskondás valamint A
tûzszerszám címû meséjét ajánlom most mindenki-
nek. Jó lenne, ha elolvasnátok!

Palotás Enikõ Mária, Szalárd

A csodálatos esernyõ címû gyerekelõadást néztük
meg. Az osztályunknak Törpe bérlete van. Nagyon
szép elõadás volt.

Kulcsár Petra, Gyergyószentmiklós

Kedvenc könyvem címe: Tüsi Süni az iskolában.
Megtanultam Tüsitõl, hogy nem kell félni a fogorvos-
tól, a sötétségben, és hogy mire jó az iskola.

Rigó Miksa, Homoródalmás

Könyvmolyversike:
Könyv, óh, emberek barátja,
Gyerek, felnõtt s mindenki olvassa.
Tanulunk belõle sokat és szépet,
Ismerkedünk tûzzel, vízzel, földdel, éggel.

Lakatos Csilla, Monó

2. Játék a nevekkel. Egészítsétek ki egy-
egy személynévvel az alábbi szavakat:
összetett köznév lesz belõlük.

-LÁNC, -KOSÁR, -BOGÁR, -PÉNZ, 
-PECSENYE, HÜVELYK-, PAPRIKA-, KIS-

3. Lélekkel tele. Gyûjtsetek minél több
olyan képzett szót, összetett szót és kifeje-
zést, amelyiknek magva a LÉLEK szavunk.

Szólj, szám!

TTEESSTTVVÉÉRREEKK  KKUUCCKKÓÓJJAA

Októberi megfejtések: 1. kesztyûm, ötujjú,

anyu, gyûrût, kapott, faluban, több, Pityu, es-

küvõjén, borjúpörkölt, menüben; 2. szundít,

durmol, horkol, hortyog, húzza a lóbõrt, az

igazak álmát alussza, álomba merül, szende-

reg, bóbiskol, gyökint; 3. madár, hal; Nyerte-
sek: a zetelaki II. B; a szilágymocsolyai III.
osztály és a Marosvásárhelyi Mûvészeti Lí-
ceum III. B osztálya.

Hozdik Mirjám, Máramarossziget

1. Határmódosítás. Vál-
toztassátok meg az alábbi
két sor értelmét úgy, hogy
más határok szerint tagoljátok:

HATALMASOK
HOGY ÁLL A TI JÓTETTETEK?

KönyKönyvmolyvmoly

Havonta
3 díjat

sorsolunk ki
!

Zsoltika védõoltást kapott. Attila a doktor
néni elõl elbújt. Én, a legnagyobbik, sajnos
akkor még iskolában voltam. Zsoltika es-
tére belázasodott, én segítettem anyukám-
nak gondozni õt. Mindenkinek azt tanácso-
lom, ne hagyjátok, hogy csak egy tesótok
legyen.   

Kecskés Katalin, 
Csíkmenaság

DECEMBERA
B

át
h
o
ry

 c
sa

lá
d
 c

ím
er

e

Vágjátok ki, és ragasz-

szátok nevetek mellé a

gyûjtõlapra.




Részt vettem az ünnepi elõkészületekben, amit
csak tudtam, segítettem anyukámnak. Remegõ
szívvel kötözgettem a szaloncukrokat, s remény-
kedtem, hogy Imola, a kishúgom nem fogja észre-
venni. Azon gondolkoztam, hogyan fogja Imola
megélni a Karácsonyt, fog-e örülni a szép fának  és
a babának, amit tõlem kap. Egészen nagynak érez-
tem magam, bár még én is gyerek vagyok. 

Minden az elképzelésem szerint történt, mert
Karácsony reggelén nagy volt az öröm a fa körül.
Eddig ez volt a legszebb Karácsonyom!

Kirei Noémi Irénke, Szilágylompért

Az én testvérem, Ottó 2 éves. Nagyon eleven,
szeret számítógépezni. Amikor házi feladatot írok,
bejön a szobámba, és a székemre szeretne ülni.
Amikor leesett az elsõ hó, egész nap együtt néztük
a hulló hópelyheket.

Tatai Csilla, Margitta
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Hiába kilenc záros a kapuja

Kolozsvárnak, mi mégis be-

megyünk rajta, hiszen januári

sétánk a kincses városba

visz. Gyertek velünk!

A Kemény-kastély

„Enyed híres város,/ Csomborddal határos”
mondja a népdal – nem véletlenül. Ezt a két te-
lepülést együtt tartják számon a szõlõtermesz-
tõk, bortermelõk, a hazai és nemzetközi borver-
senyek.

Csombordot az erdélyi szõlõhegyek korona-
gyémántjának nevezi dr. Csávossy György a „Jó
boroknak szép hazája, Erdély” címû mûvében. –
„Azzá teszi a Maros éghajlat-szelídítõ közelsé-
ge, a szõlõhegy kiváló déli fekvése... Az Enyed-

rõl jövõ számára megkapó a táj
szépsége. Elöl a Maros zölden
bókoló fûzfák szegélyében, ar-
rébb a falu felett trónoló refor-
mátus templom, melyet Kós
Károly tervezett. A templom
elõtt barna, hegyes tömb, a pi-
ramisként õrt álló Kemény-
kripta, az erdõkoronás szõlõ-
heggyel a háttérben, melyek
együtt Csombord jelképei le-
hetnének.

Itt születtem

A falu neve elõször
1220-ban fordul elõ Chum-
burd alakban. Valószínûleg
szláv eredetû, a csombor
fûszernövény nevébõl szár-
mazik. Érdekes, hogy nem
értelem szerint ugyan, de a
„bor” mégiscsak szerepel a
település nevében.

Évszázadok óta napjain-
kig szõlõtermesztés, olt-
ványtermelés, bortermelés
a lakosság fõ foglalkozása. Csombordon új
szõlõfajtákat is kifejlesztettek. Boraink nem-
zetközi versenyeken arany- és ezüstérmeket
nyertek. 

Pár évtizede rózsatermesztéssel is foglal-
koznak a csombordiak. Rózsáink is kereset-
tek a hazai és külföldi piacokon. Minden év
júniusának utolsó szombatján itt tartják a
Rozariom Országos Rózsatermelõ Szövetség
által rendezett rózsakiállítást.

A református templom

Látkép a Marosra
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Az igazgató bácsi, 
a tanító néni és a gyerekek

Összeállították a csombordi 
I–IV. osztály tanulói 

Szilágyi Gabriella tanítónõ segítségével.

A falu iskoláját a XVIII. században gróf Ke-
mény László alapította. Magyar nyelvû iskola-
ként mûködött, majd kétnyelvû lett. Ma már
csak az óvodában és az elemiben van magyar
tagozat, V. osztálytól a nagyenyedi Bethlen Gá-
bor Kollégiumban tanulunk. 

Bár mindössze 12-en vagyunk, sokféle kultu-
rális tevékenységben veszünk részt.

Az utóbbi két évben eljutottunk Nagyváradra,
a Mesevetélkedõ országos szakaszára. 2004-ben
megnyertük a Napsugár különdíját. Zsiga Kinga
A Magyar Nyelv Napjai alkalmával szervezett or-
szágos mesemondó vetélkedõn vett részt Brassó-
ban, majd Zilahon, ahol III. díjazott lett. Részt
vettünk az Új Magyar Szó napilap Csodavár versenyén, enyedi kulturális gyermeknapokon, rajz-
kiállításokon, kirándulásokon, iskolai ünnepélyeken, karneválokon. Az iskola vezetõsége, Bârcea
Ioan igazgatónk mindig mellettünk áll, segít, bátorít.

Falunk kiváló személyisége dr. Csávossy
György tanár, borász, szõlõnemesítõ, író,
költõ, aranytollas publicista, a Magyar Bor-
akadémia tagja, a mi drága Gyurka bácsink,
aki mindig szeretettel, melegséggel jön el kö-
zénk. 

1922-tõl falunkban mûködik a Szõlészeti
Szakiskola, mely évtizedeken át Erdély-szin-
ten képezte a szakembereket.

Ettõl a tanévtõl a Csombordi Általános Is-
kola megszûnik, összevonják a Gazdasági
Szaklíceummal. Így ezentúl a Csombordi
Mezõgazdasági Szakiskola tanulói leszünk.

Büszkék vagyunk, hogy itt születtünk, itt
tanulhattunk, és reméljük, hogy a kisebbek is
ezt fogják vallani.

Mindenkit szeretettel
várunk szõlõt-bort kós-
tolni, almát-körtét szed-
ni, rózsaillatot szippan-
tani.

Mindössze 12-en vagyunk.



– Kop, kop, kop! – táviratozta
a tudnivalókat erdõ-mezõ lakói-
nak a tarkaharkály.

Közbiztonság: – Õzek, nyu-
lak figyelem! Egy gonosz vador-
zó hurkokat helyezett el a vadcsapá-
sok mentén. Szemfüles õrünk, Ma-
tyi, a szajkó persze résen volt, a nyo-
mába eredt, és hangos rikácsolással
figyelmeztette az érdekelteket a ve-
szélyre. Hozzá is vágott a vadorzó
egy követ, de szerencsére nem talál-
ta el. Tehát vigyázva közlekedjen
mindenki, amíg barátunk, a vadõr
össze nem szedi a hurkokat.

– Kóbor kutyák csatangolnak az
erdõben, jó lesz ügyelni, nehogy va-
laki az útjukba kerüljön.

Egészségi tudnivalók: – Aki te-
heti, most pihenjen. Aki még nem
alszik valamilyen biztonságos he-
lyen, az mozogjon minél keveseb-
bet: fácánok, foglyok, nyulak húzód-
janak a bokrok alá, ott nincs hó. A felesleges
rohangálás energia-veszteséggel jár, s most ta-
karékoskodni kell az élelemmel, mert kevés
van belõle. Az õzek figyelmét arra hívjuk fel,
hogy a domboldal napos felén, ha elkaparják
az avart, kényelmes fekhelyet készíthetnek
maguknak.

– Hörcsinek üzenjük, hogy az õ esetében vi-
szont jót tenne egy kis mozgás. Ha szép az idõ,
nyugodtan kinyithatja földalatti lakásának ajta-
ját, és sétálhat egyet, hogy meggémberedett
tagjait megmozgassa. Azalatt legalább a lakása
is kiszellõzik, ráfér egy kis friss levegõ!

Közélelmezés: – A tengelicek figyelmét fel-
hívjuk arra, hogy az erdõszéli bogáncsokon

még bõven van mag, finom csõ-
rükkel könnyen kicsipegethetik
a tüskék közül.

– Figyelem! A fagyöngy bo-
gyója nagyon ízletes, de sajnos
erõsen ragadós! Aki úgy döntött,
hogy ezzel csillapítja éhét, vi-
gyázzon, bele ne lépjen, mert
könnyen elõfordulhat, hogy az
ághoz ragad.

– Kajánt, a rókát figyelmeztet-
jük, hogy erdõõréknek új ku-
tyájuk van. Nagyon éber. Ezért
tanácsosabb, ha Kaján nem a kö-

vér récékre feni a fogát, hanem beéri erdei
egérrel. Van belõlük bõven!

Társasági hírek: – A tó még nem fagyott
be, rengeteg ruca úszkál rajta. Örömmel tudat-
juk, hogy a gácsérok már felöltötték mennyeg-
zõi ruhájukat. Nagyon elegánsak. Mivel több
fajuk úszkál a vízen, s mindegyiknek más az öl-
tözete, színpompás látványt nyújtanak.

– A verebeknek, sármányoknak ajánljuk a
tómenti nádast, ott valamivel melegebb van, és
jobban el lehet rejtõzni.

– Mindenkinek jó egészséget és türelmet
kívánunk, hogy átvészelhesse a telet! Kop,
kop, kop...

KKIISSKKÓÓPPÉÉ

DECEMBER

BITAY ÉVA

Tõkésréce

Tarka réce

Cifra pehelyréce
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Említsetek három olyan fát, amelyik
télen is zöld marad.

Októberi megfejtések: piros termésû
cserje a vadrózsa, a vörös áfonya, a
kecskerágó, a berkenye, a galagonya.
Nálunk élõ, téli álmot alvó állatfaj  hör-
csög, az ürge, a sün, alszik, de ki is jár
a borz, a mókus, a medve. Nyertesek:
Szabó Emõke, Bibarcfalva; a lövétei
IV. B és az árpástói IV. osztály.

Havonta
3 díjat

sorsolunk ki
!
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„Látod, én már fel is vettem

halványszürke öltönyöm,

valahányszor jön a tavasz – 

új ruhába öltözöm”... – így dicsekszik Nyúl Jenõ Süni Sa-
munak Szalai Borbála versében. Az elegáns Nyúl úr nem-
csak tavasszal, hanem késõ õsszel is bundát cserél. 

Miért?
Azért, mert félti az irháját. Bundája színével igyekszik

minél jobban beleolvadni környezetébe: télen fehér, nyáron
szürkés, õsszel rõtbarna ruhát visel. Természetesen nem-
csak a nyúl képes rá, hanem sok-sok állat.

A farkas nem a félelem, inkább a vadászat
sikere miatt visel hószínû kabátot.

A fehér ruha nemcsak álcáz, hanem melegebb
is a színesnél. A szõrszálak, a tollak attól fehérek,
hogy üregesek, a festékszemcsék helyét levegõ
tölti ki. Márpedig a levegõ szigetel, nem engedi
megszökni a meleget.

Hófajd nyári és téli
tollruhában.

Sasszemû ellenség
legyen, amelyik meg-
látja a télibundás me-
nyétet a fehér havon.

A hermelint fekete gombszemén kívül farka
fekete bojtja is elárulja. Ezzel a bojttal pöttyö-

zik a királyi palástok hermelin szegélyét.

Fehér hóban–Fehér hóban–

hófehérenhófehéren
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A hóbagoly, a
sarki róka, a jeges-
medve nem cserél-
geti öltönyét. Az
örök hó és jég biro-
dalmában örökké
fehér ruhát viselnek.

SZÕRMEKERESKEDELEM
Novgorod Szentpétervártól 140 kilométerre, a Volhov folyó

partján elterülõ város, gazdag történelmi múlttal rendelkezik.
A XII. században, amikor Moszkva még csupán egy kicsinyke
falu volt, Novgorod már virágzó központtá vált, s kereskedelmi
kapcsolatokat tartott fenn a
bizánci császársággal és a
baltikumi német városokkal.
Kereskedõi maguknak tartot-

ták fenn az Északi-sarkról és az Urálból érkezõ szõrmék ke-
reskedelmének kizárólagos jogát. A középkorban szõrmé-
vel foglalkozni igen jövedelmezõ tevékenységnek számí-
tott, a szõrme a gazdagság jelképe volt.

XIV. Lajos, a francia „Napkirály” a legnagyobb meleg
idején is 4500 hermelinbõl készült bundát öltött magára,
csak azért, hogy gazdagságát fitogtassa.

Hatalmas mennyiségû coboly-, mókus-, nyest-, medve-,
róka- és hódszõrmét szállítottak Novgorodból Konstantiná-
polyba, a tengeren Velence felé vagy pedig a Balti-tenger fe-
lé Németországba, Belgiumba és Angliába.

A sarki, az ezüst- és a
kékróka dús szõrméje elrejti
és melegíti gazdáját, de
nyakára hozza legnagyobb
ellenségét: a pénzsóvár és
telhetetlen embert.

Fehér óvodáskötény. A fókák sem év-
szakonként váltják feszes úszóruhájukat,
hanem az ügyetlenebb, lassúbb kisfóká-
kat álcázza, melegíti a vastag, fehér bun-
da. A nagyok már sötét szõrmében is el-
boldogulnak: ha veszély jön, villámgyor-
san a vízbe csusszannak.
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Hírbõl már ismertem Mab királynõt, de
azon a télen, a kõhíd kellõs közepén személye-
sen is találkoztam vele. Furcsa kis találkozás
volt, annyi bizonyos, még akkor is furcsa, ha
tudjuk, hogy Mab a tündérek királynõje.

Tél volt, hideg volt, és még éjszaka is volt,
csak úgy szikráztak a csillagok az égen, a fa-
gyos kis göröngyök meg csak úgy ropogtak a
lábam alatt a hóban. Az erdészházban jártam,
a városba tartottam, zsebemben egy-egy sült
krumpli melengette az ujjaimat. Ez hozta meg
a szerencsémet.

Ahogy lépkedek a szikrázó-ropogó, csilla-
gos hóban, egyszer csak kicsúszik alólam egy
ezüst gömböcske, én meg szépen elzuhanok a
kõhíd kellõs közepén, de úgy ám, hogy a fejem
búbja odakoccan a fagyos hóra, és
mégsem érzek semmi fájdalmat. De
hangot, azt aztán hallok. Az ezüst
gömböcske gyöngyözve nevet mel-
lettem, olyan jókedvûen, hogy nem
haragszom. Aztán meg is szólal az
ujjhegynyi  gömböcske:

– Föl, föl, te lusta! Hé! Vagy itt
akarsz aludni a kõhídon? Itt a
hóban?

Lehet, tûnõdtem magamban,
hogy mégis beütöttem a fejemet?
Lehet, hogy el is ájultam, és most
valami ájult álom játszik velem?

Elengedem a sült krumplikat,

kezem oldalt a hóba lököm, és már ugrok is
talpra, de mintha csupa guruló ezüst gömböcs-
ke lenne alattam – püff neki! – elzuhanok újra.
Fejem a hóban, de most se fáj, a nevetés meg
gyöngyözik tovább a holdsütésben, és újra
szól a hang:

– Ó! Te lusta, lusta! Hát a  sült krumplikra
sem vigyázol?

Odakapok a zsebemhez, hát mit találok?
Rücskös jégdarabot, deres követ, fagyos sarat,
azt találok... És ki tette ezt velem? Õ! Mab ki-
rálynõ! Mert az ezüst gömböcskében õ utazott
arra éppen, Mab, a tündéri mókák királynõje.

– Királynõ! – mondtam a hóban heverve. –
Ne tréfálj velem, add vissza  sült krumplimat!

De Mab csak nevetett a hintó ablakában, és
vele nevetett a négy fekete ló, a három testõr,
a két szobalány és a kocsis – és az egészben az
volt a legcsodásabb, hogy valamennyien elfér-
tek az ujjhegynyi gömböcskében.

– Kedves királynõ! – mondtam udvariasan,
de egy cseppet dühösen is. – Nekem szüksé-
gem van a sült krumplikra, érted? Elõbb mele-
gítik a kezemet, aztán meg díszítik a kará-
csonyfámat. Add vissza, kérlek, adok helyette
mást.

– Mit adsz nekem, te lusta? – kacagott Mab,
és kihajolt a hintó ablakán. – Nos, halljam!

– Neked adom az álmomat – mondtam
nagylelkûen. – Azt csinálsz vele, amit akarsz.

Mab királynõ ebben a pillanatban abba-
hagyta a nevetést, elkomolyodott, és vele ko-
molyodott a négy fekete ló, a három testõr, a
két szobalány és a kocsis, és ebben már nem
az volt a különös, hogy valamennyien elfértek

HORGAS BÉLA

TÉLI ÁLOM
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az ezüst gömböcskében, hanem az, hogy egyik
pillanatról a másikra elmúlt a nagy nevetésük.
Hûha, gondoltam, csak nem bántottam meg
ezt a parányi királynõt? Ijedten felültem a hó-
ban, és kissé reszketõ hangon kérdeztem:

– Rosszat mondtam, felséges Mab királynõ,
tündérek parányi mókakirálynõje?

– Nekem adod az álmodat? – válaszolt a
kérdésre kérdéssel Mab. – És rám bízod, hogy
mi legyen a sorsa? Rám bízod egészen?

– Ha visszaadod a sült krumplimat – mond-
tam, és egyáltalán nem értettem, mire való ez
a nagy csodálkozás.

– Ó, te, te! – csóválta a fejét Mab rosszalló-
an, de azért szeretettel is, aztán kinyitotta hin-
tója ajtaját, és helyet mutatott maga mellett.

Beléptem a könnyû, kétkerekû hintóba, le-
huppantam az ülésre, és ebben nem az volt a
különös, hogy még én is elfértem, hanem az,
hogy Mab meghívott sétakocsikázásra. Már
rohantunk is az téli éjszakában, be a városba,
be az alvók álmaiba. Mab királynõ feltûrte kar-
ján könyékig a selyemruha ujját, és teljes erõ-
vel munkához látott.

Alvó futballista ágyán vágtattunk át. Mab
megcirógatta a paplan alól kikandikáló talpát,
és a csatár álmában a zöld fûszõnyegen gólra
gólt rúgott, a pályát körös körül egyetlen kapu
fogta körül. Egyetlen nagy háló volt a világ.

Alvó asztalos párnájához értünk. Mab
az öreg mester orrára koppintott, és az ál-
mában óriási fenyõerdõbe érkezett, ahol a
gyantaszagú fákon simára gyalult desz-
kák, lécek teremtek, és egy intésére a lába
elé hulltak.

Alvó festõ és mázoló hevert egy kar-
székben, haja torzonborz ecset. Mab a gu-
bancos hajat lesimította, és a festõ óriási
fehér vásznakat álmodott, és tíz ujját tízféle
festékbe mártva virágokat és betûket
mázolt a fehérségbe.

Így száguldoztunk álomból álomba, és
az alvók arca kisimult, és Mab nevetett, és
vele nevetett a négy fekete ló, a három
testõr, a két szobalány és a kocsis meg a
vendég, aki én voltam, én, a szerencsés,
én, aki odaígértem egy álmomat a sült
krumplikért Mab királynõnek. Akkor már
nem csodálkoztam csöppet sem, inkább
csak úgy dohogtam magamban magamra.

Persze, persze, hiszen Mab nemcsak a tündé-
rek, de az álmok királynõje is. Micsoda szeren-
cse, hogy így történt minden. Ha fölmérgesí-
tem ott, a kõhíd közepén a parányi uralkodót,
akkor jaj az alvóknak. Gonosz tréfát ûzött vol-
na velük, és jaj lett volna nekem is, akár meg is
fagyhattam volna a hóban.

Amikor már jó nagy utat megtettünk, jó sok
álmot bebarangoltunk, és szépre, gyönyörûre
változtattuk valamennyit. Mab királynõ egy-
kettõre visszaröpített a kõhíd közepére. Még
köszönni sem igen volt idõm, máris egyedül
maradtam – csak valami ezüstös nevetést so-
dort felém a szél.

Elindultam a város felé, s ahogyan kezemet
a zsebembe süllyesztettem, hát mit találok?
Egy-egy forró, puha sült krumplit találok. Az
egyiket nyomban meg is ettem, mert a sétako-
csikázásban bizony megéheztem, de a másik
hazáig melengette a kezemet. Otthon aztán
szépen elhelyeztem az én kalandos sült krump-
limat a karácsonyfa csúcsára. Reggel elsõ pil-
lantásommal a krumplit kerestem, de nem ta-
láltam sehol. Helyette egy kis ezüst gömböt
láttam. Fényes, mint a csillagok, vidám, mint
Mab királynõ nevetése, és olyan könnyû, hogy
szinte elröpül. Olyan, akár egy téli álom.

SZABÓ
ZELMIRA

rajzai
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SZÜLÕFÖLD ALAP
a határon túl élõ 

magyarok
megsegítéséért.

Címlap: dr. Bérczi Lóránt és Bérczi Gábor fotója

Karácsony este béke száll a földre,
minden kicsi gyermek boldog lehet végre.
Kint csillagfényes, hideg este,
benn megszólal a kis csengõ, csiling-csiling,
jelzi, hogy az angyalka eljött.

Láng Laura, Csanálos

Karácsony, ilyenkor
minden jó és szép,
mert a szeretet 
lángja ég.

A család együtt van, 
a gyerek boldog,
a nagyszülõk szemébõl
boldogság ragyog.

Édes Jézuska 
született ma
barmok jászolában,
aki a világot megváltja.
Bajkó Beáta, Gyergyóditró

December, december, öreg december.
Egyetlen örömünk a Karácsony benned.
Feldíszített fa alatt ajándékok várnak,
S boldogan telik el a leghidegebb hónap.

Tatai Csilla, Margitta

Hó, hó, friss hó,
angyalváró,
gyöngyvirág hulló,
gyöngyvirág-hó.
Kertész Szilamér, 

Görgényüvegcsûr

Elmúlt az idõ a fejünk felett,
Szent Karácsonyest közeleg.
Szívünkbõl szeretet árad szerteszét,
Elmúlik a harag az emberek között,
És barátra lelünk az emberek közt.

György Csaba Sándor, Szamosardó

Karácsonykor együtt 
vagyunk, 

Örülök és boldog 
vagyok,

És ajándékokat kapok.
Együtt van az egész család,
Mind körülállják a karácsonyfát.

Molnár Henrietta, Désháza

A tanító néni segítségével meggyúrtuk a
tésztát, kinyújtottuk, és kivágtuk a külön-
bözõ formákat. A legérdekesebb a díszítés
volt. Csupa cukormáz voltunk! Nagyon jól
sikerültek a mézesbábjaink, és csodaszép
lett a karácsonyfánk.

a csíkmenasági IV. osztályosok

Irkafirka
Advent elseje
a várakozás estéje.
Kondul a harang,
elszáll a harag.

Ég a második gyertya,
piros, szép minta.
Nincs többé veszély,
itt a békés éj.

Ég máris a harmadik,
aztán jön a negyedik.
Ötödik nem lesz már,
akkor Szenteste vár.

Deák László Csaba, 
Gyimesbükk

A kézi-
munkákat 

a zilahi 
V. Goldiº

Iskola 
tavalyi IV. C

osztálya küldte

Gyere, Mikulás,
nem vár jobban más,
mint én és Tamás!
Szeretném, ha eljönnél,
finom süteményt ennél,
s a tévében mesét néznél.
Engem láthatsz,
egy szép nagy ajándékot 

kaphatsz,
egy kis ideig nálam is 

maradhatsz.
Tomuþa Beáta, Árpád





Nagy Remy-Timothy, Nagyvárad

Balogh Lilla Tímea, Margitta

Miklós Henrietta, Nagyvárad

Bódiss Boglárka, Margitta

MMaasszzaatt  MMûûvvéésszz

K A R Á C S O N Y I

KIÁLLÍTÁSA

Both Tamás, Gelence




