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• rózsát százat tErEmj, KErtEm
• a harmadIK KIrályfI

• kányádi sándor szülőfalujában



A harmadik királyfi vagy királylány 

I. díj: az ágyai Napsugár Klub; a gyimesbükki 
III. osztály 

II. díj: a szamosardói III. osztály; a szászrégeni 
A. Maior Gimnázium V. B osztálya

III. díj: a nagyváradi Szent László Gimnázium 
III. A osztálya; a szászrégeni Al. Ceuşianu 
Iskola III. B osztálya

Magdó János, Magyarország kolozsvári fő
konzulja és neje, Lévai Szeréna különdíja: 
az aradi Csiky Gergely Főgimnázium IV. 
osztálya; a brassói Áprily Lajos Főgimnázi
um IV. B osztálya

Kató Béla püspök és neje, Kató Ibolya kü
löndíja: a gyergyószentmiklósi Fogarassy 
Mihály Iskola IV. A osztálya; a marosvásár
helyi Bolyai Líceum IV. osztálya 

Kovács Sándor Kolozs-Dobokai főesperes 
különdíja: a makkfalvi II. osztály; a csíksze
redai Művészeti Lícum III. B osztálya

A Magyar Unitárius Egyház különdíja: a nagy
váradi D. Cantemir Iskola III. D osztálya;  
a ká pol násfalvi IV. B osztály

A Romániai EvangélikusLutheránus Egyház 
különdíja: a tordai Jósika Miklós Líceum III. 
és V. osztálya

A Kárpátmedencei Családszervezetek Szö
vetségének különdíja: a kézdivásárhelyi 
Mol  nár Józsiás Gimnázium II. B osztálya

A Napsugár különdíja: a marosvásárhelyi N. 
Băl   cescu Gimnázium III. C; a nagykárolyi 
Római Katolikus Líceum IV. A; a nagyvára
di Luc reţia Suciu Iskola III. B, a N. Bălcescu 
Iskola III. E, a Szacsvay Imre Iskola IV. B;  
a sepsiszentgyörgyi Váradi József Iskola 
IV. D; a szász  régeni A. Maior Gimnázium 
IV. B osztálya; az avasújvárosi III. B; a borsi 
IV.; a gyulakuti III.; a hármasfalvi IV.; az ivói  
II–IV.; a kalota szent királyi III.; a kéz di szent
kereszti IV.; a ko vász nai IV. D; a ma gyar
lapádi III–IV.; a margittai III. SbS; a maros
vécsi elôkészítô, II. és IV.; a mezôbándi III. 
D; a nagy  szalontai IV. B; az olthévízi IV. B;  
a sza  mosardói IV. osztály.

Az Áldás Népesség Társaság és a Napsugár közös pályázatára 39 közösség ne
vezett be. Hat osztály pénzjutalomban, 11 pályázó a támogatók könyvajándéká
ban, 22 csapat a Napsugár különdíjában részesült.

Az ágyai 
Napsugár 

Klub

A szamos
ardói 

III. osztály

Az Anyának nem az ékszer  
a dísze, hanem a gyerek.
Beke Anikó, Kézdivásárhely

Ha énnekem kistestvérem lenne,
Mindenem megosztanám vele.
Szeretném, és megóvnám minden rossztól,
Tanítanám, és játszadoznék vele sokszor.
De remélem, egyszer majd megszületsz,
És én ígéreteimet mind betartom neked.

Kalányos Adél Kinga, Gyulakuta
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A harmadik királyfi vagy királylány Mindenikünk életútja egy bölcsőből indul. Néhá
nyan testvéreinkkel együtt járjuk az utat, 

mások egyedül ballagnak.

A szászrégeni 
A. Maior 

Gimnázium
 V. B osztálya

Két testvér, aranyos kistestvér,
két testvér, szerető kistestvér,
Sírhattok, nevethettek, 
én akkor is szeretlek.
Vártalak titeket, kistestvérkéim –
és megszülettetek.

A nagyváradi 
Szent László  
Gimnázium  

III. A osztálya

A gyimesbükki 
III. osztály

A maros
vásárhelyi 

Bolyai Líceum 
IV. osztálya

A maros 
vásárhelyi  

N. Băl cescu 
Gimnázium III. C 

osztálya

Sokat játszunk együtt,
a játszótérre is ketten megyünk.
Az egész napot vele tölteném,
és minden percben megölelném.

Benedek Tamara, Kápolnásfalu

Befektettük a bölcsőbe, és szépen el
aludt. Most már hat éve boldogítja a csa
ládot. Reménykedem, hogy még hallok 
a házban kéthetes csecsemősírást.

Baki Tünde, Szászrégen

A gyergyó
szentmiklósi 

Fogarassy Mihály 
Iskola IV. A 

osztálya
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LáSzLó NoéMI

Amikor nagy leszek
Amikor nagy leszek, és én leszek az anyukád, 
és te a kislányom leszel, jobban fogok vigyázni rád,
nem szólok bele abba, mit eszel,
mikor kelsz, mikor fekszel, milyen a ruhád,
 
amikor nagy leszek, és te kicsi leszel,
nem kiáltozom majd, hogy leesel,
nem firtatom, miért maszatos a kezed,
nem nézem, dolgaid hová teszed,
 
amikor nagy leszek, és a sötét
földre ereszti súlyos köntösét,
azt kívánom majd: bár lennék gyerek,
hogy elalváskor átöleljelek.

CSEh KATALIN

Várakozás
Kis kertjében jó anyám
virágokat öntözget,
jobb kezével integet,
nézi az elmenőket.

Konyhájában jó anyám
levest kanalazgat,
ami marad, kiteszi
az éhes madaraknak.

Szobájában jó anyám
nem alszik, nyugtalan,
várja jöttöm, érkezésem,
s én belépek halkan...

Itt vagyunk mi ketten:
anya és gyermeke,
kalapál a szívünk
a cseperedő csendben.
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döME zSUzSA

Fohászok
Bánat, bánat, nehéz bánat,
kerüld el édesanyámat!
Alkonyatkor hogyha ballag
haza, vezesd, fénylő csillag!

Hold, te vessél neki ágyat,
ringasd el édesanyámat!
Lábujjhegyen jöjj el, hajnal,
ne tetézd a gondját bajjal!

Szél! Szellőként lebbenj, szárnyad
óvja féltőn jó anyámat!
Rózsát százat teremj, kertem,
hogy bármikor köszönthessem!

jóNáS TAMáS

Anya 
minden
Az én anyám boszorkányka.
Be nem áll varázsló szája.
Mesélget vagy nevetgélget.
Fakanálból főz ebédet.

Az én anyám kisangyalka.
A házunkat karbantartja.
Vigasztalja apukámat.
Megijed tőle a bánat.

Az én anyám királyleány.
Mégis ő varrja a ruhám.
Az sem baj, ha kiszakad.
Könnyből teker fonalat.

Az én anyám már fiatal.
A két karja két tölgyfagally.
Azzal ölel, azzal takar.
Az én anyám verset szaval.

Este aput simogatja.
Derűs lesz az apu arca.
Ölbe vesznek, énekelnek.
Hóvirága a szívemnek. 
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Amikor bámulták 
a vágtázó csodákat

A tündérrigólányoknak egy napon ismét 
a városban volt dolguk, talán a cipészhez 
jöttek papucsot varratni, talán csak fagylal
tozni, nem tudom, de azt igen, hogy ahol a 
város kezdődött, ott felültek a legsárgább 
villamosra, és úgy fütyörésztek, hogy majd
nem kifújták a sínekből a kanyarokat. És 
ha megunták a legsárgább villamost, akkor 
leszálltak, és átültek a szembejövő nem
annyi rasárga villamosra, és ott folytatták  
a fütyörészést, a kanyarfújást.

A piac fele fordult a holdszínű, hatalmas 
reklámtábla állt az út szélén, rajta lovak vág
tattak, szépen illantva sörényük, patáik 
körül port dobva.

A tündérrigólányok fütyülni is elfelejtet
tek, a villamos ablakára lapítva orruk, bá
multák a barnán vágtázó csodákat:

– Klakkklaklakk, dübbdüdübbb – klak
kog tak és dübbögtek a lányok, s ettől a vil
lamos kerekei szikrákat hányva csikorogni 
kezdtek, ő maga ágaskodott hármat, aztán 
letért sínjéről, s a betonúton elindult düb
bög ve, ki a városból.

A tündérrigólányok ugráltak:
– Nahát, nézd, nézd, merre megyünk! – 

mutattak ki az ablakon, és pirosak voltak, 
mint aki lázas.

Előtipegtek a villamos orrába, ott egy
másnak adogatták a mikrofont:

– Kedves utasaink, ez itt egy domb, ez itt 
a rét, ez itt a messzi zöld határ, leszállhat
nak, szaladgálhatnak, ülhetnek fűben, nya
kig, aztán kanyarodunk, és visszateleped
hetnek nemannyirasárga paripánkra!

Az emberek leszálltak, szaladgáltak, ül
tek fűben, nyakig.

Az iskolába menő gyerekek elővették  
a tízóraikat, a bácsik elolvasták a fociered

ményeket az újságból, a nénik csak 
 pihegtek és koszorút fontak, két öreg 

bácsi megvizsgált néhány va
kond túrást, egy szemüveges elő
vette egy ház tervrajzát, és rajzolt 
ott, felhőket, a nyakig fűben.

A tündérrigólányok elkérték az öreg 
bácsik sapkáját, és labdáztak vele, az
tán az egész társaság visszaült a villa
mosra, és a tág rétekről visszadobog
tattak a városba, a még földes kerekek 
rácsikorogtak szikrákat hányva a sí
nekre, és mentek, merre menniük 
kellett.

A tündérrigólányok az első meg
állónál leszálltak, elmentek a ci
pészhez, hogy megvarrassák papu

csukat, vagy a fagylaltoshoz, nem 
tudom.

A nemannyirasárga villamos pedig 
csak haladt, és nyerített halkan, vala
hányszor a vágtató lovakat mutató rek
lámtábla elé ért.

MáTé ANgI

Az emlékfoltozók

SzABó zELMIRA rajzai
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Amikor pillangók  
hullottak az égből

Egy nap pillangók hullottak az égből, 
úgy, mintha versenyt ejtőernyőznének va
lamennyien, vagy mintha valaki az égben 
szivárványt fűrészelne, s abból hullana alá 
a forgács, a színes libegés.

A tündérrigólányok előcibáltak egy szo
bányi lepedőt, kiszaladtak az udvarra, fog
ták a lepedő két végét, keresték a legjobb 
helyet, ahol kifoghatnák az aláereszkedő 
pillangókat, mert úgy gondolták, be kell 
gyűjteni ezeket a hulló szivárványszín cso
dákat, befőttes üvegbe kell tömködni, 
húzottnyakú vászonzacskóba tenni télire, 
hogy majd a korai esték sötétjébe kiereszt
hessék fénynek, világnak.

Így gondolták, de kicsit úgy is gondolták, 
hogy megfogni, bezárni, tömködni, húzott
nyakúba télire tenni nem lenne annyira jó. 

Nem szeretné azt a most még alálibe
gő, színes társaság – gondolták kicsit a 
tündérrigólányok. Eszükbe jutott, hogy 
amikor egyszer lázasak és köhögősek 
voltak, ők is csak három napig bír
ták az ágyban ülést, befőttesüveg
ben ülni pedig végképp unalmas és 
szoros lehet. 

Végül ismét begyűjteni lett ked
vük. Szaladtak a tündérrigólányok 
kaputól a kert végéig, aztán meg
álltak valahol félúton, a pillangók 
pedig megérkeztek a lepedőre. 

Nem jajgattak az érkezők, hogy jaj 
de fáj a derekuk, mekkora az ég lefele, mi
csoda hőség, nem tették ezt, hanem tán

colni kezdtek a nagy fehér lepedőn, mind
egyikük magában, egyedül kerengve, 
gyönyörűn.

S miközben táncoltak, lépéseik után ott 
maradtak apró lábnyomaik a szobányi fe
héren, csupa színes minta lett a lepedő.

A tündérrigólányok egészen megfeled
keztek begyűjtő tervükről, csak a keren
gést látták, s végül azt, ahogy a lábnyoma
ikat otthagyó pillangók kitáncolva magukat, 
fellibbennek és tovaszállnak.

Akkor valami más jutott eszükbe. A fa
odúbarna ollót kerített, a limonádéhajú ki
szabta, s varrták, míg két szoknya nem 
lett a pillangólábnyomokkal mintázott 
anyagból.

Valahányszor azokat a szoknyákat öltöt
ték magukra, táncoltak a tündérrigólányok.
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Az Árpádház nem halt ki. Elmeséltem nektek, hogy Anjou
házi királyunk, Károly Róbert és nyilván a fia, Nagy Lajos is 
IV. Béla egyenesági leszármazottja volt. De Luxemburgi 
Zsigmondot, aki házasság révén lett magyar király, valóban 
idegennek hittem, míg egy kis családfáramászással ki nem 
derítettem, hogy a dédapja III. Kázmér lengyel király, akinek 
viszont a dédapja nem más, mint – IV. Béla.

Zsigmond 
király és császár

Zsigmond, ereiben Árpádvérrel ugyan, de német uralkodó
család sarja. A Luxemburgi nevet hercegi birtokáról kapta. 

Édesapja IV. Károly németrómai császár, édesanyja Pomerániai Erzsébet lengyel her
cegnő, Árpádházi leszármazott. Zsigmond 1368ban született Prágában. Apja négyna
pos korában eljegyezte a nürnbergi várgróf leányával, de sorsát nem ez, hanem egy 
későbbi jegyesség döntötte el. 

Nagy Lajos királyunk – fia nem lévén – a lengyel koronát 
Hedvig nevű leányára, a magyart pedig Máriára hagyta. 
Nosza, megindult a harc Mária kezéért: aki elnyeri, az lesz a 
magyar király. Luxemburgi Zsigmond Mária jegyeseként már 
11 éves korától a magyar királyi udvarban élt, hogy megta
nulja az ország nyelvét, szokásait. De nem mindenki nézte 
ezt jószemmel. A bárók három pártra szakadtak. Volt, aki 
Zsigmondot támogatta, volt, aki Lajos orléansi herceget, és 
volt, aki II. Anjou Károly nápolyi királyt. Károlyt megkoro
názták, de 40 nap múlva meg is ölték. A csatározás és 
ármánykodás Erzsébet anyakirálynénak is az életébe került, 
Mária királynő pedig fogságba esett. A francia Lajos herceg
nek esze ágában sem volt erre a veszélyes földre lépni, ám 

Zsigmond, aki ekkor már Mária férje volt, sereggel vonult be Magyarországra, 
legyőzte a pártoskodó urakat, kiszabadította Máriát, és 1387ben 

királlyá koronázták. 19 éves volt ekkor.

IV. Béla dédunokájának a dédunokája

volt EgyszEr... lEsz EgyszEr... volt EgyszEr... lEsz EgyszEr... volt EgyszEr... lEsz volt EgyszEr, lEsz EgyszEr...

Magyar 
Királyság

Németrómai 
Császárság

Cseh 
Királyság

Luxemburgi
hercegség
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zsigmond 50 éven át volt magyar király

volt EgyszEr... lEsz EgyszEr... volt EgyszEr... lEsz EgyszEr... volt EgyszEr... lEsz 
Bőven kapott esélyt a Teremtőtől, hogy felnőjön a Szent Koronában 
megtestesült küldetéshez. Az ő korában a Magyar Királyság ismét 
Európa legtekintélyesebb állama lett. A magyar koronával örökölt 
címek közül Dalmáciát elveszítette, de megmaradt Horvátország, 
Ráma, Szerbia, Galícia, Lodoméria, Kunország és Bulgária királyá
nak. Részben családi örökségként, de főleg uralkodói erényei révén 
1410ben német, 1411ben római, 1419ben cseh, 1431ben 

itáliai királlyá, 1433ban pedig a NémetRómai Birodalom csá
szárává koronázták.

Birodalmának központját 
Budán építette ki. Mára 
elpusztult palotáinak egész 

Európa a csodájára járt. 
Budai és visegrádi székhelyén császárokat, kirá
lyokat, fejedelmeket fogadott. A német birodalmi 
gyűlést, először a történelem folyamán, magyar 
földön, Pozsonyban hívta össze. 

Két nevezetes tette bizonyítja, 
hogy királyként is fejet hajtott 
a Szent Korona értékrendje, 
az ország törvényei előtt. 
1390ben az egész világon 
páratlan oklevelet adott ki: megjutalmazta Péter 
grófot, amiért szembe mert szegülni vele. Más a 
fejét vétette volna a lázadónak, Zsigmond elis
merte, hogy Péternek igaza volt, amikor a tör
vénysértő királlyal szemben az ország érdekeit 

védte. Példát mutatott 
törvénytiszteletből akkor 
is, amikor 1401ben, 
elfogadva a bárók ítéle
tét, egy hó  nap ra börtön
be vonult.  

1408ban 24 bárói csa
lád részvételével létrehozta a Sárkány Lo vag rendet, amelynek 
tagjai birtokokat kaptak és helyet a királyi tanácsban.  
Az ország 300 vára közül Nagy Lajos 160nak volt az ura, 
Zsigmond már csak 70nek.  A király „szegényebb” lett,  
a főnemesek gazdagabbak de hű királypártiak. A leghatalma
sabb családok egyikét házassággal kötötte magához: a meg

özvegyült király 1405ben feleségül vette 
Cillei Borbálát. 

Ki és hányban adta ki  
a törvénykönyvet, mely 
zsigmond korában is 

érvényben volt?

Melyik fejedelmi  
család címerében 

szerepel a sárkány?

hányban volt a 
pozsonyi csata, kik 
vívtak meg benne?
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A szabad királyi városok lakosságát azzal állította 
maga mellé, hogy kiváltságokat biztosított nekik, vár
fallal vétette körül őket. „Modern” intézkedése, hogy 
egységesítette a súly és mértékrendszert, a külföldi 
kereskedőktől vámot szedett, a hazaiakat támogatta, 
megtiltotta a feldolgozatlan ércek, nemesfémek kivi
telét. Falvakat emelt mezővárosi, mezővárosokat 
városi rangra. 

Megerősítette a vármegyerendszert. Az 1435ös rendi 
gyűlésen a főpapok és főnemesek mellett a középne
messég, sőt a városi polgárság képviselői is részt 
vehettek. Királyságában korlátozta a pápa hatalmát: 
beleegyezése nélkül a pápa nem adhatott ki rendelete
ket a magyar egyház számára. 

1395ben megalapította az óbudai egyetemet, mely 
teológiai, jogi, orvosi, művészeti szakjaival épp oly 
rangos volt, mint 
a bécsi. 

Nem hadvezérnek született

Zsigmond ereje a diplomáciában rejlett, de gyak
ran kényszerült hadviselésre is, kevés sikerrel: 
Velencével szemben alulmaradt, Dalmáciát elve
szítette, a husziták elleni háborút sem a harctéren, 
hanem politikai úton nyerte meg.

Hat hadjáratot vezetett a Balkánra, de a török 
veszedelmet nem sikerült elhárítania. Páratlan 
diplomáciai tehetségével 1396ban egész Európát 
hadba állította. Ez volt az utolsó nemzetközi keresztes hadjárat. Zsigmond bizakodva 
kiáltott fel: Annyi a lándzsánk, hogy az eget is fenntarthatnánk, ha ránk szakad! És 
rájuk szakadt. Az európai páncélos lovagok gőgös vezérei nem ismerték, és alábecsül
ték a keleti harcmodort. I. Bajazid oszmán seregei Nikápolynál megsemmisítették  
a keresztes hadat. Maga a király is nehezen menekült meg.

A vereség rádöbbentette Zsigmondot az Oszmán Birodalom erejére. Felhagyott a táma
dó politikával, és megszervezte az ország védelmét. Ágyúkkal szerelte fel, és átszervez
te a hadsereget, bevezette a telekkatonaság rendszerét: a földbirtokosnak minden húsz 
jobbágytelek után egy íjászt kellett felfegyverezve 
hadba küldenie. Veszély idején a nemességet kor

látlan idejű hadi szolgálatra kötelezte. A déli 
határon tagolt védelmi rendszert épí

tett ki, amelynek 
peremén az ütkö
zőállamok, majd 

a bánságok s végül a 
végvárvonal állt. 

Mik a végvárak?  
Sorolj fel néhányat.
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 Márciusi megfejtések: Erzsébet Türingia grófjának jegyeseként 
négyéves korában került Wartburg várába. Szent László sokat csatá
zott a kunokkal. Fut, mintha a tatár kergetné. Nyakunkon a tatár. 

Szegény tatár törököt fogott! Tatárvilág, tatárképű. 
 Nyertesek: domokos Anna, gombár Anna, Kolozsvár; 

Vizoli Krisztina, Brassó; Antal Eszter, Felsőboldogfalva.

Miután a nemesség támogatását megnyerte, az ország 
törvényeit, belső rendjét és határait megerősítette, 
Zsigmond akár éveket tölthetett külföldön anélkül, 
hogy zavar támadt volna itthon. És töltött is. 

Tekintélye egyre nagyobb volt Európában. Enélkül nem 
sikerült volna megszerveznie a törökök elleni hatalmas 
keresztes hadjáratot, megszereznie a német, a cseh,  
a római, az itáliai és végül a németrómai birodalmi 
koronát, és tárgyalóasztalhoz ültetnie egész Európát. 

Ez a „tárgyalóasztal” a konstanzi zsinat volt, amelyet 
Zsigmond hívott össze, hogy elkerülje az egyházszaka
dást: három pápa helyett ismét egyet ültessen Szent 
Péter trónjára. Négy éven át, 1414től 1418ig folyt  
a diplomáciai csata. Zsigmond közben utazott és tár
gyalt, békítette a szemben álló feleket: egyik oldalon  

a franciák, spanyolok és 
skótok, a másikon a 
németek, burgundiak és 
angolok álltak. Anglia 
és Fran cia ország között 
javában dúlt a százéves 
háború. Zsigmond az 
an golok párt jára állt, s 
a puszta te kintélye elég 
volt ah hoz, hogy a franciák engedékenyebbek legye
nek, az angolokat pedig önálló nemzetnek ismerje el  
a zsinat. (Addig ugyanis a német nemzet részének szá
mítottak.) Végül sikerült elérnie, hogy a három pápát 
lemondatták, és helyettük egyet, V. Mártont választot
ták meg.

Zsigmond – hibái ellenére – méltónak bizonyult a hata
lomra. Mintha az ötven éven át viselt Szent Korona 
keresztje vezette volna: nem a saját dicsőségét, nem 
egyetlen ország érdekét, hanem a kereszténység egészét 
tartotta szem előtt. Nemzetek feletti, nagyívű politikája, 
tisztánlátása, hatékony diplomáciai lépései a magyar és 
az európai történelem egyik legjelentősebb uralkodójává 
emelik.

zsigmond, a világtörténelem alakítója

zsigmond Emese

Bevonulás a konstanzi zsinatra: 
Zsigmond első a királyok között

Cillei Borbála a királynék élén
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Zsigmond magyar királyról föl van je
gyezve a történelemben, hogy vándorle
génynek sokkal különb volt, mint király
nak. Nemhiába idegen származású volt, 
sokkal jobban is szeretett külső országok
ban élni, mint itthon.

Egyszer úgy meg talált ülni a csehek 
közt, hogy álló esztendeig eszébe se jutott a 
tulajdon országa. Akkor is csak azért jutott 
eszébe, mert elfogyott az aprópénze. Sza
lajtotta is haza a kengyelfutóját, hogy szán
ják meg egykét szekér arannyal, mert bi
zony csúfra marad idegen országban.

A magyaroknak már akkor fogytán volt 
a türelmük, úgy eresztették vissza a köve
tet, ahogy jött. Azt mondták neki, ami 
aranyforintjuk volt, elgurult, újat meg nem 
lehet veretni, mert olyan rég nem látták  
a királyt, hogy már az ábrázatára sem em
lékeznek.

No, erre Zsigmond király se tehetett 
egyebet, mint hogy a kardjára ütött nagy 
mérgesen.

– Hát hiszen, ha egyéb bajuk nincs, erről 
majd teszünk! Majd megemlegettetem ve
lük, mikor látták Zsigmond király képét.

Kiválasztott a mulatócimborái közül vala
mi cseh herceget meg egy német grófot. 

Meg se állt velük az ország határáig, ott is 
csak azért, mert víg harsonaszóval, nagy 
lobogólengetéssel álltak elejébe a magyar 
urak, fehér szakállú ország ta ná csosok, tü
zes szemű harcos daliák.

– Hozott Isten, urunk királyunk! – haj
longtak nagy tisztességtudással.

– De bizony magam igyekeztem – csap
ta félre Zsigmond mogorván a kócsagtol
las süvegét –, mert számolnivalóm van ve
letek.

– Nekünk is fölségeddel – emelte fel mél
tóságosan ősz fejét az öreg Bebek nádor.

– Ítéletet akarok mondani fölöttetek, ami
ért megsértettétek királyi személyem! – vil
logott a szeme Zsigmondnak.

Most Gara Imre állt elő, a zászlós bajuszú 
országbíró.

– Az ország már meg is hozta az ítéletét, 
királyomuram – húzta elő bíborbársony 
köntöse alól az ítéletet, mely kutyabőr per
gamenre volt ráfestve szép tarka betűkkel. 
– Sok hanyagságért, idegenben való csavar
gásaiért, saját országának elhagyásáért be
zárja Zsigmond királyt tulajdon népe har
minc napra a páprádi várba.

Kapott volna szegény király a kardjához, 
de már ekkorra nem volt az oldalán. Elvet

MóRA fERENC

A páprádi rab
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ték tőle, mert nem illeti kard a rabot.  
S akárhogy hánytavetette magát, bizony 
rácsukták a páprádi vár legbelső szobájá
nak az ajtaját. Az előtte való szobába a cseh 
herceget rekesztették, azon innen meg  
a német grófnak adtak szállást. Ha egyek 
voltak a királlyal jóban, legyenek egyek  
a rosszban is.

Hogy aztán sok kulcscsörömpölés, ajtó
csapkodás, kapunyikorgás után elszéledtek 
a magyar urak, Zsigmondnak az volt az 
első gondolata, hogy lehetne ebből a kalic
kából kiszabadulni.

– Hiszen csak még egyszer kardot vehes
sek a kezembe! – csikorgatta a fogát, s te
hetetlen dühében nagyot ütött az ajtó kilin
csére.

Abban a percben felpattant az ajtó, s a 
rab király szembe találta magát a rab her
ceggel.

– Nini, hát te is itt vagy? – bámult rája. – 
Ej, de jó, hogy ezt az ajtót elfelejtették be
zárni! Nézzük meg csak a másikat is!

Hát a másik ajtó is kinyílt. A szoba sarká
ban ott törte az ijedség a német grófot, se 
holt, se eleven nem volt, csak akkor tért 
magához, mikor Zsigmond megbiztatta:

– Ne félj, szolgám, úgy nézem, nem is va
gyunk mi itt foglyok!

A nagy puszta termekben, a kongó folyo
sókon, az üres várudvarban egy lelket se 
találtak. Hanem a konyhában megtalálták 
a szakácsot, aki valami rettenetesen nagy 
tortát gömbölygetett a sütődeszkán. Nem 
sok ügyet vetett a látogatókra, s nagyon 
foghegyről válaszolt, mikor a király azt kér
dezte tőle, hogy ki őrzi őket ebben a zárat
lan tömlöcben.

– Hát kitkit a saját becsülete. Engem ez 
a nagy bolond torta, ni, mert már ki se fé
rek tőle az ajtón.

No, a Zsigmond rabtársainak se kellett 
egyéb! Szaladtak a várkapuhoz: hát nyitva 
volt az is! El is nyargaltak úgy, hogy csak 
futtukban kiabáltak vissza Zsigmondnak: 
tartson velük ő is!

– Nekem nem lehet – csóválta a fejét a 
rab király. – Engem őriz a becsületem. Tisz
telnem kell azt a népet, amelyik még akkor 
is bízik a királyában, mikor fogollyá teszi.

S amit mondott, állta is Zsigmond király. 
Harminc napig nem lépte át a páprádi vár 
nyitott kapuját. Igaz, hogy akkor vállukon 
vitték ki a magyar urak. Azt mondták, meg 
kell becsülni azt a királyt, aki nemzete íté
letét még akkor is tiszteletben tartja, mikor 
az rabbá teszi őt.
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Dante az Isteni színjátékban kétszer is emlegeti Magyar-
országot: Ó, boldog Magyarország! Csak ne hagyja magát 
félrevezetni már. Magyarország a Szentek Paradicsoma.
A magyarok és az olaszok sokszor vívtak ádáz csatát, de még 
többször kötöttek szövetséget és királyi házasságokat. Mesél 
Itália magyar diákok, művészek, utazók százairól is. 

• nyomkeresők • nyomkeresők • nyomkeresők • nyomkeresők • nyomkeresők • nyomkeresők • nyomkeresők •

Atilla 452-ben meghódította Itáliát, de az angyal szavára  
hallgatva megkímélte Rómát. Ötszáz évvel később Toscana  
és Milano lakói így imádkoztak: „A magyarok nyilaitól ments 
meg, Uram, minket.” 

1000-ben II. Szilveszter pápa e szavakkal adta át a Szent 
Koronát István király küldöttének: „Én csak apostoli va-

gyok, de a ti királyotok valóban apostol."

Szent István korában már magyar 
templom, zarándokház  
és kórház létesült Rómában.  
A Santo Stefano Rotondo  
templomban 1454-től a magyar  

pálos rend szolgált.

Árpád-házi Mária, nápolyi királyné 
temploma a legszebb itáliai magyar 
emlékek egyike.

olaszország

1350-ben Nagy Lajos ezer fős kísé-
rettel és gazdag ajándékokkal zarán-
dokolt Rómába, de a Nápolyi Király-

sággal háborúban állt, és sorra 
hódította meg várait.

1433-ban Rómában koronázták 
a Német-Római Birodalom  

császárává Zsigmond  
magyar királyt. 

Mátyás király felesége, Beatrix nápolyi 
királylány volt. De olasz volt  

Mátyás történetírója, Bonfini is. 

Báthory István erdélyi fejedelem és 
lengyel király szobra Padovában áll. 
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• nyomkeresők • nyomkeresők • nyomkeresők • nyomkeresők • nyomkeresők • nyomkeresők • nyomkeresők •

A Kultúrpalotában különösen tetszettek  
a színes ólomüveg ablakokon a híres emberek 

és a mondajelenetek. A legjobban  
Budai Ilona története hatott meg. 

Bethlen Gábor képe szá-
munkra azért volt je-

lentős, mert ha meg-
növünk, sokan az  
általa alapított híres 
kollégiumban fogunk  

tanulni, Nagyenyeden.

A hangversenyteremben nem kis meglepetésünkre 
kiderült, hogy közülünk egy kislány többször is zongo-
rázott már itt a nagyközönségnek.

A fiúk a szarvasok agancsát csodálták 
meg. A nagy csapat közeledtét még 

a medve is csodálkozva bámulta.

A kirándulás az állatkert előtti játszótéren 
ért véget nagyon vidám hangulatban.

Az állatkertbe – bélyeggyűjteményünknek  
köszönhetően – a Napsugár fizetett  

be bennünket. A lányok  
a pávákat dicsérték:
Szebb a páva, mint a pulyka, 
rút, rút, rút,
Mert a pulyka maszatos, 
a páva meg aranyos.

Erdély

Ti merre kirándultatok? 
Küldjetek fényképes 

beszámolót!

A magyarlapádi elemisták Szilágyi-Székely  Melinda, Demeter Enikő, Bándi Anna tanító  nénivel és néhány szülővel  
Marosvásárhelyre kirándultak. 
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Zsigmond király nyomában
Mindössze egy dobókockára és annyi lépőkére van szükségetek, 
ahányan végig akarjátok járni Zsigmond király kalandos életútját.

11 éves korában került 
Nagy Lajos udvarába,  

ezért a 11. dobásod értéke 
szerint indulj el.

Tied Mária királynő 
keze és egy jutalom

dobás.

Egy hónapig fogság
ban ülsz, kimaradsz 

egy dobásból.

A nemesek vállukon visznek 
ki a páprádi várfogságból: 

hármat lépj előre.
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A konstanzi zsinat sok vesződés
sel jár: lépj a hozzád legközelebb 
álló játékos mellé, akár előtted, 

akár mögötted halad.

A törökök elleni  
győzelmed jutalma, hogy az 
épp előtted haladó játékos 

mellé léphetsz.

A nikápolyi vereséget  
nehezen hevered ki: egy 

körből kimaradsz.

Közel a cél: innen már 
dicsőséggel bevonulhatsz 
a császári koronázásra.



Falu a Nagy-Küküllő partján

Nagygalambfalva Székelykeresztúrtól 10 kmre,  
a NagyKüküllő jobb partján fekszik. 2004 óta község
központ. Öt falurészre oszlik: Templomszög, Patakszög, 
Alszög, Fölszög, Malomszög. 2012ben 1210 lakója volt.

Az okiratok 1334ben említik először, Galamb néven. 
A Vágáspatak feletti Vártetőn gétadák eredetű vár ma
radványai látszanak. A szomszédos Lesőhegy csúcsán 
őrtorony állt. Falunkhoz kötődik a Ráktava, A nagy ga
lamb falvi vár és A bánatos királylány kútja című legen
da. Ez utóbbit Kányádi Sándor írta. A Ráktava a mon
da szerint feneketlen, a gonosz Rákné mostoha lányá
nak könnyeiből keletkezett. A valóságban a Jégkorszak 
vége felé jöhetett létre. Ma természetvédelmi terület. 

Erődített református templomunk a XIII. században 
épült, a XV. században gótikus stílusban építették át. 
Középkori freskóit 2007ben újították fel. A templom
kert életfát mintázó vaskapuját 2006ban állították.  
A görög katolikus templomot 1737ben építették.

A falu lakói gazdálkodnak, vállalkoznak, közalkalma
zottak, mások külföldön vagy Székelykeresztúron, Szé
kely udvarhelyen találtak munkát. A 2011ben korszerű
sített sportpályát leginkább falunk focistái használják.  
A művelődési házat falunk szülöttjéről, Feleky Miklós 
színészrendezőről nevezték el. Itt született Borbély  
Gábor apostoli protonótárius, kanonok, főesperes és 
Benedekffy Katalin színművésznő is. 

Könnyekből áradt a Rák-tava

A református templom

Kányádi Sándor, a háttérben 
testvére és szülőháza 

Innen csak indulni lehet, 
s aki indul, visszajöhet…

Kolozsvár

Bukarest

Itt születtem

NagygalamBfalva
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Büszkeségünk, Kányádi Sándor

Falunk legnagyobb szülöttje Kányádi Sándor, Kos
suth és Herderdíjas költő, író, akire nagyon büszkék 
vagyunk. Sándor bácsi a Napsugár szerkesztője volt 
1960tól 1990ig. Soksok halhatatlan verset, mesét írt 
a Napsugárnak. 2009ben Nagygalambfalva díszpolgá
rává avatták. Szülőházát sokan látogatják meg.

Falunknak már 1566ban volt iskolája. Az 1870ben 
épült kőiskolát mára átalakították, benne tornaterem, 
informatika labor és helytörténeti gyűjtemény kapott 
helyet. Az 1980as években épült, korszerű iskolában 
155 gyerek tanul. Az óvodába 47 gyerek jár.

Iskolánkban számos tevékenység színesíti hétköznap
jainkat. A tanévet őszi kirándulással kezdjük, majd kö
vetkezik az almabál, a Halloweennap, az adventi kira
kodóvásár és koszorúkészítés együtt a szülőkkel, a ka
rácsonyi műsor, a karnevál. Tavaszinyári ünnepeink  
a nőnap, Március 15., Húsvét, később a Föld napja, 
anyák napja, gyermeknap, év végi kirándulás, a 80 perc 
alatt a Föld körül című verseny, a ballagás, az évzáró. 
Ilyenkor előadásokkal szerzünk örömet szüleinknek  
és a falu lakóinak. 

Kányádi Sándor tiszte
letére születésnapja heté
ben iskolahetet szerve
zünk. Ennek keretében 
tavaly csodálatos szé kely
kaput avattunk. Idén kerül sor a XI. Fától fáig, verstől 
versig Kányádi Sándor Versmondó Versenyre.

Rendszeresen részt veszünk versenyeken, sporttevé
kenységeken. Lelkes közönsége vagyunk a székely ud
var helyi színház és bábszínház előadásainak.

Falunkban ma is él több népszokás. Nagy örömünkre 
egyre gyakrabban perdül meg a jellegzetes galambfalvi 
szoknya. Mi is büszkén viseljük a székelyruhát.

Büszkék vagyunk, hogy ugyanazt a falut sze
rethetjük szülőfalunkként, mint Kányádi Sándor. 

Kedves Napsugárolvasók, látogassatok el  
hozzánk!

összeállította a nagygalambfalvi IV. osztály 
és Farkas Enikő tanító néni

A Tubicák néptáncegyüttes

A 80 éves Kányádi Sándor 
az iskolában

Sándor bácsival iskolánk udvarán

Becsületből akit innen tarisznyáltak, 
azt nem fogja az élet piszka, 
mert itt még a sár is tiszta. 

(Kányádi Sándor: A mi utcánk)
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Rémfilmekben felfeltűnik az alábbi jele
net: a vakmerő felfedezőre az őserdőben egy 
fa indái fonódnak rá, gúzsba kötik, és szívó
korongjaikon át lassan kiszívják a vérét. Hát
borzongató, de szerencsére nem igaz.

Húsevő növények léteznek, csakhogy ál
dozataik rovarok, rákocskák, csigák.

Ezek a növények nincsenek rokonságban 
egymással. Valamennyien zöld színűek, te
hát önellátók: a napfény segítségével maguk 
állítják elő a testük felépítéséhez szükséges 
anyagokat. Ám olyan környezetben élnek, 
ahol a talajban vagy a vízben nincs elég nit
rogén és foszfor, márpedig ezekre az ele
mekre feltétlenül szükségük van. Így hát apró 
rovarokat, rákocskákat zsákmányolnak, és 
azok megemésztésével jutnak hozzá a nélkü
lözhetetlen elemekhez.

Zsákmányuk elfogására furfangos csap
dákat használnak, mégpedig erre a célra ki
alakított leveleket. A csapdák milyensége 
fajonként változik. Az emberi tevékenysé
gekből vett hasonlatok alapján a következő 
típusokat figyelhetjük meg:

Légypapír típus. A zsákmányejtésnek ezt 
a módszerét alkalmazza a magashegyi lá
pokban nálunk is honos harmatfű. Nevét 
onnan kapta, hogy levelein számos apró 
nyelecske található, amelyeknek csúcsán 
harmatszerű cseppek csillognak, csábítva a 
nektárt kereső rovarokat. Soha nagyobb té
vedést! Amint egy rovar rászáll a levélre, 
nyomban odaragad, mint valami légypapír

BITAY éVA

Bogár, ki itt belépsz, hagyj fel  
minden reménnyel!

A harmatfű szépsége halálos –  
inti fiát a légy.

amIKor a NövéNy 
EszI mEg az állatot

„Szarva” van, és repülni is tud. Mi az?
Melyik állat viseli a szarván a szemét?

Márciusi megfejtés: martilapu.
Nyertesek: Broştic Amanda, Monó; Tódorhajdó 
 Klaudia, Szé kely udvarhely; Bálint Boglárka, Gyergyó
újfalu; a bihari II. B osztály.

Kiskópé
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hoz. A szomszédos nyelecskék is ráhajolnak, 
s minél jobban kapálózik, annál több nye
lecske borul rá, foglyul ejtve áldozatát.

A csúszkatípusnál a levelek csinos kis 
kancsókká alakulnak, még fedelük is van, 
hogy az eső beléjük ne essen, s ne hígítsa fel 
a kancsóban található emésztőnedvet. Csalit 
ez a növény is alkalmaz: a kancsó bejáratá
nál színes, csalogató nektárcseppek csillog
nak. Jaj annak a kis rovarnak, amelyik rá
száll, hogy a nektárból torkoskodjon! A kan
csó peremét és belsejét ugyanis rendkívül 
síkos viaszréteg borítja, amelyen az áldozat, 
mit valami csúszkán, egyenesen a kancsó 
mélyén levő emésztőfolyadékba csúszik le.

A légycsapó típust a Vénusz légycsapójá
nak nevezett növény képviseli. Fogakkal 
szegélyezett levelei a főér mentén úgy csa
pódnak össze, mint egy hirtelen becsukott 
könyv, foglyul ejtve a rászálló legyecskét.

A porszívó típust az állóvizeinkben élő 
rence képviseli. Amint egy rákocska hozzáér 
a csapóajtó mellett meredező sörtéhez, az 
ajtó felpattan, és a mögötte levő hólyagban 
található alacsonyabb nyomású víz úgy be
szippantja a rákot, mint egy porszívó, a csa
póajtó pedig azonnal bezárul mögötte.

Becsukja a kemencét,  
s megemészti BogárBencét

Szívd fel, begyem, a rákocskát!

Mit gondol a két ló? A vicces válaszok 
közt voltak ezek is: 

– Na, voltál a fogorvosnál?
– Igen, nézd meg a tömésemet! (Antal 

Andrea, Brassó)

– Rólad jutott az emberek eszébe a köz
mondás: Ajándék lónak ne nézd a fogát.

– Téged meg lóvá tettek, azért lógatod 
az orrod? (A nagyváradi Szacsvay Imre 
Iskola IV. D osztálya)

az oroszlánkölyök? A legtréfá

sabb ötleteket közöljük.

mIt goNdol...
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VAjNáR ILoNA rejtvénye

VízSzINTES
  1. A megfejtés első része
10. Fák sokasága
11. Aki sokat ..., keveset fog
12. Bárkaépítő a Bibliában
13. Keresztül
14. ...bugri
16. Gál Tamás névjegye
17. Felső ellentéte
19. Árpa lesz belőle!
20. Állami illeték
21. Ideoda mozgat
23. Épülő malom!
25. Ezután, később
27. Izomrögzítő
28. Felügyel, óv
30. Péter András névjegye
31. Parafa mássalhangzói
32. Gyomnövény
34. ALEA

FüggőlEgES
  2. Fémhuzal
  3. Edény eleje!
  4. Csőr közepe!
  5. Németes mássalhangzói

  6. Anyagrész!
  7. Eladnivaló 
  8. Mákszélek!
  9. Légnyomás egysége (TORR)
10. A megfejtés 2. része
13. Alvás közben „látjuk”
15. Légnemű anyag
17. Kap ellentéte
18. Végül szórja!
20. Galiba közepe!

22. Ad, régiesen
24. Nagy tó Ázsiában (ARAL)
26. Egyre fogy
27. Kakasairól híres falu (IREG)
29. Zsoli páratlan betűi
31. Csapláros dereka!
33. Dénes Nóra névjegye
34. Odavissza: női név

Donkó László anyákról szóló versének két sora a májusi rejt
vény megfejtése. Ha nekünk elküldöd, könyvjutalmat nyer
hetsz vele, ha pedig ráírod az édesanyádnak szánt üdvözletre, 
örömet szerzel neki.                                         A Rejtvénykirály
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A márciusi rejtvénypályázat megfejtése: Gábor  
Áron. Nyertesek: Szabó Péter, Kolozsvár; a szi
lágy paniti III.; az avasújvárosi IV. B; a zsibói III. B; 
a szinérváralji IV. B osztály; a marosvásárhelyi 
Művészeti Líceum III. B osztálya.

NyErtEsEK

1. Húsvéti tojás 2. Locsolkodás 
3. Köszönöm 5. G

áprIlIsI 
mEgfEjtésEK

22



 

Antal Laura Tímea, Dicsőszentmárton:
Válogasd ki a táblázatból a betűszám 
párokkal meghatározott betűket, és 
töltsd ki az alsó, sárga sorokat.

fucaro orsolya, Maros vásárhely:
1. Római 1es 2. Kutya 3. A 
közepén bátor! 4. Madarak 
„ruhája” 5. Nyitány kezdés 
nélkül! 6. Gyerekek 
„munkahelye”

Mihályfalvi Csongor, Torda: rejt
vény Harry Potterrajongóknak.
1. H. P. madara 2. A varázslók bör
töne 3. H. P. barátja 4. Gonosz kí
vánság, a regény visszatérő eleme 
5. A roxfordos tanulók „egyenruhá
ja” 6. H. P. keresztapja 7. Ugyan az, 
mint a 4es 8. H. P. barátnőjének 
családneve  
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Petri Anna Tünde, Nagyvárad: kösd 
össze a kezdőbetűket – idén ez az 
ünnep is májusra esik.2
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találd ki!
Kösd össze a pontokat a szá
mozás szerint, 1től 23ig.

– Kisunokám, köszönöm a 
gyönyörű csokrot! Aranyos 
vagy, de az én kertemben 
is sok szép virág van.

Az unoka válaszát a rejtvény sárga 
félköreiből olvashatod össze, miután 
kitöltötted az átlók mentén, a megha
tározások szerint a köröket.
15: Tűbe fűzzük 26: Az egyik alap
szín 37: Lóeledel 48: Kéményben 
rakódik le 913: Karddal végzett sport 
1014: Hó teszi melegben 1115: Aki 
lovon közlekedik 1216: Hibázik  
1721: Használom a szemem 1822: Erős méreg  
1923: Megnyerem a versenyt 2024: Verítékezik

Játsszuk azt, hogy a kis körök 
gyöngyszemek, és valamennyit fel 
kell fűznöd ajándékba édesanyád
nak – nem tűvelcérnával, hanem 
csak a ceruzád hegyével. A jelzett 

szemtől indulj, a sorrend mindig fehér
rózsaszínsárga legyen. Merre kell haladnod?
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1. Az alábbi mondatokba hi
básan került be egyegy szó. 
Az értelmükre figyelve páron
ként cseréljétek ki ezeket a 

szavakat. 
Betegségének köszönhetően le
maradt a kirándulásról.
Szorgalma miatt jutalmat kapott.

Mivel okozhatnék örömet szüleimnek?
hazugságával Laci bánatot szerzett édesanyjának.

Testvéremmel szemben nagy szeretetet érzek.
A törökök iránti harag adott erőt Hunyadinak.

2. Gyógyítsátok meg az alábbi kificamodott értel
mű szókapcsolatokat: borzasztó finom, szörnyen 
szép, rettentő kedves, iszonyú ügyes.

3. Egészítsétek ki a hiányzó nevekkel az alábbi 
szólásokat, közmondásokat:
Egyszer volt …............... kutyavásár.
Sok víz lefolyik a ….......................
Megrázza, mint …....................... a vargát.
Lassan készül, mint ….................... széke.
Messze van, mint …....................  …................-től.
Kövér, mint a …....…............ lúdja.
ő sem jobb a …................ vásznánál.

maszat 
mŰvész
Elolvastam 
– lerajzolom

gyimesfelsőlokon a Domokos Pál Péter 
Iskola harmadikosai nagyon szeretik a 
népmeséket; Dezső Simon például Kígyós 
Jancsit rajzolta le (1). Roman Adrian 
Nagyváradról Andersen A kis gyufa árus-
lány című meséjének illusztrációját küldte 
el (2), Adlevák Alexandra dóra Szilágy
nagy faluból rajzával Jules Verne Kétévi va-
káció című regényének elolvasására biztat 
titeket.

szólj, szám!

Márciusi megfejté
sek: 1. Batthyány La
jos, deák ferenc, 
Eötvös józsef, Ester
házy Pál, jókai Mór, 
Kossuth Lajos, Mé
száros lázár, Petőfi 
Sándor, Széchenyi 
István, Sze me re Ber
talan, Vasvári Pál  

2. forr, forró, forróság, forrósít, forráz, forral, forra
ló, forralatlan, forrás, forrong, forrad, forradás, for
radalmi, forraszt, forrasztó 3. gyászhuszár: teme
téskor segédkező alkalmazott; kóchuszár: kóccal 
kitömött huszárbábu, átvitt értelemben gyenge 
katona; kárókatona: fekete tollú vízimadár; anyám
asszony katonája: ijedős, gyáva legény; palotafor
radalom: amikor a saját környezete lázad a vezető 
ellen; szócsata: vita; hidegháború: nem fegyveres, 
hanem politikai, gazdasági harc. 
Nyertesek: a sepsiszentgyörgyi Váradi József Is
kola III. E osztálya; az apácai IV. B; a lövétei IV. A; 
az árpádi IV. osztály.

1

2

3

– Kik laknak az üveg 
alján?

– Buborék.

– Miért nem eszik a 
kan nibál komornyikot?
– Mert túl inas.

szó-mókaJ
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n A londoni olimpia nyolc magyar aranyérmese 
után hátlapposzterünkön azt mutatjuk be, aki 
szívünkhöz is, szülőföldünkhöz is a legközelebb 
áll. Novák Károly Eduárd, csíkszeredai kerék
pározó a londoni paralimpián (a fogyatékosság
gal élők olimpiáján) a 4 kmes pályaversenyen 
aranyérmet, az országúti futamban ezüstöt 
nyert. A poszteren találtok néhány adatot ered
ményeiről, de sportolói, emberi nagyságára 
életútja döbbent rá igazán. 

1976ban született, tehetséges gyorskorcso
lyázónak indult, gyermek, majd ifjúsági bajnok 
lett, sőt ifiként a felnőtteket is legyőzte. Számos 
versenyt nyert külföldön is. 1996 januárjában 
épp egy olaszországi versenyre indult, amikor 

autóbalesetet szenvedett, és le kellett vágni az egyik lábfejét. 
Más összeomlott volna, de az ő ereje a lelkében rejlett, és annak 

épségét hittel, akarattal visszaépítette. Műlábbal is gyakorolható 
sportot keresett. 1998tól már kerékpárosként ível egyre fennebb a 
pályája. Nem a hiúság hajtja: nevel, közösséget épít, felemeli sors

társait, és példát mutat az épen is panaszkodóknak. 
Ő Csíkszereda első olimpiai és világbajnoka! 

Ursan Anna tanító néni gyergyóditrói kisdiákjai boldogak, hogy 
megismerhették. Így fogalmazták meg a tőle tanultakat: Ne adjuk fel álma-

inkat! Ha veszítünk, ne gondoljunk a múltra, hanem a jövőre! Kapaszkodjunk meg a ló söré-
nyében, és ne engedjük el! Ha elesünk, álljunk 
fel, folytassuk az utat! Sokat kell dolgoznunk és 
kitartóan, hogy célunkat elérjük. Jó volt az 
olimpiai érmeket megfogni, látni. Tetszett, 
ahogy a gyermekkoráról mesélt, barátságosan.

n Ünneplőben, izgalommal készültek az édes
anyák köszöntésére Nisztor Enikő tanító néni 
negyedikesei a szászrégeni A. Maior Iskolában. 
Meghatottan adták át saját verseiket, hajtoga
tott tulipánjaikat és a térhatású virágüdvözle
teket.

n Ünnepi ez a lapszám, köszöntjük benne az édes
anyákat, a nagycsaládokat és székelyföldi olimpiai 
bajnokunkat, Novák Ede pa ra lim pikont. Megér
demlik tiszteletünket és szeretetünket ők, akik az 
élet, a közösség, a törhetetlen lelkierő hősei.

n Példakép nélkül nem juthatsz magasra. Te kihez méred magad? Írd meg ezt 
és mindent, ami érdekes történt mostanában. Végy példát szorgos levélíró

inkról: Máté Boróka és ákos, Nagy kend; Kis Aranka Enikő, Magyarbece; Simó 
Krisztina, Jobbágytelke; Sárkány Barbara, Kéz di  martonos; Cserei hunor, 

Kiskászon; Bálint Boglárka, Gyergyóújfalu; Lukács Lilla, Felsőcsernáton; Kiss  
Katalin, Szováta; Istfan Anikó, Máthé Ingrid, Lovász Anita, László Petra fruzsina,  

Veres gergő, jeremiás Eszter és hanna, Marosvásárhely; Boda Viktória, Szilágy panit; Antal And
rás, Körtvélyfája; Szabó Szidónia, Búzásbesenyő; gellérdSzékely ágota, Küsmöd; Csobot Ilka 
Szeréna, Aranyos gyéres; Virág Vanda, Nagykároly; Sánta Beáta, Székely vécke; Cseh Eszter Alíz, 

levelező
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n Szabó Adél tanító néni és gernyeszegi negye
dikesei csodás filctulipánokkal, verssel, ének
kel, boldog nevetéssel köszöntik az édesanyá
kat, a tavaszt és a Napsugárt.

Kőszegremete; Antal Milán, Csíkmadaras; KulcsárSzabó hanga, deák Beáta Klára, Gyer gyó
szentmiklós; Antal Andrea, Brassó; Bárdosi Nóra, Sepsiszentgyörgy; András Anita, Tibód; Novák 
Ervin, Nyárádszereda; Balog Bernadett, Marosludas; Csibi orsolya, Gyergyóditró; a nagy váradi 
Szacsvay Imre Iskola I–IV., a L. Suciu Iskola III B., a D. Cantemir Gimnázium III. D és IV. C, a Szent 
László Gimnázium IV. B; a marosvásárhelyi Dacia Gimnázium IV. C; a gyergyószentmiklósi Fogarassy 
Mihály Iskola IV. A, a Kós Károly Iskola II., III. A; a sepsiszentgyörgyi Váradi József Iskola III. E;  
a brassói Áprily Lajos Főgimnázium IV. A, a 2es Iskola II. H; a négyfalusi G. Moroianu Líceum III. C; 
a szászrégeni Al. Ceuşianu Gimnázium III. B; a szatmárnémeti BălcescuPetőfi Iskola III. C,  
a V. Lucaciu Gimnázium IV.; a nagykárolyi 3as Iskola III. D; a kolozsvári O. Goga Iskola III. C osztá
lya; a gyimesfelsőloki III.; a dévai III. A; a csík szent do mokosi II., III., IV.; a gyulakuti II.; a kökösi II., 
IV.; a zabolai III. B; az ozsdolai III. B; a magyarhermányi IV.; a maros ke resztúri IV. B; a héderfái III.;  
a barátosi IV.; a válaszúti IV.; a bihari II. B; a sárvásári IV.; az ara nyos gyéresi IV. C osztály; avasújvárosi, 
ma gyarlapádi, szásznyíresi, cser nátoni, érmihályfalvi olvasóink.

n Egységben az erő és az igazi ünnep! A marosludasi 1es és a I. Vlăduţiu Gimnázium hét 
magyar tagozatos elemi osztályának 117 tanulója nemcsak a kultúrotthon színpadát töltötte 
meg, hanem a közös ünnepet is: színvonalas műsorral, a szülők szívét pedig örömmel, büszke
séggel. Minden elismerést megérdemel a hét tanító néni: Kováts zsuzsánna Ildikó, László 
Aletta, Ambrus Melinda, Hereşanu Ildikó, Hajdu Edit, Izsák Erika és gyarmati Piroska.

n Sokat olvassuk a Napsugárt, mindenki talál 
kedvére valót, mesét, verset, rejtvényt. Szinte 
nincs olyan nap, hogy ne vennénk elő, és ne 
böngésznénk. Melengesd szívünket, Napsugár! 
Somogyi Piroska tanító néni és a II. C Szi lágy
 nagyfaluból
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gyöNgyKoszorút KötNéK

Koszorút nem, de kecses gyöngypillangót annál  
többet fűztek Kerekes Laura tanító néni 

aranyosgyéresi tanítványai. Vékony drót, 
színes gyöngyök, figyelem, türelem kell 
hozzá, és kezdődhet az alkotás: nincs  

két egyforma sem a réten, sem  
a gyéresi lepkeműhelyben. 

Gyöngyökből ragasztottak pillangós, 
színes képet az édesanyáknak Szilágyi
Székely Melinda tanító néni 
magyarlapádi kisdiákjai is.  
A barna karton háttér kiemeli  
a gyöngyök csillogását.

Két keresztbe tett hurkapálcát szőjetek be pókhálófo
nással, ragasszatok rá találó színű kenderhálót,  

erre pedig szárított virágokat, füveket – magyarázták  
el a csodaszép falikép titkát Séra Tünde tanító néni 
marosszentgyörgyi kisdiákjai.

Fándly Enikő tanító néni tavalyi osztálya  
a nagyváradi D. Cantemir Iskolában textilképpel 

lepte meg az anyukákat. Alkotásaik értékét 
növeli, hogy maguk tervezték, és nem  
ragasztották, hanem rávarrták színes  

filcvirágaikat a sötét alapra.
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Anyuka ölelését, a meleg fészket mintázta meg Külüs orsolya, 
nagyváradi olvasónk, aki Búzási Noémi tanító néni diákja  
a Szacsvay Imre Iskolában. Készítsetek ti is medált  
anyukátoknak gipszből, sógyurmából, színezzétek,  
lakkozzátok, majd fűzzétek bőrszalagra.

Magyarosi hajnalka és Bíró Lilla tanító néni osztálya 
a szászrégeni A. Maior Gimnáziumban hobbiboltban 
kapható formákba öntötte a gipszet, majd kifestette, 
lelakkozta a kis díszeket, és szivacsgumival, szalag

gal, színes papírmintákkal kiegészítve kartonkártyára 
ragasztotta. Alkotó képzeletük kimeríthetetlen.

Kétféle tulipánnal köszöntötték az 
édesanyákat Szabó-Sebők Enikő 
tanító néni kovásznai kisdiákjai.  
A piros alapra megrajzolt mintát 
ragasztóval bekenték, és grízt  
szórtak rá: így alakult ki a gyönyörű 

„hímzés”. Kollázstulipánjukat 
piros négyzetből hajtogatták,  
és hagyták kissé kinyílni.

Titkot rejt a tulipán, amelyet a kolozsvári 
Református Montessori Iskolában készítet

tek Varga gabriella tanító néni nebulói.  
A kelyhet, a levelet vastag kartonból 
szabták, hurkapálcára ragasztották,  

a közepébe üzenetet írtak,  
összehajtották, és négy kis lyukon  

átbújtatott, pici szalaggal le is zárták.

Mért cikáznak a kis fecskék? Hogy anyukát 
köszönthessék. Sándor Emőke tanító néni osztá

lya a székelyudvarhelyi Móra Ferenc Iskolában 
fecske szárnyán üzent az édesanyáknak. Fekete 

kartonból szabták kitárt szárnyát, villás farkát.  
A feje kisebb, a teste nagyobb csíkból alakított 

hurok. Ha felragasztottad a csőrét, a szemét,  
a mellényét, függeszd cérnára. 
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I rkafirka

Köszönöm, hogy szeretsz, és vigyázol ránk,
Amikor nincs itthon dolgos anyukánk.
Nem is tudom, nélküled mit csinálnánk,
Ó, drága Nagytatánk!
Köszönöm, hogy mindent megteszel értünk,
És azt is, hogy segíted az éltünk.
Olyanok, mint a jó anyák, íme, 
   ezek a nagymamák!
Szeressük, amíg még vannak ők,
A Nagyszülők.

Nagy flórián Attila, Szászrégen

Ahányszor azt érzed, egyedül vagy,
Gondolj arra, hogy velem vagy.
Melletted állok, szeretlek,
Mint ahogy te álltál mellettem, 
Mikor születtem.
El sem tudom mondani szavakban,
Milyen jó érzés volt ott ülni 
Meleg karjaidban.

deritei Rebeka, Kolozsvár

Drága, jó anyukám, szeretettel gondolok 
rád minden nap: a mosolygó arcodra, a 
szerető ölelésedre. Megtanítottál minden
re. Ezt semmivel sem tudom megköszönni, 
csak egy énekkel és egy szerető öleléssel.

Szilágyi Mariann Krisztina, 
Marosvásárhely

Te vagy a világ legjobb édesanyja. Kimond
hatatlanul szeretlek. Áldjon meg az Isten, s 
kívánok neked boldog anyák napját.

Molnár Margaréta Boróka, 
Dicsőszentmárton

Seres Erika, 
Tordaharasztos

Berki Ioana, 
Sárvásár

Sallai Eliza, 
Szilágynagyfalu

Szakolczi Noémi, 
AranyosgyéresUdvardi Kincső, 

Sepsiszentgyörgy

Lovak voltak egy
nagy réten.
Ettek, ittak,
vígan éltek.
Volt egy beteg, 
barna csikó,
neki a fehér 
virág volt a jó.
Édesanyja,
fehér nagyló
védte, óvta,
mint téged
nagyanyó.
A tölgyfa alatt
sok a virág,
mind fehér
és jó is ám.
A kiscsikó
meggyógyult,
s a versnek
vége volt.

Mihály Tímea, 
Csíkbánkfalva

Nagymama, nagymama,
kedves nagymama!
Te vigyáztál rám,
mikor kicsi voltam.
Emlékszem még, mikor
csöpp kezemet fogva
először vezettél
engem a templomba.

zsigmond Teréz Edina, 
Kovászna
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Icipici Margitka
Játszik a világban.
Szagolja az ibolyákat,
Szereti a pillangókat.

Gyere haza, Margitka,
Keres anyu, apuka,
Ordít hozzá Arnoldka,
Jövök, jövök, morcoska.

Nagy Erin, 
Magyarnemegye

A kezemben egy tulipán,
Ami téged jelképez.
Jelentése nem túl nagy,
Csak annyit tesz, hogy
Szeretlek, anya!
Lénárd janice Krisztina, 

Kolozsvár

Erre vágynak Erős Margit tanító 
néni balánbányai kisdiákjai:

Szabadnak lenni volna jó,
Hegyi szellő lenni,
Langyos nyári víznek
Buboréka lenni.

Tánczos ádám

Milyen boldog a kispipe!
Ott az anyukája.
De jó lenne pipe lenni,
anyám mellett csipegetni!

Kedves Alexandra

De szeretnék sas lenni,
szirtek fölött repülni!
Fecske lennék, elrepülnék,
meleg tavasszal visszajönnék

Barcsa jános

Bárcsak kicsi tündér volnék!
Fáról fára szállnék,
tavaszi dalt dalolnék,
virágok színes szirmaiba öltöznék.

Bíró Annamária Szidónia

Szeretnék egy utas lenni,
pónilovon lovagolni,
messzire hát elvágtatni,
meseországba kerülni.

Spînu Krisztina Mária Laura

Jó volna csak mikrofont fogni,
vagy csak több vágyat kérni,
tán csak hallgatni, merengeni,
jó volna még több vágyat kérni!

józsa Anett Viktória

fülöp dóra, 
Esztelnek

Nagy Stefánia, 
Szilágypanit

Szabó Csenge, 
Marosvásárhely

E lapszám 
támogatói:

Címlap:  
Boros Kriszta, 

Sepsiszentgyörgy

Menj ki a mezőre,
S ülj fel egy nagy kőre.
Nézz körül, gyorsan ám,
Szomorúe a világ?
Most menj haza, siess már,
Biztos vár anyukád!
S meséld el, mit láttál,
A boldogabb világ várt!

Bányai orsolya, Makfalva
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A
 londoni paralim

pián egy arany-  
és egy ezüstérm

et szerzett a korábbi  
két olim

piai ezüst-, két világbajnoki ezüst- 
és egy Európa-bajnoki aranyérem

 m
ellé. 

Büszkék rá a m
agyarok és a rom

ánok is. 
Ő

 hozta Rom
ániának az első paralim

piai 
aranyat. 2012-ben Rom

ánia kerékpárbaj-
noka lett az egészségesek m

ezőnyében. 
N

em
rég a Rom

án Kerékpárszövetség  
elnökévé választották.  


