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• fuss BElE a nyárBa, a BoldogságBa!
• vElünK van mátyás, vElünK az igazság

• napsugárBélyEg = szorgalom = jutalom



Egyszer, amikor Mátyás király álruhában 
járta az országot, egy faluban ráesteledett. 
Kérdezősködött, hogy hol szállhatna meg, 
de minden házból elküldték: a szegény ván-
dorból nem sok hasznot néztek ki a falusi-
ak. Végül a kocsmáros megsajnálta, és azt 
mondta, menjen el a tanítóhoz, ő biztosan 
befogadja!

El is ment Mátyás király, s a tanító való-
ban szállást adott neki. Szegény ember volt, 
mégis finom vacsorával kínálta. Vacsora 
közben elbeszélgettek a világ dolgairól, az-
tán nyugovóra tértek.

Másnap Mátyás király visszament a kocs-
mába, hogy megköszönje a jó tanácsot. Hát, 
mit lát? A fogason ott lóg a tanító kabátja.

– Hogy kerül ide ez a kabát? – kérdezte. 
– Tegnap még a tanítón láttam.

– Igen, az övé volt – felelte a kocsmáros. 
– Tegnap este hagyta itt az ételért, amivel 
kendet megvendégelte.

Mátyás király meghatódott a szegény ta-
nító jóságán, és elhatározta, hogy megju-
talmazza.

Hazament Budára, és nemsokára hívatta 
is a szegény tanítót.

Az nagyon megijedt, mert nem tudta, 
hogy mi rosszat követett el. Ám amikor fel
ért Budára, a király fényes ebédet adott a 
tiszteletére. Végül neki adta a saját köntö-
sét, aminek a zsebeit megtömte arannyal.

Így jutalmazta meg Mátyás király a sze-
gény tanítót.

Mátyás és a szegény tanító 
Népmese

Tisztelet 
és köszönet  

a tanítóknak!

Kedves tanítóm, akár a fecske,
fészket rakott az én szívembe,
mert olyan volt, mint a jó szülő,
aki komolykodva is nevető,
s aki a szememből is olvasott,
és ott segített, ahol csak tudott.
Nemcsak engem, de minden gyereket
mindig egyformán s nagyon szeretett!
                                   Mészely József
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bak sára rajzai

cseh kataliN

A szobában
Baba néni bóbiskol,
szunnyadnak a vágyak...
Márk az eget fürkészi,
s ég sarkán egy várat.

Ki lakik ott, vajon ki?
Csillagkirály lánya,
aranyhaján megcsillan
csönd ezüstös fátyla.

Márk csak nézi, bámulja
azt a fényes várat,
s hogyha nyílik kapuja,
ver a szíve százat.

Nézzétek csak, most lép ki
a gyönyörű lányka,
fidres-fodros kék selyem
csodás rokolyája.

Feleségül őt veszem
majd, ha megnövök,
csillagpázsiton tartjuk 
a pompás esküvőt –

ezt gondolja Márk,
majd elalszik szépen...
Kiscsillagok őrzik álmát
nyári égszegélyen.

Játékot, mesét, 
derűt hozzon  

a nyári napsugár!

weöres sáNdor

Déli felhők
Domb tövén, hol nyúl szalad,
s lyukat ás a róka:
nyári fényben, napsütésben
felhőt les Katóka.

Zöld fűszál az ajka közt,
tenyerén az álla...
A vándorló felhõ-népet
álmosan csodálja:

Elöl úszik Mog király,
kétágú az orra,
feje fölött koronája,
mint a habostorta.

Törött kordén utazik
egy kopasztott kánya,
s haját tépve Bogyóvére,
a király leánya.

És utánuk cifra ház
gördül sok keréken,
benn a cirkusz hercegnője
öltözködik éppen.

Száz ruháját, ékszerét
odaadná szépen,
csak egy hétig futkoshatna
lenn a nyári réten.
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csillag istváN rajzai

lászló Noémi

Úszólecke
Fejest még nem tudok,
csak hasast, ami fáj, és
lábast ugrani, de már
a medencét hosszában
átúszom, ha kell.
 
Ha apa nem figyel,
a víz alá bújok,
ott minden csupa láb,
kerengő buborék,
egyszerre van közel
és távol a fenék,
a kék medencealj,
 
és apa mindig annyit
mond a végén: ússz
egyenesen, ha lehet,
ne csalj!

markó béla

Tengerparti 
nyár
Fent az ég tüzes
kemence,
a tenger lent hűs
medence.

De este végre
kigurul
a kemencéből,
s vízbe hull

egy ropogós,
piros kenyér,
s a föld az éggel
összeér.

Jóllaknak most már
a halak,
s puha homokban
alszanak.

lászlóffy csaba

Vízibolha
Szélcsend, fény fröccsen a tóra…
S az ott mi? – meg ne karcolja
a víz tükrét. – Pók vagy bolha?
Úgy fut, mintha bajnok volna.

Hosszú lábak! Megmegállva
le-lepillant: megcsodálja
tükörképét, s mintha szállna,
belefut a boldogságba.
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Nagyálmos ildikó

Békafészek
Amikor a nap lemegy, hangolnak a réten,
a párnapos pocsolya leges legmélyében,
hogy kik azok, nem látod, csak hallod a nótát,
brekegnek a kicsik is, összevissza fújják
olyan erős bariton, duruzsoló hangon,
hogy a világ végén is kristálytisztán hallom.
Tegnap, mikor itt jártam a pocsolya táján,
sok-sok apró ebihal napozott a hátán,
de ha a nap felszárítja ezt a meleg fészket,
a sok poronty ijedtében majd jó nagyot nézhet.

balázs imre józsef

Vízicsiga- 
kiállítás

Árnyas kertem közepén,
Tavirózsa levelén
Kiállítás készülget
Tapintóknak s nézőknek.

Vízicsigák sorakoznak:
Kicsik, nagyok, legnagyobbak.
Most tapintsd, most kapj el egyet,
Még mielőtt elsietnek.

bertóti johaNNa

Hernyó
A hernyó – kedves állat,
Csinos kis bunda rajta.
Tegnap ott volt a kertben,
Mászott egy kőkupacra.

A tetejét nem látta,
Kapaszkodott serényen,
És mondogatta egyre:
„A csúcsot bíz elérem.”

Meleg volt a bundában,
Majd megsült a kis hernyó.
De kár, hogy nincsen mindig
Kéznél egy napernyő.

Majd otthagytam a hernyót,
Ma pedig újra láttam,
Kerengett a magasban,
De persze már bundátlan.
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máté aNgi

Az emlékfoltozók

Amikor rebbentek 
a lila tükörgömbön

Kicsinéni nem messze lakott a tündér ri-
gólányoktól, apró volt, mint három macs-
ka, hajlott háttal járt-kelt a virágoskertjé-
ben, mintha folyton valami láthatatlan aj-
tón kellene bebújnia a petúniák, rózsák 
közé, vagy valami nagy virágkirály előtt 
hajbókolna tavasztól őszig.

Kicsinéni arca cserje, vonalas; vékony 
lába végén bakancs, rajta a felszedett sár. 
Állt Kicsinéni, bakancsán felszedett sárral, 
vonalas arcával, hajbókolva a virágai közt, 
valahányszor a tündér rigó lányok patakra 
szaladtak a piros fazékkal, vagy tejért lo-

bogtak a sarki üzletbe. 

Látták, nem énekel a virágainak, nem is 
beszél hozzájuk, csak nézi őket, sétál köz-
tük egész nap.

– Csó-kolom! – kiáltottak be hozzá a tün-
dér rigólányok mindig, de Kicsinéni mintha 
süket lett volna, csak nézte tovább a szir-
mukat gyorsan hullató rózsákat, a kardvi-
rágokat, petúniákat, és hallgatott.

Volt egyszer, hogy a gyorsan szirmukat 
hullató rózsák egyike mellé pálcát kötö-
zött, hogy nehéz virágfejei miatt meg ne 
hajoljon. A pálca végén üveggömb fény-
lett, s mint tükörben, mutatódott a gömb 
fényes hasán a kert, a virágok, Kicsinéni. 
Ezt nézegette az utcáról faodúbarna órá-
kon át.

Valahogy úgy gondolta, tán ez lehet az a 
gömb, amiről mesélt a limonádéhajú, hogy 
megláthat benne bármit, amit kigondol. 

A faodúbarna nagyon szeretett volna egy 
üveggömböt magának.

Egy napon Kicsinéni nem hajbókolt  
a kertjében, tán ebédelt, vagy aludt, a fa-
odúbarna akkor egy fordulással belépett  
a kapun a rózsák közé, leemelte a pálca vé-
géről az üveggömböt, és szaladt vele, el 
onnan, hazáig meg sem állt.

Hátravitte a diófa alá, leült mellé, nézte 
jobbról, nézte balról, aztán hátradőlésből 
közelített a hasas gömb felé, gondolt arra 
is, bárcsak láthatná benne a limonádéha-
jút, miféle finomakat vásárol az éppen, 

vagy láthatná öregapóékat, akikhez sok 
vonattal, sok napig lehet eljutni, és min-
denféle látnivalók jártak a fejében.

De a gömbben akkor semmi más nem 
látszott, csak saját, ijesztő nagynak mu-
tatott feje, hosszúnak mutatott orra,  
s rebbentek ezek a tükörgömbön, ami-

kor hallatszott a limonádéhajú jötte 
a kattanó kapun.

A limonádéhajú hátralép-
delt, megállt mellette, szeme 
kérdezésre nyílt, nagy üveg-

gömb, tele olyan szomorúval, 
mint még soha eddig.

A faodúbarna nehezen emelke-
dett a diófa alól, ment volna 
bármerre, évekig gyalogolt vol-

búcsúznak a tündérrigólányok
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na, csak ne kelljen belenéznie a szomorúkba. Végül 
azt kérdezte: 

– Eljössz velem Kicsinénihez? Visszaviszem  
a gömböt. 

Elindultak, a limonádéhajú mellett a faodúbar-
na, ölében az üveggömb, mintha az egész világ 
odanőtt volna, mintha csak egy helyben járna azzal, 
mintha eggyé gyúrt Holdat és a Napot kellene  
cipelnie.

Eközben látta, hogy ott, távolabb, várják 
a kertben: az üveggömb nélkül maradt vi-
rágok és a néni.

Vártak rá a gömb nélkül szirmukat még 
hamarabb hullató rózsák, a petúniák, amik vé-
konyodott, erőtlenedett szárukon eldőltek, és 
a kardvirágok, mik már nem suhintottak, ha-
nem földre hajoltak, mint a gazdájuk, aki az 
érkező lányok felé fordult szép, virágnéző 
szemével:

– Jó, hogy jöttél. Vártalak. Köszönöm, hogy 
visszahoztad. Szeretnéd, hogy neked is legyen 
üveggömböd? Bármikor bejöhetsz, leveheted, néze-
getheted, simogathatod. Mostantól már nemcsak a virágo-
ké és az enyém, hanem a tied is.

A földre hajolt virágoskert hersegni, tágulni kezdett, 
megemelték elnehezült fejüket a petúniák, kiegyenesedtek 
a rózsák, suhintottak a kardvirágok, megnőtt a kert, és  
a szív is, mint egy szétnyitott tangóharmonika.

lászló Noémi

Égi ország-
úton
Jöttem Kis Göncölön,
megyek Nagy Göncölön,
égi országúton,
csillámkövön.

Égi országúton,
csillámkő halomban
tejszínű virágok
szirma lobban.

Tejszínű virágok
ringatózó kelyhe:
meddig ringatózik
szívem benne?

Meddig ringatózik
szívemben az álom,
egek országútját 
meddig járom?

szabó zelmira rajzai
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volt EgyszEr... lEsz EgyszEr... volt EgyszEr... lEsz EgyszEr... volt EgyszEr... lEsz volt EgyszEr, lEsz EgyszEr...

Mátyás a magyarok legszeretettebb és leginkább visszavárt 
királya. Nevének kezdete talán véletlenül esik egybe az igaz-
ság, a rend, a törvény egyiptomi istennőjének, Mátnak  
a nevével, de az már nem véletlen, hogy alakja az igazság 
jelképévé vált – az utókor számára. Mert saját kora csak szi-
gorát, adóit, háborúit nyögte, nagyságát viszont nem mérte 
fel. A mohácsi vész és sok későbbi vereség, a Szent Koronához 
felnőni nem tudó királyok, országvezérek hosszú sora kellett 
ahhoz, hogy megszülessen, és máig időszerű maradjon  
a sóhajtás: Meghalt Mátyás, oda az igazság.

Hunyadi Mátyás Kolozsváron szüle-
tett 1443. február 23-án. Apja  
Hu  nyadi János kormányzó, erdélyi 
vajda, Nándorfehérvár hőse, anyja 

Szilágyi Erzsébet. Leg na gyobb királyunk tehát főnemesi, de 
nem uralkodói család sarja – hivatalosan. Ugyanis a legenda és 
sok történelmi bizonyíték szerint Hunyadi János Zsigmond 
király törvénytelen gyermeke volt, Mátyás tehát nem más, mint 
Zsigmond király unokája, 
és rajta keresztül az 
Árpádház késői, leányági 
leszármazottja. 

Éljen hát a hős vezér magzatja

Fény nevére, áldás életére!
Fenn kiáltja minden hű ajak;
Százszorozva visszazeng nevére
A hegy és völgy és a zárt falak.
        Vörösmarty Mihály

Mátyás király

Nevelője a tudós Vitéz János, későb-
bi nagyváradi püspök, majd eszter-
gomi érsek és bíboros, akitől gazdag 
humanista műveltséget és nyelvtu-
dást szerzett. Neki köszönhető, hogy 
Mátyás oly bőkezű pártfogója lett  
a tudománynak, a művészetnek.
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volt EgyszEr... lEsz EgyszEr... volt EgyszEr... lEsz EgyszEr... volt EgyszEr... lEsz 
A Hunyadi név a család fészkére, Vajdahunyad várára utal, a Corvin név 
a család címermadarát, a hollót jelenti latinul. 

A fekete madár kezdetben mintha csupa bajt hozna: a hős apa pestis-
ben meghal, nagyobbik fiát, Lászlót V. László király lefejezteti, Mátyást 
bebörtönzi, majd túszként magával viszi Prágába. Szilágyi Erzsébet bát-
ran viseli a csapásokat: nem omlik össze, igazi 
nagyasszonyként küzd fia életéért. Ezt a pillana-
tot örökíti meg Arany János megrázó balladája.

V. László váratlan halála után Mátyás nagybáty-
ja, Szilágyi Mihály és a Hunyadicsalád híveinek 
akarata szerint 1458. januárjában Budán királlyá 
választják. Ám ő Prága várában raboskodik, és a 
cseh kormányzó, Podjebrád György csak úgy 
engedi szabadon, ha váltságdíjat fizet, és felesé-
gül veszi a lányát, Podjebrád Katalint.

De még nincs vége a próbatételeknek: le kell 
győznie az ellene szervezkedő főurakat, Garai 
Lászlót, Újlaki Miklóst, sőt elpártolt nagybátyját, Szilágyi Mihályt és apósát, a cseh kor-
mányzót is. Csatázik a törökkel, 80 000 aranyért visszavásárolja III. Frigyes császártól 
a Habsburgokhoz került Szent Koronát, amellyel 1464 tavaszán Székes fe hér váron 
megkoronázzák.

I. Mátyás király 32 évig uralkodott mint 
Magyarország, Dalmácia, Horvátország, 
Ráma, Szerbia, Galícia, Lodoméria, Kun
ország és Bulgária királya, 1469től mint 
Csehország királya, 1485től pedig mint Ausztria hercege. 
Moldva és Havasalföld is az adófizetője volt, sereggel lévén 
köteles támogatni a magyar király csatáit.

Mire épült Mátyás központosított hatalma? Az erős hadsereg-
re, a törvénytisztelő közigazgatásra, a gyarapodó gazdaságra, 
a bátor külpolitikára és a műveltségre.

Kitűnő hadvezér volt. 163 000 fős fekete serege, az első 
ma gyar állandó zsoldoshadsereg nehéz és könnyűlovasság-
ból, illetve gyalogságból, vízi és szárazföldi haderőből állott, és 
szinte le győzhetetlen volt. Fenntartásához azonban meg kellett 
tölteni a királyi kincstárat. 

egy fekete holló, hunyadi pajzsán ül ahhoz hasonló

Így lőn az országnak vitéz, jó vezére

Háromszor repült az korona az égbe, 
Háromszor is szállt az Mátyás szép fejére. 
Így lőn az országnak vitéz, jó vezére, 
Derék magyaroknak dicső fejedelme.
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Mátyás kemény kézzel teremtett rendet orszá-
gában. A bányászatot, a vá  mot, a kereskedel-
met törvényekkel szabályozta. Növelte, és 
mindenkire kiterjesztette az adókat. Az egy-
ház és a nemesség tiltakozott, a köznép igaz-
ságosnak ítélte ezt. A becsületes munkát 
megvédte, a ga  rázdaságot büntette.

Heltai Gáspár ezt írta róla: Az viadalba bátor 
szívvel megyen vala, és vitézül vív vala... 
Persze nem bajnoki kedvtelésből háborúzott, 
hanem azért, hogy nemzetközi összefogással 
kiűzze Európából a törököket. De akit nem fenyege-

tett közvetlen ve  szély, az nehe-
zen volt hadra fogható. Ha 
nem indultok szövetséges-
ként, indultok majd pa  rancsra 
– gondolta Mátyás, és szom-
szédai ellen fordította fegyve-
rét. Számos győzelmet aratott 
a lengyelek, a morvák, a cse-
hek s végül az osztrákok ellen. 

Bécs ostromában 12 éves 
fia, Corvin János is részt vett, 
és ő vonult be győztesen az 
elfoglalt városba.

Fadrusz János kolozsvári szobrán 
négy vezér áll Mátyás mellett.  

Kik ők?

Ki volt Mátyás nagyerejű hadvezére, 
aki 1479-ben Kenyérmezőnél 
hatalmas győzelmet aratott  

a törökök felett?

Milyen király volt ő, halljuk bizonyságát, 
Igaz tetteinek szép históriáját.

S van tolongás s új öröm Budában:
Győzelemből várják a királyt,
Aki Bécset vívó haragában
Vérbosszút a rossz szomszédon állt...
S felrobognak hadvész ülte képpel
Újlaki s a megbékült Garák.
S a király jő, fölség érzetével,
Környékezvén őt a hős apák...
     Vörösmarty Mihály
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zsigmond emese

 áprilisi megfejtések: Nagy Lajos címere tartalmazza a magyar jelképeket 
(Árpádsávok, kettős kereszt, hármas halom) a francia Anjouliliomokat, a 
lengyel sast és a három dalmát (horvát) oroszlánt. A legenda szerint 1345
ben Lackfi Endre és a székelyek serege a sírjából kikelt Szent László és Szűz 
Mária égi segítségével győzte le a tatárokat. Toldi a nádasban két farkassal, 
Pesten egy elszabadult bikával, Buda alatt pedig a magyarokat becsmérlő 

cseh vitézzel küzdött meg.
 Nyertesek: gaudi Péter, Szilágysomlyó; varga adolf, Réty; a gyer gyó

szent miklósi Fogarasy Mihály Iskola III. B; a kolozsvári János Zsigmond 
Unitárius Kollégium III. A osztálya.

Olasz származású felesége, Aragóniai Beatrix 
kedvéért Mátyás igyekezett Magyarországból 
egy második Itáliát teremteni – írta róla olasz 
krónikása, Bonfini. 
Mátyás visegrádi palotájának vörös  már ványból 
faragott kútjából bor csobogott. Több ezer köte-
tes könyvtáránál csak a vatikáni gyűjtemény 
volt nagyobb. Egyetlen Corvináért egy egész 
falut lehetett volna vásárolni. A művelt és pom-
pakedvelő király rengeteg pénzt áldozott palo-
ták, templomok építésére, olasz tudósok, művé-
szek, mesterek meghívására. Azt tartotta, hogy 
a tudatlan király olyan, mint a koronás szamár.

A monda szerint Mátyás királyt Isten „választotta 
meg”, hiszen az égbe felröpített Szent Korona, amely 
a Teremtő törvényeit testesíti meg a Kárpátme den cé
ben, háromszor is Mátyás fejére szállt. Nem véletlenül 
verette pénzérméire Szent László és a Szűzanya alak-
ját, aranypecsétjére pedig ezt a feliratot: Az Úr isten az 
én segítőm. Uralkodott, de szolgált is egyben: Istent és 
az országot. 
A Magyar Királyság Árpád honvisszafoglalásától 
Mátyás haláláig hatszáz éven át Európa nagyhatalma 
volt. Népünk mondák, mesék százával idézi, őrzi és 
várja vissza az utolsó magyar királyt, aki méltónak 
bizonyult a Szent Koronához. 

Márványpaloták és falut érő könyvek

Harcban erős, békében igaz bíró vala Mátyás,
Művészet, tudomány hírli királyi nevét. 
   Czuczor Gergely 

Éljen hát a hõs vezér magzatja,
Addig éljen, míg a honnak él!
De szakadjon élte pillanatja,
Melyben attól elpártolni kél;
Egy király se inkább, mint hitetlen:
Nyűg a népen a rossz s tehetetlen.
     Vörösmarty Mihály

Miből készült, és 
mi a neve a régi 

könyvlapnak, 
levélnek,  

okmánynak?
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Nyitra megyének kellős közepén van egy 
kis falu. De akkorka csak, hogyha a piac 
közepén elmiákolja magát a bíró macskája, 
a legszélső viskóban is hideg rázza az egere-
ket. El se tudja gondolni az ember, hogy eb-
ben a szegény kis faluban hogy fért meg 
valamikor olyan nagy úr, mint Mátyás király.

Akkoriban nagyon gonosz világ járt a 
Felvidéken. Fagyos nyár, esős tél, száraz 
tavasz, éhhalál, nyomorúság az egész vár-
megyében.

Mátyás király útra kerekedett, s bejárta kí-
séretével az ínséges tájakat. Vigasztalta, biz-
tatgatta a föld népét, s nyújtotta a tanács 

mellé a kalácsot is. Nagy társzekerek 
hordták szét a piros búzát, a fehér lisztet.

Áldotta is jótevőjét a nép. Harangzú-
gás fogadta, amerre járt, s csókolgatták 
a köntöse szélét.
A nyitrai kis faluban is minden ember 

kitódult a határra királyt fogadni. Ahogy ki-
ugratott az erdőből aranycsótáros lovon 
egy aranydolmányos levente, akkora éljent 
kurjantottak neki, hogy megreszketett bele 
az egész falu.

Pedig nem is a király volt az a bársonydol-
mányos, hanem csak az inasa. A király gya-
log jött, szürke köpönyegben. Csak akkor 
tudták meg a falusiak, hogy ez az igazi, mi-
kor fölemelte a karját, és odamutatott az or-
szágútra, ahol a búzás szekerek dübörögtek:

– Ez a tiétek!
Örömében egyszerre térdre borult az 

egész falu a harmatos, zöld fűben. Nem 
maradt ott talpon csak a király meg egy 
szöszke siheder gyerek.

Rángatták is a suhancot előrehátra:
– Térdre, Béni! Tán gyökeret eresztett a 

lábad? Mindjárt leütteti a király a fejedet, 
ha le nem térdelsz előtte.

Megzavarodott a gyerek, tekingetett előre
hátra, végig-végigsimogatta a térdén a nad-
rágot, de utoljára mégiscsak azt mondta:

– Nem lehet.
De ezt aztán olyan keményen kimondta, 

hogy meghallotta a király is. Odaállt a gye-
rek elé, és rászögezte szúrós szemét.

– Mi nem lehet, te gyerek?
A fiú állta a nézést, nagy, fekete szemével 

bátran visszanézett.
– Az nem lehet, hogy én letérdeljek.
– Miért nem lehet az, te gyerek?
– Azért, mert az ünneplő nadrágom van 

rajtam, s csupa harmat lenne a térde a zöld 
fűben. Pedig édesszülém nagyon a lelkem-
re kötötte, hogy vigyázzak rá, mint a két 
szememre, mert keservesen kereste a rá-
valót. Meg... meg...

De itt már úgy nyögött a gyerek, hogy a 
király meg nem állhatta szó nélkül.

– Mondjad csak, fiam, bátran, mondjad!
– Meg azt is mondta – sütötte le a fiúcska 

a szemét –, hogy ha összekenem a nadrá-
got, bizony a király nem ad helyette másikat.

móra fereNc

Harmatos, zöld 
fűben

2012 májusában a marosvásárhelyi Orszá
gos regemondó versenyen mátyás király
ról mesélt a nyárádszeredai Jákob Kata,  
a marosvásárhelyi Hompot Andrea és  
a zilahi Béczi Debóra.

tomos tüNde rajzai



A király olyan jóízűt nevetett, hogy  
a könnye is kicsordult. Megsimogatta  
a gyerek lángba borult képét.

– Mi a neved, fiacskám?
– Birinkei Béni.
– Mi az édesanyád?
– Gyapjúnyíró özvegyasszony.
– No, fiam, Béni, tiszteltetem az édes

szülédet, mondd meg neki, ezután majd én 
varratom neked a ruhát, amiért olyan szó-
fogadó gyerek vagy.

A király szavának állt, s egész életében 
gondot viselt Birinkei Bénire. Nagy úr lett 
belőle, címeres nemes, s olyan furcsa cí-
mer nem volt több az országban, amilyen 
az övé. Harmatos, zöld fűbe mezítlábos pa-
rasztfiúcskát festett a címerfestő, ahogy  
a kezével a nadrágját simogatja.

A bécsi diákok
Világbíró Mátyás királyhoz egyszer há-

rom bécsi diák állított be a budai Várba. Az 
egyiknek szép nagy, szélfogó füle volt, mint 
a túri kancsónak, a másiknak kávésfin-
dzsával vetekedett a szeme, a harmadik-
nak olyan hosszú volt az orra, hogy két 
arasszal előtte járt a gazdájának.

– Mi járatban vagytok? – tudakozta Mátyás.
– Le akarjuk főzni a pesti diákokat. Hal-

lottuk hírét, hogy fölvitte Isten a dolgukat. 
Bársonyban járatod, kaláccsal eteted őket.

– Igaz – bólintott a király. – Úgy kell meg-
becsülni a tudományt, ahogy megérdemli.

– No, akkor minket aranyba foglaltass, 
marcipánnal tarts, magyarok királya! Szem 
nem látta, fül nem hallotta párját a mi tudo-
mányunknak. Erdő az, nem berek, tenger 
az, nem patak, mint a pesti diákoké.

– Megnézzük, hány zsákkal telik – mo-
solygott Mátyás, s odafordult a lapátfülűhöz. 

A diák meglegyezgette magát a fülével, s 
kevélyen jelentette:

– Olyan fülem van, hogy még a fű növé-
sét is meghallom vele!

– Olyan jutalmat adok a tudományodért, 
amilyent érdemelsz. Megengedem, hogy 

ott hallgasd az országban a fű növését, ahol 
csak tetszik – intett Mátyás kegyesen.

A tudós bécsi diák szégyenletében bele-
takaródzott a fülébe, azt se hallotta, mikor 
a findzsaszemű a helyébe toppant.

– Olyan éles a szemem, hogy még annak 
a hangyának a pislogását is látom, amelyik 
a köntösöd ujján mászik.

– Az ám, csakugyan – pillantott Mátyás a 
dolmánya ujjára. – Bizonyosan a kertben 
hullott rám az előbb. Nesze, fiam, megjutal-
mazlak vele, gyakorold a tudományodat.

Úgy megzavarodott az istenadta, hogy az 
ajtót se látta meg az éles szemével, min-
denáron az ablakon akart kimenni.

– Olyan orrom van, hogy a hetedik határ-
ból is megérzem a pecsenye szagát – hen-
cegett a harmadik bécsi diák.

S akkorát szippantott a takaros orrával, 
hogy csak úgy lebegtek a bíbor függönyök. 
Mátyásnak a könnye hullott nevettében.

– Hozzatok egy fehér cipót ennek a tudós 
embernek, hadd mártogassa meg a pecse-
nyeszagban! – kiáltotta oda a kamarásainak.

Azóta se főzték le a bécsi diákok a pesti-
eket. Elkullogtak, s vitték magukkal a ha-
szontalan tudományukat.
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Nyugati szomszédunk, Ausztria volt hű és áruló szövet-
ségesünk, térdre kényszerített ellenségünk, leigázónk és 

társ-királyságunk, országunk peremének bekebelező-
je és menekülő magyarok új hazája. Közös múltunkban 

most ne a haragot, hanem az értéket keressük.

Bécsben őrzik oly értékes nemzeti ereklyéinket, 
mint Atilla kardját, a nagyszentmiklósi  

aranykincset, Nagy Lajos király keresztjét,  
Bocskai István fejedelem koronáját,  

Mátyás király, II. Lajos, Zrínyi Miklós,  
Báthory István fegyvereit, vértjeit.

Bécsben a legtöbb magyar főúri családnak saját  
palotája volt. Itt élt évekig II. Rákóczi Ferenc, itt  
született Széchenyi István. A Testőrpalota 160 éven 
át a magyar királyi testőrség otthona volt.

Bécsújhely magyar kincsei a 
Corvin-serleg, Mátyás király  

ruhadarabjai és a városnak 
adott kiváltságlevele.

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

ausztria

A Művészettörténeti Múzeum mennyeze-
tét Munkácsy Mihály freskója díszíti.

Az Ausztriához csatolt magyar Őrvidéknek  
1920 óta Burgenland a neve. Melyiket  

csodáljuk meg az itteni magyar  
emlékek közül: a kismartoni Esterházy- 
kastélyt, Léka-várát, az Árpád-kilátót  
vagy Liszt Ferenc doborjáni szülőházát?
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• nyomkeresők • nyomkeresők • nyomkeresők • nyomkeresők • nyomkeresők • nyomkeresők • nyomkeresők •

Az Óriáspincetetőre is érdemes volt kimászni. A gye-
rekek sötétedésig élvezték az itt feltáruló csodát.

Kószabósza kis történész-barátai nemcsak a neve 
miatt tértek be a Bujdosó vendéglőbe. 

A „Nem térkép e táj!” — támogatási program keretében 45 barátosi kisiskolás Olosz Csilla,  Barabási Noémi, Bacsó Judit és Fábián Irma  tanító néni kíséretében egyetlen felejthetetlen nap alatt ezer évet utazott be.

A mogyorósi tetőről megcsodálták az 
Ojtozi-szorost.

Bereckben Gábor Áron szobránál és emlék házában 
felcsendült az ágyúöntő honvédőrnagy  

híres nótája. Eresztevényben Gábor Áron síremléke 
mellett Fábián Irmus nénitől azt is megtudták,  

miért éppen oda temették a hőst.

Erdély
A gelencei katolikus műemléktemplom történetét 
Kelemen Dénessel ismerték meg. 
Innen az ojtozi 1000 éves magyar határra utaztak, 
ahol Rózsa József mesélt a határhalmokról, a sós-
mezői magyar temető hőseiről, a 
sósforrások gyógyerejéről.

A hősök emléke előtt virággal, 
gyertyával tisztelegtek.
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Mátyás udvarában

A túloldalra ragasszatok rajzla-
pot, vagy másoljátok kartonra, 

úgy vágjátok ki a babákat  
és ruháikat. Melyiket viselik,  

ha Mátyás színe elé járulnak?

bak sára rajzai





A hatodik vár

A NagyKüküllő és a Segesd patak találkozásánál, 
magas hegyek és dombok által körülvett völgyben, 425 
méterrel a tenger szintje fölött épült Erdély egyik leg-
szebb középkori városa, Segesvár. Németül Schäßburg, 
románul Sighişoara. Egykoron a rómaiak Stenarum 
nevű katonai őrtelepe állt itt.

A XII. században II. Géza magyar király szászokat tele-
pített ide különféle kiváltságokat adva nekik, amelyeket 
II. Endre 1224ben megerősített.

Jogaik fejében a szászok a tatárjárás során elpusztult 
vár helyére újat építettek 14 bástyával és védőtoronnyal. 
Egy 1280as oklevél említi először mint a királyi birtok 
hatodik várát, Castrum Sex néven. 1367ben már város-
ként szerepel Civitas de Seguswar néven.

Közlekedési és kereskedelmi csomópontként kiváltsá-
gai közé tartozott a vásártartási és az árumegállítási jog. 
Virágkorát a XV–XVI. században élte, fontosságban Sze-
bennel vetekedett. A mesteremberek céhekbe tömörül-
tek. Ők gondoskodtak a várfalak, bástyák karbantartá-
sáról, védelméről is.

 Városunkat 1601 és 1677 között többször pusztította 
pestisjárvány és tűzvész, hol a fejedelmi és székely csa-
patok, hol a császári seregek szállták meg. 1630ban a 
Hegyitemplomban választották fejedelemmé I. Rákóczi 
Györgyöt, 1658ban pedig Barcsay Ákost.

Minden kő a múltról mesél

Városunk jelképe a 64 m magas Óratorony. A torony 
eredetileg az alsóváros felőli főbejárat védelmére épült,  
a későbbi években törvényszék, városháza, laktanya és 
börtön volt. Ma a múzeumnak ad helyet. A torony négy 
sarkában levő négy fiatorony, a város középkori autonó-

Tornyok, lépcsők, szűk utcák

Segesvár jelképe  
az Óratorony

Városunkat a szászok építették

Kolozsvár

Bukarest

itt születtem

sEgEsvár
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miájának jelképe, arra figyelmeztette az ideérkező ide-
geneket, hogy Segesvár pallosjoggal rendelkezik. A to-
ronyóra híres fabábui 1648ban készültek.

A megmaradt 9 bástya és torony közül legérdekesebb 
az ónművesek bástyája, amelynek alapja négyszögletű, 
első és második emelete ötszögletű, a buzogányszerű 
felső emelet pedig nyolcszögletű. Máig őrzi II. Rákóczi 
Ferenc katonáinak golyónyomait.

A Hegyitemplom az erdélyi gótikus építészet egyik 
remeke, a szászok Bergkirchennek nevezik. Ha leeresz-
kedünk a 172 lépcsőfokot számláló, fedett Diáklépcsőn, 
és a Piac tér fele haladunk, megpillantjuk a Szarvas-há-
zat, melynek kazettás mennyezetei és falfestményei 
XVII. századiak.

Kevesen is lelkesek vagyunk

A város történetének legszomorúbb korszaka a XX. 
század második fele, amikor a Segesvárt nyolcszáz év-
vel ezelőtt alapító szász közösség eltűnt a város életéből. 
A mai 28 000 lakosú városban alig él 200300 szász, de 
a magyarok is fogynak, mint a megszegett kenyér. Ve-
gyes tannyelvű óvodákba, iskolába, középiskolába já-
runk. A szász és a magyar közösség lelkesen őrzi elődei 
örökségét és a belőle fakadó szellemi értékeket: a kö-
zépkori várat, a 400 éves tölgyfákat rejtő Breitet. Meg-
emlékezünk Hermann Oberthről, a rakétatervezőről, 
akinek a tiszteletére a Holdon egy krátert neveztek el. 
Nem feledjük Petőfi Sándort sem, akinek a segesvári 
csatatéren veszett nyoma.

Kedves gyerekek! Mindez csak ízelítő volt, hiszen Se-
gesváron minden kő a múltról mesél. A macskaköves 
utcákat, sikátorokat járva megtudhatjátok, mi a Drakula 
körül kialakult mondák alapja, mit ábrázolnak az Órato-
rony bábui, és azt is, hogyan veszett el a város Haller 
Gábor boroshordói miatt.

A mi várunk az osztályunk

Ne lihegj, számold a lépcsőfokokat

Középkor és XXI. század

összeállították  
szakács hajnalka  

tanítónő és kisdiákjai
az aurel mosora
Gimnáziumból. 
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Ahhoz, hogy a termés és benne a mag ki-
alakuljon, az egyik virág porának, azaz pol-
lenjének egy másik – ugyanahhoz a fajhoz 
tartozó – virág bibéjére kell jutnia. Ez a meg-
porzás, melyet leginkább a rovarok végez-
nek el. Csakhogy a „szállítókat” oda kell ám 
csalogatni, és meg is kell jutalmazni! Erre 
való a virágok feltűnő színe, illata és a virág 
kelyhében rejlő virágméz, a nektár.

A rovarszem másnak látja a világot, mint 
a mi szemünk, nem tudja a színkép (szivár-
vány) végén levő vörös színt a feketétől meg-
különböztetni, viszont a kéket és az ibolyát 
remekül látja, sőt még az ibolyántúli sugár-
zást is érzékeli. Speciális filmek és szűrők 
segítségével ámulva láthatjuk, hogy a mi 
szemünk számára egyszínű virágon milyen 
csodás mintázatok vannak. Ha a virág az ér-
tékes nektárt a hívatlan látogatók elől a ke-
hely mélyébe rejtette el, a megporzást vég-
zők számára pettyek és vonalak jelzik a „le-
szállópályától” a célhoz vezető irányt.

A virágok megporzását nemcsak rovarok 
végzik. ÚjZélandon kis hüllők, gekkók feszí-
tik szét a sziromleveleket, oldalt bedugják  
a fejüket, és kiszürcsölik a nektárt. Közben a 
virágpor a fejükre tapad, és amikor más virá-
got keresnek fel, annak a bibéjére kenődik.

A megporzást madarak is végezhetik.  
A rovarokéval ellentétben a madárszem kitű-

bitay éva

Egymásra
utalva

Hápci! Csupa virágpor lettem, de 
a nektár mennyei!

ha meghízol, gekkókám, eltörik 
alattad a mézzel telt virágpohár!

Melyik az a fa, amelynek illatos, fehér virágait a méhek láto
gatják, s nektárjából értékes mézet állítanak elő?

áprilisi megfejtések: Ausztráliában, DélkeletÁzsiában, DélAme-
rikában az erszényeseknek 297 faja él, köztük a koala, a vombat, 
az erszényes mókus, vakond, nyúl, pele, hangyász, nyest, farkas, 

az oposszumfélék. Nyertesek: füstös alíz és Norbert, 
Nyíres; a marosvásárhelyi L. Rebreanu Iskola IV. F, a gyer
gyó szentmiklósi Fogarasy Mihály Iskola III. C osztálya,  
a szacsvai III. osztály.

Kiskópé
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nően érzékeli a vöröset, ezért a madarak által 
látogatott virágok többnyire pirosak.

A madarak szaglása – ellentétben a rova-
rokéval – csapnivaló, így a madarakat csalo-
gató virágok szagtalanok, nem pazarolják 
energiájukat felesleges illatok termelésére.

A madarak jóval nagyobbak, mint a rova-
rok, ezért a növények akkora virágokat fej-
lesztenek, amelyekbe belefér a nektárt kere-
ső madár feje.

A virágok látogatásához legtökéleteseb-
ben a dél-amerikai kolibrik alkalmazkodtak: 
oly sebesen mozgatják szárnyukat, hogy 
meg tudnak állni a levegőben, mint a heli-
kopter. Az általuk látogatott virágok vékony, 
hosszú száron csüngenek kifelé fordulva, 
hogy csak a levegőből lehessen őket meg-
közelíteni.

Az afrikai baobab vagy majomkenyérfa 
virágait denevérek porozzák meg. A dene-
vérek éjjel repkednek, és rovarevők, néha 
azonban hosszú vándorútra kelnek, s ilyen-
kor kell egy kis energiapótló nektár. A bao-
bab éjjel bontja ki sötétben is jól látható, fe-
hér szirmait, és a denevérek ízlésének 
megfelelő, avas, erjedő szagot áraszt. Vi-
rágzásának ideje egybeesik a denevérek 
vándorlásának idejével.

Nézd a csőröm! Nézd a kelyhem! Min
ket az Isten is egymásnak teremtett.

Indulás előtt betérek egy kis 
energiaitalra.

Hát a nyuszi mit gondol? Íme három ötlet:

– Az előbb még tojások voltak körülöt-
tem, most pedig én lettem a kakukktojás!

(Lolo Gabriella, Nagyvárad)

Nyuszi ül a csibék között, ülve, szundi-
kálva.                     (kiss katalin, Szováta)

– Én a tyúkanyótól tojást kértem, nem 
csibéket! 

(Gábor Boglárka, Csíkszent domokos)

a kutyus? A legtréfásabb öt

leteket közöljük.

mit gondol...
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vízsziNtes
  1. A megfejtés első része
  8. Lét
  9. YEB
11. Előd
12. Kőműves Kelemen vára
13. Antal Mária névjegye
15. Gát mögötti vízmennyiséget 

szabályozó szerkezet
17. Ragadozó madár
19. Nagyon régi
20. Erdélyi város
23. Zilah város szélei!
24. Svájci folyó (AARE)
25.  Mely személy
27. Núbia páratlan betűi
28. Ritka fiúnév

FüGGőLeGeS
  2. Z!
  3. Létező, eleven
  4. Van, jövő időben
  5. Buta mássalhangzói
  6. Ilyen cső van a torkunkban 

(E=É)
  7. Az emeletről a pincébe  

szállít
10. A megfejtés 2. része

12. 501 római számokkal
14. A gólyával rokon, afri-

kai dögevő madár
16. Nem édes
18. Idegen Sára
21. Szintén ne
22. Eszes (ékezetfölösleg)
26. Becézett Imre
28. Saci mássalhangzói
29. Ari Béla névjegye

Utoljára pályázhatsz ebben a tanévben az öt könyvjutalom egyikére, 
mégpedig Weöres Sándor versének két sorával. Várom a megfejtése-
ket, és szép nyarat, élményekben gazdag vakációt kívánok.

                                          A Rejtvénykirály

rejtvénypályázat

Az áprilisi rejtvénypályázat megfejtése: Ákombákom berke-
nye, szagos Húsvét reggele. Nyertesek: bors tamás györgy, 
Gyi mesfelsőlok; a gyergyószentmiklósi Kós Károly Iskola II. osz-
tálya; a kovásznai II. D; a csíkdánfalvi III. SbS; a szi lágy nagyfalusi 
II. C; a medgyesi  III.; a szinérváraljai IV. B osztály.

nyErtEsEK

1. Boldog Anyák Napját  
2. Pünkösd 3. Ibolya 4. Barátság 

6. Csak volt, nagyi

májusi 
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2

májusi 
mEgfEjtésEK

– Apa, adj egy fontot 
– kunyerál a skót gye-

rek –, hadd menjek el az ál-
latkertbe. Szeretném meg-
nézni az óriáskígyót.

– Fölösleges, fiam. Nesze, 
itt egy nagyító, nézegesd a 
gilisztát.

Az apa sétál a fiával az ál-
latkertben. Egyszer csak rá-
szól a gyerekre:

– Ne menj olyan közel a 
vadállatokhoz!

– Ne félj, apa, nem bántom 
őket.

– Miért csíkos a tigris?
– Mert rács mögött napo-

zott.

– Mi a különbség a sas és a 
szálloda között?

– A sas száll ide, száll oda, 
de a szálloda nem sas ide, 
sas oda.

– Mi a különbség a hidra és 
a kobra között?

– A kobra felmehet a híd-
ra, de a hidra nem mehet fel 
a kobra.

– Mi a különbség a szék és 
a hangyaboly között?

– Ülj bele, és megtudod!

– Hogyan vesztette el a 
medve az óráját?

– Ment az erdőben, az órája 
megállt, ő meg továbbment.

– Hogyan lehet vízzel fényt 
csinálni?

– Le kell vele mosni az ab-
lakot.

– Nem értem én ezt a mai 
zenét, kisunokám.

– De nagyi, ez a porszívó.

J
bara kinga, Olthévíz:
1. Fohász 2. Ragadozó madár  
3. Kapni szeretne 4. Mókus lak-
helye 5. Teszi egyik lábát a má-
sik után 6. Menyasszony 7. Ere-

inkben folyik 8. Ádám párja 9. Focista 
öröme 10. Becézett Emese

czéczi anita, Szilágypanit:
1. Masina 2. Angol igen 3. Nem azt 4. 
Ide-oda mozgat 5. Vízzel tisztít 6. Becé-
zett Erika 7. Vízlelő hely 8. Melegítő égi-
testünk 9. Anya párja 10. Kettő tesz ki 
egyet

ferencz anna, Gyergyószentmiklós:
1. Használja a szemét 2. Gyomvég!  
3. Mély női hang 4. Lábával megüt 5. Fe-
jünk elülső része 6. Talál 7. Kerti szerszám 
8. Ízesít
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1
ti küldtétek

3 Bara Szilvia Réka rajza, torda
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Melyik gyerek hova indul 
nyaralni?4– Mit csinálsz, kisfi-

am?
– Fűrészelek.
– Nem a nevedet kérdez-

tem.

– Mi az: fekete, és fehér 
levelei vannak?

– Néger postás.

– Miért gyártanak fehér 
csokit?

– Hogy a néger gyerekek 
is összemaszatolhassák ma-
gukat.

Hogy hívják...
... a bátor kanalat?
– Merőkanál.

... az eltűnt kínait?
– Nin Csen.

... a csíkos tehenet?
– Tigriska.

... a borostás papot?
– Szőrzetes.

... a lassú postást?
– Levéltetű.

... az olvasó juhászt?
– Nyájas olvasó.

... a fiatal szerpentint?
– Szerpentini.

J találd ki!

1
2

3
4

5

B

C

d E

a

– Rémes ez a gyerek. Most 
akar hóembert építeni...
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A Kőrösi Csoma Sándor Anya
nyelvi Vetélkedő csíkszeredai 
országos döntőjébe jutottak: 

gyergyóditró, IV. SbS (I.); gyer
gyó szentmiklós, Vasker  tes Isko-

la, IV. (II.); Maros vásárhely, 2-es 
Iskola, IV. (III.); Nagyvárad, 
Szacs vay Imre Iskola IV. C és  
IV. D (dicséret); Nyá rád  szereda, 

IV. C (Dics.); Kézdivásárhely, Molnár Józsiás Iskola, 
IV. (Dics.); brassó, Áprily Lajos Főgimnázium,  
IV. A (Dics.); Kovászna, IV. B (Napsugárdíj); ko
lozsvár, Báthory István Elméleti Líceum, IV. (Napsu
gárdíj); Segesvár IV. B (Napsugárdíj); gyer gyó
szent miklós, Fogarasy Mihály Iskola, IV. A; brassó, 
8-as Iskola, IV. D; zilah, I. Maniu Iskola IV.; arad, 
Csiky Gergely Főgim ná zium, IV.; szilágy  nagyfalu, IV.

maszat 
mŰvész
Elolvastam 
– lerajzolom

A brassói 8-as Iskola másodikosai olvasni 
is, rajzolni is szeretnek. Keresztes Tímea 
Bajor Andor Ólom apó gyermekei című 
meséjét illusztrálta (1). A szászrégeni Al. 
Ceuşianu Gimnázium III. B osztályának raj-
zai közül a CsorvásiSzabó Rékáét láthat-
játok A szépen szálló sólyommadárról (2). 
Izgalmas, fiúknak való csemege Jules Ver-
ne Grant kapitány gyermekei című regé-
nye Szilágyi edvin, ma ros ludasi olvasónk 
bemutatásában (3).

szólj, szám!

Áprilisi megfejtések: 1. Harangoznak délre, beha-
rangoztak a misére, beharangozza a hírt, veszélyben 
félreverik, ünnepre megkondítják a harangot, zúgnak 
a harangok. Kiért szól a harang? A lábával harangoz. 
2. Öröm: vele nevet, megnevettet, kacag, mosolyog, 
jóízűen nevet, mókázik, komédiázik, viccelődik, tré-
fálkozik, humorizál. Rosszféleség: rajta nevet, kine-
vet, röhög, megmosolyog, gúnyol, kifiguráz, nevet  
a háta mögött, epésen nevet. 3. Ez a fiú mindenkit 
kinevet. Meglátjuk, ki nevet a  végén. Nem csepereg, 
hanem zuhog. Ha nem igyekszel, lemaradsz. Nem-
csak úszunk, napozunk is. Gergő nem, csak Zoli jön 
velünk. Nyertesek: kulcsár klementina, Erdő szent
györgy; Szabó Adél, Árpád; a lövétei IV. B osztály;  
a nagyváradi Juhász Gyula Iskola II. osztálya.

1

2

3

32 csapat NYeLVőR-DÍJAT kap a Napsugártól:

csanálos, IV.; Dicsőszentmárton, IV. SbS; ger nye
szeg, IV. B; gyer  gyószentmiklós, Fogarasy Mihály Is-
kola, IV. C; gyimesközéplok, Hidegségszádi Iskola 
IV.; gyulakuta, IV.; Kézdivásárhely, Petőfi Sándor  
Iskola, IV. A; Kovászna, IV. D; székelykövesd, IV.; 
ma gyar lapád, IV.; maros keresztúr, IV. B; Marosvá
sárhely, Bolyai Líceum, IV., Dacia Iskola IV. C, 2es 
Iskola, IV. C, 7es Iskola, IV. C és D, Európa Iskola, IV. E, 
L. Rebreanu Iskola, IV. D, N. Bălcescu Iskola, IV. C,  
T. Vladimirescu Iskola IV. B; Maros vécs, IV. B; 
Mezőbánd, IV. C; Nagyvárad, Juhász Gyula Iskola IV. A, 
Szacsvay Imre Iskola IV. B, Szent László Iskolaköz-
pont, IV. B; sepsiszentgyörgy, Ady Endre Iskola IV. 
B, Váradi József Iskola IV. D; Szováta, Illyés Lajos Is-
kola IV. A és B, Domokos Kázmér Iskolacsoport,  
IV. B; szászrégen, A. Maior Iskola, IV. B; torda, IV.
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n Elszállt ez a tanév is. Búcsúzunk tőletek, a 
kisebbektől csak egy nyárra, a negyedikesek-
től... Tőlük sem búcsúzunk örökre, mert remél-
jük, sokan lesznek, akik ötödikesként is olvas-

sák a Napsugárt. Hát boldog nyarat kívánunk, és találkozzunk szeptem
berben! Addig is írjatok – úgy, mint: Bátori Barbara, Szi lágy nagyfalu; 
vízi orsolya, Marosszentgyörgy; almási csenge, Arad; kánya anna, 

Csíkmindszent; márton boglárka, Apáca; forrai brigitta, Maros keresztúr;  
kelemen dániel lászló, Kovászna; Gábor Boglárka, török tas, Csík szent-

domokos; Suba Rebeka, Babos Dávid, Marosvásárhely; Bodor Kristóf István, 
Gyimesközéplok; kiss katalin, Szováta; Péter anita, Csíkbánkfalva; györgy szilárd, 
Nyárádszereda; Nagy bálint, Bors; Berdan Dávid, Nagyvárad; konrád beáta, Szentegyháza;  
a marosvásárhelyi R. Guga Gimnázium II. C, a Művészeti Líceum III. B, a N. Bălcescu Gimná-
zium IV. C, a L. Rebreanu Gimnázium III. F, IV. D; a nagyváradi Szacsvay Imre Iskola I–IV., a 
Szent László Gimnázium IV. B; a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium II. B; a zilahi 
Sportlíceum IV. B; a gyimesközéploki Hidegségszádi Iskola II–IV.; a szatmárnémeti Bălcesu
Petőfi Gimnázium IV. C; a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Iskola III. A, III. C, IV. A, a Kós 
Károly Iskola II; a sepsiszentgyörgyi Váradi József Iskola III. E; a brassói Áprily Lajos Főgim-
názium IV. A és B; a négyfalusi G. Moroianu Líceum III. C osztálya; a szilágynagyfalusi II. C;  
a kovásznai III. D; a szilágyfőkeresztúri III–IV.; a nyárádgálfalvi II–IV.; a dévai III. A;  
a szilágysámsoni III.; a bethlenszentmiklósi II– IV.; az árpádi II–III–IV.; a magyarhermányi III. 
és IV.; az érbogyoszlói II.; a bihari II. B; a szalárdi III. B; a kézdiszentkereszti II. és III.;  

a csíkkozmási III.; az uzoni IV. B; a gyergyóditrói IV. 
SbS; a zabolai III. B; a csíkmenasági IV.; a maroshévízi 
IV. A; a disznajói IV.; az esztelneki III.; a tordai III., IV., 
V. osztály; ma gyar la pádi, dési, egri, mezősámsondi, 
csík szent do mokosi, szásznyíresi olvasóink.

levelező

n Negyedikesek vagyunk, de ígérjük, jövőre is 
hűségesen fogunk olvasni téged. Nagyon tetszet-
tek a magyar történelemmel kapcsolatos írások, 
hasznukat vettük történelemórán. Jövőre is hason-
lóan érdekes témát válassz! Az érsemjéni IV. B és 
Kecskés Éva Andrea tanító néni

n Kovács Katalin, margittai tanító néni szí-
nes képriportban számolt be a Nemzetközi 
Könyvnap eseményeiről. Volt ott mindenfé-
le könyvmolycsemege: könyvtárlátogatás, 
mesefeldolgozások, könyvvásár, könyvlánc 
– s ez még nem minden.

n Verset, mesét, rajzot küldtek, és ezzel a csoport-
képpel köszönnek el tőlünk vincze blanka 
Annabella tanító néni bethlenszentmiklósi negye-
dikesei.
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n Az érmihályfalvi Máté Imre Megyei Szintű 
Szavalóversenyen sok ügyes szavaló szerzett 
örömet a hallgatóságnak, nekik pedig töb-
bek között a Napsugár különdíjai szereztek 
örömet – írta bariczNánási Noémi tanító 
néni, a verseny főszervezője.

n Ötvennél több versmondó kisdiák vett részt a 
Kányádi Sándor Szavalóverseny megyei dön-
tőjén, a szatmárnémeti BălcescuPetőfi Is  ko
lában – újságolta büszkén a szervező, Ianoş 
erzsébet tanító néni. Nemcsak a Napsugár 
különdíjasai, hanem minden versenyző kis 
ajándékot kapott szerkesztőségünktől.

n Ivói olvasóink a népi mesterségekkel 
ismerkedtek. A fiúkat a zsindelykészítés, 
fafaragás, székelykapu-állítás, a lányokat a 
fonás, szövés, szappanfőzés, szilvaízfőzés 
érdekelte inkább – mesélt élményeikről 
Nagy Lenke tanító néni.

n Kőrösi Mária tanító néni, a szalárdi 
Pe tőfi Sándor Regionális Szavalóverseny 
főszervezője méltán büszke hagyományte-
remtő rendezvényükre, amelyen a versek 
nyújtotta élményt néptánc, népdal, kórus 
és megzenésített versek egészítették ki.

n Egy egész lapszám nem lenne elég, hogy fel-
soroljuk Finna enikő tanító néni tordai harma-
dikosainak idei érdekes, tanulságos és „Nap su-
ga ras” tevékenységeit. Többször is szerepeltek 
lapunkban, hiszen havonta küldtek beszámolót, 
csodaszép munkákat.

n magyarlapádi olvasóink eseménydús 
tavaszáról szilágyiszékely melinda tanító 
néni számolt be: a közös ajándékkészítést, 
az édesanyák köszöntését, a versenyek 
izgalmát, a marosvásárhelyi színházél-
ményt nem feledi a kis közösség.
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illata a nyárnaK
Ilyen kis emlékkockákból áll össze majd  

a nyár, mindaz, ami szép volt benne.  
Készítsetek mozaikképet, akárcsak Bunău 

irén tanító néni árpádi kisdiákjai.  
A fehér, sárga vagy épp sötétkék alapra 

rajzoljátok meg a körvonalakat, majd türel-
mesen ragasztgatva színezzétek ki apró pa-

pírnégyzetekkel a napfényes vagy esti képet.

Ti vigyázzatok, hol úszkáltok, de a halakat  
nem kell félteni, hadd sodorja őket az örvény,  
a hullám. 
Batiz elly tanító néni kisdiákjai a kolozsvári 
Apáczai Csere János Líceumban többféle színű 
filctollat egyszerre megmarkoltak, és körbekör-
be firkálták velük a fehér lapot. Ezután megraj-
zolták a halak, a kövek, korallok körvonalát, 
végül temperával kifestették a tengert,  
a növényeket.

Mozaik és kollázs technikával készültek a vicces arcképek kiss klára tanító néni 
osztályában, a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Iskolában. Az esőcsepp alakú 
papír teremtő fantáziájuk nyomán sokféle arccá változott. 

a zimándújfalui gyerekek és  
horga mónika tanító néni izgalmas  

módszerrel varázsoltak tengert a pödört 
halacskák számára. Tálkába vizet, kék 

festéket és mosogatószert töltöttek, szívó-
szállal addig fújták, amíg hab borította be  

a tálat. Ráfektették a pírlapot, majd  
rögtön levéve száradni hagyták.  

A selymes-buborékos felületre 
kollázs, origami vagy pödört hala-

kat, növényeket ragasztottak.
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Barátkozzunk a nappal, hogy ezen a nyáron ne perzseljen, de ne is bújjon el  
hetekre a felhők mögé. Jobbágytelki és kolozsvári olvasóink ötletei nyomán kétféle 
origami és egy kartontányérra festett-ragasztott napot küldünk nektek.  
A napraforgót damilra fűzve akasszátok fel. Vajon a nap felé fordul?

Afrikában öröm az élet... Öröm volt  
elkészíteni a tengerparti falut is –  

mesélik tordai zsuzsa tanító néni kisdiákjai  
a marosvásárhelyi Dacia Iskolából.  

Bevagdosott színes papírból alakították ki a 
pálmafákat, a kunyhókat, a kerítést. Az árnyék-

ba magadat is odaképzelheted, ragaszthatod.

Ha kezét, lábát pálcikákkal vagy fonallal mozgatod,  
szalutál, és összeveri a bokáját a vidám katona.  
Kartonból készítsétek, és Milton-kapoccsal „szereljétek 
össze” a test részeit. Az ötlet gazdája Farkas enikő,  
nagy galambfalvi tanítónő. 

x8

x8
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i rkafirka

Életem e részét 
sohasem feledem,
A boldog perceket 
szívember őrizem!
Magammal viszem 
a tudást, a hitet,
azt a szépet s a jót, 
mit Önöktől kaptam.
Ezek a felejthetetlen évek... 
Itt biztonságot érzek!

magyari dóra, Gyulakuta

De szeretnék lovas lenni,
Lovak hátán lovagolni,
Arany kupát hazavinni,
Jó sok lovat tisztítani,
Csutakolni és kefélni,
Jó sok sörényt jól befonni.

Tolnai Kincső Vera,  
Kolozsvár

A Napsugarat szeretem,
Immár négy éve veszem.
Iskolámban verseny folyik,
A lapot olvassák 
Nagyok s kicsik.
Amikor az év lejár, 
Díjat kap a sok diák.
Így mennek el nyaralni...
És ősszel újult erővel 
A versenyt folytatni.
diószegibondár krisztina,  

Arad

Eljött a nyár a meleg színeivel,
Mindent elönt a fényességével.
Gólyák szállnak házak felett,
S kéményekre raknak fészket.

ősz Melisza, Szászrégen

Süt a nap, süt a nap,
Milyen csodás!
Száll a dal, száll a dal,
Milyen mókás!
Jön a nyár, jön a nyár,
Száll a nyár-madár,
Énekel csodásan,
Mert eljött a nyár!

kolcsár boglárka, 
Szászrégen

ezt a két oldalt az Elolvastam – lerajzolom pályázatra beér
kezett munkákkal illusztráltuk. A díjazottakról a 25. oldalon 
olvashattok.

Kulcsár-Szabó Hanga, 
Gyergyószentmiklós

deák ilka, 
Brassó

szász andrea Noémi, 
Kövend

lestyán Nikoletta, 
Csíkkozmás

böszörményi Panna,
Székelyudvarhely

vass rolland krisztián, 
Vajasd30
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E lapszám 
támogatói:

Címlap  
OROSZ  

ANNABELLA

bálint Piroska tanító néni 
oroszhegyi kisdiákjai írták:

Szeretem a kis falumat,
Főleg a mi utcácskánkat.
Sok gyerekkel jókat játszunk,
Kertben mindig fára mászunk.

Csodás a nyár, bizony, bizony,
A sok gyümölcs nagyon finom,
Ami kint a kertben terem, 
Abban a zöld rengetegben.

Vass Gábor

Dimbes-dombos az én falum,
Szeretem is nagyon-nagyon.
Itt él az én kis családom,
Elhagyni én nem akarom.

cseresznyés kármen

A mi falunk hegyen van,
Szép kilátás a magasból van.
Az út odáig kanyargós,
Míg a kilátóhoz föl nem jutsz.

Szász Norbert

Az én falum Oroszhegy,
Szilvájáról nagyon híres.
Senkinek sincs jobb szilvája,
Se lekvárja, se pálinkája.

Lőrincz Rita

Vidám kedvvel ébredek,
a vakáció megérkezett.
Kis falumban a gyermekek
kirándulni mennek.
Van, aki a tengerre,
van, aki a hegyekbe,
s van, aki mindig
segít a szüleinek.

mihály sarolta

Egy meg kettő az három,
én a nyarat nagyon várom.
Könyv, füzet, táska,
hamar el a zsákba!

Nagy e. Krisztina, 

Nyár van, meleg van,
Szikrázó az égbolt,
Napszúrás fenyeget,
Hol egy árnyék,
Hogy odameneküljek?

gergely márk

A mi falunk nagyon szép,
Mindig lehet biciklizni,
Nyáron, mikor meleg van,
A fa alá bújni.
A vakációban sokat pancsolni,
Nagyon szeretek falun élni.

Nagy Noémi

váncsa erika, 
Brassó

Kristály Barbara, 
Csíkszentdomokos

huszár ingrid, 
Nagyvárad

Tóbiás Gabriella, 
Nagyvárad
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apsugár Ö
ttusa csak vidám

 játék. A
z igazi öttusázó, m

int M
arosi Á

dám
 – lovagol, vív, úszik, fut és 

célba lő.  Tíz éve a m
agyar öttusasport csillaga. A

 londoni olim
pián bronzérm

et szerzett, de van m
ár 

hét világbajnoki, hat Európa-bajnoki és tíz m
agyar bajnoki aranya.


