
A karvaly bölcsebb, 
mint az ember: nem 
pocsékol. Csak 
akkor vadászik,  
ha éhes. (17. old.)

2.2.

A hideg mindig 
ott van, ahol  
a pingvinek. 
(2. old.)

Fergeteges mulat-
sággal búcsúzunk, 
a hó világ elköszön, 
utánunk a vízözön. 
(4. old.)
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LÁSZLÓ NOÉMI

Párbeszéd
Barátaim, beszéljünk pingvinekről.
Megvallom, elég keveset tudok
róluk, például azt, hogy nagy melegről
mesélni nekik nem rendes dolog.

Nyilván azt is tudom, hogy a hideg
mindig ott van, ahol a pingvinek,
hogy hó és jég és kék szóba kerül,
ha beszélgetés folyik pingvinül. 

Pingvinül, mi tagadás, nem beszélek.
A párbeszédet csak elképzelem.
Ki-be jár fogaim között a lélek,
megérti beszélőtárs pingvinem.

És felragyog a Déli-sark egén
a kerek nap, hogy mégis értjük egymást:
akihez szólok, mindjárt az enyém,
s a pingvinekről is elárul egy s mást.

NAGYÁLMOS ILDIKÓ

Frakk, 
a pingvin
Úri madár, talpig frakkban,
kiöltözik elég gyakran,
lenézi a rongyos rozmárt,
átússza a tenger hosszát.
De hiába minden fölény,
földhöz ragadt, mint a bölény,
szárnya rövid, sete-suta,
nem repíti, ő is tudja.
Így alakult, nem repül,
tengerekbe elmerül,
bőre alatt zsírokat
gyűjtöget, és sír sokat.
Régi álma teljesülne,
ha egyszer csak – felrepülne.
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KÜRTI ANDREA rajza

BALÁZS IMRE JÓZSEF

A pingvin 
naplója
Majtényi Eriknek és Gellu Naumnak

Pingvinkönyvet többet is írtam,
Pingvinvándort messzire hívtam,
Pingvinnótát döngve doboltam,
Pingvinneveket zengve soroltam.

Pingvinkedvem ritkán zordon,
Pingvinpingpong a téli sportom,
Messzire szól pingvintenorom,
Pingvinpapucsom elédbe oson.

BERTÓTI JOHANNA

Láttál-e 
már?
Láttál-e már 
pingpongozó pingvint?
Fotózkodó fókát?
Bálba készülő bálnát?
Villásreggeliző világítórákot?
Karatézó kardszárnyú delfint?
Hahotázó halfarkast?

Nem?

Ebből is világosan kitűnik, 
hogy nem voltál még soha, 
  de soha
a Déli-sarkon!

MAJTÉNYI ERIK

Az elegáns
Frakkot hord a pingvin,
büszkén totyog benne,
kiöltözött, mintha
esküvőre menne.

Hazája a sarkvidék,
de csupán a déli,
ott sem repül – napjait
vízben, jégen éli.
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Bár február már a végét járta, az égről 
alácsüngő pocakos felhők úgy köp-
ködték a havat, mint vásári lurkók 

a tökmagot.
Teofil, a törpe napok óta sepert, lapá-

tolt, a sok munkától felhólyagzott a tenye-
re. Úgy érezte: tele van a hócipője. Mögötte 
unokája, Tuli alagutat vájt a hó dunnába.

– Kár lapátolni, Nagyapa, úgyis belepi 
az új hó. Inkább gyere, kotorjunk ki alagu-
takat az ösvények mentén – mondta.

– Nem lenne az más, mint egy labirin-
tus, kisunokám. Sohasem találnánk ki be-
lőle, belevesznénk a fehérségbe – válaszol-
ta az öreg törpe, mégis azon kapta magát, 
hogy feltámadt régi bányászösztöne, és be-
állt unokája mellé havat kitermelni.

Ám alig kotortak pár métert, kiderült, 
hogy járatuk egy már kész alagút-rendszer-
be vezet, mi több hó alatti városba, annak 
is egy jégpalotákkal övezett utcájára.

A törpék jól megcsipkedték magukat, 
hogy felébredjenek, ha netán álmodnának. 
De nem ámuldozhattak sokáig, mert a kö-
zeli sarok mögül hirtelen aprócska hóem-
ber csusszant eléjük.

– Hónapot kívánok – köszönt rájuk, ki-
villantva hibátlan szénfogsorát.

– Hónapot – viszonozta a köszönést 
Teo fil. – S ha már így összefutottunk, meg-
kérdezném, hogy milyen világ ez itt körü-
löttünk? – tudakolta az öreg törpe.

– Hóperenciában vannak, a költöző bi-
rodalomban. Ám hiába keresnék a térké-
peken, a földrajzi hosszúsági és szélességi 
fokokon, sehol nem találnák, mert csak 
nulla fok alatt mutatkozik meg. Az évből 
három hónapon át, decemberben, január-
ban és februárban itt állomásozunk.

Tuli hevesen bólogatott, és megpróbál-
ta felidézni a földrajzórákon tanultakat. De 
hiába.

A hóember vendégszerető kedvében volt.
– Nem is érkezhettek volna jobbkor – 

mondta –, tartsanak velem a farsangunkra. 
Közelít március, a nap épp most falta fel az 
utolsó hófelhőket, egyre hevesebben tűz, 
nincs utánpótlásunk. Már csak óráink ma-
radtak. De nehogy azt higgyék, hogy bús-
lakodunk emiatt. Fergeteges mulatsággal 
búcsúzunk, a bál után pedig alászplaj  bász, 

a hóvilág elköszön, utá-
nunk a vízözön.

Teofilék nem kéret-
ték sokáig magukat, kí-

váncsian eredtek a hó-
ember nyomába.

– Gyalog későre sikla-
nánk a városházára, száll-
junk inkább kutyaszán-
ra, itt a közelben egy 
megálló – ajánlotta a hó -
ember.

SZŐCS MARGIT

Hóperencia
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Kisvártatva be is futott a tíz fehér kutya 
által vontatott, cirádás jégszán, tele maskará-
ba öltözött, énekelő hó em ber kével. Teofilék 
felkapaszkodtak rá, és rövidesen megérkez-
tek a csillogó városháza előtti nagy térre, 
melynek tükörsima jegén hó legények, 
hóleányok lejtették a jégtáncot sziporkázó 
hóbelevancokban. A széleken murokorrú ko-
fák kínálgatták az ünnepi csemegéket.

Teofil és Tuli addig nyelte a finomságo-
kat, amíg a keringőző mulatozók táncba 
nem vitték őket is.

A csúszkálásban, forgásban észre sem 
vették, hogy fejük fölött az alagút mennye-
zetét átlyuggatták a napsugarak, a hó ro-
hamosan olvadt, a táncosok egyre jobban 
izzadtak, fogytak. A végén már csak ketten 
ropták önfeledten: Teofil és Tuli.

Ekkor talált rájuk Terka, a törpefeleség, 
aki már régóta megsütötte a farsangi fán-
kot, és keresésükre indult az erdőben.

– Tán csak nem kergültetek meg, hogy 
ilyen vadul ugráltok a tócsában? 
Csurom víz a ruhátok. Teofil, 
ilyen példát mutatsz az unokád-

nak?! – tört ki szemrehányóan.

– Gyere te is, Anyjuk, járj egy polkát 
ezekkel a kedves hóperenciai hóemberek-
kel – szólt felesége hangját hallva az öreg 
törpe eszeveszett pörgés közben.

– Hol látsz te itt hóembereket? És miféle 
Hóperenciáról beszélsz? – kérdezte elké-
pedve Terka, és grabancon ragadta férjét.

Teofil azonnal magához tért, és csodál-
kozva vette tudomásul, hogy a hóbiro da-
lom nak nyoma sem maradt.

– Hidd el, valóban itt voltak, meghívtak 
a farsangjukra, velünk járták ők is – bizony-
gatta a törpe.

– Bolondokat beszélsz, Teofil, csak a 
kép zeleted játszik veled – fakadt ki Terka.

– Tényleg így volt – kelt nagyapja védel-
mére Tuli. – Meg is vendégeltek hógom
bóccal, jégkásával.

– Megáll az eszem! Reggel óta dagasz-
tom, sütöm a fánkot, ti meg ebéd helyett 
hóval tömitek magatokat.

– Ne aggódj, Anyjuk, nem marad egy se 
belőle, farkasétvágyunk lett a mulatástól. 
S a vizes ruhák miatt se bosszankodj, mert 
otthon addig táncoltatunk téged is, míg 
megszáradnak rajtunk – mondta Teofil, és 
átnyújtott feleségének egy sebtében sze-
dett hóvirágcsokrot.

SZŐCS MARGIT

ollhegy
Mesét csak pár éve írok, de verset azóta, amióta megtanultam írni. 
Apai nagyanyám és nagynéném rengeteg mondókát, balladát, mesét tudott, kifogyha

tatlanok voltak. Nagynénémmel alkalomadtán elő is adtuk a magunk kitalálta történeteket. 
Ilyenkor szabad volt kotorászni a ruhásszekrényben, és felpróbálni mindent, hogy ki vá
lasszuk a jelmeznekvalót. Vilma nagynéném bármire kapható volt: ha jégeső hullott, azon
nal kavarta a vaníliakrémet, hogy „fagylaltot” készítsen nekünk, mert akkoriban nem volt 
hűtőszekrényünk. Ő főzte a legfinomabb nyaklevest. A belefőtt csirkenyak miatt neveztük 
így. Arra is rávettük, hogy színes kezeslábast varrjon a kismalacoknak. 

Első osztályos koromtól versírásommal divatot teremtettem. Barátnőim is írni kezdtek, 
egymásnak olvastuk fel szerzeményeinket. Nekem a tornác egyik beszögelése volt a ked
venc versíró helyem, oda vonultam el a világ elől. Ötödikes koromban a János vitéz hatására 
hosszú elbeszélő költeményt írtam egy Klárika nevű kislány viszontagságos életéről. Mivel 
akkoriban szűkében voltunk a papírnak, a padláson talált régi falinaptárak hátoldalára írtam  
a nagy művet. Nem tudom mi lett vele, eltűnt, nem vigyáztam rá.
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Dóra a légvára erkélyén éppen a felkelő napot csodálta, amikor kissé megingott, 
mert feltámadt a szél, és megbillentette a várat, pedig az jól ki volt kötve a Gön-
cölszekér rúdjához. Éppen megkapaszkodott, amikor hangokat hallott.

– Éhes vagyok – kiabált ki felhőpaplanos ágyából Lili, Dóra nyolcéves húga.
– Gyere ki, hugi, az erkélyre, és nézd meg, milyen gyönyörű a napfelkelte nálam.
– Nem megyek, mert szédülök. A tegnap majdnem leestem onnan. Haza akarok 

menni!
– De hiszen csak három napja jöttél hozzám látogatóba – neheztelt Dóra. – Legalább 

egyél egy kis madártejet. Most hozták a Tejútról. 
– Na jó, tejúti madártejet még úgysem ettem – mondta Lili, és asztalhoz ült. – Brrr, de 

fázom, nagyon hideg van itt.
– Semmi gond – válaszolta Dóra, és meghúzta a sarokban álló sárkány farkát, aki 

máris lángot fújt a márványkandallóba. 
– Hát ez szuper – mondta Lili, és bekanalazta a madártejet. – Most megnézem a híres 

légvárad szobáit, aztán hazamegyek. 
– Ha nem akarsz itt ebédelni, akkor egyél otthon krumplilevest. Itt ugyanis ma sár-

kánytojás lesz gombával és griffmadárpecsenye. 

TÓTH ÁGNES

Sárkánytojás vagy krumplileves?
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– Ó – homályosodott el a tekintete Lilinek, aki nagyon szerette a gyomrát. – És sava-
nyúság is lesz hozzá? 

– Ecetes tengeri uborka. 
– Akkor még maradok, és megkóstolom. De sötétedés előtt hazamegyek – fogadko-

zott Lili.
– De ha sötétedés előtt mész el, nem látod majd a Vénuszt és a Jupitert, ahogy kigyúl-

nak a csilláromban.
– Nem baj, jó nekem a gombakalapos éjjeli lámpám is. 
– Ahogy akarod. És most gyere, nézzünk körül. 
Dóra felvitte Lilit a mézeskalács házba, a törpék, majd az óriások szobájába, a tündé-

rek termébe, a sárkányok birodalmába, és benéztek Csipkerózsikához is, aki igencsak 
horkolt, pedig ezt a meseíró elhallgatta. Aztán ráültek a vasorrú bába seprűjére, és kör-
berepülték a légvárat. Lili sikított, és erősen kapaszkodott nővére hajába. A kertben az 
aranyalmafákon üvegmadarak énekeltek. Sárkány őrizte őket, és be akarta kapni Lilit, 
mert idegen szaga volt, de Dóra elrántotta előle. Felhők permetezték a színes virágokat, 
amelyek szivárványt szőttek az égre. 

– Ugye milyen szép itt? – kérdezte Dóra.
– Szép, szép – mondta Lili –, de jobban szeretem a hőseidet a mesekönyvben tudni, 

mert szabadon veszélyesek lehetnek. Miért kell ez neked? Egyszer még bekap egy sár-
kány, vagy eltapos az óriás. Inog a padló. Légből van a várad. Kipukkan egy méhcsípés-
től. Az étel káprázat, nem laktam jól tőle. Haza akarok menni a Földre, a kertes házunk-
ba, ahol biztonságban vagyok. És krumplilevest akarok enni, 
nem sárkánytojást! Anyát meg apát akarom, és olyan nővért, 
aki nem álomvilágban él!

– Jó, jó. Hamarosan levisz a táltosom, de én maradok, mert 
itt nem kényszerítenek arra, hogy külön matekórára járjak, meg 
hegedülni tanuljak, és nem csúfol senki a szeplőim miatt – 
mondta Dóra, és még sorolni akarta a sérelmeit, amikor hirte-
len olyan vad szél kerekedett, hogy szétszaggatta a légvárat, és 
ők a földre zuhantak. 

Dóra a fejét tapogatta, és kábultan nézett körül, majd meg-
könnyebbülve sóhajtott fel.

– Jaj, de jó, hogy csak álmodtam ezt az egész zagyvaságot 
– nyögte –, aztán feltápászkodott a padlóról, visszamászott az 
ágyba, és szorosan átölelte alvó kishúgát. 

Jégpalota tükörterme
csupa ragyogás,
bál lesz ott ma, idehallszik
tündércsacsogás.

Készülődnek a tündérkék,
a legszebb ki lesz?
Annak szívét rabolja el
Hűvös Láng herceg.

Jégpalota tükörterme
gyémántmezben áll,
kezdődik az est fénypontja,
a farsangi bál.

Belép Hűvös Láng herceg,
körbenéz lágyan,
fölgyorsul a tündérlánykák
szívdobbanása.

Ki a legszebb, legcsodásabb
tündérleányka?
Kit ér utol ma, kire hat a
herceg varázsa?

Ha kiderül, azon nyomban
én hírül adom,
addig is legyetek vígan
e szép farsangon.

CSEH KATALIN

Farsangi mese



A fiú a bal lábán siklott, a jobb lábával 
 lendítve magán előreugrott, és fél for
 dulattal hátrafelé érkezett a jobb lá-

bára. Korcsolyája megvillant a szürkeség-
ben, és kemény testbe ütközött.

– Bocs! – szólt ijedten. 
Két vasmarok szorításában lassan ma-

gasba emelkedett a csillogó műjégről. Kí-
váncsian fordította fejét jóakarója felé. Az 
esti ködben mosolygó bronzarcot látott. 
A termetes férfi vállára omló, dús haján ba-
bérlevélkoszorú pompázott.

– Sikerült a Kadettugrás*! – szólt a vas-
markú.

– Mátyás király?! – döbbent meg a fiú.
– Éljen Mátyás, az igazságos! – harsogta 

Kinizsi Pál, és a stilizált várfok alól a ko-
lozsvári Mátyásemlékművet körbekerítő 
jégpályára lépett. 

Magyar Balázs szétvetett lábbal állva fel-
nézett a király lovára. Nem hitt a szemé-
nek: a nyereg üres volt.

– Vigyázzon, jó uram, ahol fényes, ott 
egyenes! 

Báthori István kezében megmozdultak 
a győzelmi zászlók. 

– Ne féltsd te vezérünket, megállt ő 
a Duna jegén is – szólt halkan Szapolyai 

TAR KÁROLY

A király korcsolyázik

CSILLAG ISTVÁN rajza



István, és karját óvó mozdulattal széttárva 
fordult a király felé. – Annyi törökverő hábo-
rúban lovagolt felséges királyunk, időnként 
meg kell mozgatnia gémberedett tagjait. 

– Jól mondja, nádor uram, de arra is fi-
gyelmezzen, hova lett az egyik sarkantyúja.

A fiú megszeppenve hallgatta a nagyok 
társalgását. Kinizsi Pál azt is nehezményez-
te, hogy a királynak görbe lett a sarkantyú-
ja, pedig nemrég újították. 

– Késő van már. Holnap majd kiderítjük, 
kinek mi baja a sarkantyúinkkal. Ezt a gye-
reket pedig kísérjék kegyelmetek a szállá-
sára, biztosan várja már az anyja…

A király vigyázva jégre engedte a kis-
fiút, és hátramenet, mintha korcsolyacipő-
ben volna, hirtelen leszúrt Ritterbergerrel* 
magasra felugorva, ötöt forgott, és jobb lá-
bára érkezve huppant lova nyergébe. 

– Egy életem, egy halálom, kérdezni 
szeretne valamit a gyerek, felséges kirá-
lyom – nyihogott bátran a paripa, mintha 
zablátlan volna.

Az ám, a facebook is hírül adta éppen, 
hogy Mátyás király Fakó nevet viselő lova, 
vagyis a szoborló Kolozsvár főterén hat 
nyelven beszél, és időkapszula van a gyom-
rában.

– Beszélj hát, fiú! – szólt a király, mert 
annyira okos volt, hogy még a lovával sem 
kezdett vitába.

A fiú éppen hátrafelé koszorúzott a szo-
bor körüli jégpályán, és azon spekulált, 
hogy belekezdjene a dupla Lutzba*. A fel-
szólításra lecövekelt. 

– Meghalt Mátyás király, oda az igazság! 
Tessék nekem megmondani, mit jelent ez? 
Miért mindig ezt sóhajtja nagyapám? 

– Igazat beszél! – dörögte Magyar Ba-
lázs, miközben pödört egyet a bajuszán. 

Báthori Istvánban felment a pumpa. 
– Még hogy meghalt?! Hiszen te is látod, 

kisfiam, hogy él… Akkor meg miért „oda 
az igazság?” Miért oda? És hova? 

– Jó kérdés! – szólt kiegyenesedve nyer-
gében a jó király. – Azt pedig, hogy hova 
lett, és hol, merre van az igazság, éppen ne-
ked és társaidnak kell majd kiderítenetek. 

– De, de… – bugyborékolt az ellenkezés 
a kisfiúból, mert mindig kész volt egy kis 
feleselésre.

– Semmi de… Igyekezz hazafelé, ágy-
ban a helyed! Látod, mi is szundítunk egyet! 
Holnapra talán okosabbak leszünk.

A király vezérei katonás rendben he-
lyükre álltak, okos lova bólogatott. Mintha 
ezt hajtogatta volna: „Az idő nekünk dol-
gozik”.

A fiú hazaiszkolt. Alig várta, hogy más-
nap reggel nagyapját a nekünk dolgozó 
időről kérdezze.

* Kadett, Ritterberger, dupla Lutz – ugrások 
neve a műkorcsolyában

KISS LEHEL

…és akkor 
Mátyás
…és akkor Mátyás

felszállt a trolira – hiába vigyorogsz, Apa,
mert tényleg láttam!

Éppen velem szemben ült le. Bátran
a szemébe néztem. Ő is csak nézett,

tudta, hogy tudom, 
értem az egészet,

hiába volt szakadt, büdös dzseki rajta.
Nagyi megbökött,

és bokán rúgott aztán.
Mátyás persze észrevette,

megrándult az arcán egy-két ránc,
de nem szólt egy szót se, 

csak szipogott.
Lehet, hogy náthás 

volt. Már rég elmaradt mögöttünk 
a Monostor,

Mátyás felnézett a Szent Mihály templomra,
és akkor felkukorékolt egy ronda 

hang: „Biletele şi abonamentele la control!”
Hagyjuk már! Jegy meg bérlet egy királynak?!

Még jó is, Apa, hogy nem láttad,
hogy lökdösték ki szegényt a megállóba!
Aztán észrevettem, hogy az üres széken, 

a huzatra írva ott díszeleg szépen:
ITT JÁRT MÁTYÁS.

Tisztára így volt, Nagyi is megmondja!
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Polak, Wȩgier, dwa bratanki, 
i do szabli, i do szklanki. 
Lengyel, magyar két jó 

barát, együtt harcol, s issza borát. 
Ezt a verses köszöntőt ötszáz éve 
ismerik magyarok és lengyelek 
egyaránt. Ám a lengyel–magyar 
barátság ennél sokkal régebbi. 
Most, hogy nyomkereső utunk 
Lengyelországba vezetett, akár 
hónapokon át kutathatunk itt, 
oly sok a közös szál a két nép 
történelmében az Árpád-kortól 
egészen napjainkig. 

Volt a magyaroknak lengyel, a lengye-
leknek magyar királyuk és királynéjuk szép 
számmal. A magyar bujdosók közül többen 
is Lengyelföldön, a lengyelek pedig nálunk 
leltek menedéket. 

Íme néhány, időben távoli példa mind-
erre. 

A X. században Vitéz Bo lesz láv lengyel 
fejedelem a mi Géza fejedelmünk lányát, 
Szent István nővérét, Juditot vette fe le
ségül. Fiuk, Bezprym herceg trónviszályok 
miatt Magyarországra menekült. A legen-
da szerint Veszprém város róla kapta a  
nevét. 

1031-ben a megvakított Vazul fiai, And-
rás, Béla és Levente a lengyel fejedelmi ud-
varban leltek menedéket. Béla feleségül 
vette a fejedelem lányát, Rychezát, és ké-
sőbb I. Béla néven lett magyar király. Fiuk, 
aki még Lengyelországban született, nem 
más, mint I. Szent László királyunk.

De ugorjunk az időben. II. Rákóczi Fe-
renc fejedelem az osztrák császár börtöné-
ből megszökve Lengyelországba menekült, 
1703-ban innen indította el szabadsághar-
cát, a nagymajtényi fegyverletétel után pe-
dig itt kezdte meg bujdosását. 

1939-ben, amikor a német és az orosz 
csapatok lerohanták Lengyelországot, a 
ma  gyar kormány nem volt hajlandó részt 
venni a támadásban, sőt tízezrével fogadta 

a lengyel menekülteket, gon-
doskodott róluk, még iskolát is 
alapított gyermekeiknek. 

Együtt harcol, s issza borát… 
Magyarok és lengyelek évszáza-
dokon át vállvetve harcoltak kö-
zös ellenségeik, a német, a tatár, 
a török, az osztrák, az orosz el-

len. Az 1848–49es magyar 
szabadságharcban 35 lengyel 
főtiszt és egy négyezer fős 
Lengyel Légió is hősiesen har-
colt. Az 1956os forradalom 
úgy indult, hogy a magyar 

egyetemisták a fellázadt lengyelek iránti 
együttérzésből Budapesten tüntetni kezdtek 
a kom munizmus és a szovjet hatalom ellen. 

Talán e néhány 
példa is elég, hogy 
tartalommal töltse 
meg a lengyel–
magyar barátság-
ról idézett versi-
két. A két nép évezredes múltjának minden 
találkozását lehetetlen elmesélnem, kieme-
lek hát néhány igazán fényes magyar sze-
mélyiséget, akik meghatározták a lengyel 
történelem alakulását.

Vajon kit tisztel anyjaként a lengyel nép? 
A matka narodu, a lengyel nép anyja 

nem más, mint Szent Kinga, Árpádházi 
magyar királyleány.

A magyar és a lengyel uralkodóház 
számtalan királyi esküvővel fűzte szoro-
sabbra a két ország véd és dacszövetségét. 
Ezt a célt szolgálta IV. Béla két lányának há-
zassága is. Kingát Szemérmes Boleszláv 
krakkói fejedelemhez, húgát, Jolánt pedig 
Jámbor Boleszláv herceghez adta feleségül  
IV. Béla. Nem hiába, hiszen később mindkét 
lengyel herceg katonai segítséget nyújtott 
apósának a cseh király elleni háborúban.

Bár Kinga apáca szeretett volna lenni, 
engedelmeskedett apjának. 14 évesen je-
gyezték el a nála két évvel fiatalabb Bo lesz-

=NYOMKERESŐ =MAGYAROK A NAGYVILÁGBAN = NYOMKERESŐ =MAG

Ki volt a ’48-as  
szabadságharc  

legismertebb lengyel 
tábornoka?

KI A LENGYEL NÉP ANYJA?

Szent Kinga
Stary Sa̧cz (Ószandec)

címerében

10



lávval. Lengyelországba ment, hogy új ha-
zájának nyelvét, szokásait megtanulja. 

1239ben kötöttek házasságot. Kinga 
lángoló hite olyan mély hatással volt férjé-
re, hogy a kedvéért ő is örök tisztaságot 
fogadott. Kinga egész életét és hatalmas 
hozományát Lengyelország védelmére,  
a katolikus egyház erősítésére és a szegé-
nyek megsegítésére fordította. A tatárok 
ellen várakat építtetett, az apácák számára 
kolostorokat, a szegényeknek kórházakat, 
menhelyeket alapított, sőt a lengyel gazda-
ságot is fellendítette: nevéhez fűződik az 
első lengyel sóbánya megnyitása.

Tetteit legendák örökítik meg, amelyek-
nek legszebb üzenete, hogy az adományo-
kon, kincseken túl Kinga tisztasága, lelki 
nagysága és hitének ereje tett mindig cso-
dát: imájával mentette meg a lengyeleket. 
A tatárok elől menekülve hátradobta sza-
lagját, ebből lett a Dunajec folyó. Az üldö-
zők átvergődtek rajta, ám a Kinga eldobott 
fésűjéből kerekedett erdő megállította őket. 

A lengyeleknek nem 
volt sójuk. Kinga hozo-
mányul kapta édes ap-
jától a mára ma rosi sóbá-
nyákat. A birtokbavétel 

jeléül beledobta gyűrűjét a tárnába. Sok 
kinccsel együtt társzekereken hatalmas 
só töm bö ket is vitt magával Lengyelország-
ba, ám ezekből csak a lovagoknak jutott. 
A legenda szerint azonban csoda történt: 
Kinga gyűrűje a föld mélyében követte szent 

úrnőjét, magával vonva 
a sóhegyeket is. Ahol 

megtalálták, Wie licz kában nyílt meg az első 
lengyel sóbánya. Ennek mélyén sóká pol
nában sószobor örökíti meg a történetet. 

Férje halála után Kinga a maga alapí-
totta ószandeci (lengyelül Stary Sa̧cz) ko-
lostorba vonult vissza, itt folytatta imádsá-
gos és önfeláldozó életét. Követte ide 
testvére, Jolán, a másik lengyel fejedelem 
özvegye, akit tiszta, áldozatos élete miatt 
szintén boldoggá avatott az egyház.

Kingát 1999ben avatta szentté II. János 
Pál pápa, de a lengyel nép szívében mindig 
is szent volt. Háromszáz éve ő Lengyelor-
szág védőszentje. S'wiȩta Kinga, matka 
narodu – borulnak le előtte a lengyelek. 

Mi hogyan fordulunk hozzá? 
Hiszen magyarul is ért!

Zsigmond Emese

=NYOMKERESŐ =MAGYAROK A NAGYVILÁGBAN = NYOMKERESŐ =MAG

Melyik mese 
szól a só  

fontosságáról?

Ki volt az a magyar királyleány, akit 
mindössze négyévesen vittek  
jegyese országába? Hová is?

A gyűrű-legenda sóból kifaragva 
a wieliczkai sóbányában

A megfejtéseket honlapunkon közöljük:  
www.napsugar.ro/megfejtesek.php

A Magyarok Világszövetsége székelykaput állí-
tott Ószandecen Szent Kinga tiszteletére

Év végén
díjat

sorsolunk ki3 !
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Az Úr tíz gyermekkel áldotta meg 
IV. Béla királyt, köztük egy igen 
szép és istenes kisleánnyal, 

Kingával, aki a krakkói Bolkó herceg fele-
sége lett.

Már pendelyes gyermekkorától ismerték 
egymást, mígnem aztán eljött az ideje, 
hogy jegyességükből házasság legyen.  
Akkor a magyar király úgy 
gondolta, hogy gazdag hozo-
mánnyal indítja útnak le á-
nyát. 

– Felséges édesapám, 
gazdag ajándékod minden 
bizonnyal nagy örömet sze-
rez majd Bolkónak és lovagjainak – kö-
szönte meg Kinga apja jóságát. – Hanem 
én inkább valami olyast szeretnék elvinni 
magammal, ami minden, de minden alatt-
valónknak hasznára válik.

Meglepődött a király.
– Mi lenne az az „olyas”?
– Só. Igen szép és jó minden amott 

északon, de a só számukra többet ér, mint 
az arany. Mert nincsen nekik. Úgy hozatja, 
aki gazdag. Az alattvalóknak meg nemigen 
jut. Pedig íze sincs az ételnek só nélkül, 
s gyógyírt, betegnek fürdőt is lehet készíte-
ni belőle. Gondolja csak meg, édesapám, 
ha sótalan ételeket főznének kendnek, mit 
tenne a szakáccsal?

Elgondolkodott Béla király leánya sza-
vain:

– Eredj, lányom, Máramarosba, a Tisza 
és a Szamos forrásainál dolgozó sópár lóin
kat neked ajándékozom. Ami ott terem, a 
tiéd legyen.

Elment hát Kinga megnézni a só pár ló-
kat. Mély kutakat vájtak ott a kősziklába, 
azokba vizet vezettek, ami kioldotta a kő-
ből a sót, ezt a vizet felvödrözték, s kifőzték 
belőle a fehér kristályokat. Nézte Kinga 
a munkát, látta, milyen kevéssé szapora.

– Legfeljebb egy-egy marékkal jut, az 
se mindenkinek – kesergett. – Sebaj, ha 

kell, én magam is hordani fogom háti ko-
saranként.

Odalépett a legnagyobb sókúthoz, le-
húzta ujjáról ékes gyűrűjét, s azt mondta:

– Én, Kinga, a magyar király lánya mon-
dom, hogy ezennel birtokba veszlek, 
sóhegy, ki e sziklák alatt rejtőzöl, légy az én 
legdrágább hozományom! Te meg, gyű-

rűm, itt várj mindaddig, míg 
erőm és a Jóisten engedi, 
hogy visszajárhassak len-
gyel népem számára sóért!

Azzal beleejtette gyűrűjét 
a mély tárnába.

Néhány héttel később 
hosszú szekérsor igyekezett Krakkó felé. 
Bolkó herceg, amint jelentették neki, hogy 
menyasszonya közeleg, lóra pattant.

Egy Wieliczka nevű falucskában talál-
koztak. A herceg elégedetten szemlélte 
a soksok drágaságot, aranyat, ezüstöt. 
A több társzekérnyi sónak is igen megörült, 
mindjárt vitette is fel a Wawelba, a királyi 
várba. Kinga szomorúan látta, hogy még 
egyegy marékkal sem jut belőle a pórnép-
nek, hisz’ mind felemészti a lovagság, kato-
naság. Fordította volna vissza a szekereket 
máris, hogy hozzák a sót Máramarosból, 
hozzák, hozzák... Hanem a kocsisok hábo-
rogtak, hogy ők fáradtak.

Kingának sem volt ereje pörölni velük. 
Visszavonult kocsija mélyére, s így fohász-
kodott:

– Édes jó Istenem! Szépen kérlek, add, 
hogy legdrágább hozományommal meg-
ajándékozhassam országom alattvalóit...

Buzgó imádságában elszenderedett. 
Egyszer csak veszekedő hangokra lett fi-
gyelmes.

– Loptad, gazember, loptad! Még hogy 
a királynőhöz mennél, még mit nem?!

Félrehúzta utazókocsijának nehéz dra-
périáit, és kikukkantott. Látja ám, hogy 
egy csupa sár, szakadt ruhájú embert lök-
dösnek el testőrei a királyi szekerektől.

A sókristály kincse
A legendát feldolgozta: SZALAI ATTILA

Íze sincs az ételnek  
só nélkül, s gyógyírt,  

betegnek fürdőt is lehet 
készíteni belőle.
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– Várjatok! – lépett ki Kinga a bakra. – 
Mit követett el ez a szerencsétlen?

– A gazfickó azt állítja, hogy ezt a dolgot, 
ni, csak úgy találta kútásáskor a földben – 
recsegte a nagybajuszú testőr pa rancs   nok 
odanyújtva Kingának egy sáros tárgyat. 
Kinga átvette, letörölte róla a sarat. Áttet-
sző kristály bukkant elő, s benne – Kin ga 
csaknem letántorodott kocsijáról – a gyű-
rűje, amit Máramarosban a sókútba dobott.

Kinga felnézett a felhős égre. Ajkai hang
talan szavakat suttogtak. Egyszer csak két 
sötét felhő közül kitűzött az aranyszín nap-
sugár, s egy percre megpihent a királylány 
arcán.

– Hol az a kút, jóember? – fordult a pór-
hoz.

– A viskóm mellett a völgyben – mutatta 
az ember. – De nem sokat érek vele, mert 
igen rossznak ígérkezik a vize. De azt a kris-
tályt a gyűrűvel, Isten a tanúm, hogy ott 
találtam, s épp felségednek akartam ide-
hozni, amikor...

– Isten a tanúm, hogy ott só van! – kiál-
tott fel Kinga. – Nem e gyűrű, hanem 
a kristály a nagyobb kincs! S mert te leltél 
rá, ezennel megteszlek az itt nyíló sóbánya 
ispánjának!

Kinga könyörgése meghallgatásra talált 
az egekben. Szekereseit másnap visszafor-
dította, de már nem azt kérte tőlük, hogy 
sót hozzanak Máramarosból, hanem azt, 
hogy a sóvájáshoz, sópárláshoz értő erdé-
lyi bányászokat.

Így lett sójuk a lengyeleknek, s jutott 
belőle minden asztalra, hogy ízesebb le-
gyen tőle az étel, gyógyítóbb a fürdő.

S mi történt ama gyűrűvel?
Kinga megajándékozta véle a kútásó 

embert, aki megtalálta. Úgy járja, hogy 
Klemensnek hívták. Hazavitte Klemens 
a gyűrűt, de nem volt egy nyugodt perce 
sem, mert igen félt, hogy elveszíti vagy el-
lopják tőle. Támadt aztán egy gondolata. 
Volt neki hat igen szép, egészséges leánya, 
épp annyi, ahány munkanap van egy hé-
ten. Kinga hozományából kapott két arany 
meg két ezüst tallért is. Keresett hát egy 
ügyes ötvösmestert Krakkóban, akivel 
csináltatott az eredeti mintájára hat 

egyforma gyűrűt, épp olyan kék kővel, 
mint amilyen a Kingáéban volt.

Sorban férjhez adta aztán a lányait, s  
mind nek a lelkére kötötte: ha leánygyer-
meke születik, járjon el a gyűrűjével úgy, 
ahogyan édesapja tette. Így történt, hogy 
Kinga csodálatos gyűrűje, mely a föld alatt 
tette meg az utat Máramarosból Wieliczkáig, 
magával vonva a királylány hozományát, 
a hegy gyomrában rejlő sót, idővel minden 
wieliczkai asszony örökségévé lett. Sokan 
közülük manapság már nem is tudják, 
hogy valójában nemcsak saját édesanyjuk 
örökségét viselik ujjukon, hanem egy szent  
királylányét, akit a lengyel és a magyar 
nemzet oltalmazó édesanyjaként tisz-
telhetünk.
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Kezd gyanússá válni a dolog. Megint 
a Hajnóczy utcában kötünk ki – az 
idei tavaszon immár harmadszor –, 

pedig ma délelőtt nem is csatangoltam el, 
sőt az utóbbi időben a javulás útjára lép-
tem. Még a szomszédnak se lehet rám pa-
nasza: nagyon ritkán, s csak akkor ugatok, 
amikor ő is itthon van.

Nem mintha nem ugrabugrálnék na-
gyon szívesen errefelé, de sehogy se fér 
a fejembe ez a módfelett célirányos séta… 
A múltkor legértelmesebb, legbeszédesebb 
tekintetemmel határozottan Kisgazdim tu-
domására hoztam, hogy egyáltalán nem áll 
szándékomban a Hajnóczy utcai rideg ku-
tyaketrecek ideiglenes lakója lenni. Ne-
vemhez hűen hetek óta olyan jól viselem 

magamat, mint egy igazi kis tündér 
– s lám, most megint itt vagyunk… 

Hanem a sintér macskái most 
nem ússzák meg szárazon, eljára-
tom velük a kutyakopogóst! Kiful-
ladva érek vissza hajkurászásukból, 
ha meg nem is fogtam őket, leg-

alább jól rájuk ijesztettem: ahányan 
voltak, annyi fára másztak. Nem is mernek 
lejönni egyhamar, arra mérget veszek. 

Lecövekelek Kisgazdim mellé. Még 
mindig ugyanazon a helyen, egy üres telek 
előtt bámészkodik. A kerítésen felirat: Ez 
a telek eladó. Szokás szerint papír, ceruza 
nincs nála, látom rajta, megpróbálja me-
móriájába vésni a táblán lévő telefonszá-
mot. Betéve tud egy csomó verset, de szá-
mot még életében egyet sem jegyzett meg. 
(Most sem fogja.) 

Azt hiszem, kezdem kapiskálni: Kis-
gazdim nagy valószínűséggel már megint 
ábrándokat kerget… 

Ha jól meggondoljuk, nem is olyan rossz 
ötlet. Hogy ez eddig nekem nem jutott 
eszembe! 

Egészen más szemmel nézek körül… 
Tüzetesebben szemügyre veszem a jól is-
mert, csak az egyik oldalán beépített utcát, 
és azon kapom magamat, hogy én is álmo-
dozni kezdek. Lelkesen veszem számba 

Eb is konccal 
álmodozik
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Kis gazdim légből kapott tervének kecsegtető előnyeit. 
– Ha itt laknánk, a kutyát se zavarná az ugatásom, mert 

itt szomszédunk se lenne. Talán még az anyám is ide köl-
tözhetne! Közel a rét, az erdő, szabad lennék, mint a ma-
dár. Ha meg nagyritkán elkószálnék, önként betérhetnék 
a szemközti gyepmesterhez, s a gazdám seperc alatt ér-
tem jöhetne. 

Idáig jutok jövőképem vázlatos megfogalmazásában, 
amikor váratlanul lelkiismeretfurdalásom támad. Eszem-
be jut a szomszéd. 

Ha elköltöznénk, mindig mindenhonnan elkésne, mert 
nem lenne, aki állandóan felébressze. A feleségének is biz-
tosan hiányoznék: már úgy megszokta, hogy a lakásából 
kilépve belém botlik a küszöbükön! És a gyermekeik? 
Ezentúl ki futna eléjük? Ki játszana velük? Iskolai ünneplő 
ruhájukon sáros mancsa nyomát ki hagyná ott? Vajon ki 
vigyázna rájuk, ha nem én? 

S ugyan ki etetne engem titokban? Sutyiban ki adna 
nekem kakaót? És én miért, kivel háborúznék? Kutyafülét 
sem érne az élet – szomszédok nélkül!

BALAJTHY FERENC

Mukkancs
Ez a kutya nem ugat
Se macskákat, se nyulat.
Nem vakkant, ha fúj a szél,
Nem is nyüszít, hogyha fél.

Ha valaki szól neki,
Csak a csontot csencseli. 
Tetszik neki az a kép,
Hol a róka kotor épp.

Kutyaólba bekukkants,
Meg sem mukkan ott Mukkancs!
Ha kutatnád, mért kuka –
Bronzból van a kiskutya!

DÖME ZSUZSA

Nem ette 
meg a kutya 
a telet
A hóembert kerülgette,
lehelettel melengette,
csaholással terelgette,
de a telet itt feledte.
Csak ugatta, meg nem ette,
szedtevette, teremtette!

Ha valakit megbántottál, 
ülj le, és gondolkodj 

el rajta.

J
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Teleobjektívet. Ter
mé szet barát fotós bará-
tomtól kértem kölcsön ezt  
a remek masinát, amelynek segítségével elkészít-
hettem nektek ezeket a csodás pillanatképeket 
egy olyan madárról, aki nem szereti, ha megza-
varják lakomázás közben. A teleobjektív közel 
hozza, felnagyítja a képet, így messziről is reme-
kül le tudtam fényképezni februári hősömet, 
a karvalyt. 

A Nerr nevet Fekete István adta neki. Szigorú 
név, ugye? Illik hozzá, hiszen tiszteletet parancsoló 
megjelenése van. Mindenki fél tőle, pedig nem 
olyan gonosz, amilyennek látszik. Amikor az ég-
bolton feltűnik, a madarak riasztják egymást, és 
hanyatthomlok menekülnek. 

Az 1. képen egy hím karvalyt, a 2. képen egy 
nőstényt látunk. Mint azt már megszoktuk a ma-
daraknál, nem egyformák, sőt nemcsak színbeli, 
hanem méretbeli különbség is van a fiú és a lány 
között. De tévedtek, ha azt hiszitek, hogy a fiú ja-
vára. Nagy meglepetésemre a karvalyoknál a lá-
nyok akár 25%kal is nagyobbak a fiúknál. 

A karvaly az egyik legelterjedtebb ragadozó 
madár Európában. Akár 20 évet is élhet, de ma-
napság a sok vegyszer pusztulásukat okozhatja. 
Erdőkben rak fészket, 45 tojást tojik, tojásai hal-
ványkékek, barna pöttyösek. Magányos erdei va-
dász, de mivel az ember rohamosan pusztítja az 
erdőt, újabban parkokba, kertekbe is bemerész-
kedik. 

Így találkoztam én is vele.
Egy hideg februári napon arra lettem figyelmes, 

hogy a madarak riadtan menekülnek az etetőről. 
Nem értettem miért, míg meg nem pillantottam 

Kvak

1 

2

és Nerr, a karvaly
Ki tudja, 
mit tartok 

a kezemben?
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a fenyőfán üldögélő karvalypárt. A hím üldö-
zőbe vett egy gyenge zöldikét, és pár pillanat 
alatt el is kapta. Hosszú karmával egy csava-
rással végzett áldozatával, nem hagyta szen-
vedni. 

A 3. képen azt örökítettem meg, ahogy 
megtisztítja tollától zsákmányát, és lakmáro-
zik, de közben éberen figyel. A hímek főkép-
pen kis madarakra vadásznak, cinegékre, zöl-
dikékre, a nőstények már nagyobbakra is, 
rigókra, seregélyekre. Akár fél kilós zsák-
mányt is képesek elejteni.

Tudjátok, mit figyeltem meg? Bölcsebbek, 
mint az emberek: nem pocsékolnak. Csak ak-
kor vadásznak, ha éhesek. Nekünk több élel-
münk van, mint amennyit megeszünk, ezért 
sokat kidobunk. Tanulhatnánk a karvalyoktól.

Miután az uraság befejezte lakomáját, meg-
tisztította tollazatát, csőrét, és nyugodtan ül-
dögélt a fán. A kismadarak visszatértek az 
etetőhöz, s láss csodát – a karvalypár nem 
bántotta őket. Majd kitárták szárnyukat, és 
méltóságosan tovarepültek. 

Írta, rajzolta, fényképezte 
KOVÁCS RÉKA RHEA

3

Járjátok, és óvjátok 
a természetet, s persze 

rajzoljátok is le, amit 
láttatok! BRRREKKK!

Bács Anita,
Kézdiszentkereszt

Bíró Márton, 
Zetelaka

Szabó Adrienn,
Szilágynagyfalu

Kendi Dominik 
János,

Nagyvárad
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=MESTEREK A TERMÉSZETBEN = MESTEREK A TERMÉSZETBEN = MESTEREK A 

Az élővilágban a legkülönfélébb trükköket kell bevetni a túlélés érdekében. Sem a nö-
vények, sem az állatok körében nem ritka jelenség, hogy egyes fajok leplező álcát vagy 
éppen kirívó maskarát öltenek magukra. Előbbit azért, hogy rejtve maradjanak ragado-
zóik vagy zsákmányuk előtt, utóbbit azért, hogy kitűnjenek fajtársaik közül vagy kör-
nyezetükből. Az emberek farsangja néhány hétig tart, de a természet egész évben szín-
pompás jelmezbállal, farsangi felvonulással örvendeztet meg minket.

NAGY ZSOLT rovata

maskarái

Gyors ruhacsere
Egyes állatfajok képesek néhány pillanat 

alatt megváltoztatni teljes kinézetüket. Ilyenek 
a kaméleonok vagy a tenger kaméleonjaiként 
ismert tintahalak. A gyors „ruhacsere” a köz-
hiedelemmel ellentétben nem azért történik, 
hogy beleolvadjanak környezetükbe. A jelen-
ségnek inkább a párkeresésben van szerepe. 
Tehát a kaméleonok nem az álcázás, hanem 
a színekkel való közlés mesterei. Bőrük szí-
nének és mintázatának változtatásával üze-
neteket közvetítenek társaiknak.

A legszebb kosztümök
Egyes orchideafajok egészen elképesztő maskarát ölte-

nek magukra. A perui és ecuadori esőerdőkben honos 
majomorchidea virága megszólalásig hasonlít a pávián 
vagy az oroszlánmajom fejéhez. A nálunk is élő orchidea-
család, a bangófélék a méhek, poszméhek vagy legyek 
nőstényét utánozzák, s nemcsak színükkel és formájukkal 
csalogatják a hímeket, hanem még a nőstényekre jellem-
ző illatanyagokat is kibocsátanak, hogy ezáltal is bizto-
sítsák a beporzást.

Különleges álcaruhák
Számtalan növény és állatfaj 

úgy alkalmazkodik környezeté-
hez, hogy külsejével utánozni 
próbálja azt. A délafrikai kősiva-
tagokban élő ka vics növények pél-
dául megszólalásig hasonlítanak 
a kődarabokhoz. A levélfarkú 
gekkó nevű hüllő lapos, levélsze-
rű testével, farkával tökéletesen 
beleolvad környezetébe.
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Bohócöltözetek
Számos élőlény állhatna dobo-

góra a farsangi bohócversenyen. 
Egyesek még a rajzfilmek készí-
tőit is megihlették. Pizsi és Némó, 
a két mókás bohóchal például a 
Némó nyomában című 2003as 
mesefilm főszereplői. A skarlát-
arcú majom csupasz, piros arca 
miatt lett számos rajzfilm és plüssfigura modellje. E muris ki-
nézetű lények élénk színeikkel valójában a figyelmet kívánják 
magukra terelni.

Minek öltözzek?
A növények és állatok között több olyan 

fajt is találunk, amely egy másik fajnak öltö-
zött be. Az árvacsalán a kellemetlen csípé-
séről ismert nagy csalánt utánozza kinéze
tében, hogy a növényevőket megtévessze, 
és elrettentse. Az úgynevezett chilei panda-
hangya teljesen összezavarodott a jelmez  
kiválasztásakor: valójában egy darázsfaj 
szár  nyatlan nőstényéről van szó, amely egy-
szerre öltött magára hangyakülsőt és pan-
daruhát. A furcsa külső a fájdalmas szúrásá-
ra és mérgére hívja fel a figyelmet.

Állatalakoskodás
A farsangi időszakban Európaszerte, így magyar 

nyelvterületen is szokás volt az állatok megjelenítése, 
utánzása. Ez az állatalakoskodás. Régen a farsangi fel-
vonulás és farsangtemetés maszkos alakoskodói között 
gólya, kecske, ló, medve is mókázott. 
Ezek az állatok szimbolikusan mind-
mind a sötétséget, a telet, a gonoszt 
kívánták elűzni, és termékenységet, 
tavaszt, vidámságot hoztak a húsvéti 
időszakra.

A megfejtéseket honlapunkon közöljük:  
www.napsugar.ro/megfejtesek.php

Havonta
díjat

sorsolunk ki3 !
Kérdezd meg nagyszüleidet, idősebb rokonaidat, hogy 

gyermek- és ifjúkorukban milyen állatoknak öltöztek be  
a farsangi időszakban. A te osztályodban, iskoládban milyen 

állatalakok voltak az idei farsangon?



A gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Általá-
nos Iskola ünnepel ebben a tanévben: jelenlegi 
épületében fél évszázada kezdődött el a tanítás, 
ám története ennél régebbi. Egyházi okmány bizo-
nyítja, hogy iskolánk 1784 óta működik. 1884ben 
a papi tanító helyét világi tanító, „vezértanító” vette 
át. A régi anyakönyvi kivonatok folyamatos fejlő-
désről számolnak be. 

A jelenlegi épületet 1968ban adták át. Szeptem-
berben 50. alkalommal szólalt meg az évkezdő 
csengőszó, amely 15 alsó tagozatos osztályt hívo-
gatott iskolába. Már az 50 éves épületet is kinőttük, 
ezért 9 elemi osztály egy szomszédos „kisépületbe” 
költözött át. 

Az iskola vezetői a gyermekek kényelmét, a jóked-
vű, játékos tanulás útjait keresik, ezért váro sunkban 
először nálunk vezették be a lépésről lépésre mód-
szert. Idén az előkészítő osztályban Elekes Judit és 
Sándor Éva, az elsőben Dávid Éva és Lőrincz Júlia, 
a II. osztályban Sára Gyöngyi és Szilágyi Zsuzsa, 

a III.ban Ambrus Katalin és Benedek Ibo-
lya, a IV.ben Blénesi Mária és Eigel Kata-
lin tanító nénik ezzel a módszerrel tanítják 
az elemistákat.

A hagyományos osztályok tanítói is ha-
ladó szellemben oktatják, nevelik a rájuk 
bízott gyerekeket. A két előkészítő osz-
tályban György Tünde és Köllő Judit taní-
tó néni kirándulásokkal, játékos tevékeny-
ségekkel avatja be az iskola legkisebbjeit 
a tanulás szépségeibe. Betűvetést idén 

Évforduló a Fogarasyban

Én iskolám,
köszönöm most neked... 

(Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba)
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Bajkó Emese és Csáki Renáta tanít. A másodiko-
sokat Antal Kinga és Biró Anna-Mária, a harmadi-
kosokat Molnár MáriaZsuzsánna és Sándor Piros-
ka, míg a negyedikeseket Mezei Magdolna és 
Szenner Judit tanító néni vértezi fel tudással.

Számos tevékenységünk hagyományként épült 
be az iskola életébe. Az osztályok rendre vállalják 
ezek megszervezését. Nagy sikerük van a hagyo-
mányápoló tevékenységeknek, a nyílt témakörös 
napoknak (őszi gyümölcsnapok, állatbemutatók, 
történelmi gyűjtemények bemutatása). A jeles na-
pokat mindig megünnepeljük: Mikulást várunk, 
Karácsonyt köszöntünk, a farsangtemetésen kö-
zös mulatsággal űzzük el a telet. Mókázunk, fán-
kot eszünk, táncolunk.

A gyermekek kedvence az erdei iskola. Ilyenkor 
tanítványaink új környezetben, kis természetbúvá-
rok ként szereznek hasznos ismereteket az élővilág-
ról, bebizonyítva természet iránti szeretetüket is.

Rendszeres olvasói vagyunk a Napsugár és 
a Szivárvány folyóiratnak. Iskolánk számos diák-
jának hétköznapjait tette fényesebbé évtizedek so-
rán a Napsugár. Ez alkalommal megköszönjük 
Kiss Klára tanítónőnek, hogy annyi éven keresztül 
általa ragyoghatott be hozzánk a Napsugár!

Ünneplő iskolánknak, közösségünknek azt kí-
vánjuk, hogy teljesüljenek Ady Endre szavai: Ha 
élet zengi be az iskolát, az élet is derűs iskola lesz. 

A Fogarasy Mihály Általános Iskola 
tanítóközössége
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Milyen jó, hogy nem az örök tél vagy 
az örök nyár birodalmába szület-
tünk! Mire megunnánk az egyik év-
szakot, már jön is a másik. Űzzétek 

hát el a telet, vidám farsangolók, hogy 
betoppanhasson a rügypattintó tavasz!

Megköszönöm téli leveleiteket, és várom 
a tavaszillatú üzeneteket: Zsigó Dóra, Sárvásár; Ecsedi Do-
rottya, Nagybánya; Balogh Zsófia, Nagy Evelyn Adrienn, 
Troznai Szandra, Marosvásárhely; Gál Kiara, Dés; Székely 
Anna, Négyfalu; Dobos Kinga, Csíkkozmás; Nagy Alexandra 
Fanni, Zilah; Gergely Albert, Kolozsvár; Székely András, 
Szűcs-Olcsváry Zete, Székelyudvarhely; Dávid Fruzsina, 
Nagykároly; Vajda Vivienn, Kend; Fodor Kristóf, Szamosúj-
vár; Kovács Katalin, Kovács Zsófia Vera, Avasújváros; 
Hilgesz Irisz, Baricz Maya Helén, Nagyvárad; Fehér-Dálya 
Noémi, Török Bíborka, Gyer gyó  szentmiklós; Raffai Barbara, 
Hár mas falu; a szatmárnémeti Bălcescu–Petőfi Iskola III. C, 
IV. C, a V. Lu caciu Iskola IV. C; a sepsiszentgyörgyi Váradi József Iskola IV., a Mikes Kelemen 
Líceum I. A; a nagyváradi Szacsvay Imre Iskola III. J; a négyfalusi Zajzoni Rab István Líceum 
III.; a marosvásárhelyi G. Coşbuc Iskola IV. B, a N. Bălcescu Iskola IV. C, a L. Rebreanu Iskola 
III. E, IV. E; a székelyudvarhelyi Református Kollégium III. B; a gyergyószentmiklósi Fogarasy 
Mihály Iskola III. SbS, a Kós Károly Iskola III. osztálya; a mezőpaniti III.; az árpádi IV.; a sá-

rom berki IV.; a zabolai III. B, IV. B; a szalárdi 
IV. B; a keresztvári III. B; a nagyszalontai 
III.  B; az esz telneki IV.; az olthévízi IV. B; a 
bú zás besenyői III. B; a csíkdánfalvi IV. SbS; 
a krasznai IV. B; a szilágybagosi IV. B; a dési 
III. D, IV. D; a gyergyócsomafalvi IV. A;  nagy-
ernyei III. osztály; seprődi, szalárdi olvasóink. 

Levelező

Dénes Bíborka osztálya a kolozsvári 
János Zsigmond Unitárius Kollégiumból

András Mónika lövétei osztálya

Fülöp Hajnal krasznahorváti tanítványai

Mag Ottilia lövétei kis-
diákjai saját gyártmányú 

papírmasé maszkban
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n Marton Irénke nyárádszeredai negye-
dikesei Wass Albert marosvécsi sírem-
lékénél arra gondoltak: nagy író lehetett 
az, akinek sírját ennyi nemzetiszín ko-
szorú, szalag díszíti. 

n Lelkesen olvassuk minden sorát a lapnak. Sok ötletet 
nyújt rajz és kézimunkaórára. Színvonala semmilyen 
gyermeklaphoz nem hasonlítható! Mi így látjuk és érez-
zük – üzenik Somogyi Piroska szilágynagyfalusi harma-
dikosai.

n Olyan boldog vagyok, hogy itt lehet-
tem! Alig várom, hogy nagyinak elme-
séljem – lelkesedtek Porkoláb Ildikó 
sáromberki kisdiákjai, akikkel a Ma-
rosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásá-
ron találkoztunk. Megköszönve a tőlünk 
kapott állatkerti belépőket, hozzátették: 
életre szóló élményt jelentett ez a nap.

n Hová is ragasszuk – 
tanakodnak a lányok, 
míg a fiúk a Napsugár 
keresztrejtvényt oldják 
Szabó Zsuzsa osztályá-
ban, a székelyudvarhelyi 
Tamási Áron Gimnázi-
umban.

Visszatekintő, reménykedő és hálát érző olvasótok 
maradtam, iszom a Napsugár minden szavát, hisz 
ráérek – írta Kiss Klára, frissen nyugdíjba vonult 
gyergyószentmiklósi tanítónő, aki évtizedeken át 
gyermeklapunk támogatója, terjesztője volt. 

Kováts Éva tanítványai a szatmárnémeti  
M. Eliade Iskolából
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Mit kiált a királykisasszony-jel-
mezes hölgy a farsangi bálon? 
Ez a mondat lesz a februári 
pályázati rejtvény megfejtése. 
Küldd el nekünk!
  A Rejtvénykirály

Farsangi szudoku. Egészítsd ki rajzocskákkal a négy-
zethálót úgy, hogy soronként, oszloponként, de még 
a vastagított négyzeteken belül is egy rajz csak egy-
szer forduljon elő.

VÍZSZINTES
 1. A megfejtés első része
 8. Lét
 9. ... vera, afrikai gyógynövény
10. Iskolai bútor
11. Elő ellentéte
12. Egyed Péter monogramja
13. Disc Jockey (lemezlovas) 

rövidítve
14. Unszolni kezd!
16. A közepén csitít!
18. Lötyögős, lezser, könnyed
20. Falováról híres ókori város
22. R!
24. Fejetlen hűhó!
25. Fohász
26. Kezd elkészülni!
28. Kicsi, de erős

FÜGGŐLEGES
 1. Nagyszámú (pl. család)
 2. Létrehoz, megteremt
 3. Magyar, spanyol, német 
 autójel
 4. Keresztül
 5. A Tüskevár c. regény idős 

főszereplője
 6. A rejtvénykészítő tanító néni 
 keresztneve

 7. Patás állat
11. Nem régi
13. Csonthéjas gyümölcs 

burkolata
15. Ahogy látszik (SZEMRE)
17. Fortély, cselfogás

19. Kéznél levő mértékegység
21. Kiváló
23. A megfejtés folytatása
25. IOM
27. Alá
28. Brassói Lapok rövidítve
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A pályázati feladat megfejtését honlapunkon közöljük: 
www.napsugar.ro/megfejtesek.php

Év végén
díjat

sorsolunk ki5 !

1
Találd ki!

Rejtvénypályázat
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– Mi a különbség a takarí-
tónő és a kutya között? 

– A kutya csak harap, a takarí-
tónő meg Maris.

– Mi a különbség az óra és a tér-
kép között? 

– Az órán ott van dél, ahol a tér-
képen észak.

– Mi a különbség a fa és a bicik-
li között?

– A fán nem lehet biciklizni, de a 
biciklin lehet fázni.

– Mi a különbség a Pekingben 
talált emberi csontváz és a mellet-
te fekvő agyagedény között? 

– Semmi, mindkettő kínai váza.

– Mi a különbség a focista és a 
gyalogos közt? 

– A gyalogos a zöldnél, a focista 
a pirosnál megy.

– Mi a különbség a szomjúság és 
egy égő gyertya között? 

– Semmi. Egy pohár víz mind-
kettőt eloltja.

J

Mindegyik álarcnak megtalálod a  
szakasztott mását – kivéve egyet.  
Melyik az? Rajzold le.

Fejvesztett farsang. Keresd meg, melyik 
fejnek hol a helye.

1. A kék 2. Boldog új évet!

4

3

Januári megfejtések

Milyen az igazi 
farsangi fánk? 

Rendezd helyes 
sorrendbe a 

bohócrajz részle-
teit, majd olvasd 
össze a betűket.

2
KUTYAFÁJA

Könczey Elemér 
karikatúrája
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1. Mi a bogár szó töve? Magyarázzátok 
meg, mi a közös e tő és a bogár szó jelen-
tése között. Mit jelentenek a következő szár-

mazékszavak: bogoz, összebogzódik, bo-
gos, boglár, boglárka, bogaras, bogarász, 

bogároz, bogárhátú.
2. Alkossatok ikerszavakat az alábbi szavak segítségével, majd 

válogassátok külön csoportba azokat, amelyeknek megváltozott 
a jelentésük, illetve azokat, amelyek csupán játékosabbak, nyomaté-
kosabbak lettek: dörmög, mozog, darab, firka, cseng, pattog, pici, 
csere, billeg, tyúkom, monda, sebbel, zene, pirul, hóba, szedett.

3. Balajthy Ferenc viccesen értelmez néhány kifejezést. Magya-
rázzátok meg, mit is jelentenek valójában: Lázas a lámpa, lámpalá-
za van, házas a csiga, nem hajléktalan. Édes az álom, de nem ehe-
tő. Ugat a kutya, kutyabaja nincs. Harap a hideg, pedig foga sincs!

– Annyi a dolgom, azt sem tudom, hol áll a 
fejem.
– Lombtalanítást vállalok.
– A háromfejű zsiráf erősebb, vagy a három-
fejű sárkány?
– A zsiráf jobb, mert vegetáriánus, és nem ra-
bol királylányokat. 
– Siess azzal a fényképpel, három fejjel nehéz 
mozdulatlanul állni!
– Három fejjel hamarább meglátom a dús 
lombokat és a ragadozókat.
– A legjobb őrszem: egyszerre három égtájat 
is belát.
– Egyik fejem a veszélyt figyeli, a másik lege-
lész, a harmadik fütyörész.

– Lehet, hogy ez nem 
folttisztító, hanem pil-
lanatragasztó volt…
– Ez lenne a sziámi 
zsiráf?
– Háromfejű zsiráf va-
gyok én, legfélelme-
tesebb a föld kerekén.
– Kedves zsiráftársa-
im! Ilyet zsiráfszámí-
tásunk óta nem csi-
náltunk: megpróbálunk fává változni. 
Száll junk mélyen magunkba… és figyeljünk 
arra, hogy fel ne boruljunk.

Mit gondol a zsiráf?
A novemberi képünkhöz érkezett ötletekből:

a leopárd? A legtréfásabb  
ötleteket közöljük.Mit gondol...

Szólj, szám!  Szó-móka
Modern szólások 

Kevés, mint dobos-
tortában az ütemérzék.
Kevés, mint börtönben 

a vészkijárat. 
Kevés, mint macska-
nyelvben a nyávogás.
Kevés, mint lúdtalp-
betétben a gágogás.

Kevés, mint erdőtűzben 
a vízipisztoly.

Nem mindegy, hogy 
egyöntetű, vagy ön 

egy tetű.
Nem mindegy, hogy 
mögöttem, vagy nem 

öttem mög.

J

A megfejtéseket honlapunkon közöljük:  
www.napsugar.ro/megfejtesek.php

Balogh Zsófia, Mihály Hunor Szilárd, Marosvásárhely; Bodnár Dorottya, Szatmárnémeti; 
a szatmárnémeti Bălcescu–Petőfi Iskola III. C; a kolozsvári Református Kollégium IV;  

a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Iskola III. B osztálya; a hármas - 
falusi IV.; a szilágybagosi IV. B; az ivói III.; a zabolai IV. B osztály

Év végén
díjat

sorsolunk ki3 !
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Már nagyon korán megismerkedtem a különböző grafikai 
technikákkal. A legelején még csak sebesen száguldoztam 
a földre leterített litográfiák és tusrajzok között, édesapám pe
dig, aki grafikus volt, csak ámuldozott, hogy egyik alkotására 

se lépek rá. Aztán én is kézbe 
vehettem a ceruzát, az ecsetet és 

kisiskolás koromban már fémbe is karcolhattam, így megszü
letett az első rézkarcom. Sokat rajzoltam, főleg színes ceruzá
val és filctollal. Több füzetet is megtöltöttem, de nem akartam 
művész lenni, hanem inkább tanító néni. Azonban édesapám 
és a szintén grafikus bátyám példája ragadós volt, végül én is 
képzőművész lettem. Hogy ne legyen három grafikus a csa
ládban, én a festészetet választottam. Nagyon szeretem a gye
rekrajzokat, és szívesen festek én is gyerekeknek. Próbáltam 
azt megőrizni, amit a gyerekkoromból magammal hoztam: 
egy csodálatos és színes mesevilágot. 

A farsangi időszakra vidám, mókás felada-
tot küldök neked. Szerezz egy portréfotót – 

akár saját magadról. Lehet színes, de fehérfe-
kete, kinagyított fénymásolat is megteszi, hiszen a 

várt hatás így sem marad el.
A fényképet hosszában vágd ketté, és egyik felét ragaszd rajz-

lapra. A lap üres felét egészítsd ki az (ön)arckép megrajzolásával, 
festésével. 

A vicces végeredmény maszkhoz, álarchoz fog hasonlítani. 
 

MURÁDIN LOVÁSZ NOÉMI

Maszat Művész
és  a farsang

Lapunk munkatársai közül ezúttal Molnár Krisztina 
képzőművésszel ismerkedhettek.

A novemberi, ki-
festős pályázatra 

érkezett munkák közül 
különösen tetszett Blaga Anita, négyfalusi, Bartók 
Andrea, esztelneki, Sájter Klaus, csíkpálfalvi olva-
sónk munkája.

Kipróbáltad?
Küldd el címünkre
a végeredményt!

Év végén
díjat

sorsolunk ki3 !



Geréd Erzsébet tanító néni gyimes-bükkhavasi kis-
diákjai ezernyi szalvétagalacsint sodortak, amíg el-
készült a színes bohócálarc és a karneváli szemüveg.

Az indián-jelmez legfontosabb 
kellékeit, tollas fejdíszt és szeren-

csét hozó nyak csüngőt készítet-
tek Nagy Andrea tanító néni 

mezőpaniti negyedikesei. 

Az írisz-technikát ismerik Szakács 
Anikó tanító néni székelyszent-
erzsébeti diákjai is. Így készültek 
az elegáns kalapos portrék.

El sem hiszitek, 
mennyit tanulnak 
a tanítók, hogy 
nektek a legjobbat 
adhassák. Máthé 
Delinke tanító néni 
az írisz-technikát 

tanította meg Ákosfalva 
község tanítóinak.

február

Ha arcod méretére 
nagyítod, kedvenc  

színeiddel kifested, majd 
gumit fűzöl bele, már el is 

készült a bölcs bagoly  
álarcod. Bunău Irén 

árpádi tanítónő  
osztályának ötlete.

Télutó hava,
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Ezek az álarcok rejtik  
az arcot, de sokat 

mesélnek készítőik,  
Nagy Lenke tanító néni 

ivói kisdiákjainak fantázi-
ájáról, ügyességéről. 

Mohácson is megcsodál-
nák Marton Irénke tanító-
nő nyárádszeredai osztá-

lyának busómaszkjait.

A telet és törököt riasztó 
busóálarcok alkotója  

Székely Ágnes,  
Szabó Zsuzsa diákja  
a székelyudvarhelyi  

Tamási Áron Gimnáziumból. 

Nincs itt a tavasz, aludj 
még! – üzenik a mackónak 

Fodor Emőke és 
Juhos Helga szamosújvári 

tanítványai.

Légy a párom a farsangi bálon! 
Erdei Jázmin, Reich Anna mária 

diákja a szatmárnémeti 10-es  
Iskolában mókás madárijesztőt 

készített.

Bohócok lufiból, papírkollázsból – 
és ügyeskezű alkotóik, Finna Enikő 
tanító néni tordai negyedikesei. 
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Itt a farsang, itt a bál,
Öltözzél fel végre már!
Mi leszel hát: róka, tyúk,
Kalóz, törpe, netán lúd?
Én megsúgom, mi leszek,
Hercegnő, aki a legszebb.
Gyertek, gyertek, öltözzetek!
Gyertek, gyertek, itt legyetek!

Szabó Rita, Esztelnek

Kabos Réka,
Szatmárnémeti

Farsangi maszkok:
Bende Mátyás, Gajdó Kincső 

Szidónia, Pető Szende, 
Szigyártó Roland,

Zabola

László Imelda,
Aranyosgyéres

Molnár Ábel,
Sepsiszentgyörgy

Irkafirka

Szilágyi Ádám,
Nagyszalonta

Megérkezett, itt a farsang!
Jelmezt készíthetünk gyorsan!
Vágjunk, varrjunk, 
 öltsünk nyomban,
Elrejtjük a mivoltunkat.

Legyünk merész tengerészek,
Félszemű kalózlegények,
Délceg hercegek, királyok,
Gyönyörű szép királylányok.

Maszkot ölt most fiú és lány,
Jelmezben az egész osztály.
Meleg fánkot eszegetünk,
Szalmabábut elégetünk.

Nincs már erőd, te cudar tél,
Cibere vajda harcra kél.
Előtte szalad Konc király,
Jön a tavasz, kopogtat már.

Leopold-Szász Hanga, 
Gyergyószentmiklós
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Kosztándi Eszter,
Gyergyószentmiklós

Antonya Fanni,
Homoródalmás

Németi Nóra 
Eszter,

Szatmárnémeti
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Reggel korán felkelek,
iskolába sietek,
előtte még fogmosás,
s tízórai pakolás.
Felveszem a kabátom,
a táskám a hátamon.
Így indulok suliba,
s minden szünet kész csoda.
Így telnek a hetek s évek,
s mire észbe kapok,
ni csak: felnőtt vagyok.

Harai Viktória, 
Kézdivásárhely

Csörög az óra hétkor reggel,
Szüleim azt ordítják: Kelj fel!
Még öt perc – mondom álmosan, 
Megfordulok nagyon morcosan.

Apa betoppan a szobámba:
Indulni kell iskolába!
Jaj! Hol van a zoknim, nadrágom? 
Az asztal alatt megtalálom.

Levi szól, a pólóm nála van
Az ajtó mögött a porban.
A tesóm áthozza nekem, 
Én csigalassan felveszem.

Öcsém nagyot röhög rajtam, 
És elszólja magát az ágyban:
–Te buta! Ma nem lesz iskola,
Gyűlés lesz a nagytanáriban.

Loga Szilárd Áron,
Szatmárnémeti

Abrakadabra, 
Hókuszpókusz,
Nyuszi helyett 

Egy kis mókus!
Varázsló a színpadon
Előhúz egy csillagot.

Izgulnak a gyerekek,
Várják már a trükköket.
Elővesz egy ketrecet,
Ebben vajon mi lehet?

Kinyitja az ajtaját,
Előhúz egy állatkát,

S meggyújtja a karikát.

Odasúg az állatnak,
Az átugorja váratlan.

Tapsolnak a gyerekek,
Ki nem hiszi,

Járjon a végére!

Szász Noémi Zsuzsanna, 
Nyárádszereda
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"

Vágjátok ki a bélyeget, és ragasszátok nevetek 
mellé az osztály közös gyűjtőlapjára.
Légy szabó, varrónő, divattervező! – biztatott Kósza 
bósza a 2011. januári Napsugárban: https://www.
napsugar.ro/pdf/koszabosza/mester/kb_szabo.pdf

E lapszám támogatói:

Készült
a Magyar Kormány

támogatásával

Készült
a Magyar Kormány

támogatásával

Mesterségem címere:
SZABÓ

Ára 4 lej, 400 Ft

üzenetei
K    SZABÓSZA'

Sardó, gyüjj el, hozz meleget – énekelték a sepsiszentgyörgyi  
Mikes Kelemen Líceum kisdiákjai. A telet jelképezõ Döme bábuval 
együtt elégették a kis papírdarabokra felírt minden félelmüket,  
rosszaságukat, gondjukat. Ti mit dobnátok a tûzbe? 

A margittai Papp Attila 
Szavalóversenyen 

Fügedy Anikó 
fõszervezõ megörökí

tette a förgeteges 
koncertet, amelyet 

a költõ fia, ifj. Papp 
Attila tartott a 

Libavonat zenekarral.

Román Melinda 
tanító néni 
„kalózcsapata”  
a szatmárnémeti  
M. Eliade Iskolából

Küldj
képet 

osztályodról!

Sportolj,
és küldj fényképet 

magadról!

Codo Iringó Adrienn Pál 
Annamária osztályának 
élsportolója a maros
vásárhelyi Dacia Iskolában. 
Ritmikus tornában szerezte 
ezt a sok érmet, kupát. 

Mihály Hunor korosztályá
nak országos taekwondo 
bajnoka, de érmei mutatják, 
hogy nemcsak ezt a 
bajnokságot nyerte meg. 
Jánosy Zsuzsanna tanító 
néni osztályába jár  
a ma  ros vásárhelyi  
L. Rebreanu Iskolába.

Somogyi Piroska szilágynagy
falusi osztálya József Attila Altató 

címû versét rajzolta le.

Olvass,
és küldj  

rajzot róla!
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