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Legszívesebben minden olvasómat megkérdezném, mivel tölti idejét, 
hogyan telnek a vakáció első napjai? Bizonyára van közöttetek olyan, aki 
szívesen segít az iskolában előkészíteni az osztályt a meszeléshez. A tanító 
néniknek egyedül ez eléggé nehéz feladat, jól jön a gyerekek segítsége ilyen-
kor is. Mások pedig már a nagyszülőknél lehetnek, élvezve a kényeztetést, 
a későig alvást, de talán a mezei munka örömét is. Mert bizony, meg lehet 
találni az örömöt a munkában, a segítségnyújtásban is. Talán még az 
ebéd, vacsora is jobban esik, ha a nap hasznosan elfoglaltsággal telik. Csak 
azokat sajnálom, akik nem találják meg az értelmes tennivalót, és ehelyett 
a számítógép vagy a televízió előtt ülve hagyják, hogy értelmetlenül teljen 
az idő. Mert bár a számítógépet is lehet értelmes dolgokra használni, vagy 
néhány tévéműsorból is lehet tanulni, egész napot a gépek előtt tölteni nem 
szabad. Csóválhatjátok a fejeteket, hogy nem elég, ha szüleitektől folyton ezt 
halljátok, már a nektek szóló meseoldalon is ilyen kioktatásban van részetek, 
de higgyétek el, nem potyára a sok figyelmeztetés: egészségetek, értelmetek 
károsulhat, ha mértéktelenül csak bámuljátok valamelyik képernyőt. Inkább 
olvassatok, a jól megválasztott könyvből sokat tanulhattok. 

A csíkszeredai József Attila Általános Iskola IV. Step by Step osztályosai 
versekkel búcsúztak a tanító néniktől. Ezekből adunk ízelítőt mai Aranyal-
ma oldalunkon. A többi vers pedig vakációra hangoló, a természetbe csalo-
gat. Mindannyiotoknak kellemes és értelmesen eltöltött vakációt kíván

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Balogh Béni

A császár és a szegény pap
(Folytatás)

A felséges császár kegyeskedett 
kiszállani négylovas hintajából, és a 
nemzetes, kacagányos küldöttséggel 
kezet rázott. Feltűnt azonban néki, 
hogy a fogadásnál egyetlen pap sincs 
jelen.

– Talán bizony nincs kegyel-
meteknek papjuk? – érdeklődött a 
bíró felé fordulva, német nyelven.

A nemzetes bíró uram azonban 
egy árva kukkot sem tudott néme-
tül. Odaintette hát magához a rek-
tor urat. Az iskolamester mélyen 
meghajolt, majd tolmácsolta a felsé-
ges császár kérdését. 

– Van minékünk egy derék, tu-
dós kálvinista papunk – tolmácsol-
ta az iskolamester, majd hozzátette: 
– de nem tudott eljönni.

– Nem tudott eljönni? – lepő-
dött meg a császár. – Talán beteg?

– Nem beteg a tiszteletes úr – tol-
mácsolta a bíró. – De neki fontosabb 
dolga van, mint a felséged fogadása.

A kalapos királyt hirtelen elön-
tötte a méreg, és idegesen harapott 
a szája szélébe.

Ám művelt ember volt, s nem 
akart ünneprontó lenni.

A kálvinista pap személye mégis 
kíváncsivá tette... Miféle megátal-
kodott kuruc ez, avagy ilyen nya-
kas, esztelen, hogy nem megy a csá-
szár fogadására?

Az ünneplés végén, amikor már 
eldörögtek a hangos vivátok, e sza-
vakkal fordult a német szót értő 
rektor úrhoz:

– Hozza a bíró tudomására ke-
gyelmed, hogy ha nem leszünk a 
terhükre, szeretnénk e helységben 
egy órácskát pihenni.

A bíró kitörő örömmel vette 
tudomásul a hírt, majd lelkendezve 
közölte a faluval:

– Atyámfiai! Nagy öröm ért 
bennünket! Vendégül láthatjuk a 
felséges császárt, protestáns hitünk 
nagy védelmezőjét!

A bíró – aki egyben a falu leg-
gazdagabb földesura volt – kúriájá-
ban már terített asztalokkal várta a 
császárt és népes kíséretét.

Természetesen nem mindenki 
fért be hozzá. Így többen a falu más 
nemeseinél pihentek meg.

Amikor a dús lakomának vége 
lett – amelyből gyenge gyomra mi-
att alig fogyasztott valamit a császár 
–, így szólt a rektorhoz:

– Vezessen kegyelmed a kálvi-
nista paphoz, személyesen akarok 
beszélni vele!

Általános megrökönyödés fo-
gadta a hírt.

„Tehát a császár mégsem feled-
kezett el a papunk nyakasságáról?” 
– gondolta nagy ijedelemmel a 
bíró, amikor megtudta, mi a csá-
szár szándéka. Mindenki biztosra 
vette, hogy a tiszteletes urat, három 
szegény falu szegény papját, most a 
börtön várja.

(Folytatjuk)

Petres Árpád, IV. osztályos, Csíkszereda

Bilibók Gellért, IV. osztályos, Csíkszereda

Köszönünk 
mindent

Köszönöm az í-t, az á-t,
Köszönöm a tanítást.

Köszönöm a jót, az ó-t,
Köszönöm a kedves szót.

Köszönöm a matekot,
Köszönöm a játékot.

Köszönöm a magyart is,
És kicsit a románt is.

Császár ÁgnesA búcsú
Hogy eltelt az idő,
hát ennek is vége lett,
Nehéz visszaidézni a sok jót
és szépet.

Tanító néni, a búcsú percén
mit mondjak neked?
Vége lett az I–IV-es éveknek.

Eddig vendéglőben ettünk, 
De hamar ötödikesek leszünk.
Eddig asztaloknál ültünk,
A házik szellemével barátságot
nem kötöttünk.

De hát mégis vége lett,
Tanító nénik, isten veletek!

Forró-Erős Dóra

Káldi János

Itt a szünidő
Itt a víg nyár,
a szünidő.
Csupa arany
erdő-mező.

Mindennap látsz
újabb csodát:
bari-felhőt,
mókus-komát.

Futó folyót,
benne halat.
A cserjésben
nyuszi szalad.

A domb alján
fácán repül.
Tarka tollán
alkonyat ül.

Az elvesző
messzi réten
kolomp sír a
messziségben.

Bárhova mész:
csoda, csoda.
Tündérségek
hosszú sora.

Balogh József

Vakáció
Nyakunkon a nyár már,
nyomában a játék,
mezőt, hegyet járni
eltökélt a szándék.

A csavargó szélben
táncoljon a labda,
és a játékot mi
nem is hagyjuk abba!

Mert élet a játék,
bár minden nap véges,
legyen az ép testben
lelkünk naptól fényes!

Veres Csilla

Kezdődik 
a vakáció

Kezdődik a vakáció
szőhetsz bátran terveket,
iskolánkban nyár kisasszony
bezárta a termeket.

Pihenhet a leckefüzet,
nem köt már a tanulás,
felelések izgalmával
vekker se kelt hat után.

Száll a labda, vár a tábor,
hűs vizével hív a tó,
habjaiban megfürödni,
versenyt úszni, jajj, de jó!

Elköszön a pad, a kréta:
jó nyaralást gyerekek!
Szeptemberben kipihenten
találkozunk veletek!

Segíts a horgásznak megfogni a halacskát! Ha jól dolgoztál, és megvan a megoldás, 
küldd el a Hargita Népe szerkesztőségének címére (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 
45. szám), vagy hozd be személyesen, és így részt veszel a nyereménysorsoláson. Jó 
munkát!

készítette: Benedek enikő


