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Kedves Gyerekek!
Bizonyosan hallottatok már a felnőttektől a különböző pályázatokról. Pályáznak a megye és a városok, falvak vezetői, hogy pénzt kapjanak
különböző fejlesztési munkák elvégzésére. De pályáznak iskoláitok, óvodáitok igazgatói, tanítói, tanárai is, hogy számotokra különböző nevelő
és szórakoztató programokat szervezhessenek. Most a Csíki-medence
településein élő elemistáknak írt ki pályázatot a Csíki Anyák Egyesülete
(CsAkEgy) Böngésző játék címmel, csatlakozott hozzá a Kájoni János
Megyei Könyvtár. Olvasásra biztatnak benneteket, és arra, hogy az
ajánlott olvasnivalóval kapcsolatban válaszoljatok kérdéseikre. A felhívás a következőképpen szól:
A Böngésző játék 2011. szeptember 30-án, a Magyar Népmese Napján indult, és hét hónapig tart, 2012. június 1-jén, gyermeknapon fog
véget érni.
Hét próbát kell majd kiállnotok, hét hónapon keresztül minden hónapban találni fogtok a CsAkEgy honlapján egy kis olvasnivalót (mesét,
verset, verses mesét) és egy kérdéssort, amelyet az olvasmány alapján
lehet majd megválaszolni. Egy lapra írjátok fel a neveteket, címeteket,
iskolátok és osztályotok nevét, utána pedig pontokban válaszoljatok a
feltett kérdésekre.
Minden hónap utolsó napja lesz a beküldési határidő. Az első forduló
olvasmányát és feladatlapját, a játékkal kapcsolatos további tudnivalókat megtaláljátok a Csíki Anyák Egyesületének honlapján: http://
csikianyak.ma/sajat/bongeszo-jatek/.
A megoldott feladatokat borítékba téve vigyétek el a Kájoni János
Megyei Könyvtárba, a csíkszeredai Városháza épületében található
részlegekre (belépés a központi bejáraton, földszint). Kelemen Katalin osztályvezetőnek (telefon: 0720–544093) vagy Kovács Erzsébet
gyermekkönyvtárosnak lehet átadni a borítékokat naponta hétfőtől péntekig, 9–17 óra között.
A pályázatot el lehet küldeni a CsAkEgy címére is (530241, Csíkszereda, Hársfa u. 17, HR). Egy borítékban több gyermek pályázati ívét
is elfogadjuk. A borítékra mindig írjátok fel, hogy Böngésző játék és a
forduló számát (pl. Böngésző játék I. forduló). A hét próbát kiálló Böngészők legügyesebbjei jutalomban részesülnek 2012. június 1-jén. Érdeklődni lehet még a pályázatot szervező Albert-Homonnai Emőkétől, vagy
Kőrössy Erikától.
Ha megszerettétek az olvasást, a gyermekkönyvtárban nagyon sok
szép mesekönyvet és érdekes történeteket találtok, amelyeket ki is kölcsönözhettek.
Olvasásra, játékra biztat benneteket az Aranyalma szerkesztője,
Takács Éva
Móra Ferenc

Kuckó király

S

okszor hallottam édesapámtól
ezt a történetet, amit most el
akarok beszélni. Aratás idején,
szép holdvilágos éjszakákon kint a
szérűn egyéb se járta, csak a Kuckó
király története. Hosszú téli estéken,
mikor bömbölve szaggatta a szél a
házunk nádtetejét, nem kellett nekem egyéb mese, csak a Kuckó király.
Meg is tanultam, s most úgy adom,
ahogy vettem. Se hozzá nem teszek,
se el nem veszek belőle.
Bizony a szabadságharc idején
még olyan kis legényke voltam én,
hogy a Mitetszik boltos mindig a
zsebébe akart dugni, mikor átszaladtam hozzá árpacukorért. Hanem
azért akármilyen kicsi voltam, mégiscsak voltam ám én a Kossuth Lajos
katonája, úgy nézzetek rám! Nem is
afféle hányt-vetett közember, hanem
igazi aranycsillagos generális. Édesapám szűcsmester volt, ő szabta az
aranycsillagot piros irhából.
Aki csak épkézláb ember volt a
falumban, az mind elment honvédnak. Csak mink maradtunk otthon,
apró gyerekek. Minket nem vittek
el, akárhogy rimánkodtunk. Azt
mondták, nem gyerekjáték a háború, s nem medvecukrot osztogatnak
a csatatéren. Hanem azért tudtunk
mink magunkon segíteni. Összeálltam két-három jó pajtásommal, s
nyakunkba vettük a falut. Bezörgettünk minden ház kapuján, ahol magunkformájú gyerek lakott.

– Talpra, legény! Kossuth Lajos
azt izente, elfogyott a regimentje! Ki
a gyepre, aki igaz magyar!
Mire a falu végére értünk, akkorra úgy megszaporodtunk, hogy
kitelt volna belőlünk egy század. Én
megtettem magamat generálisnak,
s hadi rendbe állítottam a sereget.
Öröm volt nézni a sok lelkes katonát,
csak az a kár, hogy ellenséget sehol se
találtunk. Éppen ezen búslakodtam,
mikor egyszer csak elejembe ugrik az
egyik kapitányom.
– Generális úrnak alássan jelentem, Kasza Palkó még hiányzik a
seregből.
Nosza, mindjárt rápattantam
a nádparipámra, s harmadmagammal elvágtattam Kasza Palkóékhoz.
Alacsony kis házacska volt az övéké,
mégse ütöttem a fejemet az ajtóragasztékba, pedig le se szálltam a lóról.
Szegény gyapjúnyírogató asszony
volt a Palkó édesanyja, most is ott
szorgoskodott a küszöbön. Ijedten
tette le a gyapjúnyíró ollót, ahogy
becsörtettünk nagy kényesen.
– Mit akartok, gyerekeim?
– Katonának való embert keresünk, nénémasszony, Kasza Palkó
nevezetű legényt.
Kasza Palkó ott hevert a kemence mögött a kuckóban, egy rossz subában. Egy nagy ócska könyvbe volt
beletemetkezve, megrettenve ütötte
föl belőle buksi fejét, ahogy meglátott bennünket.

Vargyas Boglárka, II. osztályos, Gyergyóalfalu

Petőfi Sándor

Az erdélyi hadsereg
Mi ne győznénk? hisz Bem a vezérünk,
A szabadság régi bajnoka!
Bosszúálló fénnyel jár előttünk
Osztrolenka véres csillaga.

Két nemzet van egyesülve bennünk,
S mily két nemzet! a lengyel s magyar!
Van-e sors, amely hatalmasabb, mint
E két nemzet, ha egy célt akar?

Ott megy ő, az ősz vezér; szakálla
Mint egy fehér zászló lengedez;
A kivívott diadal utáni
Békességnek a jelképe ez.

Egy a célunk: a közös bilincset
Összetörni, melyet hordozánk,
S összetörjük, esküszünk piros mély
Sebeidre, megcsúfolt hazánk!

Ott megy ő, a vén vezér, utána
A hazának ifjúsága mi,
Így kísérik a vén zivatart a
Tengerek szilaj hullámai.

Küldd elénk, te koronás haramja,
Légiónként bérszolgáidat,
Hogy számodra innen a pokolba
Holttestökbül építsünk hidat.

Mi ne győznénk? hisz Bem a vezérünk,
A szabadság régi bajnoka!
Bosszúálló fénnyel jár előttünk
Osztrolenka véres csillaga!

– Gyere, Palkó, katonának!
Kint táborozik a sereg a falu végin,
csak éppen te hiányzol még.
– Nem szeretem én az ilyen játékot – mondta Palkó kedvetlenül.
– De nem játék az, hékás! Pokolra kergetjük a németet.
Egyéb se kellett Palkónak. Befordult a falnak, behúzta fejét a subába, úgy dörmögött ki belőle:
– Jaj, dehogy megyek én oda!
Gyönge vagyok én katonának. Jobban szeretem én itt a kuckóban olvasgatni a Toldi Miklós történetét.
Nagyon mehetnékje volt már a
paripámnak, csak úgy futtában kiáltottam oda Palkónak:
– Szép álmokat, Kuckó király!
Jobb is, ha itthon maradsz a kuckóban, legalább nem csúfítod a
seregemet.
Világéletében mindig vézna
gyerek volt ez a Kasza Palkó. Eszelelke mindig a könyvön járt, semmi pajkosságunkban soha részt
nem vett. Hanem most ugyan
nem sokat búsultunk utána. Tudtunk mink hadakozni nála nélkül
is. Fakardjainkkal úgy helybenhagytuk a fűzfabokrokat, hogy
némelyik tán még azóta se hajtott
ki. A homokos partban pedig úgy
megriasztottuk az ürgéket, hogy
még tán ma is szaladnak. Nincs az
a német, amelyik olyan sebesen el
tudná hordani az irháját.
(Folytatjuk)

Írd be a hálókba úgy a számokat (az első hálóban 1-től 4-ig, a másodikban 1-től 5-ig),
hogy mindegyik sorban, mindegyik oszlopban mindegyik szám csak egyszer szerepeljen.
Segítségül megadunk néhány számot. Ha megvan a megfejtés, vágd ki és küldd el a Hargita
Népe szerkesztőségének címére (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), vagy hozd
be személyesen, így részt veszel a nyereménysorsoláson.
készítette: Benedek Enikő
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