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KOVÁCS KLÁRA

NYÚLÉKNÁL
Nyulam-bulamék nagy barátságban éltek
tyúkanyóval. Tavasztündér megérkezése óta,
ha meghallották tyúkanyó kotkodácsolását,
valamelyik nyúlgyerek már szaladt is a kosárral, hogy megvegye a friss tojást.
Tyúkanyó kíváncsi volt, miért kell olyan
sok tojás Nyulam-bulaméknak. Szépen felöltözött hát, és útnak indult.
Már messzirõl látta a kitárt ablakot. Bekukucskált. No még ilyet életében nem látott! Az
egész népes nyúlcsalád, kicsik és nagyok, fülig festékesen pingálták, mintázták, cifrázták
az õ fehér tojásait. Közben vígan énekelgettek:
Nem csinálunk egyebet,
tojást festünk, szépeket.
Sok a festék, kis ecset, nagy ecset,
ügyes, aki festeget, festeget.
Tyúkanyó kopogtatott. Nyúlné betessékel2

te. Székért szaladtak, hellyel kínálták.
Nyúlapó megmutatta a sok-sok levelet: ki
kért tõlük pirostojást, hímeset, kéket, lilát,
sárgát, zöldet, tarkát, pöttyöset.

Húsvét másnapját örömmel köszöntöm,
Aki tojást nem ad, azt mindjárt leöntöm.
Amit megmondottam, no, csak hamar legyen,
Mert itt a víz készen, s most mindjárt megteszem.
Napsütötte, szép tájakon
jöttem végig az utakon.
Felém hajolt sok-sok virág,
rózsavizük osztogatták.
Megöntözlek most itt véle,
pirostojást kérek érte.

Nyúlék csak két tojást
festettek egyformára.
Keresd meg, melyiket.
SZABÓ ZELMIRA rajzai
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NAGYCSÜTÖRTÖK
A katolikus vidékeken
már Nagycsütörtökön
elnémulnak a harangok,
hiszen már ezen a napon elkezdõdik a Megváltó szenvedéstörténete. Régen mindenhol eloltották a családi tûzhely tüzét, és csak Nagyszombaton gyújtották meg újra a templom udvarán levõ szentelt tûzbõl.

NAGYPÉNTEK
Ezen a napon Jézus
Krisztus keresztre feszítésére emlékezünk. Böjtöt
tartunk, régen sok helyen
gyászruhába öltöztek. A
lányok és legények a
megújulás jelképeként a
patak friss vizében mosták meg arcukat.
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HÚSVÉT
A keresztény egyház legnagyobb ünnepe, Krisztus feltámadása. Megszólalnak a harangok, a
falu népe körmenetben vesz részt. Az
ünnepre sonkát fõzünk, bárányt, kalácsot sütünk. A katolikusok a templomba viszik megszentelni az ünnepi ételt.
Hajdan a maradékot sem dobták el: a
kalácsmorzsát az állatok ételébe, a sonka
csontját szõlõtõkék közé, a tojáshéjat a káposztáskertbe szórták, hogy szaporább legyen a
jószág, termékenyebb a föld.
A Húsvét egyik jelképe a tojás. Az újjászületést jelenti. Régen Húsvétkor a keresztszülõk
megajándékozták keresztgyermekeiket.

FEHÉR VASÁRNAP

NYUSZI
A csibe, a tulipán, a barkaág,
a nyúl egyaránt a tavaszi vidámságot, a szaporaságot jelképezi. Újkeletû, nálunk német
hatásra meghonosodott szokás, hogy a nyuszi pirostojást
és apró ajándékokat rejt el a
gyermekek számára a frissen
zöldellõ kertben, udvaron.

HÚSVÉTHÉTFÕ
Vízbevetõ vagy vízbehányó
hétfõ. Ilyenkor a fiúk vízzel locsolták meg a lányokat. Nagy
szégyen volt, ha egy lány kimaradt a locsolásból. A lányok a
legényeket süteménnyel, hímes
tojással, itallal kínálták, virágot
tûztek a gomblyukukba.

Húsvét utáni vasárnap a komatál küldésének napja. A lányok fehér ruhába öltöztek. A
legjobb barátnõk sírig tartó
szövetséget, komaságot kötöttek. A komatálat a következõ
verssel adták át:
Komatálat hoztam,
Fel is koszorúztam,
Koma küldte komának,
Hogy váltsa kis magának,
Küldje vissza komának!

Beszélgessetek el arról,
nálatok melyik húsvéti
szokás tûnt el, és melyik él
ma is – esetleg
megváltozott formában.
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NYUSZIKALAND
– Örülnek majd a gyerekek! Ilyen szép hímes tojásokat még sohasem festettem! – gondolta Nyuszi, s elégedetten elszundított.
Furcsa hangokat hallott. Valami recsegett,
ropogott. A tojásokra pillantott, és nem akart
hinni a szemének! Valamennyi tojás héja repedezni kezdett. Elõbb egyikbõl, aztán a másikból bújt elõ egy-egy kiscsibe vagy kiskacsa. Valami furcsa volt rajtuk...
– Ekkora szégyent! Az öregapám sem hallott olyan húsvéti nyusziról, aki tojás helyett
hímes csibét, kacsát vitt volna a gyerekeknek.
Azám! A sárga, pelyhes kis apróságokon
gyönyörûen látszottak a minták...
– Csip, csip, indulhatunk! – sorakoztak a
cifra kiscsibék.
– Háp, háp, szaporán! – riszálták mintás far ukat a kiskacsák.
– Inkább világgá megyek! – gondolta Nyuszi.
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Ekkor fölébredt. A sok szép hímes tojás ott
sorakozott a polcon, ahova az este tette õket.
– Örülnek majd a gyerekek! – mondta Nyuszi,
és megkönnyebbülten sóhajtott egy nagyot.

Húzd alá azt a szót, amelyik valamiért
nem illik a sorba!
HÍMES, DÍSZES, DÍSZTELEN, CIFRA,
ÉKES, TARKA, SZÍNPOMPÁS, MINTÁS

LÁSZLÓ NOÉMI

NYUSZI DAL
SZILÁGYI TOSA KATALIN rajzai

Itt egy szín,
Ott egy szín.
Indigókék,
Karmazsin.
Galambszürke,
Napsárga,
Püspöklila
Mályvára.
Csupa vonal,
Csupa folt:
Ami indult,
Elhajolt.

Kösd össze mindenik csibét azzal a tojással,
amelyikbõl kikelt – a nyuszi álmában.

Csupa csipke,
Csupa lenge –
Ördög bújt az
Ecsetembe!
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FORRÓ ÁGNES rajza

URSULA WÖLFER

A NAGY FÜLÛ
NYÚL
TORDON ÁKOS fordítása

Volt egyszer egy nagy fülû
nyúl. A többi nyúl folyvást
csúfolta:
– Nagy a füled, csúnya vagy!
Fájt ez a kis nyúlnak, a szíve megszomorodott.
– De hiszen én még csak
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serdülõ nyúl vagyok, még
nõni fogok – felelgette a gúnyolódóknak. – S lehet, hogy
a fülem nem fog tovább
nõni.
És a kis nyúl valóban nö-

vekedett, de sajnos, a füle is
vele nõtt.
– Szemlátomást csúnyább
és csúnyább leszel, te óriás
fülû! – nevették a nyulak.
És a nyúl mind szomorúbb lett. Volt azonban egy
titka. Óriási fülével sokkal
jobban hallott a többinél.
Meghallotta a bogarak leghalkabb neszezését, a kukacok föld alatti pusmogását,
sõt, még a legpuhább madárpihe földre hullását is.
Egyszer a nyulak mind ki-

Mit hallott jól Nagyfülû? Kösd össze az összetartozókat!
A BOGARAK

KUTYÁJÁNAK KÖZELEDÉSÉT

A KUKACOK

FÖLDRE HULLÁSÁT

A MADÁRPIHE

LEGHALKABB NESZEZÉSÉT

A VADÁSZ

FÖLD ALATTI PUSMOGÁSÁT

vonultak a lóhereföldekre. A
vadász épp arrafelé tartott a
kutyájával. Igaz, még messze
járt, de az óriás fülû meghallotta. Fülelt, aztán sebesen
lengetni kezdte a fülét. Minden irányba integetett. A
nyulak észrevették a jelt, és
mind megugrottak az erdõbe. Egyet sem kaphatott puskavégre a vadász.
A veszély múltán körülvették, ölelgették Nagyfülût.
– De jó, hogy ekkorára nõtt
a füled! Tulajdonképpen nem
is vagy te csúnya, Óriásfülû!
Köszönjük, hogy megmentetted az életünket.
A nagy fülû nyúl boldogan
mosolygott a bajusza alatt, és
nem szomorkodott többé.
Írd a képek mellé, mit mondanak egymásnak a nyuszik.
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OROSZ NÉPMESE

Két barát ment az erdei ösvényen. Vidáman beszélgettek. Egyszer csak elõbukkant egy medve.
Az egyik ember gyorsan felmászott a
fára. A másik késõn vette észre a veszedelmet. Csak arra volt ideje, hogy földre
vesse magát. Visszafojtotta lélegzetét,
meg se moccant. Úgy tett, mintha halott
lenne.
A medve odaért hozzá, körülszimatolta. Azt hitte, hogy nem él, és továbbment. Az ember megmenekült.
– Mit súgott a medve? –
kiáltott le a fáról a társa.
– Azt, hogy ne válasszak
máskor olyan barátot, aki
a bajban cserbenhagy.
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Gyorsan, gyorsan!
Vezesd a fához a
vándort, mielõtt a
medve utolérné.

FORRÓ ÁGNES rajza

KI AZ IGAZI
BARÁT?

Süss fel, nap,
Szent György-nap!



A napocska igaz barát.
Még akkor sem hagy el minket, amikor arcát felhõk takarják el.
Vágd ki a korongot, vagdosd be az ékek mentén,
majd tûrögesd a rajz szerint.
Ablakra vagy füzetborítóra
ragaszthatod.
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Karikázd be azt a virágot,
amelyik nem szereti a napot.
A többit színezd ki!

SÜSS FEL, NAP,
ARANY NAP,
ISTEN NAPOCSKÁJA,
ARANY TÁNYÉRKÁJA.

12

Másold
át a tojásformát fehér papírra.
Hajtsd négybe, s az
élek mentén faricskálj mintát rá. Kisimítva, kivasalva ragaszd piros vagy
zöld kártyára, és –
ha tudsz – írj mellé jókívánságokat.

Boldog
Húsvét
ot
kívánun
k!
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A ROSSZ
GAZDASSZONYKA
OROSZ NÉPMESE

Élt egyszer egy kislány. Volt neki egy kakaskája, amelyik minden hajnalban vidám rikkantással köszöntötte:
– Kukurikú! Jó reggelt, gazdasszonykám!
Aztán odafutott a kislányhoz, morzsát csipegetett a tenyerébõl. Boldogok voltak.
Meglátta egyszer a kislány a szomszéd tyúkocskáját. Megtetszett neki. Megkérte a
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szomszédasszonyt:
– Add nekem a tyúkocskádat, odaadom a
kakaskámat!
Búsult a kakaska, bánatában félrecsapta a
bóbitáját.
A kislány megbarátkozott a tyúkocskával,
aki minden nap friss tojást ajándékozott neki.
De egy napon kiskacsát látott a szomszédban. Kérlelni kezdte a szomszédasszonyt:
– Add nekem a kiskacsát! Odaadom érte a
tyúkocskát!
A tyúkocska lecsüggesztette szárnyát. De a
kislány ekkor már a kacsával kötött barátsá-

aki nem tudja megbecsülni a barátait! –
got. Együtt jártak a folyóra fürödni.
Egy napon a szomszéd kiskutyát vezetett gondolta, és éjszaka elszökött a kislánytól.
Felébredt a kislány, nézett jobbra, nézett
pórázon. Meglátta a kislány:
– Ó, milyen szép kiskutya! Add nekem, oda- balra, de hiába. Nem maradt senkije.
adom érte a kacsámat!
Színezd ki
A kiskacsa keservesen hápogott.
a rossz gazdasszonyka barátait.
A kislány megkapta a kutyát, megsimogatta, és így szólt:
– Volt egy kakaskám, odaadtam egy tyúkocskáért. A tyúkocskát egy kiskacsáért, azt
meg odaadtam érted!
A kiskutya behúzta a farkát, és bebújt az asztal alá. “Nem kell nekem ilyen gazdasszonyka,

BAK SÁRA rajzai
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KÖZLEKEDJ
FIGYELMESEN!
Nagymamáékhoz utaztunk. Apu vezetett. Öcsi száguldani szeretett volna.
– Miért nem elõzöd meg az elõttünk
totyogó autót? – kérdezte.
– Mert ez nem versenypálya, nagy a
forgalom, nagyon kell vigyázni.
Feltûnt az út mellett egy tábla, Öcsi
azt mondta:
– Kanyar következik!
Apu bólintott:
– Látom, már ismered a közlekedési
táblákat.
– Tanultuk az iskolában – felelte
Öcsi.
– Majd ellenõrzöm – mondta apu, és
amikor megérkeztünk mamáékhoz,
ezt a rajzot készítette.
– No, öcskös, mutasd meg, valóban
ismered-e a közlekedési szabályokat!
16

P

STOP
1 – behajtani tilos; 2 – fõútvonal; 3 – gyalogosátkelõhely; 4 – egyirányú utca; 5 – jobbra kanyarodni
tilos; 6 – megállni tilos; 7 – állj, elsõbbségadás
kötelezõ; 8 – vasúti átjáró; 9 – parkolóhely
Mit jelez a tábla?
Írd a találó számot a rajzok sarkába!

Húzd át,
ami
szabálytalan!
Mesélj a
képekrõl.
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Egészítsd ki a táblázatot!

Keresd meg a kihullt kép-darabok helyét.

Kedves Szivárvány-csemeték!
Köszönjük a sok csodaszép rajzot, levelet. Láthatjátok, hogy bõven válogatunk belõlük lapszámainkba, de türelem, nem azonnal és nem minden küldemény jelenhet meg. Aki Csipikéhez intézi levelét,
postán kap tõle választ. A többieket itt a lapban
igyekszünk felsorolni, hogy tudjátok, megérkezett a
leveletek, és könnyebb legyen a várakozás, míg „bekerültök” a Szivárványba: Kovács Ildikó, Farkas
Tünde, Barabás Róbert, Brassó; Fülöp Kata, Gálfi
Ágota, Marton Csaba, Moldován Norbert és
István, Horváth Ilka, Marosvásárhely; Mihály
Kinga Szidónia, Ravasz Boróka, Jedd; Kovács
Kristóf, Nagy Dalma, Kovászna; Kolumbán
Andrea, Bardoc; Csejdi Helga, Vármezõ; Maxim
Edina, Gál Árpád Csaba, Székelyvaja; Balázs
Benjámin Imre, Koronka; Nemes Ágota, Magyarpéterfalva; Szécsi Noémi, Aranyosgyéres; Csapó-Vincze Artúr, Zilah; Csíki
Gergely, Szentegyháza; Cozma Erik,
Rozek Evelin, Szatmárnémeti; Hozdik
Mirjám Brigitta, Bilgic Resul, Máramarossziget; Barta Tamás Krisztián, Hegyközcsatár; Erdõs József, Gyergyóalfalu;
Szász Botond, Gyergyószentmiklós;
Gergely Botond, Nádasdaróc; Papp

Ágota Orsolya, Piskolt; Tókos Bence, Farkas
Gréta, Gothárd-Kis Noémi, Gergely Ágnes,
Benczédi Beatrix, Székelyudvarhely; Krisán
Emõke, Székelykeresztúr; Kiss Csaba, Borzont;
Vass Noémi, Nyárádremete; Tóth Ákos, Nagyvárad; Bai Ádám Árpád, Szilágypanit; Székely
Kinga, Dés; Józsa Boglárka, Kökös; Szedlacsek
Ármin, Gagyi Ádám, Crasi Annamária, Bagaméri
Lilla, Bárdos Ida, Simon Kamill, Kolozsvár; Opra
Réka Mária, Kézdikõvár; Preg Réka, Csomaköz;
Bréda Xénia, Bákai Krisztián, Szilágyperecsen; a
nagybányai Petre Dulfu Iskola I. C; a brassói Áprily
Lajos Középiskola I. B; a marosvásárhelyi 3-as Óvoda; a 14-es Iskola II.; a Mihai Viteazul Gimnázium I. D;
a csíkdánfalvi Petõfi Sándor Iskolaközpont I. B; a székelyudvarhelyi Csicsergõ Napközi és a Tompa László
Iskola I. B osztálya; a dési I. E; a hosszúmezõi I. B; a
csíkkarcfalvi I.; a jeddi I.; a kovásznai I. B; a zabolai
I. B; a nyárádszeredai II. C; az albisi I.; a
krasznai I. B osztály; a kolozsvári 3. sz.
Református Óvoda; a nagyváradi Csillagocska Református, a Szent József Katolikus és az Unitárius Óvoda; a csíkszentdomokosi 4-es Óvoda; a csíkszeredai 5-ös Napközi; a székelykeresztúri
Mesevár Napközi; a paksi Mesevár Óvoda Maci csoportja.

Vári Annabella, Rugonfalva
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Hál’ Istennek, ez a tél is elmúlt, még ha nem is épen békésen ment el. Néha bizony
kiöntöttek a hegyi patakok,
folyóvizek, és károkat is okoztak – de hagyjuk ezt a súlyos
gondot a felnõttekre. Mi inkább nézzük, mibõl élünk –
és foglalkozzunk a magunk
dolgaival. Például azzal, hogy
igen szépen megkérek min-
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Molnár Zalán, Magyarlapád

Kocsis Norbert,
Vámfalu

denkit, aki egy kicsit is szeret
engem – ne kérjétek többé,
hogy ezt vagy azt a rajzotokatírásotokat közöljem a Szivárványban. Én ugyanis egy kicsi törpe vagyok, és
a Barátom, a Bácsi,
aki kitalált engem,
aki a Csipike meséket írta – és akinek a
leveleimet diktálom,
csak azt írja, amit én
mondok neki. Abba,
hogy melyik rajz kerüljön be a lapba, kinek az írását közöl-

jék – ne közöljék, éppen úgy
nincs beleszólása, mint nekem. Ez a Szerkesztõ nénik
dolga.
No, de itt a tanév nagyszünidõt megelõzõ, utolsó vakációja, a húsvéti. Nem is kívánok nektek egyebet, mint
sok öntözõt húsvétkor a kislányoknak és szép pirostojásokat az öntözni járó fiú-barátaimnak. Nem azért mondom,
de én is megöntözöm Tipetupát. Itt, az Erdõben nem lehet
kapni rózsavizet,
mint felétek. Én
ibolyáról gyûjtött
harmattal öntözök, és Tipetupa
ennek is nagyon
örvendezik. Kívüle még Madárt is
megöntözöm. Nyu-

Janovits Attila, Csíkszereda

lat nem, mert õ prüszköl a víztõl, s különben is ilyenkor nagyon sok a dolga: alig gyõzi
hordani a sok hímes tojást a
gyerekeknek. Aztán a nagyobb barátaimat, például
Vaddisznó Bácsi és Szarvasbika családjának hölgyeit se öntözöm, mert félek, nem tudnák, mi az, meg aztán nincs is
nekik pirostojásuk. Madár-

Boár Szidi és Brigitta,
Nyárádszereda

nak van – de nem piEz a hónap még
ros, hanem pettyes,
eltelik valahogy, és
és inkább nála hameglátjátok, kizöldülgyom, hadd költse
nek az erdõk, megki. Hiszen nem az a
érkezik hozzánk a mefontos, hogy ki mit
leg, a szép május valaád, hanem az, hogy
mennyi gyönyörû viráérezzük itt, az Erdõgával.
ben is, hogy barátok
Addig is búcsúzom
Szõcs Andrea,
vagyunk, és összetara húsvétot várva, amiBalavásár
tozunk, amit valószíkor Jézus
nûleg ti is éreztek otthon, fõ- halál fölötti diAdorján Dorottya,
leg így ünnep idején.
adalát, a feltáCsíkmenaság
Hát ezekre gondolok madást ünmost, amikor igen-igen szép neplik az emhúsvétot kívánok minden berek.
kedves Barátomnak, családoMelyhez
toknak, szüleiteknek, min- hasonló jókat,
denkinek, akit szerettek.
CSIPIKE
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Bodó Szilvia, Csíkszentdomokos Ide röpdes,
Száll a madár, útra kél,
Mint õsszel a falevél.
oda röpdes,
Tavasszal majd fészket rak,
mezõn innen,
Fiókákat ápolgat.
bokron át.

,

Korodi Johanna, Kend

Vágd ki, és ragaszd
a gyûjtõlap
8-as kockájába.

Koncz Zsuzsa
Melinda,
Kend

Tavasztündér napsugárlétrán érkezett.
Fején napkorona volt. Ruháját tavaszi virágok ékesítették. Mindig mosolygott, így
hirdette a kikeletet. Tavasztündér örömet
hoz a földre.
Kozma Viola Noémi, Zabola

Kovács Andor, Csíkszereda

Kis madár, nagy madár,
gyertek vissza, itt a nyár!
Csiki Csaba Attila, Kend

A sasnak nagy a hatalma,
ha kisebb állatot lát,
megragadja.
Éles csõrével felveszi,
kicsinyeinek elviszi.
Boga Zsolt, Kend
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Csete Sámuel, Szalárd

Kedves Bernadett, Csíkszentdomokos

Deák Tamara és Kamilla,
Székelykeresztúr

Molnár Sanyika, Kökös

Kedves Csipike!
Kicsit késõn írok neked levelet, de
vártam, hogy fessünk tojást, mert
akarok küldeni neked egy húsvéti
csomagot. Ezt úgy vedd, hogy Tímea
nyuszikától van. Sok locsolót kívánok
Tipetupának, a feleségednek.
Ilyés Tímea, Maroshévíz

György
László,
Csíkmenaság

L
Fejér
Csongor
Béla,
Zabola

L

Kedves Csipike!
Sok színes-hímes tojást festettünk. Ezekkel kínáltuk a locsolókat. Én úgy gondoltam,
hogy képzeletben Te is köztünk voltál, és köszi, hogy
meglocsoltál!
A vakáció nagyon jól telt,
sokat játszottunk az udvaron
a jó idõben és segítettünk
anyukának a kertben: ültettünk, és öntöztünk a kis öntözõvel.
Május elsején a kertben sütöttünk-fõztünk, és a szabadban ettük meg. Nagyon finom
volt és hangulatos a virágzó
fák alatt. Te biztosan szokva
vagy az ilyen szabadtéri ebédekkel ott, a Kerek Erdõben,
de azért, ha erre jársz, szívesen látunk legközelebb

Kedves Csipike!
Nagyon vártam, hogy tanuljak meg írni
és olvasni, hogy én is írhassak neked levelet.
Tipetupa, azt üzenem neked, hogy valami jó beugratót találj ki
április elsejére a barátaidnak. Csipike, remélem te fogsz a legtöbb pirostojást gyûjteni az erdõben.
Kõmíves Kincsõ Klaudia, Étfalva-Zoltán
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JÖN
A
NYUSZI!
Sorold fel, mi mindenen száguld
hozzátok a húsvéti nyuszi.
Rajzolj utat, sínpárt, levegõt, vizet
a képek sarkába aszerint, hogy hol
közlekedik a jármû.

