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TELI DAL, GYEREKEKNEK
A téli éjen át fehér alak üget.
Egy nagy hóember az, szájában fapipa.
Hóember, nagydarab, íízi fagyos hideg.
Beér a faluba.
Nyájas lámpavilág szivet-lelket dérit...
Nem is kopog: hamar egy kis házba benyit,
Felmelegedni itt
izzó kályhára ül - s egyszerre eltűnik!
Viztócsa közepén csak pipája marad,
csak pipája marad meg egy öreg kalap.
Jacques Prévert
/Honti Irma fordítása/
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A RAB EMBER FIAI

DIÓBÉL KIRÁLYFI

Piszlicár miatt a Szitáry fiuk
apja börtönbe került, a fiuk:
Tamás és Ádám pedig földönfutókká váltak. Bujdosásaik során
megismerték a magyar nép szenvedéseit: " Olykor olykor nagy
porfellegek verődtek fel az országúton, hol előttük, hol mögöttük. Olyankor mindig elbújtak valamerre, s biztos rejtekből nézték, hogy viszi a török Váradra
a magyar foglyokat száz számmal,
s hogy viszi a német a nagykárolyi várba kocsiszámra a prédát,
amit a magyar falvakban rabolt.
Ilyen nézelődni valóik akadtak az
utón, a a szivük vérzett bele,
amit a szemük látott."

/Egy öregember emlékei fiatal gyermekeknek/

A Szitáry fiuk kalandjai során
mi is megismerhetjük a kuruc kort
megelőző évtizedek világát. Apafi
Mihály erdélyi fejedelmet, a zsaroló ba3át, az önző nemeseket, és
a bujdosókat a nádasok rejtekhelyeim
S Ha azt is tudni szeretnétek,
h r gy sikerül-e kiszabadítani a
börtönből a Szitáry fiuk édesapját, akkor olvassátok el ezt az
izgalmas regényt.

Szivemben csak gyermekire
maradok én mindig... "

"Egy-két hét után már benne
voltunk a nagy lakodalomban,
ahol karddal hegedülnek,
ágyúval bogoznék". "...mikor
arra gondolok, hogy én is
voltam, Kossuth Lajos katonája, meg a toll is fölágaskodik a kezemben, és fölhasogatja a papirt, mintha kardnak erezné magát.
Mikor már az ötödik csatában
kergettük meg a németet mert csak németnek hivtuk abban az időben az osztrákot -,
akkor engem Villám ezredes
káplárnak léptetett elő. De
Tilinkóból is egész derék vitéz lett. Nem kereste ugyan a
sűrűjét az ellenségnek, de mindig ugy csikorgatta raja a fogát messziről, mintha o volna
a legvadabb oroszlán."
MONDÁK
Móra Ferenc monda-feldoljf;zá™
sai a következő könyvekben
találhatók:
Királyasszony macskái
Történelmi elbeszélések /195S/
Móra Ferenc Írásaiból
ELBESZÉLÉSEK ÉS TÖRTÉNELMI
ELBESZÉLÉSEK
Móra Ferenc válogatott elbeszélései
Furfangos Cintula
A honti igricek
Nekopogi kovács
A kóchuszár
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A JŰ K Ö M VEK BIRODALMA
Alig tanultam meg olvasni, édesanyám megigérte, hogy beirat a könyvtárba.
Milyen lehet eg_y könyvtár? E3te az ágyban elképzeltem egy szines,
gyönyörű, káprázatos világot, telis-tele zsúfolásig könyvekkel.
Milyen könyvekkel? Azt nem tudom. Magától értetődik, hogy jó könyvekkel. De mégis, mi a jó könyv?
Elao könyv, ami megmaradt emlékezetemben, Ponc3Ó története volt. Az
érdekfeszitő ifjúsági regények, a történelmi regények érdekessége
sokszor inég tanulni sem hagyott. Magamtól jöttem rá, mi a jó könyv
értelme. A könyv az élet, a tudás, minden. Szerintem könyv nélkül
egy tudni vágyó ember nem élhet.
A tudásszomjas gyerekeknek ajánlom az ismeretterjesztő könyveket.
Én az ifjúsági regényeket is szeretem.
Másnak a történetét nem ismerem, de mindenkinek ajánlom, keresse fel
ezt az izgalmas, érdekes, gyönyörű világot, melyet gyerekek is felkereshetnek.
K a p o s v á r
Remetei Beáta
7.oszt.
Zrinyi Ilona Ált.Isk.
SZERETEM A MESÉT!
Szeretem a mesét hallgatni, olvasni, látni. Ha mesét olvasok elragad
a képzelet és bebarangolom a mesék birodalmát. Képzeletemben én vagyok a mesehős, aki mindig jót és nemeset cselekszik. Ez igen jó érzés.
Mikor Í3 szerettem meg? Nem tudom. Talán akkor, amikor egész kicsi
voltam és sokat betegeskedtem. Édesanyám ilyenkor mellém ült és mesélt. Nagyon jó volt hallgatni és közben érezni keze simogatását.
Legtöbbször igy aludtam el.
Sokat járok a könyvtárba, és egy alkalommal hallom, hogy mesemondó
verseny lesz. Jelentkeztem. Nagy izgalommal készültem, s igen örültem mikor második lettem.
Ma is járok a könyvtárba, és nagy öröm számomra ha egy-egy új mesét
ismerek meg.
NÉVNAPI KÖSZÖNTŐ
Egy, kettő, három, négy
Katika te vidám légy.
Ne duzzogjál, daloljál
Vigabb légy a madárnál!

ERDŐBEN
Sürü erdő közepén
Szundikált egy kis egér.
Arra ment a vadmacska,
Az egeret bekapta.

A cikkeket és a verseket a Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár
olvasói küldték a Csemegék számára.
Vigh Tibor
5. oszt.
Kaposvár

Sziva Csaba
3« oszt.
Igal

Cser László
3. oszt.
Igal
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DECEMBER 6.
MIKULÁS
Sok-sok évvel ezelőtt élt Itáliában egy Miklós nevű püspök.
A legenda szerint ez a Miklós püspök egyszer ágy ajándékozta
meg egy szegény család három leányát, hogy éjjel pénzt dobott
be az ablakukon. Innen ered az a szokás, hogy Miklós-napra
virradóra a szülők megajándékozzák a gyermekeiket.
Kevesen tudják, hogy Magyarországon a gyerekek Miklós-napi
megajándékozása csak kb. 1780-tól terjedt el.
Biztosan arról is kevesen hallottak, hogy régen ezen a napon
a gyerekek többnyire papir álarcot vettek fel, a kezükben pedig lánc volt, amivel csörögtek. így szórakoztak, játszottak
december 6-án.
DECEMBER 24.
KARÁCSONY, FENYŐÜNNEP
Az ünnep eredete a vallás világába vezet. Régen a téli napfordulót ünnepelték ilyenkor az emberek, akkori hitük szerint a
nap istenének megszületését. Akkor még keveset tudtak az emberek a világról, s úgy gondolták, hogy mindennek istene van: a
napnak, a holdnak, viznek, levegőnek stb. Később a keresztény
vallás Jézus születésének napjává nyilvánította december 24-ét.
Ma már a karácsony mindnyájunk számára az emberi szeretet és a
béke ünnepe.
Karácsonykor "karácsonyfát" /lucfenyőt/ állitunk fel otthon, é*a
ajándékokkal kedveskedünk családtagjainknak, barátainknak.
A karácsonyfa-állitás szokása Magyarországon csak az 1840-es
években terjedt el. A karácsonyi ajándékozás viszont régebbi
keletű. Már Mátyás király udvarában ajándékot adtak egymásnak
az emberek karácsonykor.
.

JANUÁR 1.
ÚJÉV
A ma használatos .január 1-i évkezdetet az 1582-ben megreformált Juliánus naptár tette általánossá*
Ilyenkor mindenütt vidámság uralkodik: dallal, tánccal búcsúznak az emberek az óévtől, es köszöntik az újat.
Sok helyen régi népszokásainknak ia hódolnak ilyenkor: pl.:
szalmabábut égetnek, mely azt jelképezi, hogy temetik a telet,
a régit. A regölés ia télközépi újévi szokás, köszöntés. Ilyenkor a gyerekek, legények vagy felnőtt férfiak házról házra menve bőséget, boldogságot kivannak a következő évre:
Uj esztendő, vigságszerző, most kezd újulni,
ujulása vig örömet most kezd hirdetni.
Vig napokkal, bor-búzával látogass minket,
mi is néked ugy szentelünk vig esztendőket.
/Nagyszalonta, Bihar-megye/
FEBRUÁR
FARSANG
Már a XVT-XVTI. században falun, városon és a királyi ugarban
egyaránt az emberek álarcot öltöttek ilyenkor, igy szórakoztak.
Falun a legfontosabb téli munka a fonás volt. A fonó lányok egyegy háznál összegyűltek, a guzsalyukra szöszt, kendert kötöttek,
ebből huzigálták és sodorták kézzel a fonalat. Közben daloltak,
tréfáltak, meséltek. Sokszor ekkor rontottak be a maskarások.
Nagy volt a kacagás és találgatás, hogy melyik jelmez alatt ki
bújik meg.
Magyarországon a leglátványosabb farsangi alakoskodás a mohácsi " busójárás " . A busók fából faragott álarcokban jelennek
meg ilyenkor. Mas helyen az állatfigurák kedveltek, igy pl.:
gólya, kecske, ló. Hagyományosak a betyár, menyasszony és vőlegény vagy Öregember, öregasszony figurák is.
Ha többet is szeretnétek tudni ezekről az ünnepekről, népszokásokról, akkor olvassátok el a következő könyveket:
Kincskeresők 1974.
Ortutay Gyula: Kis magyar néprajz
Uj magyar lexikon

A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár "Nyári orosz műfordító
pályázat"-ot hirdetett.
A legsikeresebb fordításokból közlünk egyet.
A

TAVASZI ÉG C. KÖTETBŐL:

HOGYAN

ETTEM

PACSIRTÁT ?

A faluban kora reggeltől vajas tésztából pacsirtákat sütöttek.
Az iskolába vezető úton a gyerekek integettek a sült pacsirtákkal, az ég felé dobálták őket, kiabáltak.
Pacsirták szálltatok ide
Tavaszt hozzatok izibe!
Meguntuk már a telet
Megettünk minden kenyeret!
Valaki odakötötte a pacsirtákat egy hosszú pálcához, hogy még
magasabbra emelje őket az égbe.
De hiába, még hideg volt, a madarak nem érkeztek meg.
Abban az időben tanítóként dolgoztam az iskolában. Csodálkoztam, hogy a szünetekben minden tanuló pacsirtát evett. A harmadikos Kolja Kalinyin adott nekem is egyet, de én nem kezdtem el
enni, hanem a zsebembe csúsztattam. Milyen az, ha a tanitó is
pacsirtát eszik?I
Tanítás után mindannyian elindultunk az iskolából, egyszer csak
felkiáltott az elsős Manya Kletkina: - Odanézzetek! Egy pacsirta!
Mi csalogattuk ide!
Első pacsirtánk ott énekelt a magasban, kissé távolabb az úttól.
Szárnya remegett és úgy tün;, hogy a levegőben áll.
- Csalogassátok ide az egész madárcsapatot!
De senkinek sem maradt sült pacsirtája - mégiscsak három szünet
volt...
Akkor ón előhúztam zsebemből a pacsirtámat, és integettem vele
egy kicsit. A gyerekek pedig hangosan csalogatták a madarakat.
íme megjelent a második pacsirta, majd a harmadik is. Daloltak,
és hárman betöltötték a tavaszi eget.
Egyikőjük leereszkedett a mezőre, nem messze tőlünk. Szürke
volt, tolla felborzolódott és nehezen lehetett megkülönböztetni
a tavalyi rőt fűtől.
Az én sült pacsirtámnak mazsola-szeme volt, és oldalai szép pirosra sültek.
Ezek után nem állhattam meg, és megettem a pacsirtámat.
Radits Judit
6.osztály
Szolnok, Koltói úti Ált.Iskola

"Szeressétek a könyvet - a tudás forrását!"
/Gorkij/
Ma már természetesnek tartjuk, hogy mindenki olvashat könyveket,
bárki megveheti vagy a könyvtárakból kölcsönözheti azt a könyvet
amire kíváncsi.
Nem volt ez mindig Így. Régen még a királyok közül is akadt olyan,
aki nem tudott irni, olvasni. Hagy tudomány volt az irás-olvasás.
Ha valamit ma irni akarunk, vesszük a papirt, tollat vagy ceruzát,
s könnyedén rójuk a sorokat. Valamikor sokkal nehezebb volt ez is.
A Tigris és az Eufrátesz folyók között élő népek "ékirással"
irtait. Vékony agyagtáblába vésték a szöveget hegyes, éles botokkal.
Az agjyagtáblákat - hogy az irás le ne törlődjön -, kemencében kiégettek. A táblákat megszámozták, összekötötték, s ez lett az agyagtáblás könyv.
Bizony nehezen vinnénk a könyveinket az iskolába, ha még ma is
ilyen agyagtáblákból állna.
A világ más tájain papirusznádból készült papirusztekercsekre
irtaJc. Később a papirusznak vetélytársa is akadt, a pergamen, amely
juh-, kecske- és néha borjúbőrből készült. Eleinte a pergament is
tekercsekbe göngyölték, később azonban fából készült fedotáblák közé erősítették. így keletkezett a mai kötet alakú könyv, a kódex.
A kódexeket a középkori kolostorok másolóbarátjai irták. Egyegy kódex elkészítése évekig is eltartott, hiszen akkor még nem
nyomtatták, hanem kézzel irták a könyveket.
A német JohaJines Gutenberg 1440 körül nagyszerű találmánnyal
tette gazdagabbá a világot. Feltalálta az ólomból öntött szöveggé
összerakható és újra szétszedhető betűket. A nyomási eljárást is
tökéletesítette.
Magyarországon Hess András állította fel az első nyomdát Budán*
A nyomtatás a 18. századig kézierővel történt. Ettől kezdve jelentős technikai találmányok születtek, melyek nagyon megkönnyítették,
s olcsóbbá tették a nyomtatást.
így vált lehetővé, hogy ma már a világon több mint 200.000 könyv
lát napvilágot évente.
A kiadott könyvek jó része a könyvtárakba kerül.
"
S hogy mi a könyvtár?
Lev Tolsztoj szavaival válaszolunk:
"A tudomány tárházai a könyvtárak'.1
Cikkünk a következő könyvek felhasználásával készült:
A világ és az ember /Képes gyermekenciklopédia/
Uj magyar lexikon
Erdődy: így élt Gutenberg
Mészáros: Gondolatok a könyvekről
J%

FEJTÖRŐK
1. A gyerekek kedvelt regénye Félix Salten Bambija. "Voltak
Bambi őzikének gyerekei is?
2. Mi a neve a tanulékony papagájnak Defoe: Robinson Crusoe
cimü könyvében?
3. Mi a kengurugyerek neve Milne: Micimackó cimü könyvében,
amelyet Karinthy Frigyes fordított magyarra?
4. Hol tanyázik; J/Iészöly Miklós: Fekete gólya cimü regényének
főszereplője? i
Várjuk megfejtéseiteket!

Cimünk: Gyermekkönyvtár,
Szolnok, Kossuth tér 4»

Az előző számunk fejtörőinek megfejtése:
1.

Helsinki, Finnország, É; UFA, SZU., ÉK; Odessza, SZU., K;
Várna, Bulgária, DK; Sarajevó, Jugoszlávia, D; Lisszabon,
Portugália, DNY; Graz, Ausztria, NY; Oslo, Norvégia, ÉNY.

2. Gutenberg János., XV. század.
A rejtvények helyes megfejtéséért jutalmat kapnak:
Molnár Krisztina, Boros Erika, Szóró Csaba, Szabó Gyöngyi,
Bakó Zsolt / Ujszász /
Enyedi Mária /Tiszaug/, Tóth Julianna /Szajol/, Rab Beatrix,
Herczig Katalin /Szolnok/, Bagi Ilona /Jászapáti/.
A szerkesztőség tagjais

Csörgő Emese, Sallai Gabriella,
Ujpál Judit, Czeczon Zsuzsa,
Nyári László
/ Költói úti Ált. Iskola /

Belső' használatra
Készült a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár sokszorosító mühelyében, A/4-es nagyságban, 600 példányban.
Felelős kiadó: Szurmay Ernő

