
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola alsó tagozatának havonta megjelenő újságja                          
Szerkesztő: Tóthné Szathmáry Irén                                   III. évfolyam 9. szám

2021. május

Május 23-24-e Pünkösd szép ünnepe. Az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének 
ünnepe. Az ünnepről május hónapot pünkösd havának is nevezzük. 

Készüljetek az ünnepekre, szerezzetek szüleiteknek örömöt szorgalmas tanu-
lásotokkal, hiszen már csak ez a hónap van hátra a szorgalmi időből. Eredményes 
munkát és szorgalmas napokat kívánok szeretettel!

Anyukám, de jó, hogy
nem vagyok még nagy lány.
Elmondhatom versikémet
most az anyák napján.
Kerüljön el Téged
minden sötét bánat.
Bármerre menj: édes illat
szálljon csak utánad.
El sose maradjon
a munkád jutalma.
Vegyen körül a családi
tűzhely hű nyugalma.
Szíved csordulásig
teljen meg örömmel.
Ezt kívánja kicsi lányod
hálás szeretettel.

Nagyanyó fürge,
mint a csík.
Hajnalban kél, friss harmattal 
mosakszik.
Bizony fürge, mint egy
kisleány:
délelőtt főz, varrásba fog
délután.
Láttad-e már az
ablaknál?
Gyűszűjével a fényes tű
föl-leszáll.
Vajon nagyanyó
mit gondol,
míg lábánál a cirmos alkony
dorombol?
Gyűszűjével a fényes tű
föl-leszáll,
nagyanyó varr. Rámosolyog
a selyemfonál.

Fejet csóvál, s a fonálra
visszamosolyog:
“Surranj, selyemfonalacskám,
sok még a dolog!”

Dönci, az icipici sün gondterhelten ballagott a 
májusi napsütésben. Jobbról is, balról is virágok 
mosolyogtak, gyíkocska ragyogó szeme csillant, és 
fénylett a bogarak fekete háta, amint a fűszála-
kon hintáztak.
Mindenütt fény – csak a sün orra alatt árnyék.
Mert lógatta, bizony! Annyira lelógatta, hogy Bre-
kuci, a kis levelibéka rákiáltott a fűzfaágról:
– Vigyázz, hékás, mert belebotlasz az orrodba!
– Nem vagyok hékás, hanem idei sün! – borzolta fel 
magát Dönci.

– Le-he-tet-len! - brekegett mókásan Brekuci. – Idei sünnek még nem lehet ekkora bánata.
– Nekem van! – mondta Dönci komoran.
– Oszd meg velem.
– Mit?
– Hát a bánatodat. Akkor neked csak a fele marad.
– Jó, de attól még nem lesz meglepetése a mamámnak. Brekucinak felragyogott a szeme:
– Ó, hát te ilyesmiben sántikálsz?
– Meglepetésen töröd a fejed, igaz?
– Már nem töröm. Már kitaláltam.
– Akkor meg mi a baj? -  Még sincs meglepetés.
– Ez érdekes!
– Nem érdekes; ez borzasztóan szomorú – mondta az icipici sün, nagyon elszontyolodva. – 
Pedig volt öt szem ropogós májusi cseresznyém!
– Hol vetted? - Rigó bácsinál. - Finom ajándék!
–Ahány csiga csak volt a zsebemben, mind odaadtam érte Rigó bácsinak. Feltűztem őket 
a tüskéimre, és igyekeztem hazafelé, amikor szembejött velem egy nyúl. Megállt, és azt 
mondta: – A cseresznye mindig kukacos. Sokkal jobb a hónapos retek.
– És te?
– Bementem a mezei önkiszolgálóba, és elcseréltem a cseresznyét hónapos retekre.
– Ezért búsulsz? Hiszen annak is biztosan örülni fog az anyukád.
– Nem fog, mert aztán találkoztam egy egérrel. Az is megállt, nézte, hogy mit viszek, és 
megcsóválta a fejét. - Minden retek pudvás! Százszor jobb a tavalyi dió!
– Szerencsére ott ugrált a közelben egy mókus, aki még sohasem kóstolt retket, és szívesen 
cserélt velem. - És hol a dió?
– Találkoztam egy borzzal is. Megállt, és nagyon komolyan intett: – Fiacskám, jegyezd meg, 
hogy a tavalyi dió mind avas. Egy fürjecsketojás sokkal többet ér!
– Fogtam hát, s elcseréltem a diót a sarki menyétnél egy fürjtojásra.
– Találkoztam a rókával, és azt mondta, jól nézzem meg, hogy nem záp-e belül ez a fürjto-
jás. - No és?
– Megnéztem! – bőgte el magát az icipici sün. – És most már semmit sem tudok venni.
– Ne sírj, no! – vigasztalta Brekuc. – Ajándékot nemcsak vásárolni lehet, hanem készíteni is.
– Miből? - Például fűből és szalmaszálból. 
Olyan szorgalmasak voltak, hogy déli harangvirág-kondulásra elkészült két takaros, kerek 
kosárka.
– De szépek! – lelkendezett Dönci. – A mamám biztosan nagyon fog örülni. Köszönöm, hogy 
segítettél, Berci, de mondd csak, miért csináltunk két kosarat? Brekucinak örömében fülig 
ért a szája, úgy válaszolta: - Mert én is szerzek meglepetést az én anyukámnak!
– Érdekes – mondta az icipici sün –, én eddig mindig csak az enyémre gondoltam, de akkor 
most a te anyukád kosarát is teleszedem virággal!

Fésűs Éva: Májusi mese

Rákos Sándor: Nagyanyó Surányi János:
Anyámnak

A május talán a legszebb hónap az egész évben. Ilyenkor már különösen látványos az 
ébredés: minden virágba borul, csupa szín- és illatorgia mindenfelé. Ezen a napon gyer-
mekkoromból mindig felidéződik a híres anyák napi dal, mellyel anyukámat köszöntöttem 
akkoriban. És rögtön ezzel párhuzamosan orromban érzem a frissen nyíló orgonabokrok 
különleges illatát is.  A legtöbb családban ilyenkor az unokák a nagyinak is kedveskednek, 
hiszen ő is édesanya.

Orgona ága, barackfa virága.
Öltözzetek új ruhába,
anyák napja hajnalára
illatosan!

Zúgja az erdő, susogja a szellő.
Üzenik az ágak, lombok:
légy te mindig nagyon boldog,
Édesanyám! 
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