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Kedves Gyerekek!
Piros pöttyös, tarkabarka, cso-

koládé- és tyúktojás. Köszönjük a 
csodaszép alkotásokat. Minden 
rajz egyedi, és sokat mesél arról, 
hogy ti hogyan képzelitek el a tö-
kéletes húsvéti tojás küllemét. Ele-
mér és a nyuszik már neki is láttak 
a tojásfestésnek. 

Ödön, a süni segítségét kértem 
a Kerek dombok felé vezető út 
térképeinek a megvizsgálásához. 
Látom, ti is igencsak tüzetesen el-
gondolkodtatok az útirányokon, 
így a kis erdei állatok most már  
gond nélkül felkapaszkodhatnak 
a Kerek dombokhoz vezető útra. 

Mézes Marcipán, a mókus

Rajzpályázat  
és Szárnybontogató

– A Nap arca
– Szombat estém otthon

– Édesanyám

2

  n Megjelenik a tanévben havonta egyszer n Első szám: 1953 (mellékletként),  
1954 májusa (külön lapként) n Alapító: Magyar Nemzeti Tanács n Kiadja: a Magyar Szó Lapkiadó Kft., 21000 Novi Sad 

(Újvidék), Szerbia n Igazgató: Ökrész Rozália n Főszerkesztő: Varjú Márta n Felelős szerkesztő: Török Erna
n Lektor: Törőcsik Rozália n Grafikai szerkesztő: Buzás Mihály n Leveleiteket a következő címre küldhetitek:  

Mézeskalács, 21000 Novi Sad, Vojvode Mišića 1. Elérhetőség – telefon: 021/456-624, honlap: www.jopajtas.com,  
e-mail: mezes@magyarszo.rs n Kéziratokat és rajzokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.  

n Terjeszti a Magyar Szó Lapkiadó Kft. terjesztőosztálya: 021/557-304 n e-mail: plasman@magyarszo.rs  
n Készült a Magyar Szó Lapkiadó Kft. nyomdájában n Előfizetés egy évre 500 dinár (csak belföldi kézbesítéssel) n

Köszöntő

A címoldalon Varga Ivett (Dr. Tihomir Ostojić iskola, Hódegyháza) rajza

CIP – A készülő 
kiadvány katalogizálása
A Matica srpska Könyvtára,
Újvidék (Novi Sad)

ISSN 0352–6070
COBISS.SR.-ID 16291074

A Mézeskalács megjelenését támogatta:

Vajdaság
Autonóm 
Tartomány 

Magyar
Nemzeti 
Tanács

Nemzeti Kulturális 
Alap

Erdei térkép
Mészáros Kristóf, 4. osztály,  
Kókai Imre iskola, Temerin



3

Mentovics Éva 

A tojásfestés
Nyúlapónak sok a gondja.
Jajveszékel, fejét fogja.
– Reggel óta görnyedezek.
Hol van a sok nyuszigyerek?

Kupacokban áll a tojás,
nyakunkon van a locsolás.
Hogy készüljünk a húsvétra?
Festésre vár százhúsz véka…

– Ne morgolódj, Nyuszi papa!
Most érkeztünk éppen haza.
Szélsebesen festegetünk,
vasárnapra készen leszünk.

Faragó Petra, 1. osztály,  
Nikola Đurković iskola,  

Bácsfeketehegy
Szólásmondások 

Szelíd, mint a húsvéti bárány.  
– Békés, jámbor ember. 

Úgy bánik vele, mint a hímes 
tojással. 

– Vigyáz rá. 
Annyit tud valamiről, mint 
nagypéntek a disznótorról.  

– Semmit sem tud. 
Olyan, mint a hímes tojás.  

– Érzékeny, sértődős. 
Meglesz a törökök húsvétján. 

– Soha.

Találós kérdés
Van nekem egy váram,

abban van egy sárga rózsa.
Ha valaki a sárga rózsámat

meg akarja látni,
akkor az én váramat

le kell rombolni.

(tojás)
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Elszállt a cinke, elszállt Picinyke 
a folyóra. Mezők fölött repült, ré-
tek fölött, mindenütt erek, patakok 
csörgését hallotta. Erek csörgedez-
tek, patakok futottak, mind a folyó 
felé igyekezett. Elért Picinyke a 
folyóhoz, félelmetes volt a folyó: 
kékre vált rajta a megvékonyodott 
jég, a partok mentén előbuggyant 
a víz. Látta Picinyke: napról napra 
több ér, patak szalad a folyóba. 

Észrevétlen gyűlnek-gyülemlenek 
a kis patakok a hó alatt, beleöm-
lenek egy-egy száraz érbe, víz-
mosta árokba, onnan aztán fejest 
a folyóba! Sok-sok erecske, patak, 
csermely ömlött a folyóba, s elbújt 
a jégtakaró alatt. Fekete-fehér, 
karcsú madárka termett Picinyke 
előtt. Fürgén szaladgált a parton, 
billegette hosszú farkát, köszön-
tötte a cinkét: 

Vajda Dorka, 2. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

Április
(Orosz mese)
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– Civi! Civi! 
– Mit civikelsz? – kérdezte tőle 

Picinyke. – És mért billegeted a far-
kadat?

 – Civi! – felelte a karcsú madár. 
– Hát nem tudod, hogy hívnak 
engem? Barázdabillegető. Megbil-
legetem a farkamat, rákoppintok 
vele a jégre, akkor meghasad a jég, 
és zajlani kezd a folyó. 

– Hiszi a piszi! – hitetlenkedett 
Picinyke. – Csak hencegsz! 

– Nem hiszed? Ide nézz! – kiál-
totta a karcsú madárka. – Civi! És 
még jobban billegette a farkát. 

Akkor valahol, följebb, akkorát 
durrant a folyó jege, mintha ágyút 
sütöttek volna el. A barázdabille-
gető fölrebbent, s ijedtében olyan 
sebesen elröpült, mintha ott se 
lett volna. Picinyke meg mit látott: 
meghasadt a jég, mint az üveg. 
Az erek, patakok, amelyek a fo-
lyóba futottak, s a jég alá bújtak, 
nekiveselkedtek, feszítették alul-
ról a jeget, addig feszítették, míg 
hangos durranással megrepedt. 
Megrepedt, és kisebb-nagyobb 
táblákra hasadozott. Megindult 
a folyó. Zajlott, rohant, most már 
senki-semmi nem tudta feltartóz-
tatni. Táncoltak, kerengtek, bil-

legtek rajta a jégtáblák, egymásra 
csusszantak, meg-megpördültek, 
ki-kivágódtak a partra. Egyszerre 
ott termett a sokféle vízimadár, 
mintha valahol a közelben megla-
pulva várták volna ezt a pillanatot. 
Ott keringtek mind: a vadkacsák, a 
sirályok, a hosszú lábú sárszalon-
kák. Lám csak, visszatért a baráz-
dabillegető is, ott tipegett föl-alá 
a parton, hosszú farkát billegette. 
Csipog, csárog, csirreg, vijjog, fü-
tyül, pityeg, csattog, cserreg a sok 
madár. Az egyik a víz alá bukdosva 
halászik, a másik az iszapot túrja 
csőrével, a harmadik muslincákat 
kapkod a parton. 

– Nyitnikék! Fut a jég! Fut a jég! 
– zendített rá örvendezve Picinyke 
is. És röpült az Öreg Verébhez, el-
mondani neki, mit látott a folyón. 
Az Öreg Veréb így tanította: 

– Láthattad: először a mezőre ér-
kezik meg a tavasz, aztán a folyóra. 
Jegyezd meg jól: április a neve an-
nak a hónapnak, amelyik eltakarít-
ja a jeget a folyókról. Most pedig 
röpülj vissza az erdőbe, meglátod, 
mi vár ott. És Picinyke egykettőre 
elröppent az erdőbe. 

(Vitalij Bianki meséje)
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Az elkallódott, magányos zok-
nikból is lehet húsvéti nyuszikat 
varázsolni. Nem kell hozzá más, 
mint: 
– különböző színű egyke zoknik 
– szalag
– lencse 
– befőttesgumi vagy gumiszalag
– nemez (piros, fehér, fekete) 
–  fehér pompon vagy 

vattapamacs
– ragasztó 
– olló
– kanál. 

Először a kanál és a lencse segít-
ségével alakítsuk ki a nyuszi testét. 

A zokni egy részét töltsük meg len-
csével, majd egy befőttesgumival 
szorítsuk el (válasszuk el a testet 
a nyuszi fejétől), majd a fejtetőnél 
is zárjuk le egy befőttesgumival. 
Kössünk a nyuszi nyakába színes 
vagy mintás szalagot. Ezzel elta-
karjuk a gumit, és kicsinosítjuk a 
nyuszit. Ezután alakítsuk ki a nyu-
szi füleit olló segítségével. Vágjuk 
ketté a zokni felső végét, és for-
máljunk belőle fület ollóval. A szí-
nes nemezekből vágjuk ki a nyu-
szi szemeit, orrát és fogát, majd 
ragasszuk fel. Végül ragasszunk fel 
egy vattacsomót (fehér pompont) 
farok gyanánt.

Barkács

Zokninyuszi
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Hímes tojások

Mészáros Bálint
2. osztály, Kókai Imre iskola, Temerin

Nyírádi Lili
3. osztály, Dózsa György iskola, Gunaras

Repecki Dominik
Dr. Tihomir Ostojić iskola, Hódegyháza

Remete Réka
4. osztály, Petőfi Sándor iskola, Zenta

Kiss Lara
3. osztály, Dózsa György iskola, Gunaras

Piri Szebasztián
Dr. Tihomir Ostojić iskola, Hódegyháza
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Hímes tojások

Cetina Aleksandra
3. osztály, Dózsa György iskola, Gunaras

Bodó Viktor
4. osztály, Petőfi Sándor iskola, Zenta

Menyhárt Zsombor
4. osztály, Petőfi Sándor iskola, Zenta

Bede Bertalan
1. osztály, Nikola Đurković iskola, Bácsfeketehegy
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A bodobács
E közismert kis rovar háta piros 

alapszínű, melyet jellegzetes feke-
te mintázat díszít, amely úgy néz ki, 
mint egy afrikai törzs pajzsa. A fél-
fedőkön egy-egy kör alakú folt dísz-
lik. A félfedők alatt látszó potroh fe-
kete, de a pereme vörös, hasonlóan 
az előhátéhoz. Ez a poloskafaj nem 
áraszt kellemetlen szagokat, illetve 
nem is csíp. Tápláléka elsősorban a 
hársfa és a mályvafélék termése, de 
szükség esetén megeszi a papsaj-
tot, akácot, cukorrépát, padlizsánt, 
földiepret, a rebarbarát, sőt a kor-
hadó növényi részeket és a rova-
rok, csigák, hernyók tetemeit is. Re-
pülni nem tud. A tavasz folyamán 
gyakran láthatóak párzás közben 
összetapadt bodobácsok, illetve 
nem ritkán a közvetlen közelük-
ben számos fiatal egyed. A talajba 
és avarba rakott, fekete petékből 
kikelő, júniustól októberig fejlődő 
szárnyatlan lárvák szintén vörösek, 
ám mintázatuk jóval egyszerűbb. 
A kifejlett verőköltő bodobács a 
talajba ásva telel át, majd a követ-
kező évben az 50-60 tojás lerakását 
követően elpusztul. Addig mályva- 
és hárstermések nedvtartalmát szí-
vogatja hosszú szipókájával. A kis 
bogár mindössze 1–1,5 évig él.

Bartos Erika

Bodobács
(A Százlábú című verseskönyvből)

Egy bodobácsot látok hétfőn,
Fölfele megy a hosszú lépcsőn.

Két bodobácsot látok kedden,
Orgona ágán ülnek ketten.

Hány bodobácsot látok szerdán?
Hármat a rózsa szúrós szárán.

Négy bodobácsot látok másnap,
Itt a csütörtök, táncot járnak.

Öt bodobács jön péntek reggel,
Friss füvet esznek édes meggyel.

Hat bodobácsról szól a szombat,
Összefogózva morzsát hoznak.

Hét bodobács már alszik mélyen,
Nyári vasárnap, csillagfényben.



Húsvét

Aleksandrovity Lara
4. osztály, J. J. Zmaj iskola, Magyarkanizsa

Locsolkodás
Vörös Dorina, 4.osztály, EmArt Műhely, Szabadka

Máté Kristóf
4. osztály, J. J. Zmaj iskola, Magyarkanizsa

Oláh Jázmin
4. osztály, J. J. Zmaj iskola, Magyarkanizsa
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Kisképtár

Locsolkodás 
Köteles Anna, 3. osztály, EmArt Műhely, Szabadka

Tojasvadászat
Papp Kinga, 1. osztály,  Október 18. iskola, Zentagunaras

Három kívánság
Pap Natália, 1.osztály, EmArt Műhely, Szabadka

Huzsvár Áron
4. osztály, J. J. Zmaj iskola, Magyarkanizsa

Jagics Vivien,
4. osztály, J. J. Zmaj iskola, Magyarkanizsa

Ladóczki Ádám,
4. osztály, J. J. Zmaj iskola, Magyarkanizsa
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Húsvéti nyuszik

Pribićević Tara Blanka
4. osztály, Petőfi Sándor iskola, Zenta

Szemerédi Gábor
Dr. Tihomir Ostojić iskola, Hódegyháza

Kazinci Dániel
4. osztály, Petőfi Sándor iskola, Zenta

Varga Ivett
Dr. Tihomir Ostojić iskola, Hódegyháza
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