
Kedves Versenyző!
Köszöntelek a Harmatcsepp vetélkedő első fordulójában. 
Ebben az évben Csukás István életével és műveivel fogsz találkozni. 
Figyelmesen olvass el minden feladatot, tollal írj, és önállóan dolgozz! 
Sikeres versenyzést kívánok.

Csukás  István  1936.  április  2-án  született  Kisújszálláson,  egy

nehéz  sorsú kovácsmester  nagyobbik  fiaként,  és  itt  járta  ki  az

elemi iskolát  is.  A békéstarhosi zeneiskolában érettségizett,  ak-

koriban  hegedűművésznek  készült.  Középiskolás  korában  már

verseket  írt.  Az  egyik  barátja  a  Magyar  Rádió  diák-költőknek

hirdetett pályázatára beküldte a verseit. Megnyerte az első díjat.

Még abban az  évben az  egyik  fővárosi  folyóiratban megjelent

néhány verse. Ezután Budapestre került, egyetemen folytatta tanulmányait, de nem fejezte be. A

Magyar Televíziónál helyezkedett el, majd a Móra Könyvkiadó szerkesztője lett.

     Első ifjúsági regényéből (Keménykalap és krumpliorr) tévéfilm készült, mely 1975-ben a

hollywoodi X. televíziós filmfesztiválon elnyerte az év legjobb gyermekfilmje díjat.

     Verseskötetei  mellett  egyre-másra  jelentek  meg  gyermekregényei,  mesekönyvei,  verses

meséi: eddig közel száz kötete jelent meg itthon és külföldön. Olyan halhatatlan mese-figurákat

teremtett  meg  az  elmúlt  negyven  évben,  mint  például  Mirr-Murr,  Pom-Pom, vagy  Süsü,  a

sárkány. Ezek a figurák rajz- és bábfilmeken elevenedtek meg.

       Az író nagy szerencsének és ajándéknak tartotta, hogy a gyermekeknek írhatott.  „A mese a

legszebb, a mai napig egy olyan műfaj, amely teljes egészében képes ábrázolni a világot. Egy

gyerek mindent meg akar ismerni, és mindent befogad. Amint iskolába megy, szelektálni kezd.

Mindenkinek  van  egy  kincsesbányája,  ami  a  saját  gyerekkora,  amihez  mindig  vissza  lehet

nyúlni.”  −  mondta  Csukás  István  egy interjúban.  Mindig  mosolygott,  mindenkihez  volt  egy

kedves szava, és sohasem fogyott ki az ő semmihez sem fogható történeteiből.

      Csukás István 83 évesen hunyt el 2020. február 24-én.  De meséi velünk élnek, támaszt

adhatnak az élet kihívásaiban a felnőtteknek is. Az író küldetésének érezte, hogy a gyerekeknek

segítsen a meséivel, megtanítsa őket az olvasás szeretetére, mély megértéssel fordult a gyermeki

lélek felé, ami a meséiből is érződik. 
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1. Válaszolj a kérdésekre!                                         (10 p)

Mikor és hol született Csukás István? _________________________________________

Hol járt középiskolába? ____________________________________________________

A zeneiskolában milyen hangszeren tanult játszani?______________________________

Mi volt az első regénye? ___________________________________________________

Milyen műfajú írásait említi a szöveg? ________________________________________

                    ________________________________________

Mikor hunyt el az író?_____________________________________________________

2. Húzd alá a helyes mondat befejezéseket!   (6 p)

 Csukás István 

a).  kovácsmester fia volt. b).  kovácsmester volt.

c).  kovácsmesternél dolgozott.

 Középiskolás korában 

a).  már költő szeretett volna lenni. b).  hegedűművész szeretett volna lenni.

c).  hegedűkészítő szeretett volna lenni.

 Megnyerte az első díjat 

a). a Magyar Televízió versíró pályázatán. b). a Magyar Rádió versmondó pályázatán.

c). a Magyar Rádió versíró pályázatán.

 Egyetemi diplomáját

a). Budapesten szerezte meg. b). nem szerezte meg.

c). idős korában szerezte meg.

 Csukás István történetei

a) a gyermekekhez szólnak. b). a felnőttekhez szólnak.

c). minden korosztályhoz szólnak.

 Első ifjúsági regényének címe

a). Kéménykalap és krumpliorr b). Keménykalap és krumpliorr

c). Keménykalap és krumplikarc

     Csukás István gyermekeknek írt versei kedvesek, dallamosak. Kodály Zoltán Kisemberek
dalai című dalosfüzetében is találkozhatsz velük. Kodály Zoltán a füzet előszavában ezt írja: „Az
óvodában nem énekelnek szöveg nélkül. …Ezért fordultam Weöres Sándorékhoz, mint akik már
több gyűjteménnyel megmutatták, hogy tudnak a gyermek nyelvén, selypítés nélkül (írni)… A
fiatalok közül Csukás István hajlamos ilyenekre.”
Csukás István az önálló versei mellett Weöres Sándorral közösen is írt szövegeket a füzetbe.
A dalosfüzet egyik oldalát (De jó a dió…) és a füzetben megjelent dalok mutatóját látod. 
A dalszövegek első sorát adták meg címként a mutatóban.
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1. Segítségükkel válaszolj a kérdésekre!                                                 (2 p)

Mit mutat a jobb felső sarokban lévő 
sorszám? (19.) __________________

_______________________________

 Mit mutat a jobb alsó sarokban lévő
 szám? (25) _____________________

_______________________________
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     Csukás István sok szép verse közül kiválasztottam kettőt. Olvasd el őket, majd oldd meg 
     a feladatokat!                

 

    

1. Hány versszakból állnak a versek?  Sünmese:          Dalocska:                             (2 p)

2. Hány szótagúak a sorok?                 Sünmese            Dalocska:                            (2 p)

3. Melyik verset lehet pergőbben mondani? ___________________                       (6 p)

Miért?________________________________________________________________

Miért kaphatta ezt a címet?_______________________________________________

4. Húzd alá különböző színekkel a versekben a rímeket!          (8 p)
5. Válaszolj az állításokra a versek alapján! Véleményed szerint tegyél X-et a táblázat 

megfelelő helyére!         (7 p)
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