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PETŐFI SÁNDOR: A TAVASZHOZ (részlet)

Ifjú lánya a vén télnek, Áldást hoz majd a mezőre,
Kedves kikelet, Ha meggyógyítod:
Hol maradsz? Mért nem jelensz meg Édes örömkönnyeket sír,
A világ felett? Édes harmatot.

Jöszte, jöszte, várnak régi Hozd magaddal a pacsirtát,
Jóbarátaid; Nagy mesteremet,
Vond föl a kék ég alatt a Aki szép, szabad dalokra
Fák zöld sátrait. Tanít engemet.

Gyógyítsd meg a beteg hajnalt, S ne feledd el a virágot,
Beteg most szegény, Ne feledd el ezt,
Oly halványan üldögél ott Hozz belőle, amennyit csak
A föld küszöbén; Elbír két kezed.

TAVASZ

A tavasz a mérsékelt öv egyik évszaka. A trópusi éghajlatú tájakon nem létezik.
Tavasszal felélénkül az élet, virágba borulnak a növények, kizölldelnek az erdők és
a  mezők.  A Föld  északi  féltekéjén  március,  április  és  május,  míg  a  föld  déli
féltekéjén szeptember, október és november a tavasz hónapjai. Ez az az időszak,
mikor  emelkedik  az  átlaghőmérséklet,  hosszabbodni  kezdenek  a  nappalok,  és
szeszélyessé válik az időjárás. Ebben az évszakban esik a legtöbb eső, ennél fogva
a nagy áradások is erre az időszakra esnek. A vándormadarak általában ilyenkor
térnek vissza fészkelőhelyeikre.

Takács Dzsesszika 5. o. 

MÁRCIUS

Március az év harmadik, 31 napos hónapja a Gergely-Naptárban. Március nevét a
Marsról, a háború római istenéről kapta. Az ókori Rómában szerencsét hozónak
tartották, ha a háborút ez idő tájt indítják. A népi kalendárium Böjt máshavának
nevezi.  Négy nevezetes  ünnepe  van:  Március  15.  Nemzeti  ünnep,  Március  24.
Virágvasárnap,  Március  29.  Nagyböjt,  Március  31-Április  1.  Húsvét.  Még
kiemelkedő  esemény  volt  számomra  és  többi  diáktársam  számára  a  22-én
megrendezett  Refi  Gála,  amit  meg  szeretnék  köszönni  az  összes  felkészítő
tanárnak.

Takács Dzsesszika 5. o

 

CSENGŐSZÓ
„Ez a nép csak  ajkával dicsőít

engem, de szíve távol van tőlem.”
                                                     Ézs 29,13

 



MÁRCIUSI VILÁGNAPOK

Március 1.: Haditechnikai Kutatók és Fejlesztők napja.
Március 3.: Békéért küzdő írók Világnapja.
Március 5.: A Néprajzi Múzeum napja.
Március 6.: Ghána Nemzeti ünnepe
Március 8.: Nemzetközi nőnap
Március 14.: Nemzetközi Pí nap
Március 15.: Magyarország Nemzeti ünnepe
                     Fogyasztóvédelmi világnap
                     A Magyar Sajtó napja
Március 19.: A cigányság világnapja
Március 21.: Tavaszi nap-éj egyenlőség, a csillagászati 
tavasz kezdete.
Március 22.: A víz világnapja
                    Magyar Fordítók és Tolmácsok napja
Március 23.: A magyar-lengyel barátság napja
                    Meteorológiai Vilgnap
Március 24.:Ifjúsági Világnap
                   A Tuberkolózis Világnapja
Március 27.: Színházi Világnap
Március 29.: A csillagászat napja
Március utolsó vasárnapja: A nyári időszámítás kezdete.

Kun Viktória

MADÁRVÉDELEM AZ ISKOLÁNKBAN

Ezen a télen mi 8. osztályosok és Riznerné Marika
néni  biológia  tanárnő  elhatároztuk,  hogy  gondoskodni
fogunk  a  gyakorlókertünkbe  látogató  kismadarakról.
November  végén  hoztunk  nekik  ete-tőket,  odúkat  és
eleséget.  A jó időtől  függött,  hogy mikor  mennyi  magot
tettünk  az  etetőkbe.  Először  még  minden  nap,  később
három  naponta,  végül  hetente.  Minden  nap  megnéztük
őket.  Meg  is  figyeltük,  és  fel  is  jegyeztük  a  látott
madárfajtákat. Ezek a következők voltak:

- házi veréb
- kenderike
- meggyvágó
- fenyőpinty
- szürke légykapó
- fekete rigó

Boldogok  vagyunk,  hogy  ilyen  sok  madárfaj  jár  a
gyakorlókertünkbe.Ezek a madarak nemcsak „énekükkel”
tűnnek  ki,hanem  nagyon  hasznosak  is,  hiszen  tavasztól
őszig  a  kártevők  pusztításában  óriási  szerepük  van.   Jó
érzés  gondoskodni  a  kismadarakról.  Reméljük,  hogy  a
mindenkori  8.  osztályosok  követik  majd  a  példánkat  é
iskolánk tanulói hallgathatják a madárkák hálás énekét.

Végül szeretnénk megköszönni és megemlíteni, hogy kik
és mivel segédkeztek a madárvédelem megvalósításához:

- Iskolánk: 5 kg eleséggel
- Riznerné Csúr Mária: madáretetővel, magvakkal és

szervezéssel
- Jóvér Pici bácsi: 4 odúval
- K. Tóth András: 5 kg napraforgóval és etetővel
- Vízi Viktor: etetővel, eleséggel és szervezéssel

Az  etetésben  és  megfigyelésben  részt  vettek:  Vízi,
Viktor, Mága Csilla, Oláh Liliána, Szabó Anett

Szabó Anett 8. o.

RÉGI ÉS MAI MÁRCIUS

Nemzeti ünnepünkön, március 15-én az 1848/49-es
forradalomról  és  szabadságharcról  emlékeztünk  meg,
amikor a katonák, huszárok azért harcoltak, hogy minden
magyar  embernek  jobb  legyen  az  élete.  A  csákójukba
piros-fehér- zöld színű szalagokból készített rózsát tűztek.
A harcosok buzdítására írt és szavalt a híres költő Petőfi
Sándor. Ő és még sok társa, Vasvári Pál, Jókai Mór 14-én a
Pilvax  kávéházban  gyülekeztek,  ahol  a  12  pontot  és  a
Nemzeti  dalt  is  szavalták.  Mentek az orvosi,  a  jogi  és a
mérnöki  egyetemre,  valamint  a szemináriumba is.  Ekkor
már  percenként  növekedett  a sereg és  az  eső is  szakadt.
Innen  mentek  Landerer  nyomdájába,  onnan  pedig  a
múzeum térre. Tízezer emberrel a városházához vonultak,
ahol a polgármester aláírta a 12 pontot. Így aztán Táncsics
börtönéhez  mentek.  A cenzúra  eltöröltetett,  és  Táncsics
börtönajtaja megnyílt.

Az ő emlékükre ezeken a napokon mi is nemzeti
színű kokárdát tűzünk a ruhánkra. A piros szín az erőt, a
fehér a reménységet, a zöld pedig a hűséget jelképezi.

A  2013-as  évi  márciusi  ünnep  hasonlított  az
igazihoz,  hiszen  a  csapadék  itt  is  jelen  volt.  A gimisek
adtak  elő  egy  szép,  valósághű  műsort,  majd
megkoszorúztuk  a  kunhegyesi  harcosok  sírjait,  és
elénekeltük a himnuszt és a szózatot.

Botos Kitti 6. o.

Petőfi Sándor: NEMZETI DAL (részlet)

Talpra, magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk! 

KÖRKÉRDÉS

Hogyan ünnepled a nőnapot?
Szereted-e a nőnapot?

Hédi néni: Szerintem ez egy szép ünnep, mert ha máskor
nem  is  de  ezen  a  napon  mindenki  a  nőkre  gondol,
tiszteletet, megbecsülést, szeretetet érez irántuk.

Botos Kitti: A nőnapot azért szeretem, mert legalább ezen a
napon  rólunk  van  szó,  ránk  figyelnek,  gondoskodnak
rólunk,hogy jól érezzük magunkat (tisztelet a kivételnek).

Csoma  Bence:  Virágot  viszek  anyukámnak,  és  mondom
neki „Boldog nőnapot!”.

Türmerné Kati néni: Igen. Legalább ezen a napon úgy érzi
az ember, hogy figyelnek rá.
Pici  bácsi:  Nem  egyszer  egy  évben,  de  az  év  minden
napján ünneplem a női nemet.

Nagy Zsani: Én szeretem, mert ez a nap a nőkről szól, és
kapok legalább ajándékot.

Csománé Andi néni: Igen szeretem, mert akkor talán több
figyelmet kapnak a nők a férfiaktól.



Somogyi Gréta 6. o. 

REFI GÁLA

2013. március 22-én került megrendezésre a Refi Gála. Az
iskola tanulói és dolgozói már hetek óta készültek erre az
eseményre.
Felléptek  mazsorettesek,  különféle  tánccsoportok,  pl.  a
Dancing Girls vagy a néptánccsoport. Ezen kívül majdnem
minden  osztály  megmutatkozott,  és  mind  a
színjátszószakkör, mind az angoldal is kiválóan teljesített.
Ezenkívül  felléptek  még  a  zongoristák  is,  a  7.  8.  osz-
tályosok a palotással.

És akkor a sok, hetekig tartó küzdelem és kitartó
munka után eljött a várva-várt nap: a gála napja. Délelőtt
még főpróba volt, és délután 5 órakor mindenki izgatottan
reszketett a színfalak mögött. De én azt hiszem, hogy mind
a  műsorvezetők,  a  tanárok  és  a  tanulók  is  kiválóan
teljesítettek. Ezt onnan gondolom, hogy a színfalak mögött
is hallani lehetett a sok-sok tapsot.

Amikor  vége  lett,  a  szüleinktől,  tanárainktól  is
rengeteg dicséretet kaptunk.

 Nagyon remélem, hogy 2 év múlva ugyanennyi,
vagy  még  több  tapsot  és  dicséretet  gyűjtünk  össze.
Köszönet a tanároknak, a szülőknek és mindazoknak, akik
segítették a diákok felkészítését.
És már csak egy utolsó mondat:
Találkozunk újra mindenkivel 2015-ben a XI. Refi Gálán!!!

Somogyi Gréta 6. o.

FELOLVASÓ VRSENY AZ1848/49-ES TAVASZI
HADJÁRAT EMLÉKÉRE

2013.  március  21-én  iskolán  felső  tagozatosai
közül  10 diák vehetett  részt  azon a  felolvasó versenyen,
amelyet harmadik éve minden tavasszal Lengyel Zoltánné
Marika  néni  és  férje,  Lengyel  Zoltán  szervez  a  három
általános iskola  tanulói  részére.  Ez  az  alkalom,  amelyen
megemlékezünk  az  1848/49-es  tavaszi  hadjáratról  és
Kossuth Lajosról.

A felolvasás kezdete előtt a tavalyi versenyt követő
kirándulásról  néztünk  meg  egy  rövid  filmet.  Ezután  a
verseny  lebonyolítója,  Somodiné  Jánosi  Klára  tanárnő
köszöntötte a résztvevőket. Tavaly szebbnél szebb verseket
szavalhattunk,  idén  Kossuth  szónoklatokat  olvashattunk

fel.  Minden  tanuló  szépen  felkészült  a  megmérettetésre,
kellő komolysággal, átéléssel, méltósággal állt a közönség
elé.  Így aztán a  zsűrinek – Lengyel  Boldizsár  elnöknek,
Koszta  Béláné  és  Baranya  Pálné  nyugdíjas
magyartanároknak – nem volt könnyű dolga.

Közülünk  Pap  Richárd  (felkészítője:  Magyar
György)  szerepelt  legeredményesebben,  ő  különdíjban
részesült.  Jól  éreztük  magunkat  ezen  a  délutánon.
Köszönjük  felkészítő  tanárainknak  a  segítséget:  Nagyné
Smányi Hedvig tanárnőnek és Magyar György tanár úrnak.
Amilyen  lelkesen  készültünk  a  felolvasásra,  annyira
lelkesen  várjuk  a  jutalomkirándulást,  amelyet  előre  is
köszönünk Lengyelné Marika néninek és férjének.

Ratkai Georgina 7. o.

KÖNYVAJÁNLÓ

Stephenie Meyer: Alkonyat

Mersz szeretni? Az életed árán is?
Forks  fölött  mindig  felhős

az  ég.  Bella  Swan,  az
érzékeny,  zárkózott  lány
afféle  önkéntes
száműzetésre  ítéli
magát,amikor  ideköltözik

apjához.  Bella  alapjáraton  is  mágnesként
vonzza  a  bajt,  ezúttal  azonban  nem csak  a
mindennapi csetlések-botlások fenyegetik.
Hanem Ő…
Ő,  akinek  aranyszín  szeme  van,  titokzatos,
szeszélyes, kiszámíthatatlan, félelmet keltő és
biztonságot  sugárzó.  Ő,  akit  Edwardnak
hívnak, mint valami ódivatú regény hősét. Ő,
aki  megmenti  az  életét.  Ő,  aki  mégis  a
legnagyobb veszélyt jelenti Bella számára. Az
indián  rezervátumban  furcsa,  félelmetes
mesék  keringenek.  És  egy  nap  a  legenda
megelevenedik…. Somogyi Gréta 6. o



FILMAJÁNLÓ

Szulejmán
Kedves Diáktársaim!
Most  egy  olyan  filmet  szeretnék  bemutatni,  amelyet
néhányan már biztos láttatok is, vagy nézitek.
A Szulejmán című film minden szerdán este .RTL  KLUB-
on látható 21:25-kor. Érdemes nézni, mert egy történelmi
sorozatról van szó! Persze nem csak erről szól az egész.
Van  egy  lány,  akit  Szulejmán  szultán  nevezett  el
Hürremnek.  És hát  persze  itt  jön a  „szerelem szárnyán”
história. De nem lenne értelme elmondani, mert ezt inkább
nézni kell.  Egy jótanács: csak azok nézzék meg,  akik ez
időpont   miatt  csütörtökön  nem  esnek  ki  a  Padból!
Habár…. tudjátok: „Aki éjjel legény, az nappal is legyen
az!”
De  ha  valaki  nem szeretné  olyan  későn  látni,  akkor  az
interneten van egy olyan  oldal,  hogy rtlklub videótár, és
abban megtaláljátok az aktuális részt. 
Jó szórakozást!

Somogyi Gréta 6. o.

VICCCCC

Húsvéti viccek; locsolkodó versek
Sivatagban jártam,

Ott lakik e teve,
Ha akarod, ha nem,
Meglocsollak hehe!

Mi a Húsvéti-szigetek fővárosa?
Nyúl York.

Anyám tyúkja nem tud tojni,
Azért jöttem locsolkodni.

Egyéb viccek:
- Úristen doki! Mit művel? A másik oldalon lévő

zápfogamat kellett volna kihúzni!
- Nyugalom, szép lassan eljutok oda is.

Két szőke barátnő beszélget:
_ Kati elmondta, hogy te elmesélted neki azt, amire

megkértelek, hogy ne áruld el senkinek!
- Nahát! Pedig megmondtam neki, hogy ne szóljon

neked róla!
- Igen? Akkor el ne áruld neki, hogy elmondtam

neked, hogy ő elmondta nekem!

- Apaaa, játszunk fekete-fehér-igen-nemet?
- Ilyen későn?

- Igeeen.
- Vesztettél! Gyerünk aludni!

Somogyi Gréta

 

RECEPT: BANÁNOS PALACSINTA
HozzávalóK

- 2 zöld banán
- 20 dkg liszt
- 2 db tojás
- Kb. 2 dl tej
- só
- 2 dkg cukor
- citromhéj, vaníliás cukor, a sütéshez olaj

Elkészítés:
A  lisztből,  cukorból,  tojásokból  és  pici  sóból,a  tejből
palacsintatésztát  készítünk.  Belereszeljük  a  citromhéjat  és
káposztareszelőn  a banánokat.  A tésztába egy evőkanál  olajat
teszünk,  jól  elkavarjuk.  Olajon  a  szokásosnál  kicsit  vastagabb
palacsintákat  sütünk  belőle.  Vaníliás  cukorral  megszórjuk,  és
melegen tálaljuk.
Jó étvágyat!

ÁLLATVILÁG

Bitay Éva: A barnamedve

Nem  a  mesekönyvek  jóindulatú,  dirmegő-
dörmögő,  tányértalpú  Mackója!  A  medve  a  Kárátok
legnagyobb,  az emberre  is  veszélyes  ragadozója.  Útjából
tanácsos kitérni. Testhossza elérheti a 2,5 métert, tömege a
3  mázsát.  Mancsának  egyetlen  csapásával  eltöri  a  ló,  a
tehén gerincét, sőt be is tudja húzni a sűrűbe.

Szerencsére  mindenevő,  így  nem  erős  benne  a
ragadozó hajlam.  Eszik füvet,  halat,  csigát,  hangyatojást,
mézet,  málnát,  szedret,  áfonyát,  vackort.  Ősszel  makkon
hízik meg. Ám rákaphat a húsra is. A „vérmedve” állatra,
emberre egyaránt veszedelmes, le kell lőni.

Az erdőirtás természetes környezetétől fosztja meg
a  medvét,  így  az  emberi  településeken  keresgél
„harapnivalót”, veszélyeztetve a környék lakóit.

A  „pléhpofájú”  medve.  Mivel  a  medve  nem  él
falkában, nem alakultak ki nála a társas viselkedés jelzései.
Egykedvű  pofájáról  nem  lehet  leolvasni,  hogy  mik  a
szándékai. Állatkertben a látszólag közömbös medve néha
váratlanul rátámad ápolójára, és súlyosan megsebesíti.

Járás közben talpa egész hosszában érinti a földet,
egyszerre  mozgatja  azonos  oldali  lábait,  látszólag
nehézkesen cammog.  De ez ne tévesszen meg senkit:  ha
versenyfutásra kerül sor, hamar utoléri az embert.

Február  másodikán  kijön  a  barlangjából?  Nem
jöhet ki, mert be se ment! Van annyi esze, hogy nem vet
tanyát  huzatos  barlangokban.  Téli  szállását
sziklarepedésekben,  de legszívesebben egy kidőlt  faóriás
gyökérzete  alatti  földgödörben  rendezi  be:  avarral,
mohával vastagon kibélelt fészek jön így létre. A ráboruló,
behavazott gyökerek tetőt képeznek felette. Ebben a védett
kuckóban hozza világra kicsinyeit.

A medvecsalád kedves látvány, különösen a fehér
„állkendős”,  játékos  ki  bocsok.  Nem  tanácsos  azonban
megközelíteni őket, mert az anyamedve, ha veszélyben érzi
bocsait, azonnal támad. 
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