
Itt a tavasz

Itt a tavasz, tudode?
leheletét érzede?
Virágszájjal rád nevet
virágszagú kikelet.
Rád füttyent egy bokorból,
füttyös madár torokból.
Rügyes ággal meglegyint
s érzed, tavasz van megint.

 Gazdag Erzsi 

Márciusi versike

Tavaszt csörög a szarka,
tavaszt.
Zöldülni kezd a barna
haraszt.

Zsendülni kezd a zsenge
határ.
Erőre kap a gyönge bogár.

Szelídülnek az ordas szelek.
Barkákat hány a bokros
berek.

Bukfencet vet a játszi patak.
Már csak a hegyen látni
havat.

 Kányádi Sándor 

A tavasz a megújulás, a természet
újjászületésének az évszaka. A
nappalok hosszabbodnak, enyhül az
időjárás, és lekerül rólunk a
nagykabát. A hó alól virágok
kukucskálnak, dugják ki a fejüket,
madarak készülődnek a
fészekrakáshoz, és csivitelésüktől
egyre hangosabbak a kertek és a
mezők.
Március a meteorológiai

évszakváltások szerint az első tavaszi
hónap. Ősi magyar nevén Kikelet
hava, de a népi kalendáriumban pedig
Böjtmás havaként említik. Az
elnevezés arra utal, hogy március a
böjt második hónapja.
A tavasz első hónapjáról azt

mondják: „Ha böjtmás hava száraz,

Szent György hava nedves”, azaz esős
áprilist jelez a csapadék nélküli
március. S rámutat az egész
esztendőre, a néphit szerint amennyi
köd van márciusban, annyi lesz a
zápor is. Nevét Marsról, a háború
római istenéről kapta.
Március 9.: Azt tartják, hogy

amilyen időjárás uralkodik Franciska
napján, olyan lesz egész márciusban.
Március 12.: Gergely napja. A

naphoz kapcsolódó legismertebb
népszokás a gergelyjárás. Ezen a
napon emlékeztek I. Gergely pápára,
az iskolák patrónusára. Eredete a
XVI. századra nyúlik vissza, amikor a
tanulók maguk és tanítóik számára
adományokat gyűjtöttek. Ezen a
napon a gyerekek vidám jelmezes
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NYELVI LABOR A REFIBEN

A Kunhegyesi Református Általános
Iskola és Óvoda egy újabb
mérföldkőhöz érkezett. Soksok
ember összehangolt tervezése,
munkája eredményeképpen a
gyerekek birtokba vehették az új

bútorokkal, legmodernebb táblákkal,
légkondicionáló berendezéssel
felszerelt két új nyelvi tantermet.
Kitörő örömmel, lelkesedéssel, a

falakon lévő impozáns, már
magában motiváló erővel bíró
poszterekről elnevezett „London” és
„New York” termeket. A hab a
tortán az, hogy a „New York” terem
egyben nyelvi labor is. Minden
tanulónak van laptopja,
fejhallgatóval, mikrofonnal. Így a

diákok egyéni tempóban, társaik
zavarása nélkül, önállóan
végezhetnek hallás utáni
feladatokat. Arra is adott a
lehetőség, hogy saját magát
leellenőrizze egyegy nyelvtani teszt
megoldása után. Az új, hangulatos
termek még hatékonyabbá,
színesebbé, érdekesebbé tehetik a
nyelvi órákat.
Iskolánkban a diákok 2011. óta

az első évfolyamtól emelt
óraszámban tanulják az angol
nyelvet, felső tagozaton pedig
heti 4 órában, csoportbontásban.
Ennek is köszönhető, hogy már öt
refis diák tett sikeres alapfokú
állami nyelvvizsgát.

felvonulással, köszöntők éneklésével
és dramatikus játékokkal
emlékeztek Gergely pápára,
bemutatták az iskolai életet, az új
tanulókat iskolába hívogatták,
kosarukba pedig adományokat
gyűjtöttek. Gergely napjához
időjárás és termésjóslás is
kapcsolódott. Ismert szólás van arra,
ha ezen a napon esik a hó:
“Megrázza még szakállát Gergely.”
Március 15.: Nemzeti Ünnep: Az

184849es magyar forradalom és
szabadságharc ünnepe; Magyar
Sajtó napja: Ezen a napon a magyar
szabadságharc kezdetét ünnepeljük.
Jelképpé vált, nemzetünk szabadság
szeretetét fejezi ki. Március 15én
minden megemlékező kokárdát tűz
ruhájára. Ez a hagyomány a francia
forradalom nyomán keletkezett, a
magyar szabadságharcosok viseltek
először nemzeti színű szalagot.
1848ban ezen a napon tört ki a
forradalom Pesten, és ekkor
nyomtatták ki az első szabad sajtó
termékeit, a 12 pontot és a Nemzeti

Dalt.
Március 18., 19., 21.: Sándor

JózsefBenedek napja. A néphit úgy
tartja, hogy ezek a napok vetnek
véget a hosszú, hideg télnek és
ekkor veszi kezdetét a termékeny
tavasz: “Sándor, József, Benedek
zsákban hozza a meleget.” “Ám ha
üres ez a zsák, nem kapod csak a
harmadát”.
Március 21.: Benedek napja a

“hivatalos” tavaszkezdés, azaz a
tavaszi napéj egyenlőség napja.
Március 24.: Vetni kell a

káposztát és a káposztaféléket, de
vigyázni kell, ha távolabbi földre
esik a vető, úgy nézze, hogy ne
találkozzék útközben kakassal, mert
majd repce nő a káposzta helyett.
Március 25.: Gyümölcsoltó

Boldogasszony napja. Jézus
fogantatásának ünnepe. Egyike az
év legjelentősebb Máriaünnepeinek.
E nap alkalmas a fák oltására,
szemzésére. Gyimesben úgy hitték,
ha ezen a napon rossz idő van, akkor
rossz tavasz várható.

SIKERES NYELVVIZSGA

Nagy Fanni, iskolánk 8.B osztályos
tanulója sikeres Magyar Állami
Alapfokú, Nemzetközi B1es szintű
Komplex nyelvvizsgát tett angol
nyelvből. Elismeréssel és
szeretettel gratulálunk a sok
elvégzett munkához és a szép
sikerhez!

Felső Andrea

Hagyományainkhoz híven a 8.a és
8.b osztály, valamint a tavaly
végzett 8. osztály Virágvasárnap
alkalmából egyegy fát ültetett a
templomkertben.
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BALATON - A MAGYAR TENGER

Nevének eredete
Magyar elnevezése a szláv "blato" (=mocsár, láp, sár)

szóból ered. Latin neve, a Lacus Pelso magyarul sekély
tavat jelent. Szlovén, szerb, horvát nyelven Blatno jezero,
szlovákul Blatenské jazero. Német elnevezése, a
Plattensee, kicsit hasonlóképpen „lapos”, azaz sekély
tavat jelent, egyben hangzásában közel áll a szláv
névhez, ezért lehetséges, hogy kialakulásában a népi
etimológia is szerepet játszott, azaz a német
anyanyelvűek értelmet adtak a számukra idegen
hangzású névnek (blatno – platten).

A Balaton földrajzi helyzete
Hazán területe gazdag tavakban. Kisebbnagyobb

tavak tarkítják a tájat több helyen is. Ezek közül
egyértelműen a „magyar tenger”, a Balaton a
legismertebb és legnagyobb. A Dunántúl központi részén
helyezkedik el, gyakorlatilag kettéválasztja országunk
nyugati felét. Tőle északra a Dunántúliközéphegység,
délre a Dunántúlidombság lankái emelkednek.
A Balaton méretei
A Balaton Közép és NyugatEurópa legnagyobb tava.

Felszíne majdnem 600 km², de folyamatosan változik,
attól függően, hogy mennyi víz van benne. A sekély vizű
tavak közé tartozik, bár hazánkban ez a legmélyebb tó.

Átlagos vízmélysége 34 méter. A déli parton sokkal
sekélyebb a víz, mint az északin. Legmélyebb pontja a
Tihanyifélszigetnél van, a Tihanyi kútnál: 13 méter.
Nyáron 20 ºC fölé emelkedik a tó hőmérséklete, az igazán
nagy kánikulákban akár 27 ºCos is lehet.
A Balaton kialakulása
A Balaton körülbelül 2022 ezer évvel ezelőtt alakult

ki, a jégkorszak végén. Ebben az időben törésvonalak
mentén lesüllyedt a terület. Nem egyszerre, hanem
szakaszosan, egyegy kisebb mélyedés képződött. A
folyóvizek feltöltötték ezeket, melyek egy idő után
egyesültek egyetlen nagy tóvá. A Balaton hordalékának
egy részét hullámzása közben szétteregette a part
mentén, főleg a déli parton, vagyis turzásokat hozott
létre.

Élővilága
A tó növényvilágának nagy részét algafajok teszik ki. A

hínárfélék között a leggyakoribbak a békaszőlőfajok. A
nádasok leginkább az északi parton maradtak fenn.
Alkotó növényeik a fedőnád (Phragmithes australis), a
tavi káka (Schoenoplactus lacustris), a zsombéksás
(Carex elata) és a keskenylevelű gyékény (Typha
augustifolia).

Az állatvilágot Európa számos madara illetve mintegy
50 féle hala mellett rengeteg egysejtű, édesvízi szivacs 
köztük az endogén balatoni szivacs , rákok, kagylók,
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valamint a halak táplálékát is jelentő csípőszúnyogok és
árvaszúnyogok is képviselik.
A Balaton vízgyűjtőn található 40 vízfolyásban eddig

37 halfaj előfordulását lehetett bizonyítani. Ezek
állománya tehát a tóhoz mérve igen gazdag (a Balatonból
rendszeresen 15–17 faj kerül elő). A vízfolyások többsége
erős humán befolyás alatt áll. A vízgyűjtő halastavai
számos, a patakok halfaunájába nem illő, természetes
állapotban elő nem forduló fajjal „gazdagítják” a
vízgyűjtő halállományát (kínai razbóra, amur, busafélék,
szivárványos pisztráng, tükörponty, ezüstkárász,
naphal). A nem honos fajok közül ki kell emelnünk a
kínai növényevő fajokat (busák, amur), melyeknek
elsősorban a somogyi oldalon található halastavakból
kiszabaduló egyedei folyamatos utánpótlást biztosítanak
a balatoni busa és amur állományoknak.

Bivalyrezervátum Balatonmagyaródnál
A tó vízgyűjtőjében a kutatóknak egy új halfaj, az

amuri géb (Perccottus glenii) előfordulását sikerült
igazolniuk. A Magyarországon mindeddig csupán a Tisza
vízgyűjtőjéből ismert halfaj megjelenése azonban nem jó
hír. Az igen agresszív inváziós halfaj komoly veszélyt
jelenthet néhány őshonos faj populációjára.
Természetvédelmi szempontból különösen nagy kihívást
jelent a hazai fauna egyik legértékesebb tagjának, a lápi
póc (Umbra krameri) állományának védelme az amuri
géb gradációjától. Ezért komoly aggodalomra adhat okot

az amuri géb megjelenése a KisBalatonba torkolló
Marótvölgyivízfolyásban, amelynek alsó szakaszán a lápi
póc jelentős állománya található.

A Balaton múltja és jelene
A Zala folyó állandóan táplálja a tó vizét, de a kisebb

patakok is ide futnak le a környező magasabb
területekről. Egyetlen lefolyása van: a Sió. Eredetileg
mocsaraslápos területek vették körül, főleg a Kis
Balatonnál és környékén. A XIX. századi lecsapolások
idején ezekről a területekről is elvezették a vizet, egyre
fontosabb üdülőhellyé vált. Sajnos a tó állapotának
egyáltalán nem tett jót ez a változás. Szerencsére az
utóbbi évtizedekben részben visszaállították a Kis
Balaton eredeti állapotát, amely fontos víztisztítója a
tónak. Néha veszélyesen lecsökkent a Balaton vízszintje,
de szerencsére az utóbbi pár évben ismét több víz van
benne. Vízállása azonban ingadozó, amely sekély vizének,
nagy vízfelületének és az éves csapadékeloszlás
egyenetlenségének köszönhető.
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