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Hófoltos még a határ

Hófoltos még a határ
s a dombok oldala.
Szunnyadoz még a kökény
s a galagonya.

Alszik még a rengeteg
s a kertekben a fák,
de nyitogatja fehér
szemét a hóvirág.

S az ibolya is ébredez
a sombokor alatt:
költögetik a szelíd
napsugarak.

Az ibolyatő fölött
a sombokor pedig
álmában már színarany
virágot álmodok.
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1848-49-es forradalom és
szabadságharc

1848. március 14-én megérkezett Pestre a bécsi
forradalom híre. A 25 éves Petőfi Sándor, a
forradalmi ifjúság vezetője aznap este a
következő gondolatokkal tért nyugovóra:
„Holnap ki kell vívnunk a sajtószabadságot! És
ha lelövöldöznek? Isten neki, ki várhat ennél
szebb halált?” A fiatal értelmiségiek egy
csoportja a Pilvax kávéházban tartotta

összejöveteleit.
Közülük kerültek ki a
márciusi ifjak, a
március 15-i
események lelkes

szónokai, szervezői: Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Jókai Mór, Irinyi József,
Degré Alajos, Vidats János, Sükey Károly, Bulyovszky Gyula, Vajda János.
Március 15-én az ifjak a nép nevében lefoglalták Landerer Lajos nyomdáját.
Kinyomtatták a 12 pontot és a Nemzeti dalt. Délután háromkor nagygyűlést
tartottak a Nemzeti Múzeumnál. Ezután megindult a tömeg Budára, hogy a
bebörtönzött Táncsics Mihályt kiszabadítsa. A forradalom
szabadságharcként folytatódott. Sok győztes, és vesztes csata után végül
elbukott a szabadság ügye.

Kapuvári Eszter 5.b

Március 15.: a magyar sajtó napja
Ezen a napon ünnepeljük Magyarországon a szabad és független újságírást, a könyvnyomtatást, a
rádiózást és a televíziózást. Az ünnep annak emlékét őrzi, hogy 1848-ban ezen a napon úgy
nyomtatták ki a Nemzeti dalt és a 12 pontot, hogy ahhoz nem kérték az uralkodó engedélyét.

Kónyi Annamária 5.b

Gondolatok a hazáról
Magyar órán azt a feladatot kaptuk, hogy egy képzeletbeli riporter kérdéseire válaszoljunk. Ezek, a
következők voltak:
Mit jelent neked a haza?
Milyen érzés számodra, hogy magyar vagy?
Mit gondolsz, milyen szerepet játszanak a magyar, történelem, földrajz tanulmányaid a
magyarságtudatod alakításában, formálásában?

-Számomra a haza egyaránt jelenti Magyarországot és az otthonomat is. A haza nekem nagyon fontos.
Egyfajta biztonságot jelent, egy helyet, ahová mindig visszatérhetek. Magyarország szerintem nagyon
szép hely, én szeretek itt élni. Szeretném részletesebben megismerni hazám múltját. Minden országnak
vannak népszokásai, amiket, ha többen megtartanának, sokkal összetartóbb lenne a nemzet. A haza a
családot, az otthont is jelenti. Én nagyon jól érzem magam otthon, mert ott minden megszokott és
nyugalmas. Azt szeretem a legjobban, amikor az egész család összejön, és együtt vagyunk. Nagyon
sajnálom azokat az embereket, akiknek nincs hová hazamenniük. Amikor az ember külföldre utazik,
egy idő után honvágya lesz. A hazaszeretet az embernek hazája, népe iránti szeretete, odaadása.
Szerintem azok az emberek egyáltalán nem szeretik a hazájukat, akik forradalmat akartak, és
tönkretették a tv-székházat. Ezek csak ártottak Magyarországnak.
-Büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok, mert Magyarország gyönyörű hely Közép-Európa
szívében, és a világ egyik legszebb és legnehezebb nyelvét beszéljük. Felemelő érzés, amikor egy
magyar ember világversenyen győz, vagy éppen Nobel-díjat kap. Nagyon jó érzés, amikor a világ
bármely táján utazunk, szinte mindig találkozunk magyarokkal. Gyönyörű érzés, amikor egy
megemlékezés alkalmával felidézzük Magyarország múltját.
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-Szerintem fontos, hogy magyart tanulunk, mert így megtanuljuk használni anyanyelvünket és
megismerhetjük Magyarország nagy költőit, íróit és műveit. Történelmi tanulmányaink során pedig
hazánk dicső és szomorú múltját ismerhetjük meg. Az pedig szerintem fontos, hogy mindenki tudja
hazájának múltját és ne csak a jót, vagy a rosszat ismerje meg. A földrajz is sokat számít, mert ismerni
kell hazánk tájait, idegenforgalmi látványosságait, gazdasági és ipari életét is. Szeretném
részletesebben megtudni azt, hogy a magyarok hogyan jutottak el idáig, ahol most élünk, és hogy
milyen volt az őshaza. Kamocsár Kinga 8.a

-Az én hazám Magyarország, mely egy gyönyörű kis ország Közép-Európában. Legnagyobb
magyarnak Széchenyi Istvánt tartjuk, mert talán ő tett a legtöbbet a hazánkért. Nekem a haza az
otthonomat és a családomat is jelenti. Én nagyon szeretek otthon lenni, mert otthon van a kistesóm,
akivel sokat játszok, az anyukám és az egész családom. A szólás is így szól: Mindenhol jó, de legjobb
otthon. A hazánkban a kormányváltás miatt jelenleg több helyen tüntetések zajlanak, többször sajnos
rongálás az eredménye. Szerintem ezek az emberek nem teljes szívből szeretik a hazájukat.
-Engem nagy büszkeséggel tölt el, hogy magyar vagyok. Igaz, hogy ez egy kicsi ország, de nagy
múltja van. Régen még tengerpartunk is volt. Büszke vagyok arra, hogy sok híres tudós, költő, sőt még
Nobel-díjas is élt és még él is hazánkban. Irigylem azokat, akik az olimpián vesznek részt, mert azok
képviselhetik hazánkat azon a nagy rendezvényen.
-Örülök annak, hogy a tanórákon sok mindent megtudhatok Magyarországról. Én már hazánk szinte
minden táját bejártam,ami szerintem segít a tanulásban is. Nagyon sok költő és író írt a hazájáról.
Történelemből megismerhetem hazám múltját, földrajzból a tájait, és magyarból pedig az íróit és a
költőit. Egy szóval: én nagyon szeretem Magyarországot. Kamocsár Ákos 8.a

-A haza a szülőföldet jelenti, ahol születtem, és ahol élek. Számomra ez a legkedvesebb hely az egész
világon, itt érzem jól magam. Amikor távol vagyok, jóleső érzés hazajönni. A hazaszeretet az ember
legnemesebb érzései közé tartozik, amelyik emberben ez nem él, annak az érzelemvilága nagyon
szegény.
-Nagyon jó érzés, mert szeretem az országunkat, a nyelvünket, és az itt élő embereket. A magyar nyelv
nagyon szép, egészen különleges hangzású. Semmilyen más országéval nem hasonlítható össze.
-A magyarságtudat az országunkon kívül rekedt magyarokban is él. Akárcsak bennünk. A történelmi
események következtében sok magyar ember más országban él. Nekik nehezebb, mint nekünk.

Csendes Szilvia 8.a
„Ez a szó jelentheti az emberek számára fontos otthont, lakóhelyet, ahol született és nevelkedett, vagy
a nemzetet, országot, amelynek az állampolgárai. Számomra ez a szó jelenti egyben a meleg otthont és
az országot is, amelyben élek.”
„Jó érzéssel tölt el, ha például versenyeken képviselhetem e kis országot és hogy ezt vallhatom
hazámnak. Jó látni, amikor az olimpiákon vagy országos versenyeken lengetik a magyar zászlót, és jó
hallani a magyar szurkoló szavakat. Én a mi himnuszunkban érzem a legtöbb érzést, amely visszahat a
múltunkra is, és büszkeséggel tölt el.”
„Fontos, hogy megismerjük a múltunkat, a magyarság és az ország történelmét. Így jobban
megbecsülhetjük a sok szenvedést, amit átéltek elődeink a jövőért, az ország jólétéért. A történelem
által már megtanulhattam, mennyi mindenen mentünk át, és hogy eleget bűnhődtünk az előzetes
hibáinkért. A földrajz is szintén sok, fontos tudással lát el minket, tanulókat az országunkról. Sokunkat
befolyásolja munkaválasztás szempontjából is, amellyel akár segítheti és támogathatja nemzetünket.”

Horváth Petra 8.a
- A haza számomra egy olyan terület, ahol otthon érzem magam. Tudom,hogy mik a szokásai, mi a
múltja, történelme a magyar népnek. Úgy gondolom, legyek bárhol a világon, mindig visszavágyok és
vissza is jövök Magyarországra. Minden ember így van ezzel. Még azok is, akik nem a saját
hazájukban élnek. Szerethetünk több országot is, ott is jól érezhetjük magunkat, de mindenkinek csak
egy igazi hazája van.
- Magyarórán megismerkedem a költőkkel, írókkal, nyelvtanon pedig azzal, hogyan írjuk helyesen a
szavakat. Történelemből tanultam a magyarság történetét, milyen harcokban, háborúkban vettek részt.
Földrajzon pedig a különböző tájakkal ismerkedhetek meg; Magyarország domborzatával, folyóival,
városaival. Így sokkal többet megtudhatok a hazámról. Szántó Vivien 8.b
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125 éve született, és 40 éve halt meg Kodály Zoltán

Kodály Zoltán 1882. (125 évvel ezelőtt) december 16-án
született Kecskeméten.
1900-ban kezdte tanulmányait a budapesti konzervatóriumban,
ahol 1904-ben végzett. 1905-ben a Pázmány Péter
Tudományegyetemen a magyar-német tanári oklevelet is
megszerezte. Itt ismerkedett meg, és kötött barátságot Balázs
Bélával is. Bartókkal együtt népzenét gyűjtve beutazta a magyar
vidéket. 1906-ban hozták nyilvánosságra első népzenei
gyűjtésüket. 1907-ben a Budapesti Zenei Főiskola professzora
lett. 1923-ban Bartókkal együtt megbízást kapott, hogy ünnepi
zenét szerezzen Buda és Pest egyesülése 50. évfordulójának
ünnepségére. Az eredmény a tenorra, kórusra és zenekarra írt
Psalmus Hungaricus volt, ami a zeneszerzőnek 1926-ban
nemzetközi hírnevet hozott. 1926-ban a volt Háry János című

daljátékának a bemutatója. 1930-ban szerezte a Marosszéki táncok című művet, 1932-ben a
Székelyfonót, 1933-ban a Galántai táncokat, 1936-ban a Budavári Te Deumot, 1939-ben a
Concertót. 1943-ban az MTA tagja lett. 1946-1949-ig az akadémia elnöke. Ugyanebben az
időszakban hangversenykörutat tett külföldön. 1959-ben, első felesége, Sándor Emma halála
után feleségül vette Péczely Saroltát. 1966-ig járt külföldi előadókörutakra, megérte a Magyar
Népzene Tárának első megjelenését is. Az elvei szerinti mindennapos énekoktatást
Budapesten 120 iskolában vezették be.
Kodály Zoltán 1967. (40 évvel ezelőtt) március 6-án, reggel ¾ 6-kor, szívroham
következtében hunyt el Budapesten.

Április 11.: Költészet napja
1905-ben e napon született József Attila. Az iránta való
tiszteletből 1964 óta minden évben ekkor ünnepeljük a költészet
napját. A XX. század egyik legnagyobb költője mindössze 32 évet
élt.

70 éve halt meg József Attila
Budapest külvárosában született 1905. április 11-én. Három éves
volt, amikor édesapja elhagyta a családot. Édesanyja nagy
szegénységben nevelte két leánytestvérével, Jolánnal és Etussal
együtt. Mindenben igyekezett segíteni édesanyjának. Ő azonban
korán meghalt rákban. Az édesanyja elvesztése élete végéig
hatással volt rá; verseiben sokszor emlékezik meg róla. Pl.:
Mama, Anyám. 17 éves volt, amikor Juhász Gyula, a költő
felfigyelt tehetségére. Neves lapok közölték verseit.
Szegénységben élt, betegsége egyre súlyosbodott. 1937. december

3-án halt meg Balatonszárszón, ahol egy tehervonat halálra gázolta.
Molnár Máté 7.bEzt a versét 11 évesen írta.
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„Április bolondja, május szamara”

Április elseje a bolondság, a tréfálkozás napja. Ilyenkor sok minden megengedhető, és az ötletes
tréfákon nem illik megsértődni. Persze, mindennek van határa, és nem jó, ha a bolondozás durvaságba
torkollik. Ám a jól irányzott poénok frissítően hatnak az emberre. És azt vajon
tudod-e, hogy honnan származik az áprilisi tréfálkozás szokása?
Végre itt az április, ami a szerelem és a bolondozás hónapja. Ezt az időszakot
az ókori rómaiak Vénusz istenasszonynak szentelték, mert a naptárt
megreformáló Julius Caesar a saját családjának ősanyját tisztelte benne.
Vénusz járulékos mellékneve pedig „aprilis” volt, amely szó a latin „aperire”
„megnyitni” igéből ered. Mivel a szerelem istennőjéről van szó, a „megnyitás”
eredetileg a szülés aktusára vonatkozott, de naptári fogalomként később úgy
magyarázták, hogy a konzulok április elsején nyitották meg hivatalosan az
esztendőt.
Ám hogy ebből a napból miképpen is lett a „Bolondok napja”, azt valójában nem lehet tudni.
Rengetegféle találgatás van az eredetéről, ám egyik sem túl meggyőző. Talán az óitáliai
Szaturnáliákból származó középkori bolondünnepre vezethetjük vissza. Az egyetlen szépséghiba csak
az, hogy ezt az ünnepet december 28-án, vagy újév napján, január elsején tartották. Egy másik forrás
szerint az áprilisi tréfálkozás eredetét Franciaországban kell keresnünk. A régi francia naptár szerint az
esztendő április l-jén kezdődött. Ezen a napon ősi szokás szerint az ismerősök ajándékokkal lepték
meg egymást. IX. Károly király 1564-ben azt a rendeletet hozta, hogy az esztendőnek onnantól fogva
január l-jén kell kezdődnie. Így az ajándékozások időpontja is áttolódott január elsejére, de a régi
évkezdet még sokáig kísértett az emberek emlékezetében. Eleinte április l-jén is küldözgettek
ajándékokat egymásnak, majd - tekintettel a kettős költségre - az április elseji ajándékozgatás
átalakult: értékes meglepetések helyett inkább tréfákat küldtek, s végül kialakult az a szokás, hogy a
hamis évkezdetet hamiskodással, vagyis bolondozással ünnepelték meg.
Talán az egyik legrégebbi tréfát Toulouse grófja, XIV. Lajos francia király fia eszelte ki. Áldozatul
Gramont márkit választotta. Március 31-ének éjszakáján, mialatt a márki aludt, a gróf cinkosaival
kilopatta a ruháit. Minden egyes darabot felfejtettek, majd újra összevarrtak, de szűkebbre. Reggel a
márki fel akarta húzni a nadrágját, de nem fért bele. Riadtan nyúlt mellénye után, ám nem tudta

begombolni. Ugyanígy járt a kabátjával is. Javában
küszködött, amikor rányitotta az ajtót az egyik
cinkostárs: „Az istenért, márki, mi történt Önnel?
Egészen meg van dagadva!” A márkiról gyöngyökben
hullt a veríték, hogy miféle furcsa és borzasztó
betegség üthet ki rajta. Orvosért futtattak, - az orvos
pedig - aki szintén beavatott volt - megvizsgálta,
receptet írt és gondterhelten távozott. Elszaladtak a
recepttel a gyógyszerészhez, aki visszaküldte, hogy
nem érti. Nem is érthette, mert ez volt ráírva latinul:
„Accipe cisalia et dissue purpunctum”. Vagyis „Végy
ollót, és vágd fel a mellényedet!” Hogy a márki miképp
reagált az ugratásra, azt ma már nem tudhatjuk. Az
viszont örök érvényű igazság, hogy másokon nevetni
könnyebb, mint magunkon - még áprilisban is.

Kiss Dominika 5.b

Április 12.: Az űrhajózás napja
Amióta a Vosztok-1 Jurij Gagarinnal 1961. április 12-én megkerülte a Földet, több mint 400 ember
járt a világűrben. Nyolc évvel később az amerikai Amstrong már a Holdra lépett. 1980-ban egy
magyar űrhajós, Farkas Bertalan is járt az űrben.

Kónyi Annamária 5.b
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Ha-Hó!

Ha-hó, akkor síelés! Na ez az, ami idén télen elég bizonytalan volt. Az idei év a síkedvelőknek nem
nagyon kedvezett. Nekünk azonban szerencsénk volt, mert február elején behavazott, s mi, az iskola
diákjai fogtuk sítalpainkat, és elindultunk Mürzstegbe. Nekem már harmadszorra volt szerencsém az
Alpok csodálatos tájain síelni. Itt a mürzstegi havasokban a kezdőtől a haladóig mindenki megtalálja a
neki megfelelő sípályát. Van itt bébi pálya, kék, piros, fekete és erdei pálya; ezek a különböző
nehézségi fokokat jelentik. Tanáraink: Kocsis Zsuzsa néni, Tormáné Zsuzsa néni és oktatónk, Lajos
bácsi nagy türelmének és hozzáértésének köszönhetően pár nap alatt mindenki megtanulhatott síelni.
Az utolsó nap már a legszebb és a leghosszabb erdei pályán is lecsúszhatott az, aki szorgalmasan
gyakorolt. A jó hegyi levegőn estére mindenki nagyon elfáradt, de azért mindig sokáig fent maradtunk
beszélgetni. Ennek a tanáraink annyira nem örültek, de mi nagyon jól éreztük magunkat. Ennek meg is
lett az eredménye, mert az ötödik nap végére mindenki nagyon elfáradt.
Remekül éreztük magunkat a csodálatos hegyi sípályán. Remélem, jövőre is eljutunk ide. Köszönjük,
hogy az iskolánk ilyen lehetőséget biztosít a diákjainak.

Czinkóczi Dániel 7.b

Siklani jó!

Sebestyén Bence 4.a
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Januárban tartotta iskolánk a farsangi bált. A bál a
mulatságról szól. Aki kedvet kapott, beöltözhetett
különféle jelmezekbe. A mi osztályunkból is
többen így tettek, és a Hófehérkét, valamint a hét
törpét jelenítették meg. Pár napot gyakoroltak és
már itt is volt a nagy nap. Más osztályok is hasonló
módon készültek a péntekre. A jelmezverseny után
egy kicsit táncolhattunk, azt követően pedig
tombolahúzás volt. Rengeteg ajándékot lehetett
nyerni. Sok tanár és sok diák is nyert. A
főnyeremény egy torta volt, amit a mi osztályunk
ajánlott fel. Mivel a süteményért nem jelentkezett
senki, ezért mi ehettük meg. Véget ért a
tombolahúzás, és táncolhattunk tovább. A mulatság
2000-ig tartott.
Nagyon jól éreztük magunkat, és reméljük, hogy jövőre is megrendezi az iskola a farsangi bált.
Nagyon szépen köszönjük a pedagógusok fáradozását!

Németh Erzsébet 7.a

Unger Márk 4.a
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Hóvirág csoport
A Hóvirágocskák nagyon sportos életet éltek ezen a télen. Úszás, korcsolyázás, ovitorna, ovifoci és
oviolimpiás felkészülés tarkította mindennapjainkat, ezen kívül nagyon sokat levegőztünk,
futkároztunk az udvaron, és a tornaszobába is örömmel mentünk minden alkalommal. Január 22-én a
Magvassy sportcsarnokban mérkőztek meg a győri oviolimpiások egymással. Három kisgyermekünk:
Kiss Bori, Kiss Bendi és Németh Lóri is a csoportot erősíti. Feledhetetlen élmény volt a Vaskakas
Bábszínház Moha és Páfrány című bábelőadása február 7-én, amikor még az óvónénik is egy kicsit a
gyermekkoruk varázsát idézhették vissza. Mindannyiunk szeme csillogott, nagyokat nevettünk,
izgultunk a mese közben.
Február 16-án „Bál, bál, maszkabál”, minden jelmez készen áll, málnaszörp és szalmaszál, és állt a
bál, zene, móka, kacagás, lufizás, s megannyi gyermekbolondság. Űztük a telet, égettük a Kiszét, s
vajon megijesztettük ezt a furcsa-bolondos télvégét?
Február 22-én egy nagyon érdekes természetvédelmi interaktív kiállítást láttunk a kastélyban, ahol
nem csak filmen, hanem képek, kirakók, homokpad, mikroszkóp segítségével kerülhettünk a kicsik
közelebb környezetünk közvetlen és távolabbi élővilágához.

Ibolya csoport
Farsang február 16-án
Jelmezes bálunkra a „kisbíró” /Tarró Ervin/ dobolta össze a csoportot. A szülőknek vidám csúfolós-
mondókás, énekes műsorral kedveskedtünk. A délelőtt folyamán volt még jelmezes felvonulás,
tombolasorsolás, sok-sok versenyjáték, tánc, móka, kacagás. Télbúcsúztató és tavaszváró műsorunkat
a Kisze-báb elégetésével zártuk. A Hóvirág csoporttal közösen énekelve, verselve álltuk körbe az
udvaron az égő télűző Kisze-bábot.

Ovis farsang

Százszorszép csoport:
Kardos Botond, Zsédely
Boglárka, Kardos Ramirez

Százszorszép csoport: Kardos Botond,
Tar Krisztián, Karikás Máté, Horváth
Richárd,
Alsó sor: Kardos Titusz Ramirez,
Szabó Laura, Mészáros Lilián, Turi
Dániel
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„Itt a farsang áll a bál”

A február a farsangi készülődés
jegyében zajlott. Barkácsoltunk,
feldíszítettük a csoportszobákat,
folyosókat. A farsangi dekorációk
közül sokat sajátkezűleg
készítettünk. Alkottunk jelmezeket
‚álarcokat is, amelyekbe belebújva
mókáztunk, táncoltunk a hónap
folyamán. A Rozmaring
csoportban cirkuszos játékot is
játszottunk, ahol zsonglőr,
kötéltáncos, állatidomár, bohóc,
varázsló stb. léptek fel. A farsangi
népszokásokat, népi táncokat,
énekeket, csúfolókat is

felelevenítettük. Mindezeket a bálon a szülőknek be is mutattuk. A Százszorszép csoport
vidám állarcokat festett, amelyeket viselni is gyönyörűség volt. A szülők és a nagyszülők
vidám hangulatban együtt táncoltak a gyerekekkel a bálon. A Méhecske csoport sokat énekelt,
táncolt az év folyamán.. Így a farsangi készülődés jó alkalom volt arra, hogy a vidám
dalokhoz egyszerű tánclépéseket tanuljunk. Így aztán a farsangi bálon nem csak CD-re
‚hanem a közösen énekelt dalokra is együtt roptuk a táncot. Az Alma csoport délután rendezte
a bált. A szülők és a gyerekek jelmezbe bújtak, és együtt mókáztak a vidám összejövetelen. A
Szentjánosbogár csoport a Kastélyban lévő divatkiállítás megtekintésével kezdte a farsangi
készülődést. A lányok körében osztatlan sikert arattak a szép ruhák. „Tudod mi leszek
farsangkor?” - kérdés naponta elhangzott. Volt, aki titokban tartotta, volt aki örömmel mesélt
a jelmezéről. Sajnos az idén sokan megbetegedtek, így ők nem rophatták velünk a táncot. A
farsangi készülődés mellett más programjaink is voltak: edzés az ovi olimpia edzés, ovi foci,
korcsolya .Az ovi olimpia selejtezőn bejutott a csapatunk a középdöntőbe. Gratulálunk nekik!
Füredi Virág Nyuszi csoport a kismegyeri óvoda rajzpályázatának egyik nyertese lett. Neki is
gratulálunk! A Nyuszi- és
a Rozmaringos nagycso-
portosok a rendőrség által
meghirdetett „Pindur
Pandúr KI-MIT-TUD”-on
versengtek. A Balázsolás
idén közösen az udvaron
zajlott. Utána a
Szentjánosbogár
csoportosoktól finom
meleg teát kaptunk, hogy
elűzzük a torokbajt. A
farsangi időszakot szép és
tartalmas koncerttel zártuk
a Harmónia együttes
jóvoltából.
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Tavaszköszöntő

A felső tagozatosok is színes, változatos műsorral mutatkoztak be a szülőknek, érdeklődőknek. A
műsorban szerepelt aerobic bemutató, társastánc, hangszerjáték, színdarab, vers és énekkar.
Az igazgató néni bevezetőjéből kiderült, hogy a szereplők által bemutatott műsorszámokra nem a
tanórán, hanem délutáni külön foglalkozásokon készültünk fel.

Nagyon vártuk már ezt a napot. Mindenki sokat készült az előadásra. Az 1.a és a 4.a népi játékot
mutatott be: a téltemetést. Néhány negyedikes zongorázott. A másodikosok angol mondókákat
mondtak el. A harmadikosok német dalt adtak elő. Az énekkarosok a tavaszról daloltak. Volt
aerobic bemutató is. Néptánccal zárult a műsor. Mindenki, aki szerepelt, nagyon ügyes volt.

Timár Eszter, Baksa Boglárka 4.a
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A tavasz ébredése
Az első tavaszi virágok megjelenésére, a pacsirta hangjára már nagyon vártunk, hiszen ez is a tavasz
közeledtét jelenti. Melyek is ezek az első tavaszi virágok, és mi jellemzi őket?

Ibolya
Jellemzői: Bokros termetű, 8-15 cm magas évelő növény. Talaj felszínén kúszó
indákat fejleszt, amelyek a csomókon legyökereznek. Levelei tőállásúak, csipkés
szélűek. A levél tövén 2 széles vagy lándzsás-tojásdad, rojtos szélű pálha fejlődik. 1
cm hosszú, széles virágai vannak. Virágzás: március-április Termőhely: Tölgyesek,

cserjések. Semleges kémhatású vagy meszes talajon; 1200 m-ig.
Hóvirág
Jellemzői: Ovális, feketésbarna hagymájú, felálló szárú 10-30 cm magas évelő
növény. Hosszuk a virágzáskor 6-15 cm. A szembetűnő, fehér virágtakaró
egyenlőtlen. A termés tojásdad, körülbelül 1 cm hosszú tok. Virágzás: február-április
Termőhely: Nyirkos és sziklás erdők, ligeterdők, üde tölgyesek, cserjések; 2000 m-ig.

Nárcisz
Jellemzői: Többnyire 2-3 levelű, 14-40 cm magas, nagyon változékony, évelő növény.
Levelei tőállásúak, szálasak, 1-2 cm szélesek. Világossárga virágai ritkán párosával
nyílnak, kitárulva elérhetik a 4-7 cm szélességet is. Virágzás: március-április ill. április-
május Termőhely: Nedves rétek, mészben szegény hegyi rétek, nyílt erdők, erdőszélek,
patakpartok; 1000 m-ig.

Smercsek Enikő 5.b

Interaktív természeti kiállítás
Február 21-én az interaktív természeti kiállítást néztük meg a kastélyban. Először a kisfilmet néztük
meg, ami a Duna, a Mosoni-Duna, valamint a közötte elterülő Szigetköz élővilágát mutatta be. A
filmben láthattunk szemmel is látható gerincteleneket, pl.: piócát, apró rákokat, csibort stb. A vetítés
után mikroszkóppal is megnézhettük ezeket az apró állatokat. Azután pedig mindenki örömére
elkezdődtek a játékos feladatok. Volt köztük olyan, amelyben a sas táplálékláncát kellett felépíteni.
Egy másikban puzzle elemekből kellett kirakni egy halat; négy méter hosszú lett. Ez a hal a viza volt,
ami hazánk vizeiből sajnos már kihalt. Nagyon tetszett nekünk ez a kiállítás, mert nem csak
nézelődtünk, hanem játékosan szereztünk ismereteket.

Szele Richard, Szenftner Áron, Kovács Bálint 5.b
Az osztályunk megnézte a Bezeredj-kastély nagytermében rendezett interaktív természeti kiállítást.
Amint beléptünk, egy nagy fából készült madár tárult a szemünk elé. A néni – aki vezette a kiállítást –
először a Szigetköz élővilágát mutatta be számítógépen. A bemutató után izgalmas „játékokat”
próbálhattunk ki. A barátnőimmel egy nagy, négy méteres vizát raktunk ki, ami fából készült puzzle
volt. Különböző állatok lábát nyomhattuk bele a földbe, s ismerhettük meg így a jellegzetes
lábnyomaikat. Kirakhattuk puzzleből a Szigetköz térképét is. Nagyon élveztük, tanulságos volt a
kiállítás.

Fehér Anna Fruzsina, Madár Zsanett 5.b

Az Audiban járt a nyolcadik osztály
A gyárba nagyon nehéz a bejutás, 14. életév alatt pedig egyáltalán nem lehetséges.
Még az ott dolgozók is csak meghatározott időn belül léphetnek be,az odalátogatók is
csak előzetes bejelentkezéssel. A mágneses kapuk biztosítják a további biztonságot,
ezért sok személyes tárgyat nem lehet bevinni. A kamerás mobilok tiltva vannak. A
bemutatás egy tájékoztató vetítéssel kezdődött: a gyár történetéről, az általános
tudnivalókról. Később körbevezettek bennünket azon a részlegen, ahol az Audi TT gyártása zajlott,
előzetes megrendelés alapján, igények szerint. Az alap karosszériától a kocsi próbaútjáig végig
kísérhettük az autók gyártási folyamatát. Egy autó hat óra alatt készül el a futószalagokon, ahol
állomásonként csak öt percet dolgozhatnak rajta a dolgozók, akiktől precíz munkát és gyorsaságot
várnak el. Egy nap 250 Audi indul útjának. Még ha soknak is tűnik ez napi mennyiség, a győri Audi
gyár elsődlegesen a motorgyártásban jeleskedik, ami évente 1.600.000 motort jelent. Fontos szempont
a tisztaság, hogy normál körülmények között dolgozhassanak. Az Audi Hungária Motor Kft. a világ
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minden részére exportál motorokat (legnagyobb mennyiségben
V4-es motorokat). Ha a jövőben az Audinál szeretnétek
dolgozni, alapvető a magas fokú német nyelvi tudás.
Köszönjük tanárainknak ezt a remek és tanulságos
gyárlátogatást!

Horváth Petra, Szulics Roland 8.a

Városnézésen Győrben
Egyik alkalommal a helytörténeti szakkör keretében felkerestük Győr néhány nevezetességét.
Először végigsétáltunk az Aradi vértanúk útján, ahol megálltunk az aradi vértanúk emléktáblájánál és
a „szerelmesek falánál”. A Bécsi kapu térnél - ahol a régi Győr egyik városkapuja volt - megnéztük
államalapító Szent István királyunk lovas szobrát az ágyúknál, és a fülesbástyát. A vadkacsák

megetetése után tovább sétáltunk a Káptalandombra.
Útközben megálltunk Pálffy Miklós domborművénél, aki
felszabadította Győrt a török uralom alól. A
Székesegyházban megtekintettük a híres Szent László
hermát, Apor Vilmos sírját, és a vért könnyező Szűz
Mária portréját. Utána elsétáltunk a Xantus János
Múzeumba, ahol a történelem különböző korszakairól
szóló kiállítást néztük meg, amelyek nagyon jól
szemléltetik a különféle korok tárgyait, bútorait,
viseletét. Egyes tárgyakat még kézbe is lehetett venni.
Nagyon jól éreztük magunkat ezen a kis kiránduláson.

Kozmor Nikolett, Turi Nikolett 6.b, Prohászka Fanni,
Nagy Fanni 6.a

„Miénk a világ” – New York
A „Miénk a világ” előadássorozat keretében New Yorkról hallgattunk meg egy érdekes előadást, amit
Szelestey Judit tartott, aki édesapjával két hetet töltött ott. A város egyik legszebb helyén, a Centrál
Park mellett laktak. Minden reggel innen indultak városnéző sétájukra. Az előadó vetített képekkel
mutatta be a város nevezetességeit: a Szabadság-szobrot, az Empire State Building-et, a Chrysler
Building-et, és a város kevésbé ismert részeit. Mindenki azt gondolja, hogy ez egy olyan világváros,
amely tele van épülettel, felhőkarcolókkal, és sehol sincs zöld terület. Ez nem így van. A különböző
stílusban épült házak között rengeteg a zöld terület,
minden helyet próbálnak kihasználni fák, és virágok
ültetésére. Nagyon tetszett, hogy a városban
mennyire figyelnek a tisztaságra és a rendre. Az
utcán nem lehet sem cigarettázni, sem alkoholt inni.
Aki viszont ezt teszi, annak egy éjszakát a börtönben
kell töltenie. Az emberek nagyon közvetlenek és
barátságosak. A hiedelemmel ellentétben éjjel is
nyugodtan lehet sétálni az utcákon. Nagyon tetszett
az előadás, reméljük, egyszer mi is eljutunk ebbe a
gyönyörű, és óriási városba.

Kustos Dóra 6.b, Németh Erzsébet 7.a

Könyvajánló
Tom Sawyer kalandjait Mart Twaintől azoknak ajánlom, akik szeretik a kalandos könyveket. A regény
a hömpölygő Missisippi partján, Észak-Amerikában játszódik. Főhőse Tom, eleven, leleményes fiú,
aki gyakran követ el csínyt. Tom Joeval, meg még néhány gyerekkel kalózkodni akar, és ezért egy
távoli szigetre mennek. Sok hasonló kaland van a könyvben, ha érdekel, olvasd el!

Sárváry-Kovács Krisztián 4.a
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A reggeli focitorna

A focitorna mérkőzései reggel 720-kor kezdődtek. A tornán a 4-5-6. korosztályban hat csapat szerepelt.
A Vadbanda csapata, akik esélyesként indultak, de végül a második helyen végeztek. A Manchels
csapata, akik biztosak voltak benne, hogy megnyerik a rendezvényt, csak a negyedik helyet tudták
megszerezni. Az Ászok csapata is jól szerepelt a tornán, ám ők csak az ötödik helyen végeztek. Még
az FC Turtelona is részt vett a versenyen, de az ő csapatuk az utolsó helyre szorult. Részt vett még a
Borsodi SC csapata is a 4-5-6. korosztályosok bajnokságában, ők az előkelő harmadik helyen
végeztek. Végül, de nem utolsó sorban a Csanak FC csapata, ahol én is játszottam, az előkelő első
helyet szerezte meg. A 7., 8. osztályosok versenyének eredményét nem tudom, de úgy gondolom,
hogy nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos.

Szántó Gábor 5.b

Ranglista
4-5-6. osztályosok

I. Csanak FC
II. Vad Banda
III. Borsod SC
IV. Manchels
V. Ászok
VI. FC Turtelona

7-8. osztályosok
I. APEK al. SHULC
II. Old Stars
III. Lúzer FC
IV. Falábúak (lányok)

Pop History
1981. január 31-én, a Tennessee állambeli
Memphisben született Justin Timberlake, és
élete első tíz évében nem csinált semmi
érdekeset.
1977. február 2-án, a kolumbiai
BarranQuillában született Shakira.
Kilenc nappal később, ugyanekkor látta meg a
napvilágot Mike Shinoda a kaliforniai
Agourában.

Dékány Kitti 8.a

Új tinisztár született

Mark 18 éves énekes. A Ments meg, szerelem!
című film főcímzenéjének éneklésére kérték
fel. Már gyerekkora óta énekel, két és fél éves
korában már több mint 60 népdalt ismert.
Zongorázni és fuvolázni is tanult. Szereti a jó
filmeket, a festészetet, szabadidejében rajzol,
fest, fotókat készít. A klasszikus zene is közel
áll a szívéhez. Új lemeze április végén kerül a
boltokba.
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Alsós házi versenyek
Versmondó verseny
I. Reddin Krisztina 2.b
II. Kálmán Orsolya 1.b
III. Pusztai Fanni 1.b
I. Reddin Viktória 4.a és

Pryma Attila 4.a
II. Fehér Szabina 4.a
III. Halnik Mátyás 3.a

Mesemondó verseny
I. Nagy Péter 2.a
II. Sebestyén Regina 2.b
III. Juhász Réka 1.a
I. Sebestyén Bence 4.a
II. Pintér Ákos 4.b
III. Horváth Petra 3.a

Matematika
I. Nagy Ádám 2.b
II. Varga Bence 2.b
III. Unger Vivien 2.b
Magyar
I. Maár Kristóf 2.b
II. Rum Gergő 2.b
III. Finta Boglárka 2.b

Városi terematlétika verseny
I. korcsoport
Fehér Bíborka 2.b távolugrás II., 60 m futás II.
Szalai Dorina 3.a távolugrás III., 60 m futás III.
II. korcsoport
Sebestyén Bence 4.a távolugrás I.
Dávid Levente 5.b távolugrás II., futás III.
Pénzes Martin 4.a futás II.
Pintér Marcell ?? távolugrás III.
Horváth Petra 3.a 60 m futás I., távolugrás II.
Janicsek Zsanett 4.b 60 m futás II., távolugrás III.

III. korcsoport
Füredi Péter 5.b 60 m futás I., távolugrás I.
Vulcz Benjamin 6. a távolugrás II.
Nagy Benjamin 4.a távolugrás III.
Kóti Luca 5.a futás II., távolugrás II.
IV. korcsoport
Kóti Dorottya 8.b futás I., távolugrás I.
Pénzes Patrícia 7.b futás III.
Molnár Gábor 8.a 60 m futás II., távolugrás II.

Városi anyanyelvi verseny
Kamocsár Kinga 8.a III.
Felkészítő tanár: Süveges Jusztínia

„Ezüst toll” városi helyesírási
verseny
Szántó Vivien 8.b „legjobb helyesíró”
Felkészítő tanár: Süveges Jusztínia

Czuczor Gergely Nyelvművelő Verseny
házi fordulója

I. Hegyi Barbara 6.b
II. Kovács Nóra 6.a
III. Kószás Kriszta 6.a
I. Szántó Vivien 8.b
II. Horváth Nikolett 7.a, és Zsédely Zsófia 7.a
III. Kuti Ákos 7.a, és Szenftner Bence 7.a

Szántó Vivien a városi verseny középdöntőjéből
tovább jutott a döntőbe.
Felkészítő tanára: Süveges Jusztínia

Angol házi verseny
I. Karczag Bernadett 5.a
II. Varga Laura 5.a

Felkészítő tanár: Simon Márta
I. Kelemen Bettina 6.b
II. Kalamár Réka 6.b
III. Kiss Nándor 6.b
IV. Kustos Dóra 6.b

A Fekete István Általános Iskola által

szervezett megyei angol nyelvi
versenyen a szóbelire tovább jutott: Sas
Lilla 7.b
Felkészítő tanár: Simon Lászlóné

Iskolai földrajz verseny
I. Kapuvári Kristóf 7.b
II. Pénzes Patrícia 7.b
III. Baksa Dominik 7.b
I. Szántó Vivien 8.b
II. Major Márton 8.b
III. Kamocsár Kinga 8.a

Megyei történelem tanulmányi
verseny
Ambrus Dávid 8.a 13.
Felkészítő tanár: Sulyok Attiláné
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Ezúton köszönjük az újság tiszteletbeli „fotósainak”: Sulyok Attiláné Erika néninek és
Stoller Laci bácsinak a sok képet, amit a különböző iskolai rendezvényekről készítettek.

Kis polihisztor-természetvédelmi vetélkedő
A III. helyezett csapat tagjai:
Pénzes Patrícia 7.b, Kuti Ákos 7.a, Szigethy
Ádám 8.a, Major Márton 8.b.
Felkészítő tanáraik: Sulyok Attiláné, Lázárné
Kocsis Zsuzsanna, dr. Szakálné Doktor Éva,
Wernerné Pőheim Judit

„Picur Pandur” városi közlekedési
vetélkedőn iskolánk csapata IV. helyezett
lett.
A csapat tagjai: Edelényi Flóra, Héder Csaba
1.a, Fehér Ádám, Zavada Ármin 1.b, Nagy
Dániel, Pápai Blanka 2.a, Sebestyén Regina,
Zimonyi Dániel 2.b
Felkészítő tanár: Selmeci Lajos

Megyei közlekedésismereti verseny
II. Pénzes Martin 4.a
IV. Major Márton 8.b

Felkészítő tanár: Selmeci Lajos
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CSENGETÉS, a Ménfőcsanaki Petőfi Sándor ÁMK tanulóinak lapja.
Megjelenik az „Ifjúságért” Alapítvány támogatásával.

Szerkesztő: Süveges Jusztínia, Tördelő szerkesztő: Macherné Bedőcs Rita,
Nyomtatás: Palatia Nyomda.

Kelj fel párnádról szép ibolyavirág,
Tekints ki az ablakon, milyen szép a világ!
Megöntözlek gyorsan a harmat friss illatával,
Teljen a talicskám sok szép piros tolással!


