Weöres Sándor:

KÉK A HAJNAL

Kék a hajnal, kék,
harmat hinti még*
Éledező tarka mező
tavaszi csokra szép!
Kék fönn az ég!
Kék fönn az ég!
Tavaszi szellő fújja hátunk,
ragyog a kikelet, örül a lég!
Nóta, meg ne állj,
szállj te, szállj te, szállj!
PUtty kanyarul, arc kipirul,
szapora móka vár!
Zeng, zsong a táj!
Zeng, zsong a táj!
Viola-kedvünk, szöcske-lábunk,
röpül a cinege, dalol a száj!

Ingrid Bredberg: Katrin professzor

Arthur Ransome: Fecskék és Fruskák

A tízéves Katrin nem jó tanuló, főleg a matematika megy nehezen neki.
Almaiban viszont mindent megold. 0 a
legokosabb a világon. A matematikát
még a tanáránál ia jobban tudja.
Tornaórán artistamutatványokkal kápráztatja el az osztályt; kiválóan
operál; az irigyelt, nagyszerű énekesnőnél pedig jobban énekel. Katrin
mindenhez ért, de a valóságban semmi sem sikerül neki úgy, ahogyan ő
akarja. így hát Katrin orvosságot
csinál, és megissza.... Mi történik
ezután? Megtudjátok, ha elolvassátok ezt az érdekes, tanulságos könyvet.

Ez aztán a vakáció! John kapitány,
Susan kormányos, Fitty matróz és
Roger hajósinas a Vadmacska sziget
felé tart apjuk vitorlásán, a Fecskén. Itt fogják tölteni a szünidőt
felnőttek nélkül. Rengeteg kaland
történik velük: bejárják a környező szigeteket, dombokat, és nevet
adnak nekik. Vitorlájának, halásznak. Megismerik az öreg és a fiatal Billyt is. Váratlanul azonban
két kalóz, a Fruskák elfoglalják
táborukat, és eldugják kedves hajójukat, a Feoskét. A "béketárgyaiásokon" megegyeznek a Fecskék és
a Fruskák, s együtt folytatják a
vidám nyaralást.

Ujpál Judit 5. o.
Költói u. Alt. Isk.

Anna Mária Matute: Paulina
Juanin, egy világtalan kisfiú elkerül nyirkos, hideg házukból Paulina nagyszüleihez. A jómódú földesúr családja hiába tesz meg mindent
a kisfiúért, Nin mégis vágyódik
szülei után. Paulina nagy gonddal
védi, bátoritja, hogy ne búsuljon.
Megtanítja irni, olvasni. De még
a kislány kedvessége sem pótolhatja Nin szüleit, ezért a fiú egy nap
megszökik. A hőből betegen, majdnem megfagyva hozzák vissza.
Hogyan végződik a történet? Olvassátok el!
Sállal Gabriella 5. o.
Koltói u. Alt. Isk.

Kanizsa Andrea 5. o.
Koltói u. Alt. Isk.

Halasi Mária: Egyszer csak
csöngetnek
Sárikát karosszékéhez köti betegsége* Mégsem szomorú. Édesapja
különös mesevilágot teremt számára, amelyben a szoba lakói életre
kelnek, és kaland okba bonyolódnak*
Nővére, Gabi egészséges, mégis boldogtalan* Ugy érzi, hogy minden szeretetet kishuga kap meg, őt elhanyagolják, igy egyre jobban elvadul*
Egy napon azonban megoldódik minden probléma* Aki elolvassa ezt az
érdekes regényt, sok egyéniséggel
találkozik, akik hozzásegítették
Sárikát a gyógyuláshoz, a Gabit is
fölviditják.

Halasi Mária: Kölcsönkért szülők
Biztosan emlékeztek még Lakatos
Katira, "Az utolsó padban" cimü
regény főszereplőjére* Az Írónő
folytatta Kati történetét. Ebben
a regényben a kis oigánylány balatoni táborozásáról olvashatunk*
Katinak nem könnyű beilleszkedni
az úttörőközösségbe, ám az őt körülvevő szeretet sok mindenre képes, még ezt a problémát is megoldja. Kati a táborban nemcsak új
barátokat szerez, hanem rövid időre még szülőket is kerit magának*
Érdekes, fordulatos ez a könyv*
Biztosan tetszeni fog nektek*
üjpál Judit 5. o*
Koltói u* Alt. Isk.

Csörgő Emese 5» b*
Költői u. Alt. Isk.

Szalay Lenke: Te már nagylány vagy*
Mogyoró!
"Te már nagylány vagy, Mogyoró!" mondogatja a kislány mamája* Mogyoró szerint mindig olyankor hangzik
el ez a mondat, amikor valami kötelességről van sző. Persze, ha magassarkú cipőt szeretne, vagy a tévé esti adását akarja megnézni,rögtön figyelmeztetik zsenge korára.
A közkedvelt Mogyoró-sorozat harmadik kötetében ismét találkozhattok
Petivel, Mogyoró öccsével, Marikával, Mogyoró barátnőjével, s Katival, aki játszótársból
majdnem
"udvarlóvá11 lép elő.
Kalandjaik nektek is sok derűs percet szereznek majd.
Jakab Ildikó 5. o.
Koltói u. Ált. Isk.

TAVASZI KALENDÁRIUM

Húsvét
A húsvét kétnapos tavaszi ünnep. Első napja vasárnap, a második hétfő. Húsvétkor a keresztény hívők Jézus feltámadását Ünnepelték. Országszerte húsvéthétfőn Indulnak a fiuk locsolkodni. Manapság kölnivel locsolkodnak, de régen hideg, friss kútvizzel öntözték meg a lányokat. Beköszöntek a házba, kis versikét mondtak:
Ákom-bákon berkenye,
Szagos húsvét reggele
\
Leöntjük a virágot,
Visszük már a kalácsot.••
Hiába ellenkeztek a lányok, odavitték őket a kúthoz, és a nyakukba
zúdítottak egy-két vödör vizet. A húsvéthétfőt éppen e szokás miatt
sok helyen nevezik vizbevető vagy vízhányó hétfőnek. A lányok megköszönték az öntözést, majd megkínálták a legényeket hímes tojással.
A festett himes tojás elterjedése igen régi múltra tekint vissza,az
Irániak, a kínaiak szokásaiban is megtaláljuk.
A tojás az újjászülető élet jelképe, volt, s ez a jelentése a mai
napig is fennmaradt, s ez él az öntözésért járó tojásajándékban.

Májusfaállitás
A tavasz megjöttével egyre sokasodik a munka, s igy egyre
kevesebb idejük jutott az embereknek az ünneplésre. A legények azonban ekkor sem feledkeztek meg a lányokról. Május elsején hajnalban
minden fiu a neki tetsző lány háza elé erdőn vágott fiatal jegenyét
tett. A legények a fát diszesen ki is faragták. A fa sok helyen pünkösdig maradt a lányos ház előtt, azokkal a kendőkkel felékesitve,
amelyeket a lány adott a fiúnak. A májusfaállitás után a lány szülei
megvendégelték a fiút.
A cikkek a következő könyvek felhasználásával Íródtak:
Kosa László - Szemerkényi Ágnes: Apáról fiúra. Bp. 1973*
Móra Kiadó.
Unatkozom! Mit csináljak? Szerk.: Palotás Márta Bp. 1970.
Móra Kiadó.
Ujpál Judit és Sallai Gabriella
Koltói u. Ált. Isk. 5. o.

K Ö N Y V T Á R I

H Í R A D Ó

Verseghy Ferenc születésének 220,, évfordulóján a nyelvtudós költő tiszteletére nyelvművelő versenyt hirdetett a Verseghy Fereno
Megyei Könyvtár.
A versenyre benevezhetett minden 7. és 8. osztályos úttörő, aki
szereti a magyar nyelvet, s gondolatait élőszóban és írásban
egyaránt szépen, pontosan ki tudja fejezni.
A benevezési feladat két fogalmazás Írása volt.
1. Az egyik cime:
"Nem mondhatom el senkinek,
Elmondom hát mindenkinek.n
/Karinthy: Előszó/
/Naplórészlet. Gondolataid az emberekről, magadról,
érzéseidről, a környező világról./
vagy
"Sohasem felejtem el...."
2. A másik cime:
"Egy délelőtt az iskolában" /ahogy a barátomnak elmesélném - diáknyelven./
A beérkezett irások közül a verseny zsűrijének, s a Csemegék szerkesztőségének az alábbi két fogalmazás tetszett a legjobban*

Az első óra

Csengetnek. Az osztályban vagyunk. Várunk. Mindenki képére egyforma ,halálos unalom költözik. Hétfőn az iskolaundor óriási méreteket
ölt nálunk. Osztályfőnökünk vidáman, frissen lép be. Magamra erőltetem az első számú, á buzgalom és szorgalom kifejezését.
A többiek nem erőlködnek. Ugy sem menne. Elkezdődik az óra, a borzalmas 45 perc. A tanár a táblánál lelkesen magyaráz háttal az
osztálynak. Fityfirity II. a leghátsó padban ül. Hátranézek. Kezében ormótlan kiflit szorongat. Eldobja. A péksütemények gyöngye sivitve hasit bele az osztály légterébe, majd halk koppanással Csalamádé fején köt ki. Halk derültség. Biopon az ötödik padból oson

előre. Az örökké mozgó Mütyür alá rajzszeget tesz. Mütyür lehuppan, majd ismét felpattan és üvölt. A tanár szomorúan ráncolja össze a homlokát és kihivja felelni Mütyürt. Közben előkerül egy pálpusztai sajt is. Lord Hózentráger a boldog tulajdonos. Fogja a sajtot és sürü bocsánatkérósek közepette elkeni
azt szomszédja fején. Szegény gyermek igy orrfacsaró bűzt áraszt,
Kétségbeesetten igyekszünk a tanárra figyelni. Somlói Galuska
a szemetes melletti padban táskakereskedóst folytat. Már vagy
húsz táska boldog tulajdonosat miközben a kárvallottak kétségbeesetten keresik földi javaikat.... Végre megszólal a csengő.
Megkönnyebbülten csomagolunk,Tanárunk elgondolkozva mondja:
- Mintha az osztály ma egy kissé nyugtalan lett volna!
Matuz János 8. a.
Ságvári krt,-i Ált. Isk.

Egy délelőtt az iskolában
Mi történt tegnap? Ha akarod, elmesélem neked, Negyed
nyolckor beestem a töri terem ajtaján. Mit nézel ugy rám? Azért
nem lehetett "finoman" belépni, mert amikor cibáltam kifelé a
kilincset, kiderült, hogy az ajtó befelé nyilt...
Vagy nem ezért csodálkozol? Ja, vagy ugy! Az számomra is
különös volt, hogy már tanítás előtt negyed órával beértem. Sietett az órám. A teremben nem a szokásos kép fogadott. Elámultam. Még Szivacs sem püfölte a dagadt Sámlit. Biflázott mindenki. Aztán kapcsoltam. Dolgozat lesz töriből! Mire visszaértem
hazulról - otthon hagytam a tornacuccot -, már becsengettek. Az
osztály lemásolta a fárasztó és rém nehéz kérdéseket. Aztán ültünk kukán, s vártuk a puskát az első padból. Mire hozzám ért
a cetli, már jelzőt csengettek. Szünetben mindenki vidám volt.
Szivacs eszelős örömmel kergette a dagadt Sámlit. Copfos sirt,
hogy Létra ellopta a noteszét, és az uj tőrével kéjes örömmel
vágja apró szeletekre. Szóval mindannyian fel voltak dobva. Én
nem. Csak tudnám, hogy miért rohantam haza a cuccért, mikor nem

Is leaz torna!? A második órát az orosz teremben töltöttük. Mig
a tanár a naplóban lapozgatott, addig mi feszülten figyeltünk.
A v és z betűsük halkan felnyögtek, és magukban megbocsájtották
társaik bűnét, a saját vétkeikért pedig elnézésért esedeztekt
"Csak most az egyszer ne engem feleltessen!" - fordult meg az osztály fejében* Fellélegeztünk, mikor a tanárnő becsapta a naplót*
A továbbiakban mindenki magával és a társaival foglalkozott* A hátsó padban egy maszek fodrász-szalon működött. Előtte Szivacs nyilt
levélben körözést indított Sámli ellen, aki két paddal arrébb gyanútlanul szotyolázott* A feladott lényót senki sem irta föl, csak
a stréber Konylódy. Nem baj. Úgyis az ő háziját másolja le az egész
osztály holnap* A szünetben Szivacs elverte Sámlit* Létra, Copfos
uj tőrével kifaragta a padot. A harmadik órában engem szúrtak ki*
Egy egyenletet kellett volna megoldanom* Leblokkoltam* Később szerencsére Dugó súgott* Rosszul. Egész órán kinn sínylődtem a sötét
táblánál* De a tanárnő nem bánta* örült, hogy legalább én értem
a matekot. Tévedett* Lila gőzöm sem volt az egyenletek grafikus
ábrázolásáról*Csengő! Jelezte, hogy vége a kínszenvedésnek, a halálraítélteknek ezennel meg fognak kegyelmezni, és kezdődik a szünet. A következő órán hozzáfogtunk téli tájat pingáin!. A rajzok
nem lettek egyértelműek* Marcipán például Fiesurt festette olyan
élethűen, hogy véletlenül első óra végén ezt a müvet adta be a tájképekhez, és négyes lett* Az utolsó 45 percben temperával festet*
tünk* Nekem nem sikerült jól, mert a nap és a kémény összefolyt*
De hosszas töprengés után kijavítottam, és lett belőle egy nagy
zöld felhő* Az óra utolsó perceiben mosakodtunk, mivel Létra a
mosdó felé igyekezve végigvágódott a padlón, és a kezében tartotta a kanárisárga szinü vizet* A fél osztály sárga lett tőle*
Látod, ez is olyan nap volt, mint a többi: szürke, megszokott és borzasztóan unalmas*...

Boros Andrea 8* a*
Kassai u. Ált* Isk.

150 ÉVE HALT MEG LUDWIG BEETHOVEN
Kassák Lajoat BEETHOVEN
/ réazlet /
Ó titáni harcoa, jövendőnk követe
a mély csönd alján jól sejtették a hivők
egy azép napon felzeng a végtelen dallam
hogy bekösae a világ fájó sebeit
elvesae piros magját a szabadságnak*

Testvériség
Kerényi György
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Beethoven életéről és munkáaaágáról szőlő könyvekt
Barabás Tibort Beethoven
Bp. 1962, Zeneműkiadó.
Brodszky Perenc: Ludwig van Beethoven életének krónikája
Bp. 1971* Zeneműkiadó*
Gál Zsuzsát Ludwig van Beethoven
Bp. 1966, Zeneműkiadó*
Gál György Sándort Titánok
Bp. 1969, Móra Kiadó.
Láng Györgyi Beethoven tavasza
Bp. 1973, Móra Kiadó.
Ormay Imrét Beethoven budai utazása
Bp. 1967, Zeneműkiadó.

KÖSZÖNTJÜK TAVASZI ÜNNEPEINKET

Fábián Gyulát A vörössipkás diákok* Ifjúsági regény. Bp. [1948,3
Dante* 160 1*
Fekete Sándort Kossuth Lajos*
[Életrajzi regény*] Bp* 1970*
Hóra Kiadó* 268 1*
Fekete Sándort Vasvári Pál* 18261849* Magyar Történelmi Társulat* Bp. 1951, Müveit Nép. 79 1.
Földes Mihályt Hajnal Pákozdon*
[Történelmi regény*] Bp. 1968,
Zrinyi Kiadó* 415 1.
Bölöni Györgyt Hallja kend Táncsicst
Regényes életrajz* Bp* 1965, Szépirod* Kiadó* 529 1*

Gerencsér Miklóst így élt Táncsics Mihály* [Életrajz*] Bp*
1975, Móra Kiadó. 190 1*

Dávid Antalt Háromszék nem alkuszik*
Történelmi regény* Bp* 1973, Móra
Kiadó-413 1.

Győri Dezsőt Viharvirág* Regény
a szabadságharc korából* Bp.
(1973), Magvető 704 l»Lr
A szerző Száz esztendő c* trilógiájának 1. kötete*
Folytatását Sorsvirág;TUzvirág*

Dávid Gyula - Miko Imrét Petőfi Erdélyben* Bukarest, 1972, Kriterion. 324 1.
Dienes Andrást Az utolsó év* Petőfi
és a szabadságharc* Bp* 1962, Móra Kiad* 288 1*

Illyés Gyulát Fáklyaláng* Dráma*
Bp* 1968, Szépirod. Kiadó.114 1.
Kaposvári Gyulát Szolnok az 1848/
49-es forradalom és szabadságharc időszakában*
/A szolnoki csata*/

Földes Pétert Mennyei páncélvonat. Történelmi regény az ifjúság számára. Bp. 1962, Móra Kiadó, 436 1*
Földes Pétert Az utoa hadvezére.
Dr. Landler Jenő élete* Bp.
1970, Kossuth Kiadó* 309 1*
Hegedűs Gézát Az a májusi riadó*
Hősköltemény prózában* Történelmi regény* Bp. 1969, Zrínyi
Kiadó. 170 1*

ÜNNEPE:
Arokay Lajost Jöjjetek ezrével...I
Képes album a Magyar Tanácsköztársaság Vörös Hadseregéről* Bp*
1969, Zrinyi Kiadó* 182 1*
Fahidy Józseft Teréz körút 39*
[Dokumentumregény.] Bp. 1972,
Zrinyi Kiad. 280 1.
Földes Pált 33 a 133 napból* ön leke z és. [Bp.] 1969, 170 1*
Földes Pétert A Margaréta-Ügy*
Bp* 1966, Zrinyi Kiadó, 243 1*

Hetes Tibort Stromfeld Aurél* Bp*
1967, Kossuth Kiadó* 381 1*
Kovái Lőrinct A hét géppuskás*
Ifjúsági regény* Bp. 1967, Móra Kiadó. 269 1.
Előzményeit Párbaj; Kibontott
zászló; Életre-halaÍra.
Kővágó Lászlót Internacionalisták
a Tanácsköztársaságért* Bp.1969,
Kossuth KiadÓ* 161 1*
Kubinyi Ferenct Siratni csak hazát lehet* Latinka Sándor életének regénye* Bp. 1966, Kossuth
Kiadó, 340 1.
Lengyel Józsefi Prenn Ferenc hányatott élete* Bp* 1969, Magvető. 392 1.

Gazsi Józsefi Egy zászlóalj krónikája. Ellenállók Angyalföldön.
[Dokumentumregény.] Bp. 1972,
Zrinyi Kiadó. 366 1.
György Istvánt Kétezerötszázán
voltak. Riportok. Bp. 1970,
Magvető. 136 1.
"Lesz magyar újjászületés." Az új
élet hétköznapjai 1944* szeptember 1. - 1945. május 1. [Dokumentumgyűjtemény.] Bp.(l975), Magvetőj 725 1.
Nagy Lajost Pincenapló. Bp. 1970,
Szépirod. Kiadó. 158 1.
Árokay Lajost Emlékező tájak.
A Szovjetunió Vörös Hadseregének harcai nyomán. Bp. 1970,
Zrínyi Kiadó, 271 1.
Baktai Ferenct Akik mertek.••
Magyarok az antifasiszta ellenállási mozgalomban. Bp. 1970,
Kossuth Kiadó* 169 1.
4

Csepeli Szabó Bélát Forgószél.
[Történelmi regény.] Bp. 1965,
Zrínyi Kiad. 191 1.
Gárdoa Miklóst írás a falon. Magyarország a második világháborúban. Bp. 1962, Móra Kiadó
435 1.

ölvedi Ignáct A Budai vár és a debreceni csata. Horthyék katasztrófapolitikája 1944. őszén. (2.
átd. kiad.)Bp. 1974, Zrinyi Kiadó,
242 1.
Szolnok megye 1944/45 [ezerkilencszáznegyvennégy-negyvenöt] -ös
eseményeiből.(összeáll.t Mészáros Ferenc. Szerk.; bev.t Kaposvári Gyula.) Szolnok, 1969, Damjanich Múz. sokezo 136 1.
Somlyai Magdát Hagy csaták után.
Az új élet kezdete Magyarországon. 1944-1945. (Bp.) 1975, Kossuth Kiadó, 184 1.

fEJ TOROK
1. Határozd meg szótár aegitaégével a következő szavak /berek,
dűlő, major/ jelentését, eredetét, és azt, hogy mikor szerepelt1, először irásos nyelvemlékünkben! írd meg, hogy milyen
szótárt használtál!
2»

Minden Borban kdt - két szómagyarázatot találsz, neked
azt az e/?;.y azót kell az Üres kockába beírnod, melyre
pontosan Illik mind a két értelmezéa.

A föld felett, a magasban
boltozatnak látazó térség.

Hőt és fényt bocsát ki /és
közben pusztul, fogy, il- •
letve átalakul/.

A tőrzőnek a mellkas és
az alsó test közötti része.

Megbecsülésre méltó, Jóravaló, becsületes ember.

Az előző számunk fejtörőinek megfejtései
1. Voltak, 2. Poll, 3* Zseblbaba, 4. Mészöly fekete gólyája
a gemenci erdő lakója.
Nyertesek* Mészáros Ivett, Tamua Mária, Horváth Gabriella, *
Pető Erzsébet, Török Katalin /Jászfényszaru/
Tóth Julianna /Szájol/
A szerkesztőség tagjait Csörgő Emese, Czeczon Zsuzsa, Jakab
Ildikó, Kanizsai Andrea,Sallai Gabriella,
Ujpál Judit
Az illusztrációkat az Áchim L* András Ált* Iskola 4* és 8*
osztályos tanulói készítették
Belső használatra
,
Készült a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár sokszorosító mühelyében, A/4-es nagyságban, 600 példányban*
Felelős kiadós Szurmay. Ernő
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