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A Nemzetközi Nőnap története 

Politikai, feminista és szakszervezeti mozgalmak küzdelmeinek eredményeképpen a múlt 

század elején valósult meg az az ötlet, hogy az év egy napja legyen jelképesen a nőké. 1857. 

március 8-án a textilipari nők emberibb munkafeltételekért és nagyobb fizetésért tüntettek. 

Bár a Nemzetközi Nőnapot először 1911. március 19-én ünnepelték meg Dániában, 

Ausztriában, Németországban és Svájcban, az ünnep a tüntetés miatt március 8-ra változott. 

Az ünnep időközben sok helyen elvesztette politikai tartalmát és jelentőségét, s jobbára 

virággal, apró ajándékokkal ünneplik. 

Ronyecz Bence 
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St. Patrick’s Day 

A St. Patrick’s Day-t vagy más néven Szent Patrik Napot március 17-én ünneplik 

Írországban. Mivel sok az ír bevándorló az Egyesült Államokban, ezért ott is sok helyen 

megtartják ezt az ünnepnapot. Vannak fesztiválok is ekkor. Ír szokás, hogy a Szent Patrik 

napon az emberek zöld ruhát viselnek, és a gyerekek megcsípik azt, aki nem. 

Vannak külön erre napra ünnepi ételek, mint a sózott marhahús és a káposzta. Az ünnep 

jelképei a 3 levelű lóhere, amely a Szentháromságot jelképezi, valamint a hárfa és a törpék.  

A törpék olyan mágikus lények, amelyeket a szivárványok lábánál élnek. Ha valaki 

megtalál egyet, akkor megkapja a mágikus lény aranyát. A törpék erdőkben élnek és cipőket 

készítenek, de roppant barátságtalanok.  

Ronyecz Bence 
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A Föld órája (20.30-21.30) 

A Föld óráját minden évben március 25-én ünnepeljük. A Föld Órája mindenkit arra buzdít, 

hogy példát mutasson tetteivel és ne csak ebben az egy órában, hanem minden nap a 

természet megóvására törekedjen. A Föld Óráján ugyanis egy órára lekapcsolják a villanyt és 

a nélkülözhető elektronikai készülékeket. 2008. március 29-én tartották a második „Earth 

Hour” rendezvényt, amikor is világszerte helyi idő szerint este 8 és 9 óra között a világ 

számos városában lekapcsolták a díszkivilágításokat és különböző környezetvédelemmel 

kapcsolatos rendezvényeket tartottak. 35 ország nagyobb városai, fővárosai, valamint 400 

kisebb városa támogatta a 2008-as „Earth Hour” rendezvényt, amelyet ekkor már mind a hét 

kontinensen megtartottak. 

Ronyecz Bence 
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Április 1. 

 Április elseje az év 91., szökőévben a 92. napja a Gergely-naptár szerint. Április bolondja a 

népszokás szerint az, akit április elsején rászednek, a bolondját járatják vele. A rászedett 

személy az április bolondja. rendeletéből ered. 1564-ben az újesztendőt április 1-jéről január 

1-jére tétette. Az akkor szokásban lévő újévi ajándékozás megmaradt, de a rendelet után 

április elsején már csak bolondos ajándékot adtak egymásnak az emberek.  

A modern időkben sokan várták az április elsejét, hogy jól kidolgozott bolondok napi 

álhíreket és vicceket alkossanak. A BBC csatorna 1957-ben például arról számolt be, hogy a 

svájci farmerek rekord spagettitermést tapasztaltak, s közben olyan felvételek voltak 

láthatóak, amelyeken az emberek tésztát szüreteltek a fákról. A Google is köztudottan minden 

évben otthont ad egy-egy bolondok napi csínynek, amely a „telepatikus kereséstől” kezdve a 

Google Térképen való játékig számos dolgot jelenthet. 

Siró István 
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Húsvét alkalmából most hoztunk nektek egy kis mesét. Boldog húsvétot kívánunk! 

Bús Ilona: Húsvéti tojás 

Valamikor nagyon régen egymás tőszomszédságában lakott egy nagyon szegény és egy 

nagyon gazdag asszony. Húsvét előtt a nagyon gazdag konyhájában sült a rétes, kelt a fánk. A 

sok jó illat csak úgy áradt a szegény udvarába; ott játszottak a a gyerekei. Egyszerre csak a 

legidősebb, a hatéves Rozika így szólt: 

– Édesanyám! Minálunk miért nem sül valami a kemencében? 

– Nincsen tojásom, amivel kalácsot vagy fánkot süthetnék. 

– Kérek én a szomszédban, van ott annyi kacsa, liba, tyúk, hogy ellepik az udvart, tojnak azok 

eleget. – mondta a kislány. 

– Vigyázz, még rád uszítják a kutyát és megharap…! – intette az anyja, de Rozika nem ijedt 

meg a harapós kutyától és kiskosarával átment a szomszédba. Alig lépett az udvarba, már 

messziről rákiáltottt a gazdag asszony: 

– Mit akarsz itt? 

Rozika illedelmesen köszönt és így szólt: – Csak pár tojást szeretnék kérni, hogy édesanyám 

kalácsot süthessen az ünnepre. 

– To-já-ááá-st!? –húzta a szót a gazdag asszony – drága kukoricán, árpán neveltem a 

tyúkjaimat, nem osztogatom én a tojást senkinek se, magamnak kell mind! Menj a rétre, kérj a 

madaraktól, azok talán adnak…! – szólt és becsapta a gyerek orra előtt az ajtót. 

Rozika egy percig szótlanul állt, majd hirtelen felvidulva a rétre futott. Virágillat, 

madárcsicsergés fogadta a kislányt. A nap melegen simogatta arcocskáját, színes pillangók 

röppentek elé, a tavaszi szellő, a futó felhő, valamennyien mintha csak kérdezték volna. „ Mit 

kívánsz, Rozika?” A kislány megérezte a szíves fogadtatást és lelkendezve mondta. 

– Kedves madárkák, ünnepre készülődünk, sok testvérem van, de egy csepp kalácsot sem tud 

sütni édesanyám, mert egyetlen tojásunk sincsen. Kértem a gazdag szomszédasszonytól, de az 
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nem adott, hozzátok jöttem hát. Kérlek szépen benneteket, adjatok nekünk pár tojást! – 

Kosárkáját egy bokor alá tette. – Holnap érte jövök, jó? – kérdezte kedvesen és hazaszaladt. 

A madarak összedugták a fejüket. – Csip-csip-csip-csirip-csipogta egy pacsirta – hallottátok, 

mit kért a kislány? 

– Csip-csip-csip, hallottuk és adunk, adunk…Egyszerre nagy sürgés-forgás keletkezett a 

réten, a madárkák szárnya libbent-lobbant, a kosárkára telepedtek és potty!…egy-egy tojást 

ejtettek bele. A nap kacagott örömében, amikor ezt látta, és fényes sugarával megfestett egy 

kis tojást. Most már volt a kosárban egy aranytojás is. Ekkor ért oda nyuszika. 

– Mak-mak-mak, mi van itt? 

– Nézz csak a kosárba, te kis csacska –figyelmeztette egy kék harangvirág. A nyuszi elámult: 

– Ó, de sok szép tojás! Fessük színesre őket! Gyertek! – szólt a virágoknak, és már jött is a 

sárga kankalin, a lila kökörcsin meg a tűzpiros pipacs. Alkonyatkor a kis kosár sok-sok színes 

tojással volt tele. Meglátta ezt a hold. 

– No, most hadd fessek egyet én is ezüstre! –és fényét egy kis tojásra festette. 

Rozika reggel kiszaladt a rétre. Ó, milyen boldogan nevetett, amikor a sok színes tojást 

meglátta a kosárban és mellette őrzőként egy tapsifüles nyuszikát! Csodálkozva nézett rá: 

– Talán te festetted? 

– Mak-mak-mak, igen, de a tojásokat ők adták – és a röpködő madarakra mutatott. 

– Tudom, tudom! –nevetett Rozika és köszönetet mondott a madaraknak, a rét virágainak és a 

napnak. Hazaszaladt a sok színes tojással, de mivel akadt köztük néhány fehér is, édesanyja 

kalácsot sütött belőlük. Nagy lett a kalács, és a sok gyerek úgy jóllakott vele, mint a duda… 

Azóta minden esztendőben tavasszal nagy sürgés-forgás van a réten: a sok nyuszi festi a 

tojásokat. Úgy, ahogy elmondtam ebben a mesében. 

Jambrik Tamara 
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Magyar költészet napja 

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta április 11-én, József Atilla 

születésnapján ünneplik. Az ünnepnapon jellemzően könyvbemutatókat, előadóesteket és 

szavalóversenyeket rendeznek. Az első ilyen ünnepet 1956 júniusában tartották, a nyári 

ünnepi könyvhéten, és csak 1964-ben kapcsolták József Attila születésnapjához. Az ünneplés 

idén Arany János születésének 200. évfordulójával is összekapcsolódik.  

Idén már lehetőségünk volt méltóképpen megemlékezni erről az ünnepről. Minden osztály 

megtanult egy József Attila- verset, amelyet az alsósok a második, a felsősök a harmadik 

szünetben mondtak el. Felemelő élmény volt közösen verset mondani, de hallgatni is. 

Rab Zita 
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Aláírás vagy dedikálás? 

 

Beni bácsi egy érdekes kiállítást szervezett számunkra. Ám előtte még tartott egy előadást is 

nekünk, ahol megtudhattuk a választ a címben feltett kérdésre. Mesélt nekünk 

gyűjteményéről, arról, hogyan, milyen körülmények között kapott aláírást egyes híres 

emberektől. Megtudtuk, kitől nem kapunk sosem aláírást, s miért. 

Bemutatta nekünk, milyen aláírásokat, dedikációkat fogunk látni, szinte már alig vártuk. Majd 

végül lementünk a könyvtárba, ahol megtekintettük a sok szép kiállítási tárgyat. 

Azt tudtátok, hogy aláírást mindenre lehet kérni? Láttunk cipőt, pólót, de még egy plüss 

egeret is.  

Nagyon tetszett mindannyiunknak ez a kiállítás, sok hasznos dolgot is tanultunk. 

         Patyanik Éva 

 

 

 

 

 

 


