Kossuth Hírlap 2018/ 19-es tanév 5.(januári) száma
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január 1.: Újév napja. Újév reggelén a férfiak köszönteni mentek a rokonokhoz, de az
asszonyok ekkor nem léphettek ki a házból, mert január 1-jén asszonnyal találkozni
szerencsétlen
esztendőt
jelent.
Azt is jól meg kell gondolni, hogy mit teszünk először újév napján, mert jó eséllyel
gyakran tesszük majd ugyanezt egész évben. Sokan ezért elsején le sem fekszenek
napközben, nehogy a betegség, ágyhoz kötöttség nyűgjét vonják magukra.
január 3.: 2006-ban jelentős havazás volt Németországban. A lehullott hó súlya alatt
beszakadt egy jégpálya teteje. 11 ember halt meg a katasztrófában. Utólag kiderült, hogy
a tető műszaki állapota sem volt megfelelő.
január 3-4.: A Quadrantida meteorraj maximuma. Ez a raj rövid ideig aktív, sok
hullócsillagot csak 3-ról 4-re virradó éjszaka lehet megfigyelni belőle (ha az időjárás is
megengedi). A meteorok sikeres észleléséhez sötét, zavaró fényektől mentes helyszín
szükséges. Megpillantásukhoz nem kell távcső, de a meleg ruházat nélkülözhetetlen.
január 4.: A Föld a Nap körüli pályáján e napon éri el a Naphoz legközelebb eső
pontot (perihélium), azaz ekkor halad el a Föld a legközelebb a Naphoz. Érdekes, hogy
ennek ellenére a napsugarak ereje ilyenkor a leggyengébb. Ez a Föld tengelyének dőlése,
illetve az ebből következően igen kis szögben, ferdén beeső napsugaraknak és a rövid
nappaloknak köszönhető.
január 6.: Vízkereszt napja. Ráerősítő a téljóslásban: ha ezen a napon az eresz csurog
(olvad), akkor hosszú lesz a tél, ám, ha a hó esik, akkor korán kitavaszodik. Sokára jön
viszont el a tavasz, ha Vízkeresztkor fagy. E nap száraz időjárása azt ígéri: zivataros lesz a
nyár. Az eső ellenben azt jelzi: csapadékos lesz a tavasz is. Régen leginkább annak
örültek, ha Vízkereszt napján fújt a szél, az jó termőidőt, szerencsés évet jövendölt.
január 17.: 1783-ban, Eszéken több napja tartó esőzések, zivatarok és jégeső miatt,
január 17-én viharoszlatási célból ágyúkkal lőtték az égboltot. Akkoriban úgy vélték, hogy
a mozsárszerű ágyú elsütésekor keletkező levegőhullámok a képződő viharfelhőre
oszlatólag hatnak. Természetesen a viharfelhő képződés energiamennyiségéhez a
viharágyú által kifejtett energia az elenyészőnél is kevesebb. (Réthly Antal gyűjteménye)
január 17.: TÉLI SZENT ANTAL napja. A beteg emberek, állatok védőszentje volt.
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január 18.: Negyvenes időjósló nap a népi időjóslásban. A mondás szerint „Piroska
napján, ha fagy, negyven napig el nem hagy” (a fagy).
január 20.: Fábián és Sebestyén napja. A hagyomány szerint ez az első tavaszébresztő
nap. Ekkortájt kezdenek a fák mézgásodni, nedvet szívni.
január 21.: Ágnes napja. A régiek megfigyelése szerint, ha ezen a napon derült az idő,
akkor jó termés lesz az évben. E napon böjtölve, és néhány egyéb előírást követve a
lányok megálmodhatják jövendőbelijüket. (Szent Ágnes)
január 22.: A szőlősgazdák egyik védőszentjének napja. „Ha megcsordul Vince, tele lesz a
pince” illetve „Hogyha fénylik Vince, megtelik a pince” – ha meg nem csepereg, nem lesz
elég bor. A hagyomány szerint ezen a napon “Vince-vesszőt” metszenek, és nótaszóval
vonulnak haza a dombról. A szőlővesszőket a meleg szobába öblös szájú üvegbe
helyezik. Ha ezek kihajtanak, akkor nem fognak elfagyni a szőlőszemek. Vince időjárását
mindenütt figyelemmel kísérték a szőlősgazdák.
január 25.: PÁLFORDULÓ napja. Negyvenes napnak számít. Azt tartják, az aznapihoz
hasonló időjárás lesz a következő negyven napig. Ha az ember meglátja az árnyékát,
hosszú télre kell számítani. Az állatok is jelezték e napon az időt. A medve ugyanis, ha e
napon kijön a barlangjából, jó idő lesz. Általános hiedelem szerint Pál fordulásakor a tél
ellenkezőjére fordul, vagy jégtörő, vagy jégcsináló lesz.

Sziasztok kedves Kossuthosok!
A gyerekek nagy örömére-ha kicsit késve is-, de megérkezett a hó! Jaj,de jó! Lehet szánkózni,
hógolyózni, amit szívesen ki is használtak a diákok. Több osztály is elment a Millenniumi
emlékműhöz szánkózni. Még a nagyobb gyerekek is
élvezték.
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Kedves kolléganőnk, Vágvölgyi Elvira hatalmas álma
valósult meg azzal, hogy megnyithatta önálló kiállítását a
Köfém Művelődési Házban. Az ünnepi megnyitón beszélt
a művelődési ház igazgatója Simon József és iskolánk
igazgatónője: Strasszerné Farkas Márta is. Az ünnepi
hangulatot a felsős kamarakórus gyönyörű énekével
emelte, Molnárné Rádl Margit tanárnő vezényletével.

3

Szent
Sebestyén,
latinul
Sebastianus keresztény szent
és mártír, aki Diocletianus
római császár keresztényüldözéseinek
idején
halt
vértanúhalált. Sebestyén a
legnépszerűbb szentek közé
tartozik. Mint segítőszenthez fordultak hozzá pestis és
más – embereket vagy állatokat pusztító – járvány
idején.
Szent Sebestyén ünnepén, a pestis járványtól való
szabadulás 277. évfordulóján, a felsővárosi búcsú egész
napos rendezvényének kiemelt eseménye volt a város
fogadalmi szentmiséje, amelyet Spányi Antal megyés
püspök celebrált a város papságával.
A halálos kortól való megmenekülés emlékére a városlakók 1739-ben örök időkre szóló
fogadalmat tettek Szent Sebestyén tiszteletére. Ígéretük szerint előbb kápolnát
építettek, melyet 1800-tól 1807-ig nagyobb templommá bővítettek. Székesfehérvár
azóta minden év január 20-án püspöki szentmisével emlékezik meg a város
fogadalmáról.
Az ünnepségen részt vettek a város vezetői is, ahol iskolánk felsős kamarakórusa
gyönyörű énekével teremtette meg a lelki ráhangolódást az egész napos programhoz,
melyen Molnárné Rádl Margit vezényelt. A Szent mise után a hagyományokhoz híven
fánkkal vendégelték meg a résztvevőket.

4

A magyar kultúra napja január 22 – a kézirat tanúsága
szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban, 196 éve ezen a
napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. A
Himnusz 1903-ban vált törvényileg is a magyar nemzet
himnuszává,melyet Erkel Ferenc 1844-ben zenésített
meg.

Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb
figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk
erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi
értékeinket.
Ezen a napon hagyományainkhoz híven mi is megemlékezünk erről a napról,reggel az
iskolarádióban a 7. c osztályosok tartottak ünnepi megemlékezést, délután pedig
izgalmas, de tartalmas műveltségi vetélkedőt rendeztünk, ahol minden osztályból egy
négy fős csapat mérhette össze műveltségi szintjét.
A gyerekek jól érezték magukat, ismereteiket bővíthették, majd a verseny végén értékes
jutalomban részesültek.
5.-6. évfolyamon
I.
6.a
II.
6.b
III.
5.b

7.-8. évfolyamon
8.a
7.a
8.c
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Iskolánk aulájában megtekinthető az Árpád-házi Szent Erzsébet életéről
szóló kódex.
A kódex összeállítására tavaly rajzpályázatot hirdetett a Vörösmarty
Színház.
Összesen 10 intézmény diákjai küldték be alkotásaikat, de érkeztek
alkotások határon túlról is.
Az óriáskódexben szerepel Kovács Kata, Pisch Polett, Hodák Anna,
Rangel Regina, Koreny Réka, Lelkes Zsófia, Rangel Nóra, Hochhauser
Ronald, Németh Adelina, Szakál Kata, Kulcsár Szófia és Arany Enikő
alkotása is.

Erzsébetet többnyire rózsákkal a kötényében, kosarában ábrázolják. Ennek eredete az a legenda, mely
szerint férje halála után Erzsébet továbbra is gondoskodott a szegényekről. Egy alkalommal kenyereket vitt
gondozottjainak, mikor sógorával, Henrikkel találkozott. Annak kérdésére, hogy mit visz kosarában,
Erzsébet tartva attól, hogy esetleg megtilthatják neki a jótékonykodást, így válaszolt: rózsákat. Mikor
megmutatta, a kenyerek helyett illatos rózsák voltak kosarában – eszerint Isten nem akarta, hogy a szent
asszony hazudjon. Más történetekben Erzsébet az apjával (3 évesen) vagy férjével találkozik.
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Gyakran ábrázolják még korsóval, amelyből a szegényeknek adott inni, illetve pálmaággal, ami a halál
feletti győzelem jelképe.

Kossuthos sikerek:

Kedves Kossuthosok!
Örömmel tájékoztatlak Benneteket a hétvégi megyei úszó diákolimpia eredményeiről:
I.kcs 50 lány gyors II. helyezett Wéber Katalin
I.kcs 50 lány hát VII. helyezett Stéger Georgina
I.kcs 50 fiú mell VII. helyezett Újvári Zoltán
II. kcs 50 fiú gyors megyei bajnok: Dányádi Marcell, bejutott az országos döntőbe
II. kcs 50 fiú hát II. helyezett Dányádi Marcell
IV. kcs 4x50 fiú gyors váltó III. helyezett a Kossuth
Stróbl Attila, Klein Benedek, Szilágyi Dániel, Lédeczi Péter összeállításban
Hajrá Kossuth! S.T.

A Munkácsy Ált. Iskola j-ly-s bajnokságán Kovács Gréta 6. osztályos tanuló 5. helyezést
ért el, Budai Bálint 5.a osztályos tanuló 12. helyezést ért el.
Humorsarok:
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Vicces megoldások diákok dolgozataiban:
- II. József Mária és Terézia fia volt.
- Amikor kitört a Vezúv, pompája teljesen elpusztult.
- A valós szám az, amelyik tényleg annyi, amennyi.
- Trójában falovakkal oldották meg a tömegközlekedést.
- Az Árpád Ház nem sokáig volt üres, mert az Anjouk rögtön beköltöztek.
- A baktériumokról: Van mikroszkópikus, ami kicsit nagyobb, mint ami mikroszkóppal
látható.
- A görög ábécé kezdete: alfa, béta, céda...
- A fecske egy költöző madár, olyan mint a gólya, csak sokkal kisebb és nem hasonlít rá.
- Barbarosa seregében kitört a pestis, amely elől maga a király is csak álruhában tudott
menekülni.
- Bombay éghajlata olyan egészségtelen, hogy lakosai máshol laknak.
- Eötvös József többek között Budán született.
- A Magna Charta Libertatum kimondta, hogy ugyanazért a bűnért senkit sem lehet
kétszer megölni.
- Az éhenhalt sereg kitakarodott az országból.
- Az őserdő olyan terület, ahová emberi kéz még nem tette be a lábát.
- Szulimánt a szigeti ostromnál megölték, ezért egyelőre felhagyott azzal a szándékával,
hogy Magyarországot meghódítsa.
- Szegény árva kislány volt Marika, sem apja, sem anyja, a nagynénje is csak úgy
könyörületből hozta világra.
- A macska igen szívós állat, mert ha agyonverik még sokáig él, mielőtt megdögölne.
- A magyar vitézek többnyire nem éltek haláluk napjáig, mert már előbb elestek.
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Rejtvény:A közeledő farsang jegyében egy népszokás a helyes megfejtés. A helyes
megfejtéseket a DÖK varázsdobozba kérem névvel, osztállyal ellátva bedobni. A helyes
megfejtők között csokit sorsolunk ki!
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Februári előzetes:
•
•

A farsangi mulatságot a felsősöknek február 1-jéntartjuk ½ 5-től 3/4 7-ig.
A felnőtteknek: február 8-án 19 órától

Jó mulatást kívánunk!
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