Kossuth Hírlap 2018/19-es tanév 6.(februári) száma

Február az év második hónapja a Gergely-naptárban, szabályos években 28 napos,
szökőévekben pedig 29 napos. Háromszor fordult elő a történelemben február 30-a. A
18. századi nyelvújítók a februárt az enyheges névre keresztelték át. A népi
kalendáriumban böjt előhava néven szerepel.

Időjárással kapcsolatos hiedelmek

Azt mondják, ha az idő szép és fagyos január-február fordulóján, akkor hosszú ideig tart
még a tél.
Ha ebben a hónapban mennydörög, akkor áprilisban még fagyni fog.
Ha februárban sok a hó, akkor csapadékos lesz a nyár.
Híres Születésnapok:
Február 7. Charles Dickens
Február 11. Burt Reynolds
Február 12. Abraham Lincoln
Február 15. Galileo Galilei
Február 18. John Travolta
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Február 22. George Washington
Február 25. George Harrison
Február a hóvirág hónapja. Ekkor jelenik meg a telet búcsúztató kedves növény.
Gyurcsó István: Fehér ruhás hóvirág
Csingiling, csingiling,
enyém most a szó,
lehet körülöttem
akármennyi hó.

Én vagyok az első
tavaszi virág,
játszik a szél, játszik,
köszönt a világ.

Sziasztok kedves Kossuthosok! Ez a hónap is jól kezdődött! Emlékeztek még február 1jére? Jó kis farsangi mulatságot rendezett a DÖK a felső tagozatosoknak rögtön február
1-jén, de a kicsik is egész délelőtt mulatozhattak. Nagyon élvezték, hogy valaki más
bőrébe bújhatnak.
Tudjátok-e, mi is ez a népszokás, mit is jelent a farsang?
Vízkereszttől (január 6.) húshagyókeddig (hamvazószerda előtt, húsvétvasárnap előtti
47. nap), a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése. Hagyományosan a vidám
lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemzik.
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A felső tagozatosok közül kevesen öltöztek be, de mindenki remekül érezte magát a
farsangi bulin. A zenét ismét két volt Kossuthos diákunk szolgáltatta: Slezák Péter és
Nemes Kristóf. A gyerekek elégedettek voltak a zenével, mert egy percig sem maradt
üresen a táncparkett.
A csoportos jelmez 1. helyezettjei a vidám, nevetős jelmezbe bújt 5. c osztályosok lettek
Margit néni vezetésével.
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Az egyéni győztes (idén is): Porteleki Dániel 6.c osztályos tanuló lett. Otthon is
elkészíthető ötletes, kreatív jelmezével.

Február 1-jén iskolánk udvarán ismét megrendeztük a kiszebáb-égetést.
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Február 8-án este a felnőttek is egy újabb sikeres, fergeteges hangulatú bált tudhattak
magukénak. Köszönjük a kedves szülőknek a profi szervezést!
EduShow (Zsiga Edward) jó hangulatú bűvészprodukciója igazán elvarázsolt mindenkit.
Remek választás volt a Lecsó-zenekar is, mert vidám
muzsikájukra késő éjjelig ropták a táncot szülők,
nevelők egyaránt.

A finom vacsoráról a Rostási konyha gondoskosott.

A bál bevételét természetesen a Gyermekévek Alapítvány javára fordítjuk.
A Kovács és Fiai Kft. nagylelkű adományának köszönhetően iskolánk 8 db projektorral
gazdagodott. A hozzá szükséges konzolokat a bál bevételéből finanszírozzuk. Így
elmondhatjuk, hogy iskolánk tanulói a 21. század elvárásainak megfelelő körülmények
közt folytathatják tanulmányaikat.
Vannak még kedves, támogató, jó lelkű szülők! Az 5.b
osztályba a Heinz-család adományozott egy új tanári
asztalt, a régi, kopott helyébe. Természetesen az ott
tanuló kedves gyerekek nagy örömére.
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A felsős kórus 2019. február 16-án, a Kultúrházak Éjjel-Nappal program keretében az
Öreghegyi Közösségi Házban énekelt, Molnárné Rádl Margit tanárnő vezényletével. A
rendezvényen területi képviselő-asszonyunk, Östör Annamária köszönete jeléül
megajándékozta az énekkar tagjait. Így nem csak a fellépés öröme, de tárgyi emléke is
megmarad a gyerekeknek.
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A Ciszterci Szent István Gimnázium dísztermében február 22-én tartották meg a 7.
előválogatót, mely a Pesovár Ferenc Gyermek-és Ifjúsági Népdaléneklési és Népzenei
Verseny keretein belül zajlott. A magyar kultúrának és hagyományaink megőrzésének,
továbbéltetésének egy fontos szeletét jelentő népdaléneklési versenyen iskolánk tanulói
is sikeresen szerepeltek Leiner Csilla vezetésével.
A kicsinyek Babszem csapata jutott tovább, de a felső tagozatosok is szépen szerepeltek.
Így ők is érezhették, hogy ajándékot adhattak egymásnak a népdal értékes kincséből.

Úgy
látszik,
a
február
is
eseményekben
bővelkedő
volt.
Február 26-án, kedden iskolánk aulájába érkezett egy kiállítás, melyet a Honvédség és
7

Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezet Pákozdi Katonai Emlékpark hirdetett
meg. Hazafias, katonai témájú képekből szerveztek kiállítást.
A megnyitó ünnepségen felléptek Csaba Krisztina tanárnő néptáncosai, Leiner Csilla néni
népdalénekesei, Molnárné Rádl Margit néni felsős kamarakórusa, valamint a 6. a
osztályosok hazafias költeménnyel fejezték be a színvonalas megnyitó ünnepséget.
Oláh László alezredes Úr elmondta, hogy a magyar nemzet hadtörténelméhez, a
honvédelmi témájú Kárpát-medencei rajzpályázatra az előző hat évben összesen több
mint 6000 diák ragadott rajzeszközöket, s szinte a Kárpát-medence minden tájáról
érkeztek pályamunkák.
Idén Arany János egyik költeményének kezdősora „Süvegemen nemzetiszín rózsa”
címmel ismét rajzversenyt hirdetnek a szervezők. Megkérdezte Laci bácsi, hogy hányan
szeretnének benevezni a felhívásra, és nagy örömére bizony a fél iskola feltette a kezét.
Kedves diákok! Ne felejtsétek! A pályázatok benyújtási határideje:2019. március 10!!!!!!
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A megnyitó ünnepséget jelenlétükkel megtiszteleték területi képviselőink is: Östör Annamária és
Horváth Miklós Csaba úr is. Iskolánk igazgató asszonya Strasszerné Farkas Márta vezette le az
ünnepi megnyitót.

Eee
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Humorsarok:

A 3.B - ben a tanár észreveszi, hogy két gyerek beszélget.
- Büntetésből holnapra leírjátok százszor a neveteket!
- Ez nem igazságos! - sírta el magát az egyikük - őt Kis Pálnak hívják, engem meg
Glattenbeisberger Tivadarnak!
Rejtvény: Március 15-ei eseményhez kapcsolódik. Az elrejtett sorokból megfejtendő: ki
a vers szerzője, mi a vers címe? És a megjeltett verssor. A helyes megfejtők közt csokit
sorsolunk ki !

juditalmassy@freemail.hu
szmate727@gmail.com;
//www.kossuthiskolafehervar.hu
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Közeledik a 15-ei ünnepség. Íme egy kis ötletbörze a tantermek ünnepi dekorálásához!
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