Kossuth Hírlap
2019/20-as tanév 4.(decemberi )száma
Sziasztok! Boldog újévet kívánunk mindenkinek! Mire kézhez veszitek a decemberi
számot, már beléptünk a 2020-as évbe.

Reméljük, remekül telt el a téli szünet, tartalmasan töltöttétek, jól feltöltődtetek, és újult
erővel folytathatjátok a tanévet! Főleg itt a félévi hajrá előtt, nem árt egy kicsit belehúzni
a tanulásba! A nyolcadikosoknak mindjárt itt a felvételi!
Na, de nem akarom elvenni a kedveteket, hát nézzünk vissza egy kicsit a decemberi
ünnepváró napokra.
November 29-én megkezdődött az adventi készülődés: műsorok, sorozata. Bartha
Melinda tanárnő a felsős kamarakórussal a Karitasz felkérésének tett eleget. Az
Öreghegyi templomban adtak kedves kis karácsonyi műsort. Bartha Menta 7.b osztályos
tanuló csodás fuvolamuzsikája színesítette a kis koncertet.
A hangverseny után a gyerekeket megvendégelték, s minden kisdiák kapott egy tábla
csokoládét.
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Másnap, november 30-án, szombaton, a Vízivárosi Adventen szerepeltek
tanítványaink,s mondhatnom, nagy sikerrel. Mindenkinek tetszett a műsor. A gyerekek
szívesen és örömmel énekeltek. Az ő szívüket is boldogsággal töltötte el, hogy adhatnak
másoknak az ünnepek elején egy kis örömet, boldogságot megható, szép énekükkel.

Advent első vasárnapján az adventi koszorún Dr. Cser –Palkovics András polgármester
és Spányi Antal megyés püspök gyújtotta meg. az első gyertyát. Nagyon büszkék vagyunk
iskolánk tanulójára, Lédeczi Lotti6. a osztályos tanulóra, mert ő lett az Adventi
Jótékonysági Futás győztese, így ő
kapcsolhatta fel advent fényeit a
polgármester úrral és a püspök úrral.

Ezen a napon a város hagyományaihoz híven a KISANGYALOK kara is fellépett,köztük
iskolánk ének-zenét emelt szinten tanuló diákjai is közösen énekelték a legszebb,
legismertebb karácsonyi
dalokat.
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December 17-én iskolánk 2. a és 2.b osztályos tanulói léptek fel a Városház tér
színpadán.
Karácsonyi csillagok címmel mutatták be kedves, szívhez szóló kis műsorukat, melynek
felkészítő tanárai: Schieder Teodóra és Kálmán Angéla tanító nénik voltak.
„Iskolánk 2. évfolyamos tanulói 2019. december 17-én 10 órától léptek fel a Városház
téren felállított Adventi színpadon. A műsort osztályfőnökeik: Kálmán Angéla és
Schieder Teodóra állították össze és tanították be, a zenéket Szünder Nóra segített
megszólaltatni. Először egy mesét, majd egy betlehemes játékot láthattunk és
hallhattunk a gyerekektől, ami elnyerte a közönség tetszését, a hallgatóság nagy tapssal
jutalmazta a gyerekek előadását. A fellépés után a gyerekek egy meleg teát
fogyaszthattak el, és egy csomagédességet vehettek át a szervezőktől. Műsoruk aznap
beragyogta a nézőközönség napját.(Szünder Nóra nénin összefoglalója)
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Közben itt volt a MIKULÁS is !!
Szent Miklós a 3. században született a kis-ázsiai Patara városában, egy vagyonos
kereskedőcsaládba, de szüleit nagyon korán elvesztette. 19 éves volt, amikor nagybátyja
(szintén Miklós myrai püspök) pappá szentelte. Megtérése után Miklós jótékony célokra
szétosztogatta örökségét, a hívők így már életében szentnek tekintették, és égi jelre
megválasztották Myra püspökévé. A hagyomány szerint 342. december 6-án hunyt el
Myrában, a mai Törökország területén. 1087-ben ereklyéit és földi maradványait a délitáliai Bariba szállították, ahol tiszteletére egy gyönyörű templomot építettek.
A nevéhez fűződő leghíresebb legenda szerint élt Myrában egy szegény ember, aki nem
tudta férjhez adni három lányát, mert nem volt pénze hozományra. A dolog Miklós
fülébe is eljutott, ám a püspök túl szerény volt ahhoz, hogy nyíltan segítsen. Az éjszaka
leple alatt három arannyal teli erszényt dobott be az apának a ház ablakán át, így a
lányok megmenekedtek attól, hogy örömlánynak adják őket. Miklós e tettéért a
hajadonok és az aggszüzek védőszentje, s oltalmazója a házasságnak és az anyaságnak.
Védőszentje továbbá Oroszországnak, Görögországnak, Szicíliának, Lotaringiának és
Apuliának, a zálogházak tulajdonosainak, az illatszerészeknek, a gyógyszerészeknek, a
pálinkafőzőknek és Magyarországon Kecskemét városának is.
A Szent Miklós nagylelkűségéhez és kedvességéhez fűződő történetek nyomán alakult ki
a Mikulás-kultusz, mint népszokás. (A Mikulás a Miklós név cseh és szlovák alakja.) A
különböző népek kultúrájában szinte mindenütt feltűnik hosszú, prémes, vörös
köpenyben járó, deres szakállú, nagycsizmás alakja, személyéhez kapcsolódik a Mikulásnapi ajándékozás szokása.
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December 6-án délelőtt minden osztály a Mikulás színe elé járult a kis tornaterembe,
ahol igen alapos ismertetéssel szólt minden diákról a Télapó, s tettei, viselkedése alapján
meg is jutalmazott minden gyereket.
Nagyon sajnáltuk, hogy a fűtött helyiségben egész nap étlen, szomjan a bundájában
ücsörögve dolgozott. Immár évek óta! Köszönjük neked Mikulás! Várunk jövőre is.
A Mikulás a Krampuszaival.

Délután pedig a DÖK szervezésében a felsősök a hagyományos Mikulás bulin vehettek
részt. Volt, aki a büfében érezte jól magát, mások kis csapatban, kórusban énekelték a
dalokat, és volt, aki vidáman táncolt. Mindenki megtalálta a kedvére való szórakozást.
Köszönjük Adrienn néninek a zenei szolgáltatást!
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2019. december 14-én a gárdonyi helyi közösség szervezésében egy adventi program
keretén belül fellépett a MusicKell Amatőr Musical Együttes. Orsi néni vezetésével a 33
fős csapat nagy része jelen volt. A műsorban ismert téli, karácsonyi dalok csendültek fel
a musical csapat tolmácsolásában. (Kovács Dániel, 6.a, MusicKell tag)

2019. december 18. Az Öreghegyi Nyugdíjasklub tagjai szeretettel fogadták a nekik
készült karácsonyi műsort, melyet iskolánk másodikos tanulói s a MusicKell Amatőr
Musical Együttes tagjai (Orsi néni vezetésével) adtak elő.
(Czombál András, 4.b, MusicKell tag)
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„A 2. évfolyamnak ez volt talán az év legeseménydúsabb hete. Karácsonyi műsorukat

2019. december 18-án délután 14 órától az Öreghegyi Művelődési Ház Nyugdíjas
közönségéhez is elvitték bemutatni. A Nyugdíjasok aznap ünnepi díszbe öltöztették a
dísztermet, a színpad is karácsonyi díszben állt, és a műsor előadásához zongorát is
biztosítottak. Kálmán Angéla csapata aznap a nyugdíjasokat vonta be meseelőadásába,
Schieder Dóra tanítványai pedig Szünder Nóra zongorakíséretére énekelhettek,
furulyázhattak. Erőss Orsolya MusicKell csapata zárta aznap a Kossuth iskola
produkcióját: a felfokozott hangulatban mindenki együtt énekelt, ritmusra tapsolt. A
nyugdíjasok házi készítésű süteményekkel, míg diákjaink saját készítésű ajándékkal
kedveskedtek.”
(Szünder Nóra néni összefoglalója)

December 19-én, csütörtökön tartottuk az ének-zeneis karácsonyi koncertünket,ahol
minden ének-zenét emelt szinten tanuló diák és a MusicKell Amatőr Együttes is
szerepelt. Bartha Melinda tanárnő, aki két kórust is vezet és több hangszeren is kísért
ezen a napon „debütált” a szülők előtt, s mondhatni nagy sikerrel. Most is meghitt, szép
karácsonyi műsorral kedveskedtek a gyerekek a szülőknek, akik büszkék lehetnek
gyermekeikre. Dr.Kalmárné Várady Henriette tanárnő rendhagyó színpadi jelenetét is
nagy tapssal jutalmazta a nagyérdemű.
Iskolánk volt tanulója, Szabacsi Nándor gitárkísérete és előadása színesítette a palettát.
„2019. december 19-én folytatódott a Kossuth iskola fellépéseinek sora iskolánk
Aulájában a hagyományos Karácsonyi hangversennyel este 18 órától. A műsorban
felléptek Bartha Melinda tanítványai: az alsós és felsős kórus tagjai, akik hagyományos
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és modern karácsonyi dallamokat énekeltek szintetizátor, zongora és gitárkísérettel,
fuvolaszólóval. Szünder Nóra 1-2. évfolyamos tanítványai a hagyományos karácsonyi
dalokkal, gyertyás tánccal és a közös dalokkal készültek. Erőss Orsolya MusicKell
csapata szintén részt vett a közös dalok éneklésében, és Dr. Kalmárné Várady Henriette
színköre is kivette a részét a közös munkából, egy gyönyörű, elgondolkodtató előadással
dobogtatták meg a közönség szívét aznap. A csodás színészi játékot meghitt, szép közös
dal zárta. Aznap Szabacsi Nándor gitárkísérete és gitárszólója ékesítette a színvonalas
előadást, aki volt kossuthos diákként jött fellépni műsorunkba.”
(Szünder Nóra néni összefoglalója)
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„Az iskolai karácsonyi műsor hagyományosan az Adventi Színpad előadásából, valamint
a színkör produkciójából áll össze. Az idén 2019. december 20-án a 2. osztályosok
lelkesen készültek a reggel 8 órai műsorkezdésre. Beöltözve várták Schieder Teodóra
bevezető szavait és az azt követő fellépést, ahol iskolánk diákjainak adhatták elő
meséjüket, betlehemes játékukat, és énekelhették el karácsonyi dalaikat. A közönség
bevonása után a színkör előadását várta a közönség, ami szintén nagy sikert aratott a
gyerekek és a felnőttek körében. A felfokozott hangulatban elénekeltük a közös
karácsonyi dalokat, és megtekinthettük az osztálymikulás fotókat. Délután Erőss Orsolya
MusicKell csapata még megörvendeztette a tanári kart és iskolánk dolgozóit néhány
csodaszép karácsonyi dallal, így meghitt hangulatban búcsúztathattuk el az óévet.”
(Szünder Nóra néni összefoglalója)
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Hogy mi ez itt? Nos: Melinda néni az énekkarosokkal szerepel egy klipben!
A dal címe:
Tihanyi Dániel: Zengjen az ének (Official videoclip)
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv
%3Doj_4E7V6H5g%26feature%Dshare%26fbclid%3DIwAR0NXrkyk97uGJNEiM709uqQf
G-QkXyjNk94tHallgassátok
szeretettel, és
legyetek büszkék
társaitokra!

Ennyi csodás műsor, ennyi előadás! Azt hiszem, sikerült lélekben mindenkinek
felkészülni és mindenkit felkészíteni az ünnepekre.
Ha valakinek ez mégsem lett volna elég, hát egyes osztályok külön csapatépítő jelleggel
voltak színházban, balett előadáson, lézerharcolni vagy bowlingozni. Volt, aki moziba
látogatott el. A közös élmény közelebb hozza az embereket egymáshoz,
emlékezetesebbé teszi az éveket, megszépíti a diákéletet.
„Évek óta megszokhattuk, hogy advent idején diákjaink műsorai, kórusaink dalai is segítenek abban, hogy
az őket hallgató, néző emberek békés, megtisztult lélekkel hangolódjanak a karácsonyi ünnepekre.
Idén sem volt ez másként. Diákjaink olyan sok közösségnek varázsolták széppé az adventi készülődést,
hogy felsorolni is nehéz lenne. Kórusainkat Szünder Nóra és Bartha Melinda, a Musickell csoportot Erőss
Orsolya, a Kossuth Színkört dr. Kalmárné Várady Henriette, a második évfolyamos gyerekeket Kálmán
Angéla és Schieder Teodóra készítette fel fáradhatatlan munkával a szépséges előadásokra. Ahol csak
városszerte felléptek -sőt, még azon kívül, Gárdonyban is-, mindenütt nagy szeretettel fogadták
műsoraikat, s ők cserébe ünnepi díszbe öltöztették a közönség szívét.
Hálásan köszönjük a résztvevő diákok, felkészítő tanáraik és számtalan segítőjük (dekoráció, hangtechnika,
szülői támogatás, berendezés…) kitartó, fáradhatatlan, önzetlen munkáját.” (Gellárné Nagy Ilona)
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Kossuthos sikerek:
2019.december 1-jén a Vörösmarty megyei szavalóversenyen Czombál András 1. helyezett lett,
Gellért Szabina Blanka pedig a 2. helyezést hozta el! Gratulálunk nekik! Felkészítő tanár:

Törjék Adrienn
Tanítványunk, Tóth Krisó Dénes falmászásban bajnok lett!

Megérkezet t a január!

Humorsarok:

• Testnevelés órán:
- Most, gyerekek, feküdjetek hanyatt, lábakat fel, és biciklizzetek
levegőben!
-Pistike, te miért nem pedálozol?
- Én éppen lejtőn megyek, tanárnő!
•

Szülői értekezleten Pistikére panaszkodik a tanárnő:
- A legrosszabb gyerek az osztályban. Egyszerűen nem lehet vele bírni. És ami
mindennek a teteje, hogy idén még egyszer sem hiányzott.
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•

Tanár a fizika órán:
- Dávidka, miért van a bal füledben vatta? Talán beteg vagy?
- Nem tanárnő, csak próbálom megakadályozni, hogy ami az egyik fülemen
bemegy, a másikon kijöjjön!

•

Danika először hoz haza rossz osztályzatot.
Anyukája megrendülten nézegeti a füzetlap alján díszelgő egyest.
- Ugye tudod, kisfiam, hogy a rossz jegyért verés jár?
- Szerintem is! - lelkesedik a gyerek.
- Menjünk, én tudom, hol lakik a tanító néni!

•

Tanárnő kérem, szerintem én nem egyest érdemeltem volna erre a
dolgozatomra.
- Szerintem sem, de sajnos ez a legalacsonyabb osztályzat, amit adhatok

Horváth Piroska:Újévi köszöntő

Bort, búzát és békességet,
Otthonokba fényességet.
Lakomát az éhes szájnak.
Derék férjet minden lánynak.
Okos gyermeknek tanulást,
Gézengúznak gyors javulást.
Új világot, szebb éveket,
Jobb és boldogabb életet!
Édes csókot szerelmesnek,
Vágyat kihűlt szerelmeknek.
Elhagyottnak vigasztalót,
Társtalannak neki valót.
Kreatívnak lapot - tisztát,
Író tollba örök tintát,
Versíróknak szép rímeket.
Álmokat - tarkát, színeset.
Nemes, tiszta eszményeket,
Ugyanannyi reményeket.
Na, jöjjetek, bontsunk pezsgőt,
Köszöntsük az újesztendőt!
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Újév első reggelén rengeteg muzsikus cigány járta a falvakat, az ajtó előtt megálltak
zenélni és boldog új évet kívánni, s ezért pénzt vagy bort kaptak. De szokás volt a fiúknak
is házról-házra járni és az új esztendőre vonatkozó jókívánságokat tartalmazó verseiket
elszavalni. Elsősorban rokonokhoz, szomszédokhoz, jó ismerősökhöz mentek. Általában
pénzt kaptak a jó kívánságokért, de előfordult, hogy almát, diót, vagy süteményt.
Szerencsésnek számított, ha első utunkat újévkor keresztezte egy cigány vagy
férfiember, és szerencsétlennek számított pl. zsidóval, nővel és pappal találkozni.
Székesfehérvár-Felsővárosban a fiúk még az 1950-es években is jártak újévet
köszönteni. A kisebb fiúk ezzel a verssel:
Pici szívem, pici szám,
Boldog újévet kíván,
Pici vagyok magam is,
Sarokba állok,
Koronát várok.
A nagyobbak hosszabb verset mondtak:
Hidegen süt a nap, a föld fagyos, kopár,
Nem nyílik a virág, nem dalol a madár.
Nyíló virág helyett a szívemet adom,
Drága neveteket imába foglalom.
Éljetek, éljetek sok számos éveket,
Mondhassátok mindig, de szép ez az élet.
Boldog újévet kívánok!
Az újévi köszöntéshez való ragaszkodás a kimondott szó varázserejébe vetett hittel
magyarázható, amely szerint a versekben szavakkal kifejezett jókívánságok
beteljesedését kimondásuk is elősegít.

És ötösökben gazdag BÚÉK!
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Decemberi rejtvényünk: (Még a karácsony jegyében)
Lefelé összeolvasva kapjátok meg a helyes megfejtést A helyes megfejtők
között csokit sorsolunk. A helyes megfejtéseket, a DÖK varázsdobozba
kérem névvel, osztállyal ellátva bedobni szíveskedjetek! Sorsolás
januárban! Jó szórakozást!
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