Kossuth Hírlap 2019/2020 tanév
5. (januári) száma

Január az év első, 31 napos
hónapja a Gergely-naptárban.
Nevét Ianusról kapta, aki a kapuk
és átjárók istene volt az ókori
római mitológiában. A népi
kalendárium szerint január neve
Boldogasszony hava. A 18.
században a magyar nyelvújítók a
januárnak a zúzoros nevet adták.
Napok száma: 31

Sziasztok! Remélem, sokan olvastátok a decemberi számunkat, és most még többen
fogjátok a januári számot olvasni!
Pont Vízkereszt napján jöttünk suliba a hosszú téli szünet után. Remélem, jól
kipihentétek magatokat, és sikeresen fel tudtatok készülni (különösen a nyolcadikosok) a
felvételire, no meg az I. félév zárására.
A katolikus egyházban a karácsonyi ünnepkör advent első vasárnapjától, a vízkeresztet
követő vasárnapig tart. Vízkereszt a farsang kezdete.
Az ünnephez számos népszokás kötődik; ezek közül ma már csak az él, hogy ekkor szokás
leszedni a karácsonyfát.
Január 10-én több diák, tanár és szülő Budapestre ment kirándulni Molnárné Rádl
Margit tanárnő szervezésében.
Délután fél 3-kor indult az autóbusz a suli mellől. Budapestre megérkezvén először a Mc
Donaldsban csillapították éhségüket a „hosszú út” után kis tanítványaink. Öt órától egy
érdekes kulisszajáráson vehettünk részt a Vígszínházban.
A Vígszínház a legnagyobb múltú, legnépszerűbb budapesti színházak egyike.
Fiatal és kedves idegenvezetőnktől sok érdekességet tudtunk meg, és izgalmas helyeket
jártunk be vele. Megtudtuk, hogy egy osztrák építész, Ferdinánd Fellner és egy porosz
építész, Hermann Helmer tervezte a gyönyörű épületet. 1896-ban egy év alatt épült fel,
több, mint ezer néző fér el benne.
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Az épület barokk stílusú. A sok díszítés ünnepélyességet, emelkedettséget kölcsönöz.
Megtekintettük a színház többszintes belső terét, s a legmagasabb helyről láthattunk
épp egy délutáni próbát. Érdekes látványt nyújtott a zsinórpadlás. A színpad alatti részt is
láthattuk, valamint a kisebb nézők befogadására létrehozott kamaraterembe is
betekintést nyertünk.
Ezek után a gyönyörűen kivilágított Budapest utcáiban gyönyörködhettünk, s átmentünk
a Pesti Színházba, úti célunk helyszínére, ahol a TOLDI előadást tekinthettük meg.
Miklós szerepét Csöre Gábor színművész úr játszotta élőzene és vizuális effektusok
segítségével teljesen mai, modern történetet varázsolt elénk egyszemélyes előadásával.
Több egyedi ötlettel, például buszmegállóval jelenítette meg a helyszíneket, a végén,
amikor a cseh bajnokkal Miklós egy stadionban, egy focimeccsen vív meg. A kivetítőn
egy stadion látható, ahol a király szotyizik. Jókat nevettek a gyerekek a
helyzetkomikumokon, tetszett az a megoldás is, hogy csak egy hátravetett sildes sapka
jelezte a szereplőváltást. Amikor előre fordította, Miklóst jelképezte, hátrafordítva a
sapkát, a cseh Mikolát szimbolizálta. Az meg „hab volt a tortán”, amikor Miklós
vaskesztyűs kezének összeroppantását egy összeropogtatott sörös doboz hangja jelezte.
A mi tanítványaink nagyon fegyelmezetten, kulturáltan viselkedtek. Sajnálattal
tapasztaltuk, hogy akadtak rendetlen, fegyelmezetlen diákcsoportok, akik illetlenül
beszélgettek az előadás alatt.
A „színdarab „után még megtekintettük Vörösmarty ülő szobrát, ami carrarai
márványból készült és 330 cm magas.
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Fantasztikus nap részesei lehettünk! Minden percét élveztük! Köszönjük szépen
Molnárné Rádl Margit néninek a remek szervezést!
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Czombál Andris élménybeszámolóját feltétlenül olvassátok el! Továbbjutott a musical
válogatón! Gratulálunk neki és felkészítő tanárának, Erőss Orsi néninek is!

Tiéd a pálya! – musical Ki mit tud?-ot szervezett a Madách Színház. A vetélkedő célja, hogy a
musical műfaja számára olyan új tehetségeket fedezzenek fel, akik a musical-játszás három
alapkövetelményének (ének, tánc, színjátszás) birtokában vannak. A zsűriszékben többek
között Bencze Ilona, Szirtes Tamás, Polyák Lilla, Kocsák Tibor, Gallusz Nikolett, Tihanyi
Ákos, Szente Vajk, Szemenyei János, Nagy Sándor foglal helyet. A fiatalok három
korosztályban indulhattak a versenyen: 6-12 évesek, 13-18 évesek és 19-26 évesek
kategóriájában. A december 6-i határidőig 615-en jelentkeztek és küldték el a produkciójukat
bemutató videót a színháznak (köztük iskolánk 4.b osztályos tanulója Czombál András is). A
beküldött videók alapján a szakmai zsűri előválogatást tartott, ahol Andris olyan ügyesen helyt
állt produkciójával (Petőfi Sándor: Szeget szeggel, Hegedűs a háztetőn musical: Ha én gazdag
lennék) a gyermekszínészek között, hogy bejutott a márciusi középdöntőbe. (Erőss Orsolya)

MusicKell siker - A második forduló
Január 9 - én reggel izgatottan ébredtem, csak az első két órán voltam a suliban, mert már
délelőtt robogtunk Orsi nénivel Pestre.
A vonatozás után metróval folytattuk utunkat a Madách
Színházig. Azelőtt még sosem utaztam földalattin.
Mennyire gyors! Elámultam a mozgólépcső magasságán is.
Először Orsi nénivel egy
kávézóba
tértünk
be
lazításképpen,
aztán
elkezdődött a hangbeállás a
színházban.
Felrakták
rám
a
mikroportot,
aztán
megkértek, hogy kezdjem
el
a
dalomat.
Megállapítottam, hogy így
kényelmesebb énekelni, mert mindkét kezem szabad, nem kell
tartani a mikrofont. A hangpróba után körülnéztünk egy kicsit.
Nagyon szépen díszített a Madách Színház!
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A Zichy ligeti zenepavilon köré épülő, legmodernebb jégképző eljárással készülő
műjégpálya, a Kori Liget ismét megnyitotta kapuit. A korcsolyázható jégfelület
meghaladja az 700 négyzetmétert.
Iskolánk tanulói osztálykerten belül többször is igénybe vették ezt a sportolási
lehetőséget. Külön autóbusszal mentek és jöttek. A belépő 100 Ft/fő, de még ez sem
vette el kedvüket a korizástól.

Amikor már mindenki lejött, de mi még azért is nyomtunk egypár gyors kört. Sábián
Roland és Ács Máté társaságában (Zichy-Liget).
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„Az osztállyal mi is voltunk korizni .
Amikor odaértünk, felvettük a korit, és rögtön a jégre mentünk. Én,
mint műkorcsolyázó, rögtön segítettem az osztálytársaimnak.
Megmutattam nekik egy-két trükköt, piruettet. A hátrafelé
menetet is bemutattam nekik, de az egy kicsit „nagyobb falat”,
most csak az alapokra koncentráltunk. A Réka nagyon ügyes volt, a
végére már egyedül is mert korizni, a Dórival körbe-körbe tekertek
a jégen. Csak úgy siklottak már, mint az igazi versenyzők! Igaz,
párszor még elestek az osztálytársaim, de az eséseken jókat
kacagtunk, hála Isten, nem lett semmi bajunk. Alexa megmutatta a fecskét és az
angyalkát is. Ő is szuperül tud korcsolyázni.
Kellemesen elfáradtunk, de remek volt a hangulatunk, amit még a szállingózó
hóesés csak fokozott.” (Meisztner Lili 6.b)
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SZÉPÍRÓ VERSENY ISKOLAI FORDULÓ
Iskolánkban 2020. január 21-én, kedden délután rendeztük meg a speciális státuszú alsó
tagozatos tanulók számára a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi
Tagintézménye és a Fejér Megyei Oktatási Központ által meghirdetett Szépíró verseny
iskolai fordulóját.
A verseny célja: a különleges bánásmódot igénylő tanulók pozitív megerősítése,
sikerélményhez juttatása és a kézírás fontosságára való figyelemfelhívás. Két
kategóriában, az osztályfoknak megfelelő szöveget másoltak a tanulók. A versenyen
összesen 24-en mérették meg magukat. A legszebben, hiba nélkül írók tovább juthatnak
majd a megyei szintű versenyre.
Gratulálunk minden résztvevőnek.
(Babi néni)

Január 22. : A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy a
kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt.
A magyarságnak a 19. századig nem volt nemzeti himnusza. Kölcsey műve előtt a
katolikus magyarság néphimnusza a Boldogasszony Anyánk és az Ah, hol vagy, magyarok
tündöklő csillaga kezdetű ének, míg a református magyarságé a Tebenned bíztunk,
elejétől fogva (90. zsoltár) volt. Népszerű volt emellett a – hatóságok által többször
betiltott – úgynevezett Rákóczi-nóta is.
A Himnusz megzenésítésére 1844-ben írtak ki pályázatot, amelyet Erkel Ferenc, a
Nemzeti Színház karmestere nyert meg. Pályaművét 1844. július 2-án mutatták be a
pesti Nemzeti Színházban a zeneszerző vezényletével. Szélesebb nyilvánosság előtt 1844.
augusztus 10-én énekelték először, az Óbudai Hajógyárban a Széchenyi gőzös vízre
bocsátásakor. Az 1840-es évek végén ünnepi alkalmakkor még felváltva, vagy együtt
énekelték a Hymnust és a Szózatot, addig az ötvenes években a Hymnus lett a nemzeti
érzelmeket jobban kifejező népének.
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Iskolánkban minden évben megemlékezünk e
jeles napról. Idén is így történt ez. Reggel a
sulirádióban tartottunk egy színvonalas,
megemlékezést ebből az alkalomból, a 6. b
osztályosok előadásában Ötvösné Almássy
Judit néni felkészítésével.
A DÖK faliújságot is ennek az alkalomnak megfelelően „ünnepi díszbe” öltöztettük.
Délután pedig a rendhagyó műveltségi vetélkedő került megrendezésre.
Először aHimnusz „szobrát” kellett összerakni „puzzle” darabokból. Plusz pontért, hogy
ki a mű alkotója és hol található, majd tesztlapot kellett kitölteniük a gyerekeknek: volt
szókereső feladat benne, hungarikumokat megtalálni betűhalmazból, híres magyar
feltalálókat, híres embereket felismerni, illetve, hogy ki miről híres, párosítani a
találmánnyal. Ezután ismert költőkre kellett ráismerni kép alapján, s a hozzájuk tartozó
idézetet megtalálni, a költő képével azonosítani és ehhez hasonló feladatok vártak a
gyerekre. A feladatokat tanítványaink örömmel és jókedvűen oldották meg.
Az első három csapat ajándékot kapott, de azok is vidáman távoztak, akik nem nyertek,
csak „vigaszdíjat”kaptak (egy kis csokit), mert tudásukat, ismereteiket gyarapíthatták. S
versenyezni mindig jó!
Az 5-6. évfolyam magyar kultúra napi vetélkedője kis zökkenővel indult ugyan, de annál
gördülékenyebben zajlott. A csapatok villámgyorsak voltak és meglepték tanáraikat
elképesztő együttműködésükkel. Az ötödikesek méltó ellenfelei voltak a hatodik
évfolyamosoknak a műveltségi kérdésekben is. A verseny kiegyenlített mezőnyben
zajlott, az utolsó előtti feladatig mindenkinek volt esélye nyerésre. A Scrabble feladat
viszont a taktikai képességeket is előhozta és kezdett kirajzolódni az első három
helyezett. Az utolsó feladatban a Himnusz kéziratát kellett 17 apró darabból kirakni, és
ezzel kialakult a végső sorrend:
A nevezetes nap alkalmat ad arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes
hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és
továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.
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Külön kiemelném a 7.c osztályosokat, akik remekül teljesítettek, 1 ponttal lettek 4. helyezettek!

5-6. évfolyamon
I.
5.a
II. 6.c
III. 5.b

7-8. évfolyamon
I. 8.c
II. 8.b
III. 8.a
10

„Száz év” Fehérvártól a Balatonig címmel nyílt kiállítása Fekti
Vera festőművésznek, volt rajztanár kolléganőnknek a
Vörösmarty
Mihály
Könyvtár
csodaszép,
patinás
olvasótermében.
Kovács Emőke Balatoni impressziók című könyvét Fekti Vera
illusztrációi ékesítik.
Mits-Kovács Eszter zongoramuzsikájával, Schubert-keringőivel a
Balaton vizének hullámzását idézte, mely remekül passzolt Vera
Balatont idéző alkotásaihoz.
„Oly sokféle szenvedélye van a ma emberének… A kultúra
miért ne lehetne egy ezek közül?
Ráadásul ez egy jótékony hatású szenvedély!” – fűzte hozzá
Kovács Emőke történész, a kiállítás megnyitóján.
Aki még nem ismeri a művésznőt, remélem, most ezzel kedvet
kapott a tárlat megtekintéséhez! Menjetek el ti is!

11

Kossuthos sikerek:
•

Klein Benedek 8. b osztályos tanuló a megyei angol-német versenyen „A”
kategóriában I. helyezett lett

•

Az idei első verseny Mászóka Magyar Kupa nehézségi versenyen
Hegedüs-Krisó Dénes 3.hely,
Tóth-Krisó Míra 7.hely lett.

•

Czombál András arany és Gellért Szabina Blanka ezüst díjazásban részesült január 24én Dunaújvárosban a Széchenyi I. Gimnáziumban megrendezésre kerülő mesemondó
versenyen.(Tanító nénijük: Törjék Adrienn)
Szívből gratulálunk nekik!
Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy tanulóink ( a városi érmes
helyezések után ) a szombaton megrendezett megyei úszó diákolimpián is
eredményesen szerepeltek.

•

Stéger Georgina
Lindák Laura
Stéger Georgina
Gelányi Gréta

50 mell
50 gyors
50 gyors
50 hát

I. hely Bejutott az országos döntőbe!
II. hely
IV. hely
V. hely
Hajrá Kossuth! S.T.
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Humorsarok:

- Hány órát alszol egy nap Móricka?- kérdezi az iskolaorvos.
- Két, három órát.
- Jajj, de hát ez nagyon kevés!
- Mind az öt órán nem merek aludni

-Mi volt ma az iskolában, kisfiam?
-Anya, ma voltam az egyetlen, aki jelentkezett, amikor a tanító néni kérdést tett fel
-Nagyon ügyes vagy Pistike!
-És mi volt a kérdés?
- Ki törte be az ablakot?

Január 19-én lezajlottak a középiskolai felvételi vizsgák. Reméljük, jól teljesítettetek!
Mindenkit felvesznek oda, ahová szeretné, s öregbítitek iskolánk jó hírnevét. Büszkék
lehetünk majd rátok! A napokban kerül kiosztásra a félévi értesítő. Bízunk abban, hogy
mindenki elégedett a kapott jegyekkel, ha valakinek nem jól sikerült az első félév, kérem
a második félévben legyen szorgalmasabb, hogy javíthasson!

E havi „bölcsesség rovatunk”:
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Februári előzetes:
Február 7-én, pénteken lesz a farsangi bál 4 órától este ¾ 7-ig. A zenei kívánságlistát
Adrienn néninek adjátok le!
Nagyon jó szórakozást kíván! a DÖK

A farsangra süthettek fánkot is! Íme a recept:
A legismertebb farsangi fánk a szalagos fánk. A farsangi szalagos fánk általában
vizespohár nagyságú, aranybarna színű, gömbölyded olajban sült kelt tészta. A szalagos
fánk nevét a barna fánkon körbefutó, a fánk tökéletességét jelző fehér csíkról kapja.
Ahhoz, hogy ez a szalag és a fánk is tökéletes legyen, bizony kell némi rutin, és néhány
fortély, például: kiváló és szobahőmérsékletű alapanyagok, a megfelelő fánk méret,
bőséges és kellő hőmérsékletű olaj stb.
HOZZÁVALÓK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 dl tej
50 dkg liszt
5 dkg porcukor
3 dkg élesztő
2 db tojássárgája
3 cl rum
5 dkg vaj
csipet só
A sütéshez:
5 dl étolaj
Elkészítés

1. Kevés langyos tejjel, liszttel, cukorral és élesztővel kovászt készítünk.
2. A tojássárgákat a porcukorral habosra keverjük, hozzáöntjük a tejet, rumot és jól
kidolgozzuk. Az olvasztott vajat részletenként hozzáadjuk, beleszórjuk a lisztet majd
összedolgozzuk a kovásszal és langyos helyen kelesztjük.
3. Ha megkelt a tészta lisztezett deszkára borítjuk, ujjnyi vastagságúra nyújtjuk. Fánk
szaggatóval kiszúrjuk, és letakarva újra kelesztjük.
4. Lábasban olajat melegítünk, ha a fánkok megkeltek, ujjainkkal minden fánk közepét kissé
benyomjuk, úgy tesszük az olajba, hogy a fánk felső fele kerüljön alulra. A lábast fedővel
letakarjuk. Ha a fánk oldala szép piros szalagos, megfordítjuk és most már fedő nélkül
sütjük tovább
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Reméljük, minél többen beöltöztök! Jó mulatást! Már biztos várjátok a farsangi
mulatságot. Az élményeitekről a következő lapban számolunk be. Jó készülődést!
Néhány ötlet, hogy minek öltözhettek be:
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Törd a fejed! Januári rejtvény:A most következendő

ünnephez kapcsolódik a megfejtést, amit névvel,osztállyal
ellátva a”DÖK” varázsdobozba kérem betenni!

1.

1. Nem nő, hanem…

2.

2. A Toldi írója

3.

3. Időmérő eszköz

4.

4. Páros belső szervünk

5.

5. Déligyümölcs

6.

6. Egyik létigénk

7.

7. Ruhadarab is

Bárki szeretne valamit publikálni, szeretettel várjuk az irományaitokat!! Minden
kérdéssel, panasszal forduljatok hozzám bizalommal! (Judit néni)
juditalmssy@freeamil.hu
DÖK vezető
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