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Sziasztok! Ez itt a februári újság! Ugye milyen gyorsan elszaladt ez a hónap is? És nem 
unatkoztatok, igaz? Volt esemény bőven ismét. Nézzük csak vissza, mi is történt 
iskolánkban ebben a hónapban. 

De előtte szokásunk szerint a hónap jelentésével, a hónap versével köszöntenek a 
szerkesztők benneteket. 

 

Február 29. tényleg csak szökőévente jön el. Ez az a nap, ami egy átlagmagyar életében 
tizennyolcszor virrad fel. Apor Vilmos, Gioacchino Rossini és az olimpiai bajnok kajakozó, 
Kovács Katalin is február 29-én született. Akkor nekik most csak négyévente van 
születésnapjuk? Mindez semmi: néhány évszázaddal korábban még létezett február 30-a 
is.  

Tények, tévhitek és érdekességek a naptár legfurcsább napjáról: 

Szökőév és szökőnap 

A Gergely-naptár meghatározott évenként a 28 napból álló februárhoz egy napot rendel 
hozzá, így oldja meg a naptári és csillagászati év közötti különbség dilemmáját. Ezek az 
évek lettek a szökőévek, vagyis minden néggyel osztható év, kivéve a százzal oszthatók, 
ellenben szökővének számít minden négyszázzal osztható év. Vagyis szökőév lesz a 
következő időszakban 2020, 2024, 2028, de nem lesz szökőév 2100, ami ugyan osztható 
néggyel, de osztható százzal is. Ezen logika alapján nem lenne szökőév majd 2400 sem, 
ami viszont mégis az lesz, hiszen ez a kerek évszám viszont osztható négyszázzal. Vagyis 
akik 2000-ben már éltek, egy meglehetősen ritka, négyszáz évenként bekövetkező 
naptári periódus részesei lehettek - feltehetően zömmel úgy, hogy erről halvány gőzük 
sem volt.  
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Február 24. – Szökőnap – “Mátyás ugrása” 

Melyik nap a szökőnap? A szökőnap február 24. 

Ennek oka a római naptárban keresendő, amelyben Julius Caesar kihirdette, hogy 

 „a március kalendasa előtti 6. nap kettőztessék meg”, mely a mai naptárunk szerint 

február 23. napjának felel meg, melyet a szökőnap követ. Ám tévesen gyakran február 

29-ét tartják szökőnapnak. 

Miért nem február 29. a szökőnap? 

A válasz naptártörténeti okokra vezethető vissza, melynek alapja az a rossz felfogás, 

mely szerint szökőévben a február hónap egy toldaléknapot kap. A valóság azonban az, 

hogy a február 24. napja megduplázódik, így a szökőnap közbeékelődik a hagyományos 

év február 24. és 25. napja közé, ezért Mátyás névnapja és az azt követő névnapok mind 

egy nappal eltolódnak, mely “Mátyás ugrása” néven is ismeretes. Ennek következtében 

február 24. napján a szökőévekben senki sem ünnepli a névnapját. 

A Julián naptár az ókori egyiptomi naptáron alapul. Az egyiptomiak azonban nem 

használtak szökőéveket, bár ismerték magát a jelenséget, hogy a csillagászati év csak 

1460 évenként esik egybe a naptári évükkel (ennyi idő alatt áll össze a kihagyott 

szökőnapokból egy teljes év). 

Mind a kínai, mind a héber naptár holdhónapokban méri az időt, és így a szökőévnek egy 

külön hónapja van, a szökőhónap (melyet gyakran „embolizmikus hónapnak” neveznek, 

görög szó alapján). 

Az iráni naptár szintén négy évente iktat be egy szökőnapot, de nagyjából 33 évente ez a 

periódus egy évvel meghosszabbodik, tehát ekkor a szökőévek között öt év telik el. Ez a 

pontosabb, ám bonyolultabb rendszer a tavaszi napéjegyenlőséghez igazodik. Előfordul, 

hogy az említett 33 éves periódusokat megtöri egy 29, vagy egy 37 éves periódus. 

Házassági ajánlatok 

Az 5. században Szent Patrikra és Szent Brigittára visszamenő hagyomány Írországban, 

hogy a nők csak szökőévekben tehetnek házassági ajánlatot. 
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FARSANG 

A farsang a vízkereszttől (01.06.) húshagyókeddig (hamvazószerda előtt, húsvétvasárnap
előtti 47. nap), a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése. Hagyományosan a vidám 
lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemzik. A farsang jellegzetessége, hogy a 
keresztény liturgikus naptárban nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, alapvetően a 
gazdag néphagyományokra épül (lásd: torkos csütörtök). A kereszténység előtti időkből 
származó farsangi mulatságokat az „erkölcsös” 16. és 17. században nem eredete, 
hanem bujaságot szimbolizáló szokásai miatt tiltották. 

A farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar nevén „a farsang farka”. Ez a 
farsangvasárnaptól húshagyókeddig tartó utolsó három nap, ami nagy mulatságok 
közepette, valójában télbúcsúztató is. Számos  városban ekkor rendezik meg a híres 
karnevált (riói karnevál, velencei karnevál), Magyarországon pedig a farsang 
legnevezetesebb eseményét, a mohácsi busójárást. 

  
 
Iskolánkban idén február 7-én tartottuk az alsósok farsangi mulatságát. 
 
 
 Az alsósok az osztályukban vicces, vidám vetélkedőkkel, eszem-iszommal, tánccal 
kezdtek, majd a tornaterembe vonultak. Itt jelmezbemutató és sok-sok tombolatárgy 
kihúzása után a bátrabbak táncoltak, limbóztak, játszottak. 
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2020. február 7-én délután 4 órától került megrendezésre a felsősök farsangi bulija. 
 
„ Nagy izgalommal vártuk már a farsangi bulit. 
Két farsangi vers „kikiáltásával” kezdődött a mulatság, majd az ünnepkörhöz kapcsolódó 
„Fele sem igaz” játékkal folytatódott a bulira hangolódás. 
 Az est legizgalmasabb része mindig a jelmezes felvonulás.  
A 6. a és a 6.c csoportosan is beöltözött , ami mindenkinek nagyon tetszett.  Az első 
helyezett Margit néni osztálya, a 6. c lett, akiket egy finom csokitortával jutalmazott a 
DÖK. 
Ezt követte az egyéni jelmezesek felvonulása. Idén is nagyon ötletesek voltak a jelmezek.  
Az est „fénypontja” mindig a tombola sorsolása. Nagyon sok szép ajándékkal térhettek 
haza a nyertesek. 
A zenéről Adrienn néni gondoskodott. Már jó előre összegyűjtötte a kívánságlistát, hogy 
mindenki vidáman táncolhasson. Természetesen a büfében is jó hangulatú beszélgető 
körök alakultak ki. 
Mindenki elégedetten tért haza, s már várjuk a legközelebbi bulit.” 

(Lukács Zoli) 
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2020. febr. 16-ánhetedikeseink vidám hangulatú farsangi vetélkedőn és pályaorientációs 
délelőttön vettek részt Velencén a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium szervezésében. A vetélkedő mellett fánkot sütöttek és 
természetesen buliztak is. Kellemes élményekkel gazdagodtak ezen a napon. 
Köszönjük a szervezők, a hetedikes osztályfőnökök munkáját. 
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2020.február 10-én továbbjutottak népdalénekeseink! 
 
Iskolánk alsó tagozatos diákjai közül többen is jelentkeztek a Pesovár Ferenc Gyermek- 
és Ifjúsági Népdaléneklési és Népzenei Versenyre, melynek a február 6-i, 
Lovasberényben rendezett fordulóján vettünk részt. A rohamos lebetegedések 
következtében végül 3 szóló- és 2 csoportos produkcióval indultunk. Szólistáink a 
negyedik osztályokból: Mádai Maja, Jankó Tekla és Anda Valéria voltak, akik szép, 
érthető és tiszta éneklésükkel sok dicséretet „gyűjtöttek be” a közönség és a zsűri 
részéről is. Csoportjaink közül a harmadik osztályos „Ebenguba” együttes – melynek 
tagjai: Lombino Concetta Ilona, Tóth Erzsébet Sarolta, Szolga Anna, Jákli Kata, Posch 
Dóra, Tóth Péter, Fenesi Katalin,és Kovács Réka- is ügyesen helyt állt a versenyen. 
Nagy örömünkre a negyedik osztályosok „Kitrákotty” csoportja pedig továbbjutott a 
február 28-i „megyei döntőbe”. A csoport tagjai: Pék Anna Sára, Jankó Tekla, Váczi 
Karola, Meiszter Panna Lara, Mádai Maja, Pallos Gréta Júlia, Bartha Gábor Jácint, 
Czombál András, Holy Kitti, Török Viola Boglárka, Pingor Jázmin, Anda Valéria 
Mindannyiuknak szívből gratulálunk! 
 
Köszönjük Bartha Melinda tanárnő fáradhatatlan felkészítő munkáját! 
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Február 12-én negyedikeseink kis 
csapata – a 4.b és 4.c osztályból 10 fő – 
informatika versenyen vett részt a 
Hétvezér Általános Iskolában. A 
feladatok között egy farsangi kép 
elkészítése Paint programmal és elméleti 
ismeretek is szerepeltek.  

A 4.b osztályos Mádai Maja a versenyen 2. helyezést ért el. 
Minden résztvevőnek gratulálunk, köszönjük a felkészítők, Erőss Orsolya és Gellárné 
Nagy Ilona tanárnők munkáját. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Tollaslabda Diákolimpia megyei fordulójában 
(2020.02.08.) Szkok Tünde 3. b osztályos tanuló 
negyedik helyezést ért el, ezzel továbbjutott a területi 
döntőre. 
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2020. 02. 12-én felső tagozatos tanulóink a városi Kosárlabda Diákolimpia döntőjében 
második helyezést értek el. A Bogár Pál válogatott kosárlabdázó emlékére megrendezett 
mérkőzést az Alba Regia Sportcsarnokban rendezték, ahol III. korcsoportos fiaink (5-7. 
osztály) a Tóvárosi Általános Iskola ellen játszottak. A döntőt Östör Annamária nyitotta 
meg, a mérkőzést követően a díjakat Mészáros Attila alpolgármester és Balássi Imre az 
Alba Regia SC elnöke adta át. A fiúk lelkesen küzdöttek és nagyon örültek az ezüst 
éremnek. Nagyon jó hangulat uralkodott a csarnokban, hiszen Márti néni és néhány 
kollégám, illetve egy egész csapat Kossuthos szurkoló gyermek buzdította játékosainkat. 
Köszönet érte mindenkinek. 
Gratulálok a Kossuthos csapat tagjainak, akik a következők voltak: 
Budai Bálint, Molnár Marcell, Körmendi Áron (6.a); Kovács Erik, Sábián Roland (7.b); 
Kovács Márk (7.c); Bányóczki Árpád (7.a); Valicsek Zétény, Kruzslicz Ádám, Posch Csaba, 
Porteleki Máté, Neszter Zsombor, Pintér Gergő, Ring Márk (5.b) 
  
Köszönjük Bárány Rita néninek is! 

 
 
 

 
Szinkronkorcsolya Magyar Bajnokság 2020.02.09.  

„Szombaton még edzésünk volt délelőtt, a jégen és 
szárazon is elgyakoroltuk a kűrt. Este edzőnk kérésére 
hamar lefeküdtünk, mert másnap korán indultunk 
Budapestre. Pankát keltette anya a legkorábban, 
elkészítette a kontyát és apa őt kivette a jégpályára, 
onnan indult a busz. Idén már öt csapatot indított az 
egyesület, a legkisebbek között még ovisok is vannak, a 
legidősebb a felnőtt csapatunk. Minden csapatnak 
egyen versenyruhája van, a korcsolyánkat egyesületi 
bőröndben visszük magunkkal. Elég jól nézünk ki együtt. 
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Délelőtt a kötelező edzések vannak, amikor a bírák előtt kell bemutatni a kűrt, így ők már 
a hivatalos verseny előtt látják a csapatokat. Kétszer lehet lefutni a programot, az 
elsőnél még nagyon izgultunk, rontottunk is, de másodikra már jól ment. Az induló 
csapatok közül sorsolással döntik el a bemutatkozás sorrendjét. Pankáék és mi is jól 
sorsoltunk, utolsónak léptünk jégre. Az edzés után ebédeltünk és szusszanunk egyet a 
verseny előtt. Kora délután bemelegítettünk szárazon, átmozgattuk magunkat. 
Öltöztünk, sminkeltünk. Ekkor már eléggé izgatottak voltunk. A verseny elég szoros 
napirend szerint zajlik, percre pontosan meg van határozva még az is, melyik csapat 
mikor léphet be az öltözőbe. Pankát még meg tudtuk nézni, mert külön korcsoportban 
indulunk. A saját ellenfeleiket nem engedi megnézni az edzőnk. Amikor a jégre lépünk, 
futunk egy bemelegítő tömböt, ami pár körön át tartó lépéssor. Majd beállunk a kezdő 
pozícióba, és egyik társunk jelzi, hogy indulhat a zene. Ez volt az első idei versenyünk, jót 
futottunk, de nem voltunk elégedettek a pontokkal. Márciusban Jihlavába megyünk 
nemzetközi versenyre, ott szeretnénk javítani a technikai pontokon. Panniék és mi is 
harmadik helyen végeztünk. Eléggé elfáradtunk, a buszon sokan aludtak hazafelé. „ 

Meiszter Dorka és Lili 6.osztályos korisok élménybeszámolója 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
A felnőttek sem maradtak ki a farsangi mulatozásból! 
 
„Február 21-én, pénteken este ismét a szülők és iskolánk pedagógusai vették birtokba az 
iskola auláját. Az idén harmadik alkalommal rendeztük meg a Kossuth-bált, mely nagyon 
jó hangulatban telt. A zene, a tánc, a jókedv jellemezte az egész estét, melyet a kid rock 
tánccsoport bemutatója és az iskolai musical csoport fergeteges műsora tett még 
izgalmasabbá.” (SZM vezető) 
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84 éves korában elhunyt Csukás István. 

 

 
 

Generációk nőttek fel olyan legendás meséin, mint a Pom-pom meséi; a Süsü, a  
sárkány; a Mirr-murr; a Nagy Ho-ho-ho-horgász, a Keménykalap és krumpliorr, a Nyár 
a szigeten és A legkisebb ugrifüles. Emellett hang- és tévéjátékok, filmek, színdarabok 
fűződnek a nevéhez és verseket is írt. 

Csukás István 1936. április 2-án született Kisújszálláson, 1957-ben abbahagyta jogi 
tanulmányait és azóta írásaiból élt. 1968 és 1971 között a Magyar Televízió munkatársa 
volt, 1978-tól a Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó főszerkesztője, majd az Új Idő és a 
Kölyök Magazin szerkesztőbizottságának tagja volt. 1993-tól a Piros Pont 
főszerkesztőjeként dolgozott 

Alkotásait számos elismerésben részesítették. 1977-ben a hollywoodi X. televíziós 
fesztiválon elnyerte az Év Legjobb Gyermekfilmje díját. Munkássága elismeréseként 
többek között 1977-ben és 1987-ben József Attila-díjat, 1984-ben Andersen-díjat, 1987-
ben az Év Könyve-, 1989-ben és 1995-ben Déry Tibor-jutalmat kapott. 1996-ban elnyerte 
a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesület életműdíját, 1999-ben Kossuth-díjjal 
tüntették ki "magas színvonalú költészetéért, közvetlen szavú, ember- és 
természetszeretetre nevelő műveiért és a kortárs gyermekirodalom megújításáért". 
2010-ben Az év gyerekkönyve életműdíjjal jutalmazták. 2011-ben Budapest díszpolgára 
lett és Prima Primissima Díjat kapott. 

Abban az évben jelent meg Mi az adu? című könyve, amelyben tárcái, portréi, egy 
egyfelvonásos színdarab és a kötet címadó művének hangjáték kapott helyet. 
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2014 januárjában a veszprémi Pannon Várszínház mutatta be új mesejátékát, az Óriás 
nyomában címmel. 2014-ben Csukás István nevét viselő díjat alapított gyermekdarabok 
elismerésére Őze Áron, a Pesti Magyar Színház igazgatója. 

2015-ben a Magyar Írószövetség örökös tagja lett, Összegyűjtött versek címmel jelent 
meg versválogatása. Ugyanabban az évben a fiatal nemzedékek színpadi mítoszainak 
megteremtéséért Szép Ernő-különdíjat, 2016-ban a Magyar Érdemrend középkeresztje 
(polgári tagozata) kitüntetést kapott. 2016-ban, 80. születésnapja alkalmából 
Kisújszálláson felavatták Pom Pom szobrát. 2016-ban Magyar Örökség Díjjal, 2017-ben a 
Nemzet Művésze címmel tüntették ki. 2019-ben A Süsü, a sárkány című meséje alapján 
készült bábfilmsorozat hőseiről alkalmi bélyegblokkot bocsátott ki a Magyar Posta, 
amely Weisenburger István grafikusművész tervei alapján, 60 ezer példányban készült. 

Annyira aktuális!!!!!!!!!!!! 
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Most szerdán volt Hamvazószerda, s ezzel kezdetét veszi a nagyböjt. 
De mi is az a hamvazószerda, tudjátok -e? 
 
Hamvazószerda – 2020. február 26. szerda 

Húshagyó keddet a hamvazószerda követi. Hamvazószerda 2020-ban február 26-ra esik. 
Minden évben mozgó dátum ez is, a legkésőbbi időpontja március 10-re eshet. Mindig az 
aktuális év húsvétvasárnapjától függ. Ettől a naptól kell visszaszámítani - a vasárnapok 
kivételével  - a negyven napot, s így állapítható meg a nagyböjt időszakának kezdete, a 
hamvazószerda. 

Mohai tikverőzés, Fejér megyei népszokás 

A kossuthos diákok szinte minden évben ellátogatnak erre az eseményre. 

A falu életének kétségkívül legjelentősebb eseménye a húshagyó keddi tikverőzés. 

Farsangi népszokások az egész országban fennmaradtak, azonban a mohai 
különlegessége, hogy külső beavatkozás, felsőbb szervezés nélkül él. 

Mikor van a tikverőzés? 
A tikverőzés a farsang utolsó napján kerül megrendezésre. Minden év húshagyókeddjén a 
14-20 év körüli legények tradicionális maskarába öltöznek: rongyszalagokkal gazdagon 
díszített bohócnak, fehérruhás szalmatöröknek, szerencsehozó kéményseprőnek, és a 
legfiatalabb alakoskodók lánynak. A színes farsangi maskarások végigjárják a falut, és 
minden házba-udvarba betérnek, hogy összegyűjtsék a tyúkólakban talált tojást (mint a 
termékenység és bőség szimbólumát). 

A szokás a nevét a csupán jelképesen elvégzett „tyúkverésről” kapta, a tyúkok fenekét a 
bohócok furkósbotjukkal jelképesen megütögetik, amely szimbolikus cselekedet a jószág 
termékenységét hivatott elősegíteni. 

A varázslás részeként a tikverőzők korommal kenik be a házak lakóit - elsősorban a 
lányokat, asszonyokat -, a járókelőket és az érdeklődőket, külön tekintettel a már 
hagyományosan az iskolákból és óvodákból idelátogató több száz gyerekre. A 
kormozással mindannyian a varázslat részeseivé leszünk. 

A tikverőzőket a házaknál a tojáson kívül ma fánk és bor is várja, az összegyűjtött több 
száz tojásból pedig az esti mulatságra rántotta készül. Ezzel a lakomával és tánccal zárul a 
falu népe számára a farsang. 

 
 

Márciusi előzetes: 

Kedves Gyerekek! Idén is szerepelnek kossuthos diáktársaink a Vörösmarty 
Színház nagy produkciójában. Az Atlantisz program keretén belül a Só című mesét 
adják elő. 2020.március 16-án hétfőn és március 17-én kedden 16 órától. Jegyek 
még korlátozott számban kaphatók Mónika néninél 1500 Ft-ért. 

Gyerek, nézzétek meg, drukkoljunk együtt kossuthos diáktársainknak! 
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Ismét jelentkezik divatrovatunk. Közeleg a tavasz, hátha adhatunk valami jó divattippet. 

A 80-as évek mellett a 70-es évek is komoly szerepet kap a 2020-as palettán.  

Talán szüleitek, nagyszüleitek gönceit elő tudjátok halászni a padlásról. Íme, néhány 
ötlet: 

Ha egyetlen színt kellene kiemelnünk a 2020-as kifutókról, az egyértelműen a narancs 
lenne, hiszen szinte az összes tervezőnél hangsúlyos szerepet kapott. 

 Nehéz elképzelni egy modern tinédzser ruhásszekrényét, farmer nélkül. 

                                                                                 Újra menő a puffos ujj is! 

 

 

 

 

 

 

  

 

Továbbra is előnyt élveznek a retró irányvonalak, különösen a hetvenes évek divatja, 
mely tálcán kínálja a magas nyakú és sálgalléros ruhákat, a trapézfarmereket, és 
a bőrhatású kreációkat. 

Lezser, akár iskolában is viselhető darabok. 

        A szögletes orrú szandálok is 

                                                                                                    kényelmesek. 

 

 

 

 

Számít az anyag, a minta is. Télen ne viselj nyári, könnyű anyagú ruhát, főleg ne vastag 
felsővel, tavasszal, nyáron pedig vastag anyagú ruhát! A kétféle anyagot pedig ne 
keverd! 

Akármi legyen is a divat, mindig egyéniségedhez illő ruhadarabot válassz! Öltözködj 
mindig ízlésesen, az alkalomhoz illően! 
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https://www.retikul.hu/probafulke/70-es-evek-trendje-oszi-divat/
https://www.retikul.hu/probafulke/garbos-nyaku-ruha-divat/
https://femina.hu/szepseg/farmerek-moletteknek-tel-2019/
https://www.retikul.hu/probafulke/borhatasu-ruhadarabok-trend/


 

Humorsarok: 
 

Farsang van az iskolában,a tanító néni végignéz az osztályon, 
hogy ki, minek öltözött be. 
Zolikán korona van, meg palást, tehát ő király. Juliskának szárnya 
van, meg varázspálcája, ő biztosan tündér. Amikor odaér 
Jenőkéhez, látja, hogy nagy csillag van a fejére ragasztva, egy 

kötéllel meg hatalmas csavart húz maga után. Megkérdezi: 
-Jenőke, te minek öltöztél be? 
-Én vagyok a csillagfejű csavarhúzó! 
 
A kínai suliban farsangot rendeznek. Chuan lesz a postás, Lee a hóember, Cseng a 
telefon. 
  
 

Móricka elhatározza, hogy beöltözik a farsangi bálba! A száját vastagon 
kirúzsozza, a szájába pedig 2 tubus majonézt nyom! Móricka elindult a bálba és 
útközben találkozik az osztályfőnökével, aki megkérdezi: 
- Móricka te minek öltöztél be? 
- Hehe, prrrr, pattanásnak! 

 

 

Érdekességek: 

• Tudtad, hogy megáll a szíved egy ezred másodpercre, amikor tüsszentesz? 
• A nők 2x annyit pislognak, mint a férfiak? 
• Az ízlelőbimbók max.  10 napig élnek, aztán újak jönnek létre?  
• Legerősebb izmunk a nyelv? 
• A füled és az orrod egész életedben nőnek? 
• A jegesmedve szőre nem fehér, átlátszó? 
• Mint minden élő dolog, mi is foszforeszkálunk, tehát világítunk. 
• Nagyobb esélyed van miniszterelnökké válni, mint megnyerni a lottót. 
• Európát Zeusz egy szeretőjéről, Európáról nevezték el. 
• Bangladesben 15 éves kortól börtönbüntetést kaphatnak azok a diákok, akik 

csalnak a vizsgákon. 
• Tengeri élőlények ezrei azért pusztulnak el, mert lenyelik a medúzának kinéző 

műanyag zacskókat. 

 

 

15 
 



Februári rejtvényünk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Déligyümölcs 
                

2. Téli fejfedő 

 
          

  
3. Az öreg rokonértelmű szava 

 
      

    
4. Számnév és névelő is 

      
     

5. Nem ki, hanem … 

  
    

    
6. Varr is, gyilkol is 

  
      

   
7. Vidám szőrös állat 

          
   

8. A tárgy ragja 
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