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FFeebbrruuáárrii jjeelleess nnaappookk,, hhaaggyyoommáánnyyookk

Február-Télutó- Böjtelő hava- Jégbontó hava
Régi magyar neve szerint február a böjtelő hava, ami a
keresztény hagyományokra utal: általában februárban
kezdődik a húsvétot megelőző hosszú böjt. Korábban a
tisztulás, megtisztulás hónapjának tartották. A hónap neve a latin „fibra”
(tisztulás, megtisztulás) szóból származik.

A hónap második napján szokás szerint figyeljük a medvét – ha a barlangjából
kijőve meglátja az árnyékát, visszamegy, mert soká tart még a hideg…

Február 14. Bálint napja
Bálint nap, azaz Valentin napja. Valentin egyébként
magyarul Bálintot jelent, ezért nálunk Bálint napként is
szokták emlegetni.Részletesebb tájékoztatást a
következő oldalakon olvashatsz.

Február 19. Zsuzsanna napja
A néphit szerint, ha ezen a napon megszólal a pacsirta,

akkor közel a tavasz.

Február 22. Üszögös Szent Péter napja
Ezen a napon nem dolgozik senki, mert a hiedelem szerint
szerencsétlen nap, és minden, amibe belefognak üszkös
lesz.
Időjósló nap is, mert azt tartják, hogy amilyen idő van
ezen a napon, olyan lesz József napján is.
Február négyévente a szökőnappal ér véget, a naptár
pontatlanságát igazították ki ezzel a plusz nappal. Régen
az előző év vége és az új év kezdete közé illesztették ezt a plusz napot. Talán
igazuk is volt a rómaiaknak, akik szerint az új év márciussal kezdődött: a
hosszú téli éjszakák, a rövid, gyakran ködös, szürke és hideg napok után
mindannyian várjuk a természet ébredését, az új élet kezdetét, a tavaszt.

Készítette: Pollák Tamás
5.a osztály
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VVaalleennttiinn nnaapp

február 14.

Szent Bálint (Valentin, vagy Valentinus) a szerelmesek
védőszentje. A legenda szerint a püspök a szerelmeseket a

keresztény szokások szerint megeskette egymással, köztük katonákat is,
akiknek az akkori császári parancsok értelmében nem lett volna szabad
házasságra lépni. A friss házaspárokat megajándékozta kertje virágaival. A
hagyomány úgy tartja, hogy ezek a házasságok jó csillag alatt születtek.
Magyarországon a Valentin-nap 1990-es évektől kezdődően vált ismertté.
Ezen az ünnepen (amelynek vallási eredete az idegen elnevezés elterjedése
miatt Magyarországon elhomályosult) a szerelmesek megajándékozzák
szerelmüket. Ennek a napnak a népszerűsége a virágkereskedésnek és
különösen az ezt szolgáló reklámoknak köszönhetően megnövekedett.

A népi hagyomány szerint ha Bálint-napon hideg, száraz idő van, akkor jó lesz
a termés. Azt tartották, hogy Bálint-napon választanak párt a verebek, vagy
hogy ekkor jönnek vissza a vándorló vadgalambok.

Számos babona, hiedelem és néphagyomány a fiatal lányoknak adott
segítséget ahhoz, hogy megtalálják, meghódítsák vagy csupán megtartsák
szerelmüket, életük párját.
- Ha lányok a Bálint-nap estéjén a párna alá babérlevelet helyeznek, álmukban
megláthatják, ki lesz a jövendőbeli párjuk.
- Amint megvolt a “jelölt”, újabb praktikákra volt szükség, magukba
bolondítsák a fiút. Egy pontosan kilenc magú alma elfogyasztása után a
magokat a kiszemelt férfiú zsebébe kellett
csempészni, mely által a szerelem már szinte biztos
volt.
Egyszerűbb babonák is kötődnek Valentin napjához,
például a reggeli szerelmes csók szerencsét hoz és
ezen a napon nem szabad megsértődni vagy
megharagudni.
Pár oldallal hátrébb találsz ajándékötleteket
szerelmednek!



NNáálluunnkk ttöörrttéénntt

AA MMaaggyyaarr
KKuullttúúrraa NNaappjjaa

1989 óta január 22. a magyar kultúra napja, annak emlékére, hogy 1823-ban
ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnuszt.

Szép ünnep, értéket ünneplünk ekkor, mégsem lett piros betűs nap a
naptárban, nincs tanítási szünet, nem tartunk nagy rendezvényeket, azonban
igyekszik minden közösség megemlékezni ezen a napon Kölcseyről, a
Himnuszról, a magyar kultúráról.

Január 22-én a mi iskolánk is megemlékezett röviden a magyar kultúra
napjáról. Egész Magyarországon a YouTubon élő adásban szavalt együtt a
magyar nemzet. Jordán Tamás Kossuth-díjas színész-rendező által
"vezényelve" szavaltunk együtt. Második alkalommal rendezték meg a magyar
kultúra napján az Együtt szaval a nemzet programot, mi viszont első
alkalommal vettünk részt. Idén az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium,

Szakközépiskola és Kollégium volt az esemény házigazdája.

Talán egyszer a mi iskolánk is lehet egy ilyen esemény
házigazdája!
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BBaarrkkááccssoolljjuunnkk eeggyyüütttt

VVaalleennttiinn nnaappii bbaarrkkááccssööttlleett

Valentin napon mindenki örül, ha ajándékot kap. Ilynkor azt érezhetjük, hogy
valaki szeret minket, gondol ránk, fontosak vagyunk valakinek. Te is könnyedén
készíthetsz meglepetést annak a fiúnak / lánynak, aki tetszik neked, akinek a
szívét szeretnéd meghódítani. Egy kis csoki kíséretében átadva biztos siker
lesz!

Vágj ki piros kartonból egy nagy szívet,
fehér gépírólapból pedig annyi kis
szívecskét, ahány kedves dolgot mondanál a
szerelmednek. A fehér kis szívecskéket
hajtsd ketté, és írj bele kedves üzeneteket
(pl.: szép a szemed, kedves vagy, szépen
énekelsz, mindig megvédesz), majd ragaszd
fel a piros nagy szívre. A tetejére
felírhatod: Azért szeretlek, mert…

AAjjáánnddéékk ccssoommaaggoolláássii ööttlleett
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VVeerrss

FFeejjjjeell DDáávviidd ééss CCssáánnyyii BBeennccee ((77..aa))::

FFaarrssaanngg

Farsang van ma, örüljetek,
jelmezbe, maskarába öltözzetek.

Vigadjatok gyerekek,
ma van farsang, örüljetek.

Nagy a móka, zene-bona,
szép a farsang, hejehuja!
Öltözzetek katonának,

hercegnőnek, hula-lánynak.

Örüljetek gyerekek,
ma van már a táncestétek,
mindegy minek öltöztök,

ha a bálba eljöttök.
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MMaagguunnkkrróóll

MMaagguunnkkrróóll íírruunnkk,, ttiitteekkeett kkéérrddeezzüünnkk

Talán felmerült már bennetek a kérdés, hogy kkiikk kkéésszzííttiikk eell aa SSuullii--HHaarrssoonnáátt...
Szeptembertől megújult az iskolaújság szerkesztősége. Lássuk, hogyan is
dolgozunk! Iskolánk több tanulója is besegít időnként, de általában a
legaktívabb tanulók (Fejjel Dávid (7.a), Pollák Tamás (5.a), Lukács Eszter (6.a))
megírják és elküldik a cikkeket Helga tanárnéninek, aki megszerkeszti a lapot

egy újságszerkesztő programmal. Miután minden kép és
szöveg a helyére került, a félkész újság átkerül Józsi
bácsihoz, aki Mónika nénivel együtt átnézi az egész
újságot és kijavítja a még fellelhető hibákat. Ezután már
csak a nyomtatás van hátra, amit persze a
szerkesztőség az általatok korábban megvett újságok
árából finanszíroz.

TTee iiss sszzeerreettnnééll aa sszzeerrkkeesszzttőőssééggüünnkk ttaaggjjaa lleennnnii??
Várunk szeretettel kis csaptunkba. Nincs más dolgod, csak jelentkezni Helga
tanárnéninél, és mindig időben megírni azokat a cikkeket, amiket elvállaltál.
Előny, ha aktívan használod a Facebookot, mert ott adja meg tanárnő a
választható témákat, és Interneten keresztül szoktuk leadni az elkészített
anyagokat is.
Akkor is van lehetőséged bekapcsolódni a munkába, ha csak néha - néha írnál
egy-egy cikket az újságba. Ebben az esetben írj, amiről úgy gondolod, hogy
másokat is érdekel és add le az egyik szerkesztőségi tagnak és amint tudjuk
megjelentetjük.

Most sszzeerreettnnéénnkk aa sseeggííttssééggeeddeett kkéérrnnii,,
kedves olvasó, hogy még inkább olyan újságot
szerkesszünk, ami titeket érdekelhet.
Kérünk vágd ki az utolsó oldalon található
szelvényt, töltsd ki és dobd be nekünk a
portán lévő dobozba,.
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Ennek a
szelvénynek a
kitöltésével
segítheted a
munkánkat!

Köszönjük!!




