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BLABLA 

2018. FEBRUÁR 
 

 

 

FEBRUÁR -JÉGBONTÓ HAVA 

Február 2. – időjárásjelző jeles nap 

Ha gyertyaszentelő napján a medve kibújik 

a barlangjából és meglátja az árnyékát, 

akkor elnyúlik a tél, de ha nem korai 

tavaszra számíthatunk. 

 

Február 6. – Dorottya napja 

Ha Dorottya napján csikorog a fagy, akkor 

a tél hamarosan abbahagy. 

Február 14. – Bálint, Valentin napja 

 

Február 24. – Mátyás napja 

Ha töri Mátyás a jeget, közeleg a kikelet. 

Február 29. – Szökőnap 

A Gergely-naptár meghatározott években a 

28 napos február hónaphoz egy napot  

hozzáad, így az a szökőévben 29 napos lesz. 

Szökőév minden néggyel osztható év,  

kivéve a százzal is oszthatókat. Szökőév 

viszont a 400-zal osztható év is. 

 

FEBRUÁRBAN SZÜLETETT 

HAJÓS ALFRÉD gyorsúszó, az első 

magyar olimpiai bajnok, becenevén: A 

Magyar Delfin. Az 1896. évi nyári olimpiai 

játékokon megnyerte a 100 m-es és az 1000 

m-es gyorsúszó számot, ezzel ő szerezte a 

magyar sport első és második olimpiai 

győzelmét. 
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JÓKAI MÓR regényíró, 

„nagy magyar mesélő”. 

Az 1848. március 15-i pesti forradalmat 

kezdeményező értelmiség vezető tagja, 

utána évtizedekig országgyűlési képviselő. 

 

MUNKÁCSY MIHÁLY magyar 

festőművész. Világszerte ismertté vált 

hatalmas méretű, gyönyörű festményeivel. 

 

HUNYADI MÁTYÁS a főurak hatalmát 

korlátozó és a török ellen harciló magyar 

király. 

 

FARSANG – FARSANI VIGASSÁG 

 

Viva Venezia! Ciao Venezia! 

A farsangi vígasság hazája Európában 

Olaszország. A leghíresebb a velencei 

karnevál, ami hatalmas színjáték. A város 

színházzá alakul át, ahol a városlakók 

színészek és nézők is egyben. Mindenki 

maszkba és jelmezbe öltözve ünnepel az 

utcán. 

 

VIRÁGOK CSATÁJA 

Franciaország egyik legnagyobb tél végi 

eseménye a hamvazószerda előtt két hétig 

tartó téltemető nizzai karnevál. Az utcákon 

díszes jelmezekbe öltözött karneválozók 

mulatnak. Az óriási papírmasé bábuk 

felvonulása mellett helyi sajátosság a 

színpompás virágfelvonulás. Több száz, 

virággal borított óriási kocsi gurul végig a 

sétány lezárt szakaszán. A „virágok 

csatáját” a mulatság idején többször is 

megrendezik, a menetből egymásra és a 

közönségre is bőven szórnak virágot. 
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FARSANGI 

SZOKÁSOK MAGYARORSZÁGON 

Székely Csobánolás 

A csobánolás a bukovinai székelyek 

betlehemes játéka. Krisztus születését 

bemutató népi színjáték. Hagyományát ma 

is tartják a székely közösségek.  

  
A csobánosok régen házról házra jártak, 

így mutatták be Jézus születését. Ma már 

templomokban, közösségi házakban adják 

elő. 

 
 

 

 

JÁRJUNK BUSÓT! 

A mohácsi sokácok messze földön ismert, 

mára már hungarikumnak számító 

népszokása, a busójárás Magyarország 

legismertebb télűző farsangi mulatsága. A 

sokácok horvát népcsoport Magyarország 

déli részén, leginkább Mohács környékén. 

A busók a hagyományoknak megfelelően 

szőrével kifordított bundát, fehér 

vászongatyát, cifra harisnyát és bocskort 

viselnek. A bundát derekukon lánc vagy 

kötél fogja össze, amelyre 

marhakolompokat akasztanak. 

Elmaradhatatlan kellékeik a kereplő, a 

buzogány és a hosszú fakürt. A busójárás a 

más népek hiedelemvilágában is 

megtalálható télbúcsúztató, tavaszköszöntő, 

oltalmazó, termékenységet varázsló 

ünnepek családjába tartozik. 

 

DE MI TESZI A BUSÓT BUSÓVÁ? 

Természetesen a fűzfából faragott, rikító 

színűre festett, birkabőr csuklyás álarc. Az 

ijesztő álarc viselésének célja, hogy a tél 

megijedjen tőlük, és elszaladjon. 
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FARSANG AZ 

ISKOLÁNKBAN 

Az idén február 10-én került megrendezésre 

az iskolai farsangi bál. A 2. és a 7. osztály 

voltak a rendezők. Szokásos helyszíne a 

sportcsarnok volt.  

A bált óriási előkészület, szervezés előzte 

meg. A csarnok díszítése, berendezése, 

szendvicsek készítése, üdítők pakolás, 

tombola tárgyak beszerzése és 

csomagolása. 

Végül elkezdődött. Főként az alsósok 

várták izgatottan a felvonulást, melyet a 

szervező második osztály nyitott meg egy 

nagyon aranyos tánccal. A táncot nagy taps 

kísérte. 

 

 
 

Az elsősök még egyéni jelmezt 

választottak, és kedvenc hősüknek, 

meseszereplőiknek öltöztek. 

 
 

A harmadikosok már közösen öltöztek be 

kalózoknak. A Karib-tenger kalózai című 

zenére adtak elő egy rövid táncot. 

 

 
 

A negyedikesek olimpiára készültek, 

szinkronúszóként léptek a színpadra, ahol 

bemutatták gyakorlatukat. 

 

 

 
 

Az ötödik osztály fergeteges táncával a 90-

es éveket elevenítette fel, s egyben 

megteremtette a hangulatot a tánchoz, 

jókedvhez. 
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A felvonulás után 

kezdetét vette a tánc, a 

mulatság. Ekkor került kihirdetésre a bál- 

király és a bálkirálynő, valamint az 

udvarhölgyek és a lovagok. Ezt a 

megtisztelő címet a mindenkori nyolcadik 

osztály tanulóiból az kapja, akire a bált 

megelező héten a legtöbb szavazat érkezik.  

Az idei év nyertes párja:  

Bálkirálynő: Orbán Zsófia 

Bálkirály: Erős Dániel 

 
Első udvarhölgy: Rézműves Barbara 

Első lovag: Guth András 

 

 
Második udvarhölgy: Bánkuti Réka 

Második lovag: Boros Rokkó 

 
 

Hat órakor került sor a tombolák 

sorsolására. A sorsolás során 200 nyertes 

örülhetett a nyereményének. Az idei évben 

több torta is kisorsolásra került. Az alsósok 

7 óráig élvezhették a mulatságot. Ekkor a 

szervezők megköszönték a részvételüket és 

a szülők támogatását. Az est hátralevő része 

már a csak a felsősöknek szólt, akiket a 

művelődési ház emeletén várták egy 

fergeteges discoba. 
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ÉS MÉG MINDIG 

FARSANG 

GONDOLTAD VOLNA? 

Mátyás király udvarában is rendeztek itáliai 

mintákat követő álarcos mulatságokat. 

Mátyás olasz felesége, Beatrix  királyné 

hazájából, Itáliából hozatott jelmezeket a 

királyi udvarba. 

 

MI AZ A FARSANG FARKA? 

A farsangvasárnap, farsanghétfő és a 

húshagyókedd a farsang csúcspontja, vidám 

felvonulásokkal. Ezt a három záró napot 

„farsang farkának” nevezzük. A farsang 

utolsó napjai a felszabadult, örömteli 

mókázás igazi pillanatai. „Felkötjük a 

farsang farkát” - mondjuk, ha farsang idején 

meglátogatjuk a rokonainkat, barátainkat, 

ismerőseinket, vagy szórakozni megyünk. 

 

 

 

HOGYAN KÉSZÍTS FARSANGI 

FÁNKOT? 

1. Tegyél 50 dkg lisztet egy edénybe! 

2. Langyosíts meg 2 dl tejet, majd 

tegyél bele 5 dkg porcukrot és 4dkg 

élesztőt! Hagyd pihenni 15 percig, 

hogy felfusson! 

3. Öntsd a lisztre az élesztős tejet, 

6dkg olvasztott vajat, 5 tojás 

sárgáját, és keverd össze! 

 

4. Tedd a masszát a gyúródeszkára, és 

gyúrd, amíg teljesen sima nem lesz! 

5. Az így kapott tésztát tedd vissza a 

tálba, takard le, és meleg helyre téve 

keleszd a duplájára! Ez minimum 30 

perc. 

6. Ha a tészta megkelt, szórj lisztet a 

gyúrótáblára, és nyújtsd ujjnyi 

vastagságúra! 

7. Egy 6 cm átmérőjű kiszúróval 

szaggasd ki a fánkokat, és 10-20 

percig keleszd újra! 
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8. A fánkok közepét az 

ujjaddal vékonyítsd el. 

9. Készíts elő egy szalvétákkal fedett 

tálcát, valamint egy serpenyőben 

olajat! 

10. Kis adagokban kisütheted a 

fánkokat – felnőtt felügyelete 

mellett – a forró olajban. Az első 

oldalukat 2-3 percig süsd, majd 

megfordítva további 1-2 percig. A 

sütést úgy kezdd, hogy a fánknak az 

az oldala legyen alul, amelyiken 

lyuk van. Lényeges dolog az is, 

hogy ezt a lyukas felét fedővel 

lefedve süsd, ettől lesz szép 

szalagos. 

 

 

11. A kész fánkokat a szalvétával fedett 

tálcára szedd ki, majd porcukorral 

szórd meg, és baracklekvárral töltve 

tálald. 

  

 

FARSANFGI VERSEK 

Kerék Imre: Farsang 

Arcod rejtsed álarc mögé, 

öltsél cifra maskarát, 

szökjünk, tomboljunk. 

Itt a farsang, 

pönögjenek citerák! 

Sült malacka vicsorít ránk 

fehér gyöngysor a foga, 

Együnk-igyunk, 

dorbézoljunk, 

nyekeregjen a duda! 

Járjuk-ropjuk, hadd dobogjon 

nyírfakéreg bocskorunk! 

Három napig tart a vígság 

majd a böjtben alhatunk. 

 

Nyulász Péter: Farsang 

Van egy vágyam: gomba lenni, nagyra nőni 

fél nap alatt, 

lenne rajtam csipkegallér, és egy jó nagy 

pöttyös kalap. 

Meggondoltam mégse gomba, inkább 

messze szálló lepke, 

fejem búbján két kis csápom, hátamon meg 

szárnyam lenne. 

Pille nem jó, hanem cica! 

Elég lesz egy csíkos ruha, 

cérna bajusz, hosszú farok, 

láthatnák, hogy macska vagyok. 

Talán mégis rendőr inkább, tányérsapkás, 

komoly, délceg, 

esetleg egy kalóz vezér, vagy egy fehér 

lovas herceg. 

Van még pár nap eldönteni, mi legyen a tuti 

jelmez 

Az a fő, hogy nemsokára felvonulós 

jelmezbál lesz: 

ágyú dördül, sípszó harsan: fület sértő-

bántó fals hang. 

Dudafújó, kerepelő, télkergető, zsongó 

farsang. 
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JÁTÉKOK 

FARSANGRA 
 

  

Játsszatok nevettetőst! 

 

Ez a játék igazán egyszerű, ugyanis az a 

lényege, hogy meg kell nevettetni a 

másikat! Csiklandozni nem ér! De lehet 

vicces arcot vágni, bohóckodni, 

grimaszolni, vicceset mondani. Rosszkedvű 

napokon (amikor valamin összekaptatok, 

vagy történt valami kellemetlen esemény 

napközben) igazán érdemes kipróbálni! 

Vidám arc – szomorú arc 

Talán ez is ismerős: tedd a tenyeredet az 

arcod elé, majd mozgasd felfelé – akkor egy 

vidám arc fog előbújni alóla; mozgasd 

lefelé – akkor egy szomorú arc bukkan elő! 

A gyerekeknek ez nagyon tetszik! 

Aranyosak, ahogyan megpróbálják 

utánozni. 

 

Bohócos játékokat a letölthető, nyomtatható 

oldalakat tartalmazó Bohócos 

játékcsomagban is találtok: 

 

Formák azonosítása 

Előfordul, hogy a bohócok elhagyják a 

sapkájukat! Segíts nekik, keresd meg 

mindegyiknek a sajátját! Ehhez jól meg kell 

nézned a bohócok gombját, mert a 

sapkájukon ugyanazokat a formákat látod! 

 

  

 
 

 

Kellemes időtöltést kíván: 

a negyedik osztály újságíró szakköre 

 

 

 

Az anyagot válogatta, írta, a fényképeket, 

képeket feltöltötte: a negyedik osztály 

újságíró szakköre 

 


