
A 2017-2018-as tanév hírei 

 

Köszönjük Fanni! 

Iskolánk végzős tanulója, a 8.b osztályos Hajdu Fanni a jubileumi év alkalmából egy képet adományozott 
intézményünknek, melyet az első emeleti társalgóban helyeztünk el. A felajánlást nagy örömmel fogadtuk. 
Ezúton is köszönjük az alkotást, és további sikereket kívánunk Fanninak. 

 

 

Büszkék vagyunk a Tanár Úrra! 

Iskolánk testnevelője Schütz Tamás tanár úr rangos kitüntetésben részesült. A "Diáksportért" -díjat sokéves 
eredményes testnevelői és a városban is közismert szakmai, szervezői munkájának elismeréseként vehette át a 
Diáksport Szövetség éves közgyűlésén. 

Gratulálunk Tanár Úr! 

 

A kép forrása: http://www.mdsz.hu 

Cikk és képek a Magyar Diáksport Szövetség honlapján 

 

Véget ért a jubileumi év 

Iskolánk 65 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit, majd 45 évvel ezelőtt ének-zene tagozat indult nálunk. A 
jubileumi év programsorozatának lezárásaként év végi hangversenyünket a hagyománytól eltérően nem 
iskolánkban, hanem a Köfém Művelődési Házban tartottuk. A hangverseny előtt Hajdú Fanni 8.b osztályos 

http://www.mdsz.hu/hirek-hu/mdsz-hu-hu/2018/06/01/megtartotta-eves-kozgyuleset-az-mdsz-ujabb-testnevelok-vehettek-at-a-diaksportert-dijakat/


diákunk szépséges képeinek kiállításában gyönyörködhettek a szülők, vendégek. Majd a kórusok varázsolták el 
a hallgatóságot dalaikkal. 

Köszönjük a fellépő diákoknak, a közreműködőknek  és a felkészítő tanároknak - Leiner Csilla és Fazekas Fülöp 
Szabolcsné karvezetőknek - a szép estét. 

Cikk az önkormányzat honlapján 

 

Szép volt, Donát! 

Valicsek Donát 6. c osztályos tanulónk ismét remekül teljesített. A rangos Kalmár László Matematikaverseny 
országos döntőjében 15. helyen végzett. 

Gratulálunk a szép eredményhez, köszönjük felkészítője, Molnárné Rádl Margit munkáját. 

 

 

Ez a Kossuth napja volt! 

Június 1-jén több diákunk vett részt országos versenyeken. Ismét kiváló eredményekkel öregbítették iskolánk 
hírnevét. 

Budapesten, az állatkertben rendezték meg a LÜK bajnokság országos döntőjét, ahol Mádai Maja (2.b), Lőrinc 
Ádám (2.c) és Posch Csaba (3.b) képviselték iskolánkat, és derekasan helytálltak a döntőben, ahol nyelvtani, 
matematikai és logikai feladatokat kellett megoldaniuk. Felkészítőik: Balassáné Kovács Klára, Fentné Pock 
Tímea, Gellárné Nagy Ilona, Kálmán Angéla, Szabó Judit, Törjék Adrienn és Reiberné Winkelmann Anna. 

A Bókay- kertben tartották az Abacusan Bajnokság- A négy elem viadala országos komplex tanulmányi verseny 
országos döntőjét. Mindhárom döntőbe jutott kossuthos csapat kiváló eredményt ért el. 

A 3-4. osztályos korcsoportban a 4.c-s csapat (Tóth Alexa, Végső Csenge, Szécsi Miksa, Tűzhányó Levente, Vámi 
Ármin) országos 2. helyezést értek el. Felkészítőjük: Kálmán Angéla, Kiss Ágnes 
Az 5-6. osztályos korcsoportban a 6. b-s csapat (Belegrai Boglárka, Csizmadia Liza, Egey Zoltán, Sümegi Richárd, 
Szolga Ádám) országos 1. helyezett lett. Felkészítőjük: Váminé Hegyi Angéla 
A 7-8. osztályos korcsoportban a 8. b-sek (Gyulassy Lili, Keresztesi Boglárka, Herczeg Mátyás, Illés Dávid, Károlyi 
Soma) szintén 1. helyezést  értek el. Felkészítőjük:  Váminé Hegyi Angéla 

Szintén ezen a napon a "Környezetvédelemmel a jövőért" verseny megyei döntőjében Kubena Christopher, 
Peske Csanád, Török Péter (7.a) 12. helyezést értek el. Felkészítőjük:  Váminé Hegyi Angéla 

https://www.okkfehervar.hu/index.php?pg=news_1_10797


Gratulálunk a szép eredményekhez, köszönjük a felkészítő tanárok munkáját. 
 

 

 

 

Családi nap 

Igazán gondosan megszervezték a szülők, pedagógusok és a gyerekek az idei családi napot. Már jó előre 
megrendelték a napsütést és a vidám hangulatot, s az május 26-án reggelre pontosan meg is érkezett. A 
gyereksereg, a szülők és a pedagógusok is jól érezték magukat ezen a különleges délelőttön, hiszen most nem 
kellett tanulni, viszont sokféle elfoglaltság segítette, hogy senki se unatkozzon. Volt kidobó- és focibajnokság, 
izgalmas rendőrkutyás bemutató, karikatúra készítés, akadálypálya, csillámtetkó, eszem-iszom, faültetés és 
palántavásár, így mindenki megtalálta a kedvére való szórakozást. Persze, az is remek volt, ha néhány percre-
órácskára le lehetett ülni beszélgetni egymással a szülőtársaknak, együtt játszani a barátoknak. 

Köszönjük minden szervező, együttműködő segítségét, fáradhatatlan munkáját. 

Köszönet a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak a családi nap rendezvényéhez nyújtott segítségéért. 

 



 

 

Szép volt Kossuth! 

Május 16-án alsós diákjaink Bárány Rita néni vezetésével részt vettek a városi Atlétika Diákolimpia három próba 
csapatversenyén. Lányok és fiúk egyaránt jól versenyeztek, hiszen mindkét csapat dobogós lett. Harmadik 
helyezést értek el. A gyerekek másnap a bronz érmekkel a nyakukban nagy örömmel újságolták az elért 
eredményt. 

A lánycsapat: Szűcs Zsófi (1.b), Anda Vali, Pallos Gréta, Osztotics Linett, Sánta Kata, Szilasi Kíra (2.b) 

A fiúcsapat: Csizmadia Zalán (1.a), Kovács Bence, Ormos Attila, Czombál András (2.b), Németh Vince (3.b), 
Körmendi Marcell (3.a) 

Gratulálunk a csapattagoknak. Köszönjük a felkészítő tanítók és Bárány Rita néni munkáját. 

 

 

 

 

Lehet ezt még fokozni? 

A Valicsek név mindannyiunknak ismerős az iskolában. Valicsek Donát 6.c osztályos tanulónk évek óta szebbnél 
szebb versenyeredményekkel öregbíti iskolánk hírnevét. Csak május hónapban három nehéz 
matematikaversenyen állt helyt. A városi számítógépes fejszámoló versenyen első lett, az Alapműveleti 
Matematikaverseny országos döntőjében, Marcaliban 13. helyen végzett, és bejutott a rangos Kalmár László 
Matematikaverseny országos döntőjébe, ahová a 296 indulóból csak 30 versenyzőt hívtak be. Szurkolunk neki, 
hogy ott is  "hozza a formáját". 



De már tavaly  feltűnt a Valicsek név a kisebbek között is. Donát kisöccse, Zétény is minden versenyen a 
dobogóra állhat. Ő jelenleg a 3.b osztály tanulója. Legutóbbi szenzációs eredménye a Pangea 
Matematikaverseny országos döntőjében elért első helyezés. 

Mindkettőjüknek gratulálunk a fantasztikus eredményekhez. Köszönjük felkészítőik, Molnárné Rádl Margit és 
Szabó Judit munkáját. 

 

 

Dobogónál nem adjuk alább! 

Május 16-án tartották a Felsővárosi Általános Iskolában a LÜK (Logika, Ügyesség, Kitartás) Bajnokság területi 
fordulóját. Nagyon szép eredményekkel zártuk a fordulót. Posch Csaba 3.b osztályos tanuló a harmadikosok 
versenyében 2. helyezést ért el.  A másodikosok versenyén Lőrincz Ádám (2.c) a 2. helyen, Mádai Maja (2.b) 
pedig 1. helyen végzett. Mindhárman képviselhetik iskolánkat június 1-jén az országos döntőben. 

Gratulálunk a szép eredményekhez. Köszönjük a felkészítő tanítók munkáját. 

 

 

Tündérkert 

Mi terem a tündérek kertjében? Hát alma, körte, szilva és mindenféle finom gyümölcs. Persze nem akármilyen! 
Olyan őshonos, az adott területre jellemző fajták, amelyek dédszüleink, nagyszüleink kertjéből látták el 
gyümölccsel a családokat, de amelyeket mára bizony elfeledtünk. Ezen fajták újrafelfedezéséért, 
megmentéséért jött létre a Tündérkert Mozgalom, melyhez Székesfehérvár is csatlakozott. Az Öreghegyen a 
Krasznai utcában lesz látogatható a fehérvári Tündérkert, amelynek létrehozásában diákjaink is segédkeztek. 
Horváth Miklós Csaba területi képviselőnk meghívására május 14-én a 7.b, a 8.a és a 8.b osztály tanulói fákat 
ültettek a Tündérkert területén. Munkájuk elismeréseként iskolánk is kapott néhány csemetét, amelyeket a 
Családi Napon ünnepélyesen fogunk elültetni iskolánk udvarán. Igaz, a Tündérkert fáinak termésére még várni 
kell néhány évet, de reméljük, az ültető hetedikesek és nyolcadikosok visszatérnek majd, hogy megkóstolhassák 
munkájuk gyümölcsét. 



A Fehérvár TV riportja 

 

 

Gyermekgála 

Május 9-én ismét megrendeztük hagyományos év végi gyermekgálánkat a Köfém Klubház színháztermében. 
Vidám, színvonalas produkciókkal varázsolta el a közönséget az első és negyedik évfolyam diákserege.  A kitartó 
felkészülés, a rengeteg próba meghozta gyümölcsét, remekül szórakoztak a szülők, a meghívott vendégek és a 
résztvevő gyermekek is. 

Videók a gáláról 

Apád is olyan, mint te! 

A muzsika hangja 

Térdtánc 

Valahol Európában 

Vásározó 

Színkavalkád 

Számolgató 

 

Gratulálunk Tanár Úr! 

Iskolánk testnevelője, Halász Géza tanár úr rangos elismerésben részesült az idei Sportmajálison. Több 
évtizedes eredményes edzői munkájáért a Székesfehérvár Sportjáért díjat vehette át. 

http://www.fehervartv.hu/video/index/23744
https://youtu.be/zRDzZA1d-Y0
https://youtu.be/6kQ5_JqIPNY
https://youtu.be/LTvX59jpxfg
https://youtu.be/aHl9NqzrL1k
https://youtu.be/WCXhQ8bSdGw
https://youtu.be/aE7Lhq8vWi4
https://youtu.be/RnrGsZXH3iU


Szívből gratulálunk!!! 

 

A kép forrása:http://www.fehervartv.hu/_upload/editor/ujsag/2018/FeherVar20180503WEB.pdf 

Cikk és kép városunk honlapján 

 

Majális 

A napköziben már hagyomány, hogy  a május 1-jéhez  legközelebb eső pénteken májusfát állítunk az iskola 
udvarán. Idén a napközis udvar nyírfáját szalagoztuk fel. A 2. c osztály májusköszöntő műsora után pedig az 
összes napközis együtt énekelt és táncolta körül az ünnepi díszbe öltöztetett májusfát. 

Köszönjük a másodikosok műsorát és felkészítőjük, Klári néni munkáját. 

 

 

Csitáry Fesztivál 

Április 27-én tartotta év végi kulturális fesztiválját a Csitáry Művészeti Műhely. Első és második osztályos 
kisdiákjaink hangszeres bemutatón és ehhez kapcsolódó foglalkozáson vettek részt, ahol nagy örömükre 
osztálytársaik, iskolatársaik előadásait is meghallgathatták. Zúgott is a vastaps egy-egy produkció végén. Ezután 
a másodikosok a Háry János c. daljáték rövidített változatát tekinthették meg a táncosok és drámakörösök 
előadásában. A végén együtt táncoltak diákok és előadók. 

Köszönjük a kellemes, vidám délelőttöt a szervezőknek és az ifjú előadóművészeknek. 

 

https://www.szekesfehervar.hu/iden-is-ezreket-mozgatott-meg-a-sportmajalis-a-bregyo-kozben-es-a-csonakazo-tonal


 

Kiszámoltuk!! 

Kiválóan szerepeltek diákjaink az Alapműveleti Matematikaverseny megyei fordulóján. Tankó Attila, Judit néni 
5.a osztályos diákja 5. helyezést ért el., Kreitzer Noémi a 7.b-ből Gyöngyi néni felkészítésével a 3. helyen 
végzett.  Valicsek Donát 6.c osztályos tanulónk pedig az elért 1. helyezéssel az országos döntőn is képviselheti 
iskolánkat. Ő Margit néni tanítványa. 

Gratulálunk az elért eredményekhez, köszönjük a felkészítő tanárok munkáját. 

Szép volt Kossuth! Hajrá Donát! 

 

 

A Magyar Tenisz napja 

Április 25-én iskolánk harmadik és negyedik osztályos tanulói részt vettek a Magyar Tenisz Szövetség és a 
Kézenfogva Alapítvány által szervezett a Magyar Tenisz Napja elnevezésű rendezvényen, melynek a budapesti 
Kopaszi-gát adott csodálatos helyszínt. Az eseményen a gyerekek megismerkedhettek a fogyatékkal élők 
nehézségeivel és több példát is láthattak arra, hogy sok akarattal és küzdeni tudással a legnagyobb nehézségek 
is legyőzhetők. Állomásokon ismerkedhettek meg a különböző sportágakkal, köztük természetesen a 
kerekesszékes tenisszel is. Emellett lehetőségük adódott a világranglista élmezőnyében játszó teniszezők 
mérkőzéseibe is belepillantani. Mindenki nagyon jól érezte magát ezen a programon. Reméljük, jövőre is lesz 
lehetőségünk részt venni rajta. Köszönjük szépen Schütz Tamás bácsinak a szervezést, Mayer Ildi néninek, 
Csepregi Rita néninek és Szabó Judit néninek a kíséretet. 

 

ARAK Aktív újra 

Április 20-án alsó tagozatos diákjainkkal részt vettünk az ARAK Aktív városi döntőjén. A versenyen 11 iskola  
válogatott csapatai indultak évfolyamonkénti (1-4. osztály) bontásban. Igazi örömfutamok voltak ezek, hiszen 
nem hirdettek eredményt, minden versenyző egyaránt aranyérmes lett. Nagy küzdelem volt így is az iskolák 
között, ma mi diákjaink  is beleadták minden erejüket, ügyességüket a feladatok végrehajtásába. 

Gratulálunk versenyzőinknek. Köszönjük Bárány Rita és az alsós tanítók felkészítő munkáját. 

 

 

 

 



 

A Föld napja 

Hagyományainkhoz híven idén is megünnepeltük a Föld napját. A hét elején a tavaszi papírgyűjtési akcióban két 
konténert is telepakoltunk újrahasznosítható hulladékpapírral, sok-sok fa életét mentve meg ezzel. Persze, az 
igazi az lenne, ha ez a sok gyorsan feleslegessé váló papír nem is kerülne be a háztartásokba. Pénteken pedig 
Tünde néni bevezetője után ismét együtt énekeltünk a Földért a Jobb Veled a Világ Alapítvány 
kezdeményezésére. 

Részletes ismertető az Énekelj a Földért akcióról 

 

Tudós diákjaink 

Iskolánk négy tanulója továbbjutott a Kutató Gyermekek Tudományos Konferencia regionális döntőjébe, ahol 
diákjaink a választott témájukhoz kapcsolódó prezentációt mutattak be, és a dobogós harmadik helyezést érték 
el. Porteleki Máté 3.b osztályos tanuló témája a "Naprendszerünk bolygói" volt, Kakucska Barnabás 3. b 
osztályos tanuló a "Zen Bu Kan Kemp" témában végezte kutató munkáját. Mindkettőjük felkészítője Szabó 
Judit. A felső tagozaton Lelkes Zsófia 5.a osztályos tanuló "Az állatvilág építőmesterei", Keresztesi Boglárka 8. b 
osztályos Tanuló pedig "Az antianyag titkai" témában írták pályamunkájukat. Felkészítőjük Váminé Hegyi 
Angéla. 

Az elért sikerekhez gratulálunk, köszönjük a felkészítő tanárok munkáját. 

 

Irány Pécs!! 

Iskolánk Kossuth Színkörének tanulóival és Henriette nénivel gyakran találkozhattunk délutánonként az 
aulában, amikor a következő előadásukra "Az asszonyok tüköréből" című darab bemutatására készültek. A 
fáradhatatlan munkának meg is lett az eredménye. A XXVII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó 
Találkozón ezüst minősítést kaptak, valamint a résztvevők közül egyedüliként meghívták őket Pécsre a  
regionális döntőbe. A legjobb mellékszereplő különdíját pedig Takács Petra 8. b osztályos diákunknak ítélte a 
zsűri. 

Gratulálunk a szép eredményhez, és mindannyian szurkolunk, hogy a pécsi közönséget és zsűrit is elkápráztassa 
a nagyszerű előadás. Köszönjük Kalmárné Várady Henriette felkészítő munkáját. 

 

Aranyos kossuthosok 

Az Éneklő Ifjúság Hangversenyen arany minősítést szerzett a Kossuth gyermekkar.  A kórusban a 3., 4., és 5. 
évfolyam emelt énekesei kápráztatták el a hallgatóságot gyönyörű műsorukkal, melyet Ági néni kísért zongorán 
és Csorba Péter ütőhangszereken. 

Gratulálunk a sikerhez. Köszönjük karnagyaink, Leiner Csilla és Fazekas Fülöp Szabolcsné felkészítő munkáját. 

A kórus műsora 

 

http://enekeljafoldert.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=6pQSG658umk


 

Jó napja volt a Kossuthnak 

Április 18-án több tanulmányi verseny is zajlott egyidőben a városban. A Felsővárosi Általános Iskolában a LÜK 
(Logika, Ügyesség, Kitartás)  kistérségi fordulóján 3. osztályos diákjaink (Grubits Nati, Posch Csaba, Szepes 
Konrád) az 1., 2., és 3. helyezést is megszerezték. Másodikosaink (Mádai Maja és Lőrincz Ádám) pedig az 1. és 2. 
helyezést hozták iskolánknak. Ugyanekkor a Csapatcsata matematikaversenyen a Teleki Blanka Általános 
Iskolában is kossuthos siker született. A harmadikos csapat (Nagy Zotmund, Németh Vince, Sziksz Nándi és 
Valicsek Zétény) 1. helyen végzett a versenyben. 

Gratulálunk a szép eredményekhez. Köszönjük a felkészítő tanítók munkáját. 

Cikk és képek városunk honlapján a LÜK versenyről 

 

A költészet napja 

Hagyományainkhoz hűen idén is megemlékeztünk április 11-én a költészet napjáról. Az alsósok Petőfi Sándor 
Füstbement terv című versét adták elő. Különleges ajándékot is kaptunk. A Kossuth Színkör bemutatta a 
színházban már nagy sikert hozó előadását Arany János Toldi című művéből. Végül a felsősök közösen mondták 
el a Toldi egy részletét. 

A megemlékezés után meglepetésvendég érkezett a felsősökhöz. Sohonyai Edit írónő tartott nem épp 
szokványos, jókedvű író-olvasó találkozót. A diákok feszült figyelme és lelkesedése bizonyította, hogy az 
önismeret, a testbeszéd megismerése fontos eszköze az életben való boldogulásnak. 

 

Tájsebészeti díj 

2018.03.20-án a Hiemer házban volt a Tájsebészet díjátadója. Az idén huszonkét szervezet vett részt 
hozzávetőlegesen ezerötszáz önkéntessel. A tájsebek (illegálisan lerakott szeméthalmazok) eltűntetése során 
304 köbméter szemét áthelyezése történt legális lerakóba. A jelenlévőket Mészáros Attila Székesfehérvár 
alpolgármestere köszöntötte. Az önkormányzat képviseletében Juhász László is tartott beszédet és 
megköszönte a szervezeteknek és önkénteseiknek a közösségi szolgálatukat. Varga Gábor egyesületi elnök az 
elvégzett munka elismerése mellett a megelőzés és a környezeti nevelés fontosságára hívta fel a figyelmet. 
A megnyitót követően Gárdonyi László programvezető ismertette a mozgalom történetét, Fejér megyei sikereit. 
Valamennyi résztvevő és támogató környezeti nevelési kiadványokat és szerény ajándékokat kapott az 
elvégzett munka köszönetképpen. Iskolánk is elismerő oklevélben részesült a 2017. év "Tavasztündér" 
akciójának apropóján. Két délután kb. 7 óra önkéntes munkát végzett az intézmény 15 dolgozója, melynek 
következményeképpen az iskola utcafrontja megszépült. 

 

 

https://www.szekesfehervar.hu/a-felsovarosi-altalanos-iskolaban-tartottak-a-luk-bajnoksag-kistersegi-fordulojat-szerdan?sfgallery=49403


 

Gratulálunk, Marci! 

Sziksz Marci, 5.a osztályos tanulónk a Rákóczi Kupa Megyei Matematikaversenyen első helyezést ért el. 
Gratulálunk a remek teljesítményhez. Köszönjük felkészítője, Dányádiné Reé Judit munkáját. 

 

 

"Víz, élet, egészség" - témahét 

2018. március 19-23. 

Az idei ünnepi hétre iskolánk osztályai különleges dekorációval díszítették fel az aulát: az alsósok szép tablókat, 
színes vízcsepp vagy hal füzéreket és látványos szél mobilokat, a felsősök pedig nagyméretű mozaik tablót 
készítettek a témához kapcsolódóan. 

A programok is rendkívül változatosak voltak: érdekes előadások a víz fontosságáról és védelméről, vizes 
kísérletek (melyekkel iskolánk egykori tanulója, Boldizsár Bálint fizikushallgató kápráztatta el a diákokat), 
rejtvényfejtés, vizes kvíz, vizes totó és akadályverseny, vetélkedő és természetesen az évek óta 
elmaradhatatlan "Játék és muzsika 10 percben" a vízről, amelyre ezúttal is sok lelkes tanulónk jelentkezett. Idén 
a programok között igazi újdonság volt  a "Gyalogolj a vízért!" projekt. A Duna Múzeum felhívására néhány 
felsős osztályunk 6km-t gyalogolt a Királykút közkútjához. Épp annyit, amennyit sokaknak naponta meg kell 
tenniük, hogy tiszta ivóvízhez juthassanak. (http://vizvilagnap.hu/palyazatok/92-vv2018/167-gyalogolj-a-
vizert#). 

A tantárgyakhoz kapcsolódó ünnepi órák most is sok izgalmas témával és élménnyel tették emlékezetessé az 
idei "vizes" hetet. 

http://vizvilagnap.hu/palyazatok/92-vv2018/167-gyalogolj-a-vizert
http://vizvilagnap.hu/palyazatok/92-vv2018/167-gyalogolj-a-vizert


 

 

 
Megemlékezés 

A 1848-as forradalom eseményeit az idei tanévben a 3.b osztály tanulói jelenítették meg iskolánk ünnepélyes 
megemlékezésén. Az előadást 2 hónapos próbafolyamat előzte meg, melynek minden pillanatát élvezték a 
gyerekek és felkészítőjük, Szabó Judit néni. A műsor prózai és zenei elemeket remekül ötvözve jelenítette meg 
a 170 évvel ezelőtti történéseket. Az előadás hangulata, dinamikája minden nézőt magával ragadott. Nagyon 
örültünk, hogy a Püspökkertvárosi nagycsoportos óvodásokat is vendégül láthattuk ezen a jeles eseményen. Az 
ünnephez méltó dekorációt Somogyi Dóri néni készítette az osztály kis diákjaival. A zenei alapokért, a zenék 
vágásáért és az ünnepély hangosításáért köszönet illeti Erőss Orsi nénit és Fazekas Fülöpné Ági nénit. 

 

 

Toldi 



Színházba járni jó dolog. A nézőtérről hol gyönyörködve, hol nevetve, hol elgondolkodva, elszomorodva, 
lelkesedve vagy épp fellélegezve csodálni az előadást éppúgy, mint a színpadon "játszva" mindezeket az 
érzelmeket előidézni a közönségben. Mindkettőben részünk lehetett március első napjaiban, mikor iskolánk 
diákjai a Vörösmarty Színház produkciójában előadták Arany János Toldijának egy jelenetét. Milyen más látni, 
ahogy megelevenednek az eddig csak olvasott, százszor "átrágott", részleteiben megtanult sorok! Akár 
nézőként, akár szereplőként volt részese az előadásnak valaki, biztosan örökre felejthetetlen élménnyel lett 
gazdagabb. 

A zsűri is így vélekedett, hiszen a kossuthos csapat előadása elnyerte a "Legjobb előadás" címet is. 

És lássuk, kiknek köszönhetjük a nagyszerű produkciót, avagy a kossuthos stáblista: 

Toldi: Slezák Péter 8. a 

Farkaskölykök: Strobl Attila, Sümegi Richárd, Antalfy Márk, Imre Renáta, Keresztesi Réka, Neszter Laura, Rácz 
Adrienn, Szolga Ádám 6.b, Borsos Bianka, Finta Bence, Horváth Boglárka Lili, Wurst Viktória 7.b, Szolga Eszter 7. 
c, Bakos Hanna, Görög Attila, Nemes Kristóf, Ráduj Bence, Vig Zsombor 8.a és Keresztesi Boglárka 8. b osztályos 
tanulók. 

Vágó: Nemes Kristóf 8. a 

Segítő: Fazekas Fülöp Szabolcsné 

Felkészítő tanárok: Molnárné Rádl Margit, Ocskó-Kü Gyöngyi, Váminé Hegyi Angéla 

Mentor: Kozáry Ferenc 

Támogató: Gyermekévek Alapítvány 

Köszönjük a résztvevő diákok és felkészítő tanáraik, segítőik munkáját. Gratulálunk a sikeres előadásokhoz. 

Cikk és képek a város honlapján 

A Fehérvár TV riportja 

 

3. fotó: Simon Erika/Vörösmarty Színház 

 

Újabb sportsikerek 

https://www.szekesfehervar.hu/negyszaz-diak-kozremukodesevel-kelt-eletre-arany-janos-klasszikusa-a-vorosmarty-szinhazban
http://www.fehervartv.hu/video/index/23058


Kiválóan szerepeltek úszóink a Városi Úszó Diákolimpián. Dányádi Marcell 4.b osztályos tanulónk 50m háton 5. 
helyen, Klein András 7.a osztályos tanulónk 100m háton 3. helyen, Jassó Zalán 6.b osztályos tanulónk szintén 
100m háton a 2. helyen végzett a versenyeken. 

Míg múlt héten a legkisebb focistáink álltak dobogón, ezen a héten a II. korcsoportos (3-5. évfolyam) fiú csapat 
- Bányóczki Árpád, Budai Bálint, Kovács Erik,Kovács Márk, Neszter Zsombor, Örkényi Levente, Rumpler Péter, 
Szabó Hunor, Szabó Máté, Valicsek Zétény - ért el 3. helyezést a Városi labdarúgó Diákolimpián. 

Gratulálunk az eredményekhez. Köszönjük Schütz Tamás Tanár úr felkészítő munkáját. 

 

 

Ezt jól kiszámítottuk! 

A Zrínyi Ilona matematikaversenyen iskolánk tanulói mindig remekül szerepelnek. Most is megmutatták: a 
kossuthosok kiváló matekosok! Évfolyamonként több, mint 200 diák mérte össze tudását idén februárban. 

Legeredményesebb versenyzőink: Valicsek Zétény 3.b  -  1. hely, Valicsek Donát 6.c - 4. hely, Kovács Bence 2.b 
- 8. hely, Budai Bálint 4.a - 11. hely, Sipos Kristóf 6.c - 11. hely. 

A 6. évfolyamosok csapata: Keresztesi Réka 6.b, Sipos Kristóf és Valicsek Donát 6.c  2. helyezést ért el az 
iskolák közötti versenyben. 

Valicsek Zétény részt vehet majd az országos döntőn is. 

A versenyen induló többi kossutos diák is méltó módon képviselte iskolánkat. 

Gratulálunk a szép eredményekhez! Köszönjük a felkészítő tanárok munkáját. 

 

 

Gratulálunk! 



Ezüst éremmel érkezett haza az I. korcsoportos fiúcsapat a labdarúgó diákolimpia körzeti döntőjéről. 
Gratulálunk a csapat tagjainak, Csizmadia Zalán és Gyenes Áron 1.a osztályos, Tiringer Máté 2.b osztályos, 
Bányóczki András, Molnár Bence, Varga Máté 2.c osztályos és Németh Vince 3.b osztályos tanulóknak a szép 
eredményhez. Köszönjük Balassáné Kovács Klára tanító néni és Schütz Tamás tanár úr felkészítő munkáját. 

 

 

 

Hangszert a kézbe! 

Szó szerint kellett értelmezni a felszólítást azoknak a gyerekeknek, akik osztályaikkal február 13-16 között részt 
vettek a nagyszerű városi programon. A Barátság Házában rengeteg hangszert lehetett kipróbálni, ütni, 
pengetni, fújni stb. Azt is megtapasztalhatták a résztvevők, hogy ma már számítógép segítségével lehet 
"manipulálni" a hangzást, sőt akár zenét alkotni is. Érdekes, rendhagyó énekórán is részt vehettek a látogatók. 
Minden bizonnyal sokan kaptak kedvet a hangszertanuláshoz a remek program hatására. 

 

 

Mi mindent megtettünk! 

Igazán mindent elkövettek iskolánk diákjai, pedagógusai, de még a szülői gárda is, hogy elűzzük végre a telet, és 
előcsalogassuk a tavaszt. Alsósok és felsősök  énekszóval kísérve égették el a telet jelképező kiszebábot, majd 
maskarákba öltözve farsangi mulatságon vettek részt. A szülők nevelők báljának vidám forgataga is a tél végét, 
a tavasz köszöntését jelentette. A 4.c osztályosok és tanítóik bekormozott arccal, nagy vígságban tértek haza a 
hagyományőrző mohai tikverőzésről. Ám a tél még igencsak jól érzi magát nálunk, hétvégén havazással 
mutatott fityiszt nekünk, télűzőknek. Azért csak bízzunk a hagyományokban, biztosan nem sokáig kell már 
fagyoskodnunk, csak-csak megérkezik végre a várva-várt tavasz! 

 



 

 

Szép volt, Fiúk!! 

Fiú röplabda csapatunk remekül szerepelt a Városi Diákolimpia döntőjén. Meglett az eredménye a gyakran kora 
reggeli 0. órás edzéseknek. Dobogósok lettek, a 3. helyet szerezték meg. 

Gratulálunk a csapatnak: Balogh Bence, Finta Bence, Hegedűs Levente, Heinrich Vilmos, Kabáczy áron, Kellner 
martin, Klein András, László Barnabás, Szkok Bence és Török Ádám 7. osztályos tanulóknak. Köszönjük Schütz 
Tamás tanár úr felkészítő munkáját. 

 

 

A magyar kultúra napja - január 22. 

Még alig pihentük ki a karácsonyi időszak fellépéseit, ünnepi alkalmait, no meg a téli szünet "fáradalmait", 
máris elérkezett a januári tanulmányi versenyek időszaka. Iskolánkban és városszerte A magyar kultúra napja 
alkalmából szerveztek tanulmányi, műveltségi, kulturális versenyeket, vetélkedőket. Iskolánkban ezen a napon 
már a versenyeredményeket hirdettük ki (A versenyek menüpontban az eredmények megtekinthetők.), de 
voltak olyan diákjaink, akik ezen az ünnepi napon is versenyeztek iskolánkat képviselve. Gratulálunk felsős 
csapatunknak - Gyulassy Lili 8.b, Peske Csanád 7.a és Valicsek Donát 6.c osztályos tanulóknak - a városi 
kulturális vetélkedőn elért 1. helyezéshez. Köszönjük felkészítő tanáraik - Koháriné Pásztor Beáta, Leiner Csilla 
és Ötvösné Almássy Judit - felkészítő munkáját. 



 

 

Koncert az iskolában 

December 14-én  iskolánkban járt a Kákics együttes. Betlehemi műsorukat mutatták be, melyet az Új Nemzedék 
Központnak köszönhetünk, mely anyagilag támogatta az iskola tehetséggondozó programját. A 443 fős 
közönség élvezettel hallgatta koncertet. 

 

 

Szép volt, fiúk! 

Valicsek Donát és Sipos Kristóf 6. c osztályos tanulók már alsós korukban is buzgón gyűjtögették a matematikai 
díjakat, elismeréseket. Ez a jó szokásuk a mai napig megmaradt. Most a II. Láng Hugó matematikaverseny 1. és 
5. helyezését szerezték meg. A szép eredményekhez gratulálunk. Köszönjük Margit néni felkészítő munkáját. 

 

 

Felavattuk! 

December 8-án a reggeli órákban még csípős, zúzmarás hideg volt, de a 2. c osztály jó melegen felöltözve már a 
Túrózsáki utca új szabadidőparkjának játékait próbálgatta. Majd, amikor városunk képviselői is megérkeztek, 
rövid, de vidám műsorukkal tették ünnepélyessé a felavatás pillanatait. Még ebben a téli időben is remekül 
lehet játszani az új eszközökön, ezért mindenkinek ajánljuk, hogy próbálja ki a parkot. 

Köszönjük a gyerekeknek a szereplést és felkészítőik - Ica néni és Klári néni - munkáját. 

Cikk és képek városunk honlapján 

A Fehérvár TV riportja 

https://www.szekesfehervar.hu/sport-gyerekek-egeszseg-elkeszult-a-turozsaki-uti-szabadidopark
http://www.fehervartv.hu/video/index/22123


 
Tánc a levegőben 

December 2-án került megrendezésre a III. Hajnal Mozgástér Országos Légtánc Verseny. Iskolánk több tanulója 

is képviseltette magát a versenyen több versenyszámban (Aerial hammock és karika) is. A versenyt alapos 

felkészülés előzte meg a Hajnal Mozgástér Stúdióban. 

Nagyon szép eredményekeet értek el a lányok. 

Bencze Zsófia 3.b (Hammock egyéni kategória Junior 1. korcsoport 1 hely) 

Csizmadia Liza 6.b (Hammock egyéni Junior 3. korcsoport 4.hely) 

Finta Luca 5.b (Hammock egyéni kategória Junior 2. korcsoport 4.hely) 

Herédi Hanna 6.a (Hammock egyéni kategória Junior 3. korcsoport 1.hely és Hammock páros kategória Junior 2. 

korcsoport 1.hely) 

Major Alexa 4.b(Hammock egyéni kategória junior 2. korcsoport 1.hely, Karika egyéni kategória Junior 2. 

korcsoport 4.hely, Hammock páros kategória Junior 3. korcsoport 3. hely 

Nádasi Dorottya 4.b(Karika. egyéni kategória Junior 1. korcsoport 2. hely) 

Gratulálunk a szép eredményekhez, már nagyon várjuk a következő iskolai bemutatót. 

 

A Kossuth Vándorkupáért Matematikaverseny  

Iskolánk már évek óta megrendezi a Kossuth Vándorkupáért Matematikaversenyt városunkban a nyolcadik 
osztályos diákok részére. A kossuthos diákok természetesen versenyen kívül vesznek részt a megmérettetésen. 
A 2017/2018-as tanév versenyén az alábbi eredmények születtek: 

 



Gratulálunk az elért eredményekhez, köszönjük a szervező és felkészítő tanárok munkáját. 

 

Sorverseny döntő 

Az alsó tagozatos diákokkal (2-4. osztályos lányok, fiúk) részt vettünk a játékos sportverseny városi diákolimpiai 
döntőjén, ahova a körzeti forduló után jutottunk be. Nyolc iskola versenyzett egymással a Tóvárosi Általános 
Iskolában különféle ügyességi váltóversenyekben. Az eredményhirdetéskor kiderült, hogy a 4. helyért hármas 
holtverseny alakult ki, amelyben a mi kis csapatunk is érdekelt volt, de sajnos végül a 6. helyet tudtuk 
megszerezni. A dicséret azonban mindenkit megillet, mert nagyon ügyesen és kitartóan küzdöttek a gyerekek. 
Köszönjük Rita néni felkészítő munkáját. 

 

Zöld Suli Konferencia 

November 23-án a "Ne vásárolj semmit!"-nap alkalmából iskolánk adott otthont a Gaja Környezetvédő 
Egyesület által szervezett konferenciának és diákfórumnak. Iskolánk, mint Örökös Ökoiskola tartott bemutatót. 
Az előadásokat követően a diákok hulladékból készíthettek kézműves alkotásokat. 

Cikk és képek városunk honlapján 

A Fehérvár Médiacentrum riportja 

 

Can you speak English? 

Yes, a 6. c-s lányok tudnak angolul. Be is bizonyították ezt a Tóvárosi Általános Iskola által szervezett területi 
angol nyelvi versenyen. A 19 csapatból 3. és 5. helyen is kossuthosok végeztek. Gratulálunk a 3. helyezést elért 
Kálmán Anna Rékának, Kalmár Zsófiának és Varga Viktóriának, valamint az 5. helyen végzett Ákos Nórának, 
Kalocsa Kírának és Szilvási Dórának. Köszönjük Kiss Ági néni felkészítő munkáját. 

 

Mondd, szereted az állatokat? 

Iskolánk alsós kisdiákjai állatszeretetükről és előadói tehetségükről is tanúságot tettek a Herosz Fehérvári 
Állatotthon által szervezett versmondóversenyen. Gratulálunk Czombál András 2.b osztályos tanulónknak, aki  
az 1. helyen végzett, valamint Csanaky Blanka 3.b osztályos és Kiss Johanna 5.a osztályos tanulóinknak, akik 
különdíjat kaptak. Köszönjük felkészítőik, Adrien néni, Szabó Judit néni és Ötvösné Almássy Judit munkáját. 

Cikk és képek a versmondó versenyről városunk honlapján 

https://www.szekesfehervar.hu/eloadasok-es-interaktiv-program-a-ne-vasarolj-semmit-napon-a-kossuthban
http://www.fehervartv.hu/video/index/21950
https://www.szekesfehervar.hu/nyolcvannal-is-tobb-gyermek-szerepelt-a-fehervari-allatotthon-penteki-szavaloversenyen


 
Pályaorientációs nap 

November 10-én új program indult el hagyományteremtő szándékkal az iskolában. A pályaorientációs napon 
minden osztály megismerkedett valamilyen foglalkozással, munkahellyel, ezáltal bepillantást nyerhettek a 
felnőttek életének egy részébe. Néhány osztály fotókkal örökítette meg az érdekes programokat. 

A 3. b osztályosok benne voltak a tv-ben 

Szabó Judit néni kis csapata ellátogatott a Fehérvári Médiacentrumba, hogy közelről is láthassa az ott folyó 
munkát. Belecsöppenhettek a Vörösmarty Rádió reggeli adásába, kipróbálhatták, hogyan mutatnak a 
képernyőn, megismerkedhettek a Fehérvár Televízió történetével. Belepillanthattak, hogyan készül a kulisszák 
mögött az esti Híradó. Interjút adtak, sőt a stúdióban még interjút is készíthettek egymással. Az izgalmas 
látogatás során egy operatőr bácsi meg is örökítette a harmadikosok kalandjait, melyet az esti Híradóban 
megnézhettek az érdeklődők. 

A Fehérvár TV riportja 

A 4. a osztály a mentősök munkájával ismerkedett. Már tudják, hogy baj esetén hogyan kérhetnek segítséget. 

 

 

 

A 2. évfolyam Pusztaszabolcsra látogatott. Megismerkedtek az iskolatej és még sok tejes finomság 
előállításának módjával. A legnagyobb sikere a bocisimogatásnak volt. Végül még ajándék joghurt is 
emlékezetesebbé tette a kirándulást. 

 

 

Örökös Boldog Iskola 

Kedves Szülők! 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy iskolánk elnyerte az Örökös Boldog Iskola címet, hiszen iskolánk minden 
osztálya részt vesz a Boldogságóra programban. Arra törekszünk, hogy a boldogságórák derűs, élménygazdag 
feladatai, játékai fokról fokra bontakoztassák ki a derűt, az életszeretetet, hogy tanulóink a jövőbe vetett hittel, 
bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat és boldogságra képes emberré válhassanak.  A boldogságórák 
tudományos alapjait a pozitív pszichológia érzelemelmélete adja, állítása szerint a pozitív érzelmi állapotok és 
kitüntetetten a boldogság megteremtésének technikái taníthatók, elsajátíthatók. A tudományos mérési 
eredmények pedig azt bizonyítják, hogy a boldogságórákon részt vett tanulók optimistábbak, magabiztosabbak 
és kitartóbbak, mint a korosztálybeli társaik. Ezért fontos nekünk a boldogságórák tartása, a tanulók bevonása a 
programba és készségszintűvé tenni gyermekeinknél a pozitív orientációt. Az idei tanévben a program kiegészül 
a prof. dr. Bagdy Emőke által kidogozott relaxációs és meditációs gyakorlatokkal is, melyek segítségével, 
elsajátításával  gyermekeink stressz és szorongás nélkül élhetik az iskolai életüket. 

http://www.fehervartv.hu/video/index/21796


 

 

 

„...Megszólal a nagy harmónia!" - Zenei konferencia és Kodály-maraton  

2017. november 11-én 9 órai kezdettel a Városháza Dísztermében a Kodály-emlékév egy nagyszabású zenei 
rendezvénye került megrendezésre a Csitáry Európai Tehetségpont és a Székesfehérvári Kossuth Lajos 
Általános Iskola szervezésében. 

A délelőtti konferencián a felkért előadók Kodály Zoltán tudós ? pedagógus világszerte ismert fáradhatatlan 
követői, akik a szellemi örökség életben tartásán, jövőjének biztosításán, a tehetségek nevelésében való 
alkalmazásán munkálkodnak. A konferencián iskolánk két kórusa is szerepelt, a diákok a Szentegyházasfalusi 
dalcsokrot adták elő nagy sikerrel. Karnagyok: Leiner Csilla és Fazekas Fülöp Szabolcsné voltak. 

A konferenciát követően 14 órakor kezdődött a  Kodály-Maraton, mely  műfaji megkötöttség nélkül közvetített 
klasszikus értékeket Kodálytól, Kodályról, Kodálynak. 

A délutáni bemutatón fellépő kórusok, elhangzott hangszeres produkciók, énekes művek sorát is gazdagította a 
kossuthos Kicsinyek Kórusa és a Felsős Kamarakórus műsora. Gratulálunk a szereplőknek, köszönjük Csilla 
néninek és Ági néninek a felkészítő munkát. 

Strasszerné Farkas Márta 

Cikk a város honlapján 

Képgaléria a város honlapján 

Riport a Fehérvár Televízióban 

 

"Zöld Fehérvárért" 

Az Örökös Ökoiskola címhez méltón szerepeltek diákjaink a "Zöld Fehérvárért" programban. Az iskolák közötti 
versenyben 1. helyezést értünk el. Felsős osztályaink külön-külön is jeleskedtek a program során. A "Zöld élet a 
szürke városban" feladatlapok eredményes kitöltésével a 8.a osztály 1. helyezést, a 6.b osztály 2. helyezést, az 
5.c osztály pedig 4. helyezést ért el. A 6.b osztály diákjai a fotópályázaton is sikeresen szerepeltek, különdíjban 
részesülnek. A díjátadóra és a fotókiállítás megnyitására 2017. november 23-án kerül sor a Fehérvári Civil 
Központban. 

https://www.szekesfehervar.hu/korusok-es-zenepedagogusok-tisztelegtek-a-varoshazan-kodaly-zoltan-munkassaga-elott
https://www.szekesfehervar.hu/?sfgallery=47218
http://www.fehervartv.hu/video/index/21812


Köszönjük a diákok és a felkészítő tanárok lelkes munkáját. 

Gratulálunk a szép eredményekhez 

 

 
Sportsiker 
2017. november 7-én alsó tagozatos diákjainkkal részt vettünk a városi játékos sportverseny körzeti fordulóján, 
ahol nagy örömünkre a 2. helyen végeztünk, így bejutottunk a városi döntőbe, ami 2017. november 25-én kerül 
megrendezésre a Tóvárosi Általános Iskolában. 
Csapatunk tagjai: 
Pallos Gréta, Osztotics Linett, Rusói Mirkó, Kovács Bence (2.b) 
Pánczél Kincső, Fein Fruzsina (3.a) 
László Dorina, Németh Vince, Pintér Gergő, Neszter Zsombor (3.b) 
Major Alexa, Nádasi Dorottya, Szücs Dóra, Szautner Márton, Varga Dániel (4.b) 

Bárány Rita 

 
 

Energiakövetek az iskolában 

2017. okt. 26-án Molnár Janka Sára, az Eötvös Loránd Tudományegyetem fizika szakos hallgatója mint 
Energiakövet  "Gyűjts adatot, és mentsd meg a Földet!" címmel rendhagyó tanórát tartott iskolánk 8. osztályos 
tanulóinak. Az órán élményszerűen, érdekesen mutatta be a megújuló és nem megújuló energiaforrásokat, 
beszélt a tudatos energiafelhasználásról, az energiagazdálkodásról, a tiszta levegő és víz megőrzésének 
fontosságáról. Együttes munkára, együttgondolkodásra hívta a diákokat, és az óra összegzéseként a csoportok 
elkészítették saját figyelemfelhívó plakátjukat is. 

Az óra végén a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól (MEKH) a diákok egy kis ajándékcsomagot 
is kaptak (tornazsák, baseball sapka, pendrive, jegyzetfüzet és egy energiatippeket tartalmazó foglalkoztató 
füzet). A diákok is nagyon élvezték az órát, és a vendégtanár is nagyon jól érezte az első "szuperóráján". 



 

 
Nagy munkában a Kertész szakkör 
Az idei tanévben sem tétlenkedik a Kertész szakkör. Már elültették az iskola előtti virágtartókba a tulipán 
hagymákat és krizantémokat. A bejáratnál látható dísztököket is nekik köszönhetjük, hiszen tavasszal ők 
ültették el ezeket az udvaron, most pedig a betakarított termés díszíti a bejáratot.  Évelő és hagymás 
növényeket ültettek az iskola elé és az udvarra. 

 

A Tűz csiholói 

Október 24-én székesfehérvári fiatalok az 1956-os forradalom fehérvári hőseinek történetét jelenítették meg a 
Városház téren. "A Tűz csiholói" című utcaszínházi produkcióban 150 diák vett részt, köztük iskolánk tanulói is, 
a 3.b-s kisdiákok, Szabó Judit néni tanítványai. A darabot dr. Matuz János, a Vörösmarty Színház intendánsa írta 
és rendezte, mintegy újrafogalmazva '56 üzenetét a jelenkornak. 

A gyerekek nagyon jól érezték magukat a próbák és az előadás során is, és nagyon örülnek neki, hogy egy kicsit 
bepillanthattak a színjátszás világába. 

 
 

Eötvös József-emlékérem 
Gratulálunk Lakatos Zsuzsanna tanító néninek, akit a Pedagógusok Szakszervezete a magyar közoktatásért, a 
szakszervezeti tagság érdekében végzett lelkiismeretes és eredményes munkájának elismeréseként az Eötvös 
József-emlékérem ezüst fokozatával tüntetett ki. 

 
Kedves Kossuthosok! 
Örömmel tájékoztatunk Benneteket, hogy iskolánk tanulója, JASSÓ ZALÁN (6.b), a Marcaliban 
megrendezett   Duatlon Diákolimpia Országos Döntőjében 
79 induló közül a II. helyezést érte el. 
Gratulálunk, Zalán! 

 

"Magyar Kémiaoktatásért"-díj 

Váminé Hegyi Angéla tanárnő rangos elismerésben részesült a napokban. Felkészítő munkájának hála, diákjaink 
sorra nyerik, hozzák a kémiával kapcsolatos versenyekről, konferenciákról a díjakat, elismeréseket. S most az ő 
munkáját is díjazzák a  Fejér Megyei Tehetségsegítő Tanács alelnökének ajánlása alapján. 



A Richter Gedeon Alapítvány kuratóriuma a "Magyar Kémiaoktatásért" néven díjat alapított az általános, közép- 
és szakközépiskolai, valamint szakgimnáziumi tanárok részére, amelyet 1999 óta minden évben nyilvánosan 
meghirdet. A díj elsősorban a magyarországi kémiatanárok elismerést célozza, de a határon túli iskolákban, 
magyar nyelven tanító kémiatanárok is javasolhatók. A pályázaton javasolt tanárok közül az Alapítvány 
kuratóriuma azokat választja ki díjazásra, akik több éve elismerten a legtöbbet teszik a kémia iránti érdeklődés 
felkeltésére, a kémia megszerettetésére, továbbá akiknek tanítványai sikeresen szerepeltek a hazai és a 
nemzetközi kémiai jellegű tanulmányi versenyeken 

A díj ünnepélyes átadása 2017. november 13-án lesz a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. 

Gratulálunk az elismeréshez, és további sikeres munkát kívánunk. 

 

Izgalmas környezetvédelem  

Október 16-án ellátogattunk az Öreghegyi Művelődési Ház környezetvédelmi kiállítására. Ott nagy tablókon 
mutattak be nekünk érdekes dolgokat a kertművelésről. Tudtátok-e, hogy egy marék talajban annyi élőlény 
nyüzsög, ahány ember él a földön? Ilyen érdekes dolgokat tudhattunk meg a kiállításhoz kapcsolódó 
foglalkozáson. Még valódi mikroszkópba is tekinthettünk. A tanító néni játékos feladatokkal mutatta meg a talaj 
hangját, illatát, tapintását. Ajándékba pedig kaptunk egy egész "gilisztafarmot". Persze ne féljetek, gondjukat is 
viseljük a földigilisztáknak! Ők pedig hálából jó kis humuszt készítenek nekünk. 

Reméljük, jövőre is elsétálhatunk erre a szép tanórára! 

Major Alexa és Háger Ádám 4.b 

 

 

Gratulálunk, Ármin! 

Vámi Ármin 4.c osztályos tanuló a "Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj" kedvezményezettje lett. Az 
ösztöndíjat az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Tehetség Program biztosítja. 

Az ünnepélyes átadásra 2017. október 13-án a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében került sor. 

 
 



Mihály napi vásár 

Idén sem maradhatott el a hagyományos Mihály napi vásár iskolánkban. Ez az egyik legjobban várt napközis 
program egész évben. A vásár hetében jóságtallérokat lehetett gyűjteni, hogy legyen miből fizetni az ügyes 
kezek által készített portékáért. A 2. a osztály műsora után mindenki kedvére vásárolhatott, sőt, ha elfogyott a 
pénze, nyerhetett még a szerencsekeréknél vagy a célbadobásnál. Aki pedig a jövőre volt kíváncsi, jóslatot is 
vásárolhatott a tallérjaiért.Hosszú sorokban várakoztak a vásárlók minden stand előtt. A vásár végére pedig 
csak üres asztalok maradtak, minden elfogyott. 

 

 

Történelem kicsiknek 

Tanulóinkkal szívesen látogatunk el a Parlamentbe. Szeptemberben a 4.a osztály Csilla nénivel és Rita nénivel  a 
Parlament látogatása mellett a Hadtörténeti Múzeumban is volt, ahol Mátyás királlyal kapcsolatos 
foglalkozáson vettek részt. 

 

 

Játszani jó! 

Október 10-én ünnepélyesen felavattuk iskolánk napközis udvarán az új játékokat. A Hungrana Kft. és 
önkormányzati képviselőink, Östör Annamária és Horváth Miklós Csaba támogatásának köszönhetően 
mászópálya és a csúszdavár épült a kicsinyek nagy örömére. 

A gyerekek nevében is köszönjük az új játékokat. 

Cikk és képek városunk honlapján 

Riport a Fehérvár Televízió Híradójában 

https://www.szekesfehervar.hu/osszefogassal-ujult-meg-a-kossuth-lajos-altalanos-iskola-udvari-jatszotere
http://www.fehervartv.hu/video/index/21494


 

 

Kirándulás a Rácbányába 

A gyaloglást jól bíró 3-8. osztályos kossuthos diákok csütörtökön megismerkedtek az iskolától úgy félórás sétára 
található Rácbányával. A kirándulást  a mobilitási hétre terveztük, de a rossz idő miatt csak most kerülhetett rá 
sor. A gyerekek túravezetők segítségével járták be a területet. 

Talán van, aki még emlékszik, hogy tavaly az akkori 6.b osztály "szemétmentesítette" a Rácbányát. 

Képek 

 

 

 

Harcias kossuthosok 

A DÖK szervezésében szeptember 23-án néhány diákkal a mi iskolánk is részt vett a Pákozd - sukorói csata 
169.évfordulója alkalmából rendezett hadtörténelmi jelentőségű esemény megjelenítésében. A közel 200 
iskolás lelkesen játszotta el a Nemzetőrök harcalaki bemutatóját. 

 

 

Mobilitási hét 

Az idei autómentes napot vidám, zenés reggeli tornával indítottuk Babi néni vezetésével. Az első szünetben az 
akadálypályán próbálhatták ki ügyességüket a vállalkozó kedvűek, majd felvonulással jeleztük, milyen fontos 
számunkra a környezetbarát közlekedés. Szikrázó napsütésben szívtuk tele tüdőnket az egészséges (Öreg)hegyi 

https://photos.app.goo.gl/Glc1RL7uYDrqHaAs1


levegővel, az aulában pedig alsósok és felsősök közösen készítettek montázst a nap tiszteletére. Az elkészült 
alkotás iskolánk folyosóját fogja díszíteni. 

 

 
 

A határ a csillagos ég! Vagy már nem is határ? 

2017. szeptember 15. különleges nappá vált iskolánk tanulóinak életében. A jubileumi év első kiemelt 
rendezvénye Dr. Fűrész Gábor csillagásszal való találkozás volt. Az egykori kossuthos diák az MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) munkatársa, ahol óriástávcsövekkel foglalkozik, a világ legnagyobb 
földi, illetve űrteleszkópjaira épít berendezéseket. Ritkán látogat haza, de most időt szakított arra, hogy 
iskolánkban először az 5-6., majd a 7-8. osztályosoknak tartson előadást A Naprendszeren innen és túl... 
címmel. A téma rendkívül érdekes, a bemutatott képek, videók lenyűgözőek voltak. Az izgalmas előadás során, 
illetve utána a kérdéseikre is választ kaptak az érdeklődő diákok.  A fiatal tudós pályafutásáról is mesélt, a 
kezdetektől a jelenlegi munkájáig. A 3.b osztályosok számára óriási élményt jelentett, hogy a hírből jól ismert 
csillagásszal személyesen is megismerkedhettek, és el is árasztották őt szakmai kérdéseikkel. A találkozás 
bizonyára felejthetetlen élmény, Fűrész Gábor pedig remek példakép lehet a gyermekek számára, hiszen 
kossuthos diákból vált elismert kutatóvá. 

Váminé Hegyi Angéla 

 



 

 

Nyári tábor a Balatonon 

2017. július 24-30-ig Balatonszárszón került megrendezésre hagyományos nyári táborunk. 32 kis- és nagy 
gyerekkel indultunk útnak. Ők jelenlegi és régi kossuthos diákok. A felsősök és végzősök ifivezetői szerepet 
vállaltak, s koordinálták, segítették kisebb társaikat a feladatok elvégzésében. Az idő ugyan nem nekünk 
kedvezett, mégis jól éreztük magunkat, mert remek volt a csapat. Igyekeztünk olyan feladatokat kitalálni, amik 
emlékezetessé, élvezetessé tették a hetet. Kézműves foglalkozás épp úgy volt, mint karaoke parti, vagy 
titkosügynök-képzés.A szombati paprikáskrumpli közös elkészítése zárta a hetet. Gyorsan eltelt a hét. Jövőre 
veletek ugyanitt! 

Lakatos Zsuzsanna 

 

 

 

 


