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Sziasztok Kedves Kossuthosok! Ez itt az idei tanév első 
suliújságja, de képzeljétek! Immár a 3. évad első száma ez! 

 
 
 
 
 
Szeptember 3-án megnyitotta kapuit az iskola, megkezdődött a tanítás. Akkor még szinte nyár volt,  
de azóta itt van az ősz, itt van újra. 

    Hagyományainkhoz híven az idén is az alsó tagozat legkisebbjeivel és az 5. évfolyamosok 
verselőivel kezdődött a 2018/19-es tanévnyitó ünnepség. Még szinte át sem vehették az előző 
időszak bizonyítványát (év végén) azok a szorgos és segítőkész kisdiákjaink, akik örömmel 
fogadták a tanítói felkérést, hogy egy-egy verssel, prózával készüljenek nyáron a szeptember 3-i  
tanévnyitó ünnepségre. Külön öröm volt, hogy a most beiratkozó elsősök között is lehetett találni 
vállalkozó kedvű, bátor kisgyereket. 

A leendő elsősöktől az 1.a osztályból Witzl Zsuzsanna, Kovács Helka, Papp Bence, Barabás Áron, 
Szabolcs Balázs, Herke Örs, Papp Gergő, az 1.b –ből Balla Réka és Pallos Levente vállalta ezt a 
feladatot. A 2.a –ból Tóth Ilona Lídia, a 2.b-ből Tóth Benedek és Kovács Réka és az 5.b-ből Hekkel 
Dorina és Major Alexa tanulták a nyári szünetben a versüket, szövegüket. A szorgalmi idő 
megkezdése előtti napokban még egy próba idejére is eljöttek tanítóikkal (felkészítők: 1.a Kálmán 
Angéla, 1.b és 5.b Schieder Teodóra, 2.a Lakatos Zsuzsanna és 2.b Takács Kinga), hogy egy kicsit 
szokják a helyszínt, a nézősereget. A szereplés remekül sikerült.  

Az 5. évfolyamosok – immár hagyományosan -  egy-egy íróeszközzel ajándékozták meg a 
legkisebbeket. 

Igazgatónk, Strasszerné Farkas Márta tanévnyitó köszöntőjében kiemelte az idei tanév legfontosabb 
elemeit, s nagyon boldog új tanévet kívánt kis- és nagydiákjainknak, kollégáknak, szülőknek 
egyaránt. 
 

(Lakatos Zsuzsa néni) 
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Szeptember 13-án az iskolarádión keresztül tartottak az 5. b-sek megemlékezést a Magyar Népdal 
Napjáról, majd másnap elutaztak Csilla nénivel és Margit nénivel Martonvásárhelyre. 
 

A Martonvásáron minden év szeptemberében megrendezésre kerülő Magyar 
Népdal Napja vállaltan a magyar népdal népszerűsítéséért jött létre, és hamar 
országos jelentőségű családi rendezvénnyé vált. Egyediségének és 
népszerűségének a legfontosabb záloga, hogy a magyar népdal és a népdalhoz 
kapcsolódó kultúrkör bemutatását sokszínűen és magas minőségben teszi. 

 
 

„Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az 
életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló 
vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind 
meghatványozza”- mondta Kodály Zoltán 

 
 
A magyar népdal napjáról egy kísérő szülő tollából olvashattok: 
Szeptember 15-én Martonvásáron rendezték meg a Magyar Népdal Napját, ahová iskolánk 
énekkara is meghívást kapott. Szülőként, kísérőként volt szerencsém részt venni ezen az eseményen. 
A martonvásáriak már odaérkezésünkkor szeretettel és örömmel fogadták mind a gyerekeket, mind 
a felnőtteket. Ahogy lepakoltunk, szinte rögtön elkezdődött a próba, rengeteg iskolás, énekkaros  
gyerek állt a színpadra, és már ekkor tökéletes előadást hallhattunk tőlük. A kórust vezénylő hölgy, 
(aki az Oscar díjas Mindenki c. filmben szereplő énekkar igazi karnagya), nem győzte dicsérni a 
gyerekeket. A próba után megnézhettük a kirakodóvásárt is, ahol szebbnél szebb kézműves 
termékeket és finomabbnál finomabb termelői ételeket, italokat lehetett vásárolni. Mindenki vett 
valami vásárfiát, mivel nehéz volt ellenállni az igényes portékáknak. Egy kis udvaron régi idők 
gyerekjátékait próbálhatták ki kicsik és nagyok egyaránt. Nagy sikert arattak ezek az egyszerű, de 
annál érdekesebb játékok. Mikor eljött az előadás ideje, 500 gyermek állt a színpadra és énekelte az 
szebbnél szebb dalokat. Hatalmas élmény volt hallgatni őket, főleg zenekari kísérettel. Rengetegen 
voltak rájuk kíváncsiak és óriási sikert arattak a gyerekek, köztük a Kossuth iskola 3.-4.-5. és 6. 
osztályos énekkarosai. Mi szülők, akik részesei voltunk ennek az eseménynek, nagyon büszkék 
voltunk a gyerekekre. Egy szép emlékkel és élménnyel gazdagodtunk, és nagyon reméljük, hogy 
jövőre újra eljutunk Martonvásárra, a Magyar Népdal Napjára.  
Köszönjük szépen a felkészítő tanároknak, Leiner Csillának és Molnárné Rádl Margitnak, hogy ott 
lehettünk, és egy ilyen szép élménnyel gazdagodhattunk. (Vargáné Sebők Katalin) 
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Szeptember 19. 
 Reggel a sulirádióban megemlékeztünk iskolánk névadójáról, Kossuth Lajosról. A 6. a osztályosok 
készültek Kossuth életrajzából, munkásságából. Sok érdekességet megtudhattunk róla. A műsor 
után minden osztály DÖK képviselője elhelyezte a megemlékezés virágait a Kossuth –kép alatt. 

                                   A fiatal és az idős Kossuth 
 
1802. szeptember 19-én, Monokon született Kossuth Lajos, a magyar történelem egyik legnagyobb 
formátumú politikusa, a reformkori liberális ellenzék és az 1848-49-es szabadságharc vezéralakja, 
aki emigrációból írt leveleivel és röpirataival egészen a századfordulóig – és sok szempontból 
napjainkig – döntő befolyást gyakorolt a magyar politikai életre és közgondolkodásra. 
 

 
 
 
A mostani évadban Homérosz kultikus művét, az Odüsszeiát fogják bemutatni a megye 
diákszínjátszói. A projektindítón 12 általános- és középiskola több mint 100 diákja formálta meg az 
előadás címét, köztük a mi iskolánk diákjai is, akik a Z betűt alakították. 
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Mobilitási hét 
Az idén szeptember 16 – 22. között rendezték meg az 
Európai Mobilitási Hetet, mottója „Mix and move!” volt. 
Ennek városi programjaiba iskolánk osztályai is 
bekapcsolódtak.  Az alsósok egy-egy osztálya a 

Palotavárosi tavakat, illetve a Rácbányát kereste fel. A felső tagozatosok szerdán az Aszal-völgyi 
árokba kirándultak, ahol vezetéssel ismerkedhettek a táj élővilágával. Az élményt csökkentette a 
városban máshol is tapasztalható szúnyog invázió (). Több osztály csatlakozott a városismereti 
séta programhoz, amelynek során a Belváros néhány nevezetes helyszínével (szobrok, emléktáblák, 
stb.) ismerkedhettek meg. Ezekhez kapcsolódóan feladatlapot töltöttek ki, amiket később értékelnek 
a szervezők. A hét zárásaként, pénteken, az Autómentes Nap rendezvényeként a kerékpáros 
közlekedésről szóló vetélkedőn vett részt a 8.a osztály. Az eredményekről a következő számban 
olvashattok.  (Arany Csaba bácsi) 

 
 
 
A képen az 5. b osztály Margit nénivel a városismereti sétájukon, illetve az Aszal-völgyben 
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https://www.facebook.com/vorosmartyszinhaz/photos/a.131339393546730/2609557185724926/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCo1AJ43abnnc0ZP2MG-KFbeRijZa5JG6B_ePR0SO3V9V77_Ko5Em_mPq02TtBTUIUJEcWJI-MDCMEnaktEXxZZYBeOYA6ss0rt0GesAghM-MS2IO4KHKuWUlUoHwKEa_7WE_vkXJQJXFO_UGyUNVDamKLyhcPJO0DTsqKON3nFWyS1aZdCvQ&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/vorosmartyszinhaz/photos/a.131339393546730/2609557185724926/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCo1AJ43abnnc0ZP2MG-KFbeRijZa5JG6B_ePR0SO3V9V77_Ko5Em_mPq02TtBTUIUJEcWJI-MDCMEnaktEXxZZYBeOYA6ss0rt0GesAghM-MS2IO4KHKuWUlUoHwKEa_7WE_vkXJQJXFO_UGyUNVDamKLyhcPJO0DTsqKON3nFWyS1aZdCvQ&__tn__=EHH-R


Szeptember 21-én az alsósok aszfaltrajzversenyt rendeztek. Íme egy kis ízelítő a napsütésben telt, 
kellemes délutánról. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A székesfehérvári Diáktanács tagjaival szeptember 26-án meglátogattuk a nemrégiben felújított 
Sóstó Természetvédelmi Területet. A látogatást Mészáros Attila alpolgármester úr vezette.  
Iskolánkból A DÖK elnök: Kellner Martin tartott velünk. Köszönjük a remek kirándulást! 
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Divatrovatunk: 
 
Új őrület, a diáklány trend! 
Idén őszel a divattervezők fantáziája beindult az iskolakezdéssel. Úgy döntöttek, most ezt a stílust 
veszik górcső alá, egy újabb, fiatalosabb trendet teremtenek. 
Rakottszoknya és térdharisnya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Blúz helyett csipkés felső 

A diáklányos szoknyát variáljuk megint, hiszen blúz helyett csipkés blézerrel is kombinálhatod.  

Ne feledd, a csipkés ruhák az idei őszi kollekciók 
meghatározó darabjai lesznek. 

     Nagyon bájos 

Egy kötött kisruha leggings-szel és egyszerű vászoncipővel úgyszintén a kislányos báj vonulatát 
követi. A fodros kis blúzok is tökéletesen passzolnak ehhez a stílushoz. 
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Légy vagány! 

 

 

A farmer egyszerűen kitörölhetetlen a diáklányos ruhatárból. Mindenféle fazon divatos, a legújabb 
azonban a magasított derekú, élére vasalt fazon lesz, de a leggingsek is tartják magukat a toplista élén.  

Alapvető illemszabályok, amikkel kevesen vannak tisztában  

1. Ne látogass meg senkit bejelentés nélkül! 

2. Ne rázogasd a vizes ernyőd! 

3. Csak bevásárláshoz használj műanyag szatyrokat! 

4. Ne beszélj politikáról, vallásról, egészségről, pénzről, ha életedben először csevegsz valakivel! 

5. Ha épp egy találkozón vagy, ne rakd ki a telefonodat az asztalra! 

6. Ha belépsz valahova, neked kell először köszönnöd! 

 

 

 
Szeptember 28-a az Európai Diáksport Napja.  
Iskolánk is csatlakozott a felhíváshoz. Ezen a napon a gyerekek 2 óra sportolással csatlakoztak a 
rendezvényhez.  
Reggel frissen és vidáman, az iskola körüli közös futásra került sor, majd az ütősportok órája 
következett. 
 
 
Szeptember 29-én iskolánk néhány diákjával részt vettünk a pákozdi-sukorói csata 170. 
évfordulója tiszteletére rendezett IX. Honvéd Fesztiválon – „A reményt adó győzelem” – zenés 
történelmi játék keretében, /melyet Koltay Gábor rendezett/. A 170 éve zajlott csata felelevenítése 
huszár és katonai hagyományőrzők, valamint ifjú nemzetőrök közreműködésével zajlott. Büszkén 
mondhatjuk, hogy Csilla néni és Margit néni ötödikesei méltó módón képviselték iskolánkat. 
Fárasztó napot tudhattunk magunk mögött, de élményekben gazdag programban lehetett 
részünk.Úgy gondolom, a hazaszetetre nevelés legjobb módon valósult meg. 
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https://www.facebook.com/fehervartv/videos/2124836671100445/UzpfSTEwMDAwMjQ4NTg3M
TA0NjoxODczNzM1OTU5Mzg1OTE1/ 
 
 

 

Kossuthos sikerek: 

 Hegedüs- Krisó Dénes iskolánk 5.a osztályos tanulója már régóta űzi a falmászást.Sportágában 
többszörös magyar bajnok. Legutóbb szept. 22-én Eperjesen Boulder kategóriában (ez a falmászás 
egyik ága) III. helyezést ért el. Gratulálunk neki! 
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2018/2019. TANÉVI 

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA  ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG – megyei döntő 

III-IV. KORCSOPORT 

Székesfehérvár, Bregyó közi Regionális Atlétikai Központ 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 1.  

2018. szeptember 26.    Felkészítő és kísérő tanár: Halász Géza 

Magasugrás lány csapat   
 I. helyezés 
Ehmann Tímea 
Kreitzer Noémi 
Langmár Zsófia 
Schekk Janka Virág 
Szücs Dóra 

Súlylökés  lány csapat    
I. helyezés 
Horváth Boglárka Lili 
Kreitzer Noémi 
Boldog Réka 
Schekk Janka Virág 
Wurst Viktória 

 

Magasugrás fiú csapat    
I. helyezés 
Hegedüs Levente 
Heinrich Vilmos 
Kovács Milos 
Rónaszéki Zalán 
Szilágyi Dániel 

 
Súlylökés fiú 
csapat  
I. helyezés 
Hegedüs Levente 
Szilágyi Dániel 
Kovács Milos 
László Barnabás 
Török Ádám 

 

Kislabdahajítás  fiú 
csapat  
I. helyezés 
Antalfy Márk Ákos 
Klein András Zsolt 
Klein Benedek 
Molnár Márton 
Bendegúz 
Török Ádám 

 
 

Kislabdahajítás  lány 
csapat  
II. helyezés 
Boldog Réka 
Rácz Abigél Gréte 
Langmár Zsófi 
Szücs Dóra 
Kreitzer Noémi 
 

          Humorsarok: 
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Szeptember 28. a népmese napja. Ezért most egy mesés rejtvényt kell megoldanotok. A helyes 
megfejtők között (5 tanuló) csokit sorsolunk ki! A megfejtéseket névvel, osztállyal ellátva a DÖK 
varázsdobozba tegyétek! Jó szórakozást! A bekarikázott betűkből egy 7 betűs új szót kapsz.  
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