Kossuth Hírlap
2018/19-es tanév 3. (novemberi) száma

November az év tizenegyedik hónapja a Gergely-naptárban, és 30 napos. Neve
a latin novem szóból származik melynek jelentése kilenc, mivel eredetileg az év
kilencedik hónapja volt a római naptárban, mielőtt a január és február hónapokat
hozzáadták az évhez. A 18. századi nyelvújítók a novembernek a gémberes szót
javasolták. A népi kalendárium Szent András havának nevezi.

Sziasztok, kedves Kossuthosok! Már megint elrepült egy hónap. Ismét sok esemény
történt ebben a hónapban.
A december az ünnepvárás jegyében zajlik. Talán már a Mikulás kopogtat, amikor
olvassátok soraimat.

November 10-én a gyerekeknek nem kellett iskolába jönniük, de nekünk, tanároknak
egy igen érdekes és különleges előadásban volt részünk, amit szeretnénk veletek is
megosztani. Angéla néni fia, Vámi Tamás tartott egy igen izgalmas előadást a
részecskefizikai kutatásokról, majd Angéla néni beszámolója következett. Olvassátok el,
hogy miről is volt szó!

„Tudomány felsőfokon” a Kossuth Iskolában Beszámoló a szakmai műhelymunkáról A
Székesfehérvári Kossuth Lajos Általános Iskola Minősített Tehetséggondozó Műhely
szervezésében 2018. november 10-én szakmai napot tartottunk. A rendezvényt a Magyar
Tudomány Ünnepének időszakában szerveztük, ezzel hozzájárulva a Magyar Tudományos
Akadémia tudománynépszerűsítésre vonatkozó célkitűzéséhez, és a „Határtalan tudomány”
mottó jegyében mi is tudománykommunikációs tevékenységet végeztünk. Témánk a tudomány
egyik fellegvára, a CERN - azaz az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet, a részecskefizikai
kutatások európai szervezete, a világ legnagyobb részecskefizikai laboratóriuma, a Nagy
Hadronütköztető (LHC) és a World Wide Web (WWW vagy röviden Web) születési helye - volt.
Azt gondoljuk, hogy nem csak a fizikatanárok, hanem minden pedagógus számára fontos, hogy
legyenek ismeretei a több mint 60 éve működő szervezetről, az ott folyó kutatások céljairól,
eredményeiről. A rendezvényen kb. 60 fő vett részt, nemcsak kossuthos pedagógusok, hanem
voltak érdeklődő kollegák és diákok Budapestről és Halásztelekről is. A szakmai nap meghívott
előadója, Vámi Tamás Álmos (fizikus, CERN, Wigner FK) „ A CERN - a tudomány gyorsítója” című
előadásával lenyűgözte a hallgatóságot. Tamás már középiskolás korában bekapcsolódott a
Kutató Diákok Mozgalmába, azóta foglakozik kutatással és vesz részt a CERN-ben folyó
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munkában, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontjának Standard Modell és Új Fizika Keresése
Kutatócsoportjában.
Gimnazistaként
a
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Országos
Szövetsége
Természettudományos
Tagozatának
tagozatvezetője,
egyetemistaként
a
Magyar
Fizikushallgatók Egyesületének elnöke, majd a Fizikushallgatók Nemzetközi Egyesületének
elnökségi tagja lett, 2016 óta a CERN CMS Fiatal Kutatók Bizottsága alelnöke, 2018-tól pedig
elnöke. Emellett mentori tevékenységet végzett a Matehetsz-nél, valamint mentor és
modulvezető a Milestone Intézetben, ahol fizikát és kémiát tanít angol nyelven. 2018 februárjától
a CERN CMS kollaborációjának egyik csoportvezetője. A nemzetközi csoportban a CMS detektor
legbelső aldetektorának, a Pixel Detektornak a működésével foglalkoznak. Tamás kutatási
érdeklődése a sötét anyag létezése, a szuperszimmetrikus részecskék keresése és általánosan
mindenféle, a Standard Modellen túli elmélet bizonyítása/kizárása felé irányul. Előadásában
átfogó képet adott a CERN történetéről, céljairól, feladatairól, működéséről, tudományos és
technikai jelentőségéről, az orvosi diagnosztikában használt berendezésekről, az itt megszületett
web-ről, valamint a példaértékű, több mint 60 éve fennálló, a világ 22 nemzete között
megvalósuló együttműködésről. Az előadás gondolatébresztő hatású volt, felkeltette a
hallgatóság érdeklődését, amit az előadónak feltett rengeteg kérdés is bizonyított. A program
második felében Váminé Hegyi Angéla, a Székesfehérvári Kossuth Lajos Általános Iskola
kémiatanára tett eleget CERN nagyköveti kötelezettségének, és élménybeszámolót tartott a
CERN Magyar Tanárprogramról. A 2006 óta Genfben megvalósuló továbbképzésen való részvétel
pályázat révén lehetséges, amit minden évben az MTA Wigner Kutatóközpont hirdet meg. „A
tanárprogram célja, hogy a modern tudományt bevigyük az osztályterembe” - fogalmazta meg a
CERN egyik munkatársa. A beszámoló által a hallgatóság megismerhette a 2018 augusztusában
a CERN-ben, a magyar fizikatanárok számára rendezett egyhetes tanulmányút programjait,
tapasztalatait. Tájékoztatást kaptak arról, hogy hogyan lehet diákokat eljuttatni a CERN-be,
illetve hogyan vehetnek részt középiskolások a Wigner Fizikai Kutatóközpontban érdekes és
hasznos kutatómunkában. Ezt követően sor került egy rendkívül különleges szerkezet, egy müon
detektor bemutatására. A detektort a Wigner Fizikai Kutatóközpontból kértük kölcsön az
előadásra Dr. Varga Dezsőtől, a detektorfejlesztéssel foglalkozó kutatócsoport (REGARD)
vezetőjétől. Ehhez hasonlót a CERN Magyar Tanárprogram keretében is építettek a tanárok, Dr.
Varga Dezső (MTA Wigner FK) vezetésével. A detektor párhuzamosan egymás alatt elhelyezett,
LEDes elektronikákkal felszerelt, gázzal feltöltött kamrákból áll. A felvillanó LED-ek megmutatják
a kamrákon keresztülhaladó töltött részecskék nyomát, vagyis azokét a kozmikus részecskékét, a
müonokét, amelyek mindenen áthatolva elérik a földfelszínt, illetve a felszín alá is lejutnak. A
CERN-ben zajló tudományos kutatásokról a kossuthos diákok is értesülhettek. A detektor
működésével a kémia órákon, illetve a szünetekben ismerkedtek meg, és az iskola kémia
termében gyönyörködhettek néhány napig a különlegességben. A rendkívül sikeres szakmai nap
után elmondhatjuk, hogy kollégáink és diákjaink is bepillantást nyerhettek egy fantasztikus,
tudományokon átívelő tevékenységbe, és bemutathattunk egy olyan, nem hétköznapi
berendezést, amivel sikerült felkelteni az érdeklődésüket. Bízunk abban, hogy gyermeki
kíváncsiságukat sikerül megőrizni, és diákjaink szintén nyitottá válnak a világ kicsi és nagy
kérdései iránt!

Székesfehérvár, 2018. 11. 15. Váminé Hegyi Angéla MTM programfelelős kémiatanár
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A müon detektor

November 16-án az alsósok megemlékeztek Mártonnapjáról.

A Márton-napi népszokások egyrészt az év végéhez, a
mezőgazdasági
munkák
befejeződéséhez,
illetve
az advent közeledtéhez kötődnek, másrészt ahhoz a
legendához, amely szerint Szent Márton egy libaólban
próbált elrejtőzni, amikor püspökké akarták megválasztani,
de a ludak elárulták gágogásukkal.

Márton napja a karácsony előtti 40 napos böjt előtti utolsó ünnepnap, ezért ezen a
napon rendszeresek voltak a lakomák, bálok, vásárok. Ilyenkor nagy evés-ivást
rendeztek, hogy a következő esztendőben is bőven legyen mit fogyasztani.
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A sült liba mellcsontjából az időjárásra jósoltak: ha a
csont barna és rövid, akkor sáros lesz a tél, ha
viszont hosszú és fehér, akkor havas. Az aznapi
időjárásnak viszont az ellenkezője várható: „Ha
Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán,
kemény tél várható.” Másik megfogalmazásban: „Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor
karácsonykor vízben poroszkál.” Sokfelé úgy vélik,
hogy az aznapi idő a márciusi időt mutatja. A néphit szerint a Márton-napi eső után
rendszerint fagy, majd szárazság következik. Az őszi időjárás a bor minőségére is hatással
van: „A bornak szent Márton a bírája”, amit lehet úgy is érteni, hogy ilyenkor már iható
az újbor.
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November hónapban zajlott a ”Törődj magaddal!” programsorozat.
November 19-23-a hete a Törődj magaddal!”- hét volt az iskolában. Erre az időszakra
esett az Európai Hulladékcsökkentési Hét is. E kettő keretében az alábbiak
megvalósítására kértük az osztályokat: „Készítsetek „bevásárlószatyrot”, amelyben egy
hétvégi menü élelmiszerei, alapanyagai, ételei szerepelnek megvásárolható formában.
Négy személyre tervezzetek, a mennyiségeket tüntessétek fel! Csomagolással együtt
szerepeljenek a szükséges anyagok. Ha többféle formában vásárolható meg törekedjetek
környezetkímélőbb, kevesebb hulladékot jelentő „megvásárlására”. A tervezett menü is
szerepeljen az alkotáson. Az egész munka a fenti két hét szellemében készüljön!”
Az elkészült munkákat kiállítottuk az aulában. Számos jó ötletet és megvalósítást
láthattok ezeken. (Arany Csaba bácsi)
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Kossuthos sikerek:

Örömmel tájékoztatlak benneteket a városi úszó diákolimpia érmes Kossuthos tanulóinak
eredményeiről:
I.kcs 50 lány gyors 1. Wéber Katalin
I.kcs 50 lány hát
3. Stéger Georgina
I.kcs 50 fiú mell
3. Ujvári Zoltán
II. kcs 50 fiú gyors 1. Dányádi Marcell
II. kcs 50 fiú hát
1. Dányádi Marcell
IV. kcs 100 fiú hát 3. Klein András
IV. kcs 4x50 fiú gyors váltó: 3. Kossuth ( Klein András, Klein Benedek, Strobl Atila,
Lédeczi Péter)
Ők mindannyian bejutottak a megyei döntőbe.

Iskolánk 5. a osztályos tanulója, Krisó Dénes ismét érmet
nyert falmászó versenyben. A Magyar Kupasorozat utolsó
versenyén, Budapesten I. helyezést ért el, így összetettben
országosan a második helyet szerezte meg.
Szívből gratulálunk neki!
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November utolsó napján, pénteken a felsős énekkar Molnárné Rádl Margit tanárnő
vezényletével az Öreghegyi Templomban színvonalas műsorral szerepelt az adventi
családi napon.
Ezzel kezdetét vette a karácsonyi készülődés, hisz idén, 2018. december 2-án gyújtjuk
meg az első gyertyát az adventi koszorún.
A templomban már meg is gyújtották az első gyertyát, a lilát,
ami a hitet szimbolizálja.
A gyerekek kedves vendéglátásban részesültet a remek
szereplés után. Friss pogácsával és fonom süteményekkel
kínálták őket,s még egy 2019-es Karitasz kis naptárral és egy
kis csokival is megjutalmazták őket.
Ezzel kezdetét veszi a karácsonyi ünnepkör, a „kisböjt” , a mi
a felkészülés időszaka,s amely január 6-ig, Vízkeresztig tart. A
további eseményekről következő, decemberi számunkban olvashattok,amit már csak
jövőre (naptári év szempontjából), azaz januárban kaptok kézhez.
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Kedves Szülők!
Hagyományainkhoz híven, idén is meghirdetjük karácsonyi „cipős doboz” akciónkat.
Rászoruló családokhoz juttatjuk el az összegyűlt ajándékokat a kistérségi családsegítő,
gyermekjóléti szolgálat és az Öreghegyi Karitasz közvetítésével.
A dobozba ruhaneműt, játékot, könyvet, édességet, írószereket lehet tenni. A dobozra,
kérjük, írják rá, hogy mennyi idős gyermeknek, illetve lánynak vagy fiúnak szánják. A
dobozokat az osztályfőnöknek november 28-ig eljuttatni szíveskedjenek. Játékokat külön
is szívesen fogadunk.
Az elmúlt évben több mint 150 doboz ajándék gyűlt össze az Önök segítségével, amit
nagyon köszönünk!
Fogjunk össze, és idén is legyen minden gyermek számára boldog karácsony!
Kiss Ágnes és Ocskó-Kü Gyöngyi (30/4498-665)

Humorsarok:
A 3.B - ben a tanár észreveszi, hogy két gyerek beszélget.
- Büntetésből holnapra leírjátok százszor a neveteket!
- Ez nem igazságos! - sírta el magát az egyikük - őt Kis Pálnak hívják, engem meg
Glattenbeisberger Tivadarnak!
Az órán az egyik gyerek kirakja a lábát a padból.
- Mi a neved? - kérdi bosszúsan a tanár.
- Pataki.
- Nos akkor fiam, pata be!
*********************
- Pistike, mondd meg, mi a hajlékony ellentéte!
- Hajléktalan.
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Rejtvény: Ennek a rejtvénynek a megfejtését a téli szünet előtt sorsoljuk. A helyes
megfejtéseket a DÖK „Varázsdobozba”kérem szépen névvel, osztállyal ellátva bedobni!
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A MIKULÁS bulira december 7-én kerül sor, délután fél 5-től este ¾ 7-ig. Mindenkit sok
szeretettel várunk!

Következő számunk megjelenéséig kellemes olvasgatást, jó rejtvényfejtést kívánunk,
és áldott, békés karácsonyt!
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Adventi koszorúk, díszek:

Nagyon szépek, ötletesek. Lehet leutánozni! Én bármelyiket elfogadnám.
És ti?

11

