A 2018-2019-es tanév hírei

Kik azok a cipszerek? Hát a gorálok?
Ezt is megtudhatták hetedikes diákjaink, amikor a Határtalanul program keretében ellátogattak
Szlovákiába. A tanulmányi - de nem csak tanulásról szóló - kirándulás keretében megismerkedtek a
Felvidék magyarlakta területeivel, városaival, ahol történelmünk számos fontos eseményének
emlékei láthatók ma is. Így jobban érthetővé, szemléletesebbé válik az, amit a történelemórákon
tanultak.

Az ország legjobbjai!
Fantasztikus eredményt értek el ötödikes diákjaink az országos diákolimpiai döntőben. A városi és
megyei diákolimpiai bajnoki cím után atlétika többpróbában országos diákolimpiai bajnok lett
egyéniben Langmár Zsófia, csapatban a Székesfehérvári Kossuth Lajos Általános Iskola csapata:
Langmár Zsófia, Fein Fruzsina, Kárász Anna, Nádasi Dorottya, Orczi Dóra és Pánczél Kincső .
Testnevelő: Bárány Rita
Felkészítő: Miklós Éva és Halász Géza
Gratulálunk a csodálatos eredményhez, köszönjük a felkészítők munkáját.

Családi nap

Május 17-én egész nap az időjárás-előrejelzést vagy az eget nézegette mindenki. Lesz eső, vagy nem
lesz eső?
Szerencsére nem lett, így idén is jókedvű családi napnak lehettünk résztvevői. A musical-csoport
műsora megalapozta a kellemes hangulatot. Ezután mindenki megtalálhatta a neki legjobban tetsző
elfoglaltságot, hiszen a színes programkínálatban volt foci, kidobó, akadálypálya lét lábon vagy
kerekeken, pingpong, homokkép-készítés és csillámtetkó, látványos rendőrkutyás bemutató. A szülők
és pedagógusok végre jót beszélgethettek egymással, közben főztek vagy szeletelték a pizzát, sütiket.
A szabadban töltött vidám délután végén kellemes élményekkel gazdagodva térhetett haza mindenki.
Köszönjük a szervezők, a fellépők és felkészítőik munkáját.

Kamarazenei fesztivál
2019. május 8-án délután iskolánk 2. osztályos emelt szintű énekes tanulói felkérést kaptak a
Seregélyesi Művelődési Ház színháztermében megrendezésre kerülő Kamarazenei Fesztiválra. A
bemutatón zongorakíséretes dalokkal és furulyás művekkel léptek fel, és okleveles minősítést kaptak.
Felkészítő tanáruk: Szünder Nóra volt, zongorán kísért: Nagy-Lendvai Melinda és Nagy Izabella 2.a
osztályos tanuló
Köszönjük a gyerekek és felkészítőik munkáját.

Anyák napja
2019. május 3-án pénteken délután 16 órától tartottuk Anyák napi templomi hangversenyünket az
Öreghegyi Templomban. A műsorban részt vettek az emelt szintű 1 és 2. osztályos énekesek, akik
anyák napi verseket szavaltak és anyák napi dalokat énekeltek orgonakísérettel. A dalokat Nagy
Izabella 2.a osztályos tanuló, valamint Nagy-Lendvai Melinda kísérte orgonán, vezényelt Szünder
Nóra, köszöntőt mondott: Tornyai Gábor plébános.
Szünder Nóra

Újra együtt
Újra együtt volt a Nagy Csapat! Nyugdíjas találkozó a Kossutban. Köszönjük az iskola vezetőjének,
Mártikának, hogy ezt lehetővé tette számunkra, és a kedves fogadtatást is köszönjük! Köszönet
Margitkának és az énekkarnak, akik csodálatos műsorral kedveskedtek nekünk!
Fiala Józsefné (Ica néni)

Örömöt adni az időseknek
A Felsős Énekkar április 25-én a Karitász nyugdíjas délutánján énekelt nagy sikerrel az Öreghegyi
Templom Közösségi Termében Molnárné Rádl Margit vezényletével.
Zongorán kísért Miniska Mónika zongoraművész.
Köszönjük a gyerekek és Felkészítőjük munkáját.

Csupa aranyos gyerek
Iskolánk alsós és felsős kórusai idén is részt vettek a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei
Együttesek Szövetsége - KÓTA Ifjúsági Énekkari és Zenepedagógiai Szakbizottsága által meghirdetett
"Éneklő Ifjúság" kórusfesztiválon. Vállalták azt is, hogy előadásaikat szakmai bizottság minősítse. Ez
bizony nagy izgalommal és rengeteg felkészüléssel jár. De aggodalomra nem volt okuk, hiszen a
minősítő bizottság is látta, hallotta, hogy a kossuthos gyerekek nem csak aranyosak, mosolygósak,
hanem csodaszép, tiszta, kiművelt énekhangon, összeszokott csapatként adják elő a kórusműveket
karnagyaik, Leiner Csilla és Molnárné Rádl Margit vezényletével.
Döntésük így egyértelmű volt, ezeknek az aranyos kossuthosoknak "Arany minősítés" dukált.

Gratulálunk a szép eredményhez, köszönjük a gyerekek és felkészítőik fáradságos munkáját.

"TUDOMÁNY, ÉN SZERETLEK!"
2019. április 15-én Természettudományos Napot rendeztünk iskolánkban. A program a Minősített
Tehetséggondozó Műhely szervezésében valósult meg.
A tudományos csapatversenyen olyan tanulók vettek részt, akik érdeklődnek a
természettudományok iránt. Verseny jelleggel kísérleteztek, megfigyeltek, kreatívan alkalmazták a
tudásukat, de mindemellett alkottak tárgyakat, szövegeket is. A tevékenységek és a feladatok
érintették a fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika, matematika jellegzetes témáit, de szó volt
többek között újrahasznosításról, közlekedésről, dizájnról, érzékelésről, űrtechnikáról is.
A látványos, interaktív demonstrációs kísérletek közül a tűztornádó tetszett a legjobban
mindenkinek, de érdekesek voltak még a füstkarikák, a rakéták és a vákuumcsirke kísérletek is. A
tanulók által kipróbálható kísérletek során a kísérleti eszközöket mindenki kézbe vehette,
kipróbálhatta. A videó elemzésénél a tudományos (technikai folyamatok, eszközök, természeti
jelenségek) összehasonlítása, elemzése, megfigyelése volt a feladat.Tárgyalkotásra is sor került: a
csapatoknak egy lufi meghajtásos kisautót kellett készíteniük a megadott anyagokból, majd az
indítási versenyt az nyerte, akinek az autója a legmesszebb jutott. Kvízek segítségével biofizika
(emberi és állati érzékelés) és humoros tudomány témakörökben ellenőrizték a diákok tudását, de
ezek a feladatok a verseny mellett a játékos és humoros ismeretterjesztést is szolgálták.
A változatos, sokirányú, érdeklődést felkeltő tevékenységek minden résztvevő számára óriási
élményt jelentettek, nagyon jól éreztük magunkat!
Váminé Hegyi Angéla

ARAK AKTÍV
A kezdetektől, immár tizedik éve vesz részt iskolánk az ARAK AKTÍV városi játékos atlétikai versenyen.
Április 11-én is rajthoz álltak alsós kisdiákjaink, hogy megmérkőzzenek a város más iskoláival. Mivel
ez barátságos, játékos verseny, a csapatokat nem rangsorolják, minden résztvevő érmet kap, hiszen
mindenki nyer, aki a remek programon részt vesz.
Köszönjük a tanítók és Bárány Rita fáradságos felkészítő és szervezőmunkáját.
Cikk és képek városunk honlapján
A Fehérvár TV riportja

Gratulálunk!
A Proking Hungária Kft. által szervezett országos Honismereti Tanulmányi Versenyen kiváló
eredményeket értek el diákjaink.
Vámi Ármin (5.c) megyei 1. és országos 1. helyezést, Lelkes Zsófia (6.a) megyei 2. és országos 4.
helyezést, Szolga Ádám (7.b) megyei 1. és országos 4. helyezést, Tűzhányó Levente (5.c) megyei 5. és
országos 6. helyezést, Rácz Adrienn (7.b) pedig megyei 6 és országos 13. helyezést értek el.
Gratulálunk a szép eredményekhez, köszönjük a felkészítő tanárok munkáját.

Énekelj a Boldogságért!
A Jobb Veled a Világ Alapítvány a Boldogság Világnapja alkalmából "Énekelj a Boldogságért"
gyerekkoncertet szervezett iskolánkban. Bagdi Bella, az Alapítvány elnöke, a Boldogság Intézet
vezetője, a Boldogságórák megálmodója és elindítója egy felejthetetlen, felemelő koncertet tartott,
melyen iskolánk diákjai mellett a Püspökkertvárosi Óvoda, a Gyöngyvirág Óvoda óvodásai, továbbá a
Tóvárosi Általános Iskola második osztályosai is részt vettek. A kitűnő hangulat magával ragadta a
koncert minden jelenlévő vendégét, boldogságos állapotban, örömmel énekeltek, táncoltak kicsiknagyok egyaránt. Hálás köszönet Bagdi Bellának és zenekarának ezért az emlékezetes délelőttért.

Cikk és képek városunk honlapján

Vidis tesióra
Március 21-én iskolánkba látogatott Berecz Zsombor és Tamás Krisztián. Türelmesen válaszolgattak a
gyerekek kérdéseire, majd dekázóverseny következett. Persze nem maradhatott el a fotózkodás és a
dedikálás sem.
Köszönjük a szervezést Schütz Tamásnak, feledhetetlen élménnyel lettek gazdagabbak a résztvevők.
Cikk a Vidi honlapján

Tájsebészeti díj iskolánknak
A Gaja Környezetvédő Egyesület mindig számíthat a Kossuth iskolára, ha a természet, a környezet
védelméről van szó. A "Tájsebészet 2018" program díjátadóján diákjaink környezetszépítő munkáját,
ezúttal a Tündérkertbeli faültetést díjjal ismerték el.
Cikk és képek városunk honlapján

A legjobb előadás
Iskolánk tanulói is részt vettek a Vörösmarty Színház Atlantisz-programjának keretein belül
megrendezett Odüsszeia előadásban. 2019. március 6-án 13 általános és középiskola 14 színjátszó
csoportja lépett színpadra, és a közel 400 szereplő között 29 kossuthos diák is volt, akiknek egy
felejthetetlen élményt köszönhetünk. A zsűri (Kulcsár Szilvia, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum
főigazgatója; Török Szabolcs, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári
tankerületének igazgatója; Dr. Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója és a zsűri elnöke: Dr.
Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere) a Kossuth Iskola diákjainak teljesítményét az
általános iskolás kategóriában a "Legjobb előadás" díjával jutalmazta, valamint Antalfy Márk Ákos a
"Legjobb egyéni alakítás" díjat is megkapta.
Minden szereplőnek köszönet a hónapokon át tartó, szorgalmas munkáért, és szívből gratulálunk a
sikeres szerepléshez!
Köszönjük szépen Kozáry Ferenc színművész úr mentori munkáját, valamint a színház valamennyi
munkatársának hozzájárulását a produkció létrejöttéhez!
Köszönjük a hanganyagok vágását Lőrincz Györgynek, és a díszlet elkészítését Wunderlich-Fésű Anikó
tanárnőnek!
Külön köszönet iskolánk lelkes, fáradhatatlan felkészítő tanárainak: Molnárné Rádl Margit, Ocskó-Kü
Gyöngyi és Váminé Hegyi Angéla tanárnőnek!

Szereplők: Odüsszeusz - Antalfy Márk, Mesélő - Reiber Péter, Balogh Vanessza, Belegrai Boglárka,
Biró Kitti, Boros Bianka, Herke Júlia, Horváth Boglárka Lili, Horváth Nikoletta, Kiss Johanna Laura,
Laboda Villő, Lelkes Zsófia, Matusek Ágnes, Neszter Laura, Rácz Abigél, Smitt Boglárka, Szíjártó Dóra,
Viola Dorina, Baranyai Bence, Filipkó Bence, Görög Attila, Járossy Máté, Kovács Áron, Sábián Roland,
Strobl Attila, Szolga Ádám, Tankó Attila, Tűzhányó Levente, Vámi Ármin
Díszlet: Wunderlich-Fésű Anikó, Hanganyagok vágása: Lőrincz György

Felkészítők: Molnárné Rádl Margit, Ocskó-Kü Gyöngyi, Váminé Hegyi Angéla
Mentor: Kozáry Ferenc
Az előadás 1. része
Az előadás második része, benne a kossuthos csapat
Cikk és képek városunk honlapján
A Fehérvár TV riportja

Aranyló Babszemek
A 2019. március 1-jén Sárbogárdon megrendezett Pesovár Ferenc Gyermek és Ifjúsági Népdaléneklési
Versenyen a Babszem Éneklőcsoport és Jankó Tekla (szólóének kategóriában) arany minősítést
szerzett.
Gratulálunk a sikerhez!
Köszönjük a gyerekek, és felkészítőjük, Leiner Csilla fáradságos munkáját.
Babszem Éneklőcsoport tagjai :
Jankó Tekla 3.c, Holy Kitti 3.c, Pingor Jázmin 3.c, Török Viola Boglárka 3.c, Anda Valéria 3.b, Czombál
András 3.b, Mádai Maja 3.b, Meiszter Panna Lara 3.b, Pallos Gréta Júlia 3.b, Pék Anna Sára 3.b, Sánta
Kata Kamilla 3.b, Csanaky Blanka 4.b, Csanaky Katalin Zsófia 4.b, Köböl Vivien Eliána 4.b
Videofelvétel az előadásról

Nézd meg te is! Rajzolj te is!
Hadtörténeti témájú kiállítás nyílt meg ma az aulában. A Honvédség és Társadalom Baráti Kör
valamint a pákozdi Katonai Emlékpark több éve indított, s azóta minden évben igen sikeres
alkotópályázatának kiállítása érkezett hozzánk. Az elmúlt évek több ezer pályaművéből láthatunk egy
kis ízelítőt, s természetesen idén is részt lehet venni a pályázaton.

A kiállítás megnyitását a közös éneklés, a népdalénekesek és a néptáncosok színes műsora tette
emlékezetessé diákjaink és vendégeink - Östör Annamária és Horváth Miklós Csaba önkormányzati
képviselők valamint Oláh László alezredes, a KEMP szakmai igazgatója - számára. Köszönjük a
gyerekek és a felkészítők, Molnárné Rádl Margit, Leiner Csilla, Ötvösné Almássy Judit és Csaba
Krisztina munkáját.
Cikk és képek városunk honlapján

Daloló Babszemek
Gratulálunk a Babszem népdaléneklési csoportnak és Jankó Tekla 3. c osztályos diákunknak, akik
Leiner Csilla felkészítésével bejutottak a Pesovár Ferenc Népdaléneklési verseny megyei döntőjébe. A
megmérettetés március 1-jén lesz, Sárbogárdon.
Hajrá Babszemek!

Nagylelkű adomány iskolánknak
A Kovács és Fiai Kft. jóvoltából 8 darab projektorral gazdagodott intézményünk. A számunkra nyújtott
támogatásnak köszönhetően már iskolánk minden tanterme rendelkezik a 21. századnak megfelelő
informatikai felszereltséggel.
A Kft. adományát hálás szívvel köszöni a Kossuth Iskola vezetése, minden tanára és diákja.
Cikk városunk honlapján

Köszönjük a támogatást!
A Heincz Család támogatásával iskolánk 5. b osztályába a régi tanári íróasztal helyére új érkezett. A
család adományát örömmel fogadták a pedagógusok, diákok. A Kossuth Iskola nevelőtestülete és
diáksága nevében hálás szívvel köszönjük a felajánlást.

"Nézd, mit tudunk!"
A Felsős Kórus 2019. február. 16-án, a Kultúrházak Éjjel-Nappal programsorozat keretében énekelt az
Öreghegyi Közösségi Házban.
A lelkes kis csapat Margit néni vezetésével szépen helyt állt a tehetséges gyermekeknek
bemutatkozási lehetőséget biztosító rendezvényen.
Köszönjük a gyerekeknek és Molnárné Rádl Margitnak, hogy ismét jó hírét vitték iskolánknak.
Cikk és képek városunk honlapján

Megérkezett hozzánk a kódex
2018 augusztusában a Koronázási Szertartásjáték keretében meghirdetett Szent Erzsébet életútját
bemutató rajzpályázaton Lelkes Zsófia (6.a) rajza bekerült a kiválasztott pályaművekből készült
ünnepi kódexbe. A kódex bemutatásának utolsó állomása iskolánk volt. A csodaszép könyvet az
aulában nézegethetitek a szünetekben.

Hívják-várják énekeseinket
Felsős kórusunk az adventi-karácsonyi szereplések után sem pihent. Megtisztelő feladatra hívták
őket. A Felsővárosi templomban énekeltek a város Fogadalmi miséje előtt Margit néni vezetésével.
Csodálatos dalaik tették még bensőségesebbé az ünnepi alkalmat.
Köszönjük a gyerekek és Molnárné Rádl Margit fáradhatatlan munkáját.
Cikk és képek városunk honlapján

Egy megvalósult álom
Iskolánk rajztanárának, Vágvölgyi Elvirának régóta dédelgetett álma valósult meg, amikor január 10én a Köfém Művelődési Házban kiállítás nyílt alkotásaiból. A megnyitót igazgatónk, Strasszerné Farkas
Márta kedves szavai, Háger Anita és Herédi Hanna szép szavalatai és felsős kórusunk szívhez szóló
műsora tette emlékezetessé. A kiállítást sokan megtekintették már a megnyitó alkalmával. Mindenki
megtalálta a képek között a leginkább hozzá szólót, neki legjobban tetszőt.
Gratulálunk a kiállításhoz Elvira néninek, köszönjük a szép megnyitó műsort a Molnárné Rádl Margit
vezette felsős kórusnak és a versmondóknak.

Nélkülük nincs karácsony
Iskolánk kórusai minden évben csodálatos hangulatot varázsolnak az adventi várakozás idején az
emberek szívébe. Számítanak is rájuk városunk és iskolánk minden rendezvényén.
S hogy milyen sok helyen csendült-csendül fel a szívmelengető karácsonyi ének? Lássuk csak!
A legkisebbek, az elsősök az Újszövetségi Maraton Vörösmarty Színház-beli programját színesítették
műsorukkal, Szünder Nóra vezetésével. A másodikosok a Kisangyalok Karában énekeltek, és a
Fehérvári Advent Városház téri színpadán fognak szerepelni nem énekes osztálytársaikkal együtt
Lakatos Zsuzsa, Takács Kinga és Szünder Nóra felkészítésének köszönhetően. A Kiskórus is hozzájárult
a Kisangyalok Kara szépséges hangzásához Leiner Csilla vezetésével. Felsős kórusunk felkéréseinek
pedig se-szeri, se száma. A Karitasz karácsonyt követően a Vízivárosi Advent műsorát tették
felejthetetlenné dalaikkal, és persze a Kisangyalok Karából sem hiányozhatott énekük. A gántiak
szívét is ismét elbűvölték. Sőt, még a legváratlanabb felkérésnek is örömmel tettek eleget, és
énekeltek városunk iskolaigazgatóinak ünnepi értekezletén. Mindezt a fáradhatatlan Molnárné Rádl
Margit karnagy vezetésével.
És ennyi program után még mindannyian izgatottan készülnek, hogy legszeretettebb közönségüknek,
családjaiknak énekelhessenek iskolánk karácsonyi hangversenyén.
Köszönjük a gyerekeknek és tanáraiknak, hogy segítenek szívünket is díszbe öltöztetni a közelgő
ünnepre.

Rendhagyó kémia óra
2018. december 4-én, Angéla néni, a kémiatanárnőnk jóvoltából egy különleges ajándékutazáson
vehettem részt néhány iskolatársammal együtt. Korábbi versenyen való részvételem miatt mehettem
el én is. A kirándulás nagyon tetszett, igazán jól éreztem magam.
Először a Richter Kémiai Kutatóintézetbe(Gyógyszergyárba) látogattunk el, ahol egy szuper előadást
hallhattunk Dr. Szántay Csaba professzortól. Beszélt az érzelmi intelligencia fontosságáról, a
munkatársak kiválasztásáról. Mondott érdekességeket a gyógyszerek gyártásáról, a tesztelések
folyamatáról és nehézségeiről. Az is tetszett, mikor arról beszélt, hogy milyen nehéz egy előadás
megtartása, de idővel meg lehet szokni. Mivel én is izgulós vagyok, megnyugtatott, hogy mások is
hasonlóan vannak ezzel. A professzor után egyik munkatársa a gyárban dolgozóknak adott
juttatásokról beszélt, és arról, hogy milyen náluk dolgozni. Az előadások után a laboratóriumban
tettünk látogatást. Végül a Richter Emléktárral zártuk a programot.
Az elfogyasztott ebéd után átmentünk a Csodák Palotájába. Nagyon tetszettek az itt látható és
sokszor kipróbálható dolgok. Izgalmas volt a téli bob szimulátorba beülni.
A szabad foglalkozás alatt én Newton almáskertjében voltam.
Későre járt már, mire hazaindultunk. Nekem az is tetszett, hogy sokféle közlekedési eszközön
utaztunk a nap folyamán. Örülök, hogy a tanárnőm engem is elvitt erre a szuper kirándulásra.
Köszönöm szépen!
Kubena Christopher John

Mikulás napi Mikulás Kupa
Iskolánk legifjabb kisdiákjai a délutáni diáksportkör keretében szaloncukorért és csokiért
versenghettek az iskola tornatermében az idei "Mikulás Kupán." A leggyorsabbak még dobogóra is
állhattak, de mellettük mindenki felsorakozott, aki részt vett a fiúk és lányok közötti vidám hangulatú
versengésen.

Zöld Fehérvár
A Mobilitási Héten a Városi Természetbarát Szövetség idén is pályázatot Írt ki a Zöld Fehérvár
program keretében. Iskolánk osztályai is részt vettek a feladatlap-kitöltésben és a fotópályázaton is.
Színvonalas munkájuk eredményeként a Kossuth Iskola teljesítményét 1. helyezéssel ismerték el.
Köszönjük a résztvevő osztályok és tanáraik munkáját.
A "Zöld élet a szürke városban" feladatlap eredményes kitöltésében a 7. b osztály és a 6. b osztály 1.
helyezett, a 6. c osztály és az 5.c osztály 2. helyezett, az 5. a osztály pedig 3. helyezett lett.Mind az öt
osztály személyre szóló emléklapot és csekély pénzjutalmat kapott.
A "Zöld élet a szürke városban" fotókiállításra beküldött nagyon szép képeiért, mellyel színesebbé
tették a fotókiállítás anyagát Antalfy Márk Ákos, Kottyán Evelin, Neszter Laura, Rácz Adrienn és
Szolga Ádám (7.b osztályos tanulók) személyre szóló emléklapot kaptak és könyvjutalomban
részesültek.
A jutalmak átadása a FOTÓ kiállítás megnyitójának keretein belül 2018. november 8-án volt a
Fehérvári Civil Központban, ahol Belegrai Boglárka (7.b) is szerepelt Wass Albert: Mese az erdőről
című történetének felolvasásával.

Adventi mesesarok
A december 1-je előtti éjszakán mesemanók lopakodtak, surrantak az iskolában. Ajándékot hoztak.
Szombat reggelre csodaszép mesesarok várta a diákokat az alsó folyosón. Advent minden napjára jut
egy-egy szép karácsonyi mese, amelyekről aztán rajzolni is lehet. Sőt, akinek kedve van, maga is írhat
mesét.
Olvassátok olyan szeretettel a manók meséit, mint amilyen jó szívvel ők hozták nektek ajándékba!

Kisangyalok Kara
Advent első vasárnapján a városunk diákjaiból alakult 400 fős kórus műsora melengette meg a
szíveket a Városház téren. Iskolánk kórusai és a másodikos énekes gyerekek is a kezdetektől
résztvevői ennek a csodaszép hagyománynak. Karnagyaink, Leiner Csilla, Molnárné Rádl Margit és
Szünder Nóra vezetésével már hetek óta készültek a kórusok a karácsonyi dalfüzérek előadására.
Köszönjük a felemelő hangulatú estét nekik.
A Fehérvár TV riportja

Hogy mindenkinek szép karácsonya legyen
November utolsó napján, pénteken a felsős énekkar Molnárné Rádl Margit karnagy vezetésével az
Öreghegyi Plébánia templomában színvonalas műsorral szerepelt a Karitasz adventi családi napján.
Dalos-verses műsoruk méltó bevezetése az adventi időszaknak.
A Fehérvár TV riportja

Szép volt, Kossuth!
Alsó tagozatos diákjainkkal részt vettünk a Játékos sportverseny körzeti döntőjén a Felsővárosi
Általános Iskolában, ahol 2. helyezést értünk el, így továbbjutottunk a városi döntőre, melyet
november 24-én rendeznek a Tóvárosi Általános Iskolában.
Gratulálunk a csapat tagjainak: Szücs Zsófia, Csőgör Zsófia, Czizmadia Zalán, Gál Domonkos (2.a),
Komlós Veronika, Reichardt Milán (2.b), Anda Valéria, Pallos Gréta, Osztotics Linett, Kovács Bence,
Rusói Mirkó (3.b), Molnár Bence (3.c), Pánczél Kincső, Gellért Csongor, Körmendi Marcell (4.a), László
Dorina (4.b) és felkészítőjüknek, Bárány Ritának.

Lubickoltunk a sikerben
A novemberben megrendezett Városi Úszó Diákolimpia eredményhirdetésén szinte minden
úszásnemben és korcsoportban Kossuthos diákok is álltak a dobogón. Dányádi Marcellt és Klein
Andrást többször is szólították, hiszen több számban is sikeresen teljesítettek. Minden résztvevőnek
köszönjük, hogy méltóképpen képviselte iskolánkat. Gratulálunk a helyezetteknek: Wéber Katalinnak,
Stéger Georginának, Ujvári Zoltánnak, Dányádi Marcellnek, Lédeczi Péternek, Strobl Attilának, Klein
Benedeknek és Klein Andrásnak. Köszönjük Schütz Tamás tanár úr szervező és felkészítő munkáját.

Gratulálunk Andris!
Iskolánk 3. b osztályos kisdiákja, Czombál András november 15.-én részt vett a Bársony István
Nemzetközi Ifjúsági Prózamondó Verseny regionális döntőjén, ahol 2. helyezést ért el. Igen komoly
kihívásban volt része, mert nem korosztályonként versenyeztek, hanem általános iskola és
középiskola besorolás volt. Csupán egyetlen 8. osztályos diák tudta Andrist megelőzni a
megmérettetésen.
Sok szeretettel gratulálunk Andrisnak és felkészítőjének, Törjék Adriennek.

Müon, CERN, hadron, LHC, antianyag - Tudomány felsőfokon
Sokszor halljuk-használjuk ezeket a szavakat, rövidítéseket, ám nem biztos, hogy mindig tudjuk, mit is
jelentenek pontosan. November 10-én, iskolánk szakmai napján izgalmas előadások révén
bepillantást nyerhettünk az ezen fogalmak mögötti titokzatos világba.
Köszönjük az előadóknak, Vámi Tamás Álmos fizikusnak és Váminé Hegyi Angéla tanárnőnek az
érdekes, hangulatos előadásokat.
„Tudomány felsőfokon” a Kossuth Iskolában
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 nemcsak kossuthos pedagógusok vettek részt, 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 munkában, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontjának Standard Modell és Új Fizika
Keresése Kutatócsoportjában. Gimnazistaként a Kutató Diákok 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 révén 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, LED-es 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 különleges berendezésben.
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 is, amivel sikerült felkelteni az érdeklődésüket.
Bízunk abban, hogy gyermeki kíváncsiságukat sikerül megőrizni, és diákjaink szintén nyitottá válnak a világ kicsi
és nagy kérdései iránt.
Váminé Hegyi Angéla
MTM programfelelős
kémiatanár

Verébfogó
Idén sem maradhatott ki programjaink közül az ötödikesek által már nagyon várt Verébfogó. Már
hetekkel előre kellett készülni a produkciókra, amelyeket aztán október 26-án végre be is
mutathattak a legkisebb felsősök.
"A Verébfogó nagy élmény volt számunkra. A bulit megelőző napokban reggelente órák előtt
gyakoroltunk, és nagyon élveztük minden percét. Az osztályok zenés bemutatkozása után játékos
vetélkedőn vettünk részt Judit néni és nyolcadikos segítői vezetésével, majd letettük a Veréb-esküt. A
buli utolsó órájában sokat táncoltunk és énekeltünk. A három osztály együtt "makarénázott" és
vonatozott az osztályfőnökökkel, akik velünk együtt bulizták végig ezt a délutánt. Nagyon várjuk már
a következő sulibulit, immár felavatott felsősként! " (Mayer Réka 5.b)

Székesfehérvár a sportok városa
A Széna téri Általános Iskola új tornacsarnokának falai eddig üresen és feketén várták, hogy szebbé
tegyék őket. Erre vállalkoztak nyolc iskola tanulói, köztük a mi diákjaink is. Elvira néni vezetésével a
röplabdát kellett megjeleníteniük a kijelölt falszakaszon. A napsütéses idő, a vidám társaság, a vicces
helyzetek és a jó zene kellemes emlékként marad meg a részvevő 7-8. osztályos lányok emlékei közt.
A Széna téri diákok pedig még sok-sok évig élvezhetik a falfestők, köztük a Kossuthos gárda
munkájának gyümölcsét.

Cikk városunk honlapján

Ismét a Kossuthosok a legmobilisabbak
A Mobilitási Hét programjaiban minden diákunk részt vett. Ám a városunk által meghirdetett, az
Autómentes Napra meghirdetett mobilitási versenyben - immár második alkalommal - A 8.a osztály
nyerte el "A legmobilisabb osztály" címet és a vele járó nyereményeket.
Gratulálunk a diákoknak és osztályfőnöküknek, Schütz Tamás tanár úrnak.
A Fehérvár TV riportja
Cikk városunk honlapján

A zene világnapja
Október 1-jén emelt énekes diákjaink hosszú napnak néztek elébe. A délelőtti tanítás végeztével már
ebéd után elindultak, hogy a fehérvári kórusokkal, zenészekkel együtt szinte egész délután
próbáljanak az esti hangversenyre. Megérte a fáradságos munka, mert a koncert - mint mindig csodálatosra sikerült. Felemelő érzés hallgatni, amikor több száz torokból csendül fel a különleges
népdalcsokor vagy a reneszánsz virágének.
Köszönjük a kiskórus és a felsős kórus tagjainak, valamint felkészítőiknek, Leiner Csillának és
Molnárné Rádl Margitnak a gyönyörű estét.

A Fehérvár TV riportja
Cikk városunk honlapján

Kossuth Kossuthos katonái
Szeptember 29-én iskolánk néhány diákjával részt vettünk a pákozdi-sukorói csat 170. évfordulója
tiszteletére rendezett IX. Honvéd fesztiválon "A reményt adó győzelem" című zenés történelmi játék
keretében, melyet Koltay Gábor rendezett. A csata felelevenítése huszár és katonai hagyományőrzők,
valamint ifjú nemzetőrök közreműködésével zajlott. Büszkén mondhatjuk, hogy Csilla néni és Margit
néni ötödikesei méltó módon képviselték iskolánkat. Fárasztó napot tudhattunk magunk mögött, de
élményekben gazdag programban lehetett részünk. (Ötvösné Almássy Judit)
Köszönjük az élményteli programot az ötödikeseknek és osztályfőnökeiknek, kísérőiknek.

Kutatók éjszakája
Szeptember utolsó péntek estéje-éjszakája már évek óta a tudományok iránt érdeklődők várva-várt
programja. Ilyenkor betekintést nyerhetünk az egyébként közönség elől elzárt egyetemek,
laboratóriumok, kutatóintézetek izgalmas munkájába, eredményeibe. Idén is olyan sok diákunk volt
kíváncsi a rendezvényekre, hogy buszunkon egyetlen ülőhely sem maradt üresen. Először az ELTE
Természettudományi Karon vettünk részt két izgalmas előadáson. Számtalan kísérlettel tették a
mindenki számára érthetővé, szemléletessé, érdekessé, sőt néha humorossá a mindennapi
"tananyagot". Láttunk vulkánkitörést és palackrakétát, gyönyörködtünk szivárványszínű lángokban,
megfigyelhettük, hogyan keletkezik a felhő.
A fizikai játszóházban égnek állították a hajunkat, lángra lobbantották a tenyerünket, és még sok
érdekes kísérletben vehettünk részt.
Ezután a BME szabadtéri kísérleteinek részesei lehettünk. Lőttünk vízrakétával, láttuk a villámok
keletkezését.
Az este egyik legizgalmasabb része az Ericsonnál várt minket, ahol a robotika, az elektronika
újításaival ismerkedhettünk meg, gyakran játékos formában. Lehetett robotporszívókkal harcolni,
lego-robotokat irányítani, programozni. Megtudhattuk, mire is használják az élet számtalan területén
ezeket a fejlesztéseket. Betekinthettünk a már nem is olyan távoli jövő mindennapjaiba. Hiába volt
már késő este, senkinek sem akarózott hazaindulni. Ilyenkor mindenki arra gondol, hogy
felnőttkorában tudományos pályára szeretne lépni, és az este látott érdekes dolgokkal foglalkozni mint azok az egykori Kossuthos diákok, akikkel most a kísérletvezetők, szervezők között
találkozhattunk. Reméljük, hozzájuk hasonlóan más diákjaink is kitartanak majd elhatározásuk
mellett.
Köszönjük Váminé Hegyi Angéla tanárnőnek a szervezést. Ugye, jövőre is megyünk?
Kreitzer Noémi élménybeszámolója
Kutatók Éjszakája 2018
2018. szeptember 28-án felmentünk Budapestre megnézni a Kutatók Éjszakájának néhány
rendezvényét. Az iskolából indultunk egy busszal, melyen diákok, tanárok és kísérők utaztak, összesen ötvenen.
Először az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémiai Intézetébe mentünk, ahol két előadáson vettünk
részt.
Dr. Róka András, a “A szférák harca” című előadásán - a csillagok kialakulásától kezdve a mai korig
terjedő időszakra vonatkozóan - elmagyarázta az élet keletkezését. Beszélt a csillagok és a Föld kialakulásáról,
az élet megjelenéséről, és az állatok és emberek közötti bonyolult rendszerről. Kiemelte, hogy az ember
megjelenésével felborult a természet egyensúlya, mivel az ember megváltoztatja a környezetét.
Dr. Zsély István “A gyertyalángtól az erdőtűzig” című előadásának elejéről kicsit késtünk, de még így is nagyon
érdekes volt. Az előadóban kémiai kísérleteket mutattak be. Megnézhettük a durranógáz kialakulását, a tűz
sokszínűségét. Sok kísérlet mindenféle kémiai anyag gyúlékonyságával foglalkozott. Sokszor használtak
folyékony nitrogént. Nekem legjobban az tetszett, mikor többféle anyagot összekevertek, szétkenték az
asztalon, és meggyújtották. Ekkor a tűz lángja mindenféle színben játszott.
Az épületben megnéztünk egy ingát (Foucault-inga), ami megmutatja a Föld forgását.

Ezután sétáltunk a BME-re. Itt először megnéztünk egy olyan előadást, ahol sűrített levegőn lézerrel
átvilágítottak, és így kis örvényeket láttunk.
A másik helyszínen a víz és a levegő segítségével egy kilövést hajtottak végre, vízrakétát készítettek. Ezt a
kilövést mindenki kipróbálhatta. Ugyanitt egy Tesla tekercs segítségével az elektromos kisülést figyelhettük
meg, így láttunk apró kis villámokat is.
Ezután a robotika kiállításra mentünk, az Ericson épületébe. Itt már kevés időnk volt, nem tudtunk mindent
megnézni és kipróbálni. Volt itt lego robot, robotporszívó és mindenféle jövőbe mutató technikai kütyü.
Ez a rendezvény szerintem nagyon jó és érdekes volt, hiszen így játékos kísérletekkel közelebb tudják
hozni a tudomány bonyolult világát a gyerekekhez.

Odüsszeia 2019
A Vörösmarty Színház idén is meghirdette a Bojtárból tündérkirály programot, melyben diákok
visznek színre - a színház művészeinek mentorálása mellett - egy-egy darabot. A tavalyi nagy sikerű
Toldi előadás után, most az Odüsszeiát állítják színpadra. Iskolánk színészi vénával bíró diákjai és
felkészítő tanáraik nagy lelkesedéssel vetik magukat ismét a munkába, melynek eredményeképp
minden bizonnyal ismét fantasztikus előadásoknak lehetünk tanúi tavasszal.
Videoklip

Mobilitási Hét
Iskolánk ismét nagy lelkesedéssel vetette magát a mobilitási hét rendezvényeibe. A ragyogó
napsütéses időjárás a szabadba csábított mindenkit. A legkisebbek aszfaltrajzversenyen, a
nagyobbak természetismereti és városismereti sétán vettek részt.

A Magyar Népdal Napja
Iskolánk emelt szintű ének-zenét tanuló diákjai szeptember 15-én, szombaton immár harmadik
alkalommal vettek részt Martonvásáron a Magyar Népdal napja alkalmából rendezett fesztiválon.
500 fős gyermekkar - köztük a mi dalosaink - énekelt együtt egy bakonyi és egy széki népdalcsokrot.
Énekeseink és karnagyuk, Leiner Csilla sokat készültek erre az alkalomra, hogy méltóképp
képviselhessék iskolánkat. A fesztiválon az összkart a az Oscar-díjas Mindenki c. magyar film
kórusának karnagya, Molnár Mónika vezényelte.
Köszönjük az énekesek és Csilla néni fáradhatatlan munkáját, mellyel ismét feledhetetlen élményt
szereztek a közönségnek.

Hová megy a kukásautó?
Szeptember 14-én, pénteken a 3. c osztállyal a fenti kérdésnek eredtünk a nyomába. Ellátogatunk a
csalai hulladéklerakó nyílt napjára. Mivel a telepi munka nem állt le a látogatók kedvéért sem,
láthatósági mellényt kaptunk, hogy az itt közlekedő hatalmas munkagépek vezetői időben
észrevegyenek, kikerülhessenek minket. Találkozhattunk Gyűjtivel, a Depónia Kft. kabalaállatkájával,
majd előadáson, filmvetítésen vettünk részt. Azt nem is gondoltuk, hogy a szelektíven gyűjtött
hulladékot még nagyon sokszor kell gépekkel, majd kézi erővel szétválogatni, hogy valóban
újrahasznosítható legyen. Azt is megtudtuk, hogy az üdítős, ásványvizes PET palackokat úgy készítik,
hogy felfújják a műanyagot, mint a lufit. Ezután következett a legérdekesebb rész, a telep bejárása.
Alig hittünk a szemünknek, akkora hegyekben állt a szétválogatott, újrahasznosítható és a már
semmire sem jó, lerakóba kerülő hulladék. Óriási komposzt- és humuszhalmok között sétáltunk. A
hatalmas gépek végzik a munka java részét, de a szelektálás sok munkáskezet is kíván. Próbáltuk
beazonosítani, milyen dolgok kerültek a szemétbe, ezek mindegyike ismerős volt, hiszen nap mint
nap dobjuk ki mi is a palackokat, üvegeket, szórólapokat. Még egy elsős olvasás feladatlap
maradványaira is rábukkantunk. Megtudtuk, hogy a mostani lerakó már nem sokáig bírja befogadni a
rengeteg hulladékot, ha ilyen ütemben termeljük a szemetet, ezért fontos lenne, hogy minél
kevesebb hulladékot termeljünk a saját háztartásunkban. A program végén ajándéklufit, kitűzőt is
kaptunk, hogy még sokáig emlékezzünk az itt tanultakra.

