Kossuth Hírlap 2019/2020-as tanév
3. novemberi száma
Sziasztok! Tudjátok, mindig az elmúlt hónap eseményeit olvashatjátok a suliújságban.
Mire ezt az újságot olvasgatjátok, már a Télapó közeledik, de biztos jó visszaemlékezni
arra, hogy mi is történt veletek az előző hónapban.

November az
év novem szóból
származik
melynek
jelentése kilenc, miv tizenegyedik hónapja a Gergelynaptárban, és 30 napos. Neve a latinel 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.

Iskolánk a Mobilitási Hét keretén belül megrendezett: „Természeti értékek a királyok
városában” programban az iskolák közötti versenyben I. helyezést ért el. A szép
eredményt emléklappal és kupával díjazta a Székesfehérvár Városi természetbarát
Szövetség, melyre 2019. november 7-én került sor a Fehérvári Civil Központban.
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A „Zöld élet a szürke városban” fotókiállításra beküldött nagyon szép képeikért, mellyel
színesebbé tették a fotókiállítás anyagát, Szili Máté, Bíró Kitti, Bors Hajnalka, Fehérvölgyi
Kamilla, Nyevrikel Anna, Rusói Marcell, Witzl Zsuzsanna, Wunderlich Rózsa, Belegrai
Boglárka, Klein Benedek, Neszter Laura, Rácz Adrienn és Vámi Ármin személyre szóló
Emléklapot kaptak és könyvjutalomban részesültek.

Benne voltak a tanítványaink a Fejér Megyei Hírlapban !
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2019.november 12- én, kedden iskolánk két tanulója is részt vett a Megyei
Diákparlamenten, ahol a delegáltak megválasztották a Fejér megyét képviselő 13
küldöttet. Az ülésen az iskolai küldöttek mondták el véleményüket, tették fel kérdéseiket
az oktatás különböző területeit érintve, majd megválasztották azt a 13 diákot, akiket az
Országos Diákparlamentre delegálnak, valamint az Országos Diáktanács tagjait. Az
Országos Diákparlamentet 2020. január 31 és február 2-a között rendezik meg
Székesfehérváron!
A képen Belegrai Boglárka és Neszter Laura 8. osztályos tanulók a Megyei
Diákparlamenten

Szent Márton ünnepnapjához, november 11-hez
számos
népszokás,
néphit
kapcsolódik
Magyarországon.

Alternatív neve: Szent Márton-nap
Ideje: november 11.

Népszokások: libator, újbor, időjóslás, ajándékozás,
felvonulás
Tartalma, jelentése: a mezőgazdasági munkák év
végi befejezése, emlékezés Szent Mártonra
Hivatalos neve: Tours-i Szent Márton ünnepnapja
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Iskolánkban szépen él a Márton napi néphagyomány. Az alsósok minden évben
megemlékeznek erről a szép népszokásról.
Ujvári Zoltán, 4. c
" Az iskolában minden évben Márton napon megemlékezünk Szent Mártonról, aki püspök
volt. Idén a mi osztályunk, a 4.c adta elő műsorát. Sokat gyakoroltunk, hogy jól sikerüljön
a műsor, közben a napköziben elkészítettük a jócselekedetek fényét jelképező lámpásaink
at. Először elmeséltük és eljátszottuk, hogy mi történt Szent Mártonnal és hogy miért kell
ezen a napon libát enni (mert a libák gágogásukkal elárulták Márton püspököt), majd lám
-pásainkkal felvonultunk, közben vidáman énekeltünk. Nagyon jól sikerült ez a délután."

4

November 18-án került sor a DÖK csapatépítő programjára.
Az osztályok DÖK képviselőivel és Léberné Mónikával helyi járatos autóbusszal érkeztünk
meg a helyszínre.
A gyerekek már izgatottan várták a játékot. Három pálya állt rendelkezésünkre, ahol a
különböző osztályokból vegyes csapatokat alkottak a diákok. Így lehetőségük nyílt egymás
megismerésére, segítésére. Az első gurításoknál azok, akik már ismerték a játékot,
türelmesen magyarázták a többieknek a játék fortélyait.
Amikor valakinek egyszerre több bábut sikerült leborítania, csapattársai vele örültek a
sikerének, vele tapsoltak, ujjongtak.
Jó hangulatban telt el az idő. Kár, hogy hamar elrepült a játék ideje!
Ez a csapatépítés hozzájárult az osztályok és évfolyamok kohéziójának megteremtéséhez.
Megkönnyítette a barátságok kialakulását.
( Almássy Judit
DÖK vezető)
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Emlékdiplomák átadása
„Minden év novemberében megrendezik az 50 éve és annál régebben diplomát szerzett
pedagógusok ünnepségét a Városházán. Az idén iskolánkat érte a megtiszteltetés, hogy
kis előadással készülhetett az ünnepeltek köszöntésére. A többnyire kossuthos
gyerekekből álló MusicKell Amatőr Musical Együttes énekesei adták elő szívmelengető és
különleges produkciójukat, amiről a Polgármester úr elismerő szavakkal beszélt. A PSZ
nevében is, aki a szervezője volt a rendezvénynek, sok –sok dicséretet kapott a kórus és
vezetőjük rendhagyó dalaik és a csodálatos verseik miatt. A csapatot felkészítette Erőss
Orsolya.
Büszkék vagyunk, mert a köszöntésben részesülő pedagógusok mellett a város minden
iskola igazgatója és oktatásért felelős vezetője látta, hallotta, hogy mennyire jók vagyunk
mi, KOSSUTHOSOK!
Köszönjük a gyerekek, és felkészítőjük, Erőss Orsolya munkáját.”
Lakatos Zsuzsanna
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Kossuth Vándorkupa:
Matematika munkaközösségünk 25. jubileumi alkalommal, ismét megrendezte a Kossuth
Vándorkupáért Matematikaversenyt a város nyolcadik osztályos - matematikát nem
emelt szinten tanuló - diákjai részére, 2019. november 19. /kedd/ 14 órakor.
Iskolánként egy három fős csapat nevezését vártuk. A versenyzők egyénileg elért
pontjainak összege lett az értékelés alapja. Ha egy iskola három egymás utáni évben
megnyeri a versenyt, a kupa örökös tulajdonosává válik. Az idei tanévben a Ciszterci Szent
István Gimnázium csapata vitte el a kupát. Ők először vettek részt a versenyen.
A verseny eredménye az alábbiak szerint alakult:
Csapatverseny:
I. Ciszterci Szent István Gimnázium
II. Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium
III. Hétvezér Általános Iskola
IV. Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola
V. Zentai Úti Általános Iskola
VI. Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola
Az egyéni 3 legjobb versenyzőt is értékeltük:
I.

Bánfalvi Barnabás

II.

Bőhm Emília

III.

Ványi Viktória, mindhárman a Ciszterci Szent István Gimnázium tanulói.

A verseny tisztasága érdekében iskolánk tanulói versenyen kívül indultak és
kimagaslóan teljesítettek.
Legjobb csapatunk:
1) Szolga Ádám 8.b
2) Klein Benedek 8.b
3) Németh Petra 8.a
Az egyéni 3 legjobb versenyzők is ők voltak, ugyanebben a sorrendben. Felkészítő tanáruk:
Molnárné Rádl Margit
Különdíjat adtunk Kalmár Zsófia 8.c osztályos tanulónak. Felkészítő tanára: Ocskó-Kü
Gyöngyi
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November 21-én iskolánkban a gyümölcslé készítő programot tartottak

„ Nagy izgalommal készültünk a mai napra. Hozni kellett gumikesztyűt, poharat, kis
kötényt. Mondani sem kell, hogy egész nap minden gyerek a gumikesztyűvel szórakozott,
amíg ránk nem került a sor. Felfújták a többiek, órán abban írtak, szóval nagy volt
készülődés. Hogy miért? Mert almalékészítő programon vehettünk részt.
Az osztályok húsz percenként kerültek sorra. A gyümölcslé préselő megtekintése
után meghallgattuk a szakember előadását a 100%-os almalé folyamatáról. Egy
tartályban 85 C-os víz volt töltve, és abban voltak az almák. Amit a futószalag nem
engedett át, azt mezőgazdasági állattakarmányként hasznosítják. A maradékot például a
szarvasmarháknak adják, de müzliként is feldolgozzák. Semmilyen tartósítószert nem
adagoltak a gyümölcshöz a készítés folyamán. Az almák állítólag 80 hektáron teremnek,
amiből aztán elkészül a finom nedű. Az alma minősége kiváló. Úgy szemre, mint ízre! A
gépek használata során szükség volt vízre, áramra és egy lefolyóra, ami elnyeli a
felhasznált vizet. Megtudtuk, hogy egy liter almaléhez 1, 8 kg-2 kg alma szükséges. Ilyen
utánfutós gépből Magyarországon csak egy van. Persze létezik több is, de azok nem
mozdíthatóak. Voltak gyerekek, akik maguk is bedobálhatták az almát a préselőbe. Persze
a legjobb az egészben a kész ivólé kóstolása volt. Az elkészült ivólét tasakokban,
palackokban árulják.
Nekem nagyon tetszett az előadás. Érdekes volt megismerni az almalékészítés
folyamatát. És mindenkinek nagyon ízlett! Mondták, hogy egy liter ivólé olyan, mintha két
kg almát fogyasztottunk volna el. Szóval, ma sok vitaminhoz jutottunk. S úgy hallottam,
decemberben ki lesz adagolva a maradék az osztályoknak. Jaj, de jó!”
(Szabó Martin és7. b osztályos tanuló)
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És azóta is isszuk a finom almalét. Köszönjük a lehetőséget!
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November 26-án, kedden az énekkarosok műsora színesítette a Honvéd és Társadalom
Baráti Kör összejövetelét.

Oláh László ezredes Úr köszönő sorait idézem:
„Ezúton is hálás szívvel köszönöm a mai műsor biztosítása és végrehajtása érdekében
végzett munkátokat! Nagyon színvonalas és a rendezvényhez maximálisan illeszkedő volt
az összeállítás és gyermekien kedves, bájos és lélekemelő a megvalósítás.”
Azt hiszem, ennél több komment nem kell ehhez.
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November 29-én iskolánk felsős kórusa ajándékozta meg műsorával a Caritasz csoport
vendégeit.

Hogy mi mindent meg nem tesznek a gyerekek (no és a
szüleik) az iskoláért, az énekkarért, a sikerért!?
Dorka szólót is énekelt, szavalt is. Előtte matekversenyen
volt. Édesanyja blogjából idézek:
„Történt ugye, hogy a tegnapi napjuk pöttyedt sűrűre
sikeredett a lányoknak, délelőtt Kisangyalok kara főpróba
a színházban és a Városház téren, délután matematika
verseny és utána szereplés a kórussal. Ez az utána túlzás,
ugyanis 15 perc volt a kettő között. Mivel Lilinek
megígértem, hogy mindkettőn ott lehet, erősen főtt a
fejem, hogy mit csinálják. Végül írtam egy levelet a Rendőrfőkapitány Úrnak (totál
ismeretlenül) és elsírtam neki a bánatomat.
Csütörtökön hívott egy kedves alezredes, hogy
szükséges-e autósülés a lányoknak és képzeljétek négy
órakor ott állt a rendőrautó a Teleki előtt.
Tiszta ideg voltam, mert 16:15 helyett 16:20-kor jöttek
ki a csajok a teremből, de nem kellett volna aggódnom,
mert bepattintottak minket a kocsiba és hat perc alatt
átszirénáztak velünk a városon. Lányok szerint nagyon
menő volt! Egyébként tényleg. Még ajándékot is
kaptak!
Így kicsit csapzottan és
beéneklés nélkül, de ott voltak
a kórusban, Dorka szólót is
énekelt, verset is mondott.
Küldetés
teljesítve!”
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Iskolánk tanulói minden évben sok-sok cipős dobozt raknak teli ajándékkal a rászoruló
gyerekeknek. Idén is szép számmal gyűlt össze a sok doboz. Tele volt a tanári, a gyerekek
alig bírták lehordani a sok ajándékot.
Reméljük, megfelelő helyre kerültek a dobozok, és sikerült megörvendeztetni a
szegényebb társakat.
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November 30-án, szombaton Bartha Melinda kórusvezető a Kicsinyek Kórusával a
Vízivárosi Adventen szerepelt. Ezzel megkezdődött az adventi sok szereplés, fellépés.
A többi eseményről a decemberi összefoglalóban olvashattok.
Még jó, hogy mindenki korábban érkezett, mert alighogy elkezdték a gyerekek a
beéneklést, máris szólítottak bennünket, hogy indulhat a Kossuth, mert üres a színpad.
Kicsit „kapkodva”, de elindultunk a gyerekekkel a színpad mögé. Melinda néninek még
össze kellett szerelni a kísérethez szükséges hangszert, persze nem volt sehol hosszabbító.
Így pillanatok alatt másképp kellett felállniuk a gyerekeknek, mint ahogy ezt
begyakorolták. Nos, a nehéz kezdet után remek előadás sikeredett!
A műsor végén odajött hozzám egy idős néni, és ezt mondta, hogy ő a műsor elejétől a
végéig itt volt, de a mi iskolánk műsora tetszett neki a legjobban. Még meg is könnyezte a
csodás gyermekhangokat. Szerinte nem csak a gyerekek, de a tanár nénik is itt voltak a
legaranyosabbak, leghelyesebbek.
Mondani sem kell, hízelgőek voltak dicsérő szavai.
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Kossuthos sikerek:
2019. nov. 07-én első helyezést értünk el alsó tagozatos
diákjainkkal (17 tanuló) a Játékos Sportverseny körzeti fordulójában
a Németh László Általános Iskolában, így bejutottunk a városi döntőbe, amely november
23-án
lesz
a
Tóvárosi
Általános
Iskolában.
A gyerekek nagyon ügyesek voltak, lelkesen küzdöttek minden feladat végrehajtásánál,
így a végén jöhetett a megérdemelt jutalom, illetve a sportszerű magatartásunkért, még
külön megdicsértek bennünket.
A lelkes kis csapat tagjai a következők voltak:
Török Izabella, Kolonics Kamilla, Ormos Zalán, Pallos Levente (2.b); Szücs Zsófia, Gyenes
Áron (3.a); Komlós Veronika, Mahler Kata, Nagy Sára, Kámán Roland, Reichardt Milán
(3.b); Anda Valéria, Osztotics Linett, Pallos Gréta, Kovács Bence (4.b); Molnár Bence, Ujvári
Zoltán (4.c)
Gratulálunk a gyerekeknek és felkészítőjüknek, Bárány Rita néninek!

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy a november 12-én és 14-én megrendezett Városi Úszó Diákolimpián nagy létszámmal vettek részt tanítványaink:
Szécsi Miksa 6.c, Varga Dávid 6.b, Dávid Imre 5.a, Ring Márk 5.b, Valicsek Zétény 5.b, Fei
n Fruzsina 5.a, Kalapács Mikolt 5.b, Szabó Panna 7.c, Badacsonyi Lilla 6.a, Lédeczi Lotti 6.
a, Papp Dorka 6.c, Szíjjártó Dóra 6.a, Pásztor Petra 6.a, Hudák Panna 7.b, Bányóczki Árpá
d 7.a, Széles Patrik 6.c, Leidal Lőrinc 6.c, Reiber Péter 7.a, Stróbl Attila 8.b, Klein Benedek
8.b, Kóger Csenge 7.b, Lédeczi Péter 8a Jákli Réka 5.a, Köcski Málna 4.?, Lindák Boróka 4.
?, Lambino Koncetta 4.?, Posch Csaba 5.b, Ujvári Zoltán 4.c, Pataki Dániel 4.?, Tóth Péter
3.?, Korona Dávid 4.?, Lindák Viktória 3.?.
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Legeredményesebbek:
I.kcs. Stéger Georgina 50m gyors és 50m mell. Mindkettőben városi bajnok.
II. kcs. Wéber Katalin 50m gyors, városi bajnok.
I. kcs. Lindák Laura 50m gyors II. helyezett.
I. kcs. Gelányi Gréta 50m hát III. helyezett.
Az érmes tanulók képviselik iskolánkat a Megyei Úszó Diákolimpia döntőjében.
HAJRÁ KOSSUTH!
Schütz Tamás
A képen Wéber Katóka a Városi Diákolimpia I. hely

November 23-án lezajlott a Játékos Sportverseny városi döntője, amelyen alsó
tagozatosainknak (2-4. osztály) az 5. helyezést sikerült elérni. Kilenc versenyfeladat volt,
melyben ügyesen, lelkesen küzdöttek a gyerekek, igyekezett mindenki helytállni.
A csapat tagjai a következők voltak:
Kolonics Kamilla, Ormos Zalán, Pallos Levente,
Gordos Áron (2.b); Szücs Zsófia, Gyenes Áron
(3.a); Komlós Veronika, Jákli Kata, Szkok Tünde,
Kámán Roland, Reichardt Milán (3.b); Anda
Valéria, Osztotics Linett, Pallos Gréta, Kovács
Bence (4.b); Molnár Bence, Ujvári Zoltán (4.c)
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Humorsarok: A Mikulás közeledtével télapós viccek:

Miért nem lehet az okosnak megsimogatni a fejét?
– ???
– Mert vág az esze!
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Napi bölcsességek:

Decemberi előzetes:
December 6-án jön a Mikulás iskolánkba.
December 6-án pénteken 16 .30-tól 18.45-ig lesz a felsős Mikulás buli. Minden felsőst
szeretettel várunk!
December 19-én iskolánk aulájában lesz a karácsonyi koncert, melyre minden kedves
szülőt szeretettel várunk!

A téli szünet előtti
utolsó tanítási nap
2019. december
20. (péntek),
a téli szünet utáni
első tanítási nap
2020. január 6.
(hétfő)
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Jó adventi készülődést kívánok minden kedves olvasónknak! És áldott karácsonyt!
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Rejtvény.
Törd a fejed! Ennek a retvénynek a helyes megfejtését
2020januárjában soroljuk!
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