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Zene, tánc, színház

Zene, tánc, színház

Őszi növendékhangverseny 2020
A szokásostól eltérően nézők nélkül tartottuk meg a hagyományos őszi hangversenyünket, amelyen 16 
ügyes növendékünk mutatta be, hol tart szeptember óta a hangszeres tanulmányaiban. Közülük többen 
eljutottak országos megmérettetésekre a közelmúltban, ahol szép eredményeket értek el, szeretettel gra-
tulálunk nekik és a felkészítő tanároknak!
A XV. Országos Lubik Imre Trombitaverseny országos válogatóján továbbjutott Mezei Dávid és Szentpétery 
Márton trombitás növendékünk Zsirmon Zsolt felkészítésében.
A VII. Bihari János Országos Vonós Fesztiválon Abonyban Demeter Dávid és Ónody Sára Bella hegedűs nö-
vendékeink, valamint Demeter Anna csellista növendékünk képviselte iskolánkat nagyon ügyesen.

A koncert megtekinthető iskolánk Youtube csatornáján. 

Karácsonyi koncert
Karácsonyi műsorunk a járványhelyzetben sem maradhatott el. Tehetséges diákjaink előadásait felvételre 
vettük, mely iskolánk Youtube csatornáján megtekinthető. Zene, ének, tánc -- több művészeti ágból látha-
tunk remek produkciókat. 

Érdemes meghallgatni, milyen színvo-
nalas előadások születtek a gyerekek 
kitartó munkájának köszönhetően a 
hangversenyen és a karácsonyi kon-
certen!

Iskolánk Youtube csatornája itt érhető el: 

https://www.youtube.com/channel/UCm4Jxe7tpX2OlfdwP-1ikfA

    Jó szórakozást kívánunk műsorainkhoz!

https://www.youtube.com/channel/UCm4Jxe7tpX2OlfdwP-1ikfA  
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Lukácsi Dorka kiváló szereplése
Minden év májusban kerül megrendezésre az Országos Tuka Zsig-
mond Citeraverseny az Óbudai Népzenei Iskola szervezésében. 

Eddig az összes versenyen részt vettünk a citerásokkal, mert ez az 
egyetlen olyan népzenei verseny, amin kifejezetten a citerások mér-
hetik össze tudásukat a szakmai zsűri előtt. 

A 2020-as évben a verseny a vírushelyzet miatt elmaradt, pótlását 
október 17-ére tervezték. Az utolsó pillanatban végül online került 
megrendezésre a megmérettetés, amire Lukácsi Dorkával nevez-
tünk. Korcsoportjában vele azonos korú citerásokkal versenyzett, 
erős mezőnyben. Pontszáma végül az I. korcsoport 2. helyezését 
hozta számára. 

Juhász Kitti felkészítő tanár

"Vonós" sikereink
Az Abonyban megrendezett 
online VII. Országos Bihari János 
Hegedű-, Gordonka- és Vonós 
Kamarazenei Fesztiválon isko-
lánk három tanulója nagyon 
szép eredményt ért el. 

Demeter Dávid szóló hegedű kategó-
riában kiemelt arany fokozatot kapott. Fel-
készítő tanára Szabó László. 

Demeter Anna szóló gor-
donka kategóriában arany 
fokozatot kapott. Felkészítő 
tanára Várföldi Mátyás. 

Ónodi Sára Bella 
szóló hegedű kategó-
riában arany fokozatot 
kapott. Felkészítő taná-
ra Haskó Edit. 

Zongorán közreműködtek Csuka Ágnes 
Karolina és Kristófi László. 

Szívből gratulálunk a díjazottaknak, fel-
készítő tanáraiknak és a zongorakísérők-
nek. 

Diákjaink műsorszáma megtekinthető az 
őszi növendék hangversenyen, az iskola 
honlapján.
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November 6-án került sor a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny körzeti fordulójára, mely ebben a tanévben 
online formában került lebonyolításra. 

Izgatottan ültek alsós és felsős csapataink a számítógépek elé, hogy idén is megpróbálkozzanak a furfangos 
anyanyelvi feladatok megoldásával. 

A versenyen a következő eredménnyel szerepeltek diákjaink.

II. hely: Aranycsapat (Oláh Tímea, Déri Blanka, Fekécs Bulcsú, Barta Krisztián 3.a) III. hely: Békakirály (Szabó 
Léna Bianka, Hermann Alexander, Csepregi Mira, Csepregi Lilla 3.a) V. hely: Mondatfajták (Gavalovics Maja, 
Kopis Hanna Ilona, Luxemburger Emma, Sárdy Emília Ágnes 3.d)

3. évfolyam

IV. hely: Ceruzák (Márton Keve, Czencz Nóra, Kővári 
Maja, Hornyan Mátyás 4 .i)

4. évfolyam
II. hely: Bölcs baglyok (Kovács Lilla Kamilla, 
Czinke Botond, Pletzer Adél, Gyulai Barnabás 5. i) 

III. hely: Bagolybajnokok (Dóka Gréta, Szép Má-
tyás, Vadas Viola 5. z)

5. évfolyam

III. hely: Kártyaparti (Szikszai Lilla, Feller Tünde, Ora-
vecz Enikő, Tell Blanka 8. b) 

V. hely: Csak Csajok (Bencsics Anna, Molnár Boróka, 
Kereki Nóra, Kormos Fanni 8. é)

8. évfolyam

A csapatokat felkészítő tanárok: 

Vadasné Garamvölgyi Tímea, Szabó Orsolya, 
Novákné Toma Ágnes, Perákné Rozgonyi Anita, 
Molnár-Kármán KatalinGratulálunk minden résztvevőnek és helyezettnek!

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny
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Bolyai Matematika Csapatverseny                                          
A járványhelyzetre való tekintettel az idei tanévben a Bolyai Matematika Csapatverseny fordulóit online 
bonyolították le. Megyei/körzeti írásbeli fordulón iskolánk tanulói a következő eredményeket érték el:

3. évfolyam
4. hely: Számológépek: 

Mező Kati, Luxenburger Emma, Sárdy Emília, Yang Si Yuan 
(3. d)

Felkészítő tanár: Szabó Orsolya

8. hely: Négy a hangszerekben

Lukácsi Bori, Harakály Levente, Schüszler Ákos 
Soma, Dóka Gitta (3. é)

Felkészítő tanár: Szeghalmi Anikó

4. évfolyam
2. hely: VonalZoo

Czencz Nóra, Hornyan Mátyás, Kovács Kristóf Dániel, 
Márton Keve (4. i)

Felkészítő tanár: Novákné Toma Ágnes

6. hely: Attila, az Isten kardja

Bagi Zsolt, Demeter Dávid, Radics Bánk, Rédey 
Kinga (4. z)

Felkészítő tanár: Benyóné Becz Katalin

5. évfolyam
9. hely: Hegyes ceruzák

Pintér Balázs, Szedlák Csongor Zalán, Szűcs Márton, Laki 
Botond (5. i)

Felkészítő tanár: Hornyanné Huszkó Ildikó

2. hely: Okos hetedikesek

Visnyei Petra, Misányi Málna, Máramarosi 
Emese, Szőnyi Nóra (7. d) 

Felkészítő tanár: Bihariné Kiss Anikó

7. évfolyam

8. évfolyam
2. hely Elit alakulat

Sallay Krisztián, Papp Bálint, Sófalvi 
András, Bágyi Gergő (8. b)

Felkészítő tanár: Hornyanné Huszkó 
Ildikó
6. hely: Bések

Barabás Örs, Mészáros Márton, Sipos 
Ferenc, Szabó Ádám (8. b)

Felkészítő tanár: Hornyanné Huszkó 
Ildikó
7. hely: Smile-k csapata

Oravecz Enikő, Tell Blanka, Feller Tün-
de, Szikszai Lilla (8. b)

Felkészítő tanár: Hornyanné Huszkó 
Ildikó

A szervezők a tanári fődíj odaítélésekor a felkészítő tanár versenyző diákjainak nagy számát és azok eredmé-
nyességét vették figyelembe. Ezek alapján Pest megye – délkelet tanári fődíjának nyertese a 2020/2021. 
tanévben: Hornyanné Huszkó Ildikó

Tanári fődíj
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Közlekedéstörténeti verseny                                       
A 8. b osztály lelkes csapata részt vett a BKV által hir-
detett 2 fordulós közlekedéstörténeti versenyen. A 
verseny témája az idén 50 éves metró, az 50 éves Li-
begő és a 150 éves Budavári Sikló története volt. Az 
első fordulóból maximális pontszámmal jutottak a 
verseny országos döntőjébe. Itt szintén kiválóan sze-
repeltek, hiszen megszerezték az 1. helyet.

A csapat tagjai 

Varga Eszter Száva, Barabás Örs, Szabó Ádám, a 
8. b osztály tanulói

Felkészítő tanár: Kiss Zsuzsanna

Gratulálunk a csapat tagjainak, és felkészítő tanáruk-
nak!

Pályaorientációs nap                                         
Az idei tanévben a hagyományosan megrendezésre 
kerülő Pályaválasztási Börze elmaradt, ezért iskolánk 
egy Pályaorientációs napot szervezett a 8. évfolyam 
számára 2020. november 16-án, egy tanítás nélkü-
li munkanap keretein belül. A program a középfokú 
iskolák bemutatásával kezdődött, a meghívott Intéz-
ményvezetők, Kollégák interaktív módon ismertették 
a főbb tudnivalókat. A prezentációk és kisfilmek meg-
tekintése után a gyerekek szabadon kérdezhettek. A 
négy környező intézmény képviselői változatos, szín-
vonalas tájékoztatókat tartottak, melyeket a tanulók 
érdeklődve hallgattak. 

A visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy tanulóink elégedetten távoztak. Ez az esemény kicsit kár-
pótolta őket, mert a vírushelyzet miatt nemigen tudtak részt venni személyes tájékoztatókon, nyílt na-
pokon, börzéken. Vadasné Garamvölgyi Tímea

Egy rövid stresszkezeléssel kapcsolatos beszélgetés, ill. a fontosabb dátumok ismertetését követően az 
osztályfőnökök vezényelték le az órát, pályaorientációs feladatokat oldottak meg, ill. a pályaválasztási 
elképzelésekről beszélgettek a diákokkal.
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A magyar tudomány és a Nobel-díj ünnepe                                   
A Magyar Tudomány napja és a Nobel-díj világnapja alkalmából 
iskolánk idén is vetélkedőt rendezett a felsőbb évfolyamosoknak.

Az összeállított feladatlapokat diákjaink nagy lelkesedéssel töltöt-
ték ki a folyósokon elhelyezett információk, valamint az internet és 
a könyvtárban fellelt adatok segítségével. Mindezek alapján a sok 
beérkezett feladatlap között kiemelkedő eredmények is születtek. 
A végeredményeket az iskolarádióban közöltük, így mások is hírt 
kaphattak az eseményről, továbbá oklevéllel és ajándékokkal ju-
talmaztuk. 

Helyezések I. helyezett 6. z                          II. helyezett 5. z                        III. helyezett: 7. i

Gratulálunk a jó eredményekhez. Jövőre újra várunk titeket! Papp Gyöngyvér - szervező

Bűvösvölgy 2020                                                   
2020. november 12-én – a pandémia ellenére – engedélyt kaptunk, hogy iskolánkból a 8. d osztály ellátogat-
hasson a Hűvösvölgyben található Bűvösvölgy Médiaértés Oktató Központba. 

A Központ célja, hogy interaktív, játékos formában ismertesse meg a gyerekekkel a különböző médiatartal-
mak készítésének folyamatát, úgy mint hogyan készül a híradó, újságszerkesztés, hogyan készül a horrorfilm?

Fentieken túl a diákok készíthettek reklámot, kipróbálhatták hogyan készül egy rádiós műsor. A programok 
közötti szünetekben, mindenre kiterjedően fertőtlenítették a helyiségeket és eszközöket is az ott dolgozó 
szakemberek.

A nap végén a gyerekeket két csoportba bontva, 45 perces programon vettek részt, ahol a média veszélyeire 
hívták fel a figyelmet.

Mindenkinek szívből ajánljuk 
e programot, hiszen amellett 
hogy kényelmesen – buszt 
biztosítva – utazhattunk, 
egész napos kikapcsolódá-
son vehettünk részt, ahol sok 
szórakoztató, interaktív fel-
adat mellett, kiemelten fontos 
hangsúlyt kaptak a médiában 
rejlő veszélyek is. 

Aki csak teheti, látogasson el a 
Bűvösvölgybe!

Papp Gyöngyvér biológia, fizika szakos tanár
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Kedvenc helyem Magyarországon                                                
A Babilon kiadó által 2020 őszén meghirdetett Kedvenc 
helyem Magyarországon elnevezésű rajzpályázaton Fe-
rencz Emma Margaréta 2. é osztályos tanuló Badacsony 
című alkotásával – KISISKOLÁSOK kategóriában – külön-
díjat nyert. Felkészítő tanára Nyíri-Nagy Boglárka.

Sok szeretettel gratulálunk az elért eredményhez!

Ez az én utcám                                                      
Nagy meglepetés érte osztályunkat a karácsony előtti utolsó 
tanítási napon! Déri Blanka Panna, 3. a osztályos tanulónk III. 
helyezett lett az „Ez az én utcám” elnevezésű országos rajz-, 
fotó- és videópályázaton. 

Osztályfőnökként szívügyemnek tekintem a biztonságos 
közlekedés szabályainak megtanítását a gyerekeknek. A ta-
valyi év folyamán többek között e célból is látogattunk el az 
esztergomi KRESZ parkba, illetve egy osztályvideóval is részt 
vettünk a pályázaton. Blanka kisfilmjében az „otthontól az 
iskoláig” eljutás biztonságos módját mutatta be kreatív mó-
don, rendőrsapkába bújva. Jutalma az okleveleken túl, egy 
10 ezer forintos LEGO utalvány volt, mely igazi karácsonyi 
ajándékként érkezett.

Gratulálunk neki, és köszönöm az osztályom munkáját is!
Vadasné Garamvölgyi Tímea

A különdíjas Ferencz Emma Margaréta (2. é)

Déri Blanka Panna (3. a), az országos pályázat 3. 
helyezettje
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Sikerek a X. Krétakör Művészeti Versenyen                                           
A Free Dance AMI és Bíborka AMI által megrendezett X. Krétakör Művészeti Versenyen vett részt az Ádám 
Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola két társastáncot tanuló csoportja 2020. december 5-én.
Tanulóink a koronavírus okozta nehézségek ellenére is meg tudták mérettetni tudásukat az online megren-
dezett táncversenyen, ezzel is öregbítve iskolánk hírnevét. Mindkét csoport az 1-3. osztályos korosztályban 
versenyzett.
Akik az idei évben kezdtek el táncolni – első osztályos tanulók – Cowboys and girls című produkcióval 
versenyeztek – ezüst minősítést értek el.

A koreográfiában részt vett tanulók 

Csatár Franciska, Balogh Szonja, Cseh Boglárka, Kerék-
gyártó Virág, Hermann Noémi, Nagy Anna, Hugyák La-
ura, Stéger Alíz, Kovács Jázmin, Vajda Charles, Kovács 
Maja, Virág Liliána, Mizik Ákos Károly, Rónay Fanni

A 2-3. osztályos tanulók pedig Monti csárdás 
című táncukkal bronz minősítést szereztek.

A koreográfiában részt vett tanulók 

Bálint Zsófia Teréz, Goda Jázmin, Jenei Laura 
Panna, Kwak Hanna Zsófia, Mizik Levente, Pál 
Kamilla Réka, Sarkadi Sára, Várkonyi Nóra

A csoportok felkészítő tanára Bujtor Xénia 
Georgina.

Sok szeretettel gratulálunk minden résztvevőnek az elért eredményekhez!

A nevezési díjról

Boldogság számunkra, hogy ebben a tanévben a szoká-
sostól eltérően fotókon láthattuk nevezési „díjunk” fel-
használását. Ugyanis ezekben a nehéz napokban nem 
pénzt, hanem jó állapotú játékokat kértek a szervezők. 

Csomagunk még karácsony előtt megérkezett a címzet-
tekhez. Dupla öröm, hogy adhattunk, és örömöt okoz-
tunk számunkra ismeretlen gyerekeknek. Nemcsak nekik, 
hanem nekünk is karácsonyi ajándék volt.
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Láthatatlan hulladékok                                         
Az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola az Európai Hulladékcsökkentési Hét 2020 
programhoz kapcsolódóan 2020. november 23-27. között akciót hirdetett 1-8. évfolyamon „Láthatatlan 
hulladékok” mottóval. 

Az akció keretében a hulladékfor-
rások és kibocsátások csökken-
tése/megszüntetése témában, 
diákjaink reklámmentes matricá-
kat terveztek és készítettek, ezzel 
is felhívva a figyelmet a hulladék 
mennyiségének csökkentésére, 
melynek mottója: 

”Tervezz Reklámmentes logót!”

E fenti témához kapcsolódóan, iskolánk ökoszakkör tagjai plakátokat készítettek az otthoni komposztá-
lás lehetőségéről és jelentőségéről. 

E tevékenységek mind-mind hivatottak rávilágítani a körülöttünk lévő eldobandó anyagokban rejlő to-
vábbi felhasználási lehetőségekre. Az elkészült és kiváló munkákból iskolánk aulájában kiállítást rendez-
tünk.
Büszkék vagyunk iskolánk tanulóira, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a „környezettudatos” kiállítás.

Bemutattuk az otthoni komposztálás mibenlétét, és felhívtuk a figyelmet ennek fontosságára. Az újra-
hasznosítás és a felkészülés az újrahasznosításra témában iskolánk tanulói a technika órák keretében 
újrahasznosítható anyagokból szebbnél szebb madáretetőket készítettek a „régi tárgyak életre keltése” 
gondolat mentén, valamint ehhez a témához is csatlakozott ökoszakkörünk, vállalva tájékoztató és fi-
gyelemfelhívó plakátok elkészítését.

Az Öko munkaközösség tagjai

Madáretetők újrahasznosított anyagokból

Reklámmentes logók és plakátok az otthoni komposztálásról

Ökoiskola
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Ökoiskola
Új köntösben a karácsony                                      
Iskolánkban decemberben is folytatódott az „újrahasz-
nosítási” program. 

Az adventi időszakra kiállítást szerveztünk a gyerekek 
munkáiból. Szerettük volna új köntösbe öltöztetni a 
karácsonyt összekapcsolva a tudatos újrahasznosítás 
lehetőségével. Ennek eredményeképpen a gyermekek 
fokozták a karácsonyi hangulatot szebbnél szebb Miku-
lás- és karácsonyváró plakátjaikkal, valamint a bámula-
tos asztali karácsonyi díszek, koszorúk, kopogtatók el-
készítésével.

Ismét kiváló munkák születtek, amelyet ezúton szeret-
nénk megköszönni a gyerekeknek, és az őket koordi-
náló tanároknak, tanítóknak. 

Ezekkel az ötletes díszekkel szeretne Kellemes Kará-
csonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánni: 

az Öko-munkaközösség

Jótékonysági rajzolás                                              
„Nagy dolgokra nem mindenki képes. De kis dolgokat nagy szeretettel bármelyikünk megtehet.”  Teréz anya

Egy internetes felhívásnak tettünk eleget. A budapesti Szent János Kórház dolgozói kértek segítséget. 
Gyerekrajzokkal szerették volna díszíteni a kórtermek falait, hogy mosolyt csaljanak azoknak a betegek-
nek az arcára, akik az állapotuk miatt a karácsonyt is a kórház falai között – a szeretteik nélkül – kényte-
lenek tölteni. 
Az elkészült munkák útra keltek, hogy megérkezzenek a kórházba a betegekhez.

„Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, s ne csak így decemberben!”  Juhász Gyula



2020. novem
ber-decem

ber       STA
RT

13

Advent

Karácsony

Iskolai karácsony                                                 
Az idei tanévben a 8. b osztályból Varga Száva felajánlott iskolánknak egy gyönyörű fenyőfát. 

Az Aries Nonprofit Kft. segítségével megtörtént a fa kivágása, szállítása és beállítása iskolánk aulájába. 
A hagyományokhoz híven a 8. évfolyam tanulói díszítették fel a fenyőfát Nyíri-Nagy Boglárka tanárnő 
irányításával. 

Az elkészült karácsonyfa méltó dísze lett iskolánknak. Ezzel a képpel szeretnénk mindenkinek áldott, bé-
kés karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog újévet kívánni! (6. d)

A jótékonysági rajzolás munkáiból                                              
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Iskolánk kiváló sportolója, Bencsics Angéla                                                         
Iskolánk diákja, Bencsics Angéla (5. z) jó tanulmányi eredményei mellett 
kiváló tagja iskolánk kórusának, és sikeres sportoló is. Angéla versenysze-
rűen úszik, számos országos és nemzetközi versenyen vesz részt. 2020. 
november 15-én Székesfehérváron megrendezett 8.11 elnevezésű úszó-
versenyen a következő szép eredményeket érte el:
100m pillangó 1. hely, 200m hát 1. hely

Országos eredményeire vagyunk a legbüszkébbek, hiszen mindig az 
élvonalban van. Regionális Országos Bajnokság (delfin, cápa, gyermek) 
számtalan versenyszámában is dobogós helyen végzett.

Országos eredmények

50m gyors 1. hely, 100m gyors 1. hely, 200m gyors 1. hely, 400m gyors 2. 
hely, 100m hát 2. hely, 4x100m váltó 4. hely, 4x100m vegyes váltó 4. hely

Angéla szorgalma, kitartása példa lehet minden diák számára. Gratulá-
lunk sikereihez, további jó tanulást, és még sok szép eredményt kívá-
nunk neki a jövőben!

Sikerek a lovassportban                                    
Pletzer Adél 5. i osztályos tanulónk szenvedélye a lovaglás. 

Közel egy éve kezdett el lovagolni. Decemberben már 
részt vehetett első versenyén, ahol 13 indulóból az előke-
lő 5. helyezést szerezte meg. Mindezt Csillag nevű lovával 
érte el, aki a fél szemére vak.

Adélt a szabadidejében is megihletik a lovak. Nagy igé-
nyességgel rajzol egy folytatásos történetet a lovak életé-
ről, a lovaglás szépségéről. 

Gratulálunk, és további sok sikert kívánunk a lovassportban!

Adél naplója a lovastörténetekkel

Pletzer Adél (5. i)

Bencsics Angéla (5. z)
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1902. november 17-én született Budapesten. A Fasori Evangélikus 
Gimnázium tanulója lett. Neumann János felett járt 1 évvel. Fiziká-
ból a neves tanár, Mikola Sándor tanította. Miután elvégezte a gim-
náziumot, 1920-ban beiratkozott a Műegyetem vegyészmérnöki 
karára, de 1921-től a Berlini Műszaki Főiskolán folytatta tanulmá-
nyait. Szerda esténként a Német Fizikai Társulat beszélgetéseit hall-
gatta, ahol a kor nagy tudósai is részt vettek, úgy mint Max Planck, 
Werner Heisenberg, Albert Einstein, Szilárd Leó. Szilárd Leó szinte 
azonnal az egyik legjobb barátjává lett. Németországban dolgo-
zott, majd később részt vett az atombomba megépítéséhez vezető 
úton – Manhattan terv.

A negyvenes évek elején az atomenergia békés felhasználásának 
úttörője lett: 1941-ben ő tervezte meg az első, kísérleti atomreak-
tort, és ő ajánlotta, hogy a neutronok lassítására vizet használja-
nak.

1960-ban, amikor már a matematikai fizika nagy alakjai közé so-
rolták, megírta legismertebb nem fizikai tárgyú tanulmányát, a 
mára klasszikussá vált „A matematika meghökkentő hatékonysága 
a természettudományokban”.

Ebben a tanulmányban amellett érvelt, hogy a fizikai fogalmak eredete a biológiában és az észlelésben 
gyökerezhet, és hogy az a szerencsés egybeesés, hogy a matematika nyelve ennyire tökéletesen alkalmas a 
fizika leírására. 1963-ban megkapta a fizikai Nobel-díjat, az atommagok és az elemi részecskék elméletének 
továbbfejlesztéséért, különös tekintettel az alapvető szimmetriaelvek felfedezéséért és alkalmazásáért.

Elismerte, hogy sohasem gondolta volna, hogy ez megtörténhet, majd ezt fűzte hozzá: „Nem gondoltam 
volna, hogy valaha is úgy közlik a nevemet az újságok, hogy nem tettem semmi komiszat.” 

1972-ben elméleti fizikai eredményeiért Albert Einstein-díjat kapott. Idősebb korában többször is hazalá-
togatott szülőházába, de végül 1995-ben Princetonban halt meg.

Egy nevezetes nap, december 10.
A Nobel díjat, minden év december 10-én 
osztják ki, Alfréd Nobel halálának évforduló-
ján.

Nyereményjáték
Válaszolj 3 kérdésre a november szülötte cikk alapján! 

1. 

Minek az úttörője lett Wigner Jenő a negyvenes 
évek elején?

2. 

Milyen díjat kapott Wigner Jenő 1972-ben?

3. 

Miért nevezetes nap december 10-e?

A megfejtéseket ide küldhetitek: 

ress.renata@ajti.hu

Az első beküldő egy nagy tábla MILKA csokit nyer!

Beküldési határidő: 2020. március 30.

November szülötte: Wigner Jenő                                    

Tudomány és játék
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December szülötte: Werner Heisenberg                                                         
1901. december 5. Würzburgban született és Münchenben, 1976. február 1-én halt meg. Nobel-díjas német 
fizikus, a kvantummechanika egyik megalapítója. 

Mint diák 1922-ben találkozott Niels 
Bohrral, majd 1924-ben magántanár 
lett. 1924-1925-ben ösztöndíjasként, 
majd 1926-ban asszisztensként Kop-
penhágában dolgozott Niels Bohr mel-
lett. 

1925-ben fejlesztette ki a mátrixmecha-
nikát, a kvantummechanika első egzakt 
megfogalmazását. A következő évben 
jelentkezett Erwin Schrödinger a hul-
lámmechanikával. Heisenberg 1927-
ben fedezte fel a határozatlansági relá-
ciót.

1927-1941-ig a lipcsei egyetem fizikaprofesszora és az Elméleti Fizika Intézet igazgatója volt. 1928-ban dok-
tori témavezetője lett az akkor odaérkező Teller Edének, aki 1930-ban doktorált. 

1932-ben Heisenberg megkapta a fizikai Nobel-díjat „a kvantummechanika létrehozásáért, aminek alkalma-
zása többek között a hidrogén allotrop formáinak felfedezéséhez vezetett”. 1941–1945-ig a Berlini Egyetem, 
1945–1955-ig a Göttingeni Egyetem, 1956-tól a müncheni Lajos–Miksa Egyetem elméleti fizika professzora, 
1947-től a Max Planck Intézet igazgatója volt.

Heisenberg egyik híres mondása
„A szakértő olyan ember, aki ismeri a legrosszabb hibákat, amelyeket a témában lehet tenni, és hogyan kerülhe-
tőek el ezek.”

A Tudomány és játék rovatot Papp Gyöngyvér tanárnő készítette.

Heisenberg jelentős 
eredményei

A kvantummechanika 
mátrix mechanikai össze-
tétele

Nobel-díj a fizikához 
1933-ban

Bizonytalansági elv

A kvantummechanika 
koppenhágai értelme-
zésének fejlesztése Niels 
Bohr-val
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Diákújságírás

Hogyan öltözz fel olcsón, de divatosan?                                              
Mostanában egyre elterjedtebb a hosszú pulcsik és a szűk farme-
rok használata. Ezek mellett most a vírus miatt még maszkot is kell 
használnunk, így sokan a ruháikhoz illő színű/mintázatú maszkot 
vesznek fel. Mielőtt kitérnénk a ruhák vásárlására, beszéljünk vala-
mi másról!
Nem muszáj új ruhákat venned, nyugodtan benézhetsz a 
szekrényedbe is, és összeállíthatsz valamit!

Ha van egy farmernadrág (vagy több), amit kinőttél, készíthetsz 
belőle például táskát valaki segítségével. Persze egyedül is meg-
csinálhatod, ha ügyes vagy.

Kinőtt vagy megunt farmerból  
akár telefontok is készíthető!

Keresgéltünk nektek ruha ötleteket, amiket ti is felhasználhattok!

 

Ez a farmer tökéletes egy téli napra, ugyanis attól függetlenül, hogy 
vékonynak tűnik, pont megfelelően meleg. Ráadásul normális árban 
lehet megvenni. Ilyen darabokat már 4500 Ft körül lehet találni.
A nadrághoz a pulcsi nagyon jól fest. A két szín jól illik egymáshoz, és 
a pulóver is melegen tart. Kapucnis felsőket már 3200 Ft-tól találhat-
tok a boltokban.

A kabát pedig mindennek a teteje. Biztosan nem fázol meg, színben 
még illik is a többi ruhához. Sajnos téli kabátokat egy picit nehéz 
szerezni olcsón. Érdemes körülnézni a téli leárazásokon. Egy jól meg-
választott kabátot még a következő szezonban is használhatsz.

Fiúknak

Lányoknak

 

 

A farmer itt csal, mint a lányokénál, mert kinézete 
ellenére jól melegen tart. Ez egy nagyon jó kombó 
a pulcsival, ami ugyan nem hosszú, de mégis télies. 

A kabát egy példa, hogy mi mehetne jól a többi ru-
hadarabhoz. Ajánlott nem bőrkabátokat, hanem bé-
lelteket, hosszabbakat felvenni.

A divatösszeállítást diákújságíróink, Márkus Emese és 
Bagi Anna 7. é osztályos tanulóink készítették.

Diákújságírás
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Diákújságírás

Téli programok koronavírus idején                                    
Sajnos ebben az évben sok programot kell elvet-
nünk a koronavírus miatti kijárási korlátozás foly-
tán. 

Egészségünk megőrzése érdekében különösen 
javasolt a szabad levegőn végzett sport és moz-
gás. Ezért adnánk néhány ötletet a szabadidős 
programok szervezéséhez, azzal a megkötéssel, 
hogy nagyon figyeljünk a járványügyi szabályok 
betartására.

Kellemes időtöltés családoddal vagy szűk baráti 
körrel együtt biciklizni, rollerezni, futni, görkor-
csolyázni, sétálni a Kéktó Szabadidő Parkban. 
Nagy sétát tehetsz az Úszóláp tanösvényen.

Nagy sétákat tehetsz a Vajdahunyad vár körül, a Városligetben, vagy a Várkert bazárban. A sétányról nagyon 
szép kilátás nyílik a Dunára és a városra, megjelennek a díszes falak és egyedülálló építészeti megoldások. 
Ugyancsak megéri körbenézni a Halászbástya kilátóteraszáról. A Margitszigeten a Vadasparkban megnézhe-
ted a hazai erdőkben is honos szarvasféléket, vízimadarakat, illetve egyéb díszes madárfajokat is.

A Szigetszentmiklósi Tanösvény télen

Ha van kedved egy budapesti sétához, gyönyö-
rű és igazán emlékezetes a János-hegy, a Libegő 
által nyújtott látvány. 

Télen és nyáron is egyaránt szép kilátást nyújt a fővárosra és a körülötte lévő tájra. A kilátóból pedig szemet 
kápráztató látvány tárul a látogatók szeme elé.

Kilátás a Várkert Bazárból

Budapest – Libegő - Vajdahunyadvára - Várkert Bazár 
– Halászbástya - Városliget – Margitsziget: mind remek 
helyszín egy téli nagy sétára is!

A Halászbástya télen
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Diákújságírás

Ha kedvez az időjárás és hullik a hó – ami minden gyerek álma –, akkor ne hagyd ki a hógolyózást, szánkó-
zást, hóemberépítést! Sétálj egyet az esti hóesésben, és érezd jól magad!

Ha szereted a téli tájat, húzz bakancsot és irány az erdő! Sokan nem is gondolnak arra, hogy télen elmenje-
nek az erdőkbe túrázni, pedig ilyenkor gyönyörű havas tájaknak lehetünk szemtanúi. Élvezheted a téli erdő 
csendjét. Téli túraútvonalakat találhatsz a Budai hegységben (pl. Árpád kilátó). A Pilis hegységben, például 
a Lajos-forrás környékén látogasd meg a solymári Jegenye-völgyet, de sok túraösvényt kipróbálhatsz Do-
bogókő környékén is!

Ha pedig nem szeretnél otthonról kimozdulni, tartsatok a családdal egy 
társasjáték estét, süss egy finom süteményt, készíts egy habos, forró cso-
kit, nézz egy jó filmet az szüleiddel, idézzétek fel a közös nyári élménye-
ket!

Ne feledkezz meg a barátokról, nagyszülőkről sem. Hívd fel őket, mert 
biztosan te is nagyon hiányzol nekik.

Egy téli túra a Lajos-forrásnál

Dobogokő télen is gyönyörű!

Az Árpád-kilátó

Játékra fel a hóval!

Készítette: Tiba Mónika Panka (7.é osztályos tanuló)

Diákújságírás

Téli programok koronavírus idején                                    




