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Jézuska Járat                                                            
Szigetszentmiklóson és Orosházán indult 7 éve 
a Jézuska Járat, ami egy civil kezdeményezés, 
nehéz helyzetbe került családoknak és gyere-
keinek hozza el a karácsony csodáját. Sziget-
szentmiklóson az Ádám Jenő Általános Iskola és 
AMI a kezdetektől fogva magáénak érezte ezt a 
kezdeményezést, így összefogva a szülői mun-
kaközösséggel, évről évre igyekeztünk teljesíte-
ni a kívánságokat. A szülői munkaközösségből 
egyik főszervező, Kátai-Bencze Annamária az 
idei évről így számolt be:
„Ez az év más, volt, mint a többi. Őszintén, sok-
szor el is bizonytalanodtunk, hogy idén meg 
tudjuk-e csinálni, el tudjuk-e hozni mindenki-
nek újra a csodát. Idén még nagyobb szükség 
volt az Angyalokra és a segítségre, mert a jár-
vány még több családot hozott nehéz helyzet-
be.

Az iskola kezdeményezésére az osztályok össze-
adtak egy összeget, amiből tartós élelmiszert 
vettünk a családoknak. Ezúton is köszönjük az 

Idén nagyon sok megható élményben volt részem, a családokat személyesen is-
merem, és a legjobb helyre kerültek a meglepetések.Az őszinte gyermeki örömöt 
látni a sok munka után csodálatos volt, megérte a sok belefektetett munka.

Ezúton is köszönjük mindenkinek a segítséget! Azt gondolom, hogy idén is sikerült 
az igazi csoda.”

Sajnos a járvány miatt az átadó ünnepségek elmaradtak (elmaradt a már hagyo-
mányos tanulók műsora, a közös süteményezés, beszélgetés), a szervezőkre ezzel 
hatalmas terhet téve, hogy minden ajándék eljusson a gyerekekhez. Az Ádám Jenő 
Általános és Művészeti Iskola idén is vállalta a csomagok átvételét és raktározását, 
amit ezúton is köszönünk.
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Elmúlt korok muzsikája                                                   

336 éves Johann Sebastian Bach                                               

Iskolánk hagyományos rendezvényeihez 
tartozik az Elmúlt Korok Muzsikája című 
zenei ismeretterjesztő sorozat, mellyel 
minden tavasszal zenés bemutatóra invi-
táljuk a fiatalokat. 

Az idén ezt az előadást online tudtuk meg-
tartani. Műsorunk zenés kirándulásra hív a 
reneszánsz kortól egészen napjainkig, s a 
magyar népi muzsikáig. 

Az előadásról készült diavetítés megte-
kinthető iskolánk honlapján.

Minden idők egyik legnagyobb zene-
szerzője, Johann Sebastian Bach előtt 
tisztelegtünk. A videófelvétel megte-
kinthető iskolánk Youtube csatorná-
ján.

Bach: Á-dúr kétszólamú invenció  Barta Viktória és Hujber Tibor előadásában

Bach: Air Zsirmond Zsolt előadásában, zongorán 
közreműködött Lejtényi Ágnes
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Szelektív hulladékgyűjtők kihelyezése                                                      
Miután a 10 millió fa projekt keretében, a tankerület támogatásával szakszerűen el-
ültettünk 14 db facsemetét, a következő nagy lépést is megtettük az „öko tudatos-
ság” jegyében, céljaink megvalósításáért.

Az öko szakkör tagjainak segítségével minden alsó tagozatos osztályunk megkapta 
a szelektív hulladékgyűjtőjét, amiben ezentúl különválasztva gyűjthetik a papír, il-
letve a műanyag és fém hulladékot.

Az elsők között vették át a 2. c osztály diákjai és tanítói a szelektív gyűjtőket. Na-
gyon örültek a gyerekek és lelkesen álltak neki az összeszerelésnek, valamint a ki-
helyezésnek a tanteremben.

Hamarosan a felsős osztályokba is elhelyezésre kerülnek a szelektív hulladékgyűj-
tők. Egyelőre az aulában a büfé mellé, valamint a könyvtár bejárata mellé raktunk 
ki még egy-egy hulladékgyűjtőt, valamint tájékoztató táblákat is, melyek segítik a 
helyes használatot. Ahogy a gyerekek, úgy a kollégák is nyitottan viszonyulnak a 
kezdeményezéshez, éppen ezért szeretnénk a segítségüket kérni az első lépések-
nél, hiszen ezt is tanulni kell.

Köszönjük az aktív együttműködést a jövő generációinak a nevében is az élhető 
bolygónkért!

Ökoiskola
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Ökoiskola

Úton a felelősségvállalás felé
Nagy örömmel hallgattam és olvastam a visszajelzéseiteket a környezetvédelmi vide-
óval kapcsolatban, melyet osztályaitokban néztetek meg, és dolgoztatok fel. Jó látni, 
hogy többeket foglalkoztat ez a téma, és számosan megválaszoltátok a kérdéseket is. 
Nagy köszönet az osztályfőnököknek is, akik segítségetekre voltak ebben.

A következő tanulók részesültek csokoládéjutalomban:

Alsósok:

2.a: Tóth –Tátrai Lili, Katona Levente, 
Balogh Ádám

3.c: Horváth Laura, Dániel Violett, 
Mészáros Lackó

4.d: Ács Anna, Boros Borbolya, 
Banicz-Olsson Eliott

4.h: Rákosi Klaudia, Telekes Dániel

Felsősök:

5.d: Göbölyös Balázs, Mittelholcz Balázs

5.z: Dóka Gréta

6.h: Kátai Csongor, Rohály Imola, Horváth 
Gergő

7.d: Szőke Krisztina

7.i: Orosz Viktória, Nagy Eszter, Csontos Raj-
mund

Ellenőriztük, és a válaszok 
valóban értelmes, okos gon-
dolatokat tartalmaznak a 
kisorsoltak esetében, de raj-
tuk kívül is többen rendkívül 
érett gondolkodásról tettek 
tanúbizonyságot. Igazán jó 
dolog, hogy figyeltek lakóhe-
lyünk szép természeti adott-
ságaira is, igyekeztek átadni 
az általatok tanultakat a kör-
nyezetvédelemre vonatkozó-
an, és igyekeztek szelektíven 
gyűjteni a szemetet is.

Várom az osztályok cselekvési tervét is, illetve a megvalósulásról készített ppt-ket, be-
számolókat, fotókat a Föld napjáig, április 22-ig. A művészeti tanáriban engem is sze-
mélyesen megtaláltok, de Papp Gyöngyvér tanárnőnek is odaadhatjátok.

Szabó-Lajter Enikő

Az eredményekből az is ki-
tűnik, mely osztályok voltak 
a legaktívabbak, gratulálunk 
tehát az osztályoknak és osz-
tályfőnökeiknek is! 
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A víz világnapja                                           
Az ENSZ 1993-ban március 22-ét nyilvánította a víz világnapjának. A világnap célja, 
hogy gondolkodásunk középpontjába kerüljön ez a természeti kincs. E jeles nap 
minden évben más és más nézőpontból hívja fel figyelmünket a víz alapvető sze-
repére és fontosságára. 

Iskolánk a rendkívüli helyzetre való tekintettel március 22-29-ig online programok-
kal készült: mese- és versírás „Egy vízcsepp útja” címmel, rajz- és plakátverseny, terep-
asztal készítése, vetélkedő.
A felhívásra nagyon sok szép munka érkezett, melyek közül a legjobbakat digitális 
oklevéllel és tárgyi ajándékkal jutalmaztuk.

Rákosi Klaudia (4.h) - Az alsós rajzverseny 1. 
helyezettje

Hajagos Fanni (3.c) - Az alsós rajzverseny 2. 
helyezettje

Osgyán Lilla Dorka (1.é) - Az alsós rajzverseny 
3. helyezettje

Rajz- és plakátverseny 
kategória alsó tagozat 

eredményei

I. helyezett: 

Rákosi Klaudia 4.h

II. helyezett: 

Hajagos Fanni 3.c

III. helyezett: 

Osgyán Lilla Dorka 1.é

Különdíj: 

Hornyan Mátyás 4.i és a 2.c 
osztály



ST
A

RT
   

   
   

   
20

21
.  

ja
nu

ár
-fe

br
uá

r-
m

ár
ci

us

8

Ökoiskola

Kovács Gergely (3.c): Az ivóvíz útja - A terepasztal kategória 1. helyezettje

Mong Boglárka (8.b) - A rajz- és plakátverseny felső tagozat kategória 1. helyezettje

Rajz- és plakátverseny kategória felső tago-
zat:

I. helyezett: Mong Boglárka 8.b

II. helyezett: Kovács Lilla 5.i

III. helyezett: Somlai Márton 5.i

Különdíj: Horváth-Király Kolos 5.i

Terepasztal készítése kategória alsó tago-
zat:

I. helyezett: Kovács Gergely 3.c

II. helyezett: Mester Ádám 2.c

III. helyezett: Ciarnota Darius Vasile 3.c

Különdíj: Kovács Mária 3.c, a 2.c és 3.c 
osztály

Vetélkedő kategória

I. helyezett: Hornyan Marcell 6.d

II. helyezett: Dobóczi Sámuel 6.z

III. helyezett: Molnár Boróka és Kormos Fanni 
8.é

„Egy vízcsepp útja” mese és versírás kate-
gória eredményei

I. helyezett: Hornyan Mátyás 4.i

II. helyezett: Hegedűs Alíz 4.i

III. helyezett: Molnár Anna 2.c

Különdíj: minden kedves diákunk, aki részt vett

Egy vízcsepp útja                                                
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy vízcsepp, úgy hívták Cseppike. Mamájával 
élt, nagyon kívácsian várta, hogy elkezdje a Földön való utazását. 

Egyszer elkezdte a mamája mesélni: elég nagy vagy, hogy elkezdődjön az utazásod. 
Egy napon majd lehullasz hóként a magas hegyekben, onnan egy kicsi patakba ke-
rülsz és befolysz a Balatonba. A Sió csatornából belefolysz a Dunába, a Dunából pedig 
a Fekete-tengerbe. Ott a napsugarak felszárítanak és pára lesz belőled. 

Cseppike azt mondja: ott majd fázni fogok, mert hideg van. 

Ne félj, ott ismét felhő lesz belőled és kis cseppecskéid születnek – ölelte át a mamája. 

Olyan leszek, mint te – gondolta Cseppike, és boldogan indult útjára, a rá váró kalan-
dos utazásra. 
Csatár Franciska és Csatár Bianka, az 1.c osztály tanulói 
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Hornyan Mátyás: Egy vízcsepp útja                                               
Egy nógrádi kis faluban élt egy nagymama. Az 
udvarán állt egy régi kerti kút. Ennek a kútnak az 
alján lakott Vízcsepp Csöpi sok barátjával együtt.

Ezután nagyon meleg napok következtek, és Csöpi arra lett figyelmes, hogy a víz-
cseppek egyre kevesebben vannak. Az egyik forró napon a víz tetején azt érezte, 
mintha valami vonzaná az ég felé, és szárnyra kapna. Aztán már a levegőben is volt, 
a szellő egészen egy felhőig repítette, ahol legnagyobb meglepetésére több társa is 
várakozott. A felhő tele vízcseppekkel folyamatosan mozgásban volt. Egyszer aztán 
így szólt a felhő: -Most már túl sokan vagytok, és nehezek, induljatok hát megön-
tözni a földeket!-. Csöpi csak figyelte, ahogy jó páran kiugrálnak. Ő még gyűjtötte 
a bátorságot, mert nagyon magasan voltak. Amikor aztán rászánta magát, nagyon 
élvezte a dolgot. Amikor földet ért, nagyon ismerős volt számára minden. A kerítés 
színe, a kerti virágok, az illatok. Földi járatokon keresztül újra a nagyi kerti kútjában 
találta magát.
Itt aztán volt mesélnivalója a barátainak. Sok kalandjával arra biztatta őket, hogy 
bátran ugorjanak a vödörbe, és induljanak el ők is világot látni. Alig várta, hogy ő is 
újra útra keljen.

Egy tavaszi napon kezdődött az utazása, amikor 
látogatóba jött a nagyi unokája, Peti. Ő elhozta 
megmutatni nagyinak az új háziállatát, a teknő-
sét. Meleg tavaszi nap volt. Peti kitalálta, hogy ját-
szanak vízipisztollyal, mert az hűsít a melegben.

A nagyi vizet húzott a kútból, hogy megtöltsék a pisztolyt. Vízcsepp Csöpi is a vö-
dörbe került, elindult hát a kút aljáról. Tetszett neki a napsütéses fenti világ. Ezután 
bekerült Peti pisztolyába, ahonnan kijutni olyan volt, mintha csúszdázna. Amerre 
Peti célzott, arra repült a levegőben. Egyenesen a teknősön landolt, bár nem tudta 
miféle szerzet, békésnek tűnt. 

Pár órával később a teknős tartójában már Peti ott-
hona felé tartott, akik Szigetszentmiklóson laktak. 
Hazaérve a tekivel együtt a terráriumba került, ahol 
hasonló vízcseppekkel találkozott. Kiderült, hogy ők 
a csapból jöttek, Csöpi nem tudta mi az. Pár nap alatt 
összebarátkoztak, de aztán hirtelen Peti felkapta a 
terráriumot, és a kádba öntötte belőle a vizet, hogy 
frissre cserélje. Ekkor indult Csöpi újabb kalandos 
útja. Egy sötét, szűkös csövön keresztül áramlott sok 
társával együtt egészen egy szűrőig. A szűrő után 
világos lett, és tisztább a víz. Hirtelen rengeteg víz-
csepp között találta magát, a Kis-Dunába jutott. Szé-
pen úszkált, nézegette a kacsákat, és a vízben úszká-
ló halakat. Épp egy bajszos harcsát figyelt, amikor az 
kapálózni kezdett, és magával rántotta. Hirtelen egy 
vödörben találta magát, kifogták a harcsával együtt. 
Egy kisfiú horgászott az apukájával. Pár órát ebben a 
vödörben töltött, majd legnagyobb meglepetésére 
a kisfiú visszaöntötte őket a folyóba. 
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Ökoiskola
Molnár Anna Kata: Csepke utazása                                              
Csepke egy kis vízcseppecske volt, vidáman 
élte a napjait az óceán vizében. Egyszer, egy 
borús napon félelmetes vihar támadt. Tom-
boló szél fújt, óriási hullámokkal sodródott 
szegény Csepke. Nagyon félt, soha sem volt 
ennyire nagy viharban.

Miközben így töprengett, valami felverte a gondolataiból. Egy nagy-nagy széllökés 
pillanatok alatt felrepítette az égbe Csepkét és néhány társát. Repültek-repültek, 
egyre magasabbra repültek, amikor sikerült megkapaszkodniuk egy óriási felhő-
ben. Csepke nagyon megkönnyebbült, ugyanis minden vízcsepp legeslegnagyobb 
titka az volt, hogy félnek a magasban. Ezen nem csodálkozott senki, mivel a víz-
cseppek a vízben érzik legjobban magukat, nem fent a magas, számukra rémisztő 
égbolton. Csepke óriási honvágyat érzett, vágyott vissza az óceánba, vissza a szü-
leihez, vissza a barátaihoz, vissza az otthonába. Miközben ezeken gondolkozott, 
megtelt könnyel a szeme. Pár perc múlva már záporoztak a könnyei. Azután sikerült 
megértenie a helyzetét, és meglátta a dolog jó oldalát. Végre egy híres vízcsepp 
lehet, már réges-régen erről álmodozott. Úgy képzelte, ha majd elúszik a többi víz-
csepp mellett, mindenki kedvesen köszönti majd őt. Viszont aztán eszébe jutott, 
hogy még valahogyan vissza is kell menniük az óceánba, ami eléggé nehéz had-
művelet. Visszarepülni nem tudnak, mert már régen nincsen vihar, és a vízcseppek 
maguktól nem tudnak repülni. Valami más módszert kell találniuk. De mit? Csepke 
teljesen elveszett a gondolatai között, és szépen, lassan elaludt. Reggel a társai kel-
tették, mert magától nagyon későn ébredt volna, előző nap ugyanis nagyon el-
fáradt. Már két hónapja a felhőn éltek. Csepke már egy kis honvágyat sem érzett. 
Jól érezte magát a többiekkel, már az óceánban maradtak nem is hiányoztak neki. 
Nagyon tetszett neki a puha, vattaszerű, ruganyos felhő. Egy napon elkezdett fújni 
a szél, de nem annyira, hogy el tudjanak vele repülni. Viszont a felhőjüket elvitte a 
helyéről, jó messzire onnan. Csepke élvezte a kis mozgást, ide-oda dülöngélt, ug-
rabugrált a többi vízcseppecskével. A felnőtt vízcseppek viszont nem örültek a kis 
fuvallatoknak, féltek, hogy elvesztik az óceán felé vezető utat, mivel a vízcseppek 
nem tudtak túl jól tájékozódni, ezért az óceánban jó sok vízcsepp elveszett. Csepke 
egy szép, napsütéses napon a felhőn játszott a többi kis vízcseppecskével. Kint ült 
a felhő szélén, mikor váratlanul elvesztette az egyensúlyát. Szegény kis Csepke dü-
löngélt egy ideig, de nem tudta elkerülni azt, hogy leessen. Villámgyorsan zuhant 
lefelé, és érezte, újra a szél repíti a magasban. Amikor egy nagy, a forróságtól kiszá-
radt virágmező fölé ért, elállt a szél, és Csepke újra zuhanni kezdett lefelé az égből. 
Nem tudta, fájni fog-e neki a landolás, de próbált másra gondolni. Egy nagyon-
nagyon kiszáradt virágra pottyant, meg sem érezte, hogy már a földön van. Aztán 
kezdte őt beszívni a föld. Nagyon kétségbe esett. Azután egy örökkévalóságnak 
tűnő perc után a virág gyökerei magába szívták Csepkét, és a száraz virág helyén 
egy gyönyörű, lila szirmú virág nyílt ki.

Utána pár nappal pedig már jött sok-sok kiránduló, akik alig tudták felfogni a lát-
ványt: az óriási, kiszáradt virágmező közepén egyetlenegy gyönyörű virág pompá-
zott, aminek semmi gondja-baja. Csepke pedig nagyon büszke volt magára, hogy 
megmentett a pusztulástól egy ilyen gyönyörű virágot. 
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Bárdi Zétény alkotása

Déri Blanka Panna: A víz útja                                         
Egyszer egy kisfiú lábát a vízbe lógatva azon gondolkozott, hogy amikor a víz folyik, 
akkor miért nem unatkozik. Egyszer, amikor ezt mondta, meghallotta az apukája. 
Odament a kisfiúhoz és azt mondta: 

– Én tudom, hogy miért nem unatkozik a víz, amikor folyik. 

– És miért nem unatkozik? 

– Akkor elmesélem azt a történetet, amikor a nagypapád volt a Tisza folyónak az 
ura. Ő gyerekként találkozott a Tisza folyóval. Meglátta, hogy miközben folyt a Tisza, 
unatkozik. Ezért odament hozzá és megkérdezte tőle, hogy mi a baja. A folyó felelt 
neki. Azt felelte: – Unatkozom, mert nem tudok beszélgetni az állatokkal úgy, mint 
régen. 

– De miért? 

– Nem tudom. Csak azt tudom, hogy amikor ott vagyok a közelükben, akkor elmen-
nek.

Hát persze! Azért mennek el, mert csomó szemetet beledobnak a folyóba. Ezért ki-
tisztította a nagypapa a folyót. És ezért újra tudott beszélgetni a folyó az állatokkal.

A kisfiú apukája abbahagyta a történetet és elment dolgozni. Ezen a történeten 
elgondolkozott a kisfiú, és már tudta, hogy mit kell tennie. Odament a folyóhoz és 
ő is ugyanazt tette, mint a nagypapája. Végül a kisfiú kiszedte a szemetet. Amikor 
felnőtt, kapitány lett belőle, és azon a vízen hajókázott.
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Ökofarsang

Itt a farsang, áll a bál                                                             
2020-2021-ben a farsang is kicsit más, de 
mégis minden lehetőséget megragadtunk, 
hogy egy picit ünnepelhessünk.

Alsó tagozaton, osztályszinten állt a bál, a 
kicsik beöltöztek, játszottak, volt finomság, 
tánc és móka. Farsangi totón mérhették ösz-
sze tudásukat a farsangról, amiért cukorkát 
és egyéb apró ajándékokat nyertek.

A felsősök tombolázhattak, több mint 100 db 
nyeremény talált gazdára, egy nehéz totó is 
várt rájuk, aminek a helyes megfejtője érté-
kes ajándékkal lett gazdagabb.

A farsangi szezon elején az Öko Szakkör és 
munkacsoport versenyt hirdetett újrahasz-
nosított alapanyagból készült álarc készí-
tésére. Kreatív, érdekes vagy éppen vicces 
megoldások születtek, gratulálunk minden-
kinek.

DÍJAZOTTAK

Alsó tagozat

Különdíj: 4. z osztály pa-
pírmasé álarcok közösen 
készítve

III. helyezett: Escenbach 
Liliána 1.é

II. helyezett: Molnár Anna 
Kata 2. c

I. helyezett: Vörös Áron 4.i 
és Vörös Dézi 7.i

Felső tagozat

Különdíj: Kreisz Norina 5.i

III. helyezett: Pacsai Molli 
5.z és Bánfi Bernadett 6.z 

II. helyezett: 7.i 

I. helyezett: Horváth-Király 
Kolos

Minden dobogós helyezett az oklevél mellé 
egy szép kis korall virágot kapott, ami illesz-
kedik iskolánk öko szemléletéhez, reméljük 
szépen nevelgetik majd a kis virágot.

Kiszebábu égetéssel zártuk a farsangi ünnep-
ségsorozatot, hangos kiabálással űztük a te-
let és hívogattuk a tavaszt, miközben lángra 
lobbant a bábu.

1. helyezett: Horváth-Király Kolos (5.i) 

Az oklevél mellé korall virágot is kaptak 
a dobogós helyezettek!
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A magyar kultúra napja                                     
Idén január 22-én a magyar kultúra napját is másként 
ünnepeltük. Iskolánkban a 6. h osztály adott elő egy 
igazán méltó ünnepi műsort, az iskolarádión keresz-
tül. Köszönjük és gratulálunk a felkészítő tanáruknak; 
Vadasné Garamvölgyi Tímeának is.

Harmadik évfolyamos tanulóink, csoportos jegyet 
vásárolva, online közvetítésben nézhették meg kö-
telező olvasmányuk színházi adaptációját; Rumini 
Ferrit-szigeten című két részes mesejátékot a Pesti 
Magyar Színház előadásában.

A magyar kultúra napját 
1989 óta ünnepeljük meg 
január 22-én, annak em-
lékére, hogy – a kézirat 
tanúsága szerint – Kölcsey 
Ferenc 1823-ban ezen a 
napon tisztázta le egy na-
gyobb kéziratcsomag ré-
szeként és jelölte meg dá-
tummal Csekén a Himnusz 
kéziratát. Az évfordulóval 
kapcsolatos megemléke-
zések alkalmat adnak arra, 
hogy nagyobb figyelmet 
szenteljünk évezredes 
hagyományainknak, gyö-
kereinknek, nemzeti tu-
datunk erősítésének, fel-
mutassuk és továbbadjuk 
a múltunkat idéző tárgyi 
és szellemi értékeinket. 
”Wikipédia”

Az idei vírushelyzetre való tekintettel, még nagyobb jelentősége van ennek a nap-
nak. Hiszen a kultúra, mint lelki “táplálék” rendkívüli erővel bír, még akkor is, ha több-
nyire online keretek közé szorult ebben a nehéz helyzetben.

A magyar zászló és címer napja                                
Az Országgyűlés 2014. decemberi határozata alapján március 16-át a magyar zászló 
és címer napjának nevezték. A magyar zászló Magyarország és a magyarság nemzeti 
jelképe.
A hivatalos állami lobogó három egyenlő szélességű piros, fehér zöld vízszintes sávból 
áll. A piros szín az erőt, a fehér a hűséget, a zöld a reményt szimbolizálja.
A magyar címer pajzs alakú. Baloldalon 
összesen 8 sáv található. A sávok közti 7 
vágásvonal a 7 törzset jelképezi. A 4 ezüst 
sáv 4 nagy folyónkat, a Dunát, a Tiszát, a 
Drávát és a Szávát jelöli. A jobb oldalon 
látható hármas halom 3 hegyet, a Tátrát, 
Mátrát és a Fátrát jelöli. Rajtuk kettős ke-
reszt található, amely a kereszténység 
felvételét szimbolizálja. A címer tetején 
a Szent Korona az államiság, a független-
ség és az alkotmányosság jelképe.
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Szép magyar beszéd területi verseny                    
Ebben a tanévben is iskolánkat kérte fel a Kazin-
czy-díj Alapítvány a Szép magyar beszéd verseny 
területi fordulójának megrendezésére. Sajnos a 
járványhelyzeti korlátozások meghosszabbítása 
nem tette lehetővé, hogy a gyerekek személyes je-
lenlétével rendezhessük meg a versenyt, így online 
megmérettetésen versenghettek egymással a szé-
pen olvasó, tisztán beszélő gyerekek. 

Egy szabadon választott szöveget kellett felolvas-
niuk és videófelvétel formájában elküldeniük feb-
ruár 10-ig, majd ugyanazon a napon kapták meg 
az Alapítvány által kijelölt kötelező szöveget, mely-
nek begyakorlására, videófelvételére mindössze 
másfél órájuk volt. Kicsit versenyt kellett futnunk 
az idővel, küzdenünk kellett a technika ördöge el-
len, de megérte. A következő szép eredménnyel 
zártuk a versenyt:

5-6. évfolyamosok:

I. Kovács Lilla Kamilla 5.i (felk.tanár: Vadasné Ga-
ramvölgyi Tímea)

II. Vadas Viola Léna 5.z (felk. tanár: Molnár-Kármán 
Katalin)
Gratulálunk a helyezetteknek és a többi résztve-
vőnek!

Fábián Hanna nemzetközi sikere                            
Iskolánk újra bizonyította, hogy méltó 
névadója örökségéhez.

Fábián Hanna 8. osztályos tanulónk nem-
zetközi sikert aratott a bécsi székhelyű 
Danubia Talents 3rd Wiener Klassiker In-
ternational Music Competition versenyen, 
szóló zongora kategóriában.

A rendezvény az idén online keretek kö-
zött zajlott, ami nagy kihívást jelentett az 
egész világból a versenyzőknek. 

Hanna korcsoportjában 73 gyerek mérte össze tudását. Számos országból érkeztek a 
versenyzők. 12 magyar közül Hanna a második legjobb pontot kapta a rangos nem-
zetközi zsűri tagjaitól, egy ponttal elmaradva az őt megelőző másik magyar verseny-
zőtől. Ezzel az eredménnyel második helyezést sikerült megszereznie. Felkészítő taná-
ra Anducska Katalin. 

Gratulálunk az eredményhez mindkettőjüknek!



Sport
2021.  január - február - m

árcius

A magyar parasport napja                              
A magyar parasport napja 2018-tól minden évben február 22. A dátum kiválasztása 
szimbolikus volt: 1970-ben ezen a napon alakult meg a Mozgásgátoltak Halassy Oli-
vér Sport Clubja (HOSC) a Mozgásjavító Intézmény falai között.

Iskolánkban tanáraink lélekmozgató, érzékenyítő beszélgetésekkel, filmekkel hívták 
fel a figyelmet arra, hogyan lehet természetesen, a másik ember iránti érdeklődéssel 
és tisztelettel fordulni a fogyatékkal élő emberekhez.

A gyerekek a gyakorlatban is ki-
próbálhatták a csörgőlabda nevű 
paralimpiai sportágat a testnevelés 
órák keretein belül. A csörgőlabda 
a látássérültek sportja, melyet csör-
gőkkel töltött labdával játszanak, a 
cél a labda begördítése az ellenfél 
kapujába. A látássérült játékosok 
számára a labda helyzetét a csörgők 
jelzik.

A másik érdekesség, amelyről hallhattak a 
gyerekek a Braille írás vagy vakírás, amely a 
vakok számára valaha feltalált dolgok közül 
a legjelentősebb. Ezt az írásrendszert 1825-
ben a 16 éves Louis Braille fejlesztette ki. Ta-
lálmánya lehetővé tette a vakok számára is, 
hogy írni és olvasni tanuljanak, vagyis, hogy 
önálló életet éljenek.

Köszönjük Kollégáink lelkiismeretes mun-
káját, amellyel segítették a téma feldolgo-
zását!

Ritter Sophie, iskolánk 6.z osztályos 
tanulója a hétvégén az UWW (United 
World Wrestling) nemzetközi birkózó-
versenyén vett részt, ahol schoolgirls 
kategóriában (13-15 év ) aranyérmet 
szerzett.

Gratulálunk Sophie a gyönyörű ered-
ményhez, és sok sikert a májusi Orszá-
gos Bajnoksághoz!

Ritter Sophie sportsikere                                

Sport
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Tudományos érdekességek

Január szülötte: Polányi János Károly                            
1929. január 23-án született magyar származású, kanadai Nobel-díjas vegyész, kémi-
kus, fizikus, Polányi János Károly. Tanulmányait Németországban kezdte, majd Man-
chesterbe költözött. 1949-ben diplomát szerzett, 1952-ben tudományos fokozatot 
kapott.
1956-ban a kanadai Torontóban telepedett le. 1 
évig a Torontói Egyetem előadója, majd 1957-
1960 között tanársegéd, később docens, 1962-től 
kémiai professzora és 1974-től intézményvezető 
lett. 1986-ban kémiai Nobel-díjjal tüntették ki „az 
elemi kémiai folyamatok dinamikájával kapcsola-
tos felfedezéseiért”. 2001 óta a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia tiszteletbeli tagja.

Kanada egyik legkiemelkedőbb vegyésze, elis-
merten kiemelkedő tehetség a kémiai reakciók 
dinamikájában. 

Február szülötte: Josinori Oszumi                 

Az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja, az USA Nemzeti 
Tudományos Akadémia külföldi tagja. Jelenleg is 92 évesen Kanadában él.

Josinori Oszumi 1945. február 9-én 
született Fukuokában. Nobel-díjas ja-
pán sejtbiológus és egyetemi tanár. Az 
autofágia* specialistájaként az örege-
déskutatásban, elsősorban olyan sú-
lyos betegségek esetében, mint a rák, 
a Parkinson-kór és az Alzheimer-kór 
vizsgálta a sejtek lebomlását és újjáé-
pülését.

A Tokiói Egyetemen folytatott tanul-
mányokat majd 1974–77 között New 
Yorkban a Rockefeller Egyetemen 
posztdoktori képzésen vett részt. 

2016-ban orvosi-élettani Nobel-díjjal jutalmazták munkásságát. Miért pont ezt a 
területet választotta? Erre a kérdésre azt válaszolta, hogy „valami olyasmit akartam 
csinálni, amit mások még nem.”

1977-től egyetemi oktató és Japán különböző biológiai kutatóintézeteinek a mun-
katársa. Kutatóként az emberi szervezetet alkotó sejtek kannibalizmusát tanulmá-
nyozta.

*Autofágia: Sejtes önemésztés, melynek során az elöregedett vagy károso-
dott sejtrészek megemésztődnek, és lebontásra kerülnek. Ezen az úton keresztül a 
szervezet szabályozza a sejtek növekedését, valamint lassítja a sejtek öregedését.
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Tudományos érdekességek

Tudományos érdekességek
Március szülötte: William Lawrence Bragg                 
1890. március 31-én született Adelaide-ben az ausztrál Nobel-díjas angol fizikus, rönt-
genkrisztallográfus William Lawrence Bragg.

Az Adelaide-i Egyetemen tanult matematikát és fizikát, ahol apja, Sir William Henry 
Bragg professzor volt. 1909-ben Angliába költöztek, ahol a cambridge-i Trinity College-
ben folytatta tanulmányait. A cambridge-i Cavendish Laboratóriumban kezdte kutató-
munkáját. A National Physical Laboratory igazgatója, majd 15 évig a cambridge-i Ca-
vendish Laboratórium professzora, 1919-től 1937-ig a Manchesteri Egyetemen a fizika 
Langworthy-professzora, majd 1954-től haláláig a Royal Institution igazgatója volt.

Miután Max von Laue felfedezte a röntgen-
sugarak kristályokon való elhajlását, apjával 
együtt a kristályok szerkezetét derítették fel 
röntgensugarak segítségével, megalapítot-
ták a röntgenkrisztallográfiát. Vizsgálataikhoz 
röntgenspektrométert szerkesztettek, mellyel 
a röntgensugarak hullámhosszát mérték meg. 
Kidolgozta a matematikai modelleket, megfo-
galmazta a röntgensugarak hullámhosszára és 
a kristálysíkok távolságára vonatkozó Bragg-
törvényt.

1915-ben apjával közösen fizikai Nobel-díjat kapott, a röntgenkrisztallográfiai kutatá-
saik eredményéért. A Nobel-díjak történetében ez az egyetlen eset, amikor apa és fia 
együtt részesült a díjban. A Nobel-díjasok közül 2014-ig ő kapta meg a díjat legfiata-
labb korában. 1941-ben lovaggá ütötték, számos tudományos társaság díjazottja és 
tiszteletbeli tagja volt. 1971. július 1-én 81 évesen hunyt el.

JÁTÉK
Döntsd el a következő állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak!

1.) A sósav képlete HCl. 

2.) A mohácsi csata 1226-ban volt. 

3.) A fotoszintézis során oxigénből szén-dioxid lesz. 

4.) Amerika felfedezése 1792-ben volt.

5.) Az éghajlatot három tényező befolyásolja.

6.) Pitagorasz-tétele: a2+b2=c2

7.) A gyorsulás jele: A mértékegysége: m/s2

8.) A magas hangrendű magánhangzók: e, é, i, í, ö, ő, ü és ű

9.) A Föld napja április 22-én van.

10.) Petőfi Sándor 1823. január 23-án Budapesten született. 

Vegyél részt igaz-
hamis játékunkban! 
Küldd el a megfejtéseket 
e-mailben! Elegendő, ha a 
kérdés sorszámát és mellé az 
I (igaz) vagy a H (hamis) jel-
zéseket leírod.

Beküldési határidő: 
2021. június 11.

E-mail cím: 

ress.renata@ajti.hu

Nyeremény: 
nagytáblás MILKA
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Kézműves szakkör                                                 
Alsós tanulóink kézműves szakkörön ve-
hetnek részt iskolánkban Nádasdyné Telek 
Viktória vezetésével. Az elkészült munkákat 
egy hétig az iskola összes tanulója meg-
nézheti az aulában elhelyezett vitrinekben, 
amire igazán büszkék a kis művészek. 

A 15 lelkes gyermek egyszerű kellékekből 
készít szemet gyönyörködtető alkotásokat. 
A témák nagyon változatosak. Legutóbb 
saját díszítésű cserépbe ültettek fűmagot, 
így sok-sok mosolygó fűfej figyelte iskolánk 
életét a vitrinekből. 

Egy másik alkalommal a papírmasé-készí-
téssel ismerkedtek meg a gyerekek, és ál-
latkertet is készítettek wc papírgurigából. 

A gyerekek szívvel-lélekkel dolgoznak minden héten a szakkörön. Bízunk benne, 
hogy a jövő tanévben is folytatódhat a közös munka!

A mosolygó füfejeket a gyerekek a tanórák utáni szünetekben locsolták.



2021.  január – február  - m
árcius         STA

RT

19

Kézműves szakkör

Készülnek a papírmasé maszkok!

Kar- és nyaklánckészítés levegőre száradó modell-
gyurmából

Az állatkert projekt munkái
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