
 
A 2015/2016-os tanév eseményei 

Országos népdaléneklési verseny - döntő 

2016 júniusának első szombatján megrendezésre került az országos népdaléneklési verseny 

döntője a Kodály Zoltán zenei iskolában.  A Kelensuliból két műsorszám jutott tovább a 

kerületi és a budapesti megmérettetésen, Nagy Dániel egyéniben, valamint a 11 fős 

Nagypávák. 

9:30-kor elkezdődött a megnyitó, felcsendült a Himnusz, majd egy-egy rövid köszöntőt 

mondtak más és más iskolából jött énekszakos tanárok, népdalénekesek. 

10 órakkor kezdetét vette a verseny, mindenki lázasan készült a szereplésre, beleértve minket 

is. Elénekeltük a dalokat és felkészültünk lelkiekben, majd elindultunk, összetartásban és 

összhangban lévő csapat módjára, meghallgatni Danit, aki kiválóan szerepelt, megmutatta, 

hogy hogyan is kell kiállni a zsűri elé, elkápráztatni őket. Ezt követően visszavonultunk a 

termünkbe, beszélgettünk, nevetgéltünk, még egyszer elénekeltük a dalcsokrot, majd 

felvonultunk az emeletre, és előadtuk a produkciót. Mindenki beleadott mindent, jó volt akkor 

és ott állni, tudván, hogy mi ezért dolgoz(t)unk már hónapok óta, végre előadhatjuk, végre 

mások is hallhatják munkánk gyümölcsét. 

Az eredményhirdetésre 2-3 óra múlva került sor, de előtte Judit néni és Gábor bácsi a 

szereplőket 2 gombóc fagyival lepte meg, hálásak is voltunk nagyon. 

4 órakor beültünk egy énekterembe, a szakmai zsűri értékelte az előadásokat, kiosztotta a 

minősítéseket. 

A Kelenvölgyi Nagypávák ezüst, Nagy Dániel pedig kiemelt arany minősítést kapott. 

Személy szerint én nagyon élveztem, mind a fellépéseket, mind a próbákat, a végére egy 

nagyon erős csapat kovácsolódott, két remek tanárunk segítségével és kitartó munkájával. 

Biztos vagyok benne, hogy később is fogok emlékezni ezekre a pillanatokra, jó szívvel 

gondolok majd vissza, nem csak a versenyekre, hanem az egész 8 évre, melyet ebben az 

iskolában tölthettem.     

Pallos Anna 

 



 
 

 



 

 

Tündérkert megnyitója 

 

Tündérkert megnyitója 

Május 26-án nyitottuk meg ünnepélyesen a templomkertben iskolánk tankertjének 

gyönyörűen faragott „kapuját”. A szép napos délutánon egykori „kelenvölgyis” diákok, 

támogatókink, gyermekek, szüleik és tanáraik együtt lehettek részesei a sok szorgos kéz 

munkájának gyümölcseként megszületett gyógynövény- és fűszerkert átadásának. Sokan 

voltunk, mégis igazi családias hangulat volt. Balázs Barnabás gitárjátékával, iskolánk 

kórusának énekével, Péter Judit és Kukovecz Gábor vezetésével és versekkel  fűszerezve 

hallgathattuk Igazgató Asszonyunk,  Benis Andrea köszöntőjét. Ezután Edelényi György, a 

kert megálmodójának gondolatai következetek. A természet csodáinak kiemelése mellett a 

kertgondozás szépségéről és fontosságáról is szólt. István Atya végezetül megáldotta a kertet. 

Ezt követően az iskolaudvaron zsíros kenyér mellett beszélgettünk, nosztalgiáztunk. Emellett 

a  kelenvölgyi „tündérkonyhákban” készült házi sütemények édesítették meg az ünnepi 

hangulatot. Köszönjük szépen a süteményeket és a lelkes részvételt!  

 E. Takács Katalin 

 



 

TÜNDÉRT 

Tündérkert, nem más, mint csoda, 

Tündérek laknak itt, ők jönnek oda. 

Locsolják a növényeket reggelente, 

Ehhez nem kell nekik ásó és gereblye. 

  

Termesztenek borsmentát, ami frissít, 

Található itt zsálya is, ami gyógyít. 

Körömvirág és kamilla, 

Borsikafű, lila levendula. 

  

Borsó, menta, saláta virít, 

Ami illat van itt, az mind bódít. 

A kis tündérkék gyomlálnak, 

Szívvel-lélekkel gondoznak. 

  

Kik azok a tündérkék? 

Mi vagyunk, nem is a nagynénéd. 

Sokat kellett dolgoznunk, 

De megérte, és jók voltunk. 

  

Gyógynövények tündérkertje 

Tudásunkat ráncba szedte. 

Tündérkertünkben így díszeleg, 

A rozmaring meg a növénysereg. 

  

(Kőhalmi Eszter 6.b) 



 

 

A TÜNDÉRKRT FOHÁSZA 

 

Vándor, ki élvezed termésem 

hallgasd meg kérésem. 

Én adom a búzát, 

melyből kenyered készül, 

én adom a kamillát, 

melytől bőröd megszépül. 

Én vagyok, akit ha gondozol és ápolsz, 

meghálálja munkád friss zöldséggel százszor. 

Gyümölcsöd érlelem szorgalmasan nyáron, 

Ősszel leszedheted, tiszta szívvel adom. 

Ételed zamatát adó fűszernövényeim 

növekednek szépen az ágyások szélein. 

Gyógynövényeimnek illata és teája 

Enyhet s gyógyulást hoz sok ember bajára. 

Testeded ápolom, egészséged õrzöm. 

Szépítelek, gyógyítalak,. 

Vándor, ki elhaladsz mellettem, 

viseld gondomat szeretettel! 

Ápolj! 

 



 

 

ELTE Matematikai Múzeum 

„Néhány tanulóval elmentünk a matek múzeumba. Egy nagyon szimpatikus úr várta a 

csoportot, aki körbevezetett minket a múzeumban. Megnéztük, hogy milyen egy egyetemi 

előadó: hosszú padsorok vannak, amik fentről lefele lejtenek. Elmentünk egy lépcsőházba, 

ahol egy érdekes szerkezet, egy inga várt ránk. Volt egy francia fizikus, aki ezzel a 

szerkezettel bizonyította be, hogy a Föld forog a tengelye körül. Az a lényege, hogy egyetlen 

pontba van felfüggesztve egy vasgolyó 15 méter magas kötélen. Van egy papír alatta, amire 

számok vannak írva, erre a papírra felállítottak négy Sport szeletet. Elmagyarázták, hogy amíg 

a vasgolyó ingamozgást végez, addig a Föld még mindig forog, de a felfüggesztett kötél egy 

helyben mozog, így csak a golyó alatt forog a Föld, ami következtében leveri a csokoládét. 

Ezek után visszamentünk a terembe, ahol egy kicsit bűvészkedtünk néhány szívószállal. Majd 

megmutattak nekünk egy csomó meteoritot, amik igen érdekesnek bizonyultak, mert volt 

egészen apró és nagyobb kavics méretű is, de sokkal nehezebbek voltak, mint a Földön 

található átlagos kövek. Ezek után sajnos indulnunk kellett, de sok szép emlékkel tértem haza, 

amit soha nem fogok elfelejteni.” J 

Gáspár Noémi 5.a 

 



 

Helyszín: 

ELTE Matematikai Múzeum, Pázmány Péter sétány 1. 

Időpont: 

2016. április 20. 

Előadók: 

Rendek Péter – egyetemi körséta, Foucault-inga, logikai feladványok 

Kabai Sándor – fraktálok 

Holló-Szabó Ferenc – matematikai bűvészkedés szívószálakkal 

Dénes Lajos – meteoritok 

További fotók megtekintése 

Némettábor 

Különleges időjárási körülmények között indultunk a némettáborba. Útközben esett a hó, és 

sütött a nap is. Az utazás nagyon hosszú, 13 óra volt. Pár Bethlenes is velünk tartott. 

Három napot töltöttünk egy német nyelvű iskolában. Mikor megérkeztünk, elfoglaltuk a 

szállást, és meleg vacsorával fogadtak. 

  Az első nap reggelén három centis hó esett, úgy mentünk iskolába. Az iskola után 

Bregenzben néztünk szét. Elmentünk a Természeti Múzeumba is. A nap végén nagyon 

fáradtak voltunk, olyannyira , hogy még esti mese se kellett, hogy elaludjunk. 

  A második napon Lindauba mentünk, ahol sajnos esett az eső és nagyon hideg volt. De a 

szép sziget látványa kárpótolt minket. 

  Másnap Svájcba, Szent Gallenbe utaztunk el. Itt hungarocell nagyságú hópelyhekben hullott 

a hó. Szinte csak frankkal lehetett fizetni, de mi ezt is megoldottuk. 

http://kelensuli.hu/galeria/245/2016--elte-matematikai-muzeum/


  A negyedik napon egy gyönyörű szigetre látogattunk el, Mainauba. Itt mindenféle virág volt, 

főleg tulipánból volt rengeteg. A szigetre hajóval utaztunk, így hát ugyanazzal vissza is 

mentünk a kikötőbe. 

  Mikor reggel felkeltünk és elindultunk,megkérdeztük Erzsi nénit ,hogy pontosan hova 

megyünk. A Neuschwannsteini kastélyba! Csilla néni elmondta, hogy erről a kastélyról 

mintázták a Disney-filmek elején látható kastélyt. A kastélyba a vezetést egy telefonon 

keresztül tartották. Vacsorára nagyon finom pizzát kaptunk. 

  A hatodik nap volt a hazaindulás napja. Sajnos nem ment minden zökkenőmentesen, de 

végre elindultunk. A mostani út sokkal rövidebbnek látszott. 

  Igaz későn érkeztünk meg, de megérte,mert nagyon jó volt a tábor! 

  

Kőhalmi Eszter 6.b 

 

További fotók megtekintése 

 

Sümegi siker 

Sümegi siker 

A 7.b osztály a XXI. sümegi vártámadáson vett részt, ami egy olyan rendezvény, ahol 

osztályok indulhatnak különböző versenyszámokban, hogy meghódítsák a várat. Ilyen 

próbatétel volt a csatakereszt és csatabárd dobás, az íjászat, az ágyúgolyó dobás, a 

sebesültszállítás, egy történelmi színdarab előadása és elmélet feladatok megoldása. 

Iskolánk tanulói már többször részt vettek ezen a versenyen, de eddig még nem sikerült a 

dobogóra kerülni. Most azonban a verseny történetében először egy „vidéki” csapat, a 7.b 

szerezte meg a kiváló első helyet. Nem volt hiába a sok gyakorlás: a tizenkilenc induló csapat 

közül sikerült a legjobbnak lennünk, amit még a sümegiek sem gondoltak volna. A verseny 

végén a szervezők egy bámulatos középkori lovagi tornával kápráztatták el a résztvevőket. 

Sümeg Városi Televízió adásának megtekintése 

7.b-s lányok 

http://kelensuli.hu/galeria/244/2016--nemettabor/
http://sumegtv.hu/hirado-2016-05-18/


 

 



 

Újbudai Tavaszi Hangverseny 

Újbudai Tavaszi Hangverseny 

2016.04.26. – Szent Imre Gimnázium 

  

            Iskolánk kórusának műsor összeállításában ismételten „fő profiljuk”, a népi dallamok 

játszották a főszerepet. 

Műsor összeállítás: 

Jaj, de bajos…- egyszólamú mezőségi népdal 

Bárdos Lajos – Napfényes utakon – kétszólamú  (Kórusmű) 

Bárdos Lajos – Szellő Zúg – háromszólamú   (Kórusmű) 

Kodály Zoltán – A juhász – Kétszólamú     (Kórusmű) 

  

Ezúton is köszönjük gyerekeink lelkes szereplését, a szülői támogatást, a kisérésben való 

segítséget 

(Pados Szilvia és Szűcsné Geszti Judit kolleganőinknek), 

valamint a lelkes biztatást Benis Andrea igazgatónknak és Ruzsinszkiné Lukácsy Margit 

kolleganőnknek . 

Köszönettel: Péter Judit és Kukovecz Gábor 

 

 



 

 

 



 

Tündérkert - Iskolazöldítés 

Tündérkert –Iskolazöldítés 

 

Iskolánk apraja-nagyja, valamint lelkes szüleik és pedagógusaink részvételével került sor a 

hagyományos iskolazöldítésre 2016. április 23-án.       

Idén különösen sokan voltunk: 177 tanuló, 34 óvodás illetve középiskolás testvér, 145 szülő, 

nagyszülő, 28 pedagógus, iskolai dolgozó.  

A kerttakarítás és virágültetés mellett felsős diákjaink csapatokba verődve papírt gyűjtöttek 

Kelenvölgy utcáit végigjárva, házakba csöngetve. 

 



Emellett szorgos felnőtt és gyerekkezek munkája révén született meg a régen megálmodott 

Tündérkert. 

A tankert kialakítására a templomkertben került sor.  Nevelési és oktatási céljainkon túl az 

alkotás öröme is lelkesített mindannyiunkat. 

Fűszer és gyógynövénypalántákat és vetőmagokat szülői segítséggel kaptunk, illetve saját 

kertekből is gyűjtöttünk. 

Testvérosztályok összefogásával már az ágyások többsége igazi kis konyhakertté szépült. 

Néhány osztály tanórai keretek között fogja beültetni területét.    

A beszédes ágyásnevek, mint rozmaring, levendula, ezerjófű, zsálya, borsikafű, kamilla, 

bazsalikom, menta is a természet sokszínűségét hozzák közelünkbe. 

 

 

Köszönöm mindenkinek az építő és szépítő közreműködését! 

 

                                                                                  Edelényiné Takács  Katalin 

  

  

Támogatóink: 

Farkas Imre fafaragó mester 

Kelenvölgyi Katolikus Egyházközség 

Újbuda Önkormányzat GAMESZ 

Újbuda Prizma Kft. 

Iskolánk Diákönkormányzata 

Iskolánk Szülői Munkaközössége 

Iskolánkért - Gyermekeinkért Alapítvány 

  

További fotók megtekintése 

http://kelensuli.hu/galeria/240/2016--tunderkert---iskolazoldites/


Olimpiai hét 

Olimpiai hét 

A XXXI. nyári olimpia játékok alkalmából iskolánk megrendezte a kelenvölgyi Olimpiai hét 

rendezvénysorozatot. A sportversenyekkel tarkított programok egyrészt a sportról és az 

olimpiai játékokról szóltak, másrészt a 2016-os olimpiának otthont adó távoli ország, Brazília 

megismeréséről is. 

Ezen a héten minden osztály feldolgozott egy-egy témakört, így együtt fedezhettük fel 

Brazília természeti kincseit, kultúráját, történelmét, vagy éppen a brazilok étkezési szokásait. 

Diákjaink és meghívott vendégeink egyaránt izgalmas beszámolókat tartottak, sok 

érdekességgel készültek. 

Tanulóink nagy létszámban jelentkeztek a sportversenyekre. Volt futóverseny, távolugrás, 

gerelyhajítás és grundbirkózás is. Érdekes előadást tartott sportról, kitartásról, 

versenyszellemről a tanulóknak Gergely István, a magyar olimpiai vízilabda-válogatott 

kapusa. 

Az eredményhirdetésre és díjátadásra az Olimpiai hét megkoronázásaként a pénteki 

záróünnepélyen került sor. Izgalmas prezentációkat tekinthettünk meg (olimpiai helyszínek, 

híres magyar olimpikonok, Brazília történelme és természetföldrajza, AIESEC-program), 

láttunk capoeira-bemutatót, hallgattunk verseket, valamint az olimpiai eskü szövegét, s 

betekintést nyerhettünk a brazil dalok és táncok világába, diákjaink igazi karneváli hangulatot 

varázsoltak Kelenvölgybe. A sportversenyeken eredményesen szereplő diákjaink 

borostyánkoszorút és elismerő oklevelet kaptak, utóbbit köszönjük Varga Krisztinának. 

Ünnepélyünkre ellátogatott a Brazil Nagykövetségről Maria Clara Rada tanácsos asszony, 

Sárdi Rezső, Új-Zéland tiszteletbeli konzulja, valamint Dr. Kérészi Zoltán kereskedelmi 

tanácsos. Köszönjük Monos Jánosnak a pedagógiai munkánkat támogató, értékes segítségét, 

szervezői munkáját, a brazil kapcsolatok megteremtésére tett erőfeszítéseit, valamint 

Brazíliáról szóló, személyes tapasztalatain alapuló előadását.  

Köszönjük mindenkinek a részvételt. 

Fotók megtekintése 

 

http://kelensuli.hu/galeria/237/2016--olimpiai-het/


 

Mesepark 

 

Ausztriai Mesepark 

Az idei tanévben is ellátogattunk az ausztriai Meseparkba. Az őszi időpont helyett március 

24-én, a tavasz kezdetén került sor az izgalmas kirándulásra, ahová tanulóink ismét nagy 

létszámban jelentkeztek. 

Ötven tanulóval érkeztünk meg a Fertő-tó partján található Meseparkba, ahol kicsik és nagyok 

egyaránt megtalálhatták a számukra ideális körhintát, hullámvasutat, gumicsónakot, 

sárkánybarlangot, kalózhajót vagy épp a mesefigurákat ábrázoló kis pavilonokat. 

A néhány óra hihetetlenül gyorsan eltelt, s kalandokkal telve mentünk tovább Kismartonba, 

ahol a parkban tett nagy séta után megtekintettük az Esterházy-kastélyt, majd a sétálóutcában 

töltöttünk némi szabadidőt. 

A gyerekek élményekkel gazdagon, elfáradva tértünk haza az esti órákban. 

Fotók megtekintése 

 

 

 

 

http://kelensuli.hu/galeria/236/2016--mesepark/


 

Tündérkert  

 

A tankertünk kialakításával szeretnénk a környezetünk adta lehetőséggel élni, és azt a 

környezeti nevelés szolgálatába állítani. Szeretnénk, ha gyermekeink megismernék a  

kertgondozást, használatával a közvetlen tapasztalatszerzés egészítse ki a tantermi tanulást. 

Ezen projekt kivitelezésében számos nevelési lehetőséget látunk, mely gyermekeink 

személyiségét is szépen alakíthatja. 

Tündérkert  előkészítésére sor került. 

Április 2-án több család segítségével az ágyások kereteit előkészítettük, 

befejezésüket és beültetésüket az iskolazöldítésre április  23-ra tervezzük. 

Köszönjük szépen a lelkes szülői csapatmunkát! 

Gulya Nikoletta, Edelényiné Takács Katalin 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Egészségnap 

 

Iskolánkban újra megrendezésre került az Egészségnap, amelyet 2016.március 22-én 

tartottunk meg, délután 14-16 óráig. Tanulóink és tanáraik együtt élvezhették a sport, a 

mozgás és a játékos ismeretszerzés örömét. 

A programok között friss gyümölccsel, zöldséggel, a reformkonyha finomságaival, és 

gyümölcssalátával kínáltuk a résztvevőket, ezzel is a korszerű táplálkozást kívántuk 

népszerűsíteni. Célunk, hogy tanulóink tartalmas, közös élményeket éljenek át az iskolán 

belül, melyekkel alternatívákat mutatunk az egészséges, mozgásban gazdag életmódra. 

A lélek ápolására is ügyeltünk, ami nagyon fontos az egészség egészét tekintve a test és az 

értelem mellett. 

A nap tervezésekor sok mindenre kellett gondolnunk: hasznos, tanulságos, ismeretterjesztő, 

megelőző, szórakoztató és jó hangulatú programokat szerettünk volna létrehozni az előző 

évekhez hasonlóan.  Olyat, hogy mindenkinek legyen kedves program, és mindenki 



megtalálja az őt legjobban érdeklő helyszíneket. Olyat, hogy mindenki jól érezze magát, kicsi  

és nagyobb egyaránt. 

Szerveztünk mozgással járó feladatokat, természetgyógyászati érdekes előadást,  

vízfogyasztásról és higiéniáról szóló  előadást, egészségmegelőző ismeretek rendszerezését. 

Elsősegélynyújtás és Vöröskereszt totó, valamint bacilusok és a kézmosás is a programok 

palettáját színesítették. Természetesen jelen volt az egészséges étkezés is: salátakóstolás és 

egészséges élelmiszerek bemutatói. 

A programok lebonyolításához komoly szervezésre és összmunkára volt szükség. A csoportok 

forgószínpadszerűen látogatták a helyszíneket kísérő tanáraik vezetésével. Mindenki 

igyekezett betartani az előre megbeszélt időpontokat, hiszen időcsúszásra nem volt mód. Ez a 

délután nagyon tartalmasan és remélhetőleg hasznosnak mondható. A visszajelzések ezt 

igazolják. 

Remélhetőleg sok diáknak felkeltettük az érdeklődését több témakörben és ezentúl még 

fontosabbnak tartja egészségének megőrzését, védelmét. 

Köszönöm a munkában résztvevő és az előkészületekben való aktív részvételt minden kedves 

kollégámnak, és a 8.a osztályból két aktív diákunknak Dabóczi Rékának és Bánki Anitának és 

Panágl Marcinak is. 

 A külsős előadóknak is nagy-nagy köszönet, többek között Bátky Renáta és Nagyné dr. 

Simon Marianna 4.a osztályos  szülőknek, akik a finom ételkostolókat, salátákat készítették és 

természetgyógyászati előadás keretében bővítették ismereteinket. A Vöröskereszt ifjúsági 

tagozatától jelen lévő ifik munkája is hasznos volt, hisz az életmentésről szólt. A 

gyümölcsöket köszönjük az étkezést biztosító konyhának. 

 Szeretnénk jövőre is megismételni ezt a programot, sőt kiegészíteni sok más érdekes 

előadással, játékkal,  kibővítve több napra is. 

                                                                     Mészárosné Nécsey Ildikó, az Egészségnap 

szervezője      

Katonai Emlékpark 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett nemzeti ünnepünk 

alkalmából 

iskolánk valamennyi tanulója történelmi projektnapon vett részt a pákozdi Katonai 

Emlékparkban. 

Az osztályonként készített tablók, beszámplók a galériában megtekinthetőek. 

Fotók megtekintése 

 

http://kelensuli.hu/galeria/234/2016--katonai-emlekpark---pakozd/


 

Henkel Pályázat 

Iskolánk a Henkel Magyarország Kft. pályázatán 1130 Euró értékben termékeket nyert. 

A támogatás az iskolai rendezvényeink, pávaköri fellépések segítését célozták meg. 

Köszönjük Fábiánné Menyhárt Judit szülőnek áldozatos tevékenységét. 

 

Farsang 

Idei farsangi rendezvényünk is éppen olyan vidám, sokszínű és izgalmas volt, mint az elmúlt 

évek során. 4-8. osztályos tanulóink február 11-én (csütörtökön), míg a legkisebbek február 

12-én (pénteken) vettek részt a tavaszváró ünnepségen. 

Hagyományainknak megfelelően a farsangi pár bevonulása után 8. osztályos tanulóink palotás 

táncot mutattak be, majd ezt követték a színes, látványos, kreatív, jelmezes 

osztályprodukciók. 

A farsangon idén sem maradhatott el a várva várt tanártánc, amelyben a Pán Péter 

nagyelőadásban elhangzó, iskolánkban már-már slágerré váló Tavasztündér című számra 

táncoltak pedagógusaink. 

A zsűri nemcsak az osztályok műsorait értékelte finom tortával, hanem az egyéni jelmezeket 

is díjazta, s a tombolasorsoláson sokan nyertek ajándékokat, játékokat. 

Ezúton köszönjük a szülői felajánlásokat, kiemelten a tombola fődíját felajánló 

GREENGATE két darab 5000 Ft értékű ajándékutalványát. 

  

Fotók megtekintése 

KÁVA 

A 6.a osztály az idei tanévben is részt vett egy drámapedagógia foglalkozáson a KÁVA 

Kulturális Műhely szervezésében. Sereglei András színész-drámatanár egy színjátszós 

tréninget hozott a gyerekeknek, akik nagy élvezettel vetették bele magukat a két órán át tartó 

játékba. 

Amellett, hogy a tanulók sokat nevettek, szórakoztak és játszottak, olyan oldalról is 

megismerhették önmagukat és társaikat, amely eddig rejtve maradt a számukra. A dramatikus 

játékok során a gyerekek fontos érzelmeket mutattak meg sokféle nézőpontból, különböző 

szituációkban, majd egy adott témára felfűzött improvizációs jelenetekből álló előadást is 

bemutattak a foglalkozás végén. 

A programon a gyerekek olyan jól érezték magukat, hogy amikor vége lett, el sem akarták 

hinni, milyen sokáig tartott, számukra csak úgy elrepült az idő a játszva tanulás során. 

http://kelensuli.hu/galeria/233/2016--farsang/


 

További fotók megtekintése 

Pán Péter előadás 

 

Hagyományainkhoz híven idén is nagyelőadással készültünk a karácsonyra, amelyben Pán 

Péter történetét adtuk elő, megidézve ezzel Sohaország mesés világát. 

James Matthew Barrie 111 évvel ezelőtt alkotta meg a felnőni nem akaró kisfiú, Pán Péter 

alakját. A kalózokkal, indiánokkal, tündérekkel tarkított történetben szerepet kapott a zene, a 

tánc, a játék, amelyben iskolánk minden tanulója megmutathatta tehetségét, ügyességét, 

ugyanakkor olyan komoly, gyermekeket és felnőtteket egyaránt érintő témák is megjelentek 

az előadásban, mint a felnőtté válás vagy éppen a mesék fontossága. 

Előadássorozatunkat sokféle izgalmas projekt előzte meg. Volt rajzpályázat, tündérkészítés, 

kalózhajó-építés, amelyből látványos kiállítást nyitottunk. A gyerekek maguk készítették el az 

aula dekorációját is. 

http://kelensuli.hu/galeria/232/2016--kava-szinjatszos-trening-6-a/


Az előadás nem valósulhatott volna szülői segítség nélkül, hiszen az évek óta egyre bővülő 

jelmeztár nyújtotta lehetőségek mellett a jelmezeket szülők, nagyszülők és iskolánk kollégái 

készítették el. A kiállítás, a dekoráció és a jelmezek mellett a díszlet elkészítésére is nagy 

hangsúlyt fektettünk, hiszen Pán Péter-előadás nem jöhet létre kalózhajó, Londont ábrázoló 

festett háttér vagy éppen ablak nélkül. 

A hosszú heteken át tartó felkészülési folyamat beépült iskolánk mindennapjaiba, és amellett, 

hogy iskolánk minden tanulója szerepet kapott, törekedtünk arra, hogy a legtehetségesebb 

tanulóink megcsillogtathassák tehetségüket, legyen szó hegedűjátékról, szólótáncról vagy 

éppen prózai előadásról. 

A 430 tanulót szerepeltető műsort a nagy érdeklődésre való tekintettel 11 alkalommal 

állítottuk színpadra, így 1650 néző láthatta az előadást, valamint vendégeink voltak a 

Kelenvölgyi óvódások, nyugdíjasok és pedagóguskollégák is. A premier előtti két főpróbán 

pedig lehetőséget biztosítottunk arra, hogy maguk a szereplők is láthassák munkájuk 

gyümölcsét. 

Bízunk abban, hogy az egész iskolát megmozgató előadásunk izgalmas, vidám és megható 

pillanatokat jelentett nézőink számára, és szívesen kalandoztak velünk Sohaország mesebeli 

világába. 

Fotók megtekintése 

Komposztbajnok iskola 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a "2015-ös év Komposztbajnok Iskolák" pályázaton 3. 

helyezést sikerült elérnünk komposztálási gyakorlatunk, Csutkakuka programunk 

bemutatásával. 

A pályázat az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap által finanszírozott projektjének keretein 

belül kerül megvalósításra. 

Jutalmunkat, a szemlééletformáló ajándékcsomagokat jövő év elején kapjuk. 

Az alábbi linkre kattintva olvasható a pályázat értékelése: 

http://www.humusz.hu/hirek/2015-os-ev-komposztbajnok-iskolai/21395 

 

http://kelensuli.hu/galeria/230/2015--pan-peter---palyazat/
http://www.humusz.hu/hirek/2015-os-ev-komposztbajnok-iskolai/21395


Karácsonyfadísz ajándékba 

 

Pán Péter 

 

Iskolánkba két évente karácsonykor csoda költözik... 

Összes diákunk, pedagógusok, segítő munkatársak hangya szorgalommal készülnek a nagy 

előadásra. Aki még nem látott effélét, nem is sejtheti, hogyan elevenednek meg a közös 

munkának köszönhetően a színdarabok. 

Idén Pán Péter mesevilága által adunk át a szülőknek, nagyszülőknek, hozzátartozóknak 

ajándékot, és szereznek tanulóink is életre szóló maradandó élményt. 

A  szorgos előkészületek része a pályázat volt három témában: 

- "Az én Sohaországom" - rajzpályázat 

- Kalózhajó építése 

- Tündér megalkotása 

Az alábbi fotók segítségével (a munkák fényképei folyamatosan bővülnek) bemutatjuk, 

milyen kreatív tevékenységeket végeztek tanítványaink. 

Galéria megtekintése 

http://kelensuli.hu/galeria/230/2015--pan-peter---palyazat/


Segítettünk... 

Ebben az évben is úgy gondoltuk, hogy a segítség, a támogatás most is elkel olyan 

családoknál, akiknél nem mindig jut elegendő élelem az asztalra. 

A segíteni akarás, az önzetlenség, a szeretet vezérelte iskolánk tanulóit és dolgozóit, hogy 

gyűjtést szervezzünk a rászorulók megsegítésére.  Ez már több éve hagyománnyá vált a 

Kelenvölgyi Általános Iskolában. 

Tartós élelmiszereket hoztak a segíteni szándékozók. Nagy örömünkre, sokan csatlakoztak 

ehhez a felhíváshoz. 

A december elején összegyűlt tartós élelmiszereket a Vöröskereszt Budai Régiója  elszállította 

és több száz rászoruló család között osztotta szét. 

Köszönjük a diákok és kedves családjaik adományát. 

A gyűjtésben segítő tanulóknak és a felnőtteknek is külön köszönet az áldozatos munkáért, 

amivel a csomagolásban és az elszállításban segítettek. 

                                                                                                                             Mészárosné 

Nécsey Ildikó 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Jobb velünk a világ 

 



December 3-án minden negyedikes ellátogatott a BarbaNegra Music Clubba. 

Megismerkedtünk a fogyatékkal élőkkel, betekinthettünk a vakok, siketek, némák életébe. A 

színpadon paralimpikonok is felléptek. Kicsit tanulhattunk jelnyelvet, és készíthettünk 

karácsonyfadíszt. Kipróbáltuk milyen kerekesszékben ülni, milyen, ha az ember vak. 

Játszottunk féllábú röplabdásokkal meccset.. És a végén táncoltunk egy jót. 

Ez a program felhívta a gyerekek figyelmét, hogy segítsünk egymásnak! Segítsünk egy 

vaknak átkelni az úton, figyeljünk egymásra! Nagyon jól éreztük magunkat, és reméljük, hogy 

többször lesz lehetőségünk ilyen értékes programon részt venni.. 

Bodnár Janka 4.a 

 

 



 

 

Az eseményről készült összeállítás az alábbi linken tekinthető meg: 

https://drive.google.com/file/d/0B5o_r_ciCyi2ZWhOV0xxN0lPQm8/view?ts=56730d06&pre

f=2&pli=1 

Rendhagyó történelemóra 

December 2-án Terei György a Budapesti Történeti Múzeum ásatásvezető régésze tartott 

előadást és interaktív foglalkozást iskolánk 5. osztályos tanulóinak az Újbuda Tóváros 

környékén felfedezett Árpád kori Kána falu feltárásáról, a régészek munkájáról. 

  

A rendhagyó történelemóráról Újbuda honlapján is olvashatunk: 

http://ujbuda.hu/ujbuda/rendhagyo-tortenelem-ora-kana-falurol 

https://drive.google.com/file/d/0B5o_r_ciCyi2ZWhOV0xxN0lPQm8/view?ts=56730d06&pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B5o_r_ciCyi2ZWhOV0xxN0lPQm8/view?ts=56730d06&pref=2&pli=1
http://ujbuda.hu/ujbuda/rendhagyo-tortenelem-ora-kana-falurol


  

 

 

 



 

 

Szülők Akadémiája 2015. 

SZÜLŐK AKADÉMIÁJA 2015 

2015. november 27-én pénteken, iskolánk pszichológusa, Pálmainé Kiss Anna, Németh Nóra 

pszichológussal közösen tartották meg az idei Szülők Akadémiája előadását. Örömmel vettük, 

hogy kollégák és szülők egyaránt érdeklődtek az esemény iránt. Az este témája dióhéjban: 

Vissza a természetbe: milyen fejlődéspszichológiai vonatkozásai vannak a természetben 

eltöltött gyermekkornak? 

Az erdei óvoda, és a szabad levegőn eltöltött gyermekkor a skandináv gyermeknevelés egyik 

alapvető módja. Az ilyen óvodákban nevelkedő gyermekek viszonya a környezethet, társaihoz 

és saját magához teljesen különböző attól, ami itthon megfigyelhető. Hogyan hat a rengeteg 

természetben eltöltött idő a gyerekek fejlődésére? A szabályok betartását sokszor nem egy 

külső autoritás, hanem a természeti közeg realitása motiválja. Milyen hatással lehet a 

természeti lét a gyerekek testi-lelki fejlődésére? Milyen készségek alakulhatnak ki akkor, ha a 

gyermek a napja nagy részét a szabadban tölti, eső és hideg esetén is? 



A természethez való visszatérés fejlődéslélektani vonatkozásait jártuk körül előadásunkban, 

összefoglalva a norvégiai tanulmányutunk tapasztalatait és a vonatkozó friss szakirodalmi 

eredményeket.  

Az érdeklődők az előadáson bemutatott kisfilmet megtekinthetik az alábbi linken: 

http://perecajelem.blog.hu/2014/08/16/egyszerre_hercegno_es_kemeny_csaj 

 

 

Bűvösvölgy 

 

Kirándulás a Bűvösvölgyben 

 

Novemberben a két nyolcadik osztály a Bűvösvölgyi Médiaértési Központban járt. 

 

Csoportokban dolgoztunk, reggeli rádiós műsort készítettünk, újságot írtunk, 

 

autós üldözésben vettünk részt és hihetetlen termékeket reklámoztunk. 

 

Nagyon vidám napot töltöttünk el együtt. 

http://perecajelem.blog.hu/2014/08/16/egyszerre_hercegno_es_kemeny_csaj


 

További fotók megtekintése 

Ozone Zöld Díj 2015. 

 

Kapcsolódó cikk 

Városrészek közötti futóverseny 

KEDVES SZÜLŐK, KEDVES DIÁKOK! 

  

ISKOLÁNK TANULÓI ISMÉT A LAGNAGYOBB SZÁMBAN VETTEK RÉSZT A 

BIKÁS PARKBAN RENDEZETT 

VÁROSRÉSZEK KÖZÖTTI FUTÓVERSENYEN! 

http://kelensuli.hu/galeria/228/2015--buvosvolgy---8--evfolyam/
http://www.origo.hu/kornyezet/20151119-ozone-zold-dij-fenntarthatosag-palyazat-kornyezettudatossag-klimatanacs-termeszet-es.html


  

147 TANULÓ TELJESÍTETTE KOROSZTÁLYÁBAN A KÜLÖNBÖZŐ TÁVOT! 

  

EZZEL A KERÜLETI ISKOLÁK KÖZÖTT MEGHÍRDETETT TÖMEGESÍTÉSI 

VERSENYBEN AZ 

I. HELYEN VÉGEZTÜNK. 

  

A LEGAKTÍVABB OSZTÁLYOK 

ALSÓ TAGOZATON: 

1.b, 3.b 

FELSŐ TAGOZATON: 

5.b 

 SZÍVBÓL GRATULÁLUNK MINDEN RÉSZTVEVŐNEK! 

KÖSZÖNJÜK A SZÜLŐI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSÁT! 

 

 



 

 

Márton-napi lámpás felvonulás 

Hagyományainkhoz híven, idén is megrendezésre került Kelenvölgyben a Márton-napi 

lámpás felvonulás. 

A Kelenvölgyi Óvodához csatlakozva minden évben felvonulunk az általunk készített, 

csillogó-villogó lámpásainkkal, megemlékezve ezzel jeles napunkról. 

A menet sötétedés után indult iskolánktól.Világító lámpásainkkal hosszú sorokban 

meneteltünk Szent Márton után, aki lován vezette a menetet Kelenvölgy utcáin. 

A hangulathoz hozzájárult  Kocsis Lili 7.b osztályos tanulónk klarinétjátéka, valamint dobszó 

is kísérte programunkat. 

A kellemes séta után forró tea és zsíroskenyér várta a családokat. Az elfogyasztott 

finomságok után maradt még idő egy kis játékra is a réten. 

A felvonulás kitűnő kezdeményezés, hiszen közösségformáló ereje és hangulata évről-évre 

varázsolja el diákjainkat és családjaikat. 

Köszönjük, hogy ilyen sokat csatlakoztak a lámpás menethez, jövőre isvárunk mindenkit 

szeretettel! 



 

További fotók megtekintése 

Újbuda gyermekeiért 

 

A Kerület Napja alkalmából 

az ének- zenei nevelés területén végzett kiemelkedő pedagógiai munkája elismeréseként 

PÉTER JUDIT 

tanító 

és 

 KUKOVECZ GÁBOR 

tanár 

az ének- zenei nevelés területén végzett kiemelkedő pedagógiai munkája elismeréseként 

 „ÚJBUDA GYERMEKEIÉRT” 

 címben részesült.  

Szívből gratulálunk pedagógusainknak! 

http://kelensuli.hu/galeria/225/2015--marton-napi-lampas-felvonulas/


Segítettünk 

 

 

 

Az Állatok világnapja alkalmából gyűjtést szerveztünk az iskolában. 



A diákok két napig hozhatták azokat az adományokat, amiket a Herosz Állatmenhely 

védenceinek szántak. 

Az összegyűjtött ételeket, játékokat, takarókat szerdán vittük el a menhelyre. 

Nagyon jó volt látni, hogy meglepetést tudtunk szerezni a gondozóknak. 

Végigjártuk a menhelyet és az állatok is boldogan fogadtak minket. 

Jó volt úgy hazamenni, hogy tudtuk, hogy a Kelensuli is hozzájárult az állatok 

megsegítéséhez. 

 

 

Ünnepi megemlékezés 

 

Október 22-én 10 órakor emlékeztünk meg az 1956-os forradalom eseményeiről. 

Hetek óta tartott a készülődés: a 7. b és a 6. b osztály tanulta a szövegeket, mozgásokat, 

táncokat, az énekkar a dalokat. 

Nem volt könnyű összehangolni a próbákat, hogy helyünk is legyen, és a két osztálynak is 

megfeleljen az időpont, később pedig az énekkar is csatlakozzon. 

Legizgalmasabb jelenet a Sztálin-szobor ledöntésének eljátszása volt, végül erőteljes 

csattanással földet ért a Hajagos Andrea tanárnő által készített hatalmas  kartonpapír 

"szoborutánzat". 

A dalok, táncok még ünnepélyesebbé tették a műsort, amit a közönség nagy tapssal 

jutalmazott. 

Reméljük, sikerült némiképp átélhetővé tenni az 59 évvel ezelőtti történéseket. 

 



 
 

 
 

További fotók megtekintése 

 

 

 

http://kelensuli.hu/galeria/224/2015--unnepi-megemlekezes/


 

Rajzpályázat 

 

Iskolánk napközis munkaközössége az „Állatok világnapja” alkalmából rajzpályázatot 

 

hirdetett alsó tagozatos tanulók részére. A beérkezett alkotások közül a legkiemelkedőbbek 

 

felkerültek a napközis faliújságra. 

 

Minden pályázónak köszönjük a részvételt, 

és gratulálunk a legsikerültebb munkák készítőinek! 

 

 

 



Halloween party 

 
 

Idén először került megrendezésre iskolánkban a Halloween party, amellyel a az 5. és 6. 

évfolyam tanulói vettek részt. A Party célja volt, hogy a gyerekek bővíthessék kulturális 

élményeiket angol nyelven. A hagyományteremtő party-val az angol  szakkörön résztvevő és 

leendő tanulóknak szerettünk volna kedveskedni. Az esemény egy jelmezfelvonulással és egy 

közös játékkal kezdődött. Ezt követően több állomáson mérhették össze kulturális 

ismereteiket és nyelvi képességeiket a gyerekek. A party-t egy fergeteges táncos mulatság 

zárta. 

  

 



 
 

Gyerekekszemmel a buliról: 

  

Nagyon tetszett.  A programok érdekesek voltak és jó volt a hangulat. A sok gyerek négy 

részre oszlott. A partyn minden angolul folyt, így gyakoroltuk a nyelvet. Tökéletes volt és a 

jelmezek félelmetesek. A kaja is nagyon jó volt. Szeretném, ha megismétlődne jövőre. 

  

 



 
 

 



 
 

 
 

 



Koszorúzás 

Október 6-án 11 órakor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc  és a 13 aradi vértanú 

emlékére rendezett megemlékezésen vettünk részt. 

A XI. kerület Schweidel utca 11. szám alatti ház falán elhelyezett emléktáblánál emlékeztünk 

e fontos eseményre. 

A műsor után iskolánk koszorúját három tanítványunk, Griffiths Robert, Kevi-Farkas Csaba 

és Orbán Levente helyezték el. 

 

 

Kelenvölgyi Ezerjó Fesztivál 

Október 3-án csodás őszi időben került megrendezésre a Kelenvölgyi Ezerjó Fesztivál. 

Ezt a rendezvényt a hagyományokhoz híven iskolánk pávaköre is színesítette. 



  

 

 



Szólót énekelt: Egri Eszter 7.b osztályos tanulónk, 

 

hegedűn játszott: Nagy Dániel (8.a), 

 

köszöntőt mondott Kőhalmi Eszter és Megyer Cserne (6.b), 

 

közreműködtek a furulya szakköröseink. 



 

Népmese napja 

A Népmese napja alkalmából az iskolarádióból diákjaink izgalmas mesét hallhattak a 2.b 

osztályos Mizsey Peti előadásában, összefoglalót tartott Gadó Lili 6.b osztályos tanulónk a 

népmesékről, a meseolvasás fontosságáról, 

valamint minden osztály saját tantermében megemlékezett Benedek Elek születésnapjáról. 

Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack…. 

Október elsején, a zene világnapján tekinthették meg kisiskolásaink a nagycsoportos 

óvodásokkal együtt színháztermünkben a Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack című 

előadást. 

A klasszikus népmese hangszerekkel kísért feldolgozását az Álomzug Társulás adta elő.  

Az életre kelő bábok és a színész játéka mellett a gyerekek is bekapcsolódhattak a színpadi 

játékba. 

Az örök érvényű erények, mint szeretet, jóság, alázatosság, szelídség a maga 

természetességével hatott a gyermekekre.  

 



 

 

 



 

  

 

  



 

Állatok világnapja alkalmából 

Iskolánkban a közelgő állatok világnapja alkalmából gyűjtést szerveztünk, valamint a 

gyerekek rajzpályázaton vehettek részt, melyre kedvenc állatuk portréjával nevezhettek. 

A győztes pályamunkákból kiállítás készül, melyet a kedves Szülők az 1. emeleti faliújságon 

tekinthetnek meg. 

Hamarosan itt is megmutatjuk a legszebb munkákat. 

 

 



A világ legnagyobb tanórája 

Ezen a héten a gyerekek megtekinthették „A világ legnagyobb tanóráját”. 

A tanórán a gyerekek megismerkedtek az ENSZ globális céljaival, melyek a fenntartható 

fejlődést és a Föld lakóinak legnagyobb problémáit hivatottak leküzdeni. 

A világméretű kezdeményezéshez Magyarország is csatlakozott 2030 osztállyal, köztük a 

Kelensulis diákokkal. 

Iskolánkban 11 osztály vett részt az előadáson. Érdekes dolgokat tudhattak meg tanulóink a 

bolygónk védelméről, szárazföldi élet védelméről, vízi élővilág védelméről, valamint a tiszta 

víz- és szennyvízkezelésről. Lehetőségeket ismertek meg, amellyel ők is jobbá tehetik a 

világot, óvhatják környezetüket, felelős fogyasztóvá, környezettudatos gyerekekké válhatnak. 

 

 

Népi hagyományok játszóháza 

Népi hagyományok játszóháza 

Kimagasló esemény volt az idén is megrendezésre kerülő Népi hagyományok játszóháza, ahol 

az alsó tagozatos gyerekek betekintést nyerhettek a különböző népi ügyességi játékokba, mint 

pl.: sárkányölő, patkódobáló, ördöglakat, Toldi erőpróba, koronázási játék, csirkefogó, 

vadászat, halászat, hordólovaglás, csigafuttatás, katica verseny, kardozó, ágyúval törököt, 

babzsákreptető,  nyuszietető, karikadobó, mocsárjáró, kirakó, zsákba ugrás, kötélhúzás, 

halacska szemező, báránylegeltetés, pulicsalogató, mesefa, egyensúlyozó és pillangójáték. 



 Nagy tetszést váltott ki a honfoglaló magyarok korát idéző íjászat is. A régmúlt 

megelevenedését nagy lelkesedéssel várták a gyerekek. Só-liszt gyurmából készítettek 

alkotásokat, amit nagy türelemmel formáltak. A játékos verseny végén, büszkén viselték 

azokat a nyakláncokat, amikbe saját nevüket írták rovásírással. 

 Fájó szívvel intettek búcsút e változatos, érdekes, délutánnak. A gyerekek élményekkel tele 

indultak haza. 

  

Venczelné Tóth Gabriella 

"Mi is a népi játszóház? 

Iskolánk minden tanév elején megrendezi az alsósoknak a népi játszóházat. Idén erre szeptember 18-

án került sor.  

Tulajdonképpen nem is játszóház, hanem játszótér. A templomkertben azokkal a játékokkal 

ismerkedhetünk meg, amelyekkel régen játszottak a gyerekek. Ezek a játéko természetes anyagokból 

- fából, szövetből, papírból, termésből - készülnek, és némelyiket akár egy ügyes gyerek is 

elkészítheti. Hazsnálatuk ügyességet, türelmet, néha erőt is igényel. Nekem a vak fűzőcske, az 

ütlegelő és a kötélhúzás tetszett. 

Jövőre ugyan ötödikes leszek, de szívesen kísérem el elsős tesómat. " 

Nagy Balázs 4.a 

  

"Délután Gabi nénivel kimentünk a rétre és  a lányokkal körbeszaladtunk, megnéztük a 

játékokat. 

Nekem a nyilazás , a só-liszt gyurmázás és a csirkepofozás tetszett a legjobban. 

Sajnos a játékoknak hamar vége volt. 

Remélem, hogy jövőre is ilyen jó játékok lesznek." 

Kiss Lili 3.b 

 



Kerékpáros ügyességi verseny 

Mint mindig, idén is megrendezésre került a kerékpáros ügyességi verseny. Ezúttal 

szeptember 17-én tartottuk a templomkertben. Mindenki nagyon várta már a megmérettetést. 

Reggel sokan kerékpárral jöttek, hogy megmutathassák a délutáni versenyen, hogy mit 

tudnak. Csak az első osztályosok közül is 27 jelentkező volt. 

Tanítás után a versenyzők felvették sisakjaikat, a láthatósági mellényt, valaki még térd- és 

könyökvédőt is vett fel a biztonság érdekében. 

A pálya már fel volt állítva és mindenki rajtra kész volt. A szülők is alig várták, hogy 

megnézhessék a gyerekeiket. 

A pályán a tanulók közlekedési táblák segítségével tudtak tájékozódni. Több akadályt is 

teljesíteniük kellett a versenyzőknek. Volt szlalompálya, palló, a közlekedési táblák ismerete 

is szükséges volt, és az egyensúlyérzéküknek is nagy hasznát vették. 

A verseny jó hangulatban és időben telt. Mindenki nagyon ügyesen teljesített. 

Petik Panna 

 

A verseny eredményei: 

1.osztáy 

fiúk 

I. Józsa Dániel 1.b 

II. Murár Péter 1.a 

III. Puskás Ákos 1.b,  Perger Marcell 1.a 

Lányok 

I. Dabóczi Virág 1.b 

II. Krizsák Nóra 1.a 

III. Bodoki Dorina 1.a 

2. osztály 

lányok 

I. Havasi Lilla 2.a 

II. Szalay Adél 2.b 

III. Ács Lili Róza 2.b 

 

fiúk 



 

I. Balázs Barnabás 2.a 

II. Bozso  Bodony 2.b 

III. Hegyi Molán 2.a 

3-4.osztály 

lányok 

 

I. Takács Gréta 

II. Papp Zsófia 

III. Lipoth Sára 

fiúk 

I. Szarka Dániel 

II. Wimmer Vince 

III. Bánki József, Kovács Dániel 

 

 

Tanévnyitó ünnepély 

Tanévnyitó ünnepély  

Augusztus 31-én, ragyogó napsütésben került sor iskolánk tanévnyitó ünnepélyére, amelyet a 

tavalyi tanévnyitón átadott, megújult sportudvaron tartottunk meg. 

8. évfolyamos diákjaink hegedűjátékkal és egy mesejátékkal köszöntötték tanulóinkat, 

kiemelten elsős kisdiákjainkat, akik először lépték át iskolánk kapuját, hogy megkezdjék 

tanulmányaikat. A legkisebbek lelkesen, ragyogó szemmel figyelték a legnagyobbak műsorát, 

amelyet ők maguk írtak. 

A műsort követően Benis Andrea igazgatónő sorra vette a nyári felújítási munkálatokat, 

amelyek során számtalan tanterem és az iskolai könyvtár is megújult. Név szerint köszöntötte 

elsős diákjainkat, majd a tanév legfontosabb feladatairól beszélt, kiemelten az idei évben is 

megrendezésre kerülő decemberi nagyelőadásról, amely Pán Péter mesés világába vezet 

minket. 

Az idei tanévhez sok kitartást, lelkesedést, sikerélményt kívánunk minden diákunk számára. 



 

Nyári tábor - Balatonfüred 

Balatonfüred  2015. június 22-26. 

ÖKO tábor 

16 fő a 4.b osztályból, 20 tanuló a 2.b osztályból és 26 tanuló a 2.a osztályból táborozott 

Balatonfüreden. 

A második osztályos gyerekek számára ismerős helyszínen, az Agro Hotelban laktunk. Innen 

indultunk minden nap felfedezni a környék épített és természeti kincseit. Már az előző nyáron 

megtapasztalhattuk, hogy a szállodai szobák, a medence, a nagy kert, mind biztosítja 

számunkra azokat a lehetőségeket amik kellemessé teszik mindennapjainkat. 

Az odautazás napján már elkezdődtek a programok. Kisebb pihenő után buszunk Herendre 

vitte a csoportot. A porcelángyárban tett látogatás, a porcelánfestők munkájának megismerése 

nagy élmény volt kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Kora délután elfoglaltuk szobáinkat, a 

negyedikesek az uszodában, a kisebbek sétával, játékkal tölthették az estét. Az esti fürdés, 

lefekvés, elalvás zökkenőmentesen zajlott. 

Kedden reggel kinézve az ablakon megállapíthattuk, hogy az időjósoknak igazuk volt, ez egy 

igazi esős nap. A tervezett programokat kicsit átszervezve, Balácára utaztunk a Római kori 

villagazdaságot és romkertet, régészeti kiállítást tekintettük meg belülről.  A késő délutánt az 

uszodában és csoportépítő játékokkal, sétával töltöttük. 

 Mindennapjaink része volt az esti fürdés utáni beszélgetések, melyek alkalmával aznapi 

élményeinket, érzéseinket oszthattuk meg egymással. Ekkor történt az angyalkás játék 

megbeszélése, megszervezése is. 

A látottakról és a vezetőink által tartott előadással kapcsolatban kérdéseket fogalmaztunk meg 

egymásnak. Ennek célja az volt, hogy a rengeteg új ismeretet rögzítsük, kicsit próbáltuk 

rendszerezni azokat. Örömünkre szolgált, hogy régész végzettségű vezetőnk előadásai több 

gyermek érdeklődését felkeltette e szakma iránt. 

A szerdai napon Salföldre a természetvédelmi majorba utaztunk. Megismerkedhettünk a 

hazánkban őshonos háziállatokkal, gondozásukkal. Él a majorban rackajuh, szürke marha, 

bivaly, ló, apró háziállatok…  Akinek kedve volt lovagolhatott is.   

Az Ábrahám-hegyen lévő Kékkúti pálos kolostor romjaihoz lovas kocsival érkeztünk. 

Útközben megfigyelhettük a táj népi építészetének emlékeit is. A romok között sétálgatva 

feladataink is voltak. Meg kellett számolnunk, hány helységből állhatott a kolostor, és választ 

kerestünk arra is, vajon a pálosok miért az erdő közepén építkeztek. 

Csütörtöki programunk a Káli-medence leglátványosabb természeti különlegessége: Hegyestű 

megtekintése volt, ami egyben geológiai bemutatóhely is. Az oszlopokká szilárdult bazalt 



látványa felejthetetlen élmény a kiránduló számára. Felmászva a hegy tetejére 

megcsodálhattuk a környező hegyeket, tavakat, településeket. A megszerzett ismereteket 

csoportokban írásban is rögzítettük. 

Délutáni programunk tihanyi városnézés volt. A délelőtti kirándulás fáradtságát hogy 

kipihenjük, ez a városnézés kisvasúttal történt. Az Apátságra, visszhangra, fagylaltozásra már 

mindenki emlékezett az előző évről, így ismerősként tértünk vissza és megállapítottuk, ha erre 

járunk mindig teszünk fagyizva itt egy sétát. 

Az utolsó délelőttöt Balatonfüreden töltöttük. Felidéztük a Tagore sétányon ismereteinket, és 

a Balatoni Vízivilág Látogatóközpontban nézhettük meg az akváriumokat és egy filmet a 

Balaton kialakulásáról, élővilágáról. 

Tartalmas, élményekben gazdag napokat töltöttünk ezen a héten. Reméljük, jövőre is 

hasonlóan szép helyeken, jó hangulatban tölthetjük majd táboros napjainkat! 

 

Fotók megtekintése 

Zenei tábor 

Zenei tábor 

2015. június 22 -26. 

  

Idei zenei táborunkat a Balaton partjára szerveztük. A táborhelyszín minden szempontból 

ideális volt: nagy udvarral, közös helységgel, a tábor területén található étkezővel, és a 

használható, jó állapotú medencével, ami mindennap rendelkezésünkre állt. 

Napjaink énekléssel, zenével, strandolással, fejlesztő játékokkal teltek. Az időjárás a hét 

közepén nem kedvezett nekünk, így a játékok és az örömzenélés kapott nagyobb teret. Közös, 

fejlesztő játékokkal, gyöngyfűzéssel, kártyajátékokkal, asztalitenisz bajnoksággal töltöttünk a 

http://kelensuli.hu/galeria/216/2015--nyari-tabor-2-a--2-b--4-b---balatonfured/


borongós napokat. Az estét minden esetben közös énekléssel, zenével zártuk. József Attila 

megzenésített verseit szedtük csokorba, megemlékezve ezzel is nagyszerű költőnkről, aki 

Balatonszárszón veszítette életét. Az irodalmi ismeretbővítés sem maradhatott el, 

ellátogattunk a József Attila emlékházba, ahol egy fél délelőttöt töltöttünk. Az interaktív, 

látványos kiállítás mindenki számára érdekesnek bizonyult: József Attila verseket hallgattunk 

nagy színészeink előadásában, portrét festettünk, saját kéziratait, leveleit tanulmányoztuk. A 

kiállítás gyermek közeli, érdekes, tanulásos volt. Nap végén csoportokban József Attila 

verseket szavaltunk, és kvízjáték kapcsán rögzítettük ismereteinket, mértük le tudásunkat. 

Számtalan élménnyel, ismerettel gazdagodtunk, sikeres, jó hangulatú tábor volt. Alig várjuk a 

következőt! 

 

Bogácsi nyári tábor 

 

A tábor résztvevői iskolánk leendő hetedikes és nyolcadikos diákjainak egy része. A csoport 

tagja volt még iskolánkban végzett gimnazista diák is, aki az önkéntes munkát ilyen formában 

teljesíti az érettségi megszerzéséhez. 

Bogács üdülőfaluként nyilvántartott település számos természeti jelenséggel, a falusi turizmus 

kiemelkedő területe. 



A tábor programja figyelembe vette a hely adottságait. Számos túrát és közösségi programot 

szerveztünk. Megnéztük többek között a Bükk  nevezetességeit, a Kaptárkőveket,  a 

szomolyai barlanglakásokat. Ellátogattunk Cserépváraljára is. A programból természetesen a 

fürdés sem maradhatott ki. Eger közelsége indokolttá tette, hogy a városban is töltsünk időt. A 

várat már szinte mindenki látta, ezért az egri főiskola Varázstornya lett a program. Ennek 

keretében a gyerekek ismerkedhettek a természettudományokkal, a csillagászattal, számos 

fizikai játékot végezhettek el önállóan. 

A táborhely az erdő aljában nagy zöld területen helyezkedett el. Időnk egy részét itt töltöttük 

el a jó levegőn. A nagyobbak egy jól megszerkesztett helytörténeti totót készítettek a többiek 

számára, ennek segítségével ismerték meg a település látnivalóit. Kis csoportokban, 

csoportfelelősök segítségével bonyolódott ez verseny.  A sportversenyek szervezése és 

lebonyolítása a nagy fiúkra hárult, így megtapasztalhatták, hogy a szervezés, fegyelmezés és 

lebonyolítás nem egy egyszerű feladat. A tábor adta lehetőségek során létrejöhetett 

asztalitenisz, csocsó és darts bajnokság is. 

A labdarúgás nem szerepelt a versenyszámok között, ennek ellenére minden este lehetőség 

volt szurkolni egy rövid mérkőzés keretén belül az éppen aktuális csapatnak. Az utolsó este 

kiértékeltük az eltöltött időt, jutalmaztuk a csapatokat, kihirdettük a legrendesebb szoba 

számát, s dicséretet kaptak azok a tanulók, akik munkájukkal, ötleteikkel segítették a 

programok megvalósulását. 

 

  

 



A 2015/2016-os tanév eredményei 

Országos népdaléneklési verseny 2016. 

 

Beszámoló a versenyről 

Újbudai Diákolimpia  

 

http://kelensuli.hu/esemenyek/orszagos-nepdaleneklesi-verseny---donto/


 

Gyermeknapi Mese-akadályverseny 

 

Kerületi Fekete István Szépolvasási 

Csapatverseny 

  

A Kerületi Fekete István Szépolvasási Verseny eredményei: 

  



6. évfolyam: 

Oldal Zita 6.b 

6. hely 

  

5. évfolyam: 

Kassay Sára 5.b 

Különdíj 

  

4. évfolyam: 

Berczik Dorottya 4.b 

4. hely 

  

3. évfolyam: 

Kollárik Benedek  3.b 

6. hely 

  

Gratulálunk! 

Kerületi Természetismeret Csapatverseny 

"Oroborosz" csapat a VII. helyen végzett 

a Kerületi Természetismeret Csapatversenyen.   

  

Csapattagok: 
  

Dávid Éva 

Megyer Cserne 

Fábián Bence 

Markovich Vince 

  

6.b osztályos tanulóink. 

  

Gratulálunk! 

Kerületi szövegértés verseny 

Alsó tagozatos kerületi szövegértés versenyen 

Ludányi Orsolya   

3.a osztályos tanulónk 

a III.helyet szerezte meg. 

Gratulálunk!  

Gyermeknap Kupa 

A versenyen az alábbi helyezések születtek: 

  

Irás Anna  
hátúszás : 3. hely 

mell:1. hely 

gyors: 3. hely. 

  

Ludányi Orsolya 
hát: 3. hely 



gyors: 2. hely 

mell: 3. hely 

  

Polonyi Eszter 
gyors: 2.hely 

mell: 2. hely 

hát: 1. hely 

  

Polonyi Rebeka 
hát: 2. hely 

gyors: 3. hely 

mell: 2. hely 

Madarak és fák napja 

 

Résztvevők: 

Balázs Dorka 

Blahna Lilla 

Blahna Vilmos 

Bokor Márk 

Doan Minh Trong 

Egri Péter 

Galambos Vera 

Griffiths Róbert 

Juhász Réka 

Molnár Zalán 

Nagy Máté 

Orbán Levente 

Teleki Teodóra 



Teki-Totó 

 

 

Iskolai szövegértési verseny 

Iskolai alsós szövegértési verseny győztesei: 

 

4.osztály: 
1. Papp Zsófia 4.b 

2. Nagy Balázs 4.a 

3. Deák Csongor 4.a 

 

3.osztály: 
1. Ludányi Orsolya 3.a 

2. Kiss Lili 3.b 

3. Kollárik Benedek 3.b 

 

Dicséretet érdemel még: 

Varga Ágoston 3.a 

 

A kerületi versenyre 2016. május 12-én kerül sor. 

Atlétika - Távolugrás 

Bánki Anita 



8.a osztályos tanuló 

a Kerületi Diákolimpia 

Atlétika - Távolugrás versenyén 

I. helyezést ért. el. 

Gratulálunk! 

Budapesti Csecsemőgondozási Verseny 

 

Csapattagok: 

Domonkos Nóra 

Kövesdi Nelli 

Ligeti Bernadett 

7.a osztályos tanulók 

XI. kerületi Népdaléneklési verseny 

 



 

  

 



 

 



 

Dél-Buda Területi Elsősegélynyújtó verseny 

 

Résztvevők: 

Brencsák Zsanett 

Simon Kornél 

Petansky Viktor 

Petansky Amanda 

György Panna 

Kocsis Lili 



OTP Bank Bozsik - program 

 

Terep-tájfutó verseny 

 



 

Föld Napja  

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



XV. Újbudai Jancsó Adrienne Vers- és 

Prózamondó Verseny 

 

 

A "Sulibüfé egészségesen" pályázat 

eredményei 

 



 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



XV. Országos életvitel és gyakorlati 

ismeretek verseny 

 

 

 

 



Alsó tagozatos matematika verseny 

Múlt héten 3. 4. osztályosok számára rendeztünk iskolai háziversenyt matematikából. 

Nagyszámú jelentkező közül a 3-3 legjobb képviseli iskolánkat a kerületi versenyen. 

  

3. évfolyam 

I. Ludányi Orsolya 3.a 

II. Varga Ágoston 3.a 

III. Irás Anna 3.a 

  

4. évfolyam 

I. Takács Gréta 4.a 

II. Nagy Bálint 4.a 

III. Princz Barnabás 4.b 

Kossuth-Széchenyi Szónoklatverseny 

 



 

Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny 

 

Csapattagok: 
Vantulek Kevin 

Tóth Péter 

Szubi Fanni 

Dabóczi Réka 

 

8.a osztályos tanulók 



Kerületi Fekete István szépolvasási verseny 

 

Kerületi helyesírás verseny 

Alsó tagozatos kerületi helyesírás versenyen 

Berczik Dorottya 

4.b osztályos tanulónk 

  

a 6. helyen végzett. 

  

Gratulálunk! 

Kerületi vers- és prózamondó verseny 

Kerületi vers-és prózamondó verseny eredményei: 

  

Kiss Lili  3.b 

4. helyezés (vers) 

  

Dabóczi Boglárka 3.a 

    7. helyezés (próza) 

  

Bozsó Boglár 4.a 

4. helyezés (vers) 

  

Donkó Eszter 4.b 

4. helyezés (próza) 

  

Gratulálunk!  



Fővárosi vers- és prózamondó verseny 

Nagy Dániel 

8.a osztályos tanulónk  

a Fővárosi vers- és prózamondó versenyen 

a 8. helyezést érte el 

vers kategóriában. 

Gratulálunk! 

Német nyelvi Országos Általános Iskolai 

Tanulmányi Verseny 

Keresztes Kincső 8.a osztályos tanulónk 

Német nyelvi Országos Általános Iskolai Tanulmányi Verseny 

OÁTV 8. osztály 

fővárosi fordulóján 

7. helyezett lett a 30 főből. 

Szeretettel gratulálunk neki! 

Fekete István szépolvasási verseny 

Iskolánkban megrendezésre került a Fekete István szépolvasási verseny iskolai fordulója. 

Az eredmények a következők: 

3. évfolyam: 

I. Kollárik Benedek 3.b 

II. Parti Boglárka, Kiss Lili 3.a 

III. Dabóczi Boglárka 3.a 

  

4. évfolyam: 

I. Papp DOrina 4.b 

II. Papp Zsófia 4.b, Nagy Balázs 4.a 

III. Berczik Dorottya 4.b 

 

 

 

 



Labdarúgó bajnokság 

 

Csapattagok: 

Kapus: Griffiths Róbert 5.a  

4.a: 

Nagy Bálint 

Ébli Márton 

Bánki József 

Dabóczi Attila 

Petró Norbert 

Ősi Zalán 

3.a: 

Samu Brúnó 

3.b: 

Blaskó Bálint 

Történelem háziverseny 

Lezajlott iskolánkban a történelem verseny. 

Eredmények: 

5. éfolyam: 

I. Doan Minh Trong 5.a 

II. Bokor János Márk 5.b 

6. évfolyam: 

Forgó Marcell 6.a 

Nagy Pál András 6.b 

7. évfolyam 



Ari Klára 7.a 

Egri Eszter 7.b 

8. évfolyam 

Telek Ádám 8.b 

Tóth Péter 8.a 

Kerületi vers- és prózamondó verseny 

Kerületi vers-és prózamondó verseny eredményei: 

  

Kiss Lili  3.b 

4. helyezés (vers) 

  

Dabóczi Boglárka 3.a 

    7. helyezés (próza) 

  

Bozsó Boglár 4.a 

4. helyezés (vers) 

  

Donkó Eszter 4.b 

4. helyezés (próza) 

  

Gratulálunk! 

Csecsemőgondozó verseny 

 

Csapattagok: 

Ligeti Bernadett 

Domokos Nóra 

Kövesdi Nelli 

7.a osztályos tanulók. 

 



Weiner Kamarazenei Fesztivál 

 

 

 

Helyesírási verseny 

A helyesírási verseny iskolai fordulóján az alábbi eredmények születtek: 



3. évfolyam 

I. Kiss Lili 3.b 

II. Varga Ágoston 3.a 

III. Parti Boglárka 3.a, Kollárik Benedek 3.b 

4. évfolyam 

I. Nagy Balázs 4.a 

II. Krizsán Nóra 4.a 

III. Berczik Dorottya 4.b, Bodnár Janka 4.a 

21. Országos Szónoklatverseny 

 

Kocsis Lili és Petansky Viktor - szintén 7.b osztályos tanulóink - különdíjban részesültek. 

Országos életvitelverseny 

 



Iskolai vers-és prózamondó verseny  

Az iskolai vers- és prózamondó verseny továbbjutói a kerületi megmérettetésre: 

5-6. osztály: 
vers: Bokor Márk 5.b 

próza: Galambos Vera 5.b 

  

7-8 osztály 
vers: Nagy Dániel 8.a 

"Tiszán innen - Dunán túl" 

 

Zrínyi Ilona matematika verseny 

Poczkodi Áron 2.a osztályos tanulónk a 

Zrínyi Ilona matematikaversenyen 

11. helyezett lett. 

Gratulálunk! 



 

 

 

 

 



Diákolimpia 

 

Kerületi rajzverseny 

Farkas Ajsa 
6.a osztályos tanulónk 

a felső tagozatos kerületi rajzversenyen 

III. helyezett lett. 

 



Bolyai Természettudományi Csapatverseny 

 

 

 

Első évfolyamosok kerületi ügyességi 

versenye 

Elsős tanulóink jó kedvvel, lellkesedéssel készültek és vettek részt a kerületi ügyességi 

versenyen. 

Csapattagok: 

1.a 

Buzás Zalán 

Györök Péter 

Márton Marcell 

Mészáros Anikó 

1.b 

Bátky-Nagy Szabolcs 

Dabóczi Virág 

Erdész Laura 

Farkas Botond 

Józsa Dániel 

Szakál Anna 



 

 

Kerületi népdaléneklési verseny 

5-6. osztályos korcsoport 
 

Kelenvölgyi duó - Ezüst minősítés  
 

Monos Virág és Alföldy Jázmin ( 6.b) 

 

 

Kelenvölgyi kispávák - Ezüst minősítés  
 



Monos Virág, Lelkes Flóra, Alföldi Jázmin, Kósa Bence, Megyer cserne, Oldal Zita, Findics 

Lili, Rácz Réka, Markovich Vince (6.b) 

 

 

 

7-8. osztályos korcsoport 
 

Kelen kvartett - arany minősítés  
 

Nagy Dániel (8.a), Bordás Hanna (8.b) Demeter Bianka (8.b) Egri Eszter (7.b) 

 

Szóló kategória - kiemelt arany minősítés - továbbjutott a fővárosi versenyre  
 

Nagy Dániel (8.a) 

 

Kelenvölgyi nagypávák - kiemelt arany minősítés - továbbjutottak a fővárosi versenyre  
 

Nagy Dániel (8.a), Bordás Hanna (8.b) Demeter Bianka (8.b) Egri Eszter (7.b) Panágl Márton 

(8.a) Tanády Dorina (8.a) Petik Panna ( 8.b) 

 Varga Judit (8.b) Pallós Annamária (8.a)   Sári Dóri (8.b) 

Vers- és prózamondó verseny 2016. 

3. évfolyam: 
 

Vers:  

I.    Kiss Lili 3.b 

II.   Kollárik Benedek 3.b 

III.  Frey Sára  3.a, Bodnár Péter 3.b 

 

Próza:  

I.   Dabóczi Boglárka 3.a 

II.  Horváth Laura 3.b 

III. Kőhalmi Bálint 3.b 

 

4. évfolyam: 
  

Vers:    

I. Bozsó Boglárka 4.a 

II. Buda Lili 4.b 

III. Szentpéteri Anna 4.b 

 

Próza:  

I. Donkó Eszter 4.b 

II. Könczöl Júlia 4.b 

XXIV. Teleki Pál 

A XXIV.Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan Versenyen az alábbi tanulóink szerepeltek 

sikeresen: 

 

7. évfolyam: 
Váradi István 7.a - 3. helyezés 

  

8.évfolyam: 
Váradi Kata  8.a - 5. helyezés 

Petik Panna 8.b - 8. helyezés 



Szépolvasási verseny 

Iskolánkban megrendezésre került a szépolvasási verseny, amelyen a következő eredmények 

születtek: 

 

5-6. évfolyamon: 
1. helyezett Basa Borbála (6.a) és Kassay Sára (5.b) 

2. helyezett Oldal Zita (6.b) 

3. helyezett Galambos Vera (5.b) 

 

Iskolánkat a Kazinczy Szép Magyar Beszéd Versenyen Basa Borbála, míg a Fekete István 

Szépolvasási Versenyen Kassay Sára és Oldal Zita képviseli. 

 

7-8. évfolyamon: 
1. helyezett György Panna (7.b) 

2. helyezett Nagy Dániel (8.a) 

 

A Kazinczy Szép Magyar Beszéd Versenyen György Panna képviseli iskolánkat. 

Ügyességi verseny 2. osztály 

 
  

Résztvevők:  

  

2.a: 

Papp Menyhért 

Bozsó Bercel 

Balázs Barnabás 

Hegyi Milán 

Lipóth Boróka 

 

2.b: 

Oldal Veronika 

Bozsó Bodony 



Balázs András 

Horváth Gréta 

Sánta Villő 

Terem-tájfutó verseny 

 

 

 



Kerületi diákolimpia - Partizán 

 
 

Csapattagok: 
Nagy Csongor 

Keklár Kende 

Gergely Tamás 

Zsámboki Miklós 

Szegedi Bence 

Tell Botond 

Rácz Botond 

Pribelya Mihály 

4.b osztályos tanulók 

  

 
 



Csapattagok: 
Takács Gréta 

Vincze Eszter 

Lipóth Sára 

Bozsó Boglár 

4.a osztályos tanulók 

  

Blahna Szonja 

Szentpéteri Anna 

Boldog Emese 

Könczöl Júlia 

Marton Míra 

Donkó Eszter 

4.b osztályos tanulók 

Kerületi diákolimpia - úszóverseny 

Alsó tagozat:  
Blaskó Bálint 2. o. gyors VII. helyezett 

Bozsó Bercel 2. o. hát VIII. helyezett 

Bozsó Boglár 4. a hát II. helyezett 

Pribelya Mihály 4. b mell II. helyezett 

Bozsó Bodony 2. o. mell XI. helyezett 

Nagy Balázs 4. a mell XIII. helyezett 

  

Felső tagozat 

5-6. osztály:  
Blaskó Zoltán 6. a gyors V. helyezett 

Maricza Zsuzsanna 6. b gyors I. helyezett 

Lelkes Flóra 6. b gyors IX. helyezett 

Sugár Eliza 5. b gyors XIV. helyezett 

Pribelya Eszter 6. b mell I. helyezett 

Samu Lili 6. b mell IX. helyezett 

  

Leány váltó az V.helyen végzett. 

  

7-8. osztály.:  
Szűcs Bálint 7. b gyors XI. helyezett 

Petik Panna 8. b gyors III. helyezett 

Maricza Zsuzsanna 6. b gyors IV. helyezett 

  

   

  



   

  

   

Kerületi ének verseny 

Lipóth Sára 4.a osztályos diákunk a kerületi ének versenyen a 

IV. helyezést érte el. 

Gratulálunk! 

Német nyelvi verseny 

A kerületi német nyelvi versenyen 

Keresztes Kincső 8.a osztályos tanulónk 

V. helyezett lett. 

Gratulálunk! 

Simonyi Zsigmond 

A kerületi Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen az alábbi szép eredmények születtek: 

5.évfolyamon 

Orbán Levente 5.a osztályos tanulónk I. helyezett lett 

8. évfolyamon 

Dabóczi Réka 8.a osztályos diákunk az V. helyezen végzett. 

Gratulálunk! 



Ének verseny 

Iskolánkban lezajlott az ének verseny. 

az alábbi tanulók értek el kimagasló eredményt: 

3. évfolyamon 

 

I. Parti Boglárka 3.a 

II. Solymos Tamara 3.a 

III. Frey Sára 3.a 

 

 

4. évfolyamon 

 

I. Lipóth Sára 4.a 

II. Bozsó Boglárka 4.a 

III. Pál Krisztina 4.a 

Gratulálunk! 

 

Vers- és prózamondó verseny 

 



 

 

Ping-pong verseny 

 

Ping-pong verseny is zajlik a Kerületi Diákolimpia keretein belül. 



Keklár Emilía  7.a osztályos tanulónk V. helyen végzett, 

 

Griffiths Emese  8. a osztályos diákunk IV. helyet szerezte meg. 

 

Úszóverseny 

Kerületi diákolimpia keretén belül az úszóverseny szép eredményekkel zárult iskolánk 

számára. 

Az alábbi eredmények születtek: 

  

Alsósok versenyén: 

Biozsó Boglár 4.a - II. helyezett 

Pribelya Mihály 4.b - II. helyezett 

Résztvevők voltak még: 

Nagy Balázs 4.a 

Blaskó Bálint 3.b 

Bozsó Bodony 2.b 

Bozsó Bercel 2.a 

  

Felsősök versenyén: 

Maricza Zsuzsanna 6.b - I. helyezett 



Pribelya Eszter 6.b - I. helyezett 

Blaskó Zoltán 6.a - VI. helyezett 

Résztvevők voltak még: 

Samu Lili 6.b 

Sugár Eliza 5.b 

Lelkes Flóra 6.b 

  

A lány váltó az V. helyen végzett. 

Csapattagok: 

Maricza Zsuzsanna, Lelkes Flóra, Samu Lili, Pribelya Eszter 

Fizika csapatverseny 

2015. a Fény Nemzetközi Éve programsorozatként a Fény - Energia - Egyensúly címmel 

kerületi fizika csapatversenyt rendeztek a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban. 

A csapatok előzetesen PowerPoint-os bemutatót készítettek, és fénytani kísérletet mutattak be 

a zsűrinek. 

Panágl Márton 8.a osztályos tanulónk a kísérlet ötletessége és színvonalas bemutatása, 

fizikailag helyes magyarázata miatt különdíjat kapott. 

A versenyen az alábbi szép eredmények születtek: 

 



 

 

 

 

 

 



Városrészek közötti futóverseny 

 

 



 

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 

2015. november 6-án megrendezésre került a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny. 

A legszebb eredményeink a következők: 

  

5. évfolyamon  

a "Szuper Betűk" csapata 

a területi verseny  

3. helyezettje lett. 

Csapattagok: 

Orbán Levente, Kevi-Farkas Csaba, Griffiths Robert, Blahna Vilmos 

 



  

6. évfolyamon 

a "Rejtélyes Lyukasztók" csapata a 11. helyen végzett. 

Csapattagok: 

Dávid Éva, Kőhalmi Eszter, Megyer Cserne, Oldal Zita 

  

7. évfolyamon 

a "Nokedlik" a 10. helyet szerezték meg. 

Csapattagok: 

Ari Klára, Keklár Emília, Kövesdi Nelli, Lengyel Anna 

  

8. évfolyamon 

"Réka és barátai" a 7. helyezettek lettek. 

Csapattagok: 

Dabóczi Réka, Lénárd Adrienn, Nagy Dániel, Pallos Annamári 

  

Gratulálunk a szép eredményekhez! 

Állatok világnapja 

    



 

 

 



 

Multimédiás verseny 

A Multimédiás versenyen az alábbi szép eredményekkel gazdagodtunk: 

5-6. évfolyamon: 
 

II. helyezést ért el 

 

Dávid Éva és Megyer Cserne 6.b osztályos tanulóink. 

 

Dicséretet érdemelnek: 

 

Kozári András és Dávid Levenete 6.a osztályos tanulók 

 

 

7-8. évfolyamon: 
 

II. helyezést ért el 

 

Kocsis Lili 7.b 

 

 

III. helyezett lett. 

 

Lénárd Adrienn és Panágl Marton 8.a 

Bolyai Matematika Csapatverseny 

 



A hagyományokhoz híven idén is megrendezésre került a Bolyai Matematika Csapatverseny, 

amelyen több csapat is képviselte iskolánkat. 

  

A legszebb eredményeink: 

  

III. hely: 

Horváth Ágnes, Béres Erzsébet, Béres Mária, Farkas Ajsa  (6.a) 

  

IX. hely: 

Balázs Gergő, Váradi István (7.a) 

Simon Kornél, Tell Marcell   (7.b) 

  

Gratulálunk! 

Házi rajzverseny 

Iskolánkban 2015. október 15-én rendeztük meg a rajzversenyt 3-4. osztályosaink számára. 

Pán Péter történetének részletét hallhatták a gyerekek, amelyet illusztráltak. 

  

Az alábbi eredmények születtek: 

3. évfolyam 

I. Kiss Lili 3.b 

 

II. Polgár Panni 3.b 

 

Polonyi Rebeka 3.a 



 

4. évfolyam 

I. Berczik Dorottya 4.b 

 

II. Lipóth Sára 4.a, Marton Míra 4.b 

 

III. Basa Lídia 4.b 

 



Az első helyezettek képviselik iskolánkat november 5-én a kerületi rajzversenyen. Ezt az 

eseményt idén mi rendezzük meg. 

Reméljük, ott is szép eredményt érhetnek majd el! 

Óriási kelenvölgyi siker 

 

Óriási kelenvölgyi siker! 

Nagy Dániel 8.a osztályos tanulónk 

bejutott a "Felszállott a páva" népzenei tehetségkutató verseny élő műsorába! 

  

Szívből gratulálunk Daninak! 

 

 

http://www.mediaklikk.hu/2015/09/25/nagy-daniel/ 

Rekordkísérlet 

A legkreatívabb, legcukibb, legszebb ábrát rajzoló vagy egyéb különleges roboskiccet, vagyis 

firkáló robotot keresték. 

Szeptember 25-én, a Kutatók Éjszakáján a világ legnagyobb, roboskiccek által rajzolt képét 

hozták létre az Ericsson K+F Központjában a Science Parkban. 

1.b osztályos kis diákunk Józsa Dániel is részt vett a rekord felállításában. 

 

http://www.mediaklikk.hu/2015/09/25/nagy-daniel/


  

Tanulóink egyéb sporteredményei 

Gyermeknap úszókupa: 
  

Serfőző Fanni 2.b 

 

mell és gyors: 1. hely 

hát: 2. hely 

@@@ 

RG bajnokság - Pécs kupa: 
  

Szalay Adél 2.b 

összetett és karika számban 2. hely 

szabad: 1. hely 

  

@@@ 

 

Parti Boglárka 3.a osztályos tanulónk eredménye. 



@@@ 

 

@@@ 

 

@@@ 



 

@@@ 

 

@@@ 

 



@@@ 

 

@@@ 

Szakál Anna és Vezovicsek-Szabó Réka 

1.b osztályos tanulóink 

rocky versenyen csapatukkal az ezüst érmet szerezték meg. 

 

@@@ 



 

@@@ 

 

@@@ 

Pázsitka Ákos 
3.b osztályos tanuló 

a 20. PÓLUS futónapon a 3. helyet szerezte meg. 

  

@@@ 

 

Tóth Vivien   

1.a:osztályos tanulónk 

Futószáras lovaglás területi versenyen 1. helyezett lett. 

@@@ 



Gerencsér Zita  
2.b ostályos tanuló 

Tavaszi lovasversenyen szerezte meg az 1. helyet. 

  

@@@ 

 

Tomosi Lili  
2.b osztályos tanulónk 

Nyuszi lovaskupán  2. helyezett lett. 

  

@@@ 

 

Szőke Dóra 
2.b osztályos tanulónk 

Rocky versenyen csoportjával 2. és 3. helyezést is szerzett. 

@@@ 

Horváth Gréta fitness versenyen     

csoportjával  III. helyet, 

duóban a II. helyet, 

egyéniben a  IV. helyet szerezte meg. 

@@@ 

  

Szalay Adél ritmikus gimnasztika versenyen 

szabad gyakorlatban II. helyezett 

karikás gyakorlatban II. helyezett 

összetettben II. helyezett lett. 

@@@ 

 

@@@ 



 

@@@ 

 



 

@@@ 

 

@@@ 

  

Horváth Gréta 2.b osztályos tanulónk a 

Bio Tech USA Tisza Kupa Magyar bajnokság fitness versenyen egyéni II. helyezést ért el. 

duó kategóriában I. helyen végzett.. 

@@@ 

Berczik Dorottya 4.b osztályos tanuló 

Futafok verseny "korosztályában" 8. helyezést érte el. 

@@@ 



II Marcz Róbert nemzetközi gyaloglóversenyen október 17-én 

1 km-es gyalogló távon 

Jakam Márton (5.b) 

3. helyezett lett. 

  

@@@ 

  

Jakab Márton és Végvári Levente 5.b osztályos tanulóink 

a Budapest atlétikai gyermekversenyen október 10-én nagyon szép eredményt értek el. 

1 km-es gyalogláson Levente 3., Marci 1. helyezett lett. 

  

@@@ 

  

NATO Futófesztiválon vett részt szeptember végén 

férfi váltó 10 km-es futáson 

Wimmer Máté és Jakab Márton 5.b osztályos tanulók. 

A 13 helyen végeztek. 

Gratulálunk a fiúknak! 

  

@@@ 

  

Akrobatikus Rock and Roll versenyen indultak Power Girls néven 

Horváth Ágnes 6.a, Gerő Emese 5.b, Galambos Vera 5.b, Parti Boglárka 3.a, Basa Boglárka 

6.a tanulóink. 

Children A kategóriában 

I. helyezést értek el. 



 

Gratulálunk! 

  

@@@ 

  

SPAR Budapest Maraton Fesztiválon a Bozsó család apraja, nagyja részt vett. 

Bercel  (2.a) 2 km-es távon, Bodony (2.b) 2, 38 km-en, Boglár (4.a) 1,38 km-t futott. 

Gratulálunk nekik! 

 

 

 


