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Fogadd el, fogadj el! Érzékenyítő programunk 
tapasztalatai 

 
Iskolánkban március-május hónapokban egyedülálló szemléletformáló program zajlott. A 
pedagógusok és a gyerekek elméleti ismeretszerzés mellett gyakorlati tapasztalatokkal is 

gazdagodtak. A visszajelzések többsége biztató, elindult egy pozitív szemléletváltás a 
fogyatékossággal élő emberekkel kapcsolatban. 

 
Gyermekszemmel 

 
„Az érzékenyítő foglalkozást szerintem arra találták ki, hogy az embereket közelebb hozzák a 

fogyatékosokhoz, és megmutassák, hogy ők is képesek normális életet élni.” 

„Lehet, hogy nekik nagyobb akadályokat állít az élet, de mégis ők sokkal nagyobb életkedvvel vágnak 
neki, és sokan közülük életre valóbbak, mint az átlagos emberek.” 

„A foglalkozások hatása egyértelműen észrevehető, mivel teljesen megváltozott a hozzáállásom. Az 
elején féltem, hogy mi lesz a reakcióm, de a végére már természetessé vált, hogy ugyanolyan 

emberek.” 

Diákok írták 



Szülői szemmel 

Volt nemrégiben egy péntek délután, amikor az iskola vezetőjének segítségével megismerhettük, 
milyen érzékenyítő munka folyt a Kelensuliban a megelőző hetekben. 

Volt egy péntek délután, amikor egy őszinte, nagyon jó hangulatú együtt-gondolkodás keretében 
szülőként, felnőttként is szembesülhettünk a fogyatékkal élők mindennapjaival, nehézségeivel, 

örömeivel. 

Volt egy délután, amikor lehetőségünk volt rácsodálkozni arra, hogy "köztünk minden ember más, 
különös és sokfajta szokás". Talán az én gyermekem sem egészen olyan, mint amilyennek 

megálmodtam.... 

Volt egy - önmagán messze túlmutató - alkalom arra, hogy a zene, a képek és egymás gondolatai 
segítségével új lendületet kapjon a törekvésünk, hogy megértsük, elfogadjuk, tiszteljük a másik 

embert! 

S. Zs. szülő 

Örömmel tölt el bennünket, hogy a programsorozat keretében időnk volt egymásra, a gyerekkel való 
beszélgetésre, a közös élményszerzésre. Úgy érezzük, hogy a mai rohanó hétköznapjainkban az 
egymásra figyelés, önmagunk és a környezetünkben élő emberek elfogadása nagyon nagy érték. 

Ezzel a programmal nemcsak a fogyatékkal élő emberek világához kerültünk közelebb, hanem egy 
kicsi önmagunkhoz és egymáshoz is. 

A Nem adom fel Alapítvány programjának  jelmondata szerint: „Mindenki elég gazdag ahhoz, hogy 
másoknak segítsen, csak örömmel és nyitott szívvel kell fordulni a világ és mások felé!” 

Köszönjük mindenkinek a nyitottságot, az aktív részvételt! 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                   Gulya Nikoletta - 

Edelényiné Takács Katalin 

 
Honnan értesült Ön az iskolánkban zajló érzékenyítő foglalkozásokról? 

 

 
 
 

 



Mesélt-e Önnek gyermeke az iskolában zajló foglalkozásokról? 
 

 
 

Mennyire tartja fontosnak, hogy gyermeke nyitott és elfogadó legyen a fogyatékos személyek 
irányában? (1 egyáltalán nem tartom fontosnak, 6 fontosnak tartom) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Melyik állítással ért egyet? (Több választás is lehetséges.)(107 válasz) 
 

 
 

Támogatja-e, hogy gyermeke a következő tanévben is részt vegyen ilyen jellegű foglalkozásokon? 
 

 

Főváros környéki túrák 3. 

Főváros Környéki Túrák túrasorozatunkat május 20-án folytattuk, ezúttal csupa fiú résztvevővel. 
Harmadik túránk során a Budai-hegység újabb két nevezetes kilátóját kerestük fel: a Hármashatár-
hegyen álló Guckler Károly-kilátópontot és az Árpád-kilátót. A derült, napos időnek köszönhetően 

mindkét helyen gyönyörű kilátásban volt részünk. 

E két kilátón kívül azonban további izgalmas helyszíneket is útba ejtettünk túránk során, mint például a 
Vadaskerti emlékművet, mely Mátyás király egykori vadasparkjának állít emléket, annak 

falmaradványainál. Ennek felkeresésével egyúttal bekapcsolódtunk egy újabb túramozgalomba, 
melynek keretében történelmünket megörökítő emlékműveket keresünk fel. 

Túránk csúcspontja a II. kerületben található, védett Apáthy-szikla felkeresése volt. Az izgalmas 
sziklaszirt és a kilátás mellett megcsodálhattuk az éppen virágzó, ritka Szent István szegfűt is. 

Következő túránkra a következő tanév elején kerül sor, melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket. 



 

 



 

További fotók megtekintése 

Túravezető: Hutvágner Gábor 

 

Idegen nyelvi mérés  

2017. május 17. 

Német nyelv 

Mérési eredmények százalékos átlaga: 

6. évfolyamon: 77, 2 % 
8. évfolyamon: 54, 8 % 

Összesítve: 66, 0 % 

Angol nyelv 

Mérési eredmények százalékos átlaga: 

6. évfolyamon: 84, 5 % 
8. évfolyamon: 82, 7 % 

Összesítve: 83, 6 % 

 

A mérésen részt vett tanulóink közül 60%-os vagy annál jobb eredményt értek el 80-an, 

a mérésen részt vett tanulóink 90 %-a. 

Hibátlan feladatmegoldása volt, tehát 100 %-os eredményt ért el 9 tanulónk. 

 

 



Erdei iskola 6.b 

Erdei iskola a Bakonyban 

Az utunk reggel 730-kor kezdődött meg a Kelenföldi pályaudvaron. Mikor már az egész osztály 
megérkezett, a vonatra felszállva indultunk a Bakonyba, pontosabban Pénzesgyőrbe. Úgy dél körül már 

a szállásunk előtt álltunk, és rögtön bele is csaptunk a lecsóba. Kezdésként ismerkedtünk a 
környezetünkkel, elsősorban a kerten belül, majd azon kívül kellett feltérképeznünk a terepet. Nem 
mellékesen szólva a táj csodálatos volt, főleg a délutáni napsütésben. Első túránk viszont az erdőbe 

vezetett, ahol neki is álltunk a tanulásnak. Szó esett a mészkőbányászásáról és arról, hogy mire is jó. De 
áthaladtunk egy régi boksarakó helyen is, és elmondták, mit jelent a boksa, és még találtunk faszenet is. 

Aztán tanítottak nekünk egy betyáros játékot, de ezt sajnos sokan félreértették és elrontották, ezt 
leszámítva élvezetes volt. Mire visszaértünk, késő délután volt, de a nap számunkra nem ért véget, akkor 
a tornácról bevittük táskáinkat, bőröndjeinket a szobáinkba. Mikor hazaértünk, bevonultunk az ebédlőbe 
és megbeszéltük az aznap történteket. Már kipakoltunk és kint sötét volt, de egy éjszakai túrához nem 

eléggé, ezért megindultuk az erdőbe, és egy tavon lévő kis félszigeten sétáltunk, majd visszaindultunk.. 

A második nap rögtön reggeli után elindultunk a következő utunkra szintén az erdőbe, csak most egy 
másik irányból közelítettük meg. Sajnálatos módon az eső már indulás után pár perccel elkezdett 

zuhogni, de vittünk magunkkal esőkabátot, így haladhattunk tovább. Aznap egy rudistás időszakból való 
250 éves határkövet vizsgálhattunk meg, mely mint kiderült, permi vörös homokkőből volt. Később 

elértünk egy régi üveghuta helyszínre, ahol meséltek is róla, majd kereshettünk nagyobb üvegdarabokat, 
vagy akár kisebb üvegtömböket is. Mikor egy kisebb útba botlottunk, elmondták, hogy a talpunk alatt 

lévő kavicsok egy része 60 millió éves egysejtűeknek a háza, ebből páran gyűjtöttek is. Onnan már 
indultunk haza, és egy kései ebéd után, mivel még mindig rossz volt az idő, bent kellett elfoglalnunk 

magunkat. Ezért bőrös foglalkozást tartottak nekünk. Volt, aki karkötőt, volt, aki szütyőt készített más-
más színekben. Mikor mindenki készen lett a saját alkotásával, és elpakoltuk a szerszámokat, kint már 
sötét volt. Viszont ránk még várt egy program, mégpedig egy érdekes előadás a denevérekről, ami nem 
mellékesen szólva nagy sok új információt tartalmazott számunkra. De ez is egyszer véget ért, az úr, aki 

tartotta hazament, mi leültünk vacsorázni, végül pedig jött a fürdés és a fekvés. 

Harmadnap szintén reggeli után elmondták, mit fogunk ma csinálni, és rögvest neki is álltunk, mivel egy 
expedícióban vettünk részt, mindenkinek meg volt a tiszte, feladata. A saját szakterületünkön 

vizsgálódtunk az erdőben vagy a mezőn. Szerencsénkre aznap ragyogott a nap, ezért jólesett kint sétálni 
a levegőn. Jó idő volt. Az expedícióról 2 óra körül érhettünk vissza, és ebéd után megbeszéltük, hogy 
miket gyűjtöttünk, vagy hol mit mértünk. Mikor már mindent kitárgyaltunk, kiültünk a kertben lévő 

padokra, és megmutatták, hogyan kell kosarat fonni. Az elején még bénáztunk, de aztán belejöttünk, és a 
végére már élveztük is. Ezután elküldtek minket tűzifáért, mert szalonnasütést terveztünk vacsorára. El 

is indultunk az erdőbe fát szedni és nyársnak való ágat hozni. Az erdőből mindenki fával jól 
megrakottan jött ki. Megraktuk a tüzet, elkezdtünk falatozni, de sajnos túl szép volt, hogy igaz legyen, 

megint elkezdett esni az eső. Így bementünk a házba és szomorkodtunk, de a tanároknak volt egy B 
tervük, így nekiálltunk beszélni a csillagokról. Aztán takarodót fújtak, és jöhetett a megszokott esti 

rutinunk. 

 Az utolsó napon indulás előtt már csak beszélgettünk és játszottunk. Elmondtuk, mi tetszett a táborban, 
mi fog hiányozni. Így telt ez az élménydús erdei iskola, köszönjük a Pangea-háznak, hogy ilyen 

csodássá tették nekünk ezt a pár napot. 

Balázs Dorka 



 

További fotók megtekintése 

                                                                                                                                                         

Erdei iskola 4.a 

A Duna partja 

A Duna partja maga az álom. 
A kavicsos, itt-ott homokos, árnyas fákkal tűzdelt part egyszerűen csodálatos. 

Öröm nézni a lassú hullámzással partra vetett kavicsokat és gyöngyházfényű kagylókat. 
A Duna, mint az élet folyik a két part között, s itt ott nagyobb hullámokat kelt. 

Öröm volt ott lenni.      

   Dabóczi Boglárka 4.a   

 



 



  

 



 

                                                            

Erdei iskola – Ravazd – 1.b osztály 

 Az 1.b osztály kis tanulóival  2017. május 2-5-ig erdei iskola keretein belül Ravazdon töltöttünk 4 
napot. A tó partján, ahol a szállásunk volt rengeteget játszottunk, sétáltunk. De a kikapcsolódás mellett 
rengeteg új ismeretre is szert tettek kis diákjaink. Voltunk vízvizsgálaton, ahol mikroszkóp segítségével 
a vízi élővilágot alaposabban is tanulmányoztuk. Méhészeti bemutató alkalmával megismerkedtünk a 

méhek világával. Megtekintettük az erdészeti kiállítást, jártunk a vaddisznós kertben. 
Kézműveskedtünk, megismerkedtünk több gyógynövénnyel is, sütöttünk langallót… Osztályunk igazi 

közösséggé kovácsolódott! Sok-sok ismerettel és élménnyel gazdagabban tértünk haza. 

Sármai-Bene Nikoletta tanító 

 



 

Erdei iskolánk bemutató diái megtekinthetők 

Erdei iskola – Mezőkövesd 7.b 

Május első hetében táborban voltunk Mezőkövesden. Kedd reggel indultunk az iskola elől, miután mindent 
bepakoltunk a buszba. Az út nagyon hosszú volt, két és fél órás. Először nem a szállásra mentünk, hanem 
Tisza-tóhoz az ökocentrumba. Nagyon érdekes volt. Részt vehettünk egy kisebb motorcsónak túrán amit 
nagyon élveztünk. Állatokat is láttunk, s mindennek koronázása képp játszhattunk a "tutajos játszótéren", 
ahol valóban vízen evezhettünk, páran bele is estek. Végül megérkeztünk a szállásra és berendezkedtünk. 

Második nap délelőtt Mezőkövesd városát fedezhettük fel kisebb csoportokban, feladatlap alapján. Jól 
elfáradtunk, így még a visszaút előtt mindenki kapott egy jégkrémet, és már indultunk is neki ismét az 

útnak. Ebédre értünk haza. Ebéd után kis pihenő után máris indultunk a szafarira. A szafarin több helyen is 
megálltunk, hogy megnézzük közelebbről a látnivalókat. Nekem személy szerint a kaptárkövek voltak a 

kedvenceim. Aznap este még megtartottuk a csillagkeresést is, ez volt a legzsúfoltabb nap. 

Csütörtökön reggeli után elmentünk a Zsóry fürdőbe és az egész délelőttöt ott töltöttük, majd ebéd után 
ismét visszamentünk. A fürdő után már csak egy számháborúra volt idő, ami már hagyomány a táborokban. 

Ezután megtartottuk a táborzárót. 

Az utolsó napon már nem volt semmilyen nagyobb szabású program. Kiköltöztünk a szobákból, és az 
udvaron, valamint az ebédlőben ütöttük el az időt kártyázással, és más tevékenységekkel a busz érkezéséig. 

Köszönjük ezt a fantasztikus tábort Nelli néninek, Gábor bácsinak, Judit néninek és Adri néninek! 

 

Dávid Éva 7.b 



 

További képek megtekintése 

 

Erdei iskola 1.a - Balatonfüred 

1. a osztály erdei tábora 

 
Május 2-án első erdei táborára indult az osztály Balatonfüredre! 

 
Izgalmas készülődés után reggel az osztályteremben gyülekeztünk, majd ügyesen felszálltunk 

 
a buszra és kezdetét vette a nagy kaland! 

 
Kellemes utazás után rögtön a Tagore sétányra mentünk, utána megnéztük a Balaton 

 
akváriumot, majd tettünk egy kört Füreden a kisvonattal. Az Agro Hotel birtokbavétele után 

 
hatalmas játék következett a szálloda gyönyörű parkjában. A vacsora utáni órákban izgatott 

 
közösségi élet zajlott, melynek eredményeként és az egész napi izgalmak miatt kicsit későre 

 
csúszott az elalvás. 

 
A fentiek ellenére a szerda nagyon korán kezdődött, reggel hatkor ébredt a társaság! Nagy 

 
izgalommal töltötte el őket a „szoba tisztasági” verseny pontozása, a fiúk akár a katonaságnál 

 
is megállták volna a helyüket! Energia levezetésként Zsuzsa néni fantasztikus reggeli tornát 

 
tartott az udvaron! Pöfögtek a Ford Escortok, cincogtak a Mini Moriszok és száguldottak a 

 
Ferrarik. (kérdezzétek a gyerekeket a részletekről!) Majd Ildikó néni kihasználta a reggeli 

 



frissességet egy kis tanulásra… 
 

Sajnos az időjárás átszervezte a napot, mert a Salföldi kirándulás szakadó esőben nem túl 
 

élvezetesnek ígérkezett volna. Azért a víz nem maradt el, csobbantunk egyet a medencében! 
 

Ezt a gyerekek egyáltalán nem bánták, mert fergeteges játék volt a vízben Zsuzsa néni 
 

irányításával. A gyengébb úszók tanítását, illetve vízhez szoktatását Ildikó néni vállalta 
 

magára. Labdajátékok, úszóversenyek zajlottak, szurkolás, nevetés töltötte be az uszodát. 
 

Ebéd után végre javult az idő és ellátogattunk az Örvényesi vízi malomhoz, ahol a gyerekek a 
 

molnár mesterséggel ismerkedhettek meg. A kirándulás után métázás volt a parkban, de 
 

sajnos az eső közbeszólt, így a társalgóban találtuk magunkat ahol Activity partival kezdődött 
 

a játék és rögtönzött discóval zárult a program. Este Petra néni csodás mesét olvasott a 
 

gyerekeknek a barátságról. 
 

Csütörtökön ragyogó napsütésre ébredtünk. Végre elindulhattunk a majorba. A gyerekek 
 

izgatottan várták már a lovas kocsizást. Ellátogattunk a pálos kolostorhoz, majd megnéztük a 
 

farmon élő állatokat. Magdikáék meglepetéseként lovaglással zárult a program. Ebéd után 
 

kicsit sziesztáztunk és ismét medencézés következett! Természetesen ezúttal is nagyon 
 

élvezetes volt. Este ismét játék, kicsi tanulás és kézműveskedés volt Petra néni vezetésével az 
 

elmúlt napokhoz hasonlóan. Ügyes kezek készítették a kaméleonokat, egérkéket, békákat, 
 

készültek a szép rajzok, színezők. Este végre eljött a tábor fénypontja: a várva – várt 
 

elemlámpás cukorka keresés!!! A nap izgalmai miatt az esti elalvás pillanatok műve volt! 
 

Eljött az utolsó reggel, bizony itt már volt akit kelteni kellett…kicsit elfáradtak már! Reggeli 
 

után a Lóczy barlangot néztük meg, majd felmásztunk a kilátóhoz. Fáradalmainkért páratlan 
 

kilátás kárpótolt bennünket. A gyerekek rácsodálkoztak a Balaton nagyságára és szépségére. 
 

Hazafelé kicsit bővült a létszám, a vásárolt bogárnézegetők kis lakókkal teltek meg. A 
 

hazautazás nagyon kellemesre sikerült, sokan pihentek, aludtak, voltak akik társasjátékoztak. 
 

Az erdei iskolában sok új dolgot tanultak, érdekeseket láttak a gyerekek. Reméljük, hogy 
 

mindenki sok pozitív élménnyel gazdagodott és vidáman gondol vissza az elmúlt néhány 
 

napra. 

 
 

Írták: Dömötöri Lilla és Kovács Mira 1.A osztályos kisdiákok és az anyukák 

Erdei iskolánk videófelvételének megtekintése 



 

 



   

   



    

 
Erdei iskola 2.b 

Erdei iskolás élményeim 

 
 

Az idei iskolás tanév egy hatalmas újdonságot tartogatott számomra: az erdei iskolát. 
 

Lelkesen vártam a napot, amikor útnak indulunk Visegrádra. Először nagyon féltem, hisz ez 
 

volt az első alkalom, hogy napokig nem látom a szüleimet és a testvéremet. Megfordult a 
 

fejemben, hogy talán jobb lenne otthon maradni, de amikor a barátaimra néztem arra 
 

gondoltam biztosan nagyon jól fogom magam érezni, egy csomó klassz dolgot csinálhatunk 
 

majd együtt. 
 

Eljött az indulás napja. Hatalmas bőröndbe bepakolva minden, amire csak szükségem lehet. 
 

A suli előtt várt a busz, amivel az erdei iskolába mentünk. Mindenki válaszhatott ki mellett 
 

szeretne ülni. Én a barátomat Csanit választottam, de a mellettünk lévő páros ülésen is jó 
 

barátaink ültek, így egész úton mókáztunk, és jókat nevettünk. Az út nem volt hosszú, 1 óra 
 

alatt ott is voltunk. 
 

Amikor leszálltunk a buszról, Zsuzsa néni és Gabi néni elmondta mik lesznek a programok az 
 



elkövetkezendő 4 napban, majd egy hatalmasat fociztunk a réten. A játék után kiosztották, 
 

hogy ki kivel, és melyik házban fog lakni. Kipakoltunk a táskáinkból, majd elindultunk sétálni 
 

az erdőbe. Ahogy sétáltunk lovakat láttunk szabadon, kerítésen belül pedig kicsi kecskék, és 
 

muflonok voltak. Nagyon vicces volt, hogy amikor elindultunk egy fa játszó felé, a lovak 
 

követtek minket. Biztos azt hitték van nálunk valami finom falat! Még egy mentő 
 

helikoptert is láttunk közelről, de hál istennek nem velünk történt valami baj! 
 

Második nap az izgalomtól korán ébredtem. Olvastam, majd amikor a szobatársaim felkeltek 
 

unoztunk kicsit, majd kimentünk focizni egy nagyot. A reggelit a Mogyoróhegyi étterembe 
 

fogyasztottuk el. Nagyon finom volt. Miután tele lett a pocakunk felfedezőkké alakultunk át. 
 

Két csapatra bomlottunk. Fákat és vizet vizsgáltunk, mint az igazi tudósok. A víz vizsgálat 
 

nagyon érdekes volt. Horgásztunk közben, és érdekes dolgokat mesélt a vízi világról a túra 
 

vezetőnk. A másik csapatnak nagy élményben volt része a vizsgálat közben. Egy varjú bele 
 

akadt a fán lévő gumiba, nem tudta magát kiszabadítani, segítségre szorult. A vizsgálat után 
 

egy kis íjászat következett. A céltáblán egy kullancsot kellett eltalálni. Nekem sikerült a 
 

közepébe lőnöm. A sok izgalmas program, és érdekes előadás után elmentünk vásárolni, 
 

mindenki elkölthette a magával hozott zsebpénzét. 
 

Harmadik nap, már kicsit fáradtabb voltam a sok program után, így tovább aludtam, mint 
 

előző nap. Ez a nap is csomó érdekes dolgot tartogatott számomra. De már kezdtem azért 
 

érezni, hogy hiányzik anya és apa, és kicsit a kis tesóm is. Az aznapi remek programok 
 

feledtették velem a honvágyamat. A réten és a ház mellett egy csomó színes virág volt. 
 

Letéptünk párat, össze morzsoltuk a szirmait, és ezekkel rajzoltunk, írtunk. Majd, mikroszkóp 
 

alatt kullancsot, levéltetűt, csalánt és a saját kezünket is megvizsgáltuk. Páran a zsebükből 
 

koszt, vagy fadarabot, vagy más dolgokat is a mikroszkóp alá tettek. Engem is kihívtak, hogy 
 

megvizsgáljuk a kezemet. Először a tiszta kezemet tettük a mikroszkóp alá, majd a bácsi 
 

megkért, hogy húzzam végig az ujjam a polcon, és utána a rajta lévő koszt is alaposan át 
 

tanulmányoztuk. Ezen a napon tovább fent maradhattunk. Buliztunk, és jókat nevettünk. 
 

Elérkezett az utolsó nap is. Kicsit szomorúan keltem, hogy máris haza kell menni, de 
 

ugyanakkor örültem is, hogy újra láthatom a családom. Még egy utolsó előadás várt ránk: 
 

madár lesre mentünk. A les alatt csendben kellett lenni, mert ha hangoskodunk, akkor el 
 

ijesztjük a madarakat. Láttunk kis keselyűket, és meg is lehetett őket óvatosan simogatni. 
 



Ebéd után mindenkit kis emlék, és jutalom várt az elmúlt napok jó viselkedéséért. Fáradtan, 
 

de boldogan elindultunk haza. Tele élményekkel és sok új tapasztalattal és információval 
 

vettünk búcsút a Visegrádi Erdei iskolától. 
 

Már most alig várom, hogy jövőre újra legyen erdei iskola. Zsuzsa néni, és Gabi néni biztos 
 

még ennél is jobb programokat fog kitalálni, bár szerintem ezt is nehéz lesz túl szárnyalni. 

 

További képek megtekintése 

 
Ivánka Benjámin 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Erdei iskola5. évfolyam 

Sipító Pihenőpark 

Az elmúlt öt évben ez volt az eddigi legjobb táborom. Csupa jó és izgalmas emlékekkel 
 

gazdagodhatott az 5.a és az 5.b is. Az egész évfolyam együtt ment, ami jó ötlet, mivel a két osztály 
 

összebarátkozik egymással. Például az egész évfolyamban a lányok azonnal pizsamapartit tartottak. 
 

Az indulás napján mindenkit izgalom és öröm töltött el. Busszal mentünk oda és vissza is. A buszon ki 
 

sem fogyott belőlünk a szó, ezért az egész busz zengett a gyerek zsivajtól. A szállásunk olyan szép 
 

volt, hogy legszívesebben azonnal odaköltöztem volna. Csiripelő madarak, selymes fű, kis tavacska 
 

amelyben ebihalak úszkáltak, és szép virágok. Mellettünk ott volt az erdő. Azokkal akikkel egy 
 

szobába voltam nagyon örültünk, mivel egy igazi faházat kaptunk. Fürdőszobával, nappalival, tévével, 
 

hűtővel, és egy hálószobával. Az álomszép hely mellett, még nagyon szuper programok is voltak! 
 

Túrázás, fagyizás, fürdés, sportolás, meg éjszakai csillagkeresés. Ami a legjobb és legizgalmasabb 
 

élményem a táborba az az volt, amikor a szállásról elindultunk fagyizni. Az út 2 km volt. Megettük a 
 

fagyit, és visszafelé egy vakítót villámlott, aztán akkorát dörgött, hogy mindenki visítva rohanni 
 

kezdett. Aztán rákezdett zuhogni az eső. A zuhogó esőcseppek között megjelentek a nem is kicsi 
 

jégdarabok. Egyeseket kupán talált, ami egy kicsit fájt nekik, de aztán épségben visszaértünk a 
 

szállásra, és bemenekültünk a házunkba. Még épp időben, mert ahogy becsuktuk magunk mögött az 
 



ajtót, zuhogni kezdett a jég. Hát ez volt a mi kis tábori kalandunk. Az ételek nagyon finomak voltak. 
 

Ezt a tábort sosem fogom elfelejteni. Köszönöm Niki néninek meg Erzsi néninek és Orsi néninek ezt a 
 

csodálatos élményt! 

 

További képek megtekitése 

Könczöl Júlia 5.b 

Sümegi vártámadás 7.a 

 

A 7.a osztály a XXII. sümegi Gyermek Várostromon 24 csapattal mérte össze elméleti és gyakorlati tudását. 
Volt csatacsillag- és csatabárddobás, íjászat, sebesültszállítás, ágyúgolyódobás, várfutás, elméleti totó és 

főzés. 

A sok felkészülés végül meghozta gyümölcsét. A lelkes ostromlók az 5. helyen végeztek. 

Élményeiket vitézi énekbe foglalták: 

 

A Kelenvölgyi nemes vitézek éneke 

(az úr 2017 esztendejének Pünkösd havában) 

 

Kelenvölgyi vitézek dicső története, 

Hírünket vitte egész Veszprém megye, 

Mert jött a pogány, s pusztult a haza, 

De mindenre elszánt volt Zrínyinek hada. 



Sümeg vára alatt tábort ütöttünk, 

A várat bevenni a szél sem vette kedvünk. 

Íjászaink nyila hasított a szélben, 

Célt ért a vessző a tábla közepében. 

A csatabárd süvített, jó nagyokat koppant, 

Ettől a rönk nyomban kettéroppant. 

A tábortűz felett főztünk is finomat, 

Dagadt a hasunk a falatozás alatt. 

Felérni a várba csak egy legény tudott, 

Felbőszült bikaként vad-sebesen futott. 

A csapat tudás terén sem lehetett rest, 

Büszkén gondolhat ránk egész Budapest. 

A hordszék súlya alatt majd’ leszakadt hátunk, 

De erős lábainkon hősként helytálltunk. 

Dobbant a csizma, kopogott a pata, 

Előttünk zajlott a magyar-mongol csata. 

„Harcra fel, győzni kell!”, zúgott jelszavunk, 

Így lett legendává hősi ostromunk. 

Az ütközet dicsőséggel, éljenzéssel zárult, 

A sümegi vár kapuja előttünk kitárult. 

A bátor Gyula vitéz volt a legszebb legény, 

Elnyerte bizton a lányok szívét, kezét. 

Sümeg várát dicsőn így foglaltuk el, 

Az aranyat, ezüstöt alig bírtuk el. 

Bátor vitézek, csillogó fegyverek, 

Magyar emlékezet, maradunk véletek. 

Fotók megtekintése 



 

 

Főváros környéki túrák 2. 

 

Április 8-án – még mielőtt április megmutatta volna szeszélyeit – növekvő létszámmal folytattuk Főváros 
Környéki Túrák túrasorozatunkat. Második túránk során a Budai-hegység újabb két nevezetes kilátóját 
kerestük fel, a Kis-Hárs-hegyen álló Makovecz-kilátót, és a Nagy-Hárs-hegyen található Kaán Károly-
kilátót. Sajnos az előbbit lezárva találtuk (állapot-felmérési vizsgálatok miatt), de a három szintesKaán 

Károly-kilátó tetejéről gyönyörű kilátásban volt részünk. 

 

Hűvösvölgyből induló rövid túránk azonban nem ért véget a Hárs-hegy lábánál. Mielőtt kisvasútra szálltunk 
volna, a Gyermekvasút születésnapja alkalmából még egy „rezesbandát” is meghallgathattunk a 

Szépjuhászné állomáson, majd elvonatoztunk a Széchenyi-hegyi végállomásig. Mivel többen ezen a túrán 
csatlakoztak hozzánk, hazafelé menet röviden megálltunk a Széchenyi-hegyen található Széchenyi-

kilátónál, így volt, aki három igazolást is szerzett aznap. 

 

Következő túránkra május végén kerül sor, melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket. 



 



 

 

További fotók megtekintése 

Túravezető: Hutvágner Gábor 



Békamentés 

Hagyományainkhoz híven idén is az 5. évfolyam látogatott el Farmosra és mentette meg számos béka életét. 
Ragyogó idő, kitűnő terep, lelkes gyermeksereg, barátságos békák… Nagyon hasznos, élményteli napot 

tudhatunk magunk mögött. Kalandunkról a gyerekek saját maguk számoltak be ebben a kisfilmben: 
Videó megtekintése 

 

Digitális Témahét Összefoglaló 

 

2017. április 3-7-ig a Digitális Témahét keretin belül az informatikai eszközöké volt a főszerep az 
iskolákban. 

A Kelensuli ebben az évben csatlakozott először a témahéthez. Bár még „gyerekcipőben” járunk az 
informatikai eszközökkel, a 75 éves születésnap után kicsit fáradtan, de annál nagyobb izgalommal 
készítettünk projekteket. Érdekes ötletekkel, módszerekkel tették színesebbé a mindennapi oktatást. 

Ötvözték a hagyományos oktatási eszközöket, módszereket a különféle digitális eszközökkel. Örömmel 
láttam, hogy nem csak az informatikában jártas felső tagozat vett rész a projekthéten, hanem már a pici 

elsősök is csatlakoztak. Felső tagozatban tanító pedagógusok több osztályt átölelve vitték véghez 
projektjüket. A témahét egyik kiemelt célja volt, hogy az oktatás során ne egy digitális eszköz használatát 
tanítsuk meg, hanem oktatási eszközként használjuk azt. Minden pedagógus ügyelt arra, hogy a gyerekek a 

projekt végén elmondhassák, mitől volt különleges a hét, mennyire motiválta őket a digitális eszközök 
használata. A gyerekek nem csak az egyre növekvő iskolai eszközparkot használhatták, hanem saját 

eszközeiket is behozhatták az iskolába. Ez különösen tetszett nekik. A pedagógusok ügyeltek arra, hogy aki 
nem rendelkezik okos eszközzel, az nem érezzen hátrányos megkülönböztetést, egyénileg és differenciáltan 

is dolgoztak. A résztvevő pedagógusok közül, Gulya Nikoletta tanárnő projektje részt vesz a témahét 
hivatalos weboldalán. Niki célja nem csak az volt, hogy képviselje iskolánkat a versenyben, hanem, hogy a 

projektjéből a többi pedagógus is tanulhasson. Munkája hamarosan mindenki számára elérhető lesz a 
weboldalon. 

 



Bízom benne, hogy az elkövetkező években egyre több pedagógus fog csatlakozni saját projekttel, és előbb-
utóbb egy teljes iskolai összeállítással büszkélkedhetünk. Jövőbeli célunk, hogy részt vegyünk a cégek által 

gyerekek számára felkínált ingyenes programokon, valamint olyan újabb informatikai lehetőségeket, 
alkalmazásokat ismerjünk meg, amik az oktató – nevelő munkába integrálható. Megszerzett tudásunkat, 

tapasztalatainkat szívesen megosztjuk kollégáinkkal. 

 

 

Témafelelős: 

Kiss Csabáné Sós Hajnalka 

 

Kalózkamion 

Fogadd el! Fogadj el! 

 

Iskolánk érzékenyítő programjának első állomásán vehették részt tanulóink április 11. és 12-én. 

A kalózhajóvá átalakított kamionban a gyerekek a fogyatékosság különböző formáival  ismerkedhettek meg. 
A kincskeresés során játékos formában próbálhatták ki többek közt, hogy hogyan kommunikálnak a siketek, 
milyen érzés kerekesszékben ülni, miért fontos a rend az autisták világában, milyen lehet a vakok világa, és 
hogy bárki érezheti magát értelmi fogyatékosnak, amikor egy számára idegen kifejezésekkel teli szöveget 

kell elolvasnia és megértenie. A gyerekek a játék során azt is megtapasztalták, hogy milyen fontos a 
türelem, az együttműködés és az egymás iránti figyelem. 

Hogy milyen kincseket rejt a kalózok kincses ládája, csak tapintásukra hagyatkozva tudhatták meg. A 
gyermekek ládán ülve összefogással és ötletességükkel szerezték meg a magasban függő kulcsot, melynek 

jutalma nem maradt el. 

Bízunk benne, hogy sokszínű világunk ezen szeletének bemutatása által magunk és mások megismerésével 
elfogadóbbakká válhatunk.  

Gulya Nikoletta, Edelényi Katalin 

 

 



 

Iskolánk 75 éves 

75 éves iskola  

2017. március 27-31.  

Iskolánk fennállásának 75. évfordulója alkalmából ötnapos rendezvénysorozattal készültünk érdekes 
programokkal, meghívott vendégekkel, előadásokkal, gyerekek által készített projektekkel és gálaműsorral. 

Hétfőn a templomkertben felállítottuk az osztályközösségek által készített installációt, majd délután Benis 
Andrea igazgatóasszony megnyitotta a földszinti iskolatörténeti kiállítást, ezzel jelképesen az 

ünnepségsorozatot is. Minden nap tematikusan egy-egy tudományterület köré szerveződött, s e területek 
olyan képviselőit hívtuk meg, akik egykor a Kelenvölgyi Általános Iskola diákjai voltak, tőlünk indult 

izgalmas pályafutásuk. Előadásaikkal, illetve a kötetlen beszélgetésekkel jelenlegi tanulóinkat inspirálták, 
mutattak követendő példát. 

 

A humán tudományok napján Borbás Gergő színész látogatott el hozzánk, s mesélt a színházi munkáiról, a 
kihívásokról, jövőbeni terveiről. Jeney Zoltán restaurátor nemcsak szóban mutatta be izgalmas 

tevékenységét, hanem kézzel fogható munkákat is hozott, hogy még érzékletesebben mutassa be a 
restaurátori munka mibenlétét. Frenyó Anna hegedült és énekelt, valamint Nagy Dániel beszélt 

tanulmányairól és zenei szárnypróbálgatásiról. Tanulóink iskolatörténeti prezentációkkal készültek. 

 

Kedden, a reál tudományok napján Berényi Nóri táncbemutatójában gyönyörködhettünk, Fényes Attila, a 
Wizz Air légitársaság pilótája tartott előadást a repülésről, a pilóták nem mindennapi életéről. Marosi Gergő 

informatikus előadását is meghallgathattuk. Iskolánk 7. és 8. évfolyamos tanulói fizikai és kémiai 
kísérleteket mutattak be. 

 

A szerdai nap a sport jegyében telt. Ezen a napon párhuzamosan több izgalmas program közül választhattak 
tanulóink. A Fradi suli program keretében focisták népszerűsítették a rendszeres mozgást, a sport, kiemelten 

a foci szeretetét. Az előadást a Fradi Sas tette szórakoztatóvá. Az udvaron régi idők játékaival is 
ismerkedhettek a gyerekek. Voltak hagyományőrző játékok, MÉTA, kötélhúzás, grundbirkózás, mágneses 

horgászat, kosárlabda és a nagy népszerűségnek örvendő íjászat. 

A színházteremben Mezei Péter sportriporter és Czegle Fanni szinkronúszó beszélgetett a gyerekekkel, és 
Huszár Panni művészi tornászbemutatója tette teljessé a programot. 

 

Csütörtök a találkozások napja volt. A színházteremben tanulóink prezentációkkal színesítve meséltek 
azokról a tanárokról, akik egykor a Kelensuli diákjai is voltak. Ezen a napon tartottuk meg ünnepélyes 

gálaműsorunkat, amelyen régi tanárink és diákjaink, valamint meghívott vendégeink vettek részt: Szabolcs 
Attila országgyűlési képviselő, Dr. Hoffman Tamás polgármester, Dr. Molnár László alpolgármester, Dr. 

Gálné Csabai Klára Dél-Budai Tankerület igazgató. 

A közel százhúsz tanuló szereplésévvel zajló gálaműsor egyfajta időutazás volt, igyekeztünk az iskola 
történetéből szemezgetni, s megmutatni azt, hogy milyen e közösség tagjának lenni. Elsőtől nyolcadik 

osztályosig szerepeltek tanulóink az egy órás gálaműsoron, amelyben a zene, az ének, a tánc és a prózai 
műfajok is helyet kaptak. A műsort a színházteremben rendezett fogadás követte, ahol találkozhattak azok, 

akiknek sokat jelentett és jelent ma is a Kelenvölgyi Általános Iskola. 



 

A rendezvénysorozat zárónapja, péntek az ünnep napja volt. Délelőtt értékelő diákgyűlést tartottunk, majd a 
több száz szeletes iskolatortát fogyasztottuk el. A program megkoronázásaként az egész iskola az udvaron 
egy légifotózás erejéig a hetvenötös felirattá olvadt össze. Ezt követően az osztályközösségek által készített 

installációnál fényképezkedtünk, s értékeltünk az egész hetet, amely az összetartozás jegyében telt. 

 

További fotók megtekintése 

Légifotók letöltése 

 
Műszaki Tanulmánytár 

Március 9-én a Műszaki Tanulmánytárban jártunk. Eredeti célunk az volt, hogy meghallgassunk egy 
közlekedésbiztonsági előadást a biciklizés szabályairól. 

Nagyon ígétetes volt, mert a Hondás Motorosok Egyesülete szervezte, akik valószínűleg hamarabb tudtak 
bringázni, mint járni. 

Nem is csalódtunk: kitöltöttünk egy bringás közlekedésre vonatkozó tesztet először fejből, majd az előadás 
meghallgatása után mégegyszer. 

Volt pár meglepő szabály: pl. nem kötelező a sisak, csak akkor, ha utast szállítunk a biciklin, vagy ha 50 
km/h-nál gyorsabban szándékozunk tekerni. 

Aztán az is fontos, és sokan nem tudtuk, hogy 12 éves kor alatt bármikor, bárhol bringázhatunk a járdán, de 
max. 10 km/h-val; főútvonalon viszont csak felnőtt kísérettel haladhatunk, egyedül szigorúan tilos! Nekem 
az is új volt, hogy a küllőkre is mindenképp szerelni kell macskaszemet akkor is, ha elöl-hátul szabályosan 

kivilágítottam a kerékpáromat. 

Meglepetésünkre és legnagyobb örömünkre kipróbálhattuk a Honda motorbicikli-szimulátorokat, 
amelyekkel mindenki száguldozhatott. 



Elég sokan kissé ittas motoros benyomását keltettük, de Beni és Marco pl. ügyesen elslisszolt a kamion és a 
betonfal között néhányszor. 

Párszor ránk kellett szólni, mert mindenki visított, amikor elzuhant a virtuális motorbiciklijével, vagy 
elcsapta egy virtuális teherautó. 

 
A teremből, ahol a biztonsági előadást hallgattuk, látszott néhány izgalmas tárgy, amit nagyon szerettünk 

volna megnézni. 
Rögtön a terem ajtaja mellett volt 2 Eötvös-inga, amelyekről ugyan mindenki hallott, most azonban azt is 
megtudhattuk, mire jók: a gravitációs mező egyenetlenségeit mérik, amelynek segítségével a földkéreg 
átlagos sűrűségénél sokkal nagyobb (pl. arany, urán stb.) vagy sokkal kisebb (kőolaj, földgáz) sűrűségű 

bányakincsek a felszínről, ásás nélkül megkereshetőek. 
Aztán volt számos autóban, repülőben használatos robbanómotor, amelyeken megnézhettük, mi a henger, a 

hengerfej, a dugattyú, a porlasztó, a gyújtógyertya és a gyújtáselosztó; volt egy forgópályás kísérleti 
dugattyús motor is, amiből nem lett semmi használható, mert természetesen nem lehetett karokat illeszteni a 

körbe-körbe rohangáló dugattyúkhoz... 
Voltak régi modell-Ikarusok az 1950-es és 60-as évekvől, és egy völgyhíd zsaluzata egészen élethűen. 
Zsuzsa néni csoportokra osztotta az osztályt, hogy ne mindenki egyszerre rohanja le az egyes kiállított 

tárgyakat. 
A mi csoportunk a csillagászati navigáció eszközeit, az optikai lencséket, egy csupa gyufafejből készített 

gyufagyári reklámképet, régi rádiókat, tv-ket és számítógépeket, és kicsit titokban egy Tu-154-es repülőgép 
11 600 lóerős gázturbináját nézte meg. Nagyon tetszett a Paksi Atomerőmű régi recepciós-robotfigurája, 

akit sajnos az egyetemisták teljesen tönkre tettek. 
Matyi ráismert a régi rádiók között egy olyanra, amilyen az apukájának is van, emlékbe. 

Aztán lassacskán mindenki elfáradt és éhes lett 1 óra körül, így visszaindultunk az iskolába. 
Nagyon szeretem a Tanulmánytárat, remélem, jövünk még, és megnézzük, amire most nem maradt idő, pl. 

a T34-es tank motorját, az erőművi turbinákat és az Enigmakód-generáló rejtjelezőgépet. 
Nagyon jó program volt, remélem, megint lesz ilyen! 

Maricza György 2.b 

 

További fotók megtekintése 

 

 



Főváros környéki túrák 1. 

Idén tavasszal az ötödik évfolyammal bekapcsolódunk a Főváros Környéki Túrák jelvényszerző 
túramozgalomba. A kirándulások során a gyerekek igazolófüzetbe gyűjtik a megadott pontokra vonatkozó 
válaszokat. Aki nyolc pont felkeresését igazolja, önköltségen oklevelet és kitűzőt kaphat. A mozgalomba 

bármikor be lehet csatlakozni. 

Első túránkra március 11-én került sor, mely során bemelegítő jelleggel a Budai-hegység kilátóit vettük 
célba, nevezetesen a János-hegyi Erzsébet-kilátót és a Széchenyi-kilátót. Bár a pénteki nap időjárás 

tekintetében nem sok jót ígért, szerencsére szombaton már gyönyörű napos időben róhattuk a kilométereket. 
Kicsiny, de lelkes csapatunk a nap végén kellemesen elfáradva, de sok élménnyel gazdagodva tért haza. 

Következő túránkra április elején kerül sor, melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket. 

 

 
Túravezető: Hutvágner Gábor 

A túra fotói 



Korcsolyázás 

 

 
  

Hatalmas élményben volt részük felsős diákjainknak december végén, többen közülük első ízben 
korcsolyáztak hazánk legszebb műjégpályáján a Városligeti Műjégpályán! Csodás napsütésben indultunk el, 

ami végig kitartott a nap során. Első élményünk a kisföldalattin utazás volt, ami már önmagában nagy 
élmény a kertvárosban lakó diákjaink számára. 

Kevés várakozás után jöhetett a korcsolyázás! A gyönyörű környezet teljesen magával ragadott minket. 
Jókedvű, vidám élményekben gazdag délelőttöt töltöttünk együtt. 

A hazafelé vezető úton sokszor elhangzott,  ez egy remek, csodás nap volt, máskor is szívesen mennénk! 

 

 

 
 

 



 
Magyar Kultúra Napja 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából, eljött az iskolába egy színész, akit Horváth Balázsnak hívtak. 

Először egy verssel köszöntött mindenkit. Nem mindennapi, de mégis vicces játékokat játszottunk. Nagyon 
sokat nevettünk! Az első játékban hangzósorokat tanultunk. 

Elénekelte nekünk József Attila Harmatocska című versét, amit mi is megtanultunk. Egy másik játékban 
önmetaforákat kellett mondani, nem is gondoltuk, hogy ilyen egyszerű. 

A mindennapjainkat különlegessé tette ez a délután. Szórakoztató volt, és tanulságos. Nagyon jól éreztük 
magunkat. 

                                                            Parti Boglárka, Farkas Lili, Nagy Evelin, Borsodi Virág 4/a 

 

Pál utcai fiúk 

Mi vagyunk a Grund! 

A Pál utcai fiúk című zenés játékot már 3 felsős osztály, az 5.a, 5.b és 6.a is látta a Vígszínházban és minden 
tanulónál óriási sikert aratott Molnár Ferenc megzenésített regénye. A fülbemászó dallamok mellett 

maradandó élményt nyújtott az 5.b osztálynak az előadás utáni közönségtalálkozó, ahol kérdéseket tettek fel 
a színészeknek, kaptak autógrammot és a közös fotók sem maradhattak el. 

 

 

 



Európai Hulladékcsökkentési Hét 

Iskolánkban nagy sikerrel zajlott az Európai Hulladékcsökkentési Hét akciósorozata, november 19-27 
között. 

A gyerekek, a pedagógusok és a szülők maradéktalanul megvalósították a kitűzött célokat, hulladékot 
mértek, hulladékcsökkentési stratégiát készítettek, kézügyességüket latba vetve ökoajándékokat 
készítettek a testvérosztálynak, az idősek karácsonyára, vagy éppen díszítették saját kulacsaikat, 

uzsonnásdobozukat, hogy immár abban hozzák magukkal az otthon készült finomságokat, minimálisra 
csökkentve ezzel a csomagolási hulladékot. Minden osztálynak saját szelektív hulladékgyűjt ője készült 

Ökosarok néven, ami használata tényleg minimálisra csökkentette a szelektíven gyűjthető hulladékok 
mennyiségét az osztályok vegyes kukáiban. A projekthét keretében az egyes tanórákon is feldolgozásra 
került a Hulladékcsökkentés témája, a gyerekek színvolas ismeretterjesztő prezentációkat készítettek 

magyar illetve angol nyelven is. A rajz , illetve plakátkészítőversenyre beérkezett művek pedig 
lenyűgözően sikerültek; szépek, színesek, kreatívak, igazi gyerekmunkák. 

A projekthét keretében a gyerekek több oldalról, nézőpontból kaptak információt az adott témáról, akár 
mértékegység átváltás során matekórán, szövegértési feladat feldolgozása közben magyarórán, vagy akár 

szókincsfejlesztés révén nyelvórán Ezután aa kapott információkat gyakorlatban is megvalósították, 
feldolgozták, önálló kutatással elmélyítették (prezentáció, gyakorlati foglakozások, plakát és rajzkészítés). 

Az eredmények pedig magukért beszélnek: 

• Tényleg kevesebb hulladék (mérve és szemmel láthatóan is) 
• Tudatosabb, kompetensebb tanulók, szülők és pedagógusok 

• Rengeteg élmény, nevetés a sok munka mellett 

Végül, de nem utolsó sorban elmondhatjuk, hogy nemcsak a hulladékkezelés témához kerültünk közelebb, 
hanem a sok közös munka során EGYMÁSHOZ IS! 

PowerPoint-os bemutató megtekintése 

 

Karácsonyfadíszek időseknek 

 



 

   



 

 

 

Eredmények: 

Csoportos kategória 

I. helyezett: 

Iskolánk 1.a osztálya 

 



 

Egyéni kategória  

I. helyezett: 

László Ada 2.b 
Kisdeák Katinka 1.a 

II. helyezett: 

Berta Héli 1.a 

Különdíjasok:  

Kassay Laura 1.a 
Szili Szilvia 1.a 

Ivánka Benjamin 2.b 
Nagy Balázs 5.a 

Busmann Rozi 6.b 

 

Mikulásfutás 

 

Mikulás futás eredményei 

2016. 

I. osztályos lányok 
 

1. Forrai Viktória 1.a 
2. Steiner Nóra 1.b 

3. Dömötöri Lilla 1.a 

I. osztályos fiúk 
 

1. Horváth Vilmos 1.b 
2. Koscsó Máté 1.a 

3. Szabó Domonkos 1.b 

 



 

II. osztályos lányok 
 

1. Bodóki Dorina 2.a 
2. Kiczinger Panni 2.a 
3. Kovács Emma 2.a 

II. osztályos fiúk 
 

1. Könczöl Márton 2.b 
2. Bátky-Nagy Szabolcs 2.b 

3. Szűcs Vilmos 2.b 

III. osztályos lányok 
 

1. Oldal Vera 3.a 
2. Horváth Gréta 3.b 
3. Havasi Lilla 3.a 

III. osztályos fiúk 

1. Bozsó Bercel 3.a 
2. Berczik Dávid 3.a 

3. Balázs Barnabás 3.a 

IV. osztályos lányok 
 

1. Horváth Laura 4.b 
2. Parti Boglárka 4.a 

3. Farkas Lili 4.a 

IV. osztályos fiúk 
 

1. Szarka Dániel 4.a 
2. Seregély Csaba 4.b 
3. Pázsitka Ákos 4.b 

V. osztályos lányok 
 

1. Bozsó Boglár 5.a 
2. Könczöl Julia 5.b 
3. Papp Zsófia 5.b 

V. osztályos fiúk 
 

1. Gergely Tamás 5.b 
2. Pribelya Mihály 5.b 

3. Bánki József 5.a 

VI. osztályos lányok 
 

1. Krasznai Lilla 6.a 
2. Nyikos Panna 6.b 

3. Kevi- Farkas Timea 6.a 

 

 



VI. osztályos fiúk 
 

1. Fehérvári Tibor 6.b 
2. Nagy Máté 6.b 

3. Lakatos Bence 6.a 

VII. osztályos lányok 
 

1. Pribelya Eszter 7.b 
2. Rácz Réka 7.b 

1. Farkas Ajsa 7.a, Horváth Ágnes 7.a 

VII. osztályos fiúk 
 

1. Bartha Levente 7.b 
2. Dima Róbert 7.a 
3. Varga Márton 7.b 

VIII. osztályos lányok 
 

1. Petréd Dzsenifer 8.a 
2. Kövesdi Nelli 8.a 

VIII. osztályos fiúk  
 

1. György Kristóf 8.b 
2. Jászay Krisztián 8.a 
3. Petanszky Viktor 8.b 

 



 

 

 

 



„Itt vagyunk” 

 



 

Résztvevők: 

Nagy Flóra Valéria 5.b - hegedű 
Egri Eszter 8.b – szólóének, népdalcsokor 

 
 



Kelenpávák kórus: 
 

Rácz Petra 3.a 
Mizsey Péter 3.a 

Poczkodi Áron 3.a 
Lipóth Boróka 3.a 
Fábián Levente 3.a 

Lipóth Sára 5.a 
Megyer Cserne 7.b 

Oldal Zita 7.b 
Kőhalmi Eszter 7.b 
Monos Virág 7.b 

Bartha Levente 7.b 
Kósa Bence 7.b 

Nagypál András 7.b 
Egri Eszter 8.b 

Bérckövi Imre 8.b 

Segíthettünk 

Karitatív gyűjtés 

Minden év december első hetében már hagyomány, hogy a Kelen sulisok gyűjtést szerveznek és segíteni 
próbálnak rászorulókon. A Vöröskereszttel jó kapcsolatot ápolva, az ő segítségüket kértük, hogy juttassák 

eladományainkat azoknak, akiknek nagy szükségük van rá! 

Rengeteg tartós élelmiszert gyűjtöttünk össze. Szinte minden diák december 1-jén úgy érkezett, hogy 
valamit hozott és ezúton is nagy köszönet érte! A Vöröskereszt munkatársai még aznap elszállították a 

bedobozolt és szétszortírozott tartós élelmiszereket. 

Az iskolai összefogás mintapéldáját láthattuk és tapasztalhattuk meg ezen a napon is. Remélhetőleg már 
eljutott vagy el fog jutni minden, a megfelelő helyre! 

Mészárosné Nécsey Ildikó 

 
 



 

További fotók megtekintése 

Magyarország legszebb konyhakertje 

 

 

Újbuda honlapján olvashatunk a díjátadó eseményről: 

http://ujbuda.hu/ujbuda/dijaztak-a-kerti-munkat 



Városrészek közötti futóverseny 

 

 
 

 



 

Újbuda szívében, a Bikás Parkban rendezte meg a Kerület Napja alkalmából a Városrészek közötti 
futóversenyt november 12-én szombaton, az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 

Ebben az évben is Kelenvölgy bizonyult a legaktívabb városrésznek, iskolánk megnyerte a tömegesítési 
versenyt. 

Gratulálunk tanulóinknak, akik a szakadó esőben hősiesen helytálltak, képviselték iskolánkat! 

Egyéni eredmények: 
 

I. korcsoport: 
Bozsó Bercel   3.a  I. hely  

Balázs Barnabás  3.a  II. hely   
 

II. korcsoport: 
Pribelya Mihály  5.b  III. hely 

 



 

 

 
 
 
 
 
 



 
STARS Díjátadó ünnepély 

 

Iskolánkban 3 éven át zajlott a STARS Europe projekt, amelyet idén egy díjátadó ünnepséggel zártak le a 
program koordinátorai. 

Az eseménynek az UNIQA Biztosító Zrt. székházában lévő konferenciaterem adott otthont. 

A 2015/16-os tanév során 20 aktivitásba szőttük bele a projekt célkitűzéseit - a közlekedési módváltást, a 
KRESZ szabályok és táblák ismertetését, a közlekedési eszközök játékos bemutatását, valamint a 

biztonságos közlekedés fontosságára és a kerékpározás előnyeire való figyelemfelkeltést - elérve ezzel a 
kitűzött célt: a program ezüst fokozatát. 

A BKK révén STARS-os pólókat, fényvisszaverő karszalagokat, az UNIQA Biztosítótól hátizsákokat a 
Kerékpárosklub révén pedig hasznos és játékos ajándékcsomagokat kaptunk elért eredményeink díjazásául, 

melyet Szűcsné Geszti Judit, iskolánk STARS koordinátora vehetett át. 

 



 

 
Ünnepi megemlékezés 

Az elismerés napja  / Bátrak osztálya 

Ünnepi megemlékezést tartott a Kelenvölgyi Általános Iskola október 23. tiszteletére. A műsort az iskola 
8.a és 7.b osztálya adta elő, illetve közreműködött az iskolai énekkar és hangszeren játszó tanulók. A műsor 
elkészítésében közreműködő, a gyerekeket felkészítő pedagógusok: Mihályffy Kornélia, Kukovecz Gábor, 

Péter Judit, Árki Zsóka. 

 

„És kérdik, egyre többen kérdik, 

Hebegve, mert végképp nem értik –  

Ők, akik örökségbe kapták –  

Ilyen nagy dolog a szabadság?” 

 

Nemzeti ünnepet sokféleképp lehet „végigülni”. Emlékszünk, amikor óvodásként saját készítésű zászlót 
vittünk és lelkesen helyeztük az emlékmű tövébe, kokárdát tűztünk… de mi is az? …ahogyan indulókat 

énekeltünk kórusban, de az ütem miatt szétválasztott és újrakeletkezett kusza szavak jelentését nem értettük, 
és szavaltunk dallamosan, mondandó nélkül… 

Immár szülőként ülünk és nézzük, ahogy lassan felnőtté váló gyerekeink tudatos szereplői, egyúttal megélői 
a műsornak, egy emberként bátran és határozottan állnak a közönség elé és szólaltatják meg lendülettel, 

hanggal a karaktereket. Mint 60 évvel ezelőtt az akkori bátor és hős diákok, akik a haza és a függetlenség 
mellett álltak ki, kicsit más szereposztásban. 

Fekete és vörös ruha, ’56-os nemzeti lobogó, a lányok hajfonata, az összefogás és egység fonata, a szavalás 
és a zene - élethűen hozták elénk október 23-át az iskolai megemlékezésen. 



Szerencsések vagyunk mi, mai szülők, mert gyerekeinket hőssé nem a golyózápor teszi… és bizony, nagy 
dolog a szabadság. 

Ünnepeltünk ezen a napon, nemzetet, hősöket, szabadságot, eszméket, de ünnepeltünk azért is, mert egy 
rendkívül jól sikerült műsorral, annak előkészületei közben végre összeszokott, összefonódott egy osztály. 

Megértünk és megértettük. 

E sorok írója az iskolai ünnep ideje alatt duplán ünnepelt, pontosan azokban a percekben tizennégy 
esztendőssé váló, éppen szavaló gyermekét is. Köszönet érte, így még emelkedettebbé tette egyik ünnep a 

másikat. 

Szülőként sem egyszerűbb egy nemzeti ünnepet „ülni”. Figyelünk, jelen vagyunk, a múltba nézünk, és 
egyre elkalandozunk… kis hőseink körül. 

Köszönet a műsorban részt vevő tanulóknak és tisztelet az őket koordináló, betanító pedagógusoknak! 

Nork Katalin, szülő   

 

 

Fotók megtekintése 

 
Jutalomkirándulás 

Szeptember 23-án, pénteken jutalomkiránduláson vettünk részt az osztállyal, cél a szentendrei skanzen volt. 

Amint megérkeztünk, gyönyörű táj fogadott minket. A szép látványon kívül kakaós csigát, csokoládét, 
köszöntő szavakat és kedvességet is kaptunk. 

A beszéd után megkezdődtek a programok. Minket egy „kerék-útvonalon” vezettek végig, olyan 
mesterségek műhelyeibe térünk be, amelyeknél fontos szerepe volt a keréknek. 

Megnéztük a szélmalmot, a présházat, majd szekerek sokaságát láthattuk, egyiket szétszedhettük és össze is 
raktuk. 

A molnár és a kovács munkájáról is sok újdonságot megtudhattunk. Mesevonaton utaztunk a vízimalomhoz, 
elértünk a gyógynövényes kertbe, itt citromfűből készült nyugtató teát kóstoltunk. 



Egy másik épületben kipróbáltuk, milyen lehetett régen boltosnak lenni. 

Utolsó állomásunk a tanya volt, ahol láttunk kecskét, mangalicát, szürke marhát, tyúkokat. Kedvenceink a 
nyulak lettek. 

Ebédre kenyérlángost, almát és helyben készült szörpöt kaptunk, ezután pedig maradt idő labdázásra, 
játékra. 

Remekül éreztük magunkat, szomorúan hallgattuk, amikor a buszhoz kellett indulni. 

Nagyon örültünk ennek a nagyszerű lehetőségnek, köszönjük! 

 

                      a 6. b-sek 

 

 

További fotók megtekintése 

 

Koszorúzás 

 

Az aradi vértanúk emlékére a Kelenvölgyi Általános Iskola nevében koszorút helyeztünk el. Schweidel 
József honvédtábornok enléktáblájánál. 

A megemlékezésen Bodnár Janka, Krizsán Nóra és Deák Csongor vett részt az 5.a osztályból. 



 

 

Játssz velünk! 

 

Ebben a tanévben péntekenként 14.30-15.30-ig játszóházat szervezünk 

alsó tagozatos napköziseinknek. 

Logikai, táblás és ügyességi játékokkal tölthetik el tanulóink a délutánokat. 

Az első alkalom remek hangulatban telt el, ezt az alábbi fotók is bizonyítják. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



Kelensuli Utcabál és Főzőverseny 

A Kelensuli Utcabál és Főzőverseny szeptember 24-én került megrendezésre. Ez a szombat hihetetlen 
meleget és sok-sok napsütést hozott, így igazi piknikező hangulat alakult ki, ahogy az egyes osztályok a 

maguk tűzrakó helye körül megkezdték a sütés-főzést. 

A hagyományos magyaros bográcsos ételek mellett helyet kaptak a nemzetközi konyha kedvencei is. A 
zsűri idén is oklevéllel és ajándékkal jutalmazta a kreatív tálalást, a finom ételeket, a felszolgálás 

sokszínűségét. 

A főzés mellett számtalan program szolgálta a gyerekek kellemes szórakozását. Volt tájfutás, arcfestés, 
judo-bemutató, rocky, s az idei év újdonságaként korcsolyázni is lehetett. Egész délután szólt a zene, 

ropogott a tűz, kellemes illatok lengték be a Kelensuli egész környékét. 

Diákjaink így írtak az Utcabálról: 
„A f őzőverseny nagyon jó volt. A mi osztályunk grillezett ételeket sütött. Apukám már javában gyújtotta a 

tüzet, amikor egyre több szülő jött, és egyre több hús került a tárcsára. Innentől kezdve úgy gondoltam, 
hogy ez a főzőverseny jó lesz, akármilyen eredményt is érünk el, mivel mindenki itt volt, akire számítottam. 

Egyszóval nagyon jó volt a főzőverseny, és remélem, hogy jövőre is ilyen jó lesz! 
(Kőhalmi Eszter 7.b) 

„Azért is volt jó az Utcabál, mert sokféle foglalkozáson vehettünk részt. Többek között élő társasjátékon 
játszhattunk, és különböző bemutatókat nézhettünk meg, s a többi osztály főzését is láthattuk.” 

(Megyer Cserne 7.b) 

 

A Kelenvölgyi Utcabál és Főzőverseny számokban: 

350 kelensulis diák 
 42 iskolai dolgozó 

613 vendég (szülők, nagyszülők, testvérek, volt diákjaink) 
21 segítő támogató 
Összesen: 1026 fő 

A Kelensuli Utcabál és Főzőverseny nem jöhetett volna létre támogatók nélkül. 
Támogatóink: 

Iskola és az osztályok szülői munkaközösségei, 
Iskolánkért - Gyermekeinkért Alapítvány, 

Újbuda Önkormányzata, 
Iskolánk Diákönkormányzata, 

Kelenvölgyi Szentháromság Plébánia, 
Magyar Vöröskereszt, Budai Régió, 

Magyar Tájékozódási Futó Szövetség, 
Freeride Club síiskola, 
Szentkirályi ásványvíz, 

Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. 

Köszönjük mindenkinek a részvételt! 



 

További fotók megtekintése 

Népi hagyományok játszóháza 

Ahogy évek óta rendszerint, idén is megrendeztük a Népi hagyományok játszóháza című programot a 
templomkertben. 

30 különféle játékos tevékenységben vehettek részt az alsó tagozat napközis tanulói. 

A feladatokat nagy lelkesedéssel teljesítették. Egymással versengve játszották végig a délutánt. 

A tartalmas játékot egy szép éremmel jutalmazták a rendezők. 

Fotók megtekintése 

 



Hírünket adták 

 

A Kertbarát magazin 
7-8. számában 

a közösségi konyhakertekről írt cikkben iskolánk Tündérkertje is helyet kapott. 

Nagyon büszkék vagyunk rá! 

 
Válassz sportot Újbudán! 

A Lágymányosi öbölben megrendezésre kerülő Válassz sportot Újbudán rendezvény idén is sok lelkes 
tanulónkat mozgósította. 

Jó volt látni, ahogy rendre felbukkantak az iskolapólóink egy-egy bicikliző, focizó, falmászó, birkózó, 
sárkányhajózó, táncoló gyermeken. 

Közel 40 sportág kipróbálására volt lehetőség. 
Összesen 167 regisztrált tanulónk képviselte iskolánkat. 

A kerület szakosztályai bemutatókkal színesítették a rendezvényt, ezekben több diákunk tevékenyen részt is 
vett. 

Szerencsére az időjárás is kedvezett a eseménynek, remekül tölthették idejüket a családok a programon. 



 

 

Fotók megtekintése 

 

 

Tanévnyitó ünnepély 

Tanévnyitó ünnepélyünkre augusztus utolsó napján került sor. Iskolánk udvarán, a fák hűs árnyékában 
kicsik és nagyok együtt köszöntötték az új tanévet. Kiemelt figyelmet kaptak első osztályos tanulóink, akik 
először lépték át a Kelenvölgyi Általános Iskola feldíszített kapuját. Benis Andrea igazgatónő név szerint 

üdvözölte a 66 kisdiákot, akik nagy örömmel integettek szüleiknek és új iskolatársaiknak. 

A Himnusz közös eléneklése után 7. évfolyamos diákjaink Az Erdei Állatok Okoskolája című mesejátékkal 
kedveskedtek a legkisebbeknek. Ezt követően az Eötvös Gimnázium tanulója, egykori kelensulis diák, Nagy 

Dániel hegedűjátéka következett. 



Benis Andrea igazgatónő a tanévnyitó beszédében bemutatta, milyen nyári felújítások zajlottak az 
épületben, milyen teendők várnak ránk az új tanévben – kiemelve az iskola 75. évfordulója alkalmából 

rendezett projekthetet és gálaműsort –, s megköszönte Újbuda Önkormányzatának a taneszközcsomagot, 
amellyel az alsó tagozatos diákokat megajándékozták. Tanévnyitó ünnepélyünk vendége volt Wendlerné dr. 

Pirigyi Katalin önkormányzati képviselő. 

Ünnepélyünk a Szózat közös eléneklésével zárult, ezt követően tanulóink az osztálytermekben is 
köszöntötték egymást és tanáraikat. 

Fotók megtekintése 

 

 

 
Nyári tábor Csopak 

június 20-24. 

 

A 2016-os csopaki tábori programunk a környezeti nevelést, a természet megismerését tűzte ki célul. 

Hétfőn nagy izgalommal indultunk a Kelenföldi pályaudvarról, a hosszú vonatút hamar eltelt és 
megérkeztünk Csopak szívébe a Balaton-felvidéki Nemzeti Park bázisára. 

A Pele tanösvényt bejárva ismerkedtünk a gyógy-és fűszernövényekkel, a természetvédelmi eszközökkel, a 
közvetlen környezetünkben élő állatokkal. A mindennapos testmozgáshoz híven focimeccset szerveztünk a 

fiúknak. A természet szeretetére nevelés jegyében megmásztuk a Csákány-hegyet, az Olaszrizling 
tanösvényen a szőlészeti munkák rejtelmeibe kaphattunk bepillantást. Első napunkat balatoni fürdőzéssel 

zártuk. 

Kedden Balatonfüredre látogattunk. A kultúra, művelődés szellemében a Jókai Emlékházban szakvezetéssel 
jártunk. Sétáltunk a Tagore sétányon, a Gyógy téren, megkóstoltuk Balatonfüred keserűvízforrásait, 

beszéltünk jótékony hatásairól. Városnéző vonaton utazva ismerkedtünk Füreddel, majd sétahajókázással 
zártuk a programot, ahol a legügyesebbek vezethették a vitorlást. Napunkat balatoni csobbanással zártuk, a 



strand nemcsak a fürdőzésnek volt a színhelye, voltak, akik a strandfocinak, röplabdának vagy épp a 
vízilabdának hódoltak. Sajnos a vászontáska hiánycikknek minősült, ehelyett tolltartót és neszesszert 

díszítettünk. 

Szerdai napon Tapolcát fedeztük fel. A nemzeti park látogatóközpontjában értékes információkkal 
bővítettük tudásunkat, a természeti kincseinket fedeztük fel. Legizgalmasabb résznek a barlangban a 

csónakázás bizonyult. Utunk a Malom-tóhoz vezetett, ahol a régi idők munkáiról beszélgettünk, a tóban élő 
halfajokat pásztáztuk, a kellemes séta után a játszótéren kapcsolódtunk ki. Aznapi szülinaposainkat tortával 

köszöntöttük. A hazafias nevelést elősegítve egész héten néztük a foci EB-t, ezen a napon, a strandon 
kivetítős étteremben asztalokat foglaltunk, közösen szurkoltunk a magyar focicsapatnak. 

Csütörtökön hagyományainkhoz híven pólóbatikolással kezdtük a napot. Pompázatos színes pólósor száradt 
a gyümölcsfák között mikor a fák árnyékában megebédeltünk. Focimeccs és strandolás után a kisebbeket a 
legidősebb tanulók szórakoztatták közösségépítő játékokkal. Utolsó este kerti grillen sütögettünk. Ahogy 

besötétedett, fejtörő bátorságpróbát rendeztek az öregdiákok. 

Pénteken gyors és alapos rendrakás, takarítás után még strandoltunk is. 

Egész héten arra törekedtünk, hogy minél változatosabb programot kínáljunk a táborozóknak. Reméljük 
jövőre találkozunk! 

Fotók megtekintése 

 

Intenzív tehetséggondozó tábor Soltvadkert 

2016. augusztus 21-26. 

Iskolánk tantestülete mindig fontosnak tartja, hogy megtalálja, melyik diákunkban milyen tehetség 
szunnyad. Igyekszünk megkeresni azokat a lehetőségeket, ahol minden diákunk megtalálja annak módját, 

hogy fejleszteni tudja a számára fontos területet. 

Ezért is örültünk annak, hogy Újbuda Önkormányzata támogatásával az Újbudai Tehetségsegítő Tanács 
intenzív tehetséggondozó tábort szervezett Soltvadkerten. Itt a különböző tehetségterületen kiemelkedő 
tanulók számára 6 napos intenzív tehetséggondozó tábor keretében lehetőséget biztosítottak a diákoknak 

érdeklődésük elmélyítésére, ismereteik bővítésére, tehetségük kibontakoztatására a következő területeken: 
1. képzőművészet, 2. természetismeret, 3. matematika 4. logika, 5. színjátszás, drámajáték. 

A gyerekek betekintést nyerhettek a képzőművészeti alkotó tevékenységekbe, a színjátszás és a drámajáték 
rejtelmeibe, a matematika és a logika világába, valamint megismerkedhettek a környék természeti 
szépségeivel, élővilágával. Mindezt olyan keretek között, amelyek lehetőséget nyújtottak a tudás 

fejlesztésén túl a diákok közösségi és egyéb szellemi értékeinek gyarapítására. A tehetségtábor gazdagító 
programjait kiváló tehetségfejlesztő szakemberek és művésztanárok tartották. 

A táborba olyan 5-8. évfolyamos tanulók jelentkezhettek, akik érdeklődnek valamely tehetségterület iránt. 
Személyre szóló meghívást kaptak a kerületi felső tagozatos tanulmányi versenyeken szereplő tanulók, 

mivel iskolájukban ők már bizonyítottak a házi versenyeken. 

Iskolánkból 10 tanuló élt a lehetőséggel, hogy részt vegyen a foglalkozásokon. A matematika 
foglalkozásokat egyik kollégánk tartotta. 

Szakmai munka délelőtt és délután is volt 2-3 órában. Ekkor olyan módszerekkel, ismeretekkel 
találkozhattak a diákok, amellyel az iskolában csak ritkán próbálkozhatnak. Ilyen volt például, amikor a 

matematika csoport a tábor többi diákjának tartottak csapatversenyt. A „kismatematikusok” előre 
megoldották a feladatokat, javaslatot tettek a pontozásra, majd ők lettek az állomásvezetők. Nagyon tetszett 

nekik, hogy ők dönthettek az elért pontokról, és megállapították, hogy nem is olyan egyszerű dolog az 
értékelés. A csapatok elfogadták diáktársaik értékelését, így alakult ki a végső sorrend. 



A szabadidős tevékenységeket a teljesség igénye nélkül csak felsorolom: 

• Tábori olimpia elméleti, egyéni és csapatversenyek, 
• Tájékozódó futóverseny, 

• Strandolás, 
• Csillagles, 

• Kirándulás a lovas tanyára, séta a tó körül, 
• Performansz, a Föld megmentéséért, 

• Szomszédolás a másik tehetségterületeknél, azok bemutatkozása, 
• Tehetségfesztivál, 
• Diszkó, tábortűz, 

• Éjszakai gombakeresés… 

Remélem a következő évben még több diákunk gyarapíthatja ismereteit a táborban. Akik ott voltak, úgy 
búcsúztak, jövőre itt találkozunk. 

Ha többet szeretne tudni a táborról, akkor az Újbuda tv adásaiból képet kaphat a tábor mindennapjairól. 

https://www.youtube.com/watch?v=J4mVJtmPqDU 

http://frissvideok.hu/regionalis/802013-video-ujbudai-mozaik-tehetsegfejleszto-tabor-soltvadkerten-
ujbudai-diakoknak-20160829 

RuzsinszkinéLukácsy Margit 

matematika tanár 

„Csodavilág föld felett és föld alatt”  

 

Természet felfedező tábor- Szögliget 

A 4.a osztály osztálytábora  

 

A tábor időpontja: 2016. június 20-24 között volt. 20 fővel 2 pedagógussal és 1 szülővel indultunk  útnak 
vonattal. 

Táborunk célja, hogy tanulóink olyan élményhez jussanak és olyan aktív felfedező és környezettudatos 
megfigyeléseket végezzenek, amelyek során a környék természetföldrajzával és hagyományaival 

ismerkedhetnek. 

 A mozgás, a barlangászat és a lovak szeretete és a lovassport népszerűsítése is céljaink között szerepelt. Az 
Aggteleki Nemzeti Park nevezetességeinek megismertetésével szerettük volna felejthetetlen élményhez 

juttatni tanulónkat. A felfedezés öröme és a helyszínen történő tanulási forma, szabadidő hasznos 
eltöltésének gyakorlása során a gyerekek szemlélete formálódott és a közösségformálás szempontjából is 

nélkülözhetetlen célok valósultak meg. 

A vonatozás után Miskolcra megérkezve külön busszal utaztunk a szállásra a Magdolna vendégházba. A 
buszos szállításban a perkupai polgármester segített, aki mindenben a szolgálatunkra volt. Nagyon 

rugalmasan állt a kéréseinkhez. Ugyanez mondható el a szállásadókról és a falubeli nénik 
vendégszeretetéről. Nagyon finomakat főztek és mindent megoldottak. A szállásunk szuper volt. Jókat 
játszottunk szórakoztunk. Szurkolhattunk a magyar fociválogatottnak, úgy hogy az egész falu hallhatta. 



Programjaink között szerepelt az Aggteleki cseppkőbarlang látogatása, amely egy egész napos program 
volt. Túráztunk Szádvárra, Perkupára és a közeli kis falukba is eljutottunk.  AHucul ménest is megleshettük, 

ahogy legelésztek. Közelről figyelhettük őket és simogathattuk etethettük őket. Rendeztünk számháborút, 
fociztunk. A faluval is megismerkedtünk és fürödtünk is a helybeli kis strandon. Hosszabb-rövidebb 

kirándulást tettünk a csodás környéken. A fagyizás sem maradhatott ki a programok közül.    Naponta volt 
szobavizit és a tábor végén értékeléssel egybekötött jutalmazással zártuk a tábort. Ugyanúgy vonattal 

utaztunk hazáig. 

A gyerekek élményekkel gazdagodva tértek haza. nagyon jól éreztük magunkat, sajnáltuk, hogy ez volt az 
utolsó közös táborunk, amelyet nem felejtünk el, mert igazán jó és vidám napokat töltöttünk el.   

Köszönet Todorovics Putnoki Petra kolléganőmnek és Bátky Renáta szülőnek, hogy elkísértek minket és 
segítették a tábor jó hangulatú megvalósulását! 

                                                                  

Mészárosné Nécsey Ildikó 

             táborvezető 

Fertőboz –Nyári tábor 

2016. június 20-24. 

 

A Kelenvölgyi Általános Iskola 20 tanulója vett részt a nyári táborban, melynek központja Fertőbozon volt. 
A kerékpáros tábor célja a Fertő-Hanság tájvédelmi körzet természeti és épített értékeinek megismerése 

volt, környezetkímélő közlekedési eszközökkel. 

Az első napon Sopronba utaztunk ahol a gyerekek feladatlap segítségével, kis csoportokban ismerték meg a 
várost, majd szálláshelyünkre, Fertőbozra utaztunk ahol egy kilátópont felkeresése után rövid 

kerékpározásra indultunk. 

A második napon felkerestük Nagycenket, vezetéssel megtekintettük a Széchenyi Mauzóleumot, majd a 
délutánt a hegykői strandon töltöttük. 

Ezt követően kerékpárral jutottunk el a Csárdakapui főcsatornához, ahol kenutúrán vettünk részt, 
megismerkedtünk a fertő tavi nádasok élővilágával és egy evezősversenyt is tartottunk a tavon. Délután 
kerékpárral indultunk Ausztriába , útközben láthattunk a Mithrasz szentélyt és Fertőmeggyes (Mörbisch) 

városát is. A délutánt ismét strandon töltöttük. 

A negyedik napot Sopronban töltöttük, vezetéssel tekintettük meg a Bányászti Múzeumot, rövid túrával 
elértük a Károly-kilátót, a délutánt pedig Lővérfürdőn töltöttük. Ezen a napon került sor a táborzáró estjére, 
ahol értékeltük a hét folyamán kitöltött kvízeket, a csapatversenyek eredményeit, valamint a szobák rendjét 

és az egyéni teljesítményeket is. 

Az utolsó napon Fertődre kerékpároztunk, megtekintettük az Eszterházy Kastélyparkot, és egy közös 
fagyizással zártuk a hetet. 

A programok megvalósításában nagy segítséget jelentettek a szőlői felajánlások is, melyeknek 
köszönhetően sikerült a kerékpárok szállítását megoldani. 

A nyári kerékpáros tábor a tervezett programokat és kitűzött céljait sikeresen megvalósította. 

Gaál Viktor 

Fotók megtekintése 



Zenei tábor  - Balatonszárszó 

 
Idei zenei táborunkat a tavaly jól bevált helyszínen, Balatonszárszón szerveztük. Napjaink énekléssel, 

zenéléssel, strandolással, fejlesztő játékokkal teltek. Az időjárás nagyon jól alakult, a kánikulának 
köszönhetően mindennap jutott idő a strandolásra vagy a Balaton vízében, vagy a szálló saját 

medencéjében. A vízben vízilabda bajnokságot, úszóversenyt rendeztünk, egymás nyakában csatáztunk és 
rengeteget labdáztunk. A strandolás mellett helyet kaptak a különböző kártyajátékok, asztalitenisz-

bajnokság, illetve csapatjátékok pl. szókereső is. 
A közös éneklés és zenélés mellett helyett kapott a tánc is. Szentivánéj alkalmából fáklyás felvonuláson 

vettünk részt, melyet közös tánc és éneklés zárt a Balaton parton. Sajnos a Múzeumok éjszakájára terezett 
kulturális programokat egy nem várt vihar meghiúsította, de jövőre szeretnénk pótolni ezt az elmaradt 

programsorozatot. 
A jó kedélyű, vidám zenetábori hangulat idén is megvalósult. Jól bevált helyszínen, folyton bővülő kis 

csapattal táboroztunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

 



 

További fotók megtekintése 

 

Ravazdon táboroztunk 

4.b 

„Mesél az erdő…”  

2016. június 20-24. 

Idén Ravazdon Magyarország észak-nyugati részén, a Győrt Veszprémmel összekötő 82. számú főút 
mentén táboroztunk. Földrajzi fekvését tekintve a Kisalföld sík vidékének és a Bakony északi lankáinak 

találkozásánál terül el, a Sokoró tájegység szerves részét képezi. Az erdei iskola a Ravazdi Erdészet 
telephelyén található. A szállásépülethez erdészettörténeti gyűjtemény tartozik, körülötte  nagy kert, 
különálló épületrészben pedig a foglalkoztató helyiségeket, melegítőkonyha és étkező egészíti ki. Az 

erdészethez lovarda is tartozik. 

A tematikus Természet-Egészség-Nevelés program igen gazdag helyi kulturális, természeti és honismereti 
ismereteket nyújtott. A színes, gyakorlatorientált foglalkozásokat az erdőpedagógia módszerével elhivatott 

erdészek,  környezetnevelési szakemberek, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere 
János  Karának oktatói vezették. A napi háromszor a közeli Jegenye étteremben étkeztünk. 

Az alábbi programokon vettünk részt a következő témákban: 



Erdő és természet: 

• erdészettörténeti gyűjtemény megtekintése, feldolgozása 
• erdei  tantúrák bejárása 

• vízvizsgálat Erdészeti tó partján 
• természet-és környezetvédelem, fenntarthatóság 

• környezetbarát hulladékkezelés gyakorlata 
• vaddisznóskert látogatása 

• vadles 
• éjszakai túra, bátorságpróba 

Környezet és egészség: 

• természet- és környezetvédelem 
• gyógynövényismeret 

• méhészeti bemutató mézkóstolással egybekötve 

Helyidentitás és viselkedéskultúra: 

• kultúrtörténeti emlékhelyek megtekintése : 

A Sólymos Szilveszter kilátó, ahonnan csodás panoráma nyílik a környékbeli falvakra,  dombokra, 
tavakra, erdőkre, a Pannonhalmi Főapátságra. 

Villebald domb: az itt található rom őrzi az emlékét a település legrégebbi templomának, amely a 
VII. századi bencés Szent Villebald püspök tiszteletére épült, és már egy 1002. évi pápai oklevél 

említi. 

IV. Béla király kútja: az elbeszélések szerint a tatárok elől menekülő IV. Béla király Ravazd 
környékén pihent meg seregével és maga is ivott az itteni híres források vizéből. A kút fölé emelt 

barokk építmény a település jelképe. 

• népi játékok, kismesterségek 

Lovaglás  és lovas foglalkozás az  erdészet lovardájában 

• kézműves műhelyfoglalkozások : faragás, bőrékszer készítése , mézeskalács készítése,írókázása,  
langalló sütése 

 Az erdei iskola moduljait kiegészítve a Pannonhalmi Főapátság és a Győri Állatkert megtekintése tette 
teljessé. A hét csúcspontjaként Pannonhalma lakosaival együtt az Apátság lábánál lévő Főtéren 

szurkolhattunk a magyar focicsapatnak az EB-n. Hatalmas élményben volt részünk. 

A hét folyamán a gyerekek saját érdeklődésüknek megfelelően maguk állítottak össze ismereteket, 
gondolkodást és emlékezet előhívó totó és kvíz feladatokat, melyet a többiek csoportmunkában oldottak 

meg. 

Az értékelő táborzáró estét az udvarban található a szabadtéri foglalkozásoknak helyt adó filagóriában 
tartottuk. A hozzá kapcsolódó kemencében a gyermekek által dagasztott langalló sült. 

A négy együtt töltött év méltó lezárásának értékelem ezt az élménygazdag, szép tábort. 

 

 Edelényiné Takács Katalin 

Fotók megtekintése                            



Erdély 

 
2016. június 19-23. 

 

Szállás:  Torda Turistaház 

Utazás: MR Reisen busz 

Ellátás: félpanzió 

Létszám: 16 tanuló 3 kísérő 

 

Programok: 

• A Király hágó 
• A tordai sóbánya megtekintése 

• Kolozsvár nevezetességeinek megismerése 
• Torockószentgyörgy vár felfedezése 

• Torda nevezetességeinek megtekintése 
• A Tordai hasadék 

• Torockó, a világörökség része 
• Bonchida Bánffy kastély 

8. osztály utolsó tábor jellemzőjeként az együttlét megerősítése, Erdély, különösen a közeli területek 
megismerése. A kulturális és természeti értékek váltakozó felfedezése. 

A szállás lehetőséget adott a természetjárásra, a szórakozásra. Lakott területtől távol, túrákra alkalmas hely. 
A programok között, után sok idő állt a tanulók rendelkezésre, hogy játszanak, beszélgessenek, hiszen ez az 

utolsó ilyen keretek közötti tábor volt számukra. 

Nagy élményt nyújtott a viszonylagos szabadság a természetben. Az állattartás kint a szabadban is nagy 
érdeklődést keltett. 

A tanulók sok élménnyel lettek gazdagabbak, éltek a lehetőséggel nagyon sok időt töltöttek el 
beszélgetéssel. 

A szállás teljesen megfelelt az ár-érték aránynak, szép, tiszta szobák. Jó ellátás. A buszvezető személyisége 
nagyon pozitív volt, jellemezte a segíteni akarás, udvariasság. 

Magatartási és egyéb problémák nem zavarták a tábor hangulatát. Betegség nem volt.  

Jó  hangulatú, tartalmas hetet töltöttünk el. 

                                                                        Hertelendy Józsefné 

Fotók megtekintése 

 

 



Nyári tábor - Kemence 

 
2016. június 20-24 

 

  A 3. évfolyam  tanulói 43 fővel Nagybörzsönyben, Kemecén táboroztak. 

 3.a osztály 26, b osztály 17 fővel, 4 pedagógussal. 

 Tervezéskor megfogalmazott célunk volt a szabadidő hasznos eltöltése, a Nagybörzsöny természeti 
kincseinek megismerése, betekintés a falusi életbe, környezettudatos viselkedésre nevelés. 

A festői környezetben lévő panzió a patak partján egy völgyben helyezkedik el. A mindennapi mozgást  
biztosította buszsofőrünk már megérkezésünk előtt, amikor kijelentette a szállástól 1 és fél km-re, hogy 

busszal nem tudunk tovább menni, mert a 3 kicsi híd melyek a patakon vezetnek át nem bírja el buszunkat. 
Így a 3 km-es sétát minden nap meg kellett tennünk  ha szálláshelyünket el akartuk hagyni. Akartuk. 

A szabadidős tevékenységek számtalan lehetőségét kínáltuk táborozóink számára. 

Városnéző sétát tettünk Vácon, a Duna partján. 

Kisvonattal utaztunk a Mária forráshoz ahol a kristálytiszta forrásvizet kóstolhattuk. 

Megismerkedhettünk egy csipkefaragó mesterrel Nagybörzsönyben, aki megmutatta világon egyedülálló 
alkotásait, és a faluban megnézhettük a felújított vízimalmot is. 

A Kacár tanyán a paraszti életet mutatta be vendéglátónk.  Népi játékokat tanított, kenyeret dagasztottunk, 
sütöttünk és ettünk. 

Környezettudatos viselkedésre ösztönzött minket, hogy sehol nem találtunk szemetest. Megtudtuk, hogy ez 
nem véletlen, és megkértek bennünket, hogy távozáskor szemeteinket is vigyük haza magunkkal. 

Salgótarjánban a Palóc Múzeumban és Skanzenben az ezen a vidéken élő emberek életével, 
tevékenységeikkel ismerkedhettünk meg születésüktől halálukig. 

A minden napra jutó program és a beszámoló elején említett gyalogtúra mellett igyekeztünk maximálisan 
kihasználni a kertben lévő medencét, focipályát, játszóteret. 

Festettünk kavicsokat, fűztünk gyöngyöt, közös csoportépítő játékokat játszottunk. 

A gyerekek öntevékenységét, aktivitását igyekeztünk kihasználni, fejleszteni mikor a tanítás utolsó heteiben 
sport és szellemi vetélkedőkkel készültek. A versenyfeladatokat önállóan kis csoportokban állították össze, 

az eszközökről, kellékekről, és lebonyolításról saját maguk  gondoskodtak. 

Az egészséges táplálkozásra való törekvésünkben sok segítséget kaptunk az SZMK-tól a nagy mennyiségű 
gyümölcs és házi sütemények csomagolásával. Nagy gondot fordítottunk a megfelelő mennyiségű folyadék 

fogyasztására is. 

A táborozás szabályai egyértelműek voltak, hiszen ez már a 3. alkalom volt. Az új gyerekek természetesnek 
vették betartását, társaiktól sok segítséget kaptak ezek elsajátításához. 

Ez volt az első alkalom, hogy a gyerekek saját maguk gazdálkodhattak zsebpénzükkel. Igyekeztünk felhívni 
figyelmüket a tudatosságra. 

Térerő nem volt a hegyek között, telefont nem hoztak a gyerekek. 



Wimmer Vince náthásan jött táborozni, sajnos szerdáig nem javult állapota, ezért ő  hazautazott. 

Szinte minden estére  jutott egy kis fejfájás, gyomorrontás, fogfájás amit Piroska néni orvosolni tudott. 

Napjaink tartalmasan, jó hangulatban teltek. Ismereteink gazdagodtak, melyeket az esti beszélgetések 
alkalmával felelevenítettünk, rendszereztünk, elmélyítettünk ha kellett. 

A tábor szervezésekor kitűzött céljainkat sikerült elérnünk, új ismereteket szereztek gyermekeink, 
gyarapodott  hon-, és népismeretük, kiváló példákat láthattak az ember és a természet kapcsolatára, 

számukra eddig ismeretlen népi játékokat tanultak. Öntevékenységük, aktivitásuk fejlődött, ismét egy 
sikeres táborozást tudhatunk magunk mögött. 

                                                                                              Visztné Bodó Ildikó 

Fotók megtekintése 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

2016/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  

 

2016/2017-es tanév 

 

eredményei 
 

 

 



 

Béres Levente László 
2.b osztályos tanulónk 

a Szabó Magda országos olvasóversenyen a 3-4.osztályosok között indult. 

VI. helyezést érte el. 

Szeretettel gratulálunk neki! 

 

@@@ 

 



@@@ 

Helytörténeti verseny eredményei: 
 

Orbán Levente - Griffith Robert ,Blahna Vilmos 
I. helyezettek 

 
Nyikos Panni, Kassay Sári, Tímár Zsombor 

IV. helyezettek 
 

Egri Péter, Bokor Márk, Nagy Máté 
IV. helyezettek 

@@@ 

 

@@@ 

 
A kerületi közlekedési versenyen született eredmények: 

 
Bognár Janka 

5.a 
I.hely 

 
Bozsó Boglár 

5.a 
II.hely 

 
Deák Csongor 

5.a 
III.hely 

 



 

 

@@@ 

A kerületi történelem versenyen született eredmények: 
 

Bozsó Boglár 
5.a 

IV.hely 
 

Doan Minh Trong 
6.a 

VI. hely 
 



Papp Dorina 
5.b 

VII. hely 
 

Kocsis Lili 
8.b 

VIII.hely 
 

Dávid Éva 
7.b 

XIII. hely 

@@@ 

 

  



 



 

@@@ 

Bendegúz matematika verseny 

Rózsa Péter iskolánk 1. b osztály tanulója a Bendegúz Gyermek és Ifjúsági Akadémia által rendezett 
matematika versenyen vett részt idén. A megyei döntőt megnyerte, majd  a  Tudásbajnokság országos 

döntőjében a kiváló 3. helyezést érte el. 

Szívből gratulálunk neki! 



 

@@@ 

 



 

 

@@@ 

A kerületi szövegértési verseny díjazottjai: 
 

3 évfolyam: 
Fábián Levente 3.a IV. helyezett 
Berczik Dávid 3.a IV. helyezett 

 
4.évfolyam: 

Ludányi Orsolya 4.a III. helyezést ért el 
Varga Ágoston 4.a IX. helyezést ért el. 



@@@ 

A gyereknapi Futsal Kupán 
2. osztályos tanulóink bronzérmesek lettek. 

 
Csapattagok: 

Csider Márk 2.a,  
Dula Gergő 2.a,  

Marton Marcell 2.a, 
Válóczi Zsombor 2.a, 
Taxidisz Simon 2.a 
Nagy Csanád 2.b 

Könczöl Márton 2.b 
Farkas Botond 2.b 

GrigattiGianmarco 2.b 

@@@ 

Az Újbuda Diákolimpián az alábbi eredmények születtek: 

Bozsó Boglár 

5.a 

III. korcsoport mezei futóverseny  I. helyezés 

--- 

Bozsó Boglár 

5.a 

600 m futás  III.helyezés 

--- 

Mezei futóverseny 

Bozsó Bercel 

3.a 

4. hely 

--- 

Balázs Barnabás 

3.a 

6.hely 

--- 

Oldal Veronika 

3.a 

8.hely 

--- 

Bozsó Bodony 

3.b 

16.hely 

--- 



Búzás Zalán 

2.a 

17.hely 

 

 

 

Fotók megtekintése 

 

@@@ 

 

A német nyelvű vers- és prózamondó versenyen: 

 

Mizsey Péter Pál 
3.a osztályos tanuló 

I.helyezést, 
 
 

Pockodi Áron 
3.a osztályos tanuló 

II. helyezést 
ért el. 

 



 

@@@ 

 

@@@ 

 

 



A Kerületi alsós matematika versenyen 
 

Ludányi Orsolya 
4.a osztályos tanuló 
IV. helyezést ért el, 

 
Süveges Ármin 

3.a osztályos tanuló 
díjazott tanuló lett. 

 
Gratulálunk! 

 

 
 

@@@ 

 



@@@ 

Az iskolai szövegértési versenyen elért eredmények: 

3. osztály 
1. Fábián Levente 3.a 
2. Bozsó Bercel 3.a 
3. Berczik Dávid 3.a 
3. Süveges Ármin 3.a 

 
4. osztály 

1. Ludányi Orsolya 4.a 
2. Varga Ágoston 4.a 
3. Pásztor Flóra 4.b 

 
Ők valamennyien továbbjutottak a kerületi versenyre. 

@@@ 

Tomosi Károly 
1.b osztályos tanuló 

Fókaolimpián mellúszásból az 1. helyet, 
gyorsúszásból a 2. helyet szerezte meg. 

 
Gratulálunk! 

@@@ 

 

Csapattagok: 

Blahna Lilla 
Blahna Rudolf 

Szarka Benedek 
Horváth Levente 

6.a osztályosok tanulók 



@@@ 

 

A versenyek részt vettek: 
 

Kövesdi Nelli 8.a 
Kardos Szilvia 8.a 

Ligeti Bernadett 8.a 
Novák Bernadett 8.a 

Egri Eszter 8.b 
Domokos Nóra 8.a 

@@@ 

Történelem házi verseny eredménye: 

5. évfolyam (két első hely) 

I.hely    Papp Dorina 5.b 

I.hely    Bozsó Boglár 5.a 

III.hely   Princz Barnabás 5.b 

6. évfolyam 

I.hely    Doan Minh Trong 6.a 

II. hely  Orbán Levente 6.a 

III. hely  Egri Péter 6.b 

7. évfolyam 

I.hely    Dávid Éva 7.b 

 



8. évfolyam 

I. hely   Kocsis Lili 8.b 

II. hely  Tell Marcell 8.b 

III. hely  Bajor Olivér 8.b 

Az első helyezettek jutnak tovább a kerületi versenyre. 

@@@ 

A német nyelvi kerületi vers- és prózamondó versenyen  

Mizsey Péter Pál 3.a I. helyezett  

és 

Pockodi Áron 3.a II. helyezett lett. 

 

Gratulálunk!  

@@@ 

 A Budapesti matematika versenyen, a kerületi versenyről bejutó első két helyezett akadályoztatása miatt iskolánk két 
tanulója indulhat  

a kerületi versenyen III. helyezettek Farkas Ajsa 7.a  és Váradi István 8.a osztályos tanulók. 

 

@@@ 

 



 

@@@ 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

@@@ 

Idén is szép eredménnyel szerepeltek tanulóink a Fekete István Szépolvasási Versenyen. 

Kollárik Benedek 4.b osztályos tanulónk  III. helyezett lett 

Kassay Sára (6.b) különdíjat kapott. 

Gratulálunk eredményeikhez! 



@@@ 

 

 

@@@ 

 

Csapattagok: 

Gárdai Dorottya 8.a  
Kocsis Lili 8.b  

Borsos Tamás 8.a  
Fogarasi  Márk 8.a 



 

@@@ 

Az országos Szónoklatversenyen Megyer Cserne (7.b) és Simon Kornél (8.b) képviselte iskolánkat.  
 

Simon Kornél a országos versenyen 3. helyezett lett.  
 

Eredményéhez gratulálunk!  
 

   

@@@ 

 



Iskolai matematika verseny rendeztünk 

2017. ápriis 4-én. 

A 3. és 4. osztályosok szép számmal indultak. 

 

Végeredmény: 

3.osztály 

I. Fábián Levente 3.a 
II. Süveges Ármin 3.a 
III. Jusztin Roland 3.a 

 4.osztály: 

I. Ludányi Orsolya 4.a 
II. Polonyi Rebeka 4.a 
III. Varga Ágoston 4.a. 

A kerületi versenyen mindannyian képviselik iskolánkat. 

@@@ 

Informatika kerületi verseny eredmények: 
 

grafika kategória: 
Deák Csongor 3. hely 

 
komplex kategória: 

Griffiths Róbert 11. hely 
 

Gratulálunk! 

@@@ 

Befejeződött a Műfüves Kispályás Labdarugó Kupa a Kerületi Diákolimpia keretében. Mind a 4 
korcsoportban indultunk s a legjobb 8 közé jutottak be csapataink. 

Az I. korcsoport az 1-2. osztályosok, ők érték el a legjobb eredményt. 
A IV. helyen végeztek. 

Csapattagok: 

2.a 
Perger Marcell 
Taxidisz Simon 

Dula Gergő 
Marton Marcell 

Csider Márk 
Válóczi Zsombor 

 
2.b 

Könczöl Márton 
Nagy Csanád 
Farkas Botond 

GrigattiGianmarco 



 

A II. korcsoport a 3-4. osztályosok, 
ők a VII. helyen végeztek. 

Csapattagok: 

3.a 
Berczik Dávid 

Balázs Barnabás 
Bozsó Bercel 
Hegyi Milán 

Papp Menyhért 
ÉbliGergely 

3.b 
Bozsó Bodony 
Balázs András 

4.a 
Samu Brúnó 
Minya Dávid 

Varga Ágoston 
 

4.b 
Blaskó Bálint 

 
A III. korcsoport az 5-6. osztályosok, 
ők a VI. helyet szerezték meg. 

Csapattagok: 

6.a 
Griffiths Robert 
Lakatos Bence 

Doan Minh Trong 

5.a 
Dabóczi Attila 
Bánki József 

5.b 
Nagy Bálint 

Gergely Tamás 
Horváth-Matheidesz Benedek 

 

A IV. korcsoport a 7-8. osztály, 
ők a VIII. helyen végeztek. 

Csapattagok: 

6.a 
Lakatos Bence 

 
7.a 

Benke Barnabás 



Hajdú Mátyás 
Blaskó Zoltán 

Dabóczi Botond 
Virizlai Zsolt 

7.b 
Fejes Olivér 

Bartha Levente 

8.a 
Jászay Krisztián 

@@@ 

Az iskolai versenyt követően a kerületi megmérettetésen 

Tomosi Lili 3.b 
III. helyezést ért el. 

Felkészítő: Szakácsi Zita 
 

Fábián Levente 3.a 
V. helyezést ért el. 

Felkészítő: Péter Judit 

 

_________________________________________________ 

2017. március 9-én iskolánkban lebonyolításra került az alsós helyesírás verseny. 

Idén 3. és 4. évfolyamon is az első három helyezett képviseli iskolánkat a kerületi versenyen. 

Eredmények: 

3. évfolyam: 

I. Berczik Dávid 3.a 
II. Dávid Levente 3.a 
III. Tomosi Lili 3.b 

4. évfolyam: 

I. Solymos Tamara 4.a 
II. Kiss Lili 4.b 

III. Ludányi Orsolya 4.a 

Gratulálunk! 

 

@@@ 



 

@@@ 

Kerületi szónoklatverseny - 2017 

Diákjaink idén is részt vettek kerületi szónoklatversenyen. Minden versenyzőnek két prózai szöveget kellet 
elmondania: egy szabadon választottat és egy előre meghatározott beszédet Kossuth Lajostól vagy 

Széchenyi Istvántól. Rengeteget készültek rá, nagyon izgultak, változatos tematikában szónokoltak és ennek 
meg is lett az eredménye, hiszen kiváló  eredményekkel tértek vissza Kelenvölgybe. 

Iskolánk tanulói külön meghívást kaptak az áprilisi 22-i Országos Szónoklatversenyre is, ahol rengeteg 
tapasztalatot gyűjthetnek és próbára tehetik magukat az ország legjobb szónokaival szemben. 

A kerületi versenyen résztvevő diákok Megyer Cserne (7.b), Kocsis Lili és Simon Kornél (8.b) voltak. 

Petansky Amandatudósító , fotós 

 

 



 

  

 

 



 

@@@ 

 

 

@@@ 

 

 



 

@@@ 

 



 
A kerületi prózamondó versenyen Kőhalmi Eszter (7.b) második helyezést ért el.  

Eredményéhez szívből gratulálunk! 

 

@@@ 

Maricza Zsuzsanna 

7.b osztályos tanulónk 

a Hermann Ottó Kárpát-medencei biológia versenyen 

6. helyen végzett. 

@@@ 

A Bolyai Természettudományi Csapatversenyen az alábbi eredmények születtek: 

3. évfolyam 

3. hely (52 csapatból) 

Grasselli Márton 
Jusztin Roland 

Könczöl Barnabás 
Stejer Zsófia 

7. évfolyam 

4. hely (44 csapatból) 

Dávid Éva 
Kőhalmi Eszter 
Megyer Cserne 

Oldal Zita 



8. évfolyam 

3. hely (37 csapatból) 

Balázs Gergő 
Jászay Krisztián 

Neszmélyi György 
Váradi István 

@@@ 

3. évfolyamon- vers kategóriában: 
Horváth Gréta 

5. helyezett lett. 

4. évfolyam - vers kategóriában: 
Uhri Domonkos Farkas 

6. helyezett. 

3. évfolyam  - próza kategóriában 
Mizsey Péter Pál 
1. helyezett lett, 

budapesti versenyen képviseli iskolánkat. 

4. évfolyamon - próza kategóriában 
Polonyi Rebeka 

7. helyezett. 

 

@@@ 



 

@@@ 

 



@@@ 

Kerületi népdaléneklési verseny 

5-6. évfolyam 

Szóló kategória  

Lipóth Sára 5.a 
ARANY minősítést szerzett. 

Kisegyüttes kategória  

Nagy Flóra 5.b 
Gazdag Orsolya 6.a 

Mester Gina 6.a 

KIEMELT ARANY minősítést szereztek. 

Ének együttes kategória  

KELENVÖLGYI KISPÁVÁK 

Nagy Flóra 5.b 
Gazdag Orsolya 6.a 

Mester Gina 6.a 
Papp Dorina  5.b 

Buda Lili 5.b 
Bozsó Boglár 5.a 
Lipóth Sára 5.a 

Teleki Teodóra 6.a 

KIEMELT ARANY minősítéssel értékelte őket a zsűri. 

7-8. évfolyam 

Szóló kategória  

 Egri Eszter 8.b 
ARANY minősítésben részesült. 

Kisegyüttes kategória  

Kőhalmi Eszter 7. b 
Monos Virág 7.b 
Berckövi Imre 8.b 

KIEMELT ARANY minősítést szereztek. 

Ének együttes kategória  

KELENVÖLGYI NAGYPÁVÁK 

Kőhalmi Eszter 7. b 
Monos Virág 7.b 
Berckövi Imre 8.b 
Megyer Cserne 7.b 

Oldal Zita 7.b 
Kósa Bence 7.b 



Nagypál András 7.b 
Bartha Levente 7.b 

Egri Eszter 8.b 

 ARANY minősítést kaptak. 

Szeretettel gratulálunk! 

@@@ 

A kerületi rajzversenyen 

Marton Marcell 

2.a osztályos tanulónk 

V. helyen végzett. 

 

Gratulálunk! 

 

@@@ 

 



Szép Magyar Beszéd - Kazinczy verseny 

iskolai fordulója, 2017. január 16. 

5-6. évfolyam 

I. Kassay Sára 6.b 
II.  Orbán Levente 6.a 
III.  Marton Míra 5.b 

Közönségszavazat: Kassay Sára 

7-8. évfolyam 

I. Oldal Zita 7.b 
II.  Gárdai Dorottya  8.a 
III.  Basa Borbála 7.a 

Közönségszavazat: Basa Borbála 

 

A kerületi versenyen  

Oldal Zita 7.b osztályos tanulónk 

III. helyezett lett. 

@@@ 

 



@@@ 

 

Csapattagok: 

4.a: 
Polonyi Rebeka 

Guth Réka 
Ludányi Orsolya 

Irás Anna 
Solymos Tamara 

 
4.b: 

Horváth Laura 
Kiss Lili 

Pásztor Flóra 

@@@ 



 

Csapattagok: 

Neszmélyi György 8.a 
Jászay Krisztián  8.a 
Borsos Tamás  8.a 
Várady István  8.a 

Szerémy Szabolcs 8.b 
György Kristóf 8.b 

Petansky Viktor  8.b 
Szöllősi Tamás 7.a 

@@@ 

 

Iskolánk újabb 3 évre elnyerte az Ökoiskola címet. 
Továbbra is folytatjuk a környezettudatos magatartás elmélyítését az iskolai élet minden színterén. 

Köszönjük a szülők együttműködését, támogató munkáját! 

 



 

@@@ 

Kreativitás verseny 

Alsó tagozat 
III. helyezés 

 
Csapattagok: 

 
Sugár Noémi 3.a 
Koscsó Virág 3.b 

Solymos Tamara 4.a 
Kiss Lili 4.b 

 
Felső tagozat 
II. helyezés 

Csapattagok: 
 

Deák Csongor 5.a 
Krizsán Nóra 5. a 

Gál Zsolna 6.a 
Balázs Dorka 6.b 

@@@ 

 

 

 



 

 

 

@@@ 



 

 

 

 



 

@@@ 

 

@@@ 

 



 

Basa Borbála, Virizlai Zsolt 
7.a 

 

Megyer Cserne, Dávid Éva 
7.b 



 

Kocsis Lili, Simon Kornél 8.b 
Balázs Gergő 8.a 

@@@ 

 



@@@ 

Montágh Imre emlékére rendezett szépolvasási versenyen az alábbi eredmény született: 
 

1. Kollárik Benedek  4.b 
2. Solymos Tamara  4.a 

3. Borsodi Virág 4.a 
 

Gratulálunk! 

@@@ 

Bolyai Matematika Csapatverseny eredményei 

 

3. évfolyam 

106 csapatból 

8. helyezett 

Jusztin Roland 
Koscsó Virág Mária 

Sánta Villő 
Tomosi Lili 

6. évfolyam 

93 csapatból 

13. helyezett 

Blahna Vilmos 
Griffiths Róbert 
Orbán Levente 

Kevi- Farkas Csaba 

7. évfolyam 

56 csapatból 

7. helyezett 

Dávid Éva 
Horváth Ágnes 



Megyer Cserne 
Virizlai Zsolt 

8. évfolyam 

41 csapatból 

9. helyezett 

Szűcs Bálint 
Simon Kornél 

Petansky Viktor 
Tell Marcell 

@@@ 

A kerületi Diákolimpia keretén belül/ került megrendezésre 
2016. szeptemver22-én Kamaraerdőn 

az Újbudai Ifjúsági Túranap. 

Eredményeink: 

I. kategória  - általános iskola alsó tagozat - 

2. helyezett:  KelenvölgyiA     „Természetvédők” 

4. helyezett:  Kelenvölgyi B    „ Felderítők” 

5. helyezett:  Kelenvölgyi C    „ Kelen kóró” 

 

II. kategória  - általános iskola felső tagozat - 

1. helyezett: KelenvölgyiA     „Hegyi kecske” 

6. helyezett: Kelenvölgyi B     „Mormoták” 

 

Gratulálunk! 

@@@ 



 
 

@@@ 
 

Kiss Godira 1.b osztályos tanuló a Kölyökligán a KelenSC csapatával az I. helyet szerezték meg. 
 

@@@ 

 



 
 

@@@ 
 

Varga Ábel 1.b osztályos tanuló Judo versenyen 2. helyezést ért el, 
Berencsi Martin 4.b osztályos tanuló III. helyezést szerezte meg. 

 
@@@ 



 
 

 



 

 
 

@@@ 



 
 

@@@ 
 

 
 
 

@@@ 
 

Hrebik Dorka 3.b 
Nyuszi Kupa úszóversenyen 

I. helyezett lett. 



 
@@@ 

 
Tomosi Károly 1.b osztályos tanulónk 
44 versenyző közül a 4. helyen végzett 

a Dunakanyarban megrendezett futóversenyen. 
 

@@@ 
 

 
@@@ 

 

 
 

@@@ 
 



 
 

@@@ 

 

@@@ 

Könczöl Márton 2.b és Kurucz Milán 3.b  
a Kelen SC versenyzői a Mikulás Kupán aranyérmet szereztek. 

@@@ 

Balázs Barnabás 3.a a Kelen SC csapatával aranyérmes az Országos Gödöllői Sátor Kupán. 

@@@ 



 
Tomosi Károly  1. b osztályos tanulónk a 

Fókaolimpia rendezvényen 
Gyorsúszásban: I. helyezett lett, 

hátúszásban a  II. helyet szerezte meg. 
 

@@@ 
 

 
Kovács Mira 1.a osztályos tanulónk akrobatikus rock and roll táncversenyen elért eredményei. 

Mira sikeresen szerepelt a Gazdagréti minik csapatában is. 
 

@@@ 
 

    
 



@@@ 
 

 
 

1. SZIVACS KUMITE versenyszám:  III. hely 
2. SHIKODACHI versenyszám:          III. hely 

@@@ 

Budapest Gyermek Atlétikai Bajnokság 
1 km gyaloglás:    

I. hely: Jakab Márton 6.b 
II. hely: Végvári Levente 6.b 

@@@ 

Samu Lili 7.b osztályos tanulónk 
a Futafok versenyen 3. helyezést ért el. 

@@@ 

Bozsó Boglár  5.a  

Diósi futóverseny 2016.09.17. 
1500 méter  5-8. osztályos kategória,  női:    

1. helyezés 
5000 méter abszolut kategória, női: 

2. helyezés 
 

Csepeli futóverseny 2016.09.18. 
3300 méter 5-6. osztályos kategória, női:     

3. helyezés 
 

Bozsó Bercel 3.a 
 



Diósdi futóverseny 2016.09.17. 
1500 méter 3-4. osztályos kategória, fiú:       

1. helyezés 
5000 méter abszolut kategória, férfi               

2. helyezés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


