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Kerületi történelem szaktárgyi versenyen újabb szép eredményekkel gazdagítottak minket 8.b-s tanulóink. 

  

Al-Farman Petra 3., Imre Ábris 4. lett. 

  

@@@ 

  

Rocky Kick End versenyen 

nagyformációban léptek fel 2.b-s lánykák, 

és szereztek ezüst érmet. 

Galambos Vera, Gerő Emese, Róka Melinda 

  

@@@ 

 



A kerületi helytörténeti verseny eredménye különösen értékes számunkra,  

hisz 5.b-s tanulóink 51 csapat közt végeztek az V. helyen úgy,  

hogy korcsoport bontása nélkül 5-8. évfolyamos tanulók közt folyt a verseny. 

  

@@@ 

  

 
  

@@@ 

  



         

     

  

@@@ 

  

HÓNAP MADARA 

ERDEI PACSIRTA 

  

 
  

Magyarországon rendszeres fészkelő. Csaknem egész Európában elterjedt. Elterjedésének déli határa 

Északnyugat-Afrikáig és Kis-Ázsiáig terjed. Legjobban szereti a ritkás erdőket, a fenyvesekben lévő, 

hangával meg páfránnyal benőtt tisztásokat, valamint a gyérfüvű vágásokat, fennsíkokat. Költöző madár, 

Közép-Európában, márciustól októberig figyelhető meg. 



Az erdei pacsirta a Közép-Európában fészkelő pacsirta-félék közül a legkisebb. 15 cm hosszú, 26-29 gramm 

súlyú madár. Felső teste és szárnya fakó rozsdabarna, a farcsík inkább szürkésbarna. Feje tetején, dolmányán 

és vállain feketebarna szárfoltok vannak. Oldala barnásba hajló rozsdásfehér, alsó testét a begyén és mellén 

keskeny, éles körvonalú, hasa oldalait pedig elmosódott szárvonalkák tarkítják; torkán sötét pontozás, 

pettyezés van. Kantárja és halántéksávja rozsdásfehéres. Szeme sötétbarna; csőre szarubarna, csak alul 

vörhenyes; lába világos szarubarna. 

A pacsirta őrhelyéről, fák csúcsáról énekel, vagy fészkelőhelye fölött keringve dalol. Fészkét a talaj 

mélyedéseibe építi. Fürgén, ügyesen mozog. Ahol nem bántják, ott jámbor; de ahol érzi, hogy üldözik, ott 

óvatos és félénk. Aprókat lépegetve s a fejtető tollazatát kissé felborzolva szokott fürgén ide-oda 

szaladgálni. Fészkét apró, saját maga kaparta mélyedésbe rakja száraz fűszálakból és levelekből. A fészket 

ugyan nem takarja gallyakkal, de azért elég jól elrejti fiatal fenyőfácskák vagy borókabokrok alá. Nyáron 

főleg rovarokkal és magokkal táplálkozik. 

Veszélyeztetettsége sebezhető kategóriába tartozik, védett. Eszmei értéke 50000 Ft. 

  

  

2 0 1 3. 

Á P R I L I S 

  

Kerületi természetismeret csapatversenyen 
5. helyezett lett iskolánk. 

Csapattagok: 

Dabóczi Réka 5.a, Sápi Nóra 5.b, Zepkó Borbála 6.a, Horváth Dominik 6.a, Weisz Tibor 6.a 

  

@@@ 

  

Kerületi matematika verseny eredményei: 

5. osztály 
Réz Noémi 23., Horváth Zsombor 28. 44 indulóból, 

6. osztály 

Kerti Rege 25., Kurucz Alexandra 17. 40 résztvevő közül, 

7. osztály  

Bodosi Csillag Virág 19., Írás Mátyás 26. 35 fő között,  

8. osztály 

Beke Ambrus 7., Molnár Benedek 11. 36  

  

@@@ 

  

Három fordulós helytörténeti versenyt rendeztek 3 fős csapatok számára. 

1. forduló – Egy XI. kerületben élő híres ember életének bemutatása (művész, politikus, zeneszerző) 

2. forduló – Megmérettetés, ahol egy XI. kerületi térkép rajzolásával, külföldi turista számára egy órányi 

hasznos programajánlat készítésével birkóznak meg a versenyzők. Valamint több megadott emléktáblát 

keresnek fel. 

3. forduló – Ide Réz Noémi, Telek Ádám, Horváth Zsombor 5.b osztályos tanulóinkat várják, mivel  az 

első két megmérettetést sikeresen teljesítették.  

  

@@@ 

  

A kerületi rajzversenyen Uzsák Noémi 8.a osztályos tanuló különdíjat kapott csendélet festéséért. 

  

@@@ 

  



A Föld napja alkalmából meghirdetett kerületi pályázatok: 

Rajzpályázaton Bajor Olivér 4.b osztályos tanulónk I. helyezést ért el. 

A Legszebb, legcsúnyább, legjobb Újbudán elnevezésű pályázaton Schile Lilu II. , Korbély Vencel III. lett, 

Nagy Dániel különdíjban részesült. 

Válaszd a vízisportot! c. csoportos pályázat eredménye: Pataki Júlia, Szegedi Blanka, Petansky Amanda 

II. helyezettek lettek, Borsos Tamás, Balázs Gergő, Szikura Andreas III. helyen végeztek. 

Tervezz vízitúrát! c. csoportos pályázaton II. helyezést értek el: Zepkó Borbála, Frey Flóra, Kurucz 

Alexandra 6.a osztályos tanulók. 

Vizek, vízpartok élővilága c. pályázat eredménye: Pápai Petra I. helyezést ért el, Balázs László II. lett, 

Mészáros Vivien különdíjban részesült. 

Legyél dunai hajós! c. csoportos pályázaton különdíjban részesültek: Horváth Dominik, Weisz Tibor, 

Gávay Dániel 6.a osztályos tanulók. 

  

@@@ 

  

A kerületi népdalversenyen most is fantasztikus eredményeket értünk el. 

Szólóban: Al-Farman Petra – kiemelt arany minősítés 

Kvartettben: Al-Farman Petra, Lelkes Petra, Uhri Sára, Panágl Zsófi – kiemelt arany minősítés 

Nagycsoportban: Al-Farman Petra, Lelkes Petra, Uhri Sári, Panágl Zsófia, Pintér Rebeka, Tóth Lujza, 

Kurucz Daniella, Steer Kinga, Pintér Réka, Frey Flóra, Nagy Zsófia – kiemelt arany minősítés 

A fővárosi népdalversenyen mindhárom kategóriában szintén kiemelt arany minősítéseket tudhattak 

magukénak.  

Az országos döntőre májusban kerül sor. 

  

@@@ 

  

 
  



Csapattagok:  

Al-Farman Petra, Sándor Luca, Kiss Márk, Boksay Bendegúz 8.b 

Griffiths Dániel 8.a osztályos tanulóink. 

  

@@@ 

  

A Föld napja alkalmából meghirdetett tájfutáson 

a 7-8. osztályosok kategóriájában 

Beke Ambrus és Kassay Kristóf 

aranyérmet szereztek. 

  

@@@ 

  

Első, második és harmadik évfolyamos diákjaink 

színházi előadást tekinthettek meg az 

Álomzug társulás előadásában  

Szépenszóló Fütyöri címmel. 

  

     

  

  

@@@ 

  

  

A Kelenvölgyi Általános Iskola csapata  

a Magyar Vöröskereszt, valamint a Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola áltl rendezett  

csecsemőgondozási verseny  

budapesti döntőjén  

VI. helyezést ért el. 
  

@@@ 

  

Bánki Anita az Örmező Költői kerületi versmondó versenyen 

II. helyezést ért el. 

  

  

@@@ 



  

 
  



 
  

@@@ 

  



A 80 nap alatt a Föld körül címmel rendhagyó szakköri foglalkozást tartottunk iskolánkban. 

Ennek keretében  

Monos János az Amazonas-medence világáról, 

Dr. Elter Tamás a cápabiológusok életéről 
tartottak előadást. 

Az előadásokat követően a gyerekek műhelyfoglalkozásokon vehettek részt. 

  

 

  

@@@ 

  

Kerületi Diákolimpián 

IV. korcsoport kosárlabda megmérettetésén 

az alábbi tanulók vettek részt: 

Boksay Bendegúz, Griffiths Dániel, Hajdú Barnabás, Imre Ábris, Írás Barnabás, Hidász Barna,  

Kassay Kristóf, Molnár Benedek, Nyikos Károly, Szűcs Sebestyén 
  

@@@ 

  

  

HÓNAP MADARA 

BÚBOS BANKA 

  



 
  

„Rigónál nagyobb és igazi szőke madár, melynek azonban nagyon és ékesen tarka a köntöse. Nyaka, a hát 

eleje és a mell halavány rozsdaszín, ilyen a feje is és ezért szőke. Dolmánya fényes fekete, fehér 

ékességekkel tarkálva; farka azonképpen fekete, rajta félholdszerű, a farcsík felé behajló fehér 

keresztszalaggal. Fejét egy felállítható és lekonyítható koronaszerű – vagy talán inkább pofoncsapott 

kalapszerű, magas tollbokréta ékesíti, tollai hirtelenszőkék, hegyük fekete, a leghosszabbaké fehér és fekete. 

Csőre hosszú, könnyedén hajló, vékony, turkálásra nagyon alkalmatos. Fészekalja négy-hét szürke, zöldes 

olajszínű, vagy agyagos, de egyszínű tojás, melyet faodvakba s az ott található korhadó részekre rakosgat le. 

Valamennyi madár közt a banka leginkább az, a mely fészkét rutítja, a melynek fiai piszokból és szennyből 

kelnek; ezért az anyamadár éppen úgy, mint fia is nagyon rossz szagú. Ezért az a «büdös» jelzője. 

Élete módja. Ez a nagyon népszerű madár – a miről már tengersok népies neve is tanuskodik – vándor és 

hazaérkezve leginkább az erdő széleit, bokrosait és a legelő közelségeit lakja. A legelőkön fáradhatatlan 

kutatója az ott elterülő, hullott lepényeknek, a melyekből a nyüzsgő bogárságot s annak álczáit kitapogatja, 

kiszedegeti és begyébe csusztatja; de működik nedves, puha talajon is, a melyből kiszedegeti a hernyót, a 

csimazt, a pajodot, a lótetűt és ivadékát; de elkapkodja a röpülő legyet, az ugró szöcskét is. Hangos madár, 

mely ágraszállva vígan hallatja pu-pu-pu-pu-pu gyorsan pergő hangját, melytől neveinek nagyobb részét 

mint: babuk, budoga, huputa stb. vette. 

Egyike leghasznosabb és legékesebb madarainknak, mely védelmet érdemel. 

Nálunk szerencsére még nem ritka.” 

Herman Ottó: Madarak hasznáról és káráról 
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Csapattagok:  

Panágl, Zsófia, Nagy Zsófia, Kurucz Daniella 

8. osztályos tanulóink 

  

 
  



Csapattagok:  

Imre Ábris, Molnár Benedek, Hajdú Barnabás, Berecz Anna, Kiss Márk, Berényi Nóra 

8. osztályos tanulóink 

  

@@@ 

  

Zrínyi Ilona matematikaversenyen  

8. évfolyamos tanulóink csapata  

2. helyezést ért el. 

Csapattagok:  

Nagy Zsófia, Al-Farman Petra, Molnár Benedek 
  

Egyéniben Nagy Zsófia 3. lett, Horváth Zsombor 5.a osztályos tanulónk a 13. 

  

Kiemelt díjat kapott Pap Gáborné pedagógusunk. 

  

@@@ 

  

Helyesírás házi versenyen a 3. és 4. évfolyam tanulói mérették meg magukat. 

  

3. évfolyam eredményei: 

I. Pápai Tekla 3.a 

II. Szendrey Zerind 3.b 

III. Dabóczi Botond 3.a 

  

4. évfolyam eredményei: 

I. Gárdai Dorottya 4.a 

II. Petansky Viktor 4.b 

III. Szerémy Szabolcs 4.b 

  

@@@ 

  

Pápai Tekla 3.a osztályos tanulónk az "Így látom a Parlament épületét" című rajzpályázatra beküldte 

munkáját. 

A meghirdetett pályázatra 1373 alkotás érkezett hazai, külföldi diákoktól egyaránt. 

Korcsoportjában a munkáját a zsűri kiállításra érdemesnek tartotta. Így büszkén tekinthetjük azt meg a 

Parlament épületében. 

  

@@@ 

  

Falmászó versenyen is részt vettünk.  

Bár iskolánk nem nyert, nagyon szép eredménnyel, jó kedvvel zárták a napot. 

  



    
  

@@@ 

  

       

  

I. osztályosaink a kerületi ügyességi versenyen bátran, ügyesen, lelkesen vettek részt. 

Két csapat is indult, így sok kicsi elsős vehetett részt a sportversenyen. 

  

"B" csapatunk XI. helyezett lett.  

Csapattagok: 

Boldog Emese, Kurucz Jázmin, Marton Míra, Nagymáté Nádja, Papp Zsófia, Keklár Kende, Molnár 

Bálint, Nagy Csongor, Pribelya Mihály, Szegedi Bence. 
  

Az "A"  csapat V. helyen végzett. 

Csapattagok: 

Bozsó Boglár, Vincze Eszter, Lipót Sára, Horváth Viktória, Pál Krisztina, Bánki József, Nagy Bálint, 

Mocsel Ábel, Janovics Márk, Ősi Zalán 
  

    



@@@ 

Kerületi DIákolimpia rendezvényen - Lány röplabda eredményei: 

- IV.korcsoport diákolimpia - 3.hely - Rácz Annamária, Stiller Barbara, Ecsedi Fruzsina, Bakik Réka, 

Uhri Sára, Czimmermann Fanni, Panágl Zsófia, Ambrus Ivett, 

- III.korcsoport diákolimpia - 8.hely - Boksay Kata, Ambrus Ivett, Zomok Dorka, Jánosi Csilla, Pintér 

Réka, Frey Flóra 6.a osztályos, Garay Emma, Lugosi Regina,  
Pap Dorina 6.b osztályos, Havasi Virág, Bordás Hanna 5.b osztályos tanulóink 

  

@@@ 

Junior fedettpályás országos krikett bajnokság zajlott Békéscsabán. 

Griffiths Dániel - Bat and Ball 1. csapat  -  I. helyezett, 

Griffiths Emese és Griffuths Róbert - Bat and Ball 2. csapat   - II. helyezett.  

  

@@@ 

Bordás Hanna 5.b osztályos tanulónk 

Weiner hangszeres tanulmányi versenyen 

ezüst minősítést kapott. 

@@@ 

Boldog Emese és Kis Fábián Anita  
Mini duó tageróiában 

bronz érmet szereztek 

rocky versenyen. 

@@@ 

  

HÓNAP MADARA 

GYURGYALAG 

  

 
  



A gyurgyalag a madarak osztályába, a szalakótaalakúak rendjébe, és a gyurgyalagfélék 

családjába tartozó faj. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1979-ben és 2013-

ban „Az év madarává” választotta. Európába májusban érkezik, augusztus végén, szeptember 

elején indul útnak Észak-Afrikába és Nyugat-Ázsiába. Tollazata a napfényben ragyogó színeket 

szór: hasa kékeszöld, dolmánya, feje gesztenyebarna, vállfoltja és torka aranysárga. Szemsávja, 

torokszalagja fekete. Hosszú, fekete csőre hegyes és enyhén hajlított. Meleg, napsütötte 

domboldalakat, a déli fekvésű homokbányákat, folyópartokat kedveli. Szárnyának fesztávolsága 

44–49cm. Tömege 40-65 g. Rovarevő specialistaként többnyire kisebb-nagyobb szitakötőkkel, 

lepkékkel és sáskákkal táplálkozik. Ahogy a nevük ("méhevő", "méhészmadár") is sejtetni 

engedi darazsakat és méheket is fogyasztanak, némileg ellenállóak a szúrásukra, de kitépik a 

fullánkjukat, mielőtt lenyelnék őket. A gyurgyalagot a méhészek valószínűleg kiirtanák, de 

távolról sem fogyasztanak annyi méhet, mint azt sokan gondolnák. Legfeljebb az esős napok 

jelenthetnek kivételt, vagy ha a kaptárakat a telep közvetlen közelében helyezik el, szinte 

felkínálva a méheket. Télen akár 2500-10.500km-t is megtesznek délre vonulva, mert 

táplálkozásukhoz csak ott találnak elegendő rovart. A meredek lösz vagy homokfalban telepesen 

fészkel. A partoldalba ássa 1,5–2 m hosszú alagútját, melynek végén található a költőüreg. 

Általában 5-6 gömb alakú fehér tojást rak. Magyarországon 1982 óta fokozottan védett madár, 

természetvédelmi értéke 100 000 Ft.  
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SÍTÁBORI ÉLMÉNYEK 

  

  

Szeretek síelni, ezért nagyon vártam a sítábort. Az indulás előtti napon hosszasan pakolásztam, 

mert nem akartam, hogy otthon maradjon a sífelszerelésem. Éjszaka alig tudtam aludni 

izgatottságomban. 

Másnap az iskola előtt volt a találkozó. Mindenki olyan sok csomagot hozott, hogy alig fért el az 

utánfutóban. Végre valahára 8.30-kor útnak indultunk. 6 órás utazás után érkeztünk meg a 

szálláshelyünkre. A szállásunk az Ossiacher- See közelében volt. Kényelmes apartmanokban 

laktunk és kaptunk reggelit, vacsorát, ebédre pedig csomagoltak nekünk. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Madarak
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szalakótaalakúak
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gyurgyalagfélék
http://hu.wikipedia.org/wiki/Faj
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Madártani_és_Természetvédelmi_Egyesület
http://hu.wikipedia.org/wiki/Az_év_madara
http://hu.wikipedia.org/wiki/Európa
http://hu.wikipedia.org/wiki/Afrika
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ázsia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szitakötő
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lepke
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sáskák
http://hu.wikipedia.org/wiki/Darázs
http://hu.wikipedia.org/wiki/Méhek
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Full%C3%A1nk&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Táplálkozás
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rovarok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lösz


Miután elfoglaltuk a szálláshelyünket, Rudi bácsi elmondta a házirendet, valamint az alapvető 

síszabályokat (pl. amikor elindulunk a sípályán, mindig meg kell nézni, hogy jön-e mögöttünk 

valaki, mert nem szabad elé kanyarodni).  

Vacsora után játszottunk és különböző vicces történeteket meséltük egymásnak. Akinek kedve 

volt tekézhetett, csocsózhatott vagy kipróbálhatta az uszodát is. 

Másnap a bőséges svédasztalos reggeli után elindultunk a sípályára. A gerlitzeni 

síparadicsomban mindenki találhat a saját szintjének megfelelő pályát. Nagyon sok a kék pálya, 

de a jól síelőknek sem kell csüggedniük, mert van számos fekete pálya is, ahol kipróbálhatják 

magukat. Mi két csoportban síeltünk, voltak kezdők és haladók is. Mi, haladók mindenféle 

pályát kipróbáltunk, még a feketét is. A legizgalmasabb az volt, amikor a sebességmérős pályán 

síeltünk. Rudi bácsi volt a leggyorsabb, én egy kicsit elmaradtam tőle. Remélem, jövőre én 

leszek a gyorsabb! 

A kezdők is napról-napra ügyesebben síeltek. Mindegyiküknek sikerült a síelés alapjait 

megtanulniuk. Amikor elfáradtunk a „Hüttében” pihentünk egy kicsit, és megkóstoltuk a 

gőzgombócot, ami igazi osztrák csemege.   

Az utolsó napon Rudi bácsi és Laci bácsi versenyt rendezett számunkra. Ugyanúgy, mint a 

versenyzőknek, nekünk is kapukat kellett kerülnünk, és persze a sebesség is számított. A 

legjobbak csokit kaptak jutalmul.  

Sajnos, gyorsan elszaladt ez a pár nap. Remélem, jövőre is lesz sítábor, amin majd több tanuló 

vesz részt, mint idén.  

Gyere el Te is és próbáld ki a síelést! 

  

                                                                                                             Rácz Annamária - 7.a. 
  

     
  

@@@ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TAVASZI TISZTASÁGI ÉS DEKORÁCIÓS VERSENY EREDMÉNYE 

 

1.a 50 pont I. hely 

1.b 50 pont I. hely 

2.a 45 pont   

2.b 50 pont I. hely 

3.a 50 pont I. hely 

3.b 49 pont   

4.a 44 pont   

4.b 49 pont   

5.a 49 pont I. hely 

5.b 38 pont   

6.a 48 pont II. hely 

6.b 44 pont III. hely 

7.a 33 pont   

7.b 39 pont   

8.a 44 pont   

8.b 43,5 pont   

  

VERSENYEREDMÉNYEK 

@@@ 

Rédei Donát 7. osztályos tanulónk a kerületi vers- és prózamondó versenyen 3. helyezett lett. 

@@@ 

Hevesy György Országos Kémiaverseny kerületi fordulóján 

Bodosi Csillag Virág 7.b osztályos tanulónk 5. helyen, 

Al-Farman Petra 8. osztályos tanulónk 14. helyen végzett. 

@@@ 

Uzsák Noémi 8.a osztályos tanulónk kerületi rajzversenyen 

külőndíjban részesült.  

@@@ 

Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny  

kerületi fordulóján kiváló eredmények születtek. 

3. helyen Nagy Zsófia, 

4. helyen Molnár Benedek, 

9. helyen Kurucz Daniella, 

11. helyen Beke Ambrus 

8. osztályos tanulónk végeztek. 



@@@ 

Iskolai vers- és prózamondó versenyre készültek tanulóink. 

Az alábbi eredmények születtek: 

Alsó tagozat: 

3. évfolyam 

vers 

1. Kőhalmi Eszter 3.b 

2. Benke Barnabás 3.a 

próza 

1. Pápai Tekla 3.a 

2. Hollós Benedek 3.a 

4. évfolyam 

vers 

1. Buza Krisztián 4.b 

2. Bajor Olivér 4.b 

próza 

1. Kecskés Ákos 4.b 

2. Simon Kornél 4.b 

Az első helyezett tanulók képviselik iskolánkat a kerületi megmérettetésen. 

Felső tagozat: 

5-6. évfolyam 

Bánki Anita 

Nagy Dániel 

7-8. évfolyam 

Rédei Donát 

Imre Ábris 

@@@ 

Al-Farman Petra  

a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium nyílt tanulmányi versenyén 

magyar nyelv és irodalom tantárgyból 

I. díjban részesült. 

@@@ 

Kerületi népdaléneklő verseny eredményei: 



5-6. osztályos kategória: 

Szóló: Pintér Réka - ezüst oklevél 

Kvartett: Ambrus Ivett, Steer Kinga, Boksay Kata, Frei Flóra - kiemelt arany oklevél 

Nagycsoport (10 fő): Ambrus Ivett, Steer Kinga, Boksay Kata, Frei Flóra, Orbán Dorottya, Pintér 

Réka, Panágl Márton  
6. évfolyamosok, 

Pápai Petra, Keklár Emília, Egri Eszter 4. évfolyamosok - kiemelt arany oklevél 

7-8. osztályos kategória: 

Szóló: Al-Farman Petra - kiemelt arany oklevél 

Kvartett: Al-Farman Petra, Uhri Sára, Lelkes Petra, Panágl Márton - kiemelt arany 

Nagycsoport (10 fő): Al-Farman Petra, Uhri Sára, Lelkes Petra, Panágl Zsófia, Kurucz Daniella, 

Pintér Rebeka, Tóth Lujza  
8. évfolyamosok, Pintér Réka, Steer Kinga, Frei Flóra 6. osztályosok. - kiemelt arany oklevél  

@@@ 

"Szép magyar beszéd" kerületi versenyen 

Rédei Donát 7.a osztályos tanulónk 4. helyezett lett, 

Kurucz Alexandra 6.a osztályos diákunk a 6. lett. 

@@@ 

HÓNAP MADARA 

SÁRGAFEJŰ KIRÁLYKA 

  

 
  

A sárgafejű királyka a verébalakúak rendjébe és a királykafélék családjába tartozó faj. Európa 

legkisebb madara. Ez Luxemburg nemzeti madara. Európa mérsékelt övi területein és Ázsia 

területén fészkel. Rövidtávú vonuló, az északi részekről délebbre vonul. Lucfenyvesekben él, 

vonulásakor lombos erdőkben is. Testhossza 9 centiméter, szárnyfesztávolsága 13-16 

centiméter, testtömege 4-7 gramm. Háta olajzöld, alsóteste szürke, fején sárga vagy 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Verébalakúak
http://hu.wikipedia.org/wiki/Királykafélék
http://hu.wikipedia.org/wiki/Európa
http://hu.wikipedia.org/wiki/Európa
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ázsia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szárny


narancssárga csík van. Pókokkal, levéltetvekkel, poloskákkal és kabócalárvákkal táplálkozik, 

melyeket a sűrű lombkoronában keresgél. Télen cinegékhez társul. Lucfenyők ágaira a tojó 

mohából és pókhálóból építi fészkét, melynek elkészítése 2-3 hétig is eltart. A fészek olyan 

kicsi, hogy éppen elférnek benne a fiókák. Fészekalja 7-10 tojásból áll. A költési időszak 15-16 

napig tart, és csak a tojó kotlik. A kikelt fiókákat a hím gondozza, miközben a tojó már elkezdi 

építeni a következő fészket a második fészekaljhoz. Magyarországon rendszeres fészkelő, de 

vonuláskor nagyobb létszámban jelenik meg. Az öreg lucosokban kis számban fészkel, főleg az 

Alpokalján és az Északi-középhegységben. A faj szerepel a Természetvédelmi Világszövetség 

listáján. Magyarországon védett, eszmei értéke 10000 Ft. 

forrás:wikipédia 

  

  

2 0 1 3. 

J A N U Á R 

  

  

 
  

Pályázat eredményei: 
  

I. Pallos Annamária és Pallos Vince 

II. Kocsi Péter 7.a 

III. Kerti Rege 6.b és Kerti Vajk 8.b 

  

Legkreatívabb etető címmel különdíjat tudhatnak magukénak  

Nagy Zsófia és Réz Adrienn 8.b 

  

@@@ 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Pókok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Levéltetvek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Poloskák
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kabóca
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cinegefélék
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lucfenyő
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tojás_(biológia%2529
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarország
http://hu.wikipedia.org/wiki/Alpokalja
http://hu.wikipedia.org/wiki/Északi-középhegység
http://hu.wikipedia.org/wiki/Természetvédelmi_Világszövetség


  

HÓNAP MADARA 

SÜVÖLTŐ 

  

 
  

„Leirás. Pacsirta nagyságú. Fejeteteje, csőretöve köröskörül, szárnya és farka fényes fekete; 

dolmánya szép hamuszürke; farcsíkja és farkalja hófehér, melle és hasa gyönyörű hajnalpiros; a 

tojónak hasafele is hamvas. Csőre kurta de nagyon vastag, csúcsán kampósan hajló. Fészekalja 

öt tojás, mely zöldeskék alapon biboros és szürke szeplőkkel tarkáló. Fészke a hegység fenyves 

részében áll, úgy öt-hat méter magasságban. Burkolata vékony ágacskákból, bélése szőrből 

készül. 

Élete módja. A süvöltő nálunk nyáron át hegyi madár, késő őszkor pedig levonul az aljakba, a 

mikor a messze éjszak nálánál erősebb testű, hozzánk telelésre levonuló süvöltőkkel találkozik 

és velök együtt barangolja az erdőt, ligetet és a kertet, még a házak közvetlen közelében is. 

Mikor a fákat hófehér, a téli Nap hideg sugaraiban csillogó zuzmara lepi el s ez a remek 

szinezetű madár a vékony ágon megtelepedik, a legszebb és legkedvesebb téli képet látjuk és 

még ezt is megszépíti mélán hangzó hivogatása, a székelység szerint süvöltése, a melytől 

székely neve is ered. Ez a hang olyan, mint a somogyi hosszú furulya legszebb középhangja. 

Fogságba ejtve külországokon nótára tanítják, a melyben mesterré válik és ekkor ötven koronáig 

is megadják az árát. Könnyen rajtaveszt, mert nem óvatos, innen van az, hogy az együgyű, 

könnyen hivő embert a gimpli névvel tisztelik meg. 

Az aljakban növényevő madár, mely nekiesik ifjú hajtásnak, rügynek, mindenféle bogyó 

magjának, mint a kányabangitáénak, az ostorményének stb.; de már dudvákra rá nem jár. 

Kemény teleken, mikor megszorul, nagyon rájár a gyümölcsfák rügyeire s ekkor kárt is okoz. 

Télen át nem ritka.” 

@@@ 

 

 

VERSENYEREDMÉNYEK 

Teleki Pál Országos Földrajz - Földtan Verseny kerületi forduló 
 

8. évfolyam: 



Al-Farman Petra 6. helyezett, 

Panágl Zsófia 10. helyezett. 

7. évfolyam: 

Kállai Júlia 7. helyezett 

Majtényi Bori 9. helyezett. 

@@@ 

Szépolvasási verseny helyi fordulójának eredményei: 
  

5-6. évfolyam: 

 

I. Kurucz Alexandra 6.a 

II. Frey Flóra 6.a 

III. Nagy Dániel 5.a 

Dicséretet érdemel: Telek Ádám 5.b, Endes Ádám 5.a 

  

7-8. évfolyam: 

 

I. Rédei Donát 7.a 

II. Al-Farman Petra 8.b 

III. Kurucz Daniella 8.b 

Külön dicséret: Tóth Lujza 8.a és Fábián Gergő 7.b osztályos tanulóknak. 

Zsűri munkájában részt vett Pintér Rebeka 8.a osztályos tanulónk, köszönet munkájáért! :-) 

@@@ 

Iskolai fizika versenyen 

  

I. Molnár Benedek 

II. Beke Ambrus 

III. Nagy Zsófia 

IV. Kurucz Daniella 

  

Valamennyien képviselhetik iskolánkat a kerületi megmérettetésen. 

@@@ 

 SPORT 

  

A Taekwondo Világszövetség mester instruktora előtt tett sikeres vizsgát: 

  

Hollós Benedek 9. KUP fokozat fehér/sárga csíkos öv, 

Hollós Gábor 8. KUP fokozat sárga öv, 

Ács Kristóf 1.a osztályos tanulónk 8. KUP fokozat sárga öv minősítéssel. 

  

@@@ 

  

Szarka Benedek 2.a  osztályos tanulónk 

Winner Sport Judó budapesti versenyen 

3. helyezett lett. 

@@@ 



  

         

WKF Országos Karate Diákolimpia 2012. november 24-én, Weidinger Tamara két bronz érmet szerzett,  

      

 
Réz Adrienn két ezüst éremmel gyarapította gyűjteményét 



       

 

Réz Noémi 6. helyezett lett. 

A verseny eredménylistáján előkelő helyen végzett a Kelenvölgyi Általános Iskola. 140 iskolából a 6. helyen 

vagyunk holtversenyben (3 induló-4 éremmel) 

@@@ 

  

Szegedi Blanka ritmikus sportgimnasztika országos versenyen csapatával II. helyezett lett. 

@@@ 

  

Pataki Júlia 4.b Magyar Kupán szinkronúszás sportágában csapatával III. helyezett lett.,  

kombinációs kűr - 1. helyezés 

@@@ 

  



Pákozdy Norbert 4.b Kempo sportágban a X. Csákvári Kupán I. helyezett lett Földharc kategóriában. 

Hárompontos küzdelem kategóriában is I. helyezett lett. 

  

@@@ 

  

Kerületi Diákolimpia Úszóversenny 

III. korcsoport (5-6. osztály) 

Bánki Anita 5.a - hátúszásban III. helyezett. 

IV. korcsoport (7-8. osztály) 

Fehér Blanka 8.a - mellúszásban III. helyezett 

Lány váltó V. helyezett lett. 

Fehér Blanka, Panágl Zsófia 8.osztály, kiegészülve Orbán Dóri, Szűcs Zsanett 5. osztályosokkal. 

@@@ 

  

  

  

2 0 1 2. 

D E C E M B E R 

  

 
  



A Decathlon áruház által 2012. november 10. - december 21. között meghirdetett "Legszebb 

sportélményem" rajzpályázaton 

iskolánk 265 rajzzal indult a nyeremény reményében. Az eredményhirdetés december 22-én 

zajlott  

melyen a Kelenvölgyi Általános Iskola az első helyezést kapta!  

Nyereményünk 20 db. Kipsta focilabda és 2 db. The Kage  

összecsukható focikapu. 
  

     

  

@@@ 

  

December 12-én a Kelenvölgyi Közösségi Házban tanulóink megörvendeztették karácsonyi 

műsorukkal a közönséget. 

Az idősek karácsonyán felléptek: 

Egri Eszter 4.b, Pápai Petra 4.a, Keklár Emília 4.a 

valamint a 3.b osztály énekkarosai Péter Judit néni vezetésével. 
  

@@@ 

  

        

 



  

Iskolánk első és második osztályos tanulói december 12-én megtekinthették a  

Magyar Népmese Színházban a Mirkó királyfi című előadást. 

Nagyon jól érezték kicsinyeink magukat, szájtátva figyelték a mesét. 
  

    

  

@@@ 

  

 



  

Iskolánk 220 tanulója, családjaik járultak hozzá a gyűjtéshez. 

Reméljük, hogy sikerül mosolyt csalni arcokra, kicsi melegséget közvetíteni a nehezebb 

körülmények közt élőknek! 

Köszönjük mindenkinek a segítséget! :-)   
  

@@@ 

  

 
  

" Egyszer volt, hol nem volt… Volt egyszer egy angol nagymama, aki, látva a világégés utáni 

állapotokat, és megsajnálva a borzalmakról mit sem tehető gyermekeket, összecsomagolta 

ajándékát egy cipős dobozba, és elküldte egy szegény gyermeknek. Nem sejthette, hogy 

egyszerű, de nemes tettét százak, ezrek, milliók követik majd, és, hogy a cipős dobozba zárt 

szeretet áttör határokat, korokat, életszemléleteket, és mozgalommá fejlődik." 

 

  

A tavalyi évhez hasonlóan, idén is - 2012. december 12-én - összefogott a 4.a osztály kis 

csapata, és Petra néni segítségével részt vettünk a cipős doboz akcióban. 23 gyerkőc összesen 

31, ajándékokkal teli, szépen becsomagolt cipős dobozt készített. Az elkészült ajándékokat 

eljuttattuk az Eleven parkba, ahonnan a Baptista Szeretetszolgálat országos önkéntes hálózatán 

keresztül juttatja el a rászoruló gyerekek számára. Így kívánunk Nekik Boldog Karácsonyt! 

  

 
  

@@@ 

  



        

 
  

2012. december 7-én, pénteken ismét korcsolyázni indult a 3.a osztály. Az előző évekhez 

hasonlóan a Sportmax 2 jóvoltából diákjaink gyakorolhatták a testnevelés óra keretein belül a 

"jégen való közlekedés tudományát." A rendkívüli tesi óra mindig nagy örömet jelent a 

gyerekeknek. Ilyenkor a szokásos gyakorlatok helyett kicsit másképp mozgatjuk meg a őket.  

Rudi bácsi ügyességi sorversenyt rendezett a 4 csapatra osztott osztálynak. A szlalomozáson 

kívül a hátrafelé korcsolyázás és a páros korcsolyázás sem maradhatott ki a feladatok közül.  A 

legkedveltebb rész azonban idén is az óra második felében megrendezett hokimeccs volt. 4 

csapat mérkőzött egymás ellen, ki ütővel ki lábbal mozgatta a korongot. A tetőterasz a szurkolók 

hangjától volt hangos. A meccsek szünetében a házigazda forró teával kínálta a tanulókat, akik - 

a napsütéses, ám fagyos időben - hálásan kortyolták a melegítő nedüt. A több, mint egy órás 

mozgás után is alig lehetett a gyerekeket lehozni a jégről. Igazán jól érezték magukat! 

Köszönjük a Sportmax 2-nek és Boros Lászlónak, hogy iskolánk tanulóinak kedvezményesen 

biztosítják ennek a kedvelt téli sportnak a gyakorlását.  
  



        

 
  

@@@ 

  

DECEMBER HÓNAP MADARA: 
  

KAKUKK 

  

 
  

A kakukk a madarak osztályának kakukkalakúak rendjébe, ezen belül a kakukkfélék családjába 

tartozó faj. 

Költési időben előfordul Európa és a mérsékelt égövi Ázsia nagy részén. Vonuló madár, a telet 

Délkelet-Ázsiában, Közép- és Dél-Afrikában, valamint a Fülöp-szigeteken tölti. 

Testhossza 33 centiméter, szárnyfesztávolsága 55-60 centiméter, testtömege 110-130 gramm. 

Tollazata világos, hátán szürkéskék színű, szürkén csíkozott alsórésze hasonlít a karvalyéra. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Madarak
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kakukkalakúak
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rend_(rendszertan%2529
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kakukkfélék
http://hu.wikipedia.org/wiki/Család_(rendszertan%2529
http://hu.wikipedia.org/wiki/Faj
http://hu.wikipedia.org/wiki/Európa
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ázsia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Afrika
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fülöp-szigetek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Centiméter
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szárny
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gramm
http://hu.wikipedia.org/wiki/Karvaly


Lehetséges, hogy ez a hasonulás egy formája, amivel a kakukk elijeszti a kisebb madarat a 

fészkéről, hogy saját tojását belerakhassa. 12 tollú farka halvány hamuszürke. 

Főként rovarokkal, különösen nagy testű hernyókkal táplálkozik. Költési időben magányos 

madár, de a telelőhelyeken állítólag olykor csapatokban figyelhető meg. 

A költési időszaka május-július közt van. Költésparazita madár, mintegy 9-25 fészket is 

meglátogat, melyekbe egy-egy tojást rak. Kedvenc gazdamadarai a nádirigó, a réti pityer és az 

erdei szürkebegy, de még sok más madár fészkébe is rak tojást. A fiókák 12 napi kotlás után 

kelnek ki, rendszerint hamarabb, mint a gazdamadár fiókái. A frissen kelt kakukkfióka kilöki a 

fészekből a többi tojást, vagy akár a frissen kelt mostohatestvéreit is, ezért a mostohaszülők 

egyetlen fiókaként nevelik. A fiatal kakukkok 19-24 nap után repülnek ki, de csak 50 naposan 

lesznek önállók. 
  

@@@ 

VERSENYEREDMÉNYEK 

a "Karácsonyfadíszek gyermekektől időseknek" Újbuda által meghirdetett versenyen 

nem csupán az volt a célunk, hogy megméressük magunkat, 

ki tudja a legszebb karácsonyfadíszt készíteni, 

ennél sokkal inkább az motivált bennünket, hogy örömet szerezhessünk a kerületben élő idősek számára. 

December 13-án tartott díjkiosztó ünnepélyen sok tanulónk kapott meghívást. 

Különdíjasok: 

Horváth Kíra 2.b, 

Béres Mária 3.b 

Az I. helyezett a versenyen iskolánk Kreatív szakkörösei lettek. 

@@@ 

Teleki Pál Országos Földrajz - Földtan Verseny 

iskolai forduló 

 

7. évfolyamon 

  

1. Kállai Júlia 

2. Majtényi Bori 

3. Stiller Barbara 

 

8. évfolyamon 

 

1. Al-Farman Petra 

2. Nagy Zsófia 

3. Panágl Zsófia 

A kerületi fordulóra az 1., 2. helyezettek mehetnek tovább. 

@@@ 

A XI. kerületi Kreativitás Versenyen  

alsós csapatunk II. helyezett lett. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Tojás_(biológia%2529
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rovarok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Május
http://hu.wikipedia.org/wiki/Július
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%B6lt%C3%A9sparazita&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tojás_(biológia%2529
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nádirigó
http://hu.wikipedia.org/wiki/Réti_pityer
http://hu.wikipedia.org/wiki/Erdei_szürkebegy
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nap


Csapattagok:  

Farkas Ajsa 3.a, Magyar Csenge 3.b, Kerti Ajsa 4.a, Simon Kornél 4.b 

Felsőseink III. helyen végeztek. 

Csapattagok: 

Orbán Dorottya, Griffiths Emese, Komáromi Petra 5.a, Kerti Rege 6.b 

@@@ 

Egri Eszter 4.b osztályos tanulónk a kerületi énekverseny győztese lett. 

A XI. kerületi Kreativitás Versenyen  

alsós csapatunk II. helyezett lett. 

Csapattagok:  

Farkas Ajsa 3.a, Magyar Csenge 3.b, Kerti Ajsa 4.a, Simon Kornél 4.b 

Felsőseink III. helyen végeztek. 

Csapattagok: 

Orbán Dorottya, Griffiths Emese, Komáromi Petra 5.a, Kerti Rege 6.b 

@@@ 

Egri Eszter 4.b osztályos tanulónk a kerületi énekverseny győztese lett. 

@@@ 

Kerületi fizikaversenyen 

4. helyen végzett 

Nagy Zsófia, Kurucz Daniella, Beke Ambrus, Griffiths Dániel 8.a osztályos tanulóink. 

@@@ 

Bolyai Matematika Csapatverseny 

eredményei: 

Beke Ambrus, Komáromi Réka, Szemenyei Domokos Döme, Griffiths Dániel 8.a osztályos tanulóink  

56 csapatból 6. helyezést érték el. 

Nagy Zsüfia, Al-Farman Petra, Imre Ábris, Kurucz Alexandra 8.b osztályos tanulók a  

7. helyen végeztek. 

Írás Mátyás, Fábián Gergely, Tell Márk, Bodosi Csillag Virág 7.b osztályos tanulók 

10. helyet szerezték megf. 

Rédei Donát, Gárdai Barnabás, Bagyinszky Barna, Benke Laura 7.a osztályosaink 

17. legjobb eredményt szerezték meg a csapatversenyen. 

Tóth Péter, Tóth Lili, Nagy Dániel, Horváth Zsombor 5.a osztályos tanulóink  

11. helyen végeztek. 

Tanári fődíj 



A tanári fődíj odaítélésékor a felkészítő tanár versenyző diákjainak nagy számát és azok eredményességét 

vették figyelembe. Ezek alapján Dél-Buda tanári fődíjának nyertese 2012-ben: 

Pap Gáborné 

Kelenvölgyi Általános Iskola, Budapest XI.  

 

 

@@@ 

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 

eredményei: 

Dávid Éva, Fejes Olivér, Kósa Bence, Markovich Vince 3. osztályos tanulóink 

13. helyet érték el. 

Komáromi Réka, Lelkes Petra, Panágl Zsófia, Pintér Rebeka 8.a osztályos diákjaink 

7. helyen végeztek. 

Al-Farman Petra, Berecz Anna, Kurucz Daniella, Nagy Zsófia 8.b osztályosaink 

8. helyezettek lettek. 

@@@ 

  

SPORT 

  

Mikulás futsal foci torna 

III. osztály 

Forgó Marcell, Dávid Levente, Hajdú Mátyás, Benke Barnabás, Boros Benedek, Bezur Krostóf 3.a 

Boda Krisztián, Fábián Bence, Fejes Olivér 3.b 

II. helyezettek lettek. 

I. osztály első tornájukon VI. helyezést értek el. 

Ébli Marci, Nagy Bálint, Tóth Bálint, Bánki József, Ősi Zalán 1.a 

@@@ 

  

Iskolai hagyományunkhoz híven idén is megrendeztük a Mikulás-futást. 

Eredmények: 

1-2. osztály:   



1. Jakab Márton 2.b, Ari Anna 2.b 

 2. Keklár Kende 1.b, Nyikos Anna Luca 2.b 

 3. Lavrik Martin 2.a, Retezi Boglárka 2.b 

 4. Rácz Botond 1.b, Bozsó Boglárka 1.a 

3-4. osztály: 

1. Serbán Sólyom 4.a, Ősi Melinda 4.b 

 2. Újvári Bálint 3.a, Horváth Ágnes 3.a 

 3. Szűcs Bálint 4.b, Pápai Tekla 3.a 

 4. Jászai Krisztián 4.a, Szegedi Blanka 4.b 

5-6. osztály: 

1. Horváth Dominik 6.a, Bánki Anita 5.a 

 2. Tóth Zsolt 5.a, Komáromi Petra 5.a 

 3. Horváth Zsombor 5.a, Zepkó Borbála 6.a 

 4. Bajor Gergely 6.b, Boksay Kata 6.a 

7-8. osztály 

1. Nyírán Tamás 8.b, Kukovecz Regina 7.a 

 2. Kassay Kristóf 8.a, Seregély Emese 8.a 

 3. Griffiths Danó 8.a, Fehér Blanka 8.a 

 4. Beke Ambrus 8.a, Baki Réka 7.a 

@@@ 
 

2012. december 2-án megrendezett Rocky Mikulás Kupán az alábbi eredmények születtek: 

Roxi kategóriában Szuper Roxik 1. helyezettek lettek. 

Csapattagok: 

Galambos Vera, Juhász Réka, Gerő Emese, Szőke Lili, Kassay Sára 2.b 

Basa Borbála, Balogh Natália 3.a, Dávid Éva 3.b 

Children C kategória Kelenvölgyis csajok 1. helyen végeztek. 

Csapattagok: 

Galambos Vera, Gerő Emese, Kassay Sára 2.b 

Balogh Natália, Basa Borbála 3.a 

@@@ 

  

Jakab Márton 2.b osztályos diákunk 1 km-es Mikulás futáson II. helyezett lett. 

@@@ 

  
Kecskés Ákos 4.b osztályos tanulónk  

karate versenyen a 9. kyu fokozatot érte el. 

@@@ 

Maricza Zsuzsanna 3.b osztályos tanulónk 

a Diákolimpián gyorsúszásban  

aranyérmet szerzett. 
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N O V E M B E R 

  

November 10-i szombati munkanapunkon kicsit a kerület napjához is kapcsolódva 

osztályaink tanulmányi kirándulásokat tettek a kerület különböző érdekes, színes, értékes 

pontjain. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezzel is lehetőséget nyújtsunk arra, hogy jobban 

megismerjék tanulóink Újbudát, lakókörnyezetüket. Reméljük, hogy mindezen értékek, 

ismeretek hasznosan beépülnek életükbe. 
  

Az alábbiakban rövidke ízelítőt kaphatunk a színes programokból: 
  

          

 
  

"Tűzoltó leszel s katona! 

Vadakat terelő juhász!" 

  

A második évfolyamosok a Feneketlen-tó körüli kellemes sétát és vadkacsák etetését követően betekintést 

nyerhettek a tűzoltók felelősségteljes, kicsit sem könnyű munkájába. 

Nagy öröm volt a számunkra, hogy bekukucskálhattunk kulisszatitkaikba. Megtudhattuk, milyen veszélyek 

leselkedhetnek ránk, miben tudnak segíteni a tűzoltók, hogyan vigyázhatunk mi magunk is arra, hogy 

elkerülhetők legyenek a balesetek, megnézhettük, milyen felszerelés van az autókon, tartalmas, részletes 

ismertetést kaptunk életükből. 

Ámulva szemléltük őket, hallgattuk az új és felidézett ismereteket.  

Azt követően lehetőségünk nyílt kipróbálni a kosaras autó adta magasságot.  

Riasztási próba alkalmával megláttuk, milyen gyorsan hagyják el bázisukat a tűzoltók,  



és bemutató során lehetőségünk volt azt is megnézni, hogyan szerelik össze a tűz oltásához az eszközöket a 

kiérkező védelmezőink. 

Rendkívüli odaadással, szeretettel meséltek nekünk azok az emberek, akikre olyan nagyon felnézünk, és 

akik rendszerint mentenek meg minket, nem törődve azzal, hogy talán a saját életüket is kockáztatják nap 

mint nap értünk. 

Sok-sok gondolattal, élménnyel térünk haza az iskolába, és egészen bizonyos, hogy van olyan kis kobak, 

melyben megszületett a vágy arra, hogy ha nagy lesz, tűzoltó lehessen majd. 

      

 
  

 @@@ 

    
Borongósan, ködösen indult az a szombat reggel, amikor is elindultunk régóta tervezett túránkra. Az 

újonnan átadott, 12 állomásos kamaraerdei tanösvény végigjárására vállalkoztunk, még a hűvös novemberi 

idő sem szegte kedvünket. Utunk során talajmintát vettünk, szemetet szedtünk, faleveleket gyűjtöttünk, 

gombákat tanulmányoztunk, és igyekeztünk megfigyelni az erdő élővilágát. A különböző állomások 

rengeteg új információval láttak el minket, olvashattunk az erdő táplálékláncáról, növényvilágáról, 

rovarfajtáiról, madarairól, emlőseiről, gombáiról, néhányhoz személyesen is volt szerencsénk. Kanyargós 

kis ösvényeken haladtunk, láttunk vaddisznó vackot, óriás madárfészket és mókus odút is. Sok élményt és 

tapasztalatot szerezve közel két óra alatt végigjártuk a tanösvényt, ám még arra is volt erőnk, hogy 

meglátogassuk a budafoki víztornyot. Meghosszabbított sétánk során tovább gyűjtöttük a hulladékot, védve, 

óvva ezzel környezetünket. Jutalmul lovagló fiatalokkal is találkoztunk, így nem maradhatott el a jól 

megérdemelt állatsimogatás sem. Majd csaknem három órás kirándulásunk végeztével fáradtan bár, de 

töretlen jókedvvel érkeztünk vissza az iskolába.  (3.b osztály) 

  



         

 @@@ 

 

         

Albertfalvi Helytörténeti és Iskolamúzeum 

Kis csapatunk egy szép szombat délelőtti napon indult neki Alberfalva utcáinak, hogy a célul kitűzött 

Albertfalvi Helytörténeti és Iskolamúzeumot elérje.Amikor megérkeztünk a Pentele utcai épülethez már várt 

minket egy bácsi, aki a házigazdánk és egyben kalauzunk is volt a falak köz. A régi fotók, táblák 

segítségével bemutatta Albertfalva történetét, a régi használati eszközök tárlata pedig a múlt hétköznapjaiba 

vezetett minket. Római kori ásatások anyagával is megismerkedhettünk. A szőlőtermesztés szintén régi 

hagyománnyal rendelkezik, ennek emlékét idézi a borgyűjtemény. Szívemhez legközelebb az iskolatörténeti 

tárlat állt. Az 1800-as évek elejétől osztálytablók sokasága őrzi számtalan albertfalvi diák emlékét. Az első 

iskolakápolna eredeti berendezését is itt állították ki. Nagyon érdekes érzés ilyen formán találkozni a 

múlttal,jó, hogy összegyűjtötték és megőrizték számunkra ezeket az emlékeket... 

Kerti Ajsa 4.a 

         

 



 @@@ 

             

  

Szombat délelőtt a 3 osztállyal ellátogattunk a Magyar Műszaki Múzeum Műszaki Tanulmánytárába. Ez 1 

kiállítóhelyen 3 különböző gyűjteményt takar, rendkívül gazdag és érdekes anyaggal. 

  

A napot kellemes sétával kezdtük. Gyalog mentünk át Rózsa-völgybe, ahol villamosra szálltunk. Az utazás 

kb. 1 órát vett igénybe. Mivel több osztály utazott együtt, nagyobb létszámban mozogtunk, a közlekedési és 

a kultúrált viselkedés szabályait fokozottan be kellett tartanunk. A gyerekek egy része viszonylag jó 

helyismerettel rendelkezik, vannak azonban többen, akik tömegközlekedési eszközzel önállóan még csak 

nagyon ritkán utaztak. 

  

  

A Műszaki Tanulmánytár speciális kiállítótér, ahol a látogatók a kiállítás és a raktár között átmenetet képző 

termekben ismerhetik meg a hazai technikatörténet fejlődését több mint 16. 000 műtárgy segítségével. A 

tárlat az egyszerű háztartási eszközöktől a világhírű találmányokig mutatja be az elmúlt évszázadok és a 

közelmúlt műszaki tárgyait. Az érdeklődők előtt a Mobileum elnevezésű gépcsarnok is nyitva áll, ahol a 

látogatók interaktívan ismerhetik meg a magyar gépfejlesztés 150 évének legfontosabb stádiumait. 

  

  

A múzeumban minden osztály külön vezetőt kapott, forgó rendszerben tekintettük meg a 3 kiállítást. 

Az egyik részben főként csillagászattal, optikával kapcsolatos tárgyakat láttunk beleértve kamerákat, 

távcsöveket, az első napszemüvegeket, stb. A második rész elsősorban a számítógépek történetét mutatta be, 

többek között egy szobányi méretű gépet, illetve robotokat. A legalsó szinten megismerkedtünk a gőzgép 

működésének elvével, számtalan modellel valamint sugárhajtású repülőgép motorral is. 

A gyerekek érdeklődéssel hallgatták a tárlatvezetőket, akik sok érdekes részlettel, történettel színesítették 

mondanivalójukat. 

  

A következő napokban az osztályok többféleképpen dolgozták fel a látottakat: 

      jegyzeteik alapján beszámoló készítés 

      TOTO – kiállítással kapcsolatos kérdések megfogalmazása, megválaszolása 

      a tárlatvezetés módszertanának megbeszélése – jó előadókészség 

  

A tanulók nagyon sok ismeretet szereztek, mely több tárgyhoz is szorosan kapcsolható úgy, mint fizika, 

történelem és földrajz.  

(7.a, 7.b, 8.b) 

  



                         

  

@@@ 

  

NOVEMBER HÓNAP MADARA: 
  

SZAJKÓ 

  

 
  

„Kisebb testű a csókánál. Tollazata vörösesszürke, gyeplője széles, fekete; búbja fehéres, feketés csíkokkal. 

Farcsíkja, farokalja fehér, szárnyán fehér tükör; farka fekete, a véneknél tövén halavány kékes 

harántcsíkokkal; legfőbb ékességei a szárnyfedő tollak, melyek keresztberóva fehér, fekete és szép kék 

csíkokat viselnek. Szeme világoskék, eleven tekintetű. Fészkét hol alacsonyan, hol magasan rakja a fákra; 

fészekalja öttől kilencz tojásig terjed; a tojások halavány, néha zöldes földön sötétesen, sűrűn és aprón 

szeplősek. 

Élete módja. A hol él, ott szavától hangos az erdő, rendes szava pedig hasonlit a «mátyás» szólamhoz, azért 

népies neve Mátyás. Sandor István uram régi szókönyvében zajgó-nak is mondja a zajtól, a melyet csap és a 

miből aztán a szajkó származnék. Eleven, nyughatatlan lakója erdőnek, bokrosnak, erdő közelében a 

kerteknek is. Mindent eszik, mindent felfal, mert nagy az ő torkossága. Dió, mogyoró, makk, bükkmag, 

gyümölcs, bogyó; aztán a gilisztán kezdve szöcskén, futóbogáron át mindennemű bogárság mind a begyébe 

vándorol; a minek kemény a héjja, mint diónak, mogyorónak, azt odvakba, résekbe még gyüjtögeti is. Ez 

idáig nem is volna baj; de már az igenis és igen nagy, hogy zajgó úr ő kegyelme még gébicsnél, szarkánál is 

nagyobb fészekrabló. Tojás, meztelen madárporonty, a fészek szélén üldögélő és anyját váró tokos poronty, 

az mind Mátyás úr prédája. Ezekért aztán még a galagonya tüskés bokrát is bújja. Szóval, nagyon káros és 

nem ajánlható kegyelemre. 

Ifjan elfogva, ha nem is válik egészen kezessé, de kalitkában és folyosókon tartva, nagyon mulatságos 

madár, mert utánzásaival nagy imposztor. Először is eltanúlja a majorság minden hangját, csipog, kukorékol, 

gágog, pityereg; közbe nyávog egyet, mint a macska, majd meg nyikorog mint az ajtó kenetlen sarka, vagy a 

targoncza kereke, szóval mulatságos egy kópé biz ő. Felelget is a hangokra; a kakasnak kakasúl, a lúdnak 

lúdúl és innen ered a népszó: 



Igen örvend a rigó, felel neki a szajkó. 

Hazánkban még jócskán van; külsejével pedig az erdő disze.” 

Herman Ottó: Madarak hasznáról és káráról 

@@@ 

  

VERSENYEREDMÉNYEK 

  

Házi ének versenyünk eredményei: 
  

3. évfolyam: 

Kiemelt arany: Kőhalmi Eszter 3.b 

Arany minősítés: Pápai Tekla 3.a, Bartha Levente, Pribelya Eszter 3.b 

Ezüst: Kósa Bence 3.b, Béres Anna 3.a 

Bronz: Fejes Olivér 3.b, Csík Vera 3.a 

  

4. évfolyam: 

Kiemelt arany: Egri Eszter 4.b 

Arany: Pápai Petra, Keklár Emília 4.a 

Ezüst minősítés: Ari Klára 4.a 

  

@@@ 

  

XI. kerületi Kresz versenyen 

Horváth Zsombor 5.a osztályos tanulónk III.,  

Fogarasi Márk 4.a osztályos diákunk szintén III. helyezett lett az egyéni megmérettetésen. 

  

 
 

Összesítésben Iskolánk a II. helyen végzett. 
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O  K  T  Ó  B  E  R 

  

Kirándulás Komáromba (5.b) 

2012. október 11-én 

  
Egy szép októberi napos reggelen elindultunk  a Kelenföldi pályaudvarról Komárom felé. 

Terveink között szerepelt a Monostori Erőd megtekintése, amely az 1848-49-es szabadságharc 

után épült. Az erőd ötlete azért merült fel a Habsburgok fejében, mert az ágyúk feltalálása 

támadhatóvá tette a régi fellegvárakat, magas fekvésük miatt könnyű célpontjaivá váltak a török 

ágyúknak. Ezek a vastag falú , alacsony , a „föld alá bújó” erődök viszont kiváló védekezési 

lehetőséget nyújtottak…..volna. 

Olyan sokáig épült ez az erőd, hogy mire felépült, feltalálták a mozsárágyúkat, amelynek már 

egyetlen építmény sem tudott ellenállni. Egy nagyon érdekes idegenvezetésen hallgattuk az erőd 

történetét és kalandoztunk a hosszú folyosókon, néhol igazi bátorságpróbát éltünk át. Az orosz 

katonák 1945 után fegyverraktárként használták az épületet, amely igencsak megrongálódott és 

még nem sikerült teljesen felújítani. 

Néhány év / évtized múlva gyermekeink már egy szabadidőközpontot fognak itt találni 

Történeti Múzeummal, szállodával, stranddal és minden földi jóval. 

Az idegenvezetés után szabad program következett: lehetett focizni, tollasozni, játszani, de 

többen megtekintettük a Kenyér Múzeumot és az 1848-49-es szabadságharcot bemutató 

kiállítást is. 

A délutáni órákban fáradtan, de szép élményekkel tértünk haza. 

  

                                                                                                                                5.b osztály 

  

     

  

@@@ 



  

A mesepark 

  

Reggel negyed nyolckor volt gyülekező az iskola előtt. A 3., a 4. és az 5. osztályosok is időben 

érkeztek. 

Fél nyolckor indultunk el. Az út három és fél óra volt. Mikor megérkeztünk először megvették 

nekünk a jegyet. A tanárok egy szoborhoz vittek, hogy amikor letelik a két óra, akkor ott 

találkozzunk.  

Amikor elindultunk először a hullámvasúthoz mentünk. Nagyon izgalmas volt ez a menet. 

Azután egy polip nevezetű játékot próbáltunk ki. Elég sokat álltunk sorba, de mi türelmetlenek 

voltunk, így végül nem ültünk fel. Azután egy vízi játékhoz mentünk. Egy sárkányba kellett 

beleülni és a magasból lecsúszni. Eléggé vizesek lettünk.  

Egy idő után megéheztünk és egy padhoz ültünk. Amikor megettük az ebédet, még egy fagyit is 

ettünk. Azután volt egy almafa, ami olyan volt, mint egy ringlispil, csak egy almában ültünk. A 

madárijesztő is érdekes volt. Hirtelen le- és felment és oldalra is mozgott.  

A két óra eltelt, gyülekezni kellett. A busszal elindultunk Kismartonba. Amikor odaértünk 

nagyon ledöbbentünk a szép kastélyon. Az Esterházy-kastély előtt egy fényképet csináltunk az 

egész csapatról. A kastély mellett nem messze volt egy sétálóutca, ahol negyed órát voltunk. 

Lehetett vásárolni is.  

Nemsokára az iskola elé érkeztünk, ahol a családtagok vártak minket. Ez a nap nagyon szép volt 

és érdekes. Reméljük jövőre is lesz! 

   

Kucsmás Tamás, Szűts Zsanett, Horváth Zsombor 5.a  

    
 

   



  

@@@ 

  

Hatodik évfolyam - Erdei iskola - Bakonybél 

  

A hatodik évfolyamosok beszámolóiból csemegéztünk. 

Íme: 
  

„Életem legjobb élménye október 1-jén kezdődött.” 

Matlag Géza 

„Az erdei iskola az egyik legjobb dolog, ami történhet egy diákkal az iskola alatt.” 

Németh András 

  

 
  

„Egy nagy átalakított pajta volt a szállásunk. Ez nekem nagyon tetszett, mert az összes lány egy 

külön szobába és az összes fiú szintén egy szobába került. Emiatt nagyon vidám volt a hangulat 

és a két külön osztály lányai jobban megismerkedtek.” 

Szabó Viktória 

„A szemünk láttára tárult fel Bakonybél élővilága.” 

Barkász Gábor 

„Harmadik nap a Kőris-hegyre gyalogoltunk fel. Rékával együtt vezettük a túrát. Szerencsére 

épségben odaértünk úgy, hogy nem tévedtünk el.” 

Zomok Dorka 

„Az utóbbi volt a leghosszabb és legkeményebb túránk. Felfelé öt és fél órát mentünk, majd a 

csúcson a kilátóból nézelődtünk. Lefelé csak másfél óra volt az út.” 

Németh András 

„Szép erdei utakon mentünk felfelé a hegyen és néha megálltunk egy-egy érdekes helyen.” 

Németh András 

  



 
  

„A sok séta nem volt indok arra, hogy ne menjünk akár kétszer annyit. Hihetetlen dolgokat 

láttunk. A természet mindent felülmúlt. Már az erdő puszta látványa elképesztő volt számomra. 

Én nagyon élveztem.” 

Barkász Gábor 

„Mikor újra megláttuk Bakonybélt hirtelen nem hittünk a szemünknek. Majdnem egyszerre 

mondtam a Gáborral, hogy civilizáció.” 

Weisz Tibor 

„Nekem legjobban az éjszakai túra tetszett, mert olyanokat hallottunk, amiket máskor nem lehet 

hallani.” 

Jánosi Csilla 

„Egyik nap voltunk az Odvas-kői-barlangban, majd később a Gerence-patakhoz mentünk, ahol a 

vízben élő kisebb állatokat vizsgáltuk.” 

Steer Kinga 

„Mindenki körülnézett és lehetett látni, hogy egy csomó denevérlyuk van a falban. Orsi néni 

direkt megkért minket arra, hogy ne világítsunk, mert a tudnivalók közt az is szerepelt, hogy ez 

Európa legnagyobb denevér párzási helye.” 

Weisz Tibor 
  

 
  

„De ezeken az embertpróbáló feladatokon segítségünkre voltak a finom ételek. Itt legalább 

mindenből nagy adagokat adtak és otthon a szálláson is lehetett válogatni az ételek közt.” 



Szabó Viktória 

„Vacsorára a fiúk készítettek lecsót. Nagyon finom volt.” 

Zepkó Borbála 

„Az is nagyon tetszett, hogy olyan sok program volt.” 

Frey Flóra 

„Szent Mauríciusz Monostor a következő célpontunk: Itt Szent Gellértről, az ereklyéről, a 

Kelen-hegyről esett szó.”  

Weisz Tibor 

„Gyógynövényből készült teákat is kóstolgattunk.” 

Zepkó Borbála 

„Délután a Pannon Csillagdába mentünk. Egy szép filmet megnéztünk és utána megnéztük 

távcsővel a Napot. A távcsőben piros színe volt és két fekete pontot lehetett látni. Utána 

megnéztünk egy robotot, ami a Marson van 2001 óta. Három hónapra tervezték, de annyira jól 

bírta, hogy inkább ott hagyták. Mivel jó sok időbe telne odamennünk így hatékonyabb egy 

robotot otthagyni.”  

Ripcse Alexandra 

  

 
  

„Nagyon sok lépcső volt meg túra, de megérte mivel nagyon szép volt minden.” 

Ambrus Ivett 

„Rengeteget kézműveskedtünk és mindegyik nagy sikerrel sült el.” 

Molnár Melitta 

„A körmöcskézés kicsit fárasztó, mert sokáig kellett csinálni.” 

Pintér Réka 

„Délután a méhekkel foglalkoztunk.” 

Ripcse Alexandra 

„Ötödik nap egy meglepetés programot terveztek nekünk a tanárok. Végül mikor odaértünk egy 

sétavonat állt előttünk.” 

Zomok Dorka 

„Pénteken elmentünk Csi-hu-huzni és először Százhalomra, majd a Pörgöl-barlangba mentünk, 

visszafele bementünk a trófea bemutatóra, ami nagyon szép és jó volt.” 

Horváth Dominik 

„Nem lehetett eltévedni benne mégha sötét is volt, mert majdnem minden út visszafelé vezetett.” 

Ripcse Alexandra 

  



 
  

„Láttunk szarvakat, agyarokat, kitömött állatokat és agancsokat.” 

Németh András 

„Jó volt látni, hogy a-sok és b-sek együtt jól érezték magukat.” 

Németh András 

„Ajánlom, hogy jövőre is menjünk, mert ez a legjobb elfoglaltság az egész világon.” 

Matlag Géza 

  

@@@ 

  

OKTÓBER HÓNAP MADARA: 
  

GYÖNGYBAGOLY 

  

 
  

  

„Igen tollas voltánál fogva majdnem varjúnagyságot mutat; szeme sötét, majdnem fekete, 

előre pillantó. Feje nagy, a fátyol igen fejlett, nyugalomban szív alakú ábrázatot alkotva, 



fehéres, szélein rozsdás; a csőr gyengén kampós, sárgás; a láb csűde véknyan tollas, az ujjak 

majdnem kopaszok; a középső ujj karma belső szélén fürészes. A test tollazata selymes, puha 

és a szép, hamuszínű háton sok fehér és sötét gyöngyözéssel; a hasfél halavány, rozsdás 

lehelettel, néha igen világos, apró fehér és sötét gyöngyözéssel. Rendes fészket nem épít, 

hanem várromok falán, tornyok belső párkányzatán, granáriumok fal törmelékén, szemetjén 

tojja le fészekalját, mely öt néha hét hosszúkás, fehér tojásból áll. Élete módja. A 

gyöngybagoly az ember környezetét keresi föl és legszivesebben épületek padlásait, a hiúkat, 

a granáriumok belső fedélgerendázatait lakja, hol a félhomály uralkodik, mely az éjjeli 

madárnak napközben is kedvez. Nyugalomban mindenféle furcsa állásokba helyezkedik és a 

fátyol mozgatásával mintha fintorítaná az arczát. A házban egyike a leghasznosabb 

madaraknak, mely senkinek sem vét s a mellett a legkitünőbb és legszorgalmasabb egérfogó, 

mert többet öl, mint a mennyit egyszerre elkölt. Igaz, hogy reá megy a denevérre, mely mint 

rovarevő hasznos, és ha hozzáfér, elviszi a madárporontyot is; de ez kivételes és semmiben 

sem csökkenti a gyöngybagoly nagy hasznosságát. Mindég eleven, tehát ártó prédával él és 

csak a legnagyobb szükségben fanyalodik a dögre. Kiáltása éjjel hallható, kellemetlen, 

rekedtes rűűű szólam, majd hortyogó és kaffogó hangok hallatszanak, a mi együttvéve 

nagyon arra való, hogy tudatlan emberek babonásságát felköltse, melynek rendes 

következése az, hogy ez a hasznos bagolymadár a csűr kapujára kiszegeztetik, a szegező 

ember nagy kárára és bizony gyalázatára is.”                                                     

Herman Ottó: Madarak hasznáról és káráról 
  

@@@ 

  

VERSENYEREDMÉNYEK 

Házi rajzversenyünk eredménye: 

3. osztály 

1. Farkas Ajsa 3.a 

 

2. Pribelya Eszter 3.b 

3. Monos Virág 3.b 

4. osztály 



1. Kerti Ajsa 4.a 

 
 

2. Szegedi Blanka 4.b 

3. Brencsák Zsanett 4.b és Gulyás Abigél 4.b 

  

  

2 0 1 2. 

S  Z  E  P  T  E  M  B  E  R  

  

  

II. KELENSULI UTCABÁL ÉS FŐZŐVERSENY 

  

 
  

  

A tavalyi év sikerén fellelkesülve 2012. szeptember 29-én második alkalommal rendeztük meg a 

KELENSULI UTCABÁLT és FŐZŐVERSENYT.    

Az égiek idén is kegyesek voltak hozzánk, igazán szép őszi nap volt szeptember 29-e. A 

főzőversenyt komoly előkészület előzte meg, már egy-két héttel a rendezvény előtt elkezdték 

tervezgetni az osztályok, közösen a szülőkkel és a gyerekekkel, hogy mit főzzenek, s hogyan 

lehetne a legötletesebb módon feltálalni az ételeket. Igazi csapatmunka vette kezdetét, ahol a 

szülők, a gyerekek, és az osztályfőnökök közösen találták ki a különböző ételeket, 

fantázianeveket, s magát a „koreográfiát”, igyekezvén túlszárnyalni a tavalyi főztöket.  

Az osztályok, évfolyamok családjaikkal együtt elfoglalták kijelölt főzőterületüket, és kezdetét 

vette a verseny. Iskolaudvarunkon mennyei illatok keveregtek, egész délután készültek a 



különleges ételek. Az osztályok asztalai olyanok voltak, mint a mesebeli „Terülj, terülj 

asztalkám!”, ahol minden megtalálható volt, mi szem s szájnak ingere. A szülői összefogásnak, 

kreativitásnak köszönhetően már maguk a megterített asztalok is szorgos kezekről árulkodtak, 

nagyszerű látvány fogadta a résztvevőket. Bejárva az udvart, kóstolhattunk chilis babot, 

grillezett húsokat, nyírségi burgonyagombóc levest, kürtős kalácsot, stb.  

Az ötletes fantázianevű ételeket és tálalást a zsűri értékelte, ezt követően került átadásra az II. 

Kelensuli Fakanál Díj.  

Az érdeklődő gyerekeknek idén is lehetőségük volt kézműveskedni, különböző tárgyakat 

készíteni, például megtanulhattak körmön fonni, vagy akár saját kezűleg készíthették el 

bábjaikat.  

A focit kedvelők is örülhettek, hiszen ismét szerveztünk barátságos mérkőzéseket a szülők és 

gyerekek számára. A focin kívül dzsúdósokat is láthattunk, az ő bemutatójuk indította el a 

programokat.  

Táncbemutatókból sem volt hiány, először a Rock and Magic SE fürge lábú táncosainak 

bemutatóját nézhettük meg, őket a Jiu Jitsu táncos bemutató követte, majd zumba táncot is 

láthattunk, amihez bárki csatlakozhatott.  

A Kelensuli kártya elfogadók termékeinek megvásárlására is lehetőség nyílt, illetve az 

érdeklődők színházjegyet is vásárolhattak. Iskolánk alapítványát támogatták a Kelensuli pólót 

vásárlók, ezúton is köszönet érte! 

Bárhol is jártunk, mindenhol jókedvű asztaltársaságok fogadtak bennünket, igazi örömteli 

együttlét volt ez. Alkalom nyílt arra, hogy a gyerekek, szülők, családok és tanárok közösen 

eltölthessenek egy nyugodt, jókedvű, felhőtlen napot.  

A színes programokat az esti utcabál zárta.  

Ezúttal, immár másodjára is egy igazán sikeres és örömteli összejövetelt éltünk át.  Ez a 

rendezvény nem csupán egy iskolai program, hanem annál sokkal több, egy nagy családi 

esemény, ahol 878 fő érezhette jól magát.  

Jövő ősszel, hagyományteremtő módon, találkozzunk ugyanitt! J 

 

Köszönjük mindenkinek, aki eljött, és velünk együtt utcabálozott! 

  



  

                                                                                                                                                                              

              Kerti Ajsa 4.a 

  



        

        

 
  

@@@ 

  

NÉPI JÁTÉKOK FESZTIVÁLJA 

         

A Magor Magyarjai Hagyományőrző Egyesület munkatársainak és iskolánk napközis 

pedagógusainak szervezésével  



2012. szeptember 28-án délután Népi Játékok Fesztiválját tartottunk.  

A fesztivált a tavasszal kiírt és elnyert pályázat alapján rendezhettük meg.  

A csodálatos időben iskolánk alsós gyerekei rengeteg népi játékot ismerhettek meg és 

próbálhattak ki.  

A rendezvény kezdetén minden résztvevő gyerek kapott egy „feladatlapot”, melyen a játékok 

nevei szerepeltek.  

A gyerekek feladata az volt, hogy az udvaron felállított játékokat keressék meg és játszanak 

velük.  

Akik minden játékot kipróbáltak jutalmul egy fából készült, nemzeti szalagra fűzött medállal 

térhettek haza.  

A több, mint 30 játék megismerése, kipróbálása egy egész délutánt vett igénybe, melyet a 

gyerekek nagyon élveztek, s nem is akartak abbahagyni.  

A legnépszerűbb játékok az íjászat, az ütlegelő, a sárkányűző, és a hordólovaglás voltak.  

A legtöbb időt a horgászatnál, az ördöglakatnál és a báránylegeltetésnél töltötték a gyerekek.  

Kitartóan, lelkesen próbálták ki a különböző játékokat az egyszerűtől a nehezebbig egyaránt.  

Nekünk felnőtteknek öröm volt nézni a kíváncsiságtól és jókedvtől fűtött arcokat, csillogó 

szemeket.  

Egyszerű, de változatos játékokat ismerhettek meg a gyerekek és pedagógusok.  

Köszönjük a Magor Magyarjai Hagyományőrző Egyesület munkatársainak, hogy iskolánk 

tanulóinak különlegessé, emlékezetessé tették ezt a délutánt. 
  



        

        

 
@@@ 

  

MADÁRBARÁT ISKOLA 

  

Kicsike emlékeztetőt kaphatunk minden héten, hogy "Madárbarát iskola" vagyunk. 

Sok kedves mozzanata mellett minden hétfőn a csengőszót madárfütty jelzi. 

Sok diákunk ezen napokon nem azt mondják, "becsengettek", hanem hogy "becsicseregtek", 

"becsipogtak". 



  

SZEPTEMBER HÓNAP MADARA: 
  

BÖLÖMBIKA 

  

 
  

„Közel akkora, mint a holló; de bokros tollazata, nyakának és lábának hosszúsága sokkal nagyobbnak 

mutatja. Tolla puha, mint a baglyoké és a színe is bagolyszín: sárgás földön barna-tarka. Csőre sárgásan 

zöld, de orma barna; lába sárgászöld, nagyon hosszú ujjakkal. Szeme sárga, akár némely bagolyé. Nyakát 

úgy be tudja húzni s a tollazattal fedni, hogy csak a hosszú láb árulja el a madár gém természetét. Fészke 

mindég magában áll a legsűrűbb nádasban, közel a víz színéhez. Fészekalja három, néha öt, zöldesen kék 

halavány tojás. 

Élete módja. Titkon lappangó, a nádasok legtömöttebb részeiben bujkáló és igen különös életű madár, mely 

mindenféle hitnek és babonának a kútforrása, pedig mindössze falánk, telhetetlen gémmadár, mely 

ugyancsak szedi a tóság apróbb ivadék halát; de belevág madárfészekbe, vizi patkányba, csíbor bogárba, 

szedi a gőtét, békát és még a lópióczát is. 

A bölömbika, a mint azt már szeme is bizonyítja, éjjeli madár és ugyancsak éjjeli kiáltásáról nevezetes. 

Tompa Mihály koszorús költő erről a nádas életének leirásában azt mondja: 

Ha vastag bömbölés hallatszik a  

Nádas felől: az a bölömbika. 

Ez a hang vastag, mély, bömbölő és mintha valami nagy állattól eredne; sok embernek nem is fér a fejébe, 

hogy ösztövér gémmadár a mestere. Szól pedig körülbelül üü-prumb–ü-prumm–üü-um. Könyvrevalót írtak 

össze a tudósok ennek a hangnak a természetéről; az igazság az, hogy a bölömbika tele szívja bárzsingját 

levegővel, a levegőt nyeli és azután hangosan böfögteti. Tudni kell, hogy ez a bölömbika hímjének a 

szerelmi dala. Hát nem is lehet minden madár fülemüle.” 

Herman Ottó: Madarak hasznáról és káráról 

  

  

@@@ 



  

SPORT 

  

Tóth Bálint 1.a osztályos tanulónk ju-jitsu sportágban ért el kiváló eredményt.  

    

 

@@@ 

Jakab Márton 2.b osztályos tanulónk Normafán rendezett futóversenyen 

500 m-es távon bronzérmes lett. 



@@@ 

Kerületi Diákolimpia 

Műfüves labdarúgás 

7-8. osztály 

I. helyezés 

Csapattagok: 

Korbály Vencel, Hajdú Barnabás, Imre Ábris, Nyírán Tamás 8.b 

Rédei Donát 7.a, Héder Norbert 8.a 

@@@ 

Jakab Márton 2.b osztályos tanuló Budapest Bajnokságon 300m-es futásban  

I. helyezett lett. 

 

@@@ 

Pápai Tekla 3.a osztályos tanulónk korcsoportjának  

gyalogló versenyén I. helyezést ért el. 

@@@ 

Fehérvári Tibor 2.b osztályos tanulónk két sportágban is remekel.  

Az alábbi oklevelek mutatják eredményeit. 



 

    

@@@ 



Nagy Balázs 1.a osztályos tanulónk 

vándor érmet szerzett 

judo sportágban.  

@@@ 

Dávid Levente  

3.a osztályos tanulónk 

SZUMO Európa Bajnokságon 

Mogyoródon 

III. helyezett lett. 

@@@ 

Weidinger Dominik 

Hayashi-ha Shito Ryu  

Országos Bajnokságon 

Shikodachi kategóriában 

I. helyezést ért el. 

  

@@@ 

Kiss Flóra  

az AIKIDO 

13. KYU 

fokozatára sikeres vizsgát tett. 

  

@@@ 

Szegedi Blanka  

ritmikus gimnasztika sportágában  

6. helyezett lett 

a 24. Csepel Kupán. 

  

 


