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Ballagás  
2006-2014 

Június 13-án tartottuk ballagási ünnepélyünket, amelyen két nyolcadik osztályunk, összesen 44 tanulónk 
búcsúzott az iskolától. 

A diákok először – a termeket körbejárva – az osztályoktól búcsúztak el, majd iskolánk udvarán tartottuk meg 
az ünnepséget szülők, nagyszülők, rokonok, iskolánk tanárai és tanulói jelenlétében. 

A közösen énekelt Himnusz után sor került a zászlóátadásra. Ezt követően először a hetedikes tanulók 
búcsúztatták el a ballagókat, majd a nyolcadik évfolyam mondta el búcsúbeszédét. 

Benis Andrea igazgató összegezte az elmúlt nyolc évet, a Kelenvölgyi Általános Iskolában töltött idő 
jelentőségét, majd ezt követte az oklevelek és könyvjutalmak átadása. 

A csodálatos, napsütéses délelőttön végzőseink az iskola énekkarával együttműködve dalokkal is készültek, 
ezután eltáncolták a búcsúkeringőt, majd a sólyomtáncon a hetedikes és elsős diákok közreműködésével 

búcsúztak az iskolától. 

Kívánunk nekik sikereket a jövőben! 

 

„Lehet, hogy gyenge néha még a hangunk, 
Lehet, hogy léptünk még bizonytalan, 

De indulunk: a szépet, jót akarjuk 
S érezzük, hogy hitünknek szárnya van!” 

(Juhász Gyula) 

 

Szépkorúak köszöntése  
2014. június 

Az Alabástrom utcai idősklubban teadélután keretében köszöntötte a Kelenvölgyi Polgárok Köre a 
szépkorúakat. Az eseményen diákjaink műsorukkal járultak hozzá a köszöntéshez. 

"Az időseket ezúttal a Kelenvölgyi Általános Iskola tanulói szórakoztatták: a diákok furulyakoncerttel és 
népdalokkal ajándékozták meg a meghatódott szépkorúakat." - olvasható Újbuda Önkormányzatának 

honlapján. 

A teljes cikk megtekinthető: 
http://www.ujbuda.hu/hirek.php?articleid=7131&ref=hirek&page=  

(Az alábbi fotók is Újbuda honlapján jelentek meg.) 



 

 

 

 

Óriáskerék 
Jutalomkirándulás 2014. június 4. 

Június 4-én (szerdán) az iskolavezetőség jutalomkirándulásban részesítette azokat a tanulókat, akik a 
közelmúltban kiemelkedtek tanulmányi eredményükkel, versenyeken való részvételükkel és közösségi 

munkájukkal. 

A kiválasztott diákok – köztük én is – Erzsi néni és Virág tanárnő társaságában egynapos kiránduláson vettek 
részt, s elmentek az Erzsébet-téren kiállított óriáskerékre. 

A gyerekek a tanárok kíséretében, négy csoportban ültek fel a hatalmas Sziget Eye-ra. Nagyon élveztük azt a 10 
percet, amíg fent voltunk. Az óriáskerékről csodálatos kilátás nyílt a városra, többek között láttuk a Bazilikát, a 
Parlamentet, a Szabadság-szobrot, a Mátyás-templomot és a Halászbástyát is. Amire egy kicsit irigyek voltunk, 

az csupán annyi, hogy a tanárok kétszer mentek, hiszen minden csoportot felkísértek. 

Az óriáskerék után a Deák Ferenc téren nézelődtünk és fagyiztunk. 

Remélem, lesznek még máskor is ilyen jó és élvezetes programok az iskola szervezésével. 

(Horváth Zsombor, 6.a) 



 

A jutalomkirándulásban részesülő gyerekek névsora:  

Dabóczi Botond (4.a) 

Horváth Ágnes (4.a) 

Dávid Éva (4.b) 

Tóth Lili (4.b) 

Ari Klára (5.a) 

Neszmélyi György (5.a) 

Bajor Olivér (5.b) 

Pataki Júlia (5.b) 

Horváth Zsombor (6.a) 

Lénárd Adrienn (6.a) 

Petik Panna (6.b) 

Kurucz Alexandra (7.a) 

Szabó Viktória (7.a) 

Garay Emma (7.b) 

Majtényi Máté (7.b) 

Benke Laura (8.a) 

Ecsedi Fruzsina (8.a) 

Fábián Gergő (8.b) 

Tell Márk (8.b) 

Köszönjük a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. támogatását. 

 



 

 

ViaCommunity Day 

Már harmadik éve fantasztikus segítséget kapunk a Viacom Global Hungary Kft.-től. Idén az önkéntesek segítő 
kezei által iskolánk "kis háza" szépülhetett meg.  

Ami így festett eddig: 

 

 

 



munkájuknak köszönhetően már így pompázik: 

 

 

 

Köszönjük szépen Pethes Ágnes - Wimmer fiúk édesanyjának - szervezését! 

 

 



Patak Parti  
2014. május 

2014. május 24-én a Pávakörrel ismét felléptünk a már 17. éve megrendezésre kerülő „Patak Parti”-n a 
Rózsavölgyi Közösségi Házban. 

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy minden évben számítanak részvételünkre. 

Délután 1 órakor találkoztunk szépen pávaruhába felöltözve. Egy utolsó próba után színpadra léptünk. Először 
a kis elsősök - másodikosok énekeltek el egy népdalcsokrot. Néhány dalba mi is besegítettünk. A közönségnek 

nagyon tetszett, mert annyira aranyosan énekeltek. 

Ezután mi, a nagyobbak következtünk. Egri Eszter (5.b.) kezdte egy gyönyörű szólóval majd mi is 
csatlakoztunk és egy válogatott népdalcsokorral kedveskedtünk a közönségnek.  Azután Nagy Dani (6.a.) 

hegedült. Idén, több, már régebben végzett tanítvány is fellépett velünk. Ők zárták műsorunkat. 

Miután végeztünk még többen ott maradtunk, hiszen annyi mindent lehetett csinálni (agyagozás, festés, aszfalt-
rajzverseny). A délután folyamán a testvérem, én és még páran az iskolánkból újra színpadra álltunk, de most 

táncoltunk. Volt tombola, Baranta harcművészet bemutató, felnőttek énekeltek, egy bácsi elmondott egy hosszú 
mesét furcsa tájszólásban. 

  

A nagyobbakkal bújócskáztunk és sokat nevettünk. 

Mint mindig a napot a Spárga zenekar zárta. Ekkor már nagyon sokan voltak és többen táncoltak is. Az este 
fénypontja, amit mindenki nagyon várt a tűztánc volt. Én most láttam először és nagyon tetszett. Az elsősorban 

ültem, ami elég izgalmas volt. 

Nagyon jól éreztem magam és örülök, hogy végig ott lehettem. (10:30-ra értünk haza). :) 

Remélem jövőre is megyünk! 

Lelkes Flóra (4.b.) 

 



 

 

 

Vendégünk volt Buzánszky Jenő  
Az egykori Aranycsapat tagja 

 

2014. május 21-én vendégünk volt Buzánszky Jenő bácsi az egykori aranycsapat tagja. Monos János - Virág 
apukája - segített nekünk, hogy ez a remek találkozó létrejöjjön. 

Nagy készülődés előzte meg a személyes találkozást. A gyerekek előzetes gyűjtő, kutató munkába fogtak, 
archív felvételeken nézték meg a nevezetes mérkőzéseket. Amikor elérkezett a nagy nap, hatalmas vastapssal 

üdvözöltük Jenő bácsit, aki úgy jött közénk, mintha régen ismertük volna. Mesélt a múltjáról, a kemény 
edzésekről, a lemondásokról, a siker érzéséről és arról is beszélt, hogy kemény munkával, kitartással, hittel kell 

a jövő nemzedékének tanulni és elvégezni minden feladatot a siker érdekében. 

A találkozó végét aláírás zárta. Voltak, akik labdát, cipőt, mezt vagy újságot, könyvet, képet írattak alá. Nagyon 
nagy élmény volt azoknak, akik jelen lehettek. A Baráti bőrlabda edzői is meghatódottan készítettek Jenő 

bácsival fényképet. De azt gondolom, hogy mi tanárok és igazgatónőnk, Benis Andrea is elérzékenyültünk, 
hogy egy ilyen szerény, világhírű emberrel találkozhattunk. Igazi példaképet mutathattunk be tanítványainknak. 



Péter Judit tanít 

 

Német nyelvi tábor  
2014. május 

Május 11-én fél kilenckor érkeztek a gyerekek az iskola elé. Mindannyian nagyon várták a tábort, köztük én is. 
Az egy hét nagyon izgalmasnak ígérkezett. A sok búcsúzkodás után a busz elindult négy tanárral és 

harminckilenc diákkal a fedélzetén. 

A több mint nyolc óra úton volt, aki zenét hallgatott, volt ki olvasott, vagy éppen vicceket mesélt a többieknek. 
Háromszor megálltunk, hogy ki tudjunk nyújtózni. Estefelé megérkeztünk Waldkirchenbe. Mindenki 

lepihenhetett a szobájában. 

Másnap reggel korán ébredtünk fel. A bőséges reggeli után az iskolába mentünk. A tanárokkal fogalmazásokat 
írtunk, de legfőképpen játszottunk. A játékok alatt sokat szórakoztunk. Délután az Aldersbacher sörfőzdéjébe 

mentünk. A ciszterci-rend gyárában körbevezettek minket, ahol mindent megmutattak nekünk. Este nem maradt 
el a szórakozás, amikor szinte az összes diák egy szobában gyűlt össze. 

 

A következő napon gyorsan elszállt a délelőtti tanítás. Az iskola után Passauba indultunk. Az első magyar 
királynénk híres városában két csapatra oszlottunk. Az ókorban alapított településen gyönyörű utcácskákban 

sétáltunk. Bementünk a Szent István dómba és a régi városházába is, ahol nagyon szép termeket és 
festményeket láttunk. Ezután a vad Inn partjára mentünk. A tavalyi árvíz nyomai még ma is láthatóak a parton 

lévő épületeken. Miután megcsodáltuk a folyót és környékét, szabadidőt kaptunk. Sajnos eleredt az eső, de még 
így is sokat nézelődtünk a városban. A városnézés után a főtéren találkoztunk, ahonnan a szállásra mentünk. 

Még a vacsora előtt négy-öt fős csapatokra osztott minket Erzsi néni, Kati néni, Nelli néni és Józsi bácsi. 
Feladatokat kaptunk, amelyekre a megoldást csak a waldkircheni emberek tudják. Így hát az utcára indultunk és 

kérdezősködni kezdtünk. A finom vacsora után mindenki fáradtan dőlt az ágyára (bár még ezen a napon sem 
aludtunk el túl hamar). 



 

Másnap reggel is korán felébredtünk. A szobákat rendbe raktuk (mint minden reggel) majd a szokásos két 
nyelvi tanórára indultunk. A tanítás után a csodás Western Pullman City-be mentünk. A városban voltak 

szalonok, kocsmák, postakocsik, egyszóval minden, ami vadnyugat. Lehetett célba lőni, rodeózni, kisvasutazni 
és kalandpályára menni is. A városban hatalmas show-t tartottak, amelyben voltak katonák, cowboyok, 

bölények és még sok minden más. Egyszerűen csodálatos volt. Mintha a XIX. századi Amerikába léptünk volna 
be. Sajnos öt órakor elhagytuk a vadnyugatot. A vacsora után még elmehettünk sétálgatni, focizni, vagy éppen 

vásárolni. 

  

Csütörtökön egy másik iskolában voltunk. Itt zenés műsorral fogadtak minket. Egy óra után egy erdőbe 
indultunk, ahol különleges hangszerek álltak. A rövid séta után elbúcsúzkodtunk Steffitől és a két Lisától (ők 
voltak a tanáraink). Délután egy kilátóhoz mentünk. A 44 m magas különleges építményből gyönyörű kilátás 
nyílt az erdőkre és a falvakra. Sokáig csodáltuk még a tájat. Estefelé még kaptunk feladatokat Erzsi néniéktől. 

A rákövetkező nap már nem voltunk iskolában. Délelőtt egy tóhoz sétáltunk el. Az utunk szép erdőkön vezetett 
át. A túra után Waldkirchen fürdőjébe mentünk. Az uszodában nagyon jót játszottunk, amiből szinte mindenki 
kivette a részét. Este a tanárok értékelték a hetet. A csapatversenyek nyerteseinek kiosztották a jól megérdemelt 

csokit. 

Vasárnap korán elindultunk. Egyszerre voltunk vidámak és szomorúak. Vidámak, mert nagyon jó volt ez a hét, 
és szomorúak, mert véget ért. Gyorsan elszállt az idő! 

Gyönyörű helyeken jártunk, mindenhol volt valami olyan dolog, ami érdekelt minket! Köszönjük a 
programokat Erzsi néninek, Nelli néninek, Kati néninek és Józsi bácsinak! Nagyon jó táborunk volt. 

(Nagy Dániel 6.a) 



   

 

Hahó, Kelenvölgy!  
Iskolánk tanulóinak közreműködésével 

Iskolánk énekkara, valamint furulyaszakköre részvételével zajlott a Kelenvölgyi Polgári Kör díjátadó 
rendezvénye, 

amelyen tanulóink Szent István énekeket adtak elő a jelenlévőknek. 

Igényes produkciójukat köszönjük. 

 

Virágok vetélkedése  
Népdalénekes találkozó 

 

A XIII. "Virágok vetélkedése" Népdalénekes Palánták és Ifjak Kárpát-medencei Találkozóját 
a Domonkos Pál Péter Általános Iskolában rendezték meg májusban, amelyen iskolánk énekkarának több tagja 

is részt vett. 

A fesztiválra általános, középiskolás és főiskolás korú, határon innen és túl élő tanulók érkeztek, többek között 
Moldvából és Kárpátaljából is. 



A fesztivál résztvevői népdalokat és népi gyermekdalokat adtak elő önálló előadásban, majd az énekek 
bemutatása után vidám táncházzal töltötték kicsik és nagyok az időt. 

Tündik Tamás (néphagyomány- és néptánc tanító) jó szóval értékelte a produkciókat, majd megajándékozta az 
énekeseket gyönyörű kézműves emlékekkel: mézeskalácsot, 

szőttes tarisznyát, Erdélyben készült kerámia plakettet kaptak a tanulók. 

 Tanulóink, akik képviselték iskolánkat: 

Egri Eszter 
Pápai Tekla 
Pápai Petra 

Parti Boglárka 

 

 

 

 

 

 



Újbudai Tavaszi Hangverseny  
2014. április 29. 

„Teljes lelki élet zene nélkül nincs. 

Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.” 

                                                                                                    Kodály Zolán 

 

2014. április 29-én került megrendezésre az Újbudai Tavaszi Hangverseny című rendezvény a Budai Ciszterci 
Szent Imre Gimnázium dísztermében. 

Ekkor került sor a kerületi népdaléneklési verseny ünnepélyes díjkiosztójára. 

A díjakat átadta: Farkas Krisztina, a Köznevelési Bizottság alelnöke 

Iskolánk énekkara évek óta színvonalas műsorral lép fel a rendezvényen. 

Az idei műsor résztvevőinek névsora: 

Hollós Benedek, Béres Erzsébet, Horváth Ágnes, Telek Boglárka, Béres Mária, Pápai Tekla 4.a, 
Nagypál András, Markovich Vince, Varga Márton, Wágner Valéria, Tóth Lili, Kőhalmi Eszter, Oldal Zita, 
Samu Lili, Wágner Margit, Lelkes Flóra, Findics Lili, Rácz Réka, Monos Virág, Pribelya Eszter, Megyer 

Cserne, Juhász Viktória 4.b, Egri Eszter 5.b, Panágl Márton, Nagy Dániel 6.a, 
Demeter Bianka, Bordás Hanna 6.b, Ambrus Ivett, Steer Kinga, Pintér Réka, Frey Flóra, Shile Lila 7.a. 

Gratulálunk! 

 

Tavaszi iskolazöldítés  
2014. április 

Április 12-én, szombaton délelőtt – hagyományainkhoz híven – megszerveztük az iskolazöldítési akciónkat. 
Ekkor valósítottuk meg a palántaprogramot is. Rengeteg egynyári, évelő és sziklakerti növényt ültettünk el. 

Két lelkes csoport  a TE SZEDD! takarítási akció keretében összeszedte az eldobált szemetet Kelenvölgy és 
Rózsavölgy utcáin. 

129 diák, 135 szülő, nagyszülő, óvodás korú testvér és 25 iskolai dolgozó lelkes munkájának köszönhetően 
ismét gyönyörű lett intézményünk kertje, tisztább lett iskolánk környezete. 

Köszönjük az osztályok szülői munkaközösségeinek támogatását, szülők és nagyszülők támogató segítségét. 



  

   

  

A képeket Sonic készítette 

 



Víz világnapja 

 

LÁTOGATÁS A SZIKVÍZÜZEMBE 

„Víz! Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek anélkül, hogy 
megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy.” (Saint-Exupéry) 

A természetes, tiszta ivóvíz jóízű, kiváló szomjoltó, és ásványi anyagokat tartalmaz. Ez a legfontosabb folyadék 
az ember számára, hiszen a gyermekek testének 75-80%-át, a felnőttekének 60-70%-át víz alkotja. 

A víz világnapja alkalmából március 21-én, pénteken a Szikvízüzemben jártunk. Megismerkedtünk a szódavíz, 
illetve a szénsavmentes ásványvíz palackozási eljárásával. A szikvíz – vagyis a szódavíz – természetes szén-
dioxiddal dúsított ivóvíz, amelyet zárt rendszerű technológiával palackoznak ballonokba vagy úgynevezett 

PRB-palackokba. 

A víz PC ballonba kerül. A palackot először kifertőtlenítik, kimossák egy erre készült gép segítségével. Ezután 
a PC ballont áthelyezik egy másik gépbe, ami friss ivóvízzel tölti meg a 19 literes tárolót. Végül egy erős 

kupakkal zárja be. Ezeket a kész, töltött ballonokat használják a vízadagoló automatákban. 

Miután végignéztük a folyamatot, megkóstolhattuk a szikvizet, és szörpöt is ihattunk. 

Az embernek vigyáznia kell a vízre, hiszen nagyon sok ország szenved ivóvíz hiányában. Csak akkor fogjuk 
észrevenni ennek fontosságát, amikor már nincsen. A Föld 75%-a víz, ennek mindössze 1%-a édesvíz. Ivóvizet 

csak édesvízből lehet előállítani, de a szennyezések hatására egyre csökkennek a készletek. 

Ne pazaroljunk, mert A VÍZ AZ ÉLETÜNK, AZ ÉLETÜNK A VÍZ! 

Kurucz Alexandra (7.a) 

 

 

 



DÖ jutalomkirándulás  
2014.Szent István Bazilika 

Hagyományainkhoz híven a diákönkormányzat az idei tanévben is jutalomkirándulásban részesítette azokat a 
tanulókat, akik kiváló eredményeket értek el a tudományok, művészetek, valamint a sport területén, képviselték 

iskolánkat a legkülönfélébb versenyeken, megmérettetéseken, s kiemelkedtek a közösségi munkájukkal. 

Alsó tagozaton a négy vagy több igazgatói dicsérettel, míg felső tagozaton három vagy annál több igazgatói 
dicsérettel büszkélkedő tanulóink kapták jutalmul az egynapos programot. 

Az idei kirándulás úti célja a Budapest szívében található Szent István Bazilika volt. A vezetéses látogatás 
során nemcsak a Bazilikát, hanem annak altemplomát, kupoláját is megcsodálhatták a tanulók, s 

gyönyörködhettek a látványban, amelyet a Panoráma kilátó nyújt a turisták számára. 

A program megszervezését köszönjünk Bánki Józsefnek, valamint a diákönkormányzatnak. 

Tanulóink, akik a jutalomkiránduláson részt vehettek: 

 

Pribela Miklós (2.b) 

Blaha Lilla (3.a) 

Blaha Vilmos (3.a) 

Griffiths Róbert (3.a) 

Igaz Laura (3.a) 

Ari Anna (3.b) 

Berczik Attila (3.b) 

Galambos Vera (3.b) 

Juhász Réka (3.b) 

Kiss-Puskár Panna (3.b) 

Wimmer Máté (3.b) 

Pápai Tekla (4.a) 

Kőhalmi Eszter (4.b) 

Lelkes Petra (4.b) 

Megyer Cserne (4.b) 

Monós Virág (4.b) 

Németh Laura (4.b) 

Varga Márton (4.b) 



Tóth Lili (4.b) 

Keklár Emília (5.a) 

Pápai Petra (5.a) 

Egri Eszter (5.b) 

Bánki Anita (6.a) 

Dabóczi Réka (6.a) 

Lénárd Adrienn (6.a) 

Nagy Dániel (6.a) 

Orbán Dorottya (6.a) 

Panágl Márton (6.a) 

Demeter Bianka (6.b) 

Ambrus Ivett (7.a) 

Frey Flóra (7.a) 

Pintér Réka (7.a) 

Schile Lilu (7.a) 

Steer Kinga (7.a) 

Zepkó Borbála (7.a) 

Garay Emma (7.b) 

Majtényi Máté (7.b) 

Szilágyi Lili (7.b) 

Ecsedi Fruzsina (8.a) 

Rédei Donát (8.a) 

Eredményeikhez, példamutató teljesítményükhöz gratulálunk! 

 



Ünnepi megemlékezés  
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján 

 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából iskolánk ünnepi műsorral emlékezett meg 
nemzeti hőseinkről. 

Diákjaink egy család életén keresztül mutatták be a forradalmi eseményeket,  versekkel, prózai szövegekkel, 
népdalokkal, élőzenével és tánccal idézték fel a múltat. 

 

A műsor több mint száz diák közös munkája volt, amelyben a 6.b osztály, az 1.a és 1.b osztály, valamint 
iskolánk énekkara szerepelt. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy az ünnepélyen nemcsak iskolánk diákjai és pedagógusai vettek részt, hanem 
sok szülő és számos vendég is elfogadta meghívásunkat: 

Szabolcs Attila, Budafok-Tétény polgármestere; 

Endrődi József, Újbuda önkormányzat képviselő testületi tagja; 

Borbély Andrea, az Újbudai Pedagógiai Intézet pedagógiai előadója; 

Csendes Györgyi, a Kelenvölgyi Általános Iskola szülői munkaközösségének elnöke és az Iskolánkért-
Gyermekeinkért Alapítvány kuratóriumi elnöke; 

Bakos Ildikó, az Iskolánkért-Gyermekeinkért Alapítvány kuratóriumi tagja; 

Csehi Mariann, a Kelenvölgyi Óvoda megbízott vezetője; 

Lancendorfer István, a Kelenvölgyi Szentháromság Plébániatemplom plébánosa; 

Takács Sándor, a Kelenvölgyi Szentháromság Plébániatemplom világi elnöke; 

Jakab Árpád, a Kelenvölgyi Polgárok Körének elnöke. 

 

Köszönjük vendégeinknek a részvételt. 



 

 

 

 

Farsang  
2014. 

A farsang a vízkereszttől hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése, amelyet 
hagyományosan a vidám mulatságok, népünnepélyek jellemeznek. A farsang a tavaszvárás ősi örömünnepe. A 

nagy evésekkel, ivásokkal a természetet is hasonló bőségre kívánták késztetni. 

A farsangi mulatságot ősi babonák hívtak életre. A középkori hiedelmek szerint a tél utolsó napjaiban, amikor a 
nappalok egyre rövidebbek, azt hitték, hogy a Nap elgyengül, és a gonosz szellemek életre kelnek. Ezért 

felvonulással, beöltözéssel és boszorkánybábú égetéssel akarták ezeket a gonosz szellemeket elűzni. 

Iskolánkban az év eleji várva-várt program a farsang. Minden évben hagyományosan megrendezésre kerül az 
alsós és a felsős oszályoknak. A szokásoknak megfelelően az osztályok külön-külön készülnek jelmezekkel és 
produkcióval. Emelett egyéni jelmezekkel is lehet indulni a farsangi díjakért. Minden osztály hetekkel előtte 

elkezdi próbálni az előadását, hogy jobbnál jobb produkciókkal álljon ki a nagyközönség elé. 

A felsős farsangi mulatságot a farsangi pár, a herceg és hercegnő nyitotta meg, utalva a népi hagyományra, 
hogy a farsang a párválasztás időszaka, s a báli szezon és táncmulatságok lényege az eljegyzés volt. 

Utána következett a 8. évfolyam a már jól megszokott palotás tánccal, amelyet ebben az évben is nagy sikerrel 
fogadott a közönség. Aztán a 4.a mutatta be produkcióját. A tánc elején a fiúk jöttek be, akik madárijesztők 



voltak, majd a lányok, akik csinosan és egységesen voltak felöltözve, és együtt táncoltak. Utánuk a 4.b lépett a 
közönség elé: Focistákként jelentek meg, s mintha egy meccsen lettünk volna, úgy éreztük magunkat. Majd 

pom-pom lányok buzdították a fiúkat a jó mérkőzésre. 

Ezután következett az 5.a, ők ördögök voltak, osztályfőnökük, Zsóka néni pedig egy angyal. Előadásuk nagyon 
feldobta a hangulatot. Aztán az 5.b osztály diákjai szellemeknek öltözve osztályfőnöküket, Gaál Viktor tanár 
urat rémítették meg. Nagyon jó jelmezeket készítettek, különösen a tanár úr szellemirtó jelmeze nyerte el a 

közönség tetszését. 

A szellemirtás után a 6.a lépett fel különféle zenei stílusokat képviselve. Volt komolyzene, pop és rock. Utánuk 
jött a 6.b, ők az ünnepeket jelenítették meg: halloween, karácsony, szilveszter és végül a farsang. 

A 7.a nagyon szellemes produkciót adott elő különböző zenei betétekkel. Egy átlagos matematikaórát mutattak 
be, mégis izgalmassá, viccessé tették azt. A 7.b osztálytól egy kalózos, hableányos műsort láthattunk, amely 

nagyon humoros volt. 

Ezt követően a külön produkciók és az egyéni produkciók kerültek bemutatásra, majd a tanári tánc a Lúdas 
Matyi nagyelőadásunkat idézte meg. Nagyon jól sikerült, hatalmas ováció volt az elején és a végén is. A 

gyerekek még ráadást is követeltek. 

A műsorok után az értékelés, a tombola és a diszkó volt hátra. A tombolán ötletes ajándékokat sorsoltak ki, 
többek között fülhallgatót, pörgettyűk, könyvet, táskát és pendrive-ot. A diszkó fantasztikus volt, s ezt mi sem 

bizonyítja jobban, mint az, hogy mindenki táncolt. 

A farsangi hagyományoknak megfelelően az osztályok kis lakomával, szülők által készített finomságok 
elfogyasztásával zárták a programot. 

(Imrich Eduárd és Pallos Annamária, 6.a) 

 

Negyedik osztályos diákjaink beszámolói:  

Hosszú készülődés után végre megrendezésre került az iskolai felsős farsang, amit már mindenki várt. Már az 
előadás előtt fél órával kezdtek gyűlni a  vendégek és szülők, akik azért jöttek, hogy megnézzék a produkciókat. 
A műsor előtt még átismételtük a koreográfiát a balett-teremben, csak azután indultunk  a  tornaterembe,ahová 

szépen lassan érkeztek az osztályok. 

Amikor már mindenki elfoglalta a helyét, elkezdődött a farsang. Először a 4.a-sok jöttek aztán pedig mi. Az 
osztályok különféle jelmezekbe bújtak: voltak szellemek, ördögök, kalózok, és volt egy olyan osztály, akik egy 

meglehetősen mókás tanórát mutattak be zenei betétekkel. A mi osztályunk egy VB-t adott elő pom-pom 
lányokkal, focistákkal és partjelzőkkel. Nekem a szellemek tetszettek a legjobban, mivel Viktor bácsi nagyon 
vicces volt a rózsaszín elefánttal. Amikor minden produkciót végignéztünk, egy 15 perces szünet következett. 

 Ezután egy értékelő beszédet hallhattunk a zsűri tagjaitól. Minden osztályt egy tortával jutalmaztak. Utána a 
tombola következett, sok-sok érdekes nyereménnyel. Én nem mentem el a tombolahúzásra, helyette az 

osztályban maradtam és ettem-ittam. 

A diszkó volt az egyik legjobb élményem. Végül fáradtan, de jó élményekkel tértem haza. 

(Dávid Éva, 4.b) 

Idén, 2014-ben is megrendezésre került iskolánkban a farsang. Ennek az iskolának híresek a rendezvényei, az 
elbűvölő koreográfia és a díszletek miatt. Ez a farsang is színekben és vidámságban gazdag volt, akár csak az 
elmúlt esztendőkben. Minden osztály szorgalmasan készülődött a nagy napra. Izgatottan ültek a gyerekek a 

színpad melletti padsorokban és átgondolták az eddig titokban tartott művet. Mint  minden farsang elején most 
is a 8. évfolyam eltáncolta a palotás táncot. A leggyakoribb kérdés a farsangon a „Mikor jövünk mi?” – ez a 



talány ezen a csütörtöki napon sem maradt el. A kígyózó sorokból egy-egy lelkes gyerek érdeklődött az ezzel a 
kérdéssel. Végül a zsűri tortával jutalmazta az lelkes szereplőket, de persze a diszkó és a tombola sem maradt 

el. Ilyen a farsang a Kelensuliban. 

(Maricza Zsuzsa, 4.b) 

Február 6-án és 7-én az iskolánk farsangot rendezett. A mi osztályunk 6-án, a felsősökkel szerepelt. Az első 
produkciót a 8-osok adták elő, ők palotást táncoltak. A következő műsorszám mi voltunk. Nagyon izgultunk, de 

az előadás jól sikerült, a nézők végig tapsoltak. Nekem az 5.b-sek produkciója tetszett a legjobban, az ő 
előadásuk címe „Szellemirtók” volt. A zsűritől minden osztály egy tortát kapott. A sok előadás után került sor a 

tombolahúzásra. Rengetegen nyertek ajándékot. Ezután következett a diszkó, zenével és diszkófényekkel. 
Szerintem minden diák jól érezte magát. 

(Róbert Gergő, 4.a) 

2014. február 6-án volt nálunk a farsang. Először a hercegi pár bevonult a terembe, majd utánuk a 8. 
osztályosok palotást táncoltak. Ezután mi jöttünk. Osztályunk madárijesztőknek öltözött. Szerintem tetszett 

mindenkinek a produkciónk, mert mindenki tapsolt. A végére nagyon elfáradtunk. 

Utánunk a 4.b-sek jöttek, majd a többi osztály, akik szintén jelmezekbe bújtak. Nekem a legjobban a 7.a-sok 
tetszettek. A végén egy brazil tánc következett. A farsang utolsó produkciója a tanári tánc volt. Ebben még 

Andrea néni, az iskola igazgatója is szerepelt. Ez volt a világ legjobb farsangja. 

(Doroszlai Zsombor, 4.a) 

  

  

 



"Jobb velünk a világ"  
2013. december 3. 

 

Az eseményről tanulóink fogalmazásából idézve: 

"December 3-án osztályunk a 4.b-vel elment egy programra, ami a „Jobb velünk a világ!” címet kapta. A Nem 
Adom Fel Alapítvány rendezte a Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából. Kíváncsian indultunk 

az iskola elől. 

Nagyon sok programban vehettünk részt a helyszínen, a Barba Negra Clubban. Tanulhattunk jelbeszéddel 
kommunikálni, kipróbálhattuk milyen az élet a vakok vagy az autisták számára. Engem legjobban a 

mozgássérültekkel játszott röplabdameccs fogott meg. Izgalmas és érdekes volt számomra, hogy ezt a sportot 
milyen ötletesen és ügyesen alakították a fogyatékosságukhoz. Öröm volt velük játszani. 

Korábban ugyan már találkoztam sorstársaikkal, mégis úgy érzem, hasznos volt kicsit jobban belelátni a 
mindennapjaikba. Szerintem példamutató a kitartásuk és kedvességük. Remélem, sok gyerek, aki eddig félt 

tőlük, most már tudja, hogy ők sem különböznek nagyon tőlünk, bár sorsuk nehezebb. 

Köszönöm, hogy lehetőséget adtak, hogy jobban megismerhessük őket." 

                                                                                                                                                                                    
                                                                                                        Pápai Tekla,     4. a 

 

"2013. december 3-án a Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából elmentünk az osztállyal a Barba Negra 
Music Clubba, ahol szellemileg és fizikailag sérült gyerekeket és felnőtteket látogattunk meg. 11 játékos 

pályával fogadtak bennünket, hogy megismerjük a sérült emberek életét. Számomra a legérdekesebb a fejegér 
volt. Nagyon meglepődtem, amikor a fejemmel tudtam irányítani a laptop egerét. A fejegér után az ülő röpi 
tetszett a legjobban. Mindössze az volt a szabály, hogy játék közben ülve kellett maradni. A meccs után a 

jelbeszéddel is megismerkedtünk. Látogatásunk vége felé karácsonyi díszeket is készítettünk. 

Búcsúzóul egy vidám koncertet hallgattunk meg a Nemadomfel együttes előadásában. Nagyon jó volt. '          

                                                                                                                                                                                    
                                                                                                       Doroszlai Zsombor,   4.a 

 



Lúdas Matyi  
Színjáték négy levonásban 

Hagyományainkhoz híven ebben a tanévben is minden diákot megmozgató színjátékot mutattunk be a 
karácsonyi ünnepek előtt. Az idén Fazekas Mihály Lúdas Matyi című művére esett a választásunk  A tíz 

előadást összesen 1380–an tekintették meg.  
A Kelenvölgyi Óvoda nagycsoportosai is ellátogattak hozzánk,  

és megtisztelte előadásunkat Újbuda polgármestere, Dr. Hoffmann Tamás is. 

Már szeptemberben pályázatokat hirdettünk, amire a gyerekek rajzokat, plakátokat, életnagyságú ludakat 
készítettek. Fogalmazásokat, történeteket írtak az igazságkeresésről. Internetes gyűjtőfeladatokat is 

megoldottak, így lehetőségük volt a mű témájához kapcsolódóan a sokrétű ismeretszerzésre.  

A diákok lelkesedését mutatja, hogy rengeteg pályamunka érkezett a kitűzött határidőre, amiből a 
színházteremben és az iskola folyosóin kiállítás készült.  Diákgyűlésen minden tanulót értékeltünk, jutalmat 

kaptak a munkájukért. 

 

  

Az előadásban mind a 16 osztály kapott szerepet, jelenetet, ezért a történetet az évszakokra fűztük fel. 

A műben csekély számú párbeszéd van, ezért az eseményeket kikiáltók mesélték el az eredeti szöveggel, így 
még több gyermek juthatott prózai szerephez. Fazekas Mihály története nagyon férfias mű, női szerep csak egy 

van benne, Matyi anyjáé. Ezért sok tehetséges leánytanulónknak új szerepeket szántunk. Így jelent meg a 
színpadon Matyi húga, szomszédasszonyok, Döbrögi felesége. 

Pedagógiai programunkban hangsúlyosan jelenik meg művészeti nevelési céljaink megvalósítása. A helyi 
tantervben meghatározottak szerint minden évfolyamon tartunk tánc, illetve néptánc órákat, így biztosított volt 

a gyermekek nyugodt, folyamatos felkészülése. A néptáncokat szakma által legelfogadottabb módszerrel, 
autentikus forrásból merítve tanította 

Somogyi Mihályné és Mihályffy Kornélia,  akik képzett táncoktatók és a színjáték megálmodói is egyben. 

Az előadásban a tánc mellett jelentős szerepet kapott az ének és hangszeres zene. A zene szeretetén, éneklésen 
keresztül történő nevelés az egyik legszebb és leghatékonyabb pedagógiai eszköz. A zenei nevelés hatására nő a 

kreativitás, gyorsabb az intellektuális fejlődés és jobb a szocializáció. Az ének- zene fejlesztőereje sokrétűen 
hat az egész személyiségre, a képességek fejlesztésére. Tanulóink nagyon élvezték a közös éneklést, számos 
népdalt, népi játékot ismertek meg a felkészülési időszakban. Az énekeket betanította és a zenészeket vezette 

Péter Judit és Kukovecz Gábor. 

 



 

  

Köszönjük a szülői közösségek segítségét és Újbuda Önkormányzatának pályázati támogatását.  

Reméljük, hogy munkánkkal méltóan követtük elődeink példáját és minden gyermeknek és felnőttnek 
szereztünk örömet. 

 

LÚDAS MATYI 

SZÍNLAP 

 

Kismatyi  - Nagy Balázs 2.a 

Ludas Matyi  - Rédei Donát 8.a 

Álmatyi  - Goda Áron 8.b 

Gúnár - Panágl Márton 6.a 

Döbrögi - Komlósi Ádám 8.a 

Döbrögi felesége - Stiller Barbara 8.a 

Ispán - Hollós Benedek 4.a 

Hajdúk :  

Horváth Dominik 7.a 

Béres Mihály 6.b 

Guth Gergő 6.b 

Petánszky Viktor 5.b 

Szűcs Bálint 5.b 



Havasi Csongor 5.a 

Matyi anyja  - Ecsedi Fruzsina 8.a 

Matyi testvére - Kőhalmi Eszter 4.b 

Szomszédasszonyok - Bánki Anita 6.a. Lénárd Adrienn 6.a 

Scorbuncius úr - Benke Barnabás 4.a 

Fazekas Mihály - Simon Kornél 5.b 

Farkasok - Nagypál András 4.b, Markovics Vince 4.b 

Kikiáltók :  

Majtényi Máté 7.b 

Ari Anna 3.b 

Galambos Vera 3.b 

Pápai Tekla 4.a 

Weisz Tibor 7.a 

Jászai Krisztián 5.a 

Megyer Csenge 4.b 

 

Zenészek és énekesek: 

Nagy Dániel 6.a – prímás 

Pápai Tekla 4.a 

Kőhalmi Eszter 4.b 

Lelkes Flóra 4.b 

Pribelya Eszter 4.b 

Keklár Emília 5.a 

Pápai Petra 5.a 

Egri Eszter 5.b 

Tanády Dorina 6.a 

Bordás Hanna 6.b 

Demeter Bianka 6.b 

Steer Kinga 7.a 



Shille Lilu 7.a 

Pintér Réka 7.a 

Ambrusz Ivett 7.a 

Frey Flóra 7.a 

1. levonás – TAVASZ 

2.b 
Tavaszköszöntő zene és tánc 

1.a 
Ludasjátékok 

1.b 
Ludasjátékok 

2.a  
A döbrögi piacon – piacos dalok és csallóközi polgári táncok 

A hajdúk tánca –szatmári verbunk 

3.b 
Utazás a nagyvilágban (Rossa: Reneszánsz) 

2. levonás – NYÁR 

4.b 
Nyári libalegelő – somogyi dallamokra 

Az építők tánca –  
8.a és 8.b  

– bolondos, káoszos „meló” zenés feldolgozásra (Fonó:In memoriam…) 

3.a 
Az erdőlakók tánca (Vasmalom, Moldvai) 

4.a 
Favágók mulatsága – moldvai táncok: Keresel és Drumul dracului 

3. levonás – ŐSZ 

5.a 
Szüreti táncos-zenés mulatság 

8.b 
Szolgálók tánca – csíkszentdomokosi polgári táncok: öreg zsidó és gólya 

5.b 
Gyógyfűgyűjtők parasztkeringője (Parov: Naplegenda) 

4. levonás – TÉL 

6.a  
Karácsonyi betlehemesek 



8.a  
Mulatság a kastélyban (Ante Casu Peccati: Saltacio Arcae Rotae) 

6.b 
Vásári tánc – karádi legény- és leánycsúfoló medvetánccal 

7.évf. 
Az utolsó verés – madocsai selyemcsárdás és verbunk „kergetőse” (Méta) 

7.évf. 
Finálé 

 

Ügyelők: Pákozdy Szabolcs 7.b, Majtényi Máté 7.b 

Világítástechnika: Tornyos Katalin 

Hangtechnika: Gaál Viktor 

Kellékek elkészítése, technikai segítség: Kemenes László 

Kiállítás diákpályázatokból: Hajagos Andrea és Homa Eszter 

Ének–zenei betétek: Péter Judit, Kukovecz Gábor 

Az előadást rendezte: Somogyi Mihályné és Mihályffy Kornélia 

 

Mikulásfutás  
2013. december 6. 

 

2013. december 6-án szokásunkhoz híven megrendeztük a  Mikulásfutást . 

Eredmények: 

1. évfolyam- lány:  

1. Horváth Laura 1.b 



2. Varga Laura Mária 1.b 

3. Major Janka 1.b  és Zahorán Noémi  1.b 

 

1. évfolyam – fiú: 

1.Blaskó Bálint 1.b 

2. Szarka Dániel 1.a 

3.Seregély Csaba 1.b 

 

2. évfolyam- lány: 

1. Bozsó Boglárka 2.a 

2. Vincze Eszter 2.a 

3. Horváth Dóra 2.a 

 

2. évfolyam – fiú: 

1. Ősi Zalán 2.a 

2. Keklár Kende 2.b 

3.Mocsel Ábel  2.a 

 

3. évfolyam – lány: 

1. Nyikos Anna Luca 3.b 

2. Ari Anna  3.b 

3. Farkas Flanna 3.b 

 

3. évfolyam – fiú: 

1. Molnár Ármin 3.b 

2. Jakab Márton 3.b 

3. Kovács – Kilin Márton 3.a 

 

4. évfolyam- lány : 



1.Horváth Ágnes  4.a 

2. Pápai Tekla  4.a 

3. Skrapits Lina  4.a 

 

4. évfolyam – fiú : 

1. Boda Krisztián 4.b 

2. Ujváry Bálint  4.a 

3. Dabóczi Botond 4.a 

 

5. évfolyam- lány: 

1. György Panna  5. b 

2.Gárdai Dorottya  5.a 

3.Ősi Melinda   5. a 

 

5. évfolyam- fiú: 

1.Jászai Krisztián  5.a 

2. Szűcs Bálint  5.b 

3. Serbán Sólyom  5.a 

 

6. évfolyam- lány: 

1.Griffith Emese  6.a 

2. Petrik Panna   6.b 

3. Dabóczi Réka  6.a 

 

6. évfolyam- fiú: 

1. Fajcsák Tamás  6.b 

2. Horváth Zsombor 6.a 

3.Horváth Zsombor 6.b 

 



7. évfolyam- lány: 

1. Zepkó Borbála   7.a 

2. Ambrus Ivett   7.a 

3. Székelyi Fanni  7.b 

 

7. évfolyam – fiú: 

1. Weisz Tibor  7.a 

2. Majtényi Mátyás  7.b 

3. Bajor Gergő  7.b 

 

8. évfolyam- lány: 

1. Kukovecz Regina  8.a 

2. Kállai Júlia  8.b 

3. Ecsedi Fruzsina  8.a 

 

8. évfolyam- fiú: 

1. Nyirán Levente  8.b 

2. Hollós Péter  8.b 

3. Varga Marcell  8.b 

 

Segítsünk!  
Karítatív akció  

December 5-én gyűjtést szerveztünk rászoruló kerületieknek. 

A Vöröskereszt elszállította a családok által felajánlott tartós élelmiszereket és szétosztja a rászorult kerületi 
lakosok közt. 

Nagyon köszönjük a nevükben is az önzetlen segítő szándékot! 



 

  

 
 

Ki mit tud?  
2013. november 22. 

 



  

Hagyományainkhoz híven az idei tanévben is megrendeztük iskolánk „Ki mit tud?” versenyét, ahol kisebbek és 
nagyobbak nagy létszámban – egyénileg és csapatban – mutatták be produkciójukat a közönségnek. 

A színpadon a diákok magas színvonalú, izgalmas, kreatív műsorszámokat mutattak be, a sokszínű repertoár 
zenés, táncos, vers- és prózamondó előadásokat is tartalmazott. 

A nyolcfős zsűrinek nem volt könnyű dolga az értékelésnél, hiszen valamennyi produkció díjra érdemes volt. 

„Ki mit tud?” versenyünkön a következő eredmények születtek: 

ZENE KATEGÓRIA:  

1. Pribelya Eszter (4.b) 

2. Farkas Ajsa (4.a) 

3.Béres Anna (4.a) 
Lelkes Flóra (4.b) 

TÁNC KATEGÓRIA:  

1. Balogh Natália, Basa Bori, Horváth Ágnes (4.a) 

2. 2.a osztály csapata (12 fő) 

3. Busman Róza, Juhász Réka, Sugár Eliza (3.b) 
Könczöl Júlia, Nagymáté Nádja, Berczik Dóra, Boldog Emese (2.b) 

VERS KATEGÓRIA :  

1. Magyar Cserne (4.b) 

2. Gáspár Noémi (3.a) 

3. Galambos Vera (3.b) 

PRÓZA KATEGÓRIA:  

1. Kőhalmi Eszter (4.b) 

2. Ari Anna (3.b) 



Egyéni különdíj: 

Parti Boglárka (1.a) 

Csapat különdíj:  

Furulyás csapat (2.b, 3.b osztályok - 20 fő) 

Poharasok (5.b) 

Legbátrabb fiú díja: Horváth Levente (3.a) 

Legbátrabb lány díja: Bozsó Boglár (2.a) 

 

 

Nyitott Iskola Program  
2013. november 

 

Kedves Szülők! 

2013. november 11-15. között megrendezett 

„Nyitott Iskola” programunkon megtekinthető 53 tanórát, foglalkozást, szakkört összesen 411-en látogatták. 

Köszönjük érdeklődésüket! 

 

A tanulók körében végzett táplálkozási szokások felmérés eredményeit a dokumentumok menüpont alatt 
tekinthetik meg. 

 

Köszönetünket fejezzük ki 

 Dr. Süveges Zsuzsannának (orvos, szülő) és 



Doroszlai Richárdnak (mentőszakápoló, szülő) 

a Szülők Akadémiáján történő közreműködéséért.  

 

Márton-napi felvonulás  
2013. november 14. 

 

2013. november 14-én este a Kelenvölgyi Óvoda szervezésében iskolánk is részt vett a Márton-napi lámpás 
felvonuláson.  

Elsős, másodikos diákjaink lelkesen készültek a technika órákon, így saját maguk által készített lámpásokkal 
vonultak fel. 

A menetet a Szent Mártont jelképező lovas vezette, majd a sok-sok gyermek jó hangulatban vonult. 

Köszönjük az óvodának ezt a közös, szép élményt! 



 

  

 



  

 

Kerület napi futóverseny  
2013. november – Őrmező 

 

2013. november 9-én (szombaton) ismét sor került a kerületi rendezvényre. 
A tömegesítési verseny a kerületi iskolák közt zajlott.  

Idén az útvonal technikai okok miatt változott, de így is nagy élmény volt a közös mozgás szép őszi időben. 

154 tanulónk, 

184 szülő, testvér, nagyszülő hozzátartozó, 

17 pedagógus,  

összesen 355 fő vett részt a rendezvényen iskolánkat képviselve. 

A verseny kategóriáiban az alábbi eredmények születtek: 

10 éves korig: 

lány 

III. Pápai Tekla 



fiú  

III. Lipót Vince 

11-14 éves korosztály: 

lány 

II. Szűcs Zsanett 

fiú  

I. Fajcsák Tamás 

II. Horváth Dominik 

15-18 éves korosztály: 

lány 

I. Panágl Zsófia 

II. Uhri Sára 

 

Gratulálunk!  

Köszönjük a lelkes részvételt mindenkinek!  

 

A verseny védnökei: 

dr. Hoffmann Tamás Újbuda polgármestere, 
dr. Simicskó István sportért és ifjúságért felelős államtitkár 

A rendezvény szervezője: 

Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft., Budai XI SE, BEAC atlétika szakosztály, KULTI, Újbudai polgárőrség 

 

Albertfalvai Helytörténeti Gy űjtemény és Iskolamúzeum  
2013. november 

Iskolánk alsó tagozatos, napközis csoportjai a kerület napja alkalmából ellátogattak az Albertfalvai 
Helytörténeti Gyűjtemény és Iskolamúzeumba. 

Megtekintették az aktuális kiállítást, illetve megismerkedtek a 



 

régi szokásokkal, viseletekkel. 

Testközelből tekinthették meg a régen használatos tárgyakat: régi rádiót, telefont, vasalót, rokkát, rézmozsarat 
és még sok más érdekességet. 

Ha már Albertfalván jártunk, nem hagyhattuk ki azt a fantasztikus játszóteret sem, amely a múzeum közelében 
található. Így összekötve a kellemest a hasznossal, egy kis szabad játékra is lehetőségük volt a gyerekeknek. 

Hasznos, élményekben gazdag, örömteli délután töltöttünk Albertfalván. 

 

Sioktatás  
Freeride Club Sí és Snowboard Iskolában 

A Szeretem Újbudát Egyesület valamint Dr. Kupper András, Endrődi József, Junghausz Rajmund 
önkormányzati képviselők támogatásával, iskolánk 62 második osztályos kisdiákja sajátította el a Freeride Club

 

Sí és Snowboard Iskolában a síelés alapjait. 

A gyermekeket kiscsoportokban, képzett síoktatók tanították síelni. A kiválóan szervezett kihelyezett 
testnevelés órák sikerességéhez hozzájárult a síoktatók gyermekszeretete, türelme, módszertani felkészültsége.  
A kisdiákok utaztatásában nagy könnyebbséget jelentett, hogy külön busszal jutottak el a budaörsi helyszínre. 

Reméljük, tanítványaink kedvet kaptak ehhez a remek sporthoz és tudásukat az iskolai sítáborban 
továbbfejlesztik. 



Köszönjük mindenkinek a lehetőséget és a támogató segítséget! 

 

 

Iskolai ünnepély  
2013. október 22. 

2013. október 22-én  iskolai ünnepélyünkön színvonalas műsorral emlékeztünk meg 
az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről. 

Rédei Donát (8.a), Nagy Dániel (6.a), Majtényi Máté, Lugosi Regina, Székelyi Fanni, Garay Emma, Endrődi 
Benedek (7.b), Kurucz Alexandra, Frey Flóra, Steer Kinga, Horváth Dominik, Schile Lilu, Zepkó Borbála (7.a) 

főszereplésével a 7. évfolyamosok jelenítették meg számunkra az eseményeket, az ünnepi szimbólumokat. 
Az énekkar ezen az ünnepélyen is gyönyörűen dalolt, őket hangszeren kísérte: Pápai Petra (5.a), Pápai Tekla 

(4.a), Keklár Emília (5.a), Nagy Dániel (6.a), Tanódi Dorina (6.a), Egry Eszter (5.b). 

Nagy öröm volt számunkra, hogy a Kelenvölgyi Óvodások nagycsoportosai is ellátogattak hozzánk. 

 

  

 



Kirándulás a Meseparkba  
2013. október 12. 

 

Már szeptembertől nagy volt a készülődés, várakozás, hisz az egyik kedvenc diákönkormányzati programot 
várták a 

3-5. évfolyamosok. 
Lehetőség nyílt számukra idén is, hogy részt vehessenek kirándulásunkon, amely az ausztriai Meseparkba 

vezetett. Hertelendy Erzsi néni már jó előre kiválasztotta a legszebb őszi időjárású szombatunkat, mikor majd 
100-an útnak indulhattunk.  

Örömteli volt látni a rengeteg fülig érő szájjal mosolygó, izgatott gyereket, akik a pár órás "meseparkozást" 
akár több napra is szívesen nyújtották volna.  

Délután még rövidke sétát is tehettünk Kismartonban, megnéztük az Esterházy-kastélyt. 
Hazafelé a buszunk remek helyszín volt az élmények egymás közti megosztására, a vásárfiák megcsodálására, 

az elfáradt lurkók szuszogására. 
Már most várjuk a jövő évi ismétlés lehetőségét! 

 

"Nagyon vártuk az október 12-ét, ugyanis azon a napon mentünk a Meseparkba. 

Reggel 7-re az iskola elé kellett érkezni, ahol nagy volt a tömeg. Elbúcsúzkodtunk a szüleinktől és indultunk a 
kb. 4 órás útra. Lázasan vártuk, hogy megérkezzünk. Amikor megérkeztünk csoportokra osztottak bennünket, s 

végre elindulhattunk a parkba. Sok jó játékot kipróbáltunk, pl. a krokodilcsúszdát, hullámvasutat, sárkányhajót, 
polipos körhintát, sárkánybarlangot és több olyat is, amit tavaly nem: malacvasutat, az új hullámvasutat és egy 

óriás hintát is. A végén visszamentünk még egyszer ahhoz a játékhoz, amelyik a legjobban tetszett nekünk. 

A Mesepark után Kismartonba ment a csoport, az Esterházy-kastélyhoz. A sétálóutcában fél óra szabadidőt 
kaptunk, mindenfélét vásárolhattunk. Ezután végre elindultunk haza. 

Minden gyereknek nagyon tetszett a Mesepark, reméljük jövőre is elmehetünk." 

Forgó Marcell, Hajdú Mátyás   4.a 



 

Kelenvölgyi Ezerjó  
2013. október 5. 

 

Október 5-én került megrendezésre a KULTI - Kelenvölgyi Közösségi Ház szervezésében a bor ünnepe, a 
Kelenvölgyi Ezerjó. 

Iskolánk Pávaköre szüreti dalcsokorral színesítette az egész napos, hangulatos rendezvényt. 

Intézményünk csatlakozott a szőlővesszők örökbefogadása programhoz. 

 

Megemlékezés a 14 aradi vértanúról   
2013. október 4. 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Üjbuda Önkormányzatának meghívására az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc és a 13 aradi vértanú emlékére rendezett ünnepségen iskolánk is képviseltette magát, hogy 

kifejezhessük tiszteletünket nagyjaink előtt. 



Schweidel József honvédtábornok emléktáblájánál tanulóink koszorút helyeztek el.  

Egyidőben az eseménnyel iskolánkban az 5. évfolyamos diákok színvonalas műsora tette meghatóvá az iskolai 
megemlékezést. 

   

 

 

III. Kelensuli Utcabál és Főzőverseny  
2013. szeptember 28.  

 



Iskolánk szeptember 28-án harmadik alkalommal rendezte meg a Kelensuli Utcabál és Főzőversenyt. Az egész 
délutánt és kora estét kitöltő rendezvényen szülők, diákok, tanárok és meghívott vendégek együtt vettek részt. 
A templomkertben 963-an örülhettünk a napsütéses, kellemes időnek, mely tökéletes volt a változatos program 

remek hangulatú lebonyolításához. 

 

A hagyománynak megfelelően minden osztály elkészítette tűzhelyénél ételét, így lehetőség nyílt arra, hogy 
megmutassák tudásukat, kreativitásukat és összetartásukat. A különlegesebbnél különlegesebb ételeket a zsűri 

értékelte, így kiderült, hogy melyik osztály készítette a „legegészségesebb”, a „legkiadósabb” vagy épp a 
„legszínesebb” ételt. A zsűri nemcsak az ételek ízét, hanem azok nevét, valamint tálalását is díjazta. 

 

 

A délután folyamán a főzés mellett izgalmas programok tették színessé és mozgalmassá ezt a napsütötte 
szombatot, amelynek az esti zenés-táncos utcabál volt a megkoronázása. 

Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy Újbuda polgármestere Dr. Hoffmann Tamás is ellátogatott hozzánk. 

Iskolánk tanulói így írtak a programról: 

„A Kelenvölgyi Általános Iskola immár harmadik éve rendezi meg a Kelensuli Utcabált, ami évről évre egyre 
népszerűbb. Ebben az évben sok új programmal és vidámsággal várta a vendégeket. Az iskola tanulói és szüleik 

ki is használták ezt, és rengeteg élménnyel gazdagodtak. 

 

Az iskola területén kézműveskedni és sportolni is lehetett. Miközben a gyerekek a programokkal voltak 
elfoglalva, addig a felnőttek finomabbnál finomabb ételeket készítettek. Az ennivalók között volt pörkölt, leves, 



de még hamburger is. Míg a szülők az asztalra valókkal foglalkoztak, addig a gyerekek kipróbálhatták a 
pingpongozást, a focit, a rögbit, a tájfutást, a Vöröskereszt tudományait, sőt még egy versenyautóba is 

beszállhattak. Amint a diákok mindent kipróbáltak, az iskola melletti rétre szállingóztak, ahol judo és rocky 
bemutatót láthattak. Ezalatt lassan elkészültek az ételek, amit az osztályok a zsűrihez vittek kóstolóra. 

Végre asztalhoz ülhettünk mi is, diákok, szülők és tanárok, és elkezdődött a lakoma. A vacsora után mindenki 
nagyon elégedett volt, a felnőttek igazán kitettek magukért. Mikor már mindenki befejezte az étkezést, a zsűri 

eredményt hirdetett. Első hely nem született, hanem minden étel elnyerte a hozzáillő címet. Eközben 
megérkezett a népi zenekar, s táncházat tartott a gyerekeknek. A táncház után megkezdődött a várva várt 

diszkó, amelyen még Avicii Wake Me Up-ja is megszólalt. Hatalmas szórakozás volt. 

 

A Kelensuli Utcabál mindenkinek nagyon tetszett, a családok rengeteg új élménnyel tértek haza. A Kelensuli 
pedig bebizonyította, hogy nagyszerű programokat tud rendezni.” 

 

Lénárd Adrienn és Nagy Dániel (6.a) 

Támogatóink: 

Iskola és az osztályok szülői munkaközösségei, 

Iskolánkért - Gyermekeinkért Alapítvány, 

Kelenvölgyi Szentháromság Plébánia, 

Magyar Vöröskereszt, Budai Régió, 

Magyar Tájékozódási Futó Szövetség, 

Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. 

 

Köszönjük a sok segítséget! :-) 

Kisebbek és nagyobbak rajzai az eseményről:  







 

 

  



  

  

  



  

  

  



  

  

 

 

Népi játékok fesztiválja  
2013. szeptember 20. 

 

 



2013. szeptember 20-án délután a tavalyi évhez hasonlóan a Magor Magyarjai Hagyományőrző Egyesület 
munkatársainak közreműködésével ismét megszerveztük  a  Népi Játékok Fesztiválját. 

Az egy évvel  ezelőtt megismerteken túl  több új érdekességet is kipróbálhattak a gyerekek. Az egyszerű, de 
annál érdekesebb játékokban való elmélyülésre 3 óra állt rendelkezésükre. Idén is  az íjászat és a sárkányűző 

 volt a legnépszerűbb.  Alsós diákjaink nagy lelkesedéssel próbálták ki a különböző játékokat. Öröm volt nézni 
izgatott, örömtől ragyogó arcukat, amint egyik helyszíntől a másikig igyekeztek. 

Reméljük, hogy iskolánk tanulóinak tartalmassá, különlegessé tettük ezt a napsütéses délutánt. 

 

Válassz sportot Újbudán!  
2013. szeptember 7. 
 

 

 

Harmadik alkalommal került megrendezésre a sportágválasztó. A Lágymányosi Öböl adott otthont a színes, 
változatos programnak, hogy a gyerekek minél több sportot kipróbálhassanak, megkedvelhessék azokat. 

Azon túl, hogy az esemény rendkívül értékes az egészséges életmód tekintetében, a változatos programok 
örömet, szórakozást nyújtottak, tanulóinknak lehetősége volt képviselni iskolánkat a tömegesítési versenyen. 

Az előkelő második helyen végeztünk 194 fő regisztrációjával. 

Nagy öröm számunkra, hogy a kerületi rendezvényeken diákjaink lelkesen, aktívan vesznek részt, élvezhetjük a 
szülők, családok támogatását. 

 



 

 

  



 

 

Népi játékok fesztiválja  
2013. szeptember 20. 

2013. szeptember 20-án délután a tavalyi évhez hasonlóan a Magor Magyarjai Hagyományőrző Egyesület 
munkatársainak közreműködésével ismét megszerveztük  a  Népi Játékok Fesztiválját. 

Az egy évvel  ezelőtt megismerteken túl  több új érdekességet is kipróbálhattak a gyerekek. Az egyszerű, de 
annál érdekesebb játékokban való elmélyülésre 3 óra állt rendelkezésükre. Idén is  az íjászat és a sárkányűző 

 volt a legnépszerűbb.  Alsós diákjaink nagy lelkesedéssel próbálták ki a különböző játékokat. Öröm volt nézni 
izgatott, örömtől ragyogó arcukat, amint egyik helyszíntől a másikig igyekeztek. 

Reméljük, hogy iskolánk tanulóinak tartalmassá, különlegessé tettük ezt a napsütéses délutánt. 

 

Kerékpáros ügyességi verseny -  
2013. szeptember 19. 

 

Megrendeztük hagyományainkhoz híven idén is a kerékpáros ügyességi versenyt kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt. Az elméleti rész tesztlapjainak kitöltése után akadálypályán mutathatták be a tanulók bringázási 

tudásukat, ügyességüket. Természetesen az elsősöknek még csak gyakorlati ismereteiket kellett megmutatni. 



Tanulóink eredményei a 2013-14-es tanévben 
 

Kerületi matematika verseny 

 



Újbudai Tavaszi Hangverseny 

 

"Pindúr-Pandúr" vetélked ő 

„Pindur Pandúr” Ki mit tud? KRESZ –vetélkedőn vettek részt iskolánk kicsinyei. Lelkesen, ügyesen 
képviselték iskolánkat az alábbi tanulók: 

 

1. osztályosok: 

Szarka Dani, Varga Ágoston, Írás Anna, Ludányi Orsi, Seregély Csaba, Kovács Dániel, Farkas Árpád, Blaskó 
Bálint 

 

2. osztályosok: 

Bodnár Janka, Bozsó Boglár, Bánki József, Krizsán Nóra, Donkó Eszter, Molnár Bálint, Nagy Csongor, 
Könczöl Julianna 



 

Nagyon köszönjük segítő támogatását iskolánk rendőrének Ozsvárt János főhadnagy úrnak. 

 



Természetismereti vetélkedő 
A madarak és fák napja alkalmából 

 

 



Kerületi Diákolimpia 

Műfüves labdarúgás 

2014. május 22-én a II. korcsoportos fiúk (3-4.osztályosok) műfüves labdarúgó bajnokságon vettek részt, a 
kerületi Diákolimpia rendezvényén. 

Az őszi - tavaszi forduló után az 5-8. helyért versenghettek. 

Nagy melegben, remek játékkal sikerült az 5. helyet megszerezniük. 

Csapattagok: 

Forgó Marcell, Blaskó Zoltán, Boros Benedek, Benke Barnabás, Hajdú Mátyás, Dabóczi Motond 4.a 
osztályosok. 

Fábián Bence, Boda Krisztián, Fejes Olivér a 4.b tanulói. 

Gratulálunk! 

 

Multimédiás előadó verseny 

Diákjaink versenyeken való aktív részvétele a tanév végéhez közeledve sem csökken. 

A május 13-án megrendezésre kerülő, az Újbudai Pedagógiai Intézet által meghirdetett multimédiás előadó 
verseny kerületi fordulóján 

a nyelvművelés-nyelvtörténet témakörében készítettek előadásokat tanulóink. 

5. évfolyamon I. helyezett lett Kocsis Lili (5.a) 

6. évfolyamon V. helyezést ért el Petik Panna (6.b) és Réz Noémi (6.b) 

8. évfolyamon I. helyezett lett Rédei Donát (8.a) és Tell Márk (8.b). 

Eredményükhöz gratulálunk. 





 

Szövegértés háziverseny 

A kerületi verseny előtt a szövegértés háziversenyen tanulóink megmutathatták tudásukat. 
Az első helyezett tanulók képviselik iskolánkat a kerületi versenyen a jövő héten. 

3. évfolyamon: 

I. Galambos Vera 3.b 
II. Igaz Laura 3.a 

III. Kertész Lilla 3.b 

4. évfolyamon: 

I. Dávid Éva 4.b 
II. Boros Benedek 4.a 

III. Benke Barnabás 4.a 

 



Kerületi német vers- és prózamondó verseny 

A kerületi német vers- és prózamondó versenyen 

5-6. osztályosok kategóriájában 

II. helyezést ért el  

Keresztes Kincső 6.a 

osztályos tanulónk. 

Gratulálunk!  

 

Közlekedési verseny 

A kerületi közlekedési versenyen több tanulónk szép eredménnyel képviselte iskolánkat. 

Az alsós fiúk közül 

6. helyezett lett Hollós Benedek 4.a, 
Bartha Levente, Varga Márton 4.b, Újváry Bálint 4.a osztályos tanulóink 

azonos pontszámmal a középmezőnyben teljesítettek, 
Fejes Olivér és Boda Krisztián (4.b) is lelkesen képviselték iskolánkat. 

Alsós lányok: 

7. Monos Virág 4.b 
10. Farkas Ajsa 4.a 

Felsős lányok közt 

8. helyezett lett Magyar Luca 6.a 

Felsős fiúk eredményei: 

5. Panágl Márton 6.a 
7. Bajor Olivér 5.b 
10. Telek Ádám 6.b 

 



ETELE Helytörténeti és helyismereti verseny 



 

 



Gyermek Várostrom 

 

 

Matematika házi verseny 
Alsó tagozat 

Az alsós matematika házi verseny eredményei a következők: 

 

3. évfolyamon: 

I. helyezés: Orbán Levente (3.a) 

II. helyezés: Blahna Vilmos (3.a) 

III. helyezés: Kiss-Puskár Panna (3.b) 



 

4. évfolyamon: 

I. helyezés: Farkas Ajsa (4.a) 

II. helyezés: Horváth Ágnes (4.a) 

III. helyezés: Boros Benedek (4.a) 

 

Aranyérmes kosárcsapatunk 

 

Fantasztikus eredménnyel örvendeztettek meg minket lányaink. 

Veretlenül vettek részt a kerületi diákolimpia kosárlabda versenyein. 

 

A III. korcsoportban (5.-6. osztály) induló győztes csapat tagjai: 

Griffiths Emese (6.a) 

Havasi Virág (6.b)  

Lénárd Adrienn (6.a) 

Pallos Annamária (6.a) 

Petik Panna (6.b) 

Szűcs Zsanett (6.a) 

Tóth Adrienn (6.a) 

Tóth Lili (6.a) 

Váradi Kata (6.a) 

Weidinger Tamara (6.b) 



 

 

 



Kerületi pályázatok - Föld napja 

A Föld napja (április 22.) alkalmából tanulóink különféle versenyeken, pályázatokon vettek részt, amelyek fő 
célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. 

 

1-2. évfolyamos kategóriában csoportos pályázaton a 
„Tavasz ébredése környezetünkben” témában I. helyezést értek el: 

Edelényi Katalin 
Pásztor Nóra 

Gulyka Szonja 
2.b osztályosok. 

 

1-2. évfolyamos kategóriában csoportos pályázaton a 
„Tavasz ébredése környezetünkben” témában III. helyezést értek el: 

Berczik Dorottya 
Papp Dorina 
Bischoff Pál 

2.b osztályosok 

 

3-4. évfolyamos kategóriában csoportos pályázaton a 
„Tavasz ébredése környezetünkben” témában III. helyezést értek el: 

Boros Benedek 
Benke Barnabás 

Pál Balázs 
4.a osztályosok 

3-4. évfolyamos kategóriában csoportos pályázaton az 
„Erd ők, fák védelme kerületünk természetes élőhelyein” témában II. helyezést értek el: 

Berczik Attila 
Juhász Réka 
Winner Máté  
3.b osztályosok 

 

3-4. évfolyamos kategóriában csoportos pályázaton az 
„Erd ők, fák védelme kerületünk természetes élőhelyein” témában III. helyezést értek el: 

Blaskó Zoltán 
Beszédes Gergő 
Kozári András 
4.a osztályosok 

 

3-4. évfolyamon kategóriában csoportos pályázaton a 
„Föld védelmében” témában III. helyezést értek el: 

Balázs Dorka 
Kassay Sára 

Nyikos Anna Luca 
3.b osztályosok 



 

3-4. évfolyamos rajzpályázaton 
„Az év madara, a túzok” témában különdíj at nyert: Hollós Benedek. 

 

5-6. évfolyamos kategóriában egyéni pályázaton 
„Közlekedési tapasztalataim Újbudán” témában III. helyezést ért el: Horváth Zsombor. 

Ebben a kategóriában Nagy Dániel és Lénárd Adrienn  is kimagasló eredménnyel képviselték iskolánkat. 

 

A Föld napi tájfutó versenyen Horváth Ágnes és Skrapsits Karolina 
az alsós kategóriában III. hely en végzett. 

 



 



 



 



 



 



 



 

 

Környezetvédelmi verseny 

Hat fős csapatunk még novemberben jelentkezett a Környezetvédelmi versenyre: Bánki Anita (6.a), Dabóczi 
Réka (6.a), Nagy Dániel (6.a), Schile Lilu (7.a), Steer Kinga (7.a) és Zepkó Borbála (7.a). 

A versenyszervezők minden hónapban kiküldtek egy három feladatból álló feladatlapot, illetve még a 
kezdetekkor kaptunk néhány hosszabb feladatot, amelyet a verseny végéig kellett elvégeznünk. Ilyen volt 

például a kampány és a találmány is.  

A pontokat összesítve a 3. helyen jutottunk be a döntőbe. 
Itt hat csapat versenyzett az 1. helyért.  

A döntő helyszíne a Sas-hegyen volt. Először egy hat állomásból álló akadálypályát kellett teljesítenünk, 
amelyen csak 3 pontot vesztettünk a 60-ból. A második feladat a találmányunk bemutatása és 

működésbe hozatala volt. Erre 18 pontot kaptunk a 20-ból. Az utolsó dolog, amire pontot lehetett kapni, hogy a 
kampányunkat PowerPoint formájában kellett bemutatni. Erre 19 pontot kaptunk szintén 20-ból.  



A döntőn szerzett pontok alapján mi lehettünk volna az elsők, de mivel a hozott pontok is számítottak, ezért a 3. 
helyen végeztünk. De ez nem baj, sőt, büszkének kell lennünk magunkra, hiszen ez is szép eredmény.  

Mint minden versenyen, itt is kaptunk ajándékokat, nyereményeket. A sok szép Duna-Ipoly Nemzeti Parkos 
kitűző, matrica és füzet mellett nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy egy hetes kalandtábort is nyertünk. 

Ráadásul, ha ez valakinek nem elég, elnyertünk egy különdíjat, amely egy 16 kötetből álló "Nagy civilizációk" 
című történelmi könyvsorozat.  

Jövőre is ezzel a csapatösszeállítással indulunk, reméljük, hogy akkor is a dobogón fogunk állni, mégpedig egy 
vagy két fokkal magasabban. 

Dabóczi Réka (6.a) 

Kalandtáborozni mennek a nyertes környezetvédők címmel Újbuda Önkormányzatának honlapján olvashatjuk 
az esemény összefoglalóját, értékelését. 

 

Katasztrófavédelmi verseny 
dél-budai forduló 2014. 
 

Katasztrófavédelmi verseny dél-budai fordulóján 
3. helyezés értek el 16 csapatból a 8. évfolyamosok: 

 
A csapat tagjai: 

Varga Marcell  8.b 
Ecsedi Fruzsina 8.a 
Rácz Annamária 8.a 

Rédei Donát 8.a 
 

Versenyen kívül indultak a 7. évfolyamosok és a legjobban teljesítettek a 16 csapatból! 
 

A csapat tagjai: 
Zepkó Bori 7.a 
Weisz Tibor 7.a 

Majtényi Mátyás 7.b 
Horváth Dominik 7.a 

 



 

 



 

 

Mezei Futóverseny 

Április első napján megrendezésre került az Újbudai Általános Iskolai Diákolimpia Mezei Futóversenye, 
amelyen tanulóink igen nagy számban vettek részt, s kiváló eredményeket értek el a évfolyamonkénti több mint 

száz nevező közül. 

Legjobb egyéni eredményeink:  

6. évfolyamon Fajcsák Tamás (6.b) V. helyezés 

6. évfolyamon Szűcs Zsanett (6.a) VI. helyezés 

7. évfolyamon Weisz Tibor (7.a) VI. helyezés 

7. évfolyamon Zepkó Borbála (7.a) IV. helyezés 

Legjobb csapateredményeink:  



4. évfolyam leány csapata V. helyezést ért el: 
Béres Erzsébet, Horváth Ágnes, Mohos Virág, Pápai Tekla, Pribelya Eszter, Rácz Réka, Sadó Lili, Strapics 

Karolina 

6. évfolyam leány csapata IV. helyezett lett: 
Bánki Anita, Griffiths Emese, Orbán Dóra, Petik Panna, Szűcs Zsanett, Tóth Adrienn 

Eredményeikhez gratulálunk. 





 

Bolyai Természettudományi Csapatverseny 

A Bolyai Természettudományi csapatverseny eredményei: 

 
98 induló csapatból 

11. hely 
Dabóczi Réka 

Horváth Zsombor 
Nagy Dániel 
Szubi Fanni 

 
 

13. hely 
Lénárd Adrienn 
Szűcs Zsanett 
Tanády Dorina 

Váradi Kata 
 
 



28. hely 
Bordás Hanna 

Demeter Bianka 
Sári Dorottya 
Tóth Vivien 

 
 

89 csapatból 
23. hely 

Endrődi Benedek 
Garay Emma 

Majtényi Máté 
Székelyi Fanni 

 

Országos életvitel verseny 
Kerületi forduló 

 

 



Területi Elsősegélynyújtó Verseny 
Általános iskolai kategória 

 

Csapattagok: 

Steer Kinga 
Frey Flóra 
Pintér Réka 

Kurucz Alexandra 
Zepkó Borbála 

 

Kerületi rajzverseny - felső tagozat 

Kerületi rajzverseny felső tagozatos megmérettetésén az alábbi eredmények születtek korcsoportonként: 

41 versenyzőből 

7. Váradi Kata 6.a 
10. Bordás Hanna és Sári Dorottya 6.b osztályos tanulók 

37 indulóból 

16. Majtényi Máté 7.b 
17. Gerner Natasa 7.a 

18. Kaiser Dominik 8.b 

 



Országos angol nyelvi verseny 
Iskolai forduló 

Az országos angol nyelvi verseny iskolai fordulóján 

I. Benke Laura 8.a 

II. Urbán Réka 8.a 

III. Bagyinszki Barna 8.a 

 

Tavaszi dekoráció 

Tavaszi dekorációs verseny értékelése: 

Alsó tagozat: 

I. 
2.a osztály 

II. 
1.b osztály 

III. 
3.b osztály 

 

Felső tagozat: 

I. 
6.a osztály 

II. 
7.b osztály 

III. 
6.b osztály 

 

Újbuda Diákolimpia 
 

Idén is szeretnénk szép eredményekkel gazdagodni az Újbuda Diákolimpia eseményein. 
Az alábbiakban ezekről számolunk be. 



 

 

Csapattagok: 

Serbán Sólyom 5.a 
Jászai Krisztián 5.a 
Kucsmás Tamás 6.a 

Horváth Zsombor 6.a 
Imrich Eduárd 6.a 
Pallos Vince 6.a 
Tóth Zsolt 6.a 

Dávid Tamás 6.b 
Keszthelyi Zoltán 6.b 

@@@ 



 



 

@@@ 

Úszóverseny - felső tagozat 

 

III. Korcsoport 5-6. osztály 

Mellúszás 

Szűcs Bálint 5.b  -  VI. hely 



 

Hátúszás 

Bánki Anita    6.a  -   V. hely 

Váradi Kata    6.a   -  VII. hely 

 

Lány váltó: III. hely 

Petik Panna 6.b 

Bánki Anita  6.a 

Váradi Kata  6.a 

Orbán Dóra 6.a 

 

IV. Korcsoport  7-8. osztály 

Hátúszás 

Kállai Júlia    8.b  -  II. hely  



 

@@@ 

Sakk 

II.helyet szerezték meg a fiúk fél ponttal lemaradva veretlenül 

Csapattagok: 

Forgó Marcell 4.a 

Blaskó Zoltán 4.a 

Kozári András 4.a 

Boros Benedek 4.a 

A lányok a negyedik helyen végeztek. 

Csapattagok: 

Krasznai Lilla 3.a 

Teleki Teodóra 3.a 

Frey Bori 3.a 

@@@ 

Asztalitenisz 

Griffiths Emese 6.a 
II. helyezett lett. 

Rácz Annamária 8.a 
V. helyet érte el. 

Kállai Júlia 8.b  
VI. helyen végzett. 

@@@ 



Úszóverseny - alsó tagozat 

Maricza Zsuzsanna 4.b osztályos tanulónk  
gyors úszásban 
I. helyezett lett. 

  

Blaskó Zoltán 4.a osztályos diákunk 
gyors úszásban 

III. helyet szerezte meg. 

@@@ 

Műfüves labdarúgó bajnokság  
IV. korcsoport jában iskolánk csapata az V. helyezést érte el.  

Csapattagok:  
Kucsmás Tamás (6.a), Dávid Tamás (6.b), Serbán Sólyom (5.a), Barkász Gábor (7.a), 

Weisz Tibor (7.a), Horváth Dominik (7.a), Dreisziger Máté (7.a), Koczanda Norbert (8.b), 
Rédei Donát (8.a) 

III. korcsoport ban VI. helyezést értünk el. 
Csapattagok: 

Kucsmás Tamás, Pallos Vince, Tóth Zsolt, Horváth Zsombor (6.a), 
Dávid Tamás, Fajcsák Tamás (6.b), 

Serbán Sólyom, Jászai Krisztián (5.a) 
 

Alsós Vers- és Prózamondó Verseny 

Idén is megrendeztük a vers- és prózamondó versenyt iskolai fordulóját a 3-4. évfolyamos tanulók 
részvételével. 

Eredmények 

Vers 



3. évfolyam 

1. Gáspár Noémi 3.a 
2. Galambos Vera 3.b 
3. Róka Melinda 3.b 

Holubek Lina 3.a 

4. évfolyam 

1. Pápai Tekla 4.a 
2. Megyer Cserne 4.b 
3. Basa Borbála 4.a 

Próza 

3. évfolyam 

1. Ari Anna 3.b 
2. Juhász Réka 3.b 

4. évfolyam 

1. Kőhalmi Eszter 

A kerületi versenyen az első helyezett tanulók képviselték iskolánkat, ahol fantasztikus eredmény 
született. 

Próza kategóriában indult tanulóink - Ari Anna és Kőhalmi Eszter - mindketten az első helyet szerezték 
meg. 

Gratulálunk nekik! 



  



 
 

Vers- és prózamondó verseny 
Felső tagozat  

Vers- és Prózamondó Verseny 

Február 4-én az iskolai Vers- és Prózamondó Versenyen nagy létszámban jelentek meg felső tagozatos 
diákjaink, és sok igényes, szép produkciót adtak elő verses és prózai kategóriában. 

Külön dicséretet érdemel: 

Bajor Olivér (5.b), Endes Ádám (6.a), Nagy Dániel (6.a) és Schile Lilu Sára (7.a) 

A versenyen továbbjutottak, és képviselik iskolánkat a Fővárosi Vers- és Prózamondó Verseny kerületi 
fordulóján: 

5-6. évfolyamon: Endes Ádám (6.a) próza kategóriában, Nagy Dániel (6.a) vers kategóriában. 

7-8. évfolyamon: Schile Lilu Sára (7.a) próza kategóriában, Rédei Donát (8.a) vers kategóriában. 



Az eredményekhez gratulálunk. 

 

Kerületi népdaléneklési verseny 

Kerületi Népdaléneklési Verseny 

Januárban megrendezésre került a Kerületi Népdaléneklési Verseny, amelyen diákjaink szép eredményeket 
értek el: 

Egri Eszter (5.b) szólóének kategóriában ARANY minősítést szerzett. 

KIEMELT ARANY fokozatot kaptak, így továbbjutottak a „Tiszán innen – Dunán túl” Fővárosi 
Népdaléneklési Versenyre: 

 

5-6. korcsoportban Kelenvölgyi Kispávák (énekegyüttes): 

Demeter Bianka, Bordás Hanna, Keklár Emília, Pápai Tekla, Pápai Petra, Kőhalmi Eszter, Monos 
Virág, Egri Eszter, Lelkes Flóra, Tanády Dorina 

 

7-8. korcsoportban Kelenvölgyi Pávák (énekegyüttes): 

Nagy Dániel, Orbán Dorottya, Panágl Márton, Frey Flóra, Pintér Réka, Steer Kinga, Schile Lilu, 
Demeter Bianka, Bordás Hanna, Ambrus Ivett 

 

5-6. korcsoportban Kelen Kiskvartett  (kisegyüttes): 

Pápai Petra, Keklár Emília, Havasi Csongor, Egri Eszter 

 

7-8. korcsoportban Kelenkvartett  (kisegyüttes): 

Pintér Réka, Steer Kinga, Frey Flóra, Ambrus Ivett 

 

Az eredményekhez gratulálunk. 





  

 
 

Fekete István Szépolvasási Verseny 

Fekete István Szépolvasási Verseny 

A Fekete István Szépolvasási Verseny kerületi fordulóján 3. évfolyamon Orbán Levente (3.a), 4. évfolyamon 
Markovich Vince (4.b), 5-6. évfolyamon Nagy Dániel (6.a) képviselte iskolánkat. 

A versenyzők Fekete István valamely művéből egy szabadon választott részletet és egy ismeretlen Fekete 
István szöveget olvastak fel. 

A versenyen Nagy Dániel (6.a) I. helyezést ért el. 

Eredményéhez gratulálunk! 



 



 

 

Helytörténeti verseny 
Első forduló munkái 
 

Idén ismét kiírta az Önkormányzat a helytörténeti versenyt, amelynek első fordulója kreatív feladat elé állította 
a nebulókat. 

Egy 4 oldalas helytörténeti újságot kellett szerkeszteni tetszőleges témából. 

 

A mi iskolánkat 3 csapat képviseli , az ő munkáikat láthatjátok: 

 

- A Gellért Szállóról írt : Tóth Vivien, Sápi Nóra és Varga Judit, 

- A kerület közlekedéséről Réz Noémi, Horváth Zsombor és Telek Ádám, 



- A Költők Parkjáról Ludvig Szabolcs, Mód Márton és Kunvári Miklós, valamennyien 6. b osztályos tanulók. 

 

A Gellért Szállóról    

A kerület közlekedéséről   

A Költők Parkjáról 

Köszönjük igényes munkájukat ! 

Beszélj, olvass szépen! 

Szép Magyar Beszéd Verseny és Fekete István Szépolvasási Verseny 

 

Január 22-én megrendeztük a Szép Magyar Beszéd Verseny, 
valamint a Fekete István Szépolvasási Verseny iskolai fordulóját felső tagozaton, amelyen a következő 

eredmények születtek: 

 

5-6. évfolyamon 

1. helyezett: Bajor Olivér (5.b) és Nagy Dániel (6.a)   

Iskolánkat Bajor Olivér a Szép Magyar Beszéd Verseny kerületi fordulóján, Nagy Dániel pedig a Fekete István 
Szépolvasási Versenyen képviseli majd. 

2. helyezett: Gárdai Dorottya (5.a) 

3. helyezett: Dabóczi Réka (6.a) 

 

7-8. évfolyamon 

1. helyezett: Majtényi Máté (7.b) 

Iskolánkat Majtényi Máté képviseli a Szép Magyar Beszéd verseny kerületi fordulóján. 

2. helyezett: Kállai Júlia (8.b)  

3. helyezett: Steer Kinga (7.a) 

 

Az eredményekhez gratulálunk.  

 



"Rajzolj velünk!" 
Népszava rajzpályázata 

 

Iskolánk diákjai, Borsodi Virág 1.a és Gadó Lili 4.b osztályos tanulók kimagasló eredményt értek el a Népszava 
"Rajzolj velünk!" gyermekeknek szóló rajzpályázatán. 

Több, mint 500 jelentkező közül rajzaik bekerültek az újság 2014-es naptárába. 

Gratulálunk a nyerteseknek!  



 



 

 

Karácsonyfadísz-készítő verseny 

Idén is részt vettünk a karácsonyfadísz-készítő versenyen, melyet Újbuda Önkormányzata hirdetett meg.  

Ezzel örömet is szerettünk volna okozni lakókörnyezetünkben élő idősek számára, 
és egyben megmutathatták tanulóink, milyen kreatívak, ügyesek.  

Minden alsós és felsős diákunk akár egyénileg, akár csapatban készíthetett szabadon választott technikával 
karácsonyfadíszt. 

A  díjátadó ünnepségre december 16-án került sor a Polgármesteri Hivatal dísztermében. 

 

Eredményeink: 

1-2. osztályos egyéni: 

2. helyezett: Samu Brúnó 1.a 



 

A legtöbb díszt készített osztályok versenyében 

2. helyezett lett iskolánk 3.b osztálya. 

 

Különdíjban részesültek: 

Polgár Panna 1.b 

Megyer Cserne 4.b 

Samu Lili  4.b 

Lipóth Sára 2.a 

Parti Bálint 2.a 

Berczik Attila 3.b 

Molnár Ármin  3.b 

Iskolánk 1.a és 4.a osztálya 

 

   A versenyt követően Újbuda Polgármestere a kerületünkben élő idős emberekhez személyesen juttatta el az 
összes, gyermekek által készített díszt. 

 

 

 



Advent Futsal (Foci) Torna 

Az Advent Futsal Tornán iskolánkat képviselték: 

 

2. osztály 

Csapattagok: 

Bánki József, Dabóczi Attila, Doroszlai Máté, Janovics Márk, Janovics Máté, Nagy Bálint, Tóth Bálint 
2.a osztályos tanulók 

V. helyezettek lettek. 

Legjobb játékos: Dabóczi Attila 

 

4. osztály 

Csapattagok: 

Benke Barnabás, Blaskó Zoltán, Dabóczi Botond, Forgó Marcell, Hajdú Mátyás 4.a, 

Boda Krisztián, Fábián Bence 4.b osztályos tanulók 

II. helyen végeztek. 

Gólkirály 10 góllal Benke Barnabás 

Legjobb játékos: Boda Krosztián 

  



   

  

  



  

 

Röplabdaverseny 

Röplabda torna zajlott december 1-jén a Testnevelési Egyetemen 

 

Mini leány (3. korcsoportban) VII. helyezést értek el 

Havasi Virág 6. b 

Váradi Kata  6.a 

Garay Emma 7.b 

Ősi Melinda 5.a 



 

Mini fiú/ vegyes ( 3. korcsoport)  V. helyezettek 

Gárdai Dorottya 5.a 

Keklár Emília  5.a 

Domokos Nóra 5.a 

Jászay Krisztián 5.a 

Váradi István  5.a 



 

 

Ének verseny 

Megrendeztük iskolánkban az ének versenyt 3., 4. évfolyamos tanulóink számára. 

Egy kötelező és két szabadon választott dallal készültek a versenyzők. 

Lelkes, ügyes szereplések után az alábbi eredmények születtek: 

 

3. évfolyam: 

1. Ari Anna 

2. Mester Gina 

3. Kassay Sára 



 

4. évfolyam: 

1. Kőhalmi Eszter 

2. Pápai Tekla, Pribelya Eszter 

3. Kósa Bence 

 

Az első helyezettek képviselik iskolánkat a kerületi versenyen december 5-én. 

 

Kerületi vers- és prózamondó verseny 
a MU Színházban 

A MU Színházban került megrendezésre a kerületi vers- és prózamondó verseny. Az eseményen tanulóink 
kiválóan teljesítettek. 

Kőhalmi Eszter (4.b) I. helyezett, 

Gáspár Noémi (3.a) II. helyezett lett. 

Nagy Dániel (6.a) III. helyezett, 

Szeretettel gratulálunk eredményeikhez!  

 





 



  

 



"Mozdulj rá!" kreativitás verseny 

  

2013. november 13-án került megrendezésre a "Mozdulj rá!" kreativitás verseny. Iskolánként két 4 fős csapatok 
jelentkezhetett. 

Az egyik csapatban két 3. és két 4. osztályos, a másik csapatban két 5. és két 6. osztályos tanuló képviselhette 
iskoláját. 

Előzetes feladat volt, hogy gyerekek beszélgessenek a víz éltető erejéről; hogyan védjük vizeinket; hogyan 
segítheti a víz a természet, a Föld és az ember védelmét. Készíteni kellett a csapatoknak vízzel kapcsolatos 

társasjátékot, annak lényegét, szabályait röviden ismertetni kellett. 

A bemutató után csapatmunkával folytatódott a verseny, majd a résztvevõknek lehetõségük volt kipróbálni 
egymás társasjátékait is. 

Csapataink: 

3-4. évfolyam: 

Ari Anna, Gáspár Noémi, Horváth Ágnes, Kőhalmi Eszter 

IV. helyet érték el. 

5-6. évfolyam: 

Bajor Olivér, Panágl Márton,  Szerémy Szabolcs, Tóth Péter 

V. helyen végeztek. 

 



 

Fotók forrása: Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium honlapja 

 

Fizika csapatverseny 

2013. november 12-én 7-8. évfolyamos tanulók részére rendezték meg Hangok birodalma - hangszerek világa 
témában a fizika csapatversenyt. 

A tanulóknak prezentációt kellett készíteniük, valamint saját készítésű, működő hangszert kellett vinniük, 
amelyet a helyszínen be is kellett mutatniuk. 

A verseny során feladatokat is kellett végezniük a témával kapcsolatos fizikai összefüggések alkalmazásával 
kapcsolatban, valamint a hangokkal, hangszerekkel kapcsolatos ismereteikről is be kellett számoljanak a totó 

megoldása közben. 

Bodosi Csillag Virág, Goda Áron, Majtényi Bori, Majtényi Máté képviselték iskolánkat. 
Nagy örömünkre megszerezték a III. helyet, melyhez sok szeretettel gratulálunk! 

 

Mire van szüksége a háziállatodnak? 

 

A Zoodom Hungary Kft. rajzpályázatot hirdetett "Mire van szüksége a háziállatodnak?" címmel. Iskolánk alsó 
tagozatos kisdiákjai ceruzát ragadtak, és számtalan rajzot készítettek a felelős állattartás témájában.  



Óriási örömünkre, a legtöbb szavazatot kapott osztály az 1.a lett, akik egy teljesen berendezett akváriummal, és 
benne két új osztálytárssal lettek gazdagabbak. 

Mindemellett, a XI. kerület első 10 helyezettje is kivétel nélkül Kelensulis csemete lett.  
Íme a helyezések: 

 
1. Polonyi Rebeka 1.a 
2. Solymos Tamara 1.a 

3. Minya Dávid 1.a 
4. Budavári Barbara 1.a 

5. Parti Boglárka 1.a 
6. Retezi Boglárka 3.b 
7. Kállai Ferenc 1.a 
8. Farkas Lili 1.a 

9. Dabóczi Boglárka 1.a 
9. Ludányi Orsolya 1.a 
9. Popovics Botond 1.b 

9. Tóth Mihály 1.a 
10. Irás Anna 1.a 

 
Szeretettel gratulálunk mindenkinek!  

 

 
 

  



Kerületi rajzverseny - alsó tagozat 

 

2013. november 14-én a kerületi rajzverseny okozott izgalmat a kerületi iskolák azon 3-4. évfolyamos 
tanulóinak, akik a házi versenyeken e legjobbnak bizonyultak.  

Ők képviselhették iskoláikat az Újbudai Pedagógiai Intézet szervezésében lebonyolított kerületi versenyen. 

A Kelensuliból két büszkeségünk készíthette el Gárdonyi Géza művének illusztrációját pasztell- vagy 
zsírkrétával. 

Szőke Anna Lili 3.b és Farkas Ajsa 4.a osztályos tanulóink mindketten 3. helyezést érték el munkáikkal. 

A rajzokból kiállítást szerveznek a későbbiekben, melyet megtekinthetünk majd. 

Sok szeretettel gratulálunk!  



 



 

 

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 
Dél-Budai körzeti forduló 

2013. november 8-án rendezték meg a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyt.  
4 fős csapatokban mérhették össze tudásukat a gyerekek. 

Az alábbi eredmények születtek: 
3. évfolyam  

(56 csapatból) 
22. hely 

Juhász Réka, Kiss-Puskár Panna, Galambos Vera, Róka Melinda 
38. hely 

Ari Anna, Kercza Réka, Sugár Eliza, Kassay Sára 

40. hely 
Griffiths Robert, Kevi-Farkas Csaba, Kevi-Farkas Tímea, Blahna Vilmos 

44. hely 
Lavrik Martin, Teleki Teodóra, Igaz Laura, Blahna Lilla 



4. évfolyam 
(79 csapatból) 

16. hely 
Benke Barnabás, Forgó Marcell, Boros Benedek, Pápai Tekla 

36 hely 
Horváth Ágnes, Béres Mária, Hollós Benedek, Blaskó Zoltán 

46. hely 
Varga Márton, Tarr Bálint, Dávid Éva, Kőhalmi Eszter 

53. hely 
Szendrey Zerind, Gadó Lili, Fábián Bence, Kósa Bence 

6. évfolyam 
(53 csapatból) 

9. hely 
Dabóczi Réka, Horváth Zsombor, Nagy Dániel, Pallos Annamária 

48. hely 
Weidinger Tamara, Telek Ádám, Hollós Gábor, Béres Mihály 

8. évfolyam 
(60 csapatból) 

24. hely 
Rédei Donát, Benke Laura, Kukovecz Regina, Írás Mátyás 

36. hely 
Majtényi Bori, Kállai Júlia, Bodosi Csillag Virág 

 

"Szabadidő Újbudán" multimédiás verseny 

2013. november 7-én Újbuda Önkormányzatának képviselőtestületi üléstermében került megrendezésre a 
"Szabadidő Újbudán" című multimédiás verseny. 

7-8. évfolyamosok mérhették össze tudásukat, felkészültségüket. 
A 7.b osztályból Garay Emma, Lugosi Regina és Szilágyi Lili 9. helyen végeztek. 

Fontos megjegyezni, hogy 7. évfolyamosok közül csak a mi iskolánk indított csapatot, így számunkra az ő 
eredményük még becsesebb. 

8.b osztályos tanulóink Tell Márk, Fábián Gergely 4. helyezettek lettek munkájukkal. 

Gratulálunk!  





  

"Olvass velünk!" verseny 

Az Újbudai Pedagógiai Intézet idén negyedik alkalommal rendezte meg az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi 
Hónapja tiszteletére "Olvass velünk!" versenyét. 

Már az előkészületek során nagy volt az izgalom, nevezni pályamunkákkal lehetett, melyeket korcsoportoknak 
megadott olvasmányokhoz kapcsolódóan készítettek el a csapatok. 

A "mesedoboz" elkészítése során megmozgathatták a tanulók a fantáziájukat, kreativitásukat. 

Korcsoportok olvasmányai, melyekhez kapcsolódtak a feladatok: 
3-4. évfolyam:  

Gárdonyi Géza: Állatmesék  
Balázs Ágnes: Lufi és Szamóca  

 
5-6.évfolyam  

Nyulász Péter: Helka  
Békés Pál: Kétbalkezes varázsló  

 
7-8. osztály  

Gárdonyi Géza: Láthatatlan ember 



Varró Dániel : Túl a Maszat-hegyen  
 

Az előzetes munkák leadását követte a feladatlapok gondos elkészítése. Az 1 - 2. osztályosok rajzaikkal 
egészítették ki "mesedobozukat". 

Mindezek után izgatottan vártuk, kik juthattak be a döntőbe, melyre a Karinthy Könyvtárban került sor október 
közepén. 

Itt a gyerekek a változatos, izgalmas feladatok mellett találkozhattak neves íróinkkal, akiknek a munkáit 
tarthatták a kezükben a felkészülés időszakában. 

Iskolánkat az alábbi csapatok képviselhették a döntőben: 

3.b "Könyvmoly" csapata: 
Berczik Attila, Juhász Réka, Kassay Sára, Kiss-Puskár Panna 

6.b "Articsókák" csapata: 
Réz Noémi, Telek Ádám, Sápi Nóra, Weidinger Tamara 

7.b "Győztesek" csapata: 
Bajor Gergő, Endrődi Benedek, Majtényi Máté, Pap Dezső 

8.b "Csacsik" csapata: 
Bodosi Csillag Virág, Gulyás Vanessza, Kállay Júlia, Majtényi Bori 

Az eredményhirdetésre 2013. november 7-én került sor , ahova 18 tanulónk kapott meghívást.  

Az alábbi díjakat vehettük át Dr. Hoffmann Tamás polgármester úrtól és Dr. Simicskó István országgyűlési 
képviselő úrtól 

Újbuda Önkormányzatának képviselőtestületi üléstermében: 

 

1.a osztályos tanulóink különdíjban részesültek. 
Csapattagok: 



Busmann Lili, Budavári Barbara, Dabóczi Boglárka, Koós Gergő, Ludányi Orsolya, Parti Boglárka, Polonyi 
Eszter, Polonyi Rebeka 

2.b osztályos diákjaink III. helyezettek lettek. 
Csapattagok: 

Basa Lídia, Papp Zsófia 

3.b osztály csapata II. helyet szerezte meg. 
Csapattagok: 

Berczik Attila, Juhász Réka, Kassay Sára, Kiss-Puskár Panna 

 

  

8.b osztályos tanulóink III. helyen végeztek. 
Csapattagok: 

Bodosi Csillag Virág, Gulyás Vanessza, Kállay Júlia, Majtényi Bori 





 





  

Gratulálunk a szép eredményekhez! 

Rajz verseny 

2013. november 6-án rajzversenyt rendeztünk 3 - 4. osztályosoknak. 

A versenyzők a helyszínen hallott Ludas Matyi szövegrészlet alapján illusztrációt készítettek pasztell- vagy 
zsírkrétatechnikával. 

A diákok lelkesen alkottak, a pórul járt Döbrögi megmozgatta fantáziájukat. 

Minden résztvevőnek gratulálunk! 

 

Helyezettek: 

3. évfolyam  

1. helyezett: 
Szőke Anna Lili 3.b 



2. helyezett: 
Ari Anna 3.b 

3. helyezett: 
Galambos Vera Lujza 3.b 

 

4. évfolyam  

1. helyezett: 
Farkas Ajsa 4.a 

2. helyezett: 
Horváth Ágnes 4.a 

3. helyezett: 
Réz András 4.b  

 

   



 

  

 



  

 

Bolyai Matematika Csapatverseny 
Dél-Budai körzeti forduló 

 

2013. október 11-én rendezték meg a Bolyai Matematika Csapatversenyt.  
4 fős csapatokban mérhették össze tudásukat a gyerekek. 

A legjobb eredményeket elért csapatok az alábbiak: 

3. évfolyam  
(58 csapatból) 

4. hely 
Orbán Levente, Griffiths Róbert, Kevi-Farkas Csaba, Blahna Vilmos 

24. hely 
Kertész Lilla, Juhász Réka, Ari Anna, Kiss-Puskár Panna 

4. évfolyam 
(64 csapatból) 



8. hely 
Béres Erzsébet, Béres Mária, Pápai Tekla, Horváth Ágnes 

27. hely 
Forgó Marcell, Boros Benedek, Dabóczi Botond, Blaskó Zoltán 

6. évfolyam 
(73 csapatból) 

17. hely 
Pallos Annamária, Griffiths Emese, Komáromi Petra, Dabóczi Réka 

23. hely 
Nagy Dániel, Horváth Zsombor, Tóth Péter, Tóth Lili 

7. évfolyam 
(25 csapatból) 

11.hely 
Frey Flóra, Horváth Dominik, Weisz Tibor, Zepkó Borbála 

8. évfolyam 
(40 csapatból) 

5. hely 
Bodosi Csillag Virág, Írás Mátyás, Tell Márk, Fábián Gergő 

 

Kerékpáros ügyességi verseny 

Megrendeztük hagyományainkhoz híven idén is a kerékpáros ügyességi versenyt kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt. Az elméleti rész tesztlapjainak kitöltése után akadálypályán mutathatták be a tanulók bringázási 

tudásukat, ügyességüket. Természetesen az elsősöknek még csak gyakorlati ismereteiket kellett megmutatni. 

1. osztály: 

Lány:                                               Fiú:  

I. Polonyi Eszter 1.a                            I. Szarka Dániel 1.a 
     II. Busman Liliána 1.a                       II. Varga Ágoston 1.a 

   III. Horváth Laura 1.b                          III. Wimmer Vince 1.a, Seregély Csaba 1.b 

2. osztály: 

Lány:                                              Fiú:  

I. Bodnár Janka 2.a                           I. Bánki József 2.a 
II. Krizsán Nóra 2.a                           II. Parti Bálint 2.a 

    III. Papp Dorina 2.b                           III. Doroszlai Máté2.a 

3-4. osztály: 

Lány:                                              Fiú:  



I. Gáspár Noémi 3.a                         I. Ujváry Bálint 4.a 
II. Farkas Ajsa 4.a                            II. Fejes Olivér 4.b 

                                       III. Busman Róza 3.b                       III. Szarka Benedek 3.a, Busman Levente 4.a 
                                                                                                Varga Márton 4.b, Berczik Attila 3.b 

Felsős: 

I. Bajor Olivér 5.b 
II. Horváth Zsombor 6.a 

III. Magyar Luca 6.a 

 

Tanulóink egyéb sporteredményei 

Tanulóink az iskolai versenyeken, diákolimpián kívül is változatos sportokban jeleskednek. Ezekről az 
eseményekről, versenyekről is szeretnénk hírt adni. 

Gratulálunk szép eredményeikhez! 

@@@ 

Kecskés Ákos (5.b) országos karate versenyen III. helyezett lett, bronzérmet szerzett. 

@@@ 

Igaz Laura (3.a) JUDO VI. Budaörs Kupán II. helyezett lett. 

@@@ 

Sugár Elza (3.b) a Star Sportakadémia versenyén „mélyvíz kezdő lány házúszás” kategóriában az előkelő I. 
helyet szerezte meg. 

@@@ 

Jakab Márton (3.b) a tatabányai Szuper Liga versenyén gyaloglás (1256 méter) versenyszámban a II. helyen ért 
célba. 

@@@ 

Gulyka Szonja Akrobatikus Rock and Roll-ban I. és II. helyezést ét el. 

@@@ 

Tanulóink ismét rangos eredményeket értek el a legkülönfélébb sportágakban rendezett versenyeken. 

Atlétika verseny diákolimpia kerületi fordulójá n igen nagy számban vettek részt diákjaink, s a következő 
eredmények születtek: 

Kukovecz Regina (8.a) kislabdahajítás – II. helyezés 
Komáromi Gábor (8.b) és Mátrai Dániel (8.b) súlylökés – II. helyezés 

Kocsis Péter (8.a) kislabdahajítás – III. helyezés 
Zepkó Borbála (7.a) 1500 méteres futás – V. helyezés 

A budapesti atlétika versenyen Fajcsák Tamás (6.b) 600 méteres futásban IV. helyezett lett. 

A Kiskunfélegyházán rendezett 9. Nemzetközi Ifjúsági Sportmászó versenyen Farkas Ajsa a következő 
eredményeket érte el: 



boulder mászásban II. helyezés 
gyorsasági mászásban IV. helyezés 
nehézségi mászásban V. helyezés 

Horváth Dominik (7.a) a Velence-tavi kerékpárversenyen saját korosztályában III. helyezést ért el. 

Az Erima Kézilabda Gyermekbajnokság 5.fordulóján nyújtott eredményes szerepléséért Horváth Kíra (3.b) 
oklevelet szerzett. 

@@@ 

Gáspár Noémi 3.a osztályos tanulónk Aikido 8. kyu fokozatából sikeres vizsgát tette. 

@@@ 

A Bécsben zajló ifjúsági kosárlabda tornán, amelyen 25 ország vett részt, tanulóink a következő 
eredményeket érték el: 

BEAC U13-as csapatával megosztott III. helyezést ért el (21 csapatból): 
Grittitsh Emese (6.a) 
Szűcs Zsanett (6.a) 
Tóth Adrienn (6.a) 

Lénárd Adrienn (6.a) a BEAC U12-es csapattal II. helyezett lett (18 csapatból). 

@@@ 

Márciusi egyéni sporteredmények 

 

Diákjaink az elmúlt hetekben is rangos eredményeket értek el a legkülönfélébb sportágakban: 

 

Wimmer Máté (3. b)  és testvére Wimmer Vince 1.aosztályos tanulóink II. helyezettek lettek a lachtali 
síversenyen. 

 



 

Fajcsák Lilla 3.a osztályos tanuló a KARATE (ÁSE) egyesületi versenyén arany- és ezüstérmet nyert. 

 

JUDO egyesületi versenyen a következő eredmények születtek: 
Farkas Árpád (1.b) III. helyezés 
Nagy Balázs (2.a)  I. helyezés 

Igaz Laura (3.a) I. helyezés, II. helyezés 
Teleki Teodóra (3.a) III. helyezés 

 

JUDO pilismaróti regionális versenyéről Igaz Laura (3.a) és Szarka Benedek (3.a) is éremmel tért haza. 

 

Nőnapi virágfutáson, 600 méteres távon Jakab Márton (3.b) IV. helyen végzett. 

 

Pápai Tekla 4.a osztályos tanuló 1000 méteres gyaloglásban Európa Bajnokságon III. helyezést ért el.   

 

Budapest Open rocky versenyen a Vadócok nevű csapat (Galambos Vera, Gerő Emese, Róka Melinda) I. 
helyezést ért el. 

 

Sakksuli Kupa 5. versenyén B. csoportban Krasznai Lilla (3.a) 2. helyezett lett. 

 

Az eredményekhez gratulálunk! 

 

@@@ 



Children D Magic Kupa   

A Children D Magic Kupán a „Kelenvölgyi csajok” csapata – Boldog Emese (2.b), Marton Míra (2.b), 
Krizsán Nóra (2.a) – ezüstérmet nyert. 

@@@ 

35. Dr. Csik Ferenc emlékversenyen Maricza Zsuzsanna (4.b) a következő eredményeket érte el: 

33 méter pillangóúszás – 1. helyezés 

100 méter gyorsúszás – 1. helyezés 

33 méter gyorsúszás – 2. helyezés 

133 méter vegyesúszás – 3. helyezés 

4 * 33 méter gyorsváltóúszás – 3. helyezés 

100 méter hátúszás  – 5. helyezés 

100 méter mellúszás  – 4. helyezés 

@@@ 

Úszásversenyek eredményei 

Griffiths Robert  úszásversenyen elért eredményei: mellúszás – 2. helyezés, gyorsúszás – 2. helyezés 

Bozsó Boglárka (2.a) úszásversenyen elért eredménye: háromszor ért el 1. helyezést, kupát is nyert. 

@@@ 

Judo versenyek eredményei:  

A Mikulás Kupa Judo verseny Dávid Sára (2.a) 3. helyezést ért el. 

Szarka Benedek (3.a) a Judo versenyen 1. és 3. helyezést ért el. 

Igaz Laura (3.a) a Judo versenyen a saját korcsoportjában 1. helyezést, míg a nagyobbak között 3. helyezést ért 
el. 

Viczkó Bence (2.b) a Judo versenyen 3. helyezést ért el. 

 

Nagy Balázs (2.a) a Judo versenyen 2. és 3. helyezést ért el.  

@@@ 

Az Angyalföldi Mikulás Futáson  

Wimmer Máté 3.b osztályos tanulónk 500m-en I. helyezett lett, 

míg osztálytársa Jakab Márton  1000 m-en II. helyezést ért el. 



 

@@@ 

Star Sportakadémia - Mikulás Kupa 

Mélyvizes kezdő fiú hát kategória 2005- 2006. 

I. helyezett : Blaskó Bálint 1.b 

 

Mélyvizes haladó fiú 50 m gyors kategória 2003-2004. 

II. helyezett : Blaskó Zoltán  4.a 

Mélyvízes haladó fiú 50 mell  és gyors kategóriában is korcsoportjában (2005-2006) 

II. helyezett: Griffiths Róbert  3.a 

@@@ 

Meghívásos Judo Verseny zajlott Tokodaltárón 2013. november 30-án. 

Súly- és korcsoport szerint az alábbi eredmények születtek: 

II. Zahorán Noémi  

II.  Igaz Laura 

III. Zahorán Zoltán 

III. Nagy Balázs 

III. Szarka Benedek 

@@@ 

Szinkronúszó Magyar Kupa zajlott, Monoron november 9-10-én 

Kombinációs versenyszámban gyerek korosztályban 



Pataki Júlia 5.b osztályos tanulónk I. helyezést ért el. 

@@@ 

Horváth Kíra  3.b osztályos diákunk kézilabda sportágban Budaörs csapatának színeiben edz, versenyez.  

Október 26-án U9-U8 szivacskézilabda tornán vettek részt, ahol bronzérmet szereztek. 

@@@ 

Doroszlai Máté 2.a ezüst és bronzérmet szerzett karate sportágában. 

@@@ 

Fajcsák Lilla 3.a osztályos tanulónk karate versenyen ért el 1. és 2. helyezést. 

@@@ 

Weidinger Dominik  2.b osztályos kisdiákunk karateversenyen szerez csodálatos eredményeket. Most egy 
arany és egy ezüst éremmel gazdagodott. 

@@@ 

Bozsó Boglár 2.a osztályos tanulónk a Kondorosi Uszodában rendezett úszóversenyen két ezüst és egy 
bronzérmet szerzett. 

@@@ 

Október 20-án a Kelenvölgyis csajok Children D kategóriában bronz helyezést értek el a Rock and Magic SE 
versenyén. 

@@@ 

Szikura Andreas 5.a osztályos tanulónk két sportágban is jeleskedett. 

Gazdagrét-futáson I. helyezett lett, 

Go-kart versenyen II. helyen végzett. 

@@@ 

Kápolnási Norbert 8.b osztályos diákunk részt vett a Barizber Kupa országos teniszversenyen. Ezüst érmet 
szerzett. 

@@@ 

Végvári Levente és Jakab Márton  3.b osztályos tanulók a Budapest bajnokságon 1000 m-es gyaloglásban 
versenyeztek. Marci 2., Levente 3. helyezett lett. 



 

@@@ 

11. Ezerjó Kupa nemzetközi úszóversenyen Maricza Zsuzsanna 100 m-es női gyorsúszásban 5., ugyanezen 
a távon pillangóúszásban 6. helyet szerezte meg. 

@@@ 

Jakab Márton 3.b osztályos tanulónk a Futafok 2013-as futóversenyen versenyen 2. helyezést ért el. 

 

Gratulálunk a szép eredményekhez! :-) 

 

 

 

 

 

 


