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2015. június 9-én jutalomkirándulás keretében a Várkert Bazárnál jártak az alábbi tanulók. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Névsor: 

1. Nagy Dániel 7.a 

2. Keresztes Kincső 7.a 

3. Pallos Annamária 7.a 

4. Pallos Vince 7.a 

5. Dabóczi Réka 7.a 

6. Vass Bence 7.a 

7. Forgó Marcell 5.a 

8. Pápai Tekla 5.a 

9. Kőhalmi Eszter 5.b 

10. Egri Eszter 6.b 

11. Orbán Levente 4.a 

12. Griffiths Róbert 4.a 

13. Steer Kinga 8.a 

14. Schile Lilu 8.a 

15. Frey Flóra 8.a 



16. Zepkó Borbála 8.a 

17. Pintér Réka 8.a 

18. Ambrus Ivett 8.a 

19. Panágl Márton 7.a 

20. Petik Panna 7.b 

21. Demeter Bianka 7.b 

22. Bordás Hanna 7.b 

23. Weisz Tibor 8.a 

24. Ludwig Szabolcs 7.b 

25. Ary Klára 6.a 

26. Szikura Andreas 6.a 

27. Bajor Oliver 6.b 

28. Gadó Lili 5.b 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Erdei iskola – Velence 

1. évfolyam 

 

 

"Az első osztályban izgatott gyerekek vártak velencei táborba való indulásra, miközben 
bepakoltak a buszba. Az odavezető út nem volt hosszú alig háromnegyed óra. Hamar elszállt 
az idő. Amikor megérkeztünk kipakoltuk a bőröndöket a és az ételeket, italokat a buszból. 
Amíg Judit néni Zita néni eldöntötték a szobák beosztását és a reggeli időpontját, addig mi 

reggeliztünk. 
Amikor végre mindenki kipakolta a bőröndjét, sétára indultunk a Velencei tó körül. 

Ellátogattunk a madárhang tanösvényre, ahol foghattunk kismadarakat, és persze sok 
madárhangot hallhattunk. A tanösvényről a Várparkba mentünk ahol királyt választottunk, a 
király mellé pedig alattvalókat, sárkányt öltünk és érdekes kérdésekre válaszoltunk. Sok vár 

másolatot láttunk melyek az eredeti vár anyagából készültek, és a sötétben világítottak, de ezt 
sajnos nem tudtuk megnézni. 

Jártunk a rönkvárban is, ahol mondtak nekünk pár szót várról, aztán két csapatra osztottak 
bennünket: magyarokra és törökökre. Egymással kellett vetélkednie a két csapatnak. 

Lemásztunk a kazamatákba, kötelet húztunk számháborúztunk nevekkel, és váltófutás is volt. 
Ugyanezen a napon a szálláshelyen játszottunk számháborút. 

Csütörtökön sajnos esett az eső ezért nem tudtunk elmenni sehova. De legalább volt idő egy 
kis pakolásra a hazamenetel előtt. Délután még mindig hideg volt, ezért a nagyok olvasást 

gyakoroltak a kicsikkel. 
Pénteken mindenki elpakolt, és ebéd után már meg is jöttek a buszok. Hamar felvittük a 

bőröndöket, a megmaradt dobozokat, és elindultunk haza. 
Nagyon élveztük ezt a tábort. Sok új élménnyel gazdagabban tértünk haza." 

 

    



 
BankVelem nagykövet 

Kiss Csabáné Sós Hajnalka 

 

 

7.a osztálykirándulás 

Sümeg 

     

 



Idén is Sümegre mentünk egy 5 napos (máj. 3-7.) osztálykirándulásra. Két szó, ami rögtön 
beugrik erről a néhány napról a zene és a pingpong.  Amint megérkeztünk, rögtön el is 

helyezkedtünk, elfoglaltuk a házban található összes konnektort, és mivel ezzel túlterheltük az 
áramkört, ezért elég gyakran mentünk Józsi bácsihoz, hogy nem megy a fűtés vagy a lámpa. 
Hétfőn már kora reggel lázban égtünk, hiszen aznap volt a vártámadás, táborunk valódi oka. 

Bepakoltuk a buszba a jelmezeket és az előző nap gondosan előkészített hozzávalókat a 
paprikás krumplihoz, és már indultunk is. Mint tapasztalt vártámadók, tudjuk, hogy nem 
érdemes éhgyomorral lerohanni a várat, ezért Sümegen gyorsan megreggeliztünk, majd a 

várhoz érve végignéztük a sümegi iskolák kilométeres sorait, és elfoglaltuk a helyünket. Amíg 
néhányan a bográcsnál maradtak főzni, addig mi elindultunk küzdeni. Először a gyakorlati 
részen estünk túl (pl. csatabárddobás, íjászkodás). A mi hangunktól zengett a környék, de 
most kivételesen nem hülyéskedtünk, hanem hangosan bíztattuk osztálytársainkat. Nem is 
volt hiábavaló, az ágyúgolyódobásnál például max pontot szereztünk. Sajnos olyan is volt, 

amikor a próbadobásnál csak 1-2 pontot vesztettünk, az éles helyzetben pedig csak 1-2 pontot 
szereztünk, de ez nem vette el a kedvünket. A várfutáson tőlünk Kata indult és eredményesen 

szerepelt ahhoz képest, hogy ő volt az egyedüli lány a futók közül. Ezután az elméleti rész 
következett, ahol elég sikeresek voltunk, ugyanis vasárnap 

oda-vissza átrágtuk az anyagot. Miután a zsűri lepontozta a paprikás krumplit (mellesleg max 
pontot kaptunk), minden iskola bevonult az arénába, és kezdetét vette a lovagi torna, majd az 
eredményhirdetés. Idén hatodikak lettünk. Aznap hétágra sütött a nap, és miután kijöttünk a 

hűs arénából, még forróbbnak tűnt a levegő. Ötpercenként mentünk Erzsi nénihez és 
kérdeztük meg tőle, hogy átmehetünk-e az út túloldalán álló Tescoba jégkrémért. 

Összepakoltunk és egy kis szabadidő után indultunk is vissza a szállásra. Nagyon fáradtak 
voltunk, és azt gondoltuk, hogy rögtön beesünk az ágyba. Ez így is volt egészen addig, amíg 

le nem feküdtünk és a lámpát le nem kapcsoltuk, aztán rájöttünk, hogy nem is vagyunk 
annyira álmosak, és egész éjjel énekeltünk (érett hetedikesekként főleg Jégvarázst). Másnap 

lazább napunk volt, a közeli forráshoz gyalogoltunk. A vályút, amiben a víz folyt eltömítették 
a falevelek, kitisztítottuk. Ezután hazamentünk és a szálláson a kiválasztott csapatok 

egymásnak csináltak sorversenyeket. Nagyon jól telt az a délután, sokat nevettünk. Szerdán 
Tapolcán jártunk, meglátogattuk a Tavasbarlangot. Mielőtt beültünk a csónakokba, egy 

érdekes interaktív kiállítást is megtekintettünk. A csónakázás mindenki nagy szomorúságára 
hamar eltelt. Ezután önálló városnézésre indultunk. Persze a fagyizás soha nem maradhat ki a 

programok közül, kifosztottunk egy cukrászdát. Délután Busszal mentünk Sümegre, ahol 
megvacsoráztunk, majd megtapasztaltuk, hogy milyen a tömegközlekedés Budapesten kívül, 

ugyanis több, mint egy órát vártunk a buszra. De nem unatkoztunk, beszélgettünk és 
labdáztunk. Erre a napra is szívesen emlékszünk majd vissza. Igazából bolt néhány perce, 
amit abban a pillanatban kihagytunk volna, de utólag visszaemlékezve azok is viccesek 

voltak. Az éjszakai bátorságpróbáról volt szó. Néhány fiú Józsi bácsi vezetésével elmentek az 
erdőbe, elbújtak és megijesztették a többi csapatot.  Csütörtök volt az utolsó napunk 

Sümegprágán. A délelőtt nap nagy része pakolással és takarítással telt, de miután rendbe 
szedtük a házat, még volt időnk a busz érkezéséig. Sümegprágáról Sümegre mentünk 

ebédelni, onnan pedig Keszthelyre. Ott megnéztük a villanyvasút kiállítást és egy szerencsés 
keszthelyi fagyizó is le lett tesztelve a 7.a által. Ezután már csak a néhány órás út volt hátra, 
és hazaértünk, Aznap este már mindenki meleg vízzel fürdött, nem csak az első hat ember. 

Nagyon jól telt az együtt töltött néhány nap, sok volt a nevetés, kicsit kizökkentett minket az 
iskola keretei közül. 



    

    

 

    

 

    

 



    

 

 

 

Erdei iskola - Zempléni-hegység 

5.a, 8.a 

Erdei iskola – Zempléni-hegység 

1. nap 

Az erdei iskolába hétfő reggel 7:30-kor indultunk az iskolától. Először elmentünk 
Boldogkőváraljára, itt kis csapatokban megnéztük a várat. Ezután Vizsolyba utaztunk, ahol 
megtekintettük a templomot, ahol a Vizsolyi Bibliát őrzik. Ezt követően a nyomdában részt 

vettünk egy interaktív előadáson, amelyben megismertük a biblianyomtatás történetét. Ezután 
kinyomtattuk a Biblia első lapját. Végül elmentünk a szállásra Telkibányára, itt ettünk, 

kipakoltunk, majd az udvaron játszottunk. 

(Horváth Ágnes 5.a) 

 

2. nap 

Ma elmentünk Hollóházára, és megnéztük a porcelángyárat. Volt egy vezetőnk, aki 
körbevezetett minket, és sok érdekes dologról beszélt. Elbuszoztunk Füzérre megnézni a 

füzéri várat. Itt volt egy kis időnk, hogy körbejárjuk a várat, nagyon szép volt. Ezután 
Füzérradványon megtekintettük a Károlyi-kastélyt. A kastély kertje óriási és gyönyörű volt, 
rengeteg növény volt benne, és egy háromszáz éves fa. Este finom vacsorát kaptunk, majd 

elmentünk egy esti túrára az erdőbe. Kicsit félelmetes, de nagyon jó volt. 

(Béres Mária 5.a) 



 

3. nap 

Ma reggel szakadt az eső, de ez nem riasztott vissza minket a kirándulástól, ezért útnak 
indultunk. Az első megállónk egy erdő volt, ahol gyönyörű ásványokat találtunk… még 

esőben is. Miután elég ásványt gyűjtöttünk, továbbindultunk, és szerencsére addigra elállt az 
eső. Pálházán kisvasúttal elindultunk, és Kőkapun álltunk meg. Itt egy hosszú kiránduláson 

vettünk részt. Megvizsgáltuk a vizet, valamint a vízben élő állatokat is. A napban a legjobb az 
ásványgyűjtés volt. 

(Basa Borbála 5.a) 

 

4. nap 

Ma elutaztunk Sárospatakra, ahol megnéztük a Református Kollégiumot, a hozzá kapcsolódó 
kiállítást és a könyvtárat. Ez szép és érdekes volt. Ezután elmentünk a sárospataki várba, amit 

Rákóczi-várnak hívnak. Hosszasan barangoltunk egy idegenvezetővel a Vörös-toronyban. 
Aztán továbbmentünk, s eltúráztunk a Tengerszemhez. A Tengerszem gyönyörű volt a 

környezetével együtt. Itt jót játszottunk. Minden nagyon tetszett! 

(Pápai Tekla 5.a) 

 

5. nap 

Ma először a Kazinczy Mauzóleumnál voltunk Széphalmon, ezután pedig elmentünk 
libegőzni Sátoraljaújhelyre. Oda-vissza végig beszélgettünk és nézelődtünk. A libegő tetején a 

Magas-hegyen voltunk, a kilátóban. Ugyanitt boboztunk is. A bob gyors volt, és nagyon 
élveztem. Végül Telkibányán elmentünk a helyi múzeumba, és ez nagyon tetszett, főleg a 

terepasztalok. 

(Kozári András 5.a) 

 

„Nagyon tetszett ez a hét, hiányozni fog! (Pápai Tekla) 

„A tábor nagyon jó volt!” (Béres Mária) 

„Az öt nap alatt mindenki nagyon elfáradt.” (Horváth Ágnes) 

„Nagyon tetszett a tábor!” (Basa Borbála) 

Fölszállott a páva 

Területi váliogató 

Május 17-én zajlott a Fölszállott a Páva válogatója a Magyar Televízió székházában. Az egész 
napon át tartó versenyen délután léptem fel. A produkció nagyon jól sikerült. A nagy 

színpadon, a kamerák előtt hatalmas élmény volt zenélni. Ezek után a riportszobába vittek. A 
beszélgetés után már csak az értékelés volt hátra. Nagy izgalommal vártuk a pontszámokat. 
Végül az elérhető 70 pontból csak egyet vesztettem, így most bizakodva várom a folytatást. 

Nagy Dániel, 7/a 



    

 

Padlásgaléria 

Kiállítás 

A Padlásgaléria új kiállítója Tornyos Kati néni. 

Kati néni két napos intenzív rajztanfolyamon vett részt. A rendkívül gyors fejlődést 
láthatjátok a képeken. 

Figyeljétek a képek alatti felnagyított dátumokat, mert ezekből kiolvashatjátok, hogy három 
hónap alatt hová lehet eljutni a kezdeti lépésektől. 

 

Erdei tábor 4.a 

Budaörs 

Honfoglalás-kori erdei tábor Budaörsön 

"Nagyon vártam már, hogy elinduljunk osztálytársaimmal az erdei táborba, Budaörsre. 

Izgatottan szálltunk fel a buszra, ami a helyszínre vitt. A táborba érve egy gyönyörű környezet 
fogadott, ahol volt játszótér, ping-pong asztal, és kézilabda pálya is. Az első nap készítettünk 
egy tarsolyt, és sokat játszótereztünk. Nagyon sokat tudtunk meg a hunok, magyarok életéről, 

szokásairól. A második nap nemezeltünk, íjászkodtunk Edit nénivel, és sportolásra is volt 
lehetőség. Betanultunk egy koreográfiát Edit néni és Ági néni segítségével, ami a hunok és 
magyarok életéről és szokásairól szólt. Mindenki megkapta a jelmezét és a fegyvereinek 

kiválasztása után gyakoroltuk a jelenetet. Szomorúan és lámpalázasan vártuk a szüleinket, 



akiknek előadtuk a produkciót. Azért voltunk szomorúak, mert tudtuk, hogy az előadás 
befejeztével a tábornak is vége lesz. 

Úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült az előadás és a szülőknek is tetszett, valamint a 
három nap alatt sok élményben volt részünk." 

Lavrik Martin  4. a 

 

"Az erdei tábor 

 

Már alig vártuk, hogy elékezzen a várva várt egy hét, amikor az osztály együtt táborozhatott a 
csiki-pihenőkertben. 

A programok nagyon érdekesek és szórakoztatóak voltak. Lehetett számháborúzni, íjászkodni 
jót játszani a téren. A fiúk örömére focizhattunkis. A történelmi ismereteinket bővíthettük 
amikor tarsolylemezt és nemezbabát készítettünk, honfoglaláskori játékot adtunk elő. Edit 

néni csoportokat alakított ki, ami kisebb nagyobb vitát váltott ki, szerencsére hamar 
megbékéltünk és elkezdődhetett a munka és a szórakozás. Az ételek nagyon finomak voltak, 

még lepényt is sütöttünk. Szerencsére az idő nagyon kedvezett, megúsztuk egy kisebb 
záporral. Nagyon jól éreztem magam, délután elfáradva élményekkel gazdagodva mentünk 

haza. Nagyon hamar elrepült az egy hét, szinte észre se vettük. 

A tanulás ilyen módja nekem nagyon tetszik és abban bízom, hogy fövőre is eljuthatok ilyen 
helyre." 

Doan Minh Trong 

Erdei iskola 4.b - Vackor Vár 

2015. május 11 - 15. 

    



"Nagyon vártam már az erdei iskolát, a barátaimmal közösen eltöltött öt napot. Május 11-én 
végre elérkezett ez a nap. 

     11 óra körül megékeztünk a Vackor Vár erdei iskolába. Volt külön szállásépület és erdei 
iskola. Mikor bementünk a szállásunk aulájába, ott elmondták a szabályokat és a csapatok 

szobáját. Attilával, Márkkal, Marcival, Levivel és Mátéval kerültünk a Tölgy nevű szobába. 

Miután lepakoltunk, délután már kezdődtek is a programok. Imre bácsi elmondta, hogy az a 
terület ahol vagyunk 27 hektár. Bementünk közösen egy kicsit túrázni az erdőbe. Később már 
párban vagy csoportosan is lehetett járni az erdőt. Elmondták azt is, hogy ha eltévedünk, csak 

a kerítést kell követnünk. Beszélgettünk Zongora legendájáról is. Este aztán gyorsan 
elaludtunk. Így telt az első napunk.      

Másnap reggel korán keltünk. Megreggeliztünk, azután íjászkodtunk. Azzal ijesztgettek 
bennünket, hogy csak az kap vacsorát, aki lelövi az ,,ősellenséget”. Később csatakeresztet 
dobtunk, ahol az volt a cél, hogy benne maradjon a fában a kereszt. Aznap még sok más 
program is volt, például készítettünk bőrből kulcstartót vagy nyakláncot. 10 óra körül 

feküdtünk le.                                                                       

A harmadik napot reggel tornával kezdtük: kis bemelegítés – kis játék. Ezután reggeli, majd 
következtek a programok. Elmentünk vadlesre a szomszédos Nyíri-erdőbe, hogy állatokat 

lássunk, de sajnos nem mindenki látott állatot. Később az erdőben beszélgettünk az 
időjárásról, a fákról, az erdőről és megnéztük a fekete gólyák fészkét. Este csillagászatra 

mentünk. Sajnos kicsit borús volt az idő, de azért a Göncöl szekeret jól láttuk. 
                                                            

 A csütörtök reggel ugyanúgy kezdődött, mint a többi. Aznap megcsináltuk az erdei 
erőpróbát: volt tuskódobálás, íjászat, csatakereszt dobálás, kötélhúzás és kitakarítottuk a rétet. 

Este bátorságpróbánk is volt. Az erdei iskola alatt még múzeumban, számháborúztunk, 
tábortüzeztünk, az aula emeletén megnéztünk egy állatkiállítást és tájfutásban is volt részünk. 

                                      

Péntek reggel kenyeret sütöttünk, amíg vártuk, hogy megsüljön a kenyér, addig pedig a 
játszótéren játszottunk. Két óra körül indultunk haza  Budapestre. 

     Nagyon jól éreztem magam ezen a pár napon, sok mindent kipróbálhattam és 
megtanultam. De azért jó volt a végén hazaérni." 

Jakab Márton 4.b 

Fotók megtekintése 

 



 

 "  Most Vackor Váron voltunk. A buszt szokásosan Anti bácsi vezette. 

   Mikor megérkeztünk, egy fekete bajszú ember fogadott minket. Ő volt Imre bácsi. Bekísért 
minket az épület aulájába, ahol Emőke néni várt bennünket. Elmondta a szabályokat s 

elküldték a csapatokat a szobájukba.  Mi a 10-esbe kerültünk. Kétfelé osztották az 
osztályunkat. Az egyik fele csatakeresztezni, a másik fele íjászkodni ment. Délután 

megnéztük a vadász kiállítást. 

Másnap nem a SZŐKE HERCEG JÖTT FEHÉR LOVON, hanem az ősz hajú huszár barna 
paripán és huszár bemutatót tartott. Az előadás végén mindenki felülhetett a táltosra. Ezután 
kézművesedtünk. Én anyukámnak csináltam egy kulcstartót. Ezek után jött egy kirándulás a 
kerítésen túlra és irtani kezdtük az invazív vad dohányt. Este tábortűz volt, megismerkedtünk 

Dáviddal, az egyik erdésszel. 

A másnap reggelt tornával kezdtük. A napot tájfutással folytattuk Brigitta nénivel. A start a 
Szent Hubertusz Parkban volt. Futás után meghallgattunk egy előadást a kullancsokról, 
elmentünk az 1848-as múzeumba és a szállásnál rovásírást tanultunk. Az esti program 

csillagászat volt. 

Csütörtökön filmet néztünk az ősz hajú huszárral. Ezután nagyon jó jött: az örökéletű 
SZÁMHÁBORÚ. Délután Az erdei hét próba következett, este a bátorságpróba volt a 

program. 

Az utolsó nap is eljött. A reggelt Dávid tornájával kezdtük. Utána jött a kenyérsütés. A 
MÉTA lett volna a legjobb ha… . 

    Amikor mentünk a buszhoz magamban énekeltem saját dalszövegemet a „ Viszlát, szép táj 
viszlát „-ot. ( Demis Roussos : Goodbye my love goodbye című slágerre írtam.)" 

Egri Péter 4.b 

 

Angoltábor 

2015. április 22 - 30. 

2015. április 22-én hat óra körül teli izgalommal foglaltuk el a helyünket a buszon, mellyel 
bejárni készültünk Anglia, Párizs és Luxemburg nevezetességeit. A nagyobbaktól már 

hallottuk, milyen csodás az angoltábor, így alig bírtuk kivárni a hosszú utat. 

    A luxemburgi gyors városnézés után újra útra keltünk és másnap átszeltük a La Manche 
csatornát. A hosszú tengeri út vége felé nagyon jó volt megpillantani a doveri fehér sziklákat. 

    Angliában gyönyörű várakat, kastélyokat, épületeket láttunk. Megcsodálhattuk az angol 
parlamentet, a Buckingham Palotát, a Tower hatalmas várát (benne az angol koronázási 
ékszerekkel), a Leeds kastélyt és annak hatalmas parkját és a warwicki várat, melynek 

múzeuma egészen egyedülálló volt. A legnagyobb élmény számomra a Leeds kastély és az azt 
körülölelő tó és park körbejárása volt. Ilyen hatalmas és gyönyörű kertben és ilyen szép 

várban még soha életemben nem jártam. 

A várak mellett múzeumokban is jártunk. Bejártuk a természettudományi múzeumot, a 
közlekedési- és a British múzeumot is. VoltunkStratfordUpon-Avon városában is, ahol 
Shakespeare szülőházát nézhettük meg. Végül a messze földön híres Madame Tussaud 

viaszbábu kiállítást tekintettük meg. Nekem a múzeumok közül ez tetszett a legjobban.Az 



élethű viaszbábukkal fotózkodni egy igazi élmény. A kiállítás végén egy 4D-s mozifilmet 
néztünk meg, ami rendkívül jó volt. 

A tábor folyamán alkalmunk volt menni egy kört a londoni óriáskeréken, a London Eye-on is. 
Innen kiváló kilátás nyílt a hatalmas városra. 

      Hazafelé Párizs látványosságait ismerhettük meg. A csodás városban élmény volt sétálni. 

 2015. április 30-án élményekkel teli szálltunk le a buszról a suli előtt, és mentünk haza 
elmesélni kalandjainkat. 

 

                                                                                                                             Nagy Dániel 7.a 

 

Jutalomkirándulás a Sas-hegyre 

2015. április 23. 

Sas-hegyi túra 

Azoknak a diákoknak, akiknek összegyűlt legalább 3 igazgatói dicséretük, lehetőségük nyílt 
elmenni túrázni. Erre a kirándulásra egy szép tavaszi napon került sor. A cél a Sas-hegy volt. 

Tömegközlekedéssel jutottunk el a Sas-hegyre, ami egy természetvédelmi terület. Mikor 
leszálltunk a buszról, nagy emelkedőn kellett felmenni. Ezt követően, a meredek út végén 
megpillantottuk a Sas-hegyi Látogatóközpontot. Amikor bementünk, szeretettel fogadtak 
minket. Összesen 19-en voltunk. Egy kedves, raszta hajú fiú bekísért minket egy terembe, 

ahol megismerhettük a Sas-hegy történetét. Ezután megnéztük a „Menedék a betontengerben” 
című interaktív kiállítást. Utána elindultunk a tanösvényen. A túravezető elmondta, hogy ez 

egy 30 hektárnyi védett terület. A túra elején két szabadtéri terráriumban pannon és zöld 
gyíkot láttunk. A séta köben sok növényt és gyíkot vehettünk észre. Mikor vége lett a 

tanösvénynek, versenyfutással felmentünk a kilátóba. A látogatás végén souvenirként kaptunk 
egy kulacsot, amin az év madara volt, a Búbos banka. 

Hazafelé még tettünk egy kis kitérőt egy fagyizóba. Nagyon élveztük a túrát. És a fagyizást.  
:-) 

Kassay Sára, Nyikos Anna Luca 4.b 



Újbudai Tavaszi Hangverseny 

2015. április 28. 
 

 
 

Iskolánk énekkarának tagjai kiválóan szerepeltek az április 28-án megrendezésre került 
Újbudai Tavaszi Hangversenyen, amelynek a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium adott 

otthont. 

A rendezvényen diákjaink számos oklevelet és díjat vehettek át a XI. kerületi Népdaléneklési 
Versenyen nyújtott teljesítményükért, ahol arany és kiemelt arany fokozatot értek el. 

Ezt követően került sor a kórusok szereplésére, ahol 66 tanulónk kápráztatta el a közönséget. 

A kórus előadásának megtekintése 

Fellépő tanulók: 

2. évfolyamosok: 

Farkas Lili, Ludányi Orsolya, Busman Liliána, Irás Anna, Polonyi Eszter, Polonyi Rebeka, 
Solymos Tamara, Parti Boglárka, 

Nagy Evelin, Katona Zsuzsanna, Bodnár Péter, Edelényi Katalin, Horváth Laura 

3. évfolyamosok: 

Dávid Sára, Lipóth Sára, Horváth Dóra, Horváth Viktória, Bátky Nagy Lilla, Bozsó Boglár, 
Takács Gréta, 

Blahna Szonja, Szentpéteri Anna, Pál Krisztina, Mocsel Ábel 

4. évfolyamosok: 

Retezi Boglárka, Farkas Flanna, Ari Anna, Kassay Sára, Nyikos Anna Luca, Galambos Vera 
Lujza, 

Sugár Eliza, Busman Laura Róza, Róka Melinda, Marczinka Bence 

5. évfolyamosok: 



Edelényi Dorottya, Béres Erzsébet, Béres Mária, Pápai Tekla, Kelemen Annamária, Farkas 
Ajsa, Balogh Natália, 

Telek Boglárka, Samu Lili, Gadó Lili, Oldal Zita, Megyer Cserne, Kőhalmi Eszter, Tóth Lili, 

Pribelya Eszter, Monos Virág, Lelkes Flóra, Barta Levente, Alföldi Jázmin 

6. évfolyamosok: 

Keklár Emília, Pápai Petra, Egri Eszter 

7. évfolyamosok: 

Sári Dorottya, Varga Judit, Petik Panna, Demeter Bianka, Bordás Hanna 

8. évfolyamosok: 

Schile Lilu, Pintér Réka, Steer Kinga, Frey Flóra, Ambrus Ivett 

 

 

  

 



 

Föld napja – Kisállatkiállítás 

2015. április 22. 

Az idei kisállat kiállìtást már mindenki nagyon várta. 
Amikor elkezdődött, betódult a sok izgatott gyerek az aulába. 

Volt ott mindenféle állat: nyúl, kígyó, egér, patkány. A diákok meg is simogathatták őket,  ha 
a gazdik megengedték. 

Amikor véget ért a móka, mindenki élményekkel tele tért vissza a termébe. 
(Krizsán Nóra 3.a) 

Fotók megtekintése 

 

 

 

Iskolazöldítés 

2015. április 18. 
 

Köszönjük szépen, hogy a zord idő ellenére is ilyen sokat részt vettek iskolazöldítési 
programunkon. 

Örülünk, hogy évről-évre egyre többen segédkeznek tavaszi megújulásunkban. Idén 155 
gyermek, 109 szülő, nagyszülő és 26 óvodás kistestvér tüsténkedett udvarunkon. A kertünk 

magáért beszél: rengeteg új növény költözött be hozzánk, megújultak a sziklakertek; 
rendezett, esztétikus udvarral büszkélkedhetünk. 

Ennek örömére iskolánk dicsőségfája is kivirágzott. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni fáradozásaikat, segítségüket. 

Reméljük, jövőre is számíthatunk Önökre és kedves családjaikra! 

 

 
Fotók megtekintése 



 

 

Jutalomkirándulás 

a Groupama Arénába 

A Groupama Arénában jártunk  

A D.Ö jutalomkirándulás alkalmából ellátogattunk Ferencváros új stadionjába, az Európa 
szerte elismert Groupama Arénába. 

Utunkat a főbejárat elől kezdtük, ahol Bánki József, mint a program szervezője röviden 
elmesélte a stadion történetét. 

A főbejáratot két hatalmas szobor díszítette. Még saját kocsija is van a Fradinak! Egy 
hihetetlen aranyos, talán egy amerikai újságosra hasonlító mini jármű állt a hatalmas főbejárat 

előtt. De még a kukák és a csatornalejárók is a Fradinak szurkoltak! Egyszerűen elképesztő 
volt nézni a sok apróságot, ami még nagyobb szurkolótábort vonzott a meccsekre. 

Elkezdtük körbe járni az épületet, és itt-ott megláthattuk a ,,nagy zöldességet”, ami a stadion 
belsejéből áradt. Néhányszor megálltunk, és Dodi (Bánki József) érdekességeket mesélt 

nekünk. Az úti célunk, a Fradi büszkesége,a szurkolók kedvence, a csapat és az egész klub 
jelképe; A sas. A madár, egy nagy bőrlabdán áll, szárnyait teljesen kinyitja. Miután kívülről a 

stadion minden porcikáját megnéztük, a főbejárat felé vettük az irányt. 

Amint beléptünk, mindenki érezte a modern, letisztult berendezést, igazán jól megcsinált, 
kitűnő munka volt. A bejáratnál találkoztunk az idegenvezetőnkkel, aki a stadion belső 

részéről beszélt nekünk. Lenyűgöző volt a pontosság, és a precíz munka. 

Felmentünk az első emeletre, ahol a VIP termek voltak. Mindegyik terem egy híres focistáról 
volt elnevezve. Bementünk az egyikbe, és hatalmas asztalok, tálaló edények voltak benne. A 

rálátás is nagyon jó volt a stadionra, az erkélyről mindent tökéletesen lehetett látni. 
Továbbmentünk a második emeletre, itt kimentünk a pályára, és beleülhettünk a sajtó 

székekbe. A székek nagyon kényelmesek voltak, persze minden csupa zöld volt, de ez nem 
meglepő. Egy kis idő múlva visszatérünk a főbejárathoz, és elindultunk megnézni az 

öltözőket. 



Ahogy végigmentünk a folyosókon, mindenhol szurkolói képek voltak a falra mázolva. 
Igazán barátságos, ugyanakkor feltüzelő egyszerre a játékosok számára. A hazai öltöző 

hatalmas volt, mint ahogy azt várhattuk. A többi megszokott öltözőhöz képest középen egy 
nagy asztal állt, és szekrények is voltak, széfekkel. Nagyon modern volt, főleg a tévével és a 
sok elektronikai eszközzel. Mellette volt masszázs szoba, és egy edzőterem szerűségű szoba, 

amiben műfű is volt a rengeteg edzőgép mellett. 

A játékosi bejárón lementünk a pályára, és beleülhettünk az edzői székekbe, valamint a 
kispadra, ami itt a Groupamában inkább hasonlított kényelmes bőrszékekhez. Ahogy 

beleültél, ki se akartál szállni. Persze a pályára nem mehettünk fel, de így is nagyszerű élmény 
volt. 

Még bementünk a sajtó szobába, ahol a játékosok/edzők szoktak válaszolni az újságírók 
milliónyi kérdésére. Pár fotót csináltunk, majd visszatértünk a kiinduló pontra. 

Utolsó állomásunk a múzeum volt. Itt a Ferencváros klub trófeáit, valamint a stadion 
makettjét is megtalálhattuk. És a nagy játékosok kaptak egy szekrényt ahol a mezüket, 

valamint a fontosabb tárgyaikat helyezték el, és egy hangrögzítőről mondták el legnagyobb 
sikerüket. A turisták imádták ezt a részt. Még sok más a csapat és a klub történetével 

kapcsolatos dolgokat láttunk, például az előző stadion füvét egy kis tartóban mutatják meg a 
látogatóknak. 

Aki akart bemehetett az ajándékboltba, ahol olyan dolgokat lehetett kapni, mint Fradi ropi 
vagy gyermekeknek zöld Fradi feliratú ruhák, sőt még baba cumi is kapható volt. 

A körutunk véget ért, elbúcsúztunk az idegenvezetőnktől, és még ajándékba kaptunk egy 
2012-es emlékkönyvet, valamint egy Ferencváros újságot. 

Élményekkel, és rengeteg fotóval telve szálltunk fel a buszra. 

(Lénárd Adrienn) 

Fotók megtekintése 

 

 



Költészet napja 

április 11. 

Hagyományainkhoz híven az idei évben is a költészet jegyében telt április 11., azaz a 
költészet napja. Pontosan 110 évvel ezelőtt, 1905. április 11-én született József Attila, egyik 

leghíresebb magyar költőnk. 

A versek ünnepén kora reggel 5.a osztályos tanulóink az iskolarádióban rövid műsorral 
kedveskedtek a diákoknak, amelyben versekkel, dalokkal József Attilára emlékeztek,. 

A tanulók arra kérték tanáraikat, hogy minden tanóra elején szánjanak néhány percet a 
költészetre. A pedagógusok bemutatták kedvenc verseiket, s elmondták, miért az a 

legkedvesebb a számukra. 

11 órától Szabó Kimmel Tamás színész rendhagyó irodalomóráján vehettek részt felső 
tagozatos diákjaink, aki költészetről, színészetről, művészetről mesélt. A gyerekek lelkesen 

hallgatták őszinte szavait. 

A nap folyamán a diákok egy izgalmas verskereső játékban is részt vettek. Az iskola 
épületében mindenfelé elrejtett verseket kellett megtalálniuk, s a verstalálókat a pedagógusok 

édességgel jutalmazták. 

 

József Attila: MAMA 

Már egy hete csak a mamára 
gondolok mindíg, meg-megállva. 

Nyikorgó kosárral ölében, 
ment a padlásra, ment serényen. 

Én még őszinte ember voltam, 
ordítottam, toporzékoltam. 

Hagyja a dagadt ruhát másra. 
Engem vigyen föl a padlásra. 

Csak ment és teregetett némán, 
nem szidott, nem is nézett énrám 

s a ruhák fényesen, suhogva, 
keringtek, szálltak a magosba. 

Nem nyafognék, de most már késő, 
most látom, milyen óriás ő - 
szürke haja lebben az égen, 
kékítőt old az ég vizében 

.  



Happy – hét 

2015. március 23 - 27. 

HAPPY-HÉT  a Kelenvölgyi Általános Iskolában 

 

Az OÉTI által immár 6. alkalommal meghirdetett  Happy-hét célja, hogy a gyerekeket 
megismertessük az egészséges vízfogyasztási szokásokkal (minél kevesebb cukros üdítőt 

fogyasszanak ). 

Iskolánk Pedagógiai Programja kiemelten kezeli az egészséges életmódra nevelés kérdését. 
Azt szeretnénk elérni, hogy a gyerekekben kialakuljon a tudatos egészségvédő magatartás, 

tudják azt, hogy az egészségért minden nap tenni kell valamit. Ezt a célt szolgálta az 
októberben megrendezett Egészségnap is, ahol kiemelt figyelmet szenteltünk az egészséges 

táplálkozás és vízfogyasztás témakörének. 

Iskolánk jó kapcsolatot ápol a Szülői Munkaközösséggel: segítségükkel valósulhatott meg 
iskolánkban az egészséges ballonos víz biztosítása. Ez a program nálunk már 2. éve működik. 

Tekintettel arra, hogy a Happy-hét céljai és a mi Pedagógiai Programunk céljai  
megegyeznek, időszerűnek  láttuk a csatlakozást a Happy-hét programhoz. 

Tantestületünk tagjai  nem csak a  kampány kidolgozott programjait használták fel, hanem  
saját programokat, feladatokat készítettek, összekötve az egészséges vízfogyasztásra nevelést  

bolygónk egészséges vízkészletének megőrzésével (Víz világnapja). 

- „Vizes feladatokat” csempésztünk a tanítási órákba. 

-A gyerekek rajzórákon vizes alkotásokat készítettek, amelyekből egy nagy közös montázs 
készült. Az elkészült alkotás az aulában került kiállításra. 

- Az osztályfőnöki negyedórákon vizes témakörrel kapcsolatos keresztrejtvények, 
villámkérdések, TOTÓ közös megoldására került sor. 

-A suli-rádióban megemlékeztünk a Víz világnapjáról. 

-A különböző programok szervezésében és lebonyolításában iskolánk öko-szakkörösei is 
tevékenyen részt vettek. 

-Pénteken vizes játékprogramon lehetett részt venni, illetve papucsállatka és levélér-
preparátum mikroszkópos megtekintésére volt  lehetőség. 

 

                                                                                                                  Benéné Szatmáry Edit  
                                                                  biológia-kémia tanár 

Fotók megtekintése 

 



 

Iskolai ünnepély 

március 15. 

A március 15

Hetek óta készültünk, próbáltunk, gy

nagy izgalmat okozott, ha valaki hiányzott, de szerencsére az el

A műsor Petőfi naplója alapján készült, az 

ehhez kapcsolódva vála

Az előadást a furulyaszakkörösök játéka és az 5. a

Farsangi rajzpályázat 

2015. 

A napközis munkaközösség február elején rajz
részére „Farsangi élményem” témakörben.

A vártnál sokkal többen készítettek rajzokat, 140 alkotás érkezett be a megadott határid

A zsűri által legötletesebbnek, legszínesebbnek, legjobbnak tartott 32 rajz a n

 

A március 15-i ünnepi műsort idén a 6. b osztály adta elő

 
Hetek óta készültünk, próbáltunk, gyűjtöttük a kellékeket. Mindenki kapott szerepet, ezért

 
nagy izgalmat okozott, ha valaki hiányzott, de szerencsére az előadásra senki sem betegedett 

meg. 
 

fi naplója alapján készült, az ő szemével láttattuk az eseményeket, az énekkar
 

ehhez kapcsolódva választotta a dalokat. 
 

adást a furulyaszakkörösök játéka és az 5. a-sok tánca színesítette.

Fotók megtekintése 

 

 

 

A napközis munkaközösség február elején rajzpályázatot hirdetett alsó tagozatos tanulók 
részére „Farsangi élményem” témakörben. 

A vártnál sokkal többen készítettek rajzokat, 140 alkotás érkezett be a megadott határid

ri által legötletesebbnek, legszínesebbnek, legjobbnak tartott 32 rajz a n
faliújságon kiállításra került. 

Gratulálunk! 

sort idén a 6. b osztály adta elő. 

llékeket. Mindenki kapott szerepet, ezért 

adásra senki sem betegedett 

 szemével láttattuk az eseményeket, az énekkar 

sok tánca színesítette. 

pályázatot hirdetett alsó tagozatos tanulók 

A vártnál sokkal többen készítettek rajzokat, 140 alkotás érkezett be a megadott határidőig. 

ri által legötletesebbnek, legszínesebbnek, legjobbnak tartott 32 rajz a napközis 



    

    

 

Petőfi Irodalmi Múzeum 

5. évfolyam 

5. évfolyamos tanulóink izgalmas múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt a Petőfi 
Irodalmi Múzeumban a tanév meghatározó szépirodalmi alkotása, a János vitéz kapcsán. 

A foglalkozás kezdetén a gyerekek nemcsak megtekinthették azt a Landerer és Heckenast 
nyomdából fennmaradt nyomdagépet, amellyel egykor a Tizenkét pontot nyomtatták, hanem a 
vállalkozó szelleműek maguk is kipróbálhatták az eszközt, így a Nemzeti dal egy-egy általuk 

nyomtatott példányával is gazdagabbak lettek. 

      



Ezt követte a Petőfi-kiállítás, ahol a gyerekek sok új információval bővíthették eddigi 
ismereteiket, majd csoportokban versenyeztek, hogy ki ismeri jobban a János vitéz történetét, 

valamint keletkezésének körülményeit. 

      

A vidám játék után következett a kincsvadászat: A csoportoknak kiosztott feladványok 
alapján a gyerekeknek egy-egy tárgyat kellett megkeresniük, amelyet a kiállítás rejtett, majd 

ehhez kapcsolódó jeleneteket adtak elő. 

      

A fantasztikus foglalkozás végeztével a gyerekek körbejárták a kiállítást, s akinek kedve volt, 
még korhű ruhát is ölthetett. Az ötletgazdag foglalkozás a múzeumlátogatás egy új fajtájával 

ismertette meg a gyereket, akiknek nagy élményt jelentett egy irodalmi műalkotás efféle 
feldolgozása. 

      



      

 

Farsang 

2015. 

Az idei tanévben is megrendeztük műsoros farangi rendezvényünket, amelyet nagy 
izgalommal és sok-sok készülődéssel vártak kicsik és nagyok egyaránt. 

Február 5-én 4-8. évfolyamos tanulóink, február 6-án pedig 1-3. évfolyamos diákjaink vettek 
részt e tavaszváró ünnepségen. 

Hagyományainkhoz híven a farsangi pár bevonulása nyitotta meg a hangulatos műsort, majd 
meghívott vendégeink – a zsűri – bemutatása után 8. évfolyamos tanulóink csodálatos palotás 

táncot adtak elő. 

Ezután megkezdődött az osztályok zenés-táncos produkcióinak bemutatása. Idén is számtalan 
szórakoztató, kreatív, izgalmas előadásnak lehettek szemtanúi a jelenlévők. 

Az osztályprodukciók után következett az egyéni jelmezek bemutatása, majd a várva várt, 
nagy sikerű tanártánc, amelyben iskolánk pedagógusai adták elő nem mindennapi 

produkcióikat. 

A vidám műsort az eredményhirdetés követte, amelynek során minden osztály finom tortában 
részesült. A tombolán jobbnál jobb nyeremények találtak gazdára, majd megkezdődött a 

diszkó – a gyerekek legnagyobb örömére. A táncban elfáradt tanulók pedig az 
osztálytermeikben felszolgált házi finomságokkal töltődhettek fel. 

A Kelensuliban a farsang fantasztikus volt, akkor is, ha a tél hidege után annyira várt tavasz 
még nem érkezett meg. 

 



 

Nyulász Péter: Farsang 

Van egy vágyam: gomba lenni, nagyra nőni fél nap alatt, 
lenne rajtam csipkegallér, és egy jó nagy pöttyös kalap. 

Meggondoltam mégse gomba, inkább messze szálló lepke, 
fejem búbján két kis csápom, hátamon meg szárnyam lenne. 

Pille nem jó, hanem cica! 
Elég lesz egy csíkos ruha, 
cérna bajusz, hosszú farok, 

láthatnák, hogy macska vagyok. 
Talán mégis rendőr inkább, tányérsapkás, komoly, délceg, 

esetleg egy kalóz vezér, vagy egy fehér lovas herceg. 
Van még pár nap eldönteni, mi legyen a tuti jelmez 
Az a fő, hogy nemsokára felvonulós jelmezbál lesz: 

ágyú dördül, sípszó harsan: fület sértő-bántó fals hang. 
Dudafújó, kerepelő, télkergető, zsongó farsang. 

 

Látogatás Bűvösvölgyben 

2015. január 28. 

"Bűvösvölgy Magyarország első médiaértés-oktató központja, amelyet a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság hozott létre. A központ feladata, hogy megtanítsa a magyar gyerekeknek, 

hogyan használják tudatosabban és biztonságosabban a médiát." 

Részletesebb információk megtekintése: Bűvösvölgy hivatalos bemutatkozó filmje 

4. oztályos tanulóink egy egész tanítási napot felölelő programban vehettek részt teljesen 
ingyenesen az Oktatóközpontnak köszönhetően. 

 
Felkészült, kedves animátorok segítségével életkoruknak megfelelően, négy témakörben 

szerezhettek új ismereteket 

írott sajtó, rádiózás, híradózás, televíziózás 

Lelkesen, nagy örömmel fogadták a tanulók magukba az élményeket. 

 

További fotók megtekintése 



 

Stars Játékdélután 

2015. január 
 

2015. január 23-án második alkalommal került megrendezésre a STRAS program keretében 
az elméleti kerékpáros KRESZ vetélkedő. 

Minden alsós osztályból két csapat képviseltette magát a megmérettetésben, ahol változatos 
feladatokban mutathatták meg tudásukat. 

Pl.: jelzőtábla színező, puzzle, memóriajáték, feleletválasztó, kvíz kérdések. 
Minden csapat menetlevelet készített, ami segítette a tájékozódásukat a különböző állomások 

között. 
A gyerekek minden tudásukat mozgósították, lelkesen és izgatottan vettek részt a versenyben, 

ami idén is nagyon sikeresnek bizonyult. 

 
Eredmények: 

1-2. osztály 

I. Szív csapat 2.b     39p. 

II. 1.b 1. csapat        36 p. 

    Ropi csapat          36 p. 

III. Katonák 1.b         35 p. 

3-4. oszt. 

I. Szupermenek 4.a         39 p. 

II.  Biciklik 3.b                  37 p. 

    Kerekpár lányok 4.b    37 p. 

III. Szuper csapat 3.a      36 p 

 

Fotók megtekintése 

 

Hulladékból állatok 

Október végén hirdettük ki a Készíts hulladékból állatot! pályázatot. 

Szebbnél szebb ötletes állatkák érkeztek napról napra az iskolába. 

Januárra egy kiállításnyi gyűlt össze az elkészített munkákból. 

Megmozgatta a gyerekek és szüleik fantáziáját, lelkes tanárok is megmutatták kreatív 
alkotásaikat. 



 

Fotók megtekintése 

 

Jobb velünk a világ! 

2014. december 3. 

 

 

A Fogyatékos Emberek Világnapján 2014. december 3-án 4. évfolyamos tanulóink 
ellátogathattak a Barba Negra Music Clubba, ahol számos fogyatékosokat segítő szervezet 

részvételével igazán tartalmas, érzékletes program biztosításával ismerkedhettek gyerekeink a 
másságukat megélő emberek életével. 

 
Rendkívül hasznos, igazán szívmelengető volt látni, ahogy a sérült résztvevők kedvesen, 

őszinte mosollyal adták át magukat a rendezvénynek. 

Tanulóink fogalmazásai kapcsán engedünk most kicsi betekintést abba, hogyan élték meg a 
gyerekek az eseményt. 

 



"December 3-án (szerdán) a Barba Negra jóvoltából ellátogattunk a fogyatékkal élő 
emberekhez. 

            A 8. állomáson a siket emberek életét ismertük meg. Szokás szerint helyet foglaltunk 
egy asztalnál, ahol már négy személy várt minket. Mindannyian siketek voltak. Az egyik 
bácsinak készüléke volt, így ő hallott minket. Tanultunk pár jelet, pl: én, egyedül, eszem, 
iszom és még sorolhatnám. Majd állatos képeket húztunk, amit el kellett mutogatni. Olyan 

képeket is húztunk amire, ha rápillantottál csak követni kellett a rajz „utasítását”. Belenéztünk 
a siket abc-be, amit a nevek mutogatására kell használni. 

            Ezután a 9-es állomásra mentünk. Mindenesetre ez az állomás az egyik kedvencem." 

Ari Anna Regina 4.b 

 

"2014. december 3-án ünnepeltük a Fogyatékos Emberek Világnapját, melynek keretében 
rendezvényt szerveztek a Barba Negra Music Clubban. 

            Mikor megérkeztünk csoportokra osztottak minket. A mi csoportvezetőnk Timi volt. 
Majd egy kerekes székes fiú beszédet mondott. Ezután kezdődött a kaland. 

Első utunk a 7. szigethez a Down Alapítványhoz vitt, ahol kézműves foglalkozás volt. A 8. 
szigeten megpróbáltunk jelelni. Utána az 1. jött, ahol mozgássérültekkel röplabdáztunk. Majd 

a sátor jött, ott az autizmus rejtelmeivel ismerkedtünk. Nem sokkal később jött a kerekes 
székes feladat, itt kipróbáltuk a mozgás szervi rendellenességet kötelek segítségével. Utána a 
3. jött a fejegér, amit a fejünkkel irányítunk. Majd a 4. állomás jött, ahol érzék szervi játékok 

voltak. Utolsó előtti az agyagozás volt. A legjobb az Újbuda Prizma volt, hol füzeteket 
spiráloztunk. 

            Nagyon jó volt remélem jövőre is megyünk!" 

Kassay Sára 4.b 

 

            "Szerdán ellátogattunk osztálytársaimmal a testileg fogyatékos betegekhez. 

            Megismertük őket, beszélgettünk és játszottunk velük. Volt köztük süket, süket-néma 
és féllábú is. Megtapasztaltuk, hogy mit élnek át nap mint nap. Voltak különböző állomások 
is, ahol átélhettük, hogy milyen rossz nekik. Ki lehetett próbálni a tolókocsit, és összekötött 
újjakkal cukrot szerezni. A játék után egy néni interjút csinált velem és kérdéseket tett fel. 

            Számomra ez a nap nagyon tanulságos volt, mert megtudtam, hogy milyen nehéz az 
életük az egészséges emberekhez képest." 

Lavrik Martin 4.a 

 

            "November 3-a Fogyatékos Emberek Világnapja. 

            Az osztállyal elmentünk a Barba Negra Music Club-ba, hogy találkozzunk a sérült 
gyerekekkel és felnőttekkel. Megismertük mozgás,- átás,- hallássérült embereket. Egy 
mozgássérült bácsi smertette a programot és mesélt a sérült emberekről. Különböző 

állomásoknál feladatokat oldottunk meg. Kilenc állomás volt. 
Gyakorlatban kipróbáltuk milyen kerekesszékben mozogni, fehér bottal járni. 
Nekem a röplabdázás tetszett a legjobban. Jól éreztem magam, megtudtam és 

megtapasztaltam, hogy hogyan élnek a fogyatékos emberek. 



            Sokat tanultunk ezen a napon és megértettük, hogy a beteg embereket el kell fogadni, 
és segíteni kell." 

Krasznai Lilla 4.a 

 

"Az osztállyal a Fogyatékosok Világnapján voltunk, és nekem a sok feladat közül a fehér 
botozás tetszett a legjobban. 

            Először könnyűnek találtam a feladatot, de aztán rájöttem, hogy nem is annyira 
egyszerű a fekete szemkötőm miatt, amiben semmit sem láttam. Egy aranyos néni segített 

nekem kikerülni az elém kerülő akadályokat. A cél a büfé pultja volt. A sikeres feladat 
végrehajtása után finom üdítőt lehetett kapni. 

            Nekem ez a játék nagyon tanulságos volt, mert ami egy látó embernek egyszerűnek 
tűnt, ugyanaz egy látássérültnek bonyolultabb volt." 

Kevi-Farkas Csaba 4.a 

 

"2014. dec. 3-án a Fogyatékosok Világnapja alkalmából meglátogattuk a Barba Negra Music 
Clubbot. 

            Bementünk leadtuk a kabátokat és Hédi egy kedves néni kísért el minket az 
állomásokon. 

Legelőször a sátorban az autizmusról beszélgettünk és elmondták, hogy milyen lehet az 
autista gyerekeknek.  

Majd a Down Alapítvány következett, itt megismerkedtünk Somával és a fejegérrel. 
Kipróbálhattuk, hogy a vakok, hogy élnek. 

Agyagozásban is részt vettünk. Hulladékot szedtünk és füzetet spiráloztunk. Ott 
gumizhattunk, kulcstartót készíthettünk és gyöngyökből karkötőt. 

A jelbeszéd is érdekes, nagyon gyorsan mozgatták a kezüket. 
Már a végén jártunk, ahol ültünk kerekes székben, összekötött kézzel, lábbal próbáltunk járni, 

cukrot enni. 
Az utolsó állomásnál röplabdáztunk a fiúk ellen. A legvégén zumbával és dalokkal készültek 

nekünk. 

            Elérkezett a fájdalmas búcsú. Reméljük még visszatérhetünk ide!" 

Sugár Eliza 4.b 

 

"Az ülőröplabdázásban egy féllábú bácsi és egy kerekes székes néni segítet először 
bemelegítenünk úgy, hogy nem használhattuk a kezünket és a lábunkat se csak a popsinkat. 

            Azután passzolgattunk egymásnak úgy hogy, ütögettük a labdát. Volt egy lánycsapat 
és egy fiúcsapat. Ott volt a féllábú bácsi a lánycsapatban pedig egy húszon éves lány. Az első 

küzdelmet a lányok nyerték meg, a másodikat pedig a fiúk, de megegyeztünk a fiúkkal és 
békét kötöttünk. 

            Szerintem ez volt a legjobb állomás!" 

Teleki Teodóra 4.a 

 



"2014. december 3.-án a Fogyatékosok Világnapja volt. A Jobb Velünk a Világ Programjára 
mentünk el. A 9 állomás közül nekem a 3. tetszett a legjobban. 

            Ennél az állomásnál a fejegérrel ismerkedtünk meg. A csapatom kétfelé osztották, én a 
számítógépeknél kezdtem. Csak a fejünkkel tudtunk játszani, ahogy mozgott a fejünk, úgy 

mozgott az egér. 
Félidő után cseréltünk a csapatunk felével. A másik feladat az volt, hogy egy keresztrejtvényt 

kellett megfejteni. Soma néma volt, jelbeszéddel segített a válaszokban. A rejtvény 
megfejtése fejegér lett. 

A válaszok sorrendben: f igyelj, nem, jó, hello, nagy, éhes, király. 

            Nagyon jó volt. Remélem lesz ilyen feladat ameddig iskolás vagyok." 

Egri Péter 4.b 

 

"2014. december 3-án az osztállyal a fogyatékosok világnapja alkalmából a „Jobb velünk a 
világ” nevű programon jártunk. A program a Barba Negra Music Klubban volt. 

Amikor megérkeztünk, akkor bemutatkoztak a fogyatékosok. Ezután a fejegérhez mentünk, 
ahol a fejmozgással lehetett a kurzort mozgatni a számítógépen és lufikat kellett kidurrantani 

a fejünkkel. A következő állomás az volt, ahol bekötötték a szemünket és így kellett 
különböző játékokat játszanunk. Például Rubik-kockát kellett kirakni úgy, hogy formák 
voltak a színek helyén. Így megismerhettük, hogy hogy élnek a vakok. Utána agyagozni 

mentünk a Montágh Alapítványhoz, ahol agyagból karácsonyfadíszeket készítettünk. Azután 
a  szemétszedéssel és a spirálozással ismerkedtünk meg. Ezek után kulcstartót és karkötőt 

csináltunk.A kulcstartót úgy kellett készíteni, hogy egy damilra föl kellett fűzni 6 kockát és 
félbe kellett a damilt hajtani a kockákkal együtt  majd összecsomóztuk. 

Később a kerekesszéket és a többi fogyatékos által használt eszközt próbáltuk ki. A 
kerekesszékezés nagyon jó volt, mert bólyákat kellett kikerülni. Ezután azt próbáltuk ki, hogy 

összekötötték az ujjainkat és úgy ettük a cukorkát. Majd összekötötték a lábunkat és így 
kellett járni, indiánszökdelni és szökdelni. Ezen kívül egy labdán hátratett kézzel mentünk és 
körbe forogtunk. A labdázás után tükörírás volt. A tükörírásban egy lapot tartottunk a tükör 

elé és így írtunk. Nagyon furcsa volt. Ezután röplabdázni mentünk ahol ülve kellett labdázni. 
Aztán egy  sötét sátorba mentünk be és egy mesét olvastak fel úgy, hogy közben zenéltek és 
világítottak. Amikor kiléptünk a sátorból azt játszottuk, hogy képek alapján kellett kérni ropit 

és pufit. Miután  az utolsó program is befejeződött egy fogyatékos zumbázott nekünk és 
nagyon jó volt. De még ezután se fejeződött be, még egy néni énekelt. 

            Nagyon jól éreztük magunkat és sok ismeretet szereztünk a fogyatékosok életéről." 

Wimmer Máté 4.b 

 

Fotóink megtekintése 

További nyilvános fotók az eseményről 

Újbuda honlapján megjelent cikk az eseményről 

 

 

 



Hegedűs Endre koncertje 

2014. december 

December 10-én Hegedűs Endre zongorista látogatta meg iskolánkat. A Kossuth- és Liszt 
Ferenc –díjas művész a zenélés mellett sokat beszélt az életéről is. 

      A koncert 17.30-kor kezdődött, és körülbelül egy óra hosszat tartott. Hallhattunk 
gyönyörű Bach-, Mozart- és Chopin-darabokat. 

A művész Hódmezővásárhelyen született, felesége Hegedűs Katalin. Mesélt nekünk arról, 
hogy a szülővárosa pénzt gyűjtött, és a Szerencsejáték Zrt. segítségével egy óriási, gyönyörű 
zongorát vett neki. Arról is hallhattunk, hogy Hegedűs Endre rengetegszer járt Japánban, és 
ott is nagy sikerrel szerepelt. Gyakran jár koncertezni, hangversenyezni, és eddig több mint 
2000 alkalommal lépett közönség elé. Japánon kívül vendégszerepelt Ausztráliában, Dél-

Koreában, Kanadában és az Egyesült Államokban is. 1999-től 12 éven át tanított zongorát és 
kamarazenét is. 

        A baráti hangulatú koncerten mesélt a golden retriever kutyájáról is, mindezt kellemes 
zongorakísérettel. 

 

                                                                                                                      Kurucz Alexandra 

 
 

 

 

 

 

 



Idősek karácsonya 

2014. 

Mint minden évben, idén is nagy örömmel fogadtuk a meghívást az idősek karácsonyi 
ünnepségére. 

Adventi időszakban különösen fontos, hogy lélekben is készüljünk karácsony ünnepére, 
örömet szerezzünk szeretteinknek és embertársainknak.  

Nagy lelkesedéssel kezdtünk készülni a szereplésre. 

85 diákunk lépett a színpadra. Csodálatos volt nézni a csillogó szempárokat, ahogy figyelték 
az idős, meghatódott néniket, bácsikat. Nagy örömet szereztünk és éltünk át. 

Nagyon boldog karácsonyt kívánunk még egyszer! 

      

       

 

Karácsonyfadísz időseknek 

2014. december 

Idén is  meghirdette a Újbuda Önkormányzata a karácsonyfadísz készítő versenyt. Tavaly is 
örömmel és szép eredménnyel vettünk részt, de nem is a verseny miatt, hanem a célunk az 
volt, hogy a kerületi idősek számára örömet szerezhessünk. Így volt ez idén is. A gyerekek 

csodásabbnál csodásabb, ötletes, és kreatív díszekkel készültek. 

Az eredmények is megszülettek: 

Egyéni értékelésben megosztott 
I. helyezett lett 

Ébli Gergely 1.a 
Lugosi Regina 8.b 



Különdíjban részesült 

Canjavec Deján 1.a 
osztályos tanuló 

Osztályok közti versenyben 

I. helyezett lett iskolánk 4.b osztálya 

II. helyezett az 1.a osztály. 

 

 

Karitatív akció 

a Magyar Vöröskereszt segítségével 

Idén 2014. december 4-én is megrendezésre került a tartós élelmiszerek gyűjtése a Magyar 
Vöröskereszt részére adományként. 

Reggel 7 és 8 óra között hozhatták be a tanulók a megvásárolt, vagy otthonról hozott tartós 
élelmiszereket. 

Az aulában egyre több papírdoboz sorakozott fel tele cukorral, liszttel, olajjal, rizzsel, 
édességekkel és egyéb más élelmiszerrel. 

A macikiállításon adományként felajánlott macikat is elküldtük, hogy örömet szerezhessünk 
kisgyerekeknek. 

Kitűnő lehetőség volt ez karitatív gyűjtés arra, hogy iskolánk tanulói, pedagógusai 
hozzájáruljanak a szegény családok, gyermekek támogatásához. 

Nagy öröm volt együtt összefogva újból támogatni a Magyar Vöröskereszt munkáját, és ezzel 
sok családnak kellemes pillanatokat szerezni. 



      

        

      

 

 



Színházlátogatás 

A kis herceg 

„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.” 

(Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg) 

 

Az Újbudai Humán Szolgáltató Központ jóvoltából 5. évfolyamos tanulóink színházban 
jártak, a Karinthy Színházban A kis herceg című, új előadást nézhették meg. 

Antoine de Saint-Exupéry művét Szirtes Balázs egyszemélyes játékában láthatták. 

A közel két órás darab izgalmas színházi élményt jelentett diákjainknak. 

 

„De neked olyan csillagaid lesznek, amilyenek senki másnak. (…) Mert én ott lakom majd 
valamelyiken, és ott nevetek majd valamelyiken: ha éjszakánként fölnézel az égre, olyan lesz 
számodra, mintha minden csillag nevetne. Neked, egyedül neked, olyan csillagaid lesznek, 

amik nevetni tudnak!  (…) S ha majd megvigasztalódtál (mert végül is mindig 
megvigasztalódik az ember), örülni fogsz neki, hogy megismerkedtél velem. Mindig is a 

barátom leszel.” 

(Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg) 

 

Állatbemutató 

2014. november 

 

November elején iskolánkban járt Both Zoltán, aki különleges állatokról mesélt a 
gyerekeknek. A kíváncsi gyereksereg három állatot élőben is láthatott, hiszen vendégünk 

magával hozta azokat, érdekesebbé téve ezzel előadását. Sokan most láttak először 
testközelből vörösfarkú boát, szakállas agámát és afrikai törpesünt. Reméljük a különleges 

környezetismeret óra maradandó élményt és ismeretet nyújtott diákjainknak. 

      



       
 

      
 

      

 

Mikulásfutás 

2014. 

 



Hagyományainkhoz híven idén is - a testvérosztályok télapó ünnepsége után - megrendeztük a 
Mikulásfutást. 

A Kelen SC pályáján futottak a gyerek életkoruknak megfelelő távokat. A Mikulásunk a 
célnál várta a lelkes futókat, apró jutalmakat osztott a puttonyából. 

Eredmények: 

1-2 osztály - 150m   
lány: 

1. Havasi Lilla 
2. Horváth Gréta 
3. Zahorán Noémi 

fiú : 
1. Blaskó Bálint 

2. Seregély Csaba 
3. Balázs András 

 
3-4. osztály - 200m  

lány:  
1. Bozsó Boglár 

2. Ari Anna 
3. Krasznai Lilla 

fiú : 
1. Wimmer Máté 
2. Jakab Márton 

3. Fehérvári Tibor 
 

5-6. osztály - 250m  
lány:  

1. György Panna 
2. Horváth Ágnes 
3. Gárdai Dorottya 

fiú : 
1. György Kristóf 
2. Jászai Krisztián 
3. Buza Krisztián 

 
7-8. osztály - 300m  

lány:   
1. Zepkó Borbála 

2. Petik Panna 
3. Ambrus Ivett 

fiú : 
1.Weisz Tibor 
2.Tóth Zsolt 
3.Kiss Máté 

 



Szülők Akadémiája 

2014. november 28. 

 

A Szülők Akadémiája programsorozat 3. alkalmán drogprevenciós témakörben tartott 
előadást iskolánkban 

dr. Zacher Gábor toxikológus főorvos 2014. november 28-án, pénteken.  

A másfél órás, könnyed hangvételű előadás során Zacher Gábor saját példákkal, munkahelyi 
tapasztalatokkal szemléltette a szülők lehetőségeit arra, hogyan tudják megvédeni 

gyermekeiket a rájuk leselkedő veszélyektől.  

A főorvos úr előadását követően Gyebrovszky Petra, Újbuda drogprevenciós összekötője 
tolmácsolta felénk a rendőrség álláspontját a témában.  

Az előadásra sok szülő és pedagógus látogatott el, sikerült teljesen megtöltenünk az iskola 
színháztermét. 

 

Múzeumlátogatás 

Molnár C. Pál - Műterem- és lakásmúzeum 

 



Egy korábbi keddi napunkat Molnár C Pál műveinek kiállításán töltöttük. Velem együtt, talán 
az egész osztályunk úgy gondolja, hogy olyan élményben lehetett részünk, amit másokkal is 

meg kell osztani! 

Reggel, a hidegben indultunk busszal és út közben nem is gondoltuk, milyen kellemes 
élményben lesz részünk. Ez a látogatás elsősorban azért volt ilyen jó, mivel Molnár C. Pál 
rokonai vezettek minket körbe és meséltek a művész életéről. Egy percet sem unatkoztunk, 

hiszen minden képhez egy külön történetet hallhattunk. Talán ezek miatt is mindenki 
találhatott olyan művet, ami megmaradt benne és erre mindig emlékezhet. A látogatás vége 
felé játszottunk egy csapat vetélkedőt, ami a kiállításon látott képekről szólt. A búcsúzáskor 

mindenki kapott egy hűtő mágnest, hogy sohase felejtsük el ezt a látogatásunkat. Nem is 
fogjuk… 

A sulihoz visszafele tartva, bementünk a közeli játszótérre. (Igaz, hogy hetedikesek vagyunk, 
de ugyanúgy szeretjük a játszóteret, a játékot, mint a kisebbek). Mivel rengeteget csúsztunk-

másztunk, fáradtan, de élményekkel telve ültünk fel a buszra, amellyel visszautaztunk 
iskolánkhoz. 

 

Bánki Anita Ida 

 

Köszönetnyilvánítás 

az adományokért... 
 

A Konica-Minolta Magyarország 10 darab, az Ernst & Young Tanácsadó Kft. 30 darab 
laptopot adományozott Iskolánkért - Gyermekeinkért Alapítványunk számára.   

Nevelő-oktató munkánkat nagyban segítik ezekkel az informatikai eszközökkel, 
megkönnyítve napi adminisztrációs feladatainkat is. 

Köszönjük a nagylelkű támogatást / felajánlást! 

 

Márton-napi lámpás felvonulás 

2014. november 

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

A Kelenvölgyi Óvodához csatlakozva minden évben felvonulunk az általunk készített, 
csillogó-villogó lámpásainkkal, megemlékezve ezzel jeles napunkról. 

A menet sötétedés után indult iskolánktól.Világító lámpásainkkal hosszú sorokban 
meneteltünk Szent Márton után, aki lován vezette a menetet Kelenvölgy utcáin. 

A hangulatról dudaszó is gondoskodott, ami egészen a templomkertig kísért minket. 

A kellemes séta után forró tea és zsíroskenyér várta a családokat. Az elfogyasztott 
finomságok után maradt még idő egy kis játékra is a réten. 



A felvonulás kitűnő kezdeményezés, hiszen közösségformáló ereje és hangulata évről-évre 
varázsolja el diákjainkat és családjaikat. Köszönjük, hogy ilyen sokat csatlakoztak a lámpás 

menethez, jövőre isvárunk mindenkit szeretettel! 

 

 

Városrészek közötti futás 2014. 

2014. november 15. szombat 

 

A Kerület Napja tiszteletére az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. a már hagyománnyá vált 

Városrészek közötti futóversenyét 

2014. november 15-én rendezte. 

11 óra 11 perckor indult a mezőny az Őrmezei Általános Iskolától 100 m-re lévő Igmándi 
utcából. 

2400 m távot tettek meg a versenyzők. 

A Költők parkjában hirdették ki az eredményeket. 



Dr. Hoffmann Tamás Újbuda Polgármestere és Dr. Simicskó István Sportért Felelős 
Államtitkár, aki maga is lefutotta a távot, adták át a jutalmakat. 

 

Eredményeink: 

2. korcsoport: 

Berczik Attila 4.b - III. hely 

Bozsó Boglár 3.a - III. hely 

3. korcsoport 

Pribelya Eszter 5.b - III. hely 

Felnőtt kategória:  

Berczikné Pákozdi Anita - I. hely 

Pethes Ágnes - II. hely 

Wimmer István - I. hely 

 

Tömegesítési verseny: 

I. Kelenvölgyi Általános Iskola 

II. Őrmezei Általános Iskola 

III. Grosics Gyula Sportiskola 

A kiemelkedő ereményhez hozzájárult 101 tanulónk, 152 szülő és testvér, 16 pedagógus. 

Fotók megtekintése 



 

 

Mackókiállítás 

2014. november 
 

 

A Kelenvölgyi Általános Iskola hagyományai szerint novemberben egy hétig az iskola kapui 
nyitva állnak a szülők előtt. Idén nemcsak tanórákra pillanthattak be az érdeklődők, hanem 

egy különleges kiállítás megrendezésére került sor. Gyermekek és felnőttek kedvenc 
mackóiból nyílt kiállítás az aulában. 

Az előkészületek során a tanulók lelkesen gyűjtögették otthon a mackókat. Néhány nap alatt 
több száz maci gyűlt össze. Minden maci kapott egy kitűzőt, amivel benevezhetett a 
„szépségversenyre”. Sokan szívesen ajánlották fel egy-egy kedvencüket, amellyel 

karácsonyra szegény gyermekeket szeretnénk megörvendeztetni. Ezek kis piros szíves kitűzőt 
kaptak. 

November 10-én hétfőn reggel katonás rendben sorakoztak a medvék az asztalokon, 
székeken, sőt, még a függönyön is kapaszkodtak. Jegesmedvék, pandák, koalák csoportja 

mellett a barnamedvék tábora volt a legnagyobb. A legkisebb félujjnyi méretű volt, a 
legnagyobbak alig fértek el a székeken. Az egyik sarokban ültek az „antik” mackók. 

A gyerekek és a vendégek kis szavazólapokon szavaztak a kedvenceikre. A meghívott kerületi 
óvodák közül egy Mackócsoport nézte meg elsőként a kiállítást. 

 



Többször kellett végignéznem az asztalokon ülő mackókat. Újra és újra fedeztem fel köztük 
egy-egy különlegeset. Mégis a legkedvesebb számomra egy panda volt. 

Edelényi Dorottya, 5.a 

Fotók megtekintése 

 

      

      



      

      

 

1956-os megemlékezés 

Iskolai ünnepélyünk 

1956-os megemlékezés 

Október 22-én tartottuk iskolai megemlékezésünket az 1956-os forradalom és 
szabadságharcról. 

Ünnepi műsorunkat a 7.a osztály tanulói, valamint iskolánk énekkara mutatta be élőzenei, 
hangszeres kísérettel. A több, mint száz diákot szerepeltető előadáson elhangzottak a 

forradalom hangulatát megidéző dalok, hegedűjáték, ’56-os versek és szövegek, s a diákok 
látványos mozgással, jelmezekkel vezették végig a forradalmi eseményeket, tisztelettel 

emlékezve azokra, akik a szabadságért harcoltak. 

Rendezvényünkön nemcsak iskolánk tanulói, hanem meghívott vendégeink, a Kelenvölgyi 
Óvoda nagycsoportosai, valamint szülők, rokonok is jelen voltak. 

Köszönjük mindenkinek a részvételt. 

Fotók megtekintése 

 



Ausztriai Mesepark 

2014. október 11. 
 

 

2014. október 11-én a DÖ már hagyományként ( 7. alkalommal) kirándulást szervezett az 
ausztriai Familienparkba, ahogy a tanulók nevezik „Meseparkba”. 

A kirándulást az elején egy buszra terveztük, de a nagy lelkesedésre való tekintettel két busz 
indult az iskola elől. 

89 tanuló és 10 kísérő szállt fel az iskola előtt várakozó autóbuszokra. 

A reggel még napfényes időből fél 11-re érkezett meg a csoport az enyhén ködös Fertő-tó 
partjainál lévő parkba. A nagyobbak 4-5 fős kisebb csoportokban a kisebbek tanári 

felügyelettel indulhattak útnak a játékok rengetegében. A park évről-évre bővíti kínálatát, így 
azok a gyerekek is, akik már nem először járnak itt ( s ilyenből is akadt egy-pár) mindig új 

játékra ülhetnek fel. 

A célcsoport a 4-5-6 osztályosok, de hely esetén gyakran csatlakoznak nagyobbak is a 
kiránduláshoz. Így volt ez most is, 3 nyolcadikos és 2 hetedikes tanuló segítette a kísérők 

munkáját. 

A bőség mámorában az elején a gyerekek azt sem tudták melyik játékot próbálják ki először. 
Ekkora már az idő is velünk volt, kisütött a nap. A program végén a megbeszélés során 

kiderült, hogy a rangsort a játékok közül a hullámvasút, a madárijesztő, majd a patkánykocsi 
nyerte. 

A nap további részében Kismartonnal ismerkedtek a tanulók, csoportokban tekintették meg a 
várost, felkeresték Haydn szülőházát,  megcsodálták az Esterházy kastélyt, parkját és még egy 

fagyira is maradt idő a csodás kis város főutcáján. 

Így sikerült egy kis kultúrával is bővíteni a játékokkal teli napot. A kipirult arcok láttán 
megállapítható volt, hogy élményekkel telve  indult a csapat vissza. 



 

 

Egészségnap 

2014. október 18. 

EGÉSZSÉGNAP 

 

                                      Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. 

Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. 

Őrizd a szüleid egészségét!  

Mert a múlton épül fel a jelen és a jövő.”  

/Bárczi Gusztáv/ 

 Iskolánkban  megrendezésre került az Egészség és Sportnap, melyet 2014.október 18-án, 
szombaton tartottunk meg, reggel 8-12 óráig. Tanulóink és tanáraik együtt élvezhették a sport, 

a mozgás és a játék örömét. A programok között friss gyümölccsel, zöldséggel, a 
reformkonyha finomságaival, bioitallal és gyümölcssalátával kínáltuk a résztvevőket, ezzel is 

a korszerű táplálkozást kívántuk népszerűsíteni. Célunk, hogy tanulóink tartalmas, közös 
élményeket éljenek át az iskolán belül, melyekkel alternatívákat mutatunk az egészséges, 

mozgásban gazdag életmódra. 



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

A nap tervezésekor sok mindenre kellett gondolnunk: hasznos, tanulságos, ismeretterjesztő, 
megelőző, szórakoztató és jó hangulatú programokat szerettünk volna létrehozni. Olyat, hogy 

mindenkinek legyen kedves program, és mindenki megtalálja az őt legjobban érdeklő 
helyszíneket. Olyat, hogy mindenki jól érezze magát, kicsi  és nagyobb egyaránt. 

Szerveztünk mozgással járó feladatokat ( aerobic bemelegítés, kosárlabda, asztalitenisz, 
partizán, célbadobás, ugrálókötelezés), jóga és pszichológiai tréning, hangterápia, 

természetgyógyászat is a programok palettáját színesítették. Higiéniával-egészséggel 
kapcsolatos tájékoztatókat, kvízjátékokat (higiéniai ismeretek, fogápolás) is tartottunk, és 

természetesen jelen volt az egészséges étkezés is: salátakóstolás és bioélelmiszerek bemutatói 
 is. Elengedhetetlennek tartottam egy elsősegélynyújtó bemutatót. Több tanulónk a 

Kamaraerdei tanösvényen túrával egybekötött elméleti és ügyességi feladatok megoldásával 
vett részt ezen a napon és képviselte iskolánkat. 

A programok lebonyolításához komoly szervezésre volt szükség. Az osztályok 
forgószínpadszerűen látogatták a helyszíneket az osztályfőnökök és kísérő tanáraik 
vezetésével. Mindenki igyekezett betartani az előre megbeszélt időpontokat, hiszen 

időcsúszásra nem volt mód. 

Komoly előkészület után összekapcsoltuk az egészségnapot a Stars programmal. Előre 
megbeszélt helyszínekről közösen, gyalogosan illetve kerékpárral érkeztünk a suliba, ezzel is 

sokat tettünk egészségünk védelméért.  Ez több mint 150 tanulónak sikerült. 

A délelőtt nagyon jól , tartalmasan és gyorsan eltelt. Remélhetőleg sok diáknak felkeltettük az 
érdeklődését több témakörben és ezentúl  még fontosabbnak tartja  egészségének megőrzését, 

védelmét. 

Köszönöm a munkában résztvevő és az előkészületekben való aktív részvételt minden kedves 
kollégámnak. Külön köszönöm a sportprogram összeállítását Mihókné Papp Zsuzsanna 

kollléganőmnek és  Benéné Szatmáry Editnek, aki a higiéniáról tartott előadást. 

 A külsős előadóknak is nagy-nagy köszönet, többek között Bátky Renáta és Nagyné 
dr.Simon Marianna 3. a osztályos  szülőknek, akik a finom ételkostolókat készítették és a 

hangterápiával ismertették a gyerekeket,  Jakab Erika jógaoktatónak, Farmasi Andreának, aki 
bioélelmiszereket és italokat hozott és az egészséges táplálékokról sok hasznosat mesélt. ,  

Panyi Annának, a pszichológiai tréningért, Marczal Dorottya elsősegélynyújtónak, aki a XI. 
kerületi Vöröskereszttől jött hozzánk előadást és gyakorlati bemutatót tartani. 

A gyümölcsök egy részét a Pensio 11 Kft biztosította. Nagyon köszönjük. Minden gyereket 
hazamenetelkor is egy-egy almával kínáltunk, amihez a  nagy rekesz almát  Bátky Renáta 
biztosította.  Szeretnénk jövőre is megismételni ezt a programot, sőt kiegészíteni sok más 

érdekes előadással, játékkal. 

  Mészárosné Nécsey Ildikó 
    az Egészségnap szervezője 

 



 

Kelenvölgyi Ezerjó Fesztivál 

2014. október 4. 

Iskolánk pávaköre és furulyaszakkörös gyermekei színesebbé tették a Kelenvölgyi Ezerjó 
Fesztivál programját. 

A fellépésen ügyesen, lelkesen szerepeltek diákjaink. 

Köszönjük, hogy képviselték iskolánkat! 

Videó megtekintése 

 

Koszorúzás a 13 aradi vértanú tiszteletére 

2014. október 6. 

Október 6-án 11 órakor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc  és a 13 aradi vértanú 
emlékére rendezett megemlékezésen vettünk részt. 

A XI. kerület Schweidel utca 11. szám alatti ház falán elhelyezett emléktáblánál az Ádám 
Jenő Általános Iskola tanulói műsorral emlékeztek e fontos eseményre. 

A műsor után iskolánk koszorúját két osztálytársunk, Pápai Tekla és Benke Barnabás helyezte 
el. 

Büszkék vagyunk rá, hogy iskolánkat mi képviselhettük ezen az eseményen. 

                                                                                                                                             
Horváth Ágnes, Forgó Marcell  5.a 

      



      

 

IV. Kelensuli Utcabál és Főzőverseny 

2014. szeptember 

 

"Az utcabál előtti hetekben már mindenki arról beszélt, ki mit fog sütni - főzni. 

Az utolsó napokban az iskola fel volt bolydulva a közeledő rendezvénytől. 

Végre elérkezett a szombat! A 7-8. osztály fiai 12 órakor megkezdték a kipakolást az iskolánk 
melletti rétre. Ez bizony elég nehéz és viszonylag hosszú munka volt. 

Az osztályok 13:30 körül érkeztek szülőkkel. 

A zene folyamatosan szólt, ami megadta a programhoz az alaphangulatot. 

A bográcsos főzéshez szükséges tűzrakó helyeket a gyerekek maguk készítették el felnőtt 
felügyelet mellett. 

Egyes szülők előkészítették a zöldségeket és húsokat, míg mások megsütötték, megfőzték az 
előkészített nyersanyagot. 

A gyerekek, akik a réten szaladgáltak, előszeretettel fogyasztották a finom ételeket. 

A kisebb gyerekeknek arcfestés és kézműveskedés volt, bár a bátrabb 8.b-s lányok is vállaltak 
egy kis arcfestést. 



A nagyobbak a hátsó udvaron pingpongoztak, fociztak, kosaraztak, és a brazil 
cserediákunkkal beszélgettek, természetesen angolul. 

A vállalkozó kedvűek részt vettek a tájfutáson is. 

Közben akrobatikus rock & roll bemutató volt , valamint zumba, sok kicsi kedvet kapott 
hozzá. 

Az interaktív karate bemutatónak sok nézője akadt, és sokan ki is próbálták azt. 

A brazil önkéntesünk iskolánk tanulóinak tanította a "Lapo lapo" táncot, amely egyszerű és 
vicces volt. 

A tánc megtekintése 

Ezután az ételeket zsűrizte Takács Sándor, Endrődi József, Szűcsné Geszti Judit, Csendes 
Györgyi és Weisz Tibi. 

Minden osztály nagyon örült a kitűntetésének, ajándékának. 

Este az egyébként is jó hangulat csak még tovább fokozódott: össztánc a rét közepén. 

A nap végén minden kicsi és nagy kellőképpen elfáradt, és egy kellemes napot tudhatott maga 
mögött, számos élménnyel lett gazdagabb. 

A fenti rendezvényen 881 gyermek és felnőtt vett részt." 

Fotók megtekintése 

 

Stars Program 

Eredményhirdetés - 2013/14-es tanév 

2014. szeptember 26-án délután ünnepélyes keretek között adták át  a Stars programban 
részt vevő iskoláknak a 2013/14-es tanévben elért eredményükért járó okleveleket. A 

programban szereplő iskolák közül összesen 3 – köztük a Kelenvölgyi Általános Iskola – ért 
el bronz fokozatot. Az oklevél és az apró ajándékok mellett iskolánk egy kerékpár szerelő 

állványt valamint egy teljes szerviz csomagot kapott, amely többek között  lánc, fék és defekt 
javító készletet, pumpát, láthatósági felszerelést, kerékpáros táskát is tartalmaz. Reméljük, 
ebben az évben is hasonló lelkesedéssel vesznek részt diákjaink a programban és a tanév 

végét újabb sikerrel zárhatjuk. 

 



 

Népi hagyományok játszóháza 

2014. szeptember 19. 

2014. szeptember 19-én a népi hagyományok játszóháza már harmadik alkalommal nyújtott 
élményt alsótagozatos tanulóinknak. 

A Magor Magyarjai Hagyományőrző Egyesület munkatársai kedves odafigyeléssel segítették 
diákjainkat a sok-sok érdekesebbnél érdekesebb játék kipróbálásában. 

Örömteli volt figyelni, ahogy elmélyülten, hatalmas lelkesedéssel próbálták a gyerekek azokat 
a tevékenységeket, melyeket akár szüleik, nagyszüleik is élvezettel játszhattak annak idején. 

 

Az esemény fotóinak megtekintése 

A képeket Sonic készítette 

 

Kerékpáros ügyességi verseny 

2014. szeptember 18. 

Idén is megrendeztük a kerékpáros ügyességi versenyt iskolánkban. 
Az új sportpályánk nagy öröm számunkra, viszont ezért a helyszín idén változott, a 

templomkertben került a verseny megrendezésre. 
Felső tagozatos gyerekek gondos segítsége mellett a nem egyszerű feladatokat is lelkesen, 

remekül végrehajtottak egészen kicsik és nagyobbak is. 
A Stars Program iskolánkban remek segítséget nyújt a kerékpározás népszerűsítéséhez, ehhez 

kapcsolódóan is remek élmény a gyerekek számára az akadálypályán való versengés. 



 

     "Szeptember 18-án a megszokottól eltérően az alsós diákok a focipálya köré gyűltek. 
Izgatottan várták, hogy elkezdődjön a bicikliverseny, melyre osztálytársaik olyan sokan 

jelentkeztek. A pálya már készen várta a versenyzőket és az indulók is felsorakoztak. 

      A verseny elkezdődött. Először az első és a második osztály legügyesebb kerékpárosai 
álltak rajthoz és bár a pálya nagyon nehéz volt, a legkisebbek rendkívül jól teljesítettek. A 

versenyzőknek nem csak arra kellet figyelniük, hogy az akadályokat hibátlanul vegyék, hanem 
arra is, hogy az időeredményük minél jobb legyen. 

      A kicsik után a harmadikosok és a negyedikesek következtek. Nekik már ismerősebb volt a 
verseny, sokan hibátlanul teljesítették a pályát. 

      A verseny végeredménye nagyon szorosra alakult. Reméljük mindenki jól érezte magát és 
elégedetten ment haza. Ha tetszett a program jelentkezzetek jövőre (is)!" 

                                                                           Nagy Dániel 7.a 

Eredmények 

1-2. osztály lányok 
I. 

Horváth Laura 
II. 

Party Boglárka 
III. 

Ludányi Orsolya 2.a 
 

1-2. osztály fiúk 
I. 

Szarka Dániel 2.a 
II. 

Pázsitka Ákos 
III. 

Kállai Ferenc 2.a 
 
 

3-4. osztály lányok 
I. 

Papp Zsófia 3.b 
II. 

Krizsán Nóra 



III. 
Balázs Dorka 4.b, Gáspár Noémi  4.a 
Holubek Lina 4.a, Bozsó Boglár 3.a 

 
3-4. osztály fiúk 

I. 
Szarka Benedek 4.a 

II. 
Kovács-Kilin Márton 4.a 

III. 
Bánki József 3.a 

 
Különdíj  

Fejes Olivér 5.b 

A versenyen készült fotók megtekintése 

 

Tanévnyitó ünnepély 

2014. 

 

Augusztus utolsó napján, délután került sor tanévnyitó ünnepélyünkre, amelyet rendhagyó 
módon nem az épület falai között, hanem az udvaron tartottunk meg, hiszen ez alkalommal 

került sor iskolánk megújult sportudvarának átadására. 

Benis Andrea igazgatónő ünnepélyes köszöntőbeszédében visszaemlékezett az elmúlt évek 
felújítási munkálataira, s igen fontos mérföldkőnek nevezte, hogy az idei tanévtől egy 

speciális, izületkímélő, recortán borítással rendelkező sportudvar áll diákjaink rendelkezésére. 
Ezzel nagymértékben javultak a mindennapos testnevelés minőségi megvalósításának 

feltételei iskolánkban. 

A sportudvar kialakítása mellett az udvari színpad is megújult, ennek örömére az ünnepélyen 
tanulóink hangulatos műsorral készültek a jelenlévőknek. Először 7.a osztályos diákjaink 
mutattak be egy pom-pom táncot, majd 8. évfolyamos tanulóink adták elő a Kerek erdő 

közepén című mesejátékot. Ezt követően iskolánk énekkara lépett fel. 

Elsős kisdiákjaink nagy érdeklődéssel, élvezettel figyelték hangulatos műsorunkat, s mind a 
63 kisdiák kíváncsian hallgatta Benis Andrea igazgatónő hozzájuk intézett szavait, amelyben 

a rájuk váró izgalmakról és feladatokról beszélt. 

Köszöntjében kiemelte, hogy az idei tanév is kihívásokban, programokban, élményekben 
gazdagnak ígérkezik, ehhez kívánt sok kitartást, lelkesedést minden tanuló számára. 



 

Újbuda honlapján is megjelent cikk iskolánk felújítási munkálatairól: 

Forrás:  
http://ujbuda.hu/hirek.php?articleid=7367 

 

 

Tanulóink eredményei  

a 2014/15-ös tanévben 

Észforgató 

Végeredmények 

Többfordulós Észforgató matematika feladatlap megoldó versenyt szervezett az alsó 
tagozaton Mészárosné Nécsey Ildi néni. 

A feladatok érdekes, gondolkodtató jellegűek voltak. Minden évfolyamon önkéntes alapon 
lehetet feladatlapokat kérni. 

Nagyon örvendetes volt, hogy nagyon sok kisdiák szereti a matematikát és oldotta meg a 
feladatokat hónapról-hónapra; összesen 135 fő. 

Minden évfolyamon megszületett a végeredmény. Az 1. és 4. évfolyam érdemel külön 
dicséretet. Ők voltak a legkitartóbbak. Az 1. emeleti faliújságon voltak olvashatóak a 

végeredmények. 

A következő tanulók külön elismerésben részesültek: 

1. évfolyam: 

1. Bozsó Bodony  1.b 
2. Koscsó Virág     1.b 
3. Bozsó Bercel    1.a 

 
 
 



2. évfolyam: 

1. Ludányi Orsolya  2.a 
2. Polonyi Rebeka    2.a 
3. Polonyi Eszter      2.a 

3. évfolyam: 

1. Princz Barnabás   3.b 
2. Bozsó Boglár        3.a 
3. Bátky-Nagy Lilla  3.a 

 
4. évfolyam: 

      1.  Wimmer Máté 4.b 
       2.  Nyikos Panni 4.b 

         3. Bokor János Márk  4.b 

           Gratulálunk nekik! 

 

Kerületi szövegértés verseny 

Alsó tagozat 

Az alsó tagozatos kerületi szövegértés versenyén 

3. évfolyamon 

Kurucz Jázmin IX. helyen, 

4. évfolyamon 

Orbán Levente IV. helyen végzett. 

Gratulálunk! 

Kerületi matematika verseny 

Alsó tagozat 

Az alsó tagozatos matematika verseny eredménye 

3. évfolyamon 

Tóth Bálint XIII. helyet, 

4. évfolyamon 

Orbán Levente a III. helyezést 

hozta el iskolánknak. 

 

Gratulálunk! 



 

A rendőrség diákja 

2015. 

 



 

 

 

Kerületi történelem verseny 

2015. május 

A kerületi történelemverseny eredményei: 

Forgó Marcell 5.a 
III. helyezés 

 
Nagy Dániel 7.a 

VI. helyezés 

 



Természetismereti vetélkedő 

a Madarak és fák napja alkalmából 

 

Csapattagok: 
 

5.a 
Dávid Levente 

Dabóczi Botond 
Benke Barnabás 

Béres Mária 
Béres Erzsébet 

Pápai Tekla 
Farkas Ajsa 

 
5.b 

Alföldy Jázmin 
Gadó Lili 

Monos Virág 
 



 

Fiú Labdarúgó Bajnokság 

Kerületi Diákolimpia 
 

Újbuda Diákolimpia II.korcsoportos Fiú Labdarúgó Bajnokságon csapatunk  8. 
helyezett lett 
Játékosok: 

3.a: 
Bánki József   
Dabóczi Attila 
Ébli Márton 
Nagy Bálint 
Ősi Zalán 

 
4.a: 

Griffiths Róbert 
Kevi-Farkas Csaba 

Orbán Levente 
Doan Minh Trong 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Mezei futóverseny 

Kerületi Diákolimpia 
 

Kerületi Diákolimpia keretén belül zajlott május 18-án a mezei futóverseny. 
 

Eredményeink: 
 

Bozsó Boglár  3. hely 
 

Weisz Tibor    5.hely 
 

Fiú csapatunk a 2006-ban születettek versenyében 5.hely 
csapattagok: 
Meleg Simon 

Varga Ágoston 
Szarka Dániel 
Blaskó Bálint 

Kőhalmi Bálint 
Eisemann Ádám 
Kovács Dániel 

 
 

 

 

 



 
 

Atlétikai verseny 

2015. május 12. 

A Testnevelési Főiskolán megrendezett atlétikai versenyen az alábbi eredmányekkel 
büszkélkedhet iskolánk: 

Borsos Tamás 6.a 
kislabdahajítás: 4. hely 

 
György Kristóf   6.b 

600 m-es futás: 3. hely 
kislabdahajítás: 5. hely  

 
György Panna 6.b 

magasugrás: 1. hely 
 

Kiss Máté 7.b 
súlylökés: 4. hely 

 
Petik Panna 7.b 

távolugrás 2. hely 
magasugrás: 3. hely   

Demeter Bianka 7.b 
távolugrás: 1. hely 

 
Részt vettek még: 

Neszmélyi György 6.a 
Panágl Márton 7.a 

 

 

Föld napi pályázatok 

2015. 

A Föld napja alkalmából idén is pályázatokra lehetett nevezni rajzokkal, és megadott témák 
feldolgozásával. Tanulóink egyénileg és csoportokban sok-sok szép munkával készültek. 

Újbuda Önkormányzatának rendezvénysorozatát követően a díjak ünnepélyes keretek közt 
kerültek átadásra. 

Eredmények: 

1-2. osztályosok 

Az év madara, a búbos banka - Koscsó Virág 1.b  - 1. helyezés 

Az év madara, a búbos banka - Kiss Vanda 1.a - 3. helyezés 

Az év hala, a kecsege - Edelényi Katalin, Zahorán Noémi, Büki Kata, Popovics Botond 2.b - 
különdíj 

 



3-4. osztályosok 

Az év hala, a kecsege - Wimmer Máté 4.b - különdíj 

 

Fény a mindennapokban - Berczik Attila, Jakab Márton, Wimmer Máté 4.b - 1. helyezés 

 

 

 

 



Fény a mindennapokban - Kassay Sára, Nyikos Anna Luca 4.b - 3. helyezés 

 

5-6. osztályosok 

Az év madara, a búbos banka - Bajor Olivér 6.b - 1. helyezés 

Optikai eszközök - Béres Mária, Edelényi Dorottya, Horváth Ágnes 5.a - 1. helyezés 

Napóra - Dávid Levente 5.a - 2. helyezés 

Napóra - Bajor Olivér 6.b - 1. helyezés 

Napóra - Fogarasi Márk 6.a - különdíj 

Fénykibocsátó élőlények - Dávid Éva, Kőhalmi Eszter, Megyer Cserne 5.b - 2. helyezés 

Kapd le a fényt! - Váradi István 6.a - 2. helyezés 

 

7-8. osztályosok 

Az év madara, a búbos banka - Váradi Kata 7.a  - 2. helyezés 

 



Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny 

dél-budai forduló 

 

Csapattagok: 

Zomok Dorka 
Zepkó Bori 

Horváth Dominik 
WeiszTiibor 

 
8.a osztályos tanulók 

 



Zrínyi Ilona Matematikaverseny 

Körzeti forduló 

 

 

Kerületi közlekedési verseny 

2015, március 30. 

 

 



Területi Elsősegélynyújtó Verseny 

2015. március 26. 

 

Csapattagok: 
 

Dabóczi Réka 7.a 
Szubi Fanni 7.a 

Lénárd Adrienn 7.a 
Pallos Annamária 7.a 

Szűcs Zsanett 7.a 
Canjavec Janka 7.a 

Bánki Anita 7.a 
 
 

KRESZ gyakorlati verseny 

2015. március 25. 

 



Március 25-én 8 gyermekkel – 4 alsós, 4 felsős – részt vettünk a kerületi gyakorlati kerékpár 
versenyen. Erre a versenyre azok a tanulók mehettek, akik ősszel sikeresen kitöltötték a 

KRESZ elméleti tesztlapot a kerületi versenyen. Ezen a napon a gyerekeknek 2 pályán kellett 
végigmenniük kerékpárral: az egyik a szabályossági pálya volt, a másik ügyességi pálya. 
Rendőrök segítették a pedagógusok munkáját. A gyerekek a próbakörök után könnyen, 

ügyesen végigtekertek – ki saját, ki kapott kerékpárral – betartva a különböző közlekedési 
szabályokat. 

Jó hangulatban és legfőképpen hasznosan telet a délelőtt. 

Résztvevő tanulók: 
Gáspár Noémi, Teleki Teodóra, Szarka Benedek, Kovács-Kilin Márton 

Monos Virág, Hollós Benedek, Telek Ádám, Fejes Norbert 

Rónainé Tábori Edit – KRESZ felelős 

      

 

Újbuda Diákolimpia Falmászó verseny 

2015. március 
Újbuda Diákolimpia Falmászó verseny  

 

III. korcsoport leány egyéni: 
 

2. Farkas Ajsa 
 

4. Skrapits Karolina 
 

13. Alföldy Jázmin 
 

Csapatban 1. helyezést érte el iskolánk. 
 
 

IV. korcsoport leány egyéni: 
 

8. Griffiths Emese 
 

9. Bánki anita 
 

13. Canjavec Janka 
 

Csapatban 3. helyezést érték el tanulóink. 
 



Történelem háziverseny 

2015. március 

Lebonyolításra került iskolánkban a történelem háziverseny. 

Az alábbi eredmények születtek: 

8. osztályosok: 
1. Frey Flóra 8.a 

2. megosztva: Zepkó Bori 8.a, Garay Emma 8.b 
3. Lugosi Regina 8.b 

 
7. osztályosok: 

1.Nagy Dániel 7.a 
2. megosztva:  Lénárd Adrienn 7.a, Telek Ádám 7.b 

 
6. osztályosok: 
1. Ari Klára 6.a 

2. Bajor Olivér 6.b 
 

5. osztályosok: 
1. Forgó Marcell 5.a 

2. Dávid Éva 5.b 
4. Nagypál András 5.b 

 
 

Újbuda Diákolimpia 

Asztalitenisz bajnokság 

 

 

 



Helyesírás verseny 

3-4. évfolyam 

A kerületi helyesírás verseny előtt iskolánkban megrendeztük a háziversenyt. 

Az alábbi eredmények születtek: 

3. évfolyam: 

I. Deák Csongor 3.a 
II. Dabóczi Attila 3.a 
III. Bodnár Janka 3.a 

4. évfolyam: 

I. Kertész Lilla 4.b 
II. Orbán Levente 4.a 

III. Kiss-Puskár Panna 4.b 

 

Országos életvitelverseny 

Kerületi forduló 

 

 

 



Ügyességi sorverseny 1. osztály 

Újbuda Diákolimpia 

Az Újbuda Diákolimpia megrendezésében kicsi elsőseink az ügyességi sorversenyen VI. 
helyezést értek el. 

Csapattagok:: 

Bozsó Bodony 1.b 
Bozsó Bercel 1.a 

Molnár Zsombor 1.b 
Sánta Villő 1.b 

Horváth Gréta 1.b 
Balázs Barnabás 1.a 
Papp Menyhért 1.a 
Lipóth Boróka1.a 
Havasi Lilla 1.a 

Szász Karolina 1.a 
Hegyi Milán 1.a 

 

 

 

 

 



STARS Játékdélután 

Eredmények 

A STARS Játékdélutánon rendezett versenyen alsós diákjaink nagyon ügyesen szerepeltek. 
A következő eredmények születtek: 

1-2. évfolyamon: 
I. hely: Szív csapat (2.b) 
II. hely:1. csapat (1.b) 

II. hely: Ropi (2.a) 
III. hely: Katonák (2.b) 

3-4. évfolyamon: 
I. hely: Szupermenek (4.a) 

II. hely: Biciklik (3.b) 
II. hely: Kerékpár lányok (4.b) 
III. hely: Szuper csapat (3.a) 

 

Teleki Pál földrajz verseny 

2015. február 

A Teleki Pál földrajz versenyen diákjaink a következő szép eredményeket érték el: 

 
Váradi Kata (7.a) – V. helyezés 
Petik Panna (7.b) – IX. helyezés 
Zepkó Bori (8.a) – VII. helyezés 

Eredményeikhez gratulálunk! 

 

Alsós vers- és prózamondó verseny 

2015. február 

Iskolánk alsós vers- és prózamondó versenyén a sok lelkes versenyző közül a következő 
tanulók értek el helyezést: 

3. évfolyam – vers kategória: 
I. hely: Bozsó Boglár 

II. hely: Szentpéteri Anna 
III. hely: Berczik Dorottya 

4. évfolyam – próza kategória 
I. hely: Ari Anna 

4. évfolyam – vers kategória: 
I. hely Gáspár Noémi 
II. hely: Holubek Lina 

III. hely: Galambos Vera 

Szép eredményükhöz gratulálunk! 



Kerületi vers- és prózamondó verseny 

2015. február 

A kerületi vers- és prózamondó versenyen iskolánk diákjai nagyon szép eredményeket értek 
el. 

5-6. évfolyamon próza kategóriában II. helyezést ért el Kőhalmi Eszter (5.b). 

7-8. évfolyamon vers kategóriában II. helyezést ért el Nagy Dániel (7.a). 

Eredményükhöz gratulálunk! 

 

Gitárverseny 

Budapesti területi válogató 

A XIII. Országos Gitárverseny budapesti, területi válogatóján, II. korcsoportban Egri  Eszter 
III. helyezést ért el, valamint Nívó-díjban is részesült. 

Eredményéhez gratulálunk! 

 

 



Kerületi rajzverseny 

2015. február 

A kerületi rajzversenyen iskolánkat több lelkes, ügyes tanuló képviselte. 

Hollós Benedek 5.a osztályos tanuló II. helyezést ért el, így továbbjutott a budapesti 
fordulóra. 

Szép eredményéhez gratulálunk! 

 

Fekete István szépolvasási verseny 

Iskolai forduló 

Alsó tagozaton is megrendezésre került a Fekete István szépolvasási verseny, amelyet 2015. 
február 4-én, szerda délután a könyvtárban tartottunk meg. 

Sok lelkes jelentkező vett részt a megmérettetésen: a 3. osztályosok tizenhárman, a 4. 
osztályosok kilencen voltak. A versenyre mindenki nagyon szépen felkészült. 

Eredmények: 

3. évfolyamon: 
I. hely: Berczik Dorottya (3.b) 

II. hely: Krizsán Nóra (3.a) 
III. hely: Könczöl Júlia (3.b) 

4. évfolyamon: 
I. hely: Kertész Lilla (4.b) 
II. hely: Kassay Sára (4.b) 

III. hely: Galambos Vera (4.b) és Teleki Teodóra (4.a) 

Iskolánkat Berczik Dorottya és Kertész Lilla képviseli a kerületi versenyen. 

Kertész Lilla (4.b) II. helyezést ért el a kerületi Fekete István szépolvasási versenyen. 

Eredményükhöz gratulálunk! 

 

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 

Iskolai forduló 

A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulóján felső tagozatos diákjaink igen 
nagy létszámban vettek részt, hogy megmérettessék tudásukat a helyesírás területén. 

5. évfolyamon: 
I. hely: Forgó Marcell (5.a) 

II. hely: Benke Barnabás (5.a) 
III. hely: Dávid Éva (5.b) 

 



6. évfolyamon: 
I. hely: Lengyel Anna Liliána (6.a) 

II. hely: Gárdai Dorottya (6.a) 
III. hely: Ari Klára (6.a) és Váradi István (6.a) 

7. évfolyamon: 
I. hely: Dabóczi Réka (7.a) 
II. hely: Bordás Hanna (7.b) 
III. hely: Nagy Dániel (7.a) 

8. évfolyamon: 
I. hely: Kurucz Alexandra (7.a) 

II. hely: Gerner Natasa (7.a) 
III. hely: Steer Kinga (7.a) 

A verseny kerületi fordulóján iskolánkat Forgó Marcell, Lengyel Anna Liliána, Dabóczi Réka 
és Kurucz Alexandra képviseli. 

Az eredményekhez gratulálunk! 

 

Népdaléneklési verseny 

2015. február 

5-6. osztályos kategória  

Szóló: Papái Petra 6.a  - ARANY MIN ŐSÍTÉS 

Kiscsoport:  

Kőhalami Eszter (5.b) Pápai Tekla (5.a) Pápai Petra (6.a) Egri Eszter (6.b) 

KIEMELT ARANY MIN ŐSÍTÉS, továbbjutottak a budapesti fordulóba 

Nagycsoport:  

Pápai Tekla (5.a), Kelemen Annamária (5.a), Lelkes Flóra (5.b),  , Pribelya Eszter(5.b),   Tóth 
Lili(5.b), 

Kőhalmi Eszter(5.b), Megyer Cserne (5.b),   Mónos Virág (5.b),  Egri Eszter 

Keklár Emília (6.a) -  

ARANY MIN ŐSÍTÉS 

 

7-8. osztályos kategória  

Szóló: Nagy Dániel 7.a,  - KIEMELT ARANY MIN ŐSÍTÉS, továbbjutott a budapesti 
fordulóba 

Kiscsoport:  
Frey Flóra (8.a), Schile Lilu (8.a) , Ambrus Ivett (8.a) Steer Kinga (8.a) 

ARANY MIN ŐSÍTÉS 



Nagycsoport:  

Bordás Hanna (7.b), Sári Dorottya (7.b), Demeter Bianka (7.b) Varga Judit (7.b) Petik Panna 
(7.b) Ambrus Ivett (8.a), Frey Fóra (8.a) 

Schile Lilu (8.a), Steer Kinga (8.a) Pintér Réka (8.a), Nagy Dániel (7.a) - 

KIEMELT ARANY MIN ŐSÍTÉS, továbbjutottak a budapesti fordulóba 

 

Felolvasóverseny 

2015. január 

Január elején megtartottuk a „Szép Magyar Beszéd” Kazinczy verseny és a Fekete István 
szépolvasási verseny házi fordulóját. Tanulóink igen magas létszámban jelentkeztek, így a 

zsűri döntése nem volt könnyű. A nagyon szoros mezőnyben a következő eredmények 
születtek: 

A közönségdíjat Gárdai Dorottya (6.a) és Kurucz Alexandra (8.a) kapta meg. 

A zsűri döntése alapján 

 

5-6. évfolyamon: 

3. helyezett:Bajor Olivér (6.a) 

2. helyezett:Dávid Éva (5.b) 

1. helyezett: Gadó Lili (5.b) és Basa Borbála (5.a) 

Iskolánkat a „Szép Magyar Beszéd” versenyen Gadó Lili, a Fekete István szépolvasási 
versenyen Basa Borbála képviseli. 

 

7-8. évfolyamon 

2. helyezett: Lugosi Regina (8.b) 

1. helyezett: Bánki Anita (7.a) 

Iskolánkat Bánki Anita képviseli a Szép Magyar Beszéd felolvasóversenyen. 

 

A szép eredményekhez gratulálunk! 

 

 



Partizán verseny 

Újbuda Diákolimpia 

 

Csapattagok: 

Lipóth Sára, Takács Gréti, Bozsó Boglár, Vincze Eszter 3.a 
Szentpéteri Anna, Boldog Emese 3.b 

Horváth Kíra, Ari Anna 4.b 



 

Kerületi Diákolimpia – Sakkverseny 

2014. 

 

Kerületi Diákolimpia sakkversenyén egyéniben 

Blaskó Zoltán 5.a osztályos tanulónk 
IV. helyezést érte el. 

Csapatban 

a 4.-es lányok II. helyen végeztek. 

Csapattagok: 

Frey Borbála 4.a 
Krasznai Lilla 4.a 
Teleki Teodóra 4.a 

a 4.-es fiúk V. helyezettek lettek. 

Csapattagok: 

Blahna Rudolf 4.a 
Blahna Vilmos 4.a 
Bokor Márk 4.b 

Doan Minh Troung 4.a 

Kerületi Diákolimpia – Úszóverseny 

2014. 
Alsós verseny 

Bozsó Boglár 3.a 
II. hely 

Pribelya Mihály 3.b 
VI. hely 



 

Felsős verseny 

Szűcs Bálint 5.a 
V. hely 

Maricza Zsuzsanna 5.b 
II. hely 

Pribelya Eszter 5.b 
V. hely 

Váradi Kata 7.a 
III. hely 

   

IV. kcs. lány váltóverseny  

III. hely 

Bánki Anita 7.a 
Szűcs Zsanett 7.a  
Váradi Kata 7.a 
Petik Panni 7.b  

 



Kerületi vers- és prózamondó verseny 

a MU Színházban 

Hagyományokhoz híven 
a MU Színházban  

2014. november 23-án 
megrendezésre került 

kerületi vers- és prózamondó verseny. 

Eredményeink: 

Nagy Dániel 7.a osztályos tanulónk 
I. helyezett, 

Ari Anna Regina 4.b osztályos diákunk a 
III. helyet szerezte meg, 

Gadó Lili 5.b osztályos, 
III. helyezett lett. 

Gáspár Noémi 4.a osztályos tanulónk 
különdíjban részesült. 

 

Kreativitás verseny 

2014. november 

 

A kreativitás versenyen ezévben a méz volt a téma. Ezzel kapcsolatban kellett kreatív tárgyat 
készíteni a gyerekeknek. Mi mézeskalács házikót és Micimackós körhintát készítettünk, ahol 

az ülések kaptárak voltak, és bennük kérdéseket helyeztünk el a mézről. 

A második fordulóban ügyességi feladatok, érdekes kérdések vártak a csapatokra. 

Csapataink nagyszerű eredményt értek el kerületi szinten, mind a 3-4. osztályosok, mind 
pedig az 5-6.-osok 3. helyezést értek el. 



Résztvevők:  

3-4 osztály: 

Deák Csongor, Donkó Eszter 3.osztály 
Ari Anna, Igaz Laura 4. osztály 

5-6. osztály: 

Gadó Lili, Megyer Cserne 5. osztály 
Kocsis Lili Rebeka, Brencsák Zsanett 6. osztály 

 

Kerületi rajzverseny 

3-4. osztály 

Idén a kerületi rajzversenyen iskolánkat 

Kurucz Jázmin 3.b osztályos tanuló  

és 

Nyikos Anna Luca 4.b osztályos diákjaink képviselték. 

Nagy örömünkre Nyikos Anna Luca dobogós helyen végzett, a 3. helyet szerezte meg. 

 

 

 

 



 

 

Sok szeretettel gratulálunk! 

 

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 

2014. évi eredmények 

 

A Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen iskolánk legjobb eredményei: 

3. évfolyamon - 71 csapatból 

20. helyezettek: 
Deák Csongor, Kiss-Fábián Anna, Krizsán Nóra, Takács Gréta 3.a osztályos tanulók 



4. évfolyamon - 85 csapatból 

11. helyen végeztek: 
Kassay Sára, Kertész Lilla, Kiss-Puskár Panna Eszter, Marczinka Bence Ákos 4.b 

osztályos tanulók 

5. évfolyamon - 85 csapatból 

7. helyen végeztek: 
Benke Barnabás, Beszédes Gergő, Blaskó Zoltán, Forgó Marcell 5.a osztályos tanulók 

7. évfolyamon - 39 csapatból 

5. helyezettek lettek: 
Dabóczi Réka, Lénárd Adrienn, Nagy Dániel, Pallos Annamária 7.a osztályos tanulók 

8. helyet szerezték meg: 
Bordás Hanna, Kunvári Miklós, Petik Panna, Telek Ádám 7. évfolyamos csapatunk 

8. évfolyamon - 62 csapatból 

19. helyen végeztek: 
Gerner Natasa, Kurucz Alexandra, Schile Lilu, Zomok Dorka 8.a osztályos tanulók. 

Gratulálunk a szép eredményekhez! 

 

 

Állatok Világnapja 

Pályázat 
 

Az Állatok Világnapja alkalmából pályázatot írtak ki kerületünkben. 

Nagyszerű eredményt értek el csapataink, iskolánké lett az első és második helyezés is. 

Újbuda Önkormányzatának üléstermében adta át Dr. Hoffmann Tamás polgármesterünk 

a kiváló eredményekért a jutalmat. 

I. helyezettek:  
 

Bajor Olivér, Szerémy Szabolcs, Buza Krisztián 

II. helyezettek: 
 

Simon Kornél, Pákozdy Norbert, Tell Marcell 

6.b osztályos tanulók. 



           

 

"Így közlekedünk Újbudán" 

Multimédiás verseny 2014. 

2014. november 6-án került sor az Újbudai Pedagógiai Intézet által meghirdetett "Így 
közlekedünk Újbudán" című multimédiás versenyre. Iskolánk egy csapatot indított, melynek 

tagjai Hollós Gábor és Ludvig Szabolcs 7.b osztályos tanulók voltak, 
akik  - épphogy lecsúszva a dobogóról - a 4. helyet szerezték meg. 

Gratulálunk nekik és felkészítő tanáruknak, Benéné Szatmáry Edit tanárnőnek. 

         

          

 



"Olvass velünk!" 

Könyvtárverseny 2014. 

Hagyományokhoz híven idén is megrendezte az Újbudai Pedagógiai Intézet a 
az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja tiszteletére rendezett 

"Olvass velünk!" kerületi versenyt 2-8. évfolyamos tanulók számára. 

2014. november 6-án Újbuda Önkormányzatának Képviselőtestületi üléstermében 
Újbuda Polgármestere Dr. Hoffmann Tamás adta át a kiemelkedő eredményt elért diákok és 

csapatok részére. 

Eredményeink: 

1-2. osztályos kategóriában  

Polgár Panna 2.b 
Sugár Noémi 1.a 

3-4. osztályos kategóriában 

A "Csilicsali csodacsapat" 
Berczik Attila, Ari Anna, Galambos Vera, Kiss-Puskár Panna 4.b osztályos diákjaink 

megnyerték a versenyt. 

 



 

"Csodálatos csajok" 
Bodnár Janka, Krizsán Nóra, Kiss-Fábián Anna, Lipóth Sára 3.a osztályosok 

IV. helyezettek lettek. 

5-6. osztályos kategóriában 

"Bölcs baglyok" 
Brencsák Zsanett, Egri Eszter, Kocsis Lili, Pataki Júlia 6.b 

VIII. helyezést érték el. 

7-8. osztályos kategóriában 

"Angyalok" 
Garay Emma, Lugosi Regina, Székelyi Fanni, Szilágyi Lili 8.b-s lányok 

VII. helyen végeztek. 

 

Iskolai rajz verseny 

3-4. osztály 

2014. november 7-én zajlott iskolánkban a rajzverseny. 

Móra Ferenc: Gavallér Zsiráf című versét illusztrálták a gyerekek. Munkáikhoz színes ceruzát 
használhattak. 

Az első helyezett tanulók képviselik iskolánkat a november 13-i kerületi versenyen. 

3. évfolyam 

I. 
Kurucz Jázmin Laura  3.b 

II. 
Nagy Balázs 3.a 



III. 
Papp Zsófia Katalin 3.b 

4. évfolyam 

I. 
Nyikos Anna Luca 4.b 

II. 
Balázs Dorka 4.b 

Szarka Benedek 4.a 

III. 
Dittrich Krisztina 4.a 
Szőke Anna Lili 4.b 

        

   

 



 

            

 

Bolyai Matematika Csapatverseny 

2014. évi eredmények 

 

2014. október 17-én zajlott a Bolyai Matematika Csapatverseny körzeti fordulója. 

A tanulók 4 fős csapatban dolgoztak. Iskolánkat is sok csapat képviselte. 

Legjobb eredményeink: 

4. évfolyam - 77 csapatból 

Matekszamarak 2. helyen végeztek. 

Blahna Vilmos 
Kevi-Farkas Csaba 

Griffiths Róbert 
Orbán Levente 

Számszörfösök - 15. hely 

Kiss-Puskár Panna Eszter 
Wimmer Máté István 
Jakab Márton Péter 

Kertész Lilla 



Bolyai baglyok - 17. hely 

Berczik Attila 
Kassay Sára 
Egri Péter 

Juhász Réka 

5. évfolyam - 87 csapatból 

Partiarcok a 4. helyet szerezték meg. 

Pápai Tekla 
Horváth Ágnes 
Béres Erzsébet 
Béres Mária 

7. évfolyam - 35 csapatból 

Kecskék - 13. hely 

Angyal Dániel 
Dávid Tamás 
Hollós Gábor 
Telek Ádám 

Ész és barátai - 14. hely 

Lénárd Adrienn 
Pallos Annamária 

Nagy Dániel 
Tóth Péter 

 

Kerékpáros ügyességi verseny 

2014. szeptember 18. 

Eredmények 

1-2. osztály lányok 
I. 

Horváth Laura 
II. 

Party Boglárka 
III. 

Ludányi Orsolya 2.a 
 

1-2. osztály fiúk 
I. 

Szarka Dániel 2.a 
II. 

Pázsitka Ákos 
III. 

Kállai Ferenc 2.a 
 



 
 

3-4. osztály lányok 
I. 

Papp Zsófia 3.b 
II. 

Krizsán Nóra 
III. 

Balázs Dorka 4.b, Gáspár Noémi  4.a 
Holubek Lina 4.a, Bozsó Boglár 3.a 

 
3-4. osztály fiúk 

I. 
Szarka Benedek 4.a 

II. 
Kovács-Kilin Márton 4.a 

III. 
Bánki József 3.a 

 
Különdíj  

Fejes Olivér 5.b 

 

Tanulóink egyéb sporteredményei 

2014-15-ös tanév 

Igaz Laura 4.a osztályos tanulónk a Cegléden megrendezett judo országos diákolimpián 

aranyérmet szerzett. 

 

@@@ 



 

@@@ 

 



@@@ 

 

@@@ 

Popovics Botond (2.b) kedvenc sportága a karate. 
Az Ute Kaisei Kupán III. helyezést ért el. 

@@@ 

2014. október 26-án a Normafa közösségi futáson a következő eredmények születtek: 
1 km-es futás: Wimmer Máté: ezüstérem, Jakab Márton  bronzérem 

500 m-es futás: Wimmer Vince bronzérem. 
 

  



 

@@@ 

 



 

Retezi Boglárka 4.b osztályos tanuló kedvenc sportja a lovaglás. 

Az őszi lovaglóversenyen I. helyezést ért el. 

@@@ 

 

 



@@@ 

III.Dance Earth Kupa 

Akrobatikus Rock and roll területi versenyén  Szigetszentmiklóson 6.helyezett lett 

Children nagyformációban a Vadócok csapata. 

Tagok: Gerő Emese, Róka Melinda, Galambos Vera 4.b osztályos tanulók. 

@@@ 

 

Budapest Futófesztivál NATO Futásán, Felnőtt férfi váltófutás kategóriában 10 km-es távon 

23. helyezést szerezte meg csapatukkal Wimmer Máté és Jakab Márton  4.b osztályos 
tanulóink. 

@@@ 

 



Wimmer Máté 4.b osztályos diákunk az Albertfalvi Mahunka Futáson, 1200 m III. helyet 
szerezte meg, 

a Gazdagréti Őszköszöntő Futáson, 600 m-en aranyérmes lett. 

@@@ 

Bodnár Péter 2.b osztályos tanulónk 1-2. osztályos korcsoportban vett részt az albertfalvi 
Mahunka Futóversenyen. 

1200 m-es távon IV. helyezett kett. 

@@@ 

Jakab Márton  4.b osztályos tanulónk a Pátyi terepfutó versenyen 1 km-es távon I. helyezett 
lett, 

osztálytársa, Wimmer Máté pedig megszerezte a bronzérmet. 

@@@ 

Donkó Csaba 4.a osztályos tanulónk a Diósdi Családi Futónapon 1,5 km futás kategóriában 
II. helyezést ért el. 

@@@ 

Pribelya Mihály  3.b osztályos diákunk Szarvason rendezett versenyen úszás sportágban 1 
km-es távon II. helyezett lett. 

 

 

Gratulálunk a szép eredményekhez! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


