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Evosoft 

Önkéntes program 

2018. május 17-én az Evosoft Hungary Kft., a Siemens AG egyik legfontosabb stratégiai partnerének és a hazai 

informatikai piac meghatározó szereplőjének munkatársai tartottak önkéntes programot iskolánkban. 

Az Evosoft egyik kiemelten fontos célja a műszaki pálya népszerűsítése, az ebben a szakmában rejlő 
lehetőségek bemutatása és az eljövendő mérnökgeneráció támogatása. 

Iskolánkban 6 magyar és 6 német önkéntest láttunk vendégül, akik bemutatták a mérnöki munka szépségeit, a 
cég magyarországi terjeszkedését.   

A 7. évfolyam tanulói játékos, versenyfeladatok keretében ismerkedhettek meg mérnöki munka izgalmaival, 
kihívásaival. 

A legizgalmasabb feladatok közé tartozott, hogy csoportmunkát követően kellett prezentálni, mi szükséges ahhoz, 
hogy a 4-és villamos is „önjáró” közlekedési eszközzé váljon. A feladat nagyfokú kreativitást igényelt a tanulóktól, 
fejlesztette a gondolkodást és a társakkal történő együttműködést is. Az interaktív pályaorientációs program angol 

nyelven folyt. 

Köszönjük a programban részvevő önkénteseknek az érdekes és nagyon jó hangulatú délelőttöt. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



 

 

  

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Patak Parti 

2018. május 26. 

2018. május 26-án, szombaton 21. alakalommal került megrendezésre a Rózsavölgyi Közösségi 
Házban a Patak Parti. Iskolánk tanulói a 21 év alatt mindig részesei, szereplői voltak ennek a 

hangulatos közösségi eseménynek. Mizsey Péter 4.a osztályos tanuló népmesével, a pávakör tagjai 
színes népdalcsokorral örvendeztették meg a nagyszámú közönséget.  



  

 



 



 

 

 

Né mét /angol nyélvi ta bor Ausztria ban 

2018. április 22 - 28. 

Vasárnap reggel izgatottan indultunk el a német táborba. A hosszú úton zenét hallgattunk és beszélgettünk, jókat 
nevettünk. Útközben megnéztünk egy Hundertwasser templomot is. Fáradtan érkeztünk meg a szálláshelyünkre, 

a Turnersee partján álló hotelbe, ahol gyönyörű táj fogadott bennünket. Vacsora után elfoglaltuk a szobáinkat. 



 



 



 

 

Hétfőn reggel elindultunk az iskolába, ahol nagyon kedvesen fogadtak minket. Három csoportra osztották 
bennünket (2 német 1 angol). Néhányan magyarul próbáltak segítséget kérni a tanároktól, akik persze így nem 

értették őket.   Ennek ellenére jó hangulatban teltek az órák. 

Tanulás után egy téren ettünk, majd a klagenfurti sétálóutcában kaptunk egy óra szabadidőt. 

Miután megérkeztünk a szálláshelyünkre elindultunk egy túrára, ahol megkerültünk egy tavat, ami körülbelül az 
Erzsébet híd és a Rákóczi híd távolságának felelt meg. Nagyon elfáradtunk. Vacsora után voltak, akik még 

fociztak, voltak, akik a szobákban beszélgettek. 

Kedden reggel a reggeli teendőinket elvégeztük (mosakodás, reggelizés, rendrakás a szobában) majd ismét 
indultunk az iskolába. Sok új dolgot tanultunk, sokat beszélgettünk és játszottunk. Tanulás után egy templom 

tornyából csodálhattuk meg a várost és környékét. Rövid buszos utazás után elérkeztünk a Pyramidenkogelhez, 
a Wörthi-tó partján álló kilátóba. A 60 méternél is magasabb toronyba a sportosabb gyerekek lépcsőn, a 

kényelmesebbek lifttel jutottak fel, ahonnan lepillanthattunk egész Karintiára. Az este ismét vacsorával és 
szabadidős tevékenységekkel zárult. 



 

 

 

 

Szerdán reggel is csodás napra ébredtünk. Reggeli után rögtön indultunk a Villach melletti várba, amit egy magas 
hegy tetejére építettek. Jó meredek emelkedőn baktattunk felfelé. Az út végén nem maradt el a „jutalom”, ugyanis 
több sólymot is láttunk. Következő utunk a majmokhoz vezetett, akik között sétálva sok új dolgot tudhattunk meg 

róluk a gondozójuktól. 



 



 

 

 

Sajnos Villachba nem tudtunk busszal bejutni, ezért egy másik városba, Veldenbe mentünk. Végül a nap 
zárásaként a szállásunk mellett lévő Turnersee-ben fürödtünk, majd rövid sétát tettünk a környéken. Ezen az 

estén a két születésnapost is felköszöntöttük. 



 

 

Elérkezett a 4. nap, a csütörtök. Reggel a laktató reggeli után ismét iskolába indultunk. A tanítás ezen a napon is 
9-12 óráig tartott, ez volt az utolsó tanítási napunk, ezért egész órán játszottunk. 

Rövid szabadidő után megnéztük Klagenfurt címertermét, ahol a falakra festve több száz címert láttunk.  Ezután a 
planetáriumba mentünk, ahol német nyelvű előadást láttunk, amiből szintén tudtunk tanulni. A hazaúton eleredt 
az eső, de mi ezt már a buszon ülve nem bántuk. Vacsora után minden csapat az előző este kapott feladatával 

volt elfoglalva. (Klagenfurt történetéről szóló német szöveget kellett lefordítani, majd az utolsó este előadni) 

 



Az utolsó napon délelőtt szintén a Wörthi-tóhoz utaztunk, a Minimundusba látogattunk el. Ez egy olyan park, ahol 
a világ nevezetes épületeinek kicsinyített mását nézhettük meg. A mellette lévő hüllő kiállítás megtekintése után 

újra buszra szálltunk és egy cseppkőbarlanghoz utaztunk Eisenkappelbe. 

  

 



 



 

Az nap végén, vacsora után következett a csapatok előadásainak megtekintése és végül a tábor értékelése. 

Szombaton reggel újra hosszú út várt ránk. Délután negyed 5re érkeztünk meg az iskola elé, ahol szüleink már 
izgatottan vártak bennünket. 

 

 

Jutalomkira ndula s 

a Várkert Bazárba 

Jutalomkirándulás a Várkert Bazárba 

Március 28-án délelőtt több felsős diákkal együtt (akinek legalább 3 igazgatói dicsérete gyűlt össze) 
jutalomkiránduláson vehettünk részt. Erzsi néni és Edit néni vezetésével ellátogattunk a Várkert Bazárba, ahol a 

Mesében, muzsikában rejtezve című kiállítást tekintettük meg. Játékokat, népi tárgyakat, hangszereket 
próbálhattunk ki, s közösen népdalokat is énekeltünk. A kiállítás megtekintése után körbesétáltunk a Várkertben, 

ahonnan csodás kilátás nyílik fővárosunkra. Fényképeket készítettünk, sokat nevettünk, jól éreztük magunkat. 
Köszönjük a lehetőséget! 

Basa Borbála, Horváth Ágnes     8.a 

5.a  

Solymos Tamara 

Dabóczi Boglárka 

Oltvai Marcell 

6.a 

Bozsó Boglár 

Lipóth Sára 



Gaál Bendegúz 

6.b 

 Papp Dorina 

Molnár Bálint 

7.b 

Micheller Vitéz 

Galambos Vera 

Timár Zsombor 

8.a 

Horváth Ágnes 

Farkas Ajsa 

Basa Borbála 

Edelényi Dorottya 

Szilágyi Ivett 

8.b 

Kőhalmi Eszter 

Megyer Cserne 

Oldal Zita 

Nagypál András 

Varga Márton 

 

Katasztro favé délmi Ifju sa gi Vérsény 

2018. április 6. 

A katasztrófavédelmi versenyt megnyertük, bejutottunk a fővárosi fordulóra. 

Résztvevők: 

Telek Boglárka 8.a 
Horváth Ágnes 8.a 

Rácz Réka 8.b 
Megyer Cserne 8.b 

 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság hírei 

http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hirek/6001-ifjusagi-verseny-del-budan


 
 
 
 
 

Réndkí vu li irodalom o ra 

2018. március 28. 

Március 28-án, szerdán a 7. és 8. évfolyam és a 6.a osztály tanulói különleges irodalom órán vehettek részt. 
A hozzánk látogató színészek Arany János balladáit adták elő. Az előadást a színészi játék mellett projektoros 

vetítés és fuvolajáték tette érdekesebbé.  
Olyan balladákat is hallottunk, amiket már mi is tanultunk. 

Jó volt látni eljátszva ezeket a történeteket. Ez volt az év legjobb irodalom órája. 

Csík Veronika 



 

 
 
 
 
 
 



A Ví z vila gnapja  

 

2018. március 22. 

 

 

 

Minden évben a Víz világnapját megtartjuk, hiszen fontosnak érezzük, hogy tanulóink tisztában legyenek a víz 
éltető erejével és próbáljanak elgondolkodni, hogy miért is fontos a víz védelme. 

Kovács Gábor, egy 2.a osztályos kisdiákunk Kovács Ákos  édesapja nagyon kedvesen felajánlotta, hogy tartana 
az iskola tanulóinak egy előadást a Víz világnapján, amely a vízről általában és a membrános víztisztítás 
jelentőségéről szólna. Mint informatikai vezető nagy szakértelemmel és a gyerekek életkori sajátosságait 

figyelembe véve tartotta meg érdekes bemutatóját. Zárásként még egy egyszerű kísérlettel is szemléltette a 
víztisztító eljárást eredményét, a tiszta iható vizet. 

Nagyon köszönjük Kovács Gábornak az előadását, valamint hogy megosztotta velünk a víztisztítás jelentőségét. 



                                 

                                                

Mészárosné Nécsey Ildikó 



 

 



 



 



 



 



 

 



Kira ndula s a Monostori Ero dbé 

Komárom 

2018. március 14-én korán keltünk, de nem is akármiért. Ezen a 
napon iskolánk összes tanulója márc. 15. alkalmából Komáromba, a 

Monostori erődbe látogatott. Reggel a Kelenföldi pályaudvarról vonattal 
indultunk az erődhöz. Az út kb. másfél óra volt, ami elég hamar eltelt. 

Mikor megérkeztünk, egy idegenvezető várt ránk, hogy körbevezessen 
minket a bástyák körül, és meséljen a hely történetéről. Érdekes 

megemlíteni, hogy egy izgalmas ,,túrán”, a kazamatarendszer egy 
részén vezetett végig minket, ahol nagyon sötét volt, szinte alig 

láttunk. 
        A kazamatarendszer után ellátogattunk a kenyérmúzeumba, ahol sok 

régi  eszközt megnézhettünk az akkori pékek világából, többek között a 
muffinforma elődjét is. 

        Utolsó előtti állomásunk  a hadtörténeti múzeum volt, ott a 
történelem során az erődben használt fegyvereket nézhettük meg. 

         Utolsó állomásunk Komáromban a Duna-part volt. Egészen a partig 
lemehettünk, és onnan nézhettük a nagy szélben a fodrozódó hullámokat, 

nagyon szép volt. Ezek után sajnos vissza kellett indulnunk, mert a 
,,vonat nem vár”. A hazaúton kicsit pihentünk, hiszen elfáradtunk az 

egész napos túrán. 
   Úgy gondoljuk, mindenkinek élményt jelentett, hogy a szabadságharc 

egy fontos helyszínét járhattuk be, és beleképzelhettük magunkat a 
bevehetetlen vár hős védőinek helyébe. 

 
        7. b osztály tanulói 

Fotók megtekintése 

 

 

 

http://kelensuli.hu/galeria/307/2018---komarom---monostori-erod/


Az igazi csoda 

Gondolatok a filmről 

Érzékenyítő programunk keretében iskolánk 6-8. évfolyamos tanulói 
február 16-án megtekintették Az igazi csoda című filmet. 

A film bemutatójának megtekintése 
 

Tanulónk véleménye a filmről: 

Az igazi csoda című film 

Jó, hogy vannak valamiféle külső problémával rendelkező emberek. Rendkívül felemelő, reményt és hitet adó film 
volt ez. Ebben a kisfiúban több szeretet , kitartás volt mint bármelyik gyerekben. Nem adta fel. Megtört ugyan, de 
a szíve a helyén maradt. Attól, hogy valaki nem az elvárásainknak megfelelően néz ki, az nem azt jelenti, hogy ő 
már nem is közénk való. Ráadásul úgy csúfolták, hogy tudatában voltak annak, hogy nem tehet róla. A hibáink 

egy fajta megpróbáltatások az életben. Ahogy a cím is szól:”Az igazi csoda” 

 az hogy ugyan de nehézségek árán de lettek igaz barátai 

 a szülei végig támogatták és nem mondtak le róla 

 kitartóan küzdött álmai eléréséért 

 nem omlott össze ennyi megpróbáltatás után. 

És ha esetleg mi is gúny tárgyává válnánk akkor gondoljunk erre a kisfiúra, mert igenis léteznek csodák! 

Nekem azért is tetszett különösebben ez a film mert nem csak a fiú helyzetét és a beilleszkedéssel való nehéz 
helyzetet mutatta be hanem, hogy a körülötte lévő emberek hogyan alkalmazkodnak ehhez. ( pl. A testvére 

teljesen háttérbe szorult a fiú miatt) De a filmben való üzenet is igazán fontos a kicsiknek és nagyoknak egyaránt, 
hogy bárki elérheti az álmait és az nem attól függ, hogy hogyan nézel ki a lényeg bent van minden ember 

szívében. Minden emberben van egy olyan dolog amitől fontossá válhat és sikereket érhet el de ezért küzdeni is 
kell, hogy hiszen csak ez vezet a sikerhez. 

Tetszett, mert a film megmutatta, hogy milyen lehet egy olyan embernek az élete, aki pl. külsőleg másmilyen, mint 
egy átlagos ember. A fiú egy jó példakép arra, hogy akármilyen is vagy, soha ne add fel. Még akkor is, ha 

bántalmaznak is, bárhol találhatsz egy olyan barátot, akit nem érdekel, hogy hogyan nézel ki külsőleg. 
Találkozatsz olyan emberekkel, akik csúfolnak, de ők nem tudják azt, hogy neked ez milyen érzés, és hogy erről 
te nem tehetsz. A fiú lehet, hogy nem néz ki jól, de belsőleg neki is megvannak a jó tulajdonságai, ahogy a film is 

megemlítette. Tele van szeretettel és kitartással, mint bárki. A film arról is szól, hogy vannak olyan emberek is, 
akikkel pl. nem foglalkoznak. A lány ezt jól tudta kezelni és megértette, hogy miért történik vele. De mégis volt 

olyan, aki vele foglalkozik. A nagymamája akkor is ott van vele, amikor már nem él. 

Jó volt látni, hogy a kisfiú nem adta fel, és a körülötte lévők általában próbáltak neki segíteni. Volt egy pillanat, 
amikor úgy látszott, hogy a kisfiú feladta, de mégis megvolt benne minden, hogy ki tudott jönni ebből a „mély 
gödörből”. Akik a legtöbbet segítettek neki, azok a szülei és az igaz barátai, mindig ott voltak neki, ha kellett 

bátorítás. Nagyon sok ember reakcióját láthattuk, hogy viselkedik, viszonyul a kisfiú helyzetéhez. Sokan voltak, 
akik segíteni akartak vagy támogatni akarták. A film végére mindenki rájött, hogy nem a külső számít, hanem a 

belső tulajdonságok és a szeretet. 

Nekem nagyon tetszett ez a film, azért is, mert megtudtuk, hogy a beteg gyerekek, hogy látják a világot és 
mellettük ki kell állni, és ne külsőről ítéljünk, és ne másokra hallgassunk, hanem a saját szívünkre. 

Jó volt látni, hogy egy olyan kisfiút, aki nem volt átlagos, és ugyan segítséggel, de elérte azt, hogy befogadják. 

Szerintem nagyon jó volt, mert a filmben Agie beteg volt, és eleinte senki sem szerette, de utána mindenki 
megkedvelte. Mert szerintem nem az a lényeg, hogy hogy néz ki, hanem, hogy milyen belülről. 

Tetszett, mert nagyon tetszett, hogy a kisfiú nem adta fel, még akkor sem, amikor cikizték, és a végén mindenki 
nagyon megkedvelte. 

Tetszett, mert nem sok olyan ember van, aki a kellemetlen külseje ellenére ekkora kitartást mutat minden 
szempontból, és van, hogy egy ilyen ember sokkal sikeresebb lesz, mint, aki kigúnyolja. 

Nagyon jó volt a film, mert a hétköznapi nehézségekről szólt, és látszott benne, hogy vannak olyan emberek, akik 
elfogadják a másikat, és a belsőt értékelik, de a végén már mindenki rájött, hogy akit bántottak, az igazából 

kedves, és a végén már mindenki elfogadta őt. 

Nekem tetszett. Undorító, hogy egy kicsit máshogy kinéző, de ugyanolyan emberrel ennyire tudnak kivételezni, 
de csodálatos, hogy mégis talpra tud állni, és kiáll magáért a vele ellenszenves alakok előtt. 

https://www.youtube.com/watch?v=xSW0YoUuWo0&t=40s


A filmen még a legszőrösebb szívűek is meghatódtak. Mindez azért, mert ha nem is vesszük észre, 
mindannyiunkban van valami hiba vagy furcsaság, hiszen mindannyian tudjuk, hogy senki sem tökéletes. Ennek 

ellenére mindig vannak előítéleteink másokkal szemben. Agie iránt is volta, és ezek még bántalmazásba is 
fordultak. Szerencsére sok kitartással és egy kis hittel neki sikerült legyőznie. Nekünk is ezzel a kitartással kéne 

hozzáállnunk az előítéleteinkhez, irigységünkhöz, akár félelmünkhöz is.Nekem a film mindenképp megnyerő volt, 
remélem, én is így állok hozzá majd a dolgokhoz a közeljövőben, hiszen már egy példát is láttam. 

Örülök, hogy ilyen mély és tartalmas filmek is a moziba kerültek. Tetszett a szereplők szerinti történetvezetés. 

Nagyon tetszett a film, mert a végére mindenki befogadta és szerette az új diákot. 

Egy új közösségbe bekerülni mindenkinek nagy kihívás, de van, akinek még annál is nagyobb. Agie jó fej, okos, 
kedves és már ötödikes, mégis most kezdi csak az iskolát. Jó film, mert betekintést ad a körülötte lévő 

emberekbe is. 

Számomra ez a film kellemes meglepetés volt, és mindenestre, rosszabbra számítottam. Be kell vallanom, hogy a 
film alatt ejtettem pár könnycseppet is. Jó volt látni, és büszkeséggel töltött el, hogy nem adta fel, épp, amikor azt 

hinné az ember, elhagyta a remény. Persze, August nem tudta volna megcsinálni a családtagjai nélkül. Egy jól 
kidolgozott film. Tanulságos- És ezzel is érzékelteti, hogy ha kitartunk, akkor mindent el tudunk érni. 

Nekem azért tetszett nagyon ez a film, mert látni lehet, hogy először nem feltétlen támogatják a fogyatékkal élő 
társukat, de egy idő után sokan mellé állnak, mert látják, hogy ő sokkal többet tesz az életben és ér el, mint ők. 

Nekem nagyon tetszett, tanulságos volt. Ahogy a kisfiú nem adta fel az életet, másokat is arra tud ösztönözni, 
hogy mások véleménye nem számít és azért mert mást gondolnak rólunk nem kell nekünk is ugyanazt gondolni. 
(Akik ebbe nem tudnak beletörődni azok inkább fogyatékosok szellemileg (agyilag) miközben teljesen normálisan 
is néznek ki de ők ezt nem tudhatják és mi sem) Egyesek szerint akik csúnyák kivül azok belül is ilyen csúnyák. 
Pedig ez nem minden esetben van így. A kisfiú esetében ez nem így van. Ő egy normális élettel de különleges 

arccal. Belátták, hogy csak a külseje torz de amúgy egy teljesen rendes, normális, kedves gyerek. 

Nagyon megható volt, érzelmekkel teli és tanulságos. 

Kellemes meglepetésként ért a film. Nagyon tetszett hogy más szemléletben is betekinthettünk egy más helyzetű 
fiú életébe. A végére már alig vártam hogy láthassam azt a pillanatot mikor befogadják Auggie-t. 

 

 

 

Farsang 

2018. február 

Idén sem maradhatott el iskolánk nagyszabású farsangi mulatsága. Lázban égett minden kis- és nagydiák. 

Fantasztikus produkciókat láthattunk az osztályoktól. 

Csütörtökön a felsősök, pénteken az alsósok mulathattak, mutathatták meg jelmezeiket, táncaikat a szülőknek, 
diáktársaknak. 

A hercegi pár jelenléte, a nyolcadik évfolyamosok palotás tánca, a tombolaszelvények izgatott szorongatása 
nélkülözhetetlen ezen alkalmakkor. 

A tanárok táncát midig várják a diákok, most is nagy sikerük volt. 

Hangulatos pillanatokkal lettünk gazdagabbak, jót mulattunk. 



  

 

További fotók megtekintése 

 

 

 

http://kelensuli.hu/galeria/308/2018---farsang/


 

Advénti aja ndé kmu sor 

Pásztorjáték 

December 20-án este Betlehemes játék részesei lehettünk a Kelenvölgyi Szentháromsàg Plébánia Templomban. 

Az előadás szereplői a Kelenvölgyi suli 2.b és a 4.a osztálya, a valamint a suli kórusa voltak, köztük kicsik és 
nagyok. 

Azt már eleve öröm látni, hogy ebben a suliban együtt munkálkodik minden korosztály, de arra senki sem gondolt, 
hogy a templom csordultig megtelik a nézőközönséggel. 

Nem hiába. 

Aki látta, mindenki csodálta a nagy lélegzetű, színpadra illő előadást, ami nem egy egyszerű Betlehemes játék 
volt, hanem egy teljes estés program gyerekeknek, szülőknek, bárkinek. 

A 2. b kisdiákjai hihetetlen magabiztossággal és csillogó szemmel adták elő az ismert törtènetet, miközben az 
iskolai kórussal kiegészülve több ízben hangulatos zenei betét is emelte az est színvonalát, végül a nagyobbak 

ünnepi szavakkal, hosszabb-rövidebb prózai betétekkel zárták a műsort. 

A szervezők minden percet gondondosan megterveztek, a nézők kapkodták a tekintetüket, mindig és mindenhol 
történt valami a pódiumon, a szereplők folyamatosan mozgásban voltak, természetesen ötletes jelmezekben. 

Izgatottságtól mosolygó diákok, lelkes és odaadó tanárok. 

Csak aznap este szembesültünk vele-látva a magas színvonalú műsort-micsoda munka, mennyi ötletelés, mennyi 
gyakorlás volt a háttérben. 

A padokban útravaló ünnepi gondolatok mindenkinek, gondosan csomagolt papírtekercseken.... 

Öröm  volt ott lenni, köszönjük az élményt, az emléket, azt, hogy a gyerkőceink részt vehettek benne! 

Egy szereplő 
anyukája   

 

További fotók megtekintése 

http://kelensuli.hu/galeria/305/2017---adventi-ajandekmusor/


Karitatí v gyu jté s 

2017. december 7. 

Karitatív gyűjtés 

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

azoknak, akiknek nagy szükségük van rá! Ebben az évben 300 rászoruló családot támogatnak a XI. kerületi 
Vöröskereszt által. Az összegyűjtött adományokból ez sikerülni is fog, tudtam meg Nagy Tibor kerületi 

Vöröskeresztes elnöktől. 

Rengeteg tartós élelmiszert gyűjtöttünk össze az idén is.  A diákok és a tanárok többsége december 7-én úgy 
érkezett, hogy valamit hozott és ezúton is nagy köszönet érte!A Vöröskereszt munkatársai még aznap 

elszállították a bedobozolt és szétszortírozott tartós élelmiszereket. A felpakolásban és a reggeli szortírozásban 
nagy segítségünkre voltak, az önként jelentkező 8. osztályos tanulók. 

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

                                           
                      

 Mészárosné Nécsey Ildikó 
                                                                                  szervező  

 További fotók megtekintése  

 

http://kelensuli.hu/galeria/301/2017---karitativ-gyujtes/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ma rton napi projékthé t 

2017. november 6 - 10. 

Márton napi projekthét 

2017.11.06-11.10. 

Iskolánkban hagyományteremtő Márton napi témahetet tartottunk. A gyerekek megismerkedhettek a Márton 
napjához kapcsolódó néphagyományokkal, valamint Márton történetével. 

 Az alsótagozatos diákok rajz és technika órán, valamint délutáni szabadidős tevékenységeken ehhez a jeles 
naphoz kapcsolósóan libákat, lámpásokat készítettek, papírból libatollat formáltak. A projekthéten a libák és 

lámpások sokasága matematika órákon is megjelent. A gyerekek magyar órán Mártonhoz kapcsolódó verseket, 
mondókákat tanultak. Természetismeret órán a libákról, és a Márton naphoz kapcsolódó néphagyományokról 

tanulhattak, megismerhették, mi is az a tollfosztás. Csütörtök délután táncházzal színesítettük a 
programsorozatot. A gyerekek Szakácsi Zita tanárnővel népi táncot tanultak, jó hangulatban töltötték a délutánt a 

tornateremben. A 4.a osztály lelkes tanulói reggelente az iskolai hangosbemondón át népi hagyományokat, 
verseket, énekeket, mesét szólaltattak meg. Megtanultuk, hogy miért fontos ezen a napon libát enni, hogyan lett 

Mártonból püspök.Játékos kvízkérdésekkel készültek a gyerekeknek, a kisebbek színezőt is kaptak. 

A projekthét célja az volt, hogy ehhez a jeles naphoz kapcsolódó ismereteket játékos formában, egész héten át 
apró részletek által tanulják meg a gyerekek. 

A kerület napja alakalmából polgármesteri elismerő oklevélben részesült iskolánk pedagógusa 

Ruzsinszkiné Lukácsy Margit. 

  

Szívből gratulálunk! 

 

 



 

 

Városrészek Közötti Futóverseny 

2017. november 11. 

A kerület napján alkalmából rendezett Városrészek Közötti Futáson iskolánk második helyezést ért el a 

tömegesítési versenyen. 104 tanuló és 2 pedagógus teljesítette a távot.   

A legaktívabb osztályok: 

Alsó tagozaton: 2.a 

Felső tagozaton: 5.b 

Bozsó Bercel 4.a osztályos tanuló az I. korcsoportban aranyérmet szerzett. 

 

GRATULÁLUNK! 

 

 



Finnagora 

Tanulás újratöltve 

Iskolánk tanári kara 11 fővel képviselte intézményünket a Finnagora által megrendezett konferencián 2017. 
október 25-én. 

A Learning Reloaded (Tanulás újratöltve) célközönsége a magyar közoktatás motivált tanárai, akik haladni 
szeretnének a korral, proaktívan részt vennének új módszerek létrehozásában, és nyitottak az új digitalizációs 

ötletekre. 
Célja inspirálni a résztvevőket, hogy alkalmazzanak és hozzanak létre új tanítási formákat, módszereket, 

eszközöket, és ezáltal aktívan formálják a magyarországi oktatás jövőjét.  

A program előadásait követően 10 jó gyakorlattal ismerkedtek meg a résztvevők. Külön örömünkre szolgált, hogy 
a KIVA bántalmazásellenes program bemutatására Gulya Nikoletta kolléganőnket kérték fel. 

 Iskolánk egyike annak a három intézménynek, amely Magyarországon elsőként próbálhatta ki a KIVA-program 
hatékonyságát, melyet azóta a pedagógiai programunkba is beépítettünk. 

 

 



 

A konferencia jó gyakorlatai (bővebb információt a következő linken lehet elérni -  http://learningreloaded.eu/jo-
gyakorlatok): 

1. Startuphigh – Peka Peura 

2. Mightifier- Mervi Pänkäläinen 

3. Gaming Room – Peri Vuorinen 

4. Passions into cares – Edvin Ingman 

5. KIVA – Guya Nikoletta 

6. Sakkpalota az Anyahajóban – Szeverényi Irma 

7. Fake, haox, koteo – Kaszás Erzsébet 

8. E-mentorálás – Silár Barbara 

9. Ügyesedni – Szabolcsi Fruzsina 

10. Maugli – Szani Ferenc 

 

 

http://learningreloaded.eu/jo-gyakorlatok
http://learningreloaded.eu/jo-gyakorlatok


 

 

 

 

 

 

    

 

 
Ahol a tudás véget ér, ott kezdődik a tanulás. 

JÓ GYAKORLATOK 

 

High School Startup 

  Pekka Peura finn matematika és fizika tanár, akit a finnek beválasztottak a száz legértékesebb iskolai 
véleményvezér közé. Az általa megalkotott  High School Startup a középiskolás diákokat bíztatja a kritikai 

gondolkodásra, a problémamegoldásra, és hogy merjék megváltoztatni a világot! A program keretében 2017 ősze 
óta a finn középiskolások virtuális vállalkozói ismereteket sajátíthatnak el. 

Mightifier 

A program célja, hogy ellensúlyozza a szorongást és az iskolai bántalmazást. Megtanítja a diákokat felismerni és 
kommunikálni osztálytársaik személyiségének az erősségeit a mindennapi viselkedés során. Ha pedig javul az 

egyén közérzete, akkor a közösség hangulata is pozitívan változik. 

The Gaming Room 

Ahogy a neve is sejteti, egy játékteremről van szó. A kísérlet célja kideríteni, hogyan integrálható a játék a 
különböző tantárgyak iskolai tanításába. 

Hautomo 



A kreatív középiskolásokat támogató platform célja, hogy segítsen megtanulni a diákoknak a jövőbeni életükhöz 
és karrierjükhöz szükséges alapvető készségeket, miközben átélik a szenvedélyüket projektalapú tanuláson 

keresztül. 

KIVA 

 A program az iskolai bántalmazás problémáját kezeli . Kiemelt célja a kortárs közösség támogatásának 
megnyerése a bántalmazott javára, ill. a tanulók empatikus viselkedésének és pozitív attitűdjének kialakítása.  

Sakkpalota 

Az egyedülálló gyógypedagógiai program komoly tanulási nehézségekkel küzdő, sajátos nevelési igényű 
gyerekek integrációját hivatott erősíteni. A Montessori és a Kokas módszerre épülő, saját módszer gamificationt, 

Polgár Judit Sakkpalotáját és más IKT-alkalmazásokat is használ a fejlesztés során. 

Fake, haox, koteo 

A projekt során a diákok megtanulják felismerni az álinformációkat, és szert tesznek azokra a készségekre, 
amelyekkel kritikusanan képesek viszonyulni a média világából áramló információkhoz 

E-mentorálás 

A Városmajori Gimnázium végzős diákjai saját kezdeményezésükben és működtetésben, a kötelező közösségi 
szolgálat keretében kisgimnazistákat mentorálnak. A peer-to-peer mentorálás szakmai tartalma lehet 

felzárkóztatás vagy tehetséggondozás. 

Ügyesedni 

Különböző nehézségű feladatok, fokozatosan nehezedő és egymásra épülő pályák, változatos játékmódok a 3-14 
éves korosztálynak. Motiváció, pozitív jutalmazás, azonnali visszajelzés, automatikus statisztika, narráció és 

hibamentes tanulás opciók 

Maugli 

Szövevényes útkeresés a dzsungelben. Autisztikus spektrumzavarral élők megismerése és változáskövetése 
szemkamera és mimika- valamint rajzelemzés útján. A cél Maugli fejlődése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ünnepi megemlékezés 

1956. október 23. 

 

Megemlékezés 1956. október 23-áról 

 

Két héten keresztül próbáltunk minden nap az október 23-i ünnepélyre. 

A hetedik évfolyamból mindenki szerepelt: vagy szöveget mondott, vagy táncolt, esetleg mindkettőt. 

Nem volt egyszerű olyan ruhákat találni, amelyekhez hasonlókat akkoriban viselhettek, kicsit furcsa is volt a 
kockás vagy ballonkabátokban, hosszú szoknyákban mozogni. 

Sokat gyakoroltuk Ági nénivel és Andrea nénivel, hogyan hangsúlyozzuk a verseket, követeléseket; hogy 
megfelelő hangerővel és érthetően mondjuk a szövegeket, Orsi néni pedig irányított a háttérből, hogy időben 

beérjünk a színpadra. 

Nelli néni a dalokhoz és zenékhez illő, szép koreográfiákat talált ki, és – ahogy lenni szokott – az énekkar is 
közreműködött a műsorban Gábor bácsi és Judit néni vezényletével. 

Hajagos Andrea néni az akkori készülékekhez megszólalásig hasonló rádiót alkotott, ezzel jeleztük, hogy 
akkoriban mindenki a rádióból tájékozódott. 



A műsor előtt izgultunk kicsit, hogy ne tévesszük el a szöveget, és időben beérjünk, átöltözzünk, a megbeszéltek 
szerint mozogjunk. 

Szerencsére mindenki itt volt, még a (kicsit) betegek is bejöttek, hogy ne maradjanak ki a szereplésből. 

A tapsból úgy éreztük, tetszett a közönségnek a műsorunk, Andrea néni később külön meg is köszönte. A 
nézőként résztvevő szüleink között volt, aki könnyekig meghatódott. 

Érdemes volt ennyit készülni, próbálni, gyakorolni. 

 

                                                                                     Busman Rozi, Micheller Vitéz   7. b 

  

 



  

 

További fotók megtekintése 

 

 

Mesepark 
2017. Ausztria 

Reggel a suli elől indultunk két busszal az ausztriai „Meseparkba”. Mindenki nagyon izgatott és egy kicsit hangos 
is volt. 

A parkban kisebb csoportokban kerestük fel a játékokat. Mi négyen, hatodikos lányok voltunk együtt. Azokhoz a 
játékokhoz indultunk elsőként, amelyek közel voltak és a sor is rövid volt. Voltak kiválasztott játékok, ahová 
mindenképpen fel szerettünk volna ülni. Rengeteg játékot nem tudtunk kipróbálni az idő szűke miatt, de a 

kedvencek mindegyikére sor tudtunk keríteni. Nagyon jól éreztük magunkat. A park után Kismartonba utaztunk. 
Ott kivülről megnéztük az Esterházy kastélyt. A rövid tartózkodás ellenére még egy kis vásárlás is belefért. A 

csapat egy csomó ajándékba kapott lufival tért haza. Egy remek napnak lett vége. Még hétfőn is sokat meséltünk 
élményeinkről. 

Bátky-Nagy Lilla 

 

http://kelensuli.hu/galeria/299/2017---unnepi-megemlekezes---oktober-23-/


Október 14-én, szombaton ismét megtartotta iskolánk ausztriai kirándulását. 

Hosszú buszos utazás után megérkeztünk a  Family Parkba, más néven a Meseparkba. 

     Ott a tanárok kisebb, öt-hat fős csoportokra osztottak minket, és megbeszéltünk a találkozó idejét, helyét. 
Miután szétváltunk, elkezdtük kipróbálni a különböző játékokat, néha találkoztuk a többi csapattal vagy a 

tanárokkal. 

Személyes kedvencünk a Pegazus nevezetű hullámvasút volt, amire tanáraink is felültek. 

14 óra körül indultunk tovább, következő úti célunk a kismartoni Esterházy-kastély volt. 

Már várt minket az idegenvezetőnk, aki sok érdekességet mesélt a családról, az épületről, a századokkal ezelőtti 
mindennapokról. 

Ezután kicsit még körülnézhettünk a város sétálóutcájában, ahol fotókat készítettünk, és héliumos lufival 
játszottunk. 

Ezt követően hazaindultunk, az úton kitárgyaltuk, kinek mi tetszett a legjobban. 

                                                                                                      Balázs Dorka   7. b 

 

Fotók megtekintése 

                                                                         

 

Kerékpáros ügyességi verseny 

2017. 

Idén is megrendeztük a biciklisversenyt. Mindenki jól szerepelt és jó volt a hangulat. 88 tanuló állt a rajthoz és 
mérte össze ügyességét társaival. Sajnálom, hogy én ezt nem próbáltam ki alsós koromban. Ha kelenvölgyis diák 

vagy, ajánlom, hogy próbáld ki jövőre, menj és érezd magad jól, előre is sok sikert és garantált a jó 
élmény.                 

                                                                         Megyer Cserne 8.b 

http://kelensuli.hu/galeria/297/2017---mesepark---ausztria/


 

 

 

 

Koszorúzás Schweidel József emléktáblájánál 

Schweidel József az egyik aradi vértanú volt. Az ő emléktáblájához mentünk el október 5-én koszorúzni. A 
hosszú út után megérkeztünk a Schweidel utcába. Jelen voltak Schweidel József leszármazottai, az 

Önkormányzat, a díszőrök, egy művésznő, és egy másik iskola. Először köszöntötték Schweidel József 
leszármazottait. A művésznő énekét egy diák szavalata követte. Végül elhelyeztük a koszorúkat az emléktábla 

alatt. 
 

Tímár Virág és Pázsitka Ákos, 5.B 
 
 

További fotók megtekintése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kelensuli.hu/galeria/298/2017---koszoruzas/


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kelenvölgy 120 éves 

Jubileumi program 

„Őrizzük tehát, gyűjtsük össze emlékeinket, nehogy végleg elvesszenek, s ez által is üresebb legyen a múlt, 
szegényebb a jelen, kétesebb a jövő!” (Ipolyi Arnold) 

„Kelenvölgy 120 éves Jubileumi Program” keretében 2017. október 14-én szombaton délután iskolánk kapuja 
nyitva állt az érdeklődők előtt. Megtekinthették iskolatörténeti kiállításunkat, lehetőségük volt a kelenvölgyi 

emléklap pecsételésére. Az ünnepi műsoros esten tanulóink is szerepeltek. Basa Borbála és Edelényi Dorottya 
Kelenvölgy és az idén 75 éves iskola történetét idézték fel, merítve egy csokorral  diáktársaik gondolataiból is. 

Lipóth Sára és Boróka, Rácz Petra énekükkel, Nagy Flóra hegedűjátékával bűvölte el az ünneplő 
Kelenvölgyieket. 

Edelenyiné Takács Katalin 



VI. Ezerjó Fesztivál 

2017. október 7. 

 

 

A szüreti mulatságon ínycsiklandó illatok szálltak a levegőben, amikor odaérkeztünk. Csodálatos érzés volt, 
amikor a hangunk tova szállt és Kelenvölgy zengett a 38 kisdiák hangjától. 

Süveges Ármin és Mizsey Péter mesével, kedves történettel szórakoztatta a közönséget. Végezetül a 4.b 
osztályos lányok színvonalas néptáncukkal zárták a műsort.. 

Minden szempár ránk szegeződött és dalunkat hallva szívűnket melegség járta át. Rengeteg érdekes programon 
vehettünk mi is részt, melyeket roppant szórakoztatónak találtunk. 

Jövőre gyertek ti is! 

 

Kőhalmi Eszter, Megyer Cserne 



  

VI. Kelensuli Utcabál és Főzőverseny 

2017. szeptember 30. 

Immár hatodik alkalommal került megrendezésre szeptember 30-án, a Kelensuli Utcabál és Főzőverseny, 
iskolánk igazi közösségi ünnepe. Kicsit borongós időjárással indult ez a szombat, de mire elkezdődött a verseny, 

még a nap is kisütött, így igazi piknikezőhangulat alakult ki a templomkertben. A hagyományos magyaros 
bográcsos ételek mellett helyet kaptak a nemzetközi konyha kedvencei is. A szülőkből, diákokból, meghívott 
vendégekből álló zsűri oklevéllel és ajándékkal jutalmazta a kreatív tálalást, a finom ételeket, a felszolgálás 

sokszínűségét. 

A főzés mellett számtalan program szolgálta a jelenlévők kellemes szórakozását. Volt tájfutás, arcfestés, judo, 
rocky és akrobatikus bemutató, kézműves foglalkozás. A tavalyi év óriási sikerének köszönhetően idén is lehetett 
műanyag pályán síelni, ezúttal a Fogarasi Síiskolának köszönhetően. Egész délután szólt a zene, ropogott a tűz, 

kellemes illatok lengték be a Kelensuli egész környékét. 

Ezen a napon rekordszámú részvételt nyugtázhattunk: az iskola tanulóinak több mint 80 %-a részt vett az 
eseményen, összesen 1044-en élhették át egy közösséghez tartozás nagyszerű érzését. 

  

 



Köszönettel tartozunk a rendezvény támogatóinak: 

Iskola és az osztályok szülői munkaközösségei, 

Iskolánkért - Gyermekeinkért Alapítvány, 

Újbuda Önkormányzata 

Iskolánk Diákönkormányzata 

Kelenvölgyi Szentháromság Plébánia, 

Magyar Vöröskereszt, Budai Régió, 

Magyar Tájékozódási Futó Szövetség, 

Fogarasi Síiskola 

Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. 

 

A galériában megtekinthető fényképeket köszönjük Hurton Tamás szülőnek. 

Fotók megtekintése 

Népi játékok fesztiválja 2017. 

szeptember 22. 

Ebben a tanévben szeptember 22-én pénteken délután vehettek rész az alsós diákok a Népi játékok fesztiválján. 
Az előző évekhez hasonlóan ismét nagy sikere volt a rendezvénynek. A diákok hagyományos, szüleik és 

nagyszüleik korabeli játékokkal játszhattak. Nagy sikere volt a „vártámadás”, a „csirkepofozó” az „egyensúlyozó” a 
„mesefa” elnevezésű játékoknak. Volt többek között zsákban futás, Toldi erőpróba, sólyomreptetés is. Állomásról 
állomásra haladva minden eszközt kipróbálhattak, majd ha a nyomdákat összegyűjtötték, elkészíthették só-liszt 

gyurma süteményüket. Az összes állomás kipróbálása után egy éremmel és sok-sok élménnyel gazdagodva 
térhettek haza a gyerekek. 

 

További fotók megtekintése 
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Újbudai Tehetségtábor 2017. 

Soltvadkert 

 

Időpont: 2017. 08. 21 – 08. 26. 

Helyszín: XI. Kerület Ifjúsági Tábor, Soltvadkert 

Résztvevők: 96 fő 

 

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

tudja a számára fontos területet. 

Ezért is örültünk annak, hogy Újbuda Önkormányzata támogatásával az Újbudai Tehetségsegítő Tanács intenzív 
tehetséggondozó tábort szervezett Soltvadkerten. Itt a különböző tehetségterületen kiemelkedő tanulók számára 
6 napos intenzív tehetséggondozó tábor keretében lehetőséget biztosítottak a diákoknak ismereteik bővítésére, 
tehetségük kibontakoztatására a következő területeken: 1. képzőművészet, 2. természetismeret, 3. matematika, 

4. logika, 5. színjátszás, 6. drámajáték. 

A tábort elsősorban 5-7. évfolyamos tanulók számára hirdették meg, de lehetőséget biztosítottak a 4., illetve a 8. 
évfolyamot befejezett tanulók számára is. Azoknak a tanulóknak a jelentkezését fogadták el, akik érdeklődtek 

valamely tehetségterület iránt, szívesen vettek részt a táborban, s a kiválasztás szempontjainak is megfeleltek. 

A kiválasztás szempontjai: 

 Kerületi tanulmányi versenyen résztvevő, helyezést elérő és el nem érő tanulók. 

 Szaktanári ajánlás. 

 Szülői kérés, iskolai javaslattal. 

Az ÚPI tehetséggondozó munkájának fontos szakmai kritériuma, hogy ne kizárólag a kimagasló teljesítményeket 
felmutató tehetséges gyermeket támogassa, hanem kiemelt figyelmet fordítson a tehetségígéretek, az olyan 

tehetséges gyerekre, akiknek a tehetsége egyéni sikerekhez, kimagasló eredményekhez nem kapcsolható, de 
érdeklődőek, kreatívak. 

12 pedagógus szervezte, irányította a tehetségtábor életét, foglalkozott a tanulókkal, együtt élt, tevékenykedett 
velük. A pedagógusközösség 4. alkalommal dolgozott együtt, ismerték egymást,a tábori körülményeket, 

azonosulni tudtak a tábor céljával, feladataival, erősen motiváltak a táborban történő részvételre. 

Azonos értékrendet, nevelési elvet, stílust képviselő, kiváló szakmai eredményeket elért kerületi pedagógusok 
közössége volt. A közösségben a tábor sikeres működése érdekében mindenkinek megvolt a maga szerepe, jól 

körülhatárolt feladatkörrel rendelkeztek. Munkájukat irányította, koordinálta, összehangolta és ellenőrizte a 
táborvezető és a programszervező. 

Feladatkörök: 

 5 fő tehetséggondozó pedagógus, tehetségfejlesztő, tehetségterületenként 1-1 kolléga: 
tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozásokat tartottak a napirendben megjelölt időszakokban előzetesen 



benyújtott tervezet alapján. A foglalkozások céljaihoz, feladataihoz szükséges feltételekről 
gondoskodtak. A táborban elért eredményeket a táborzáró tehetségfesztiválon teszik közkinccsé. A 

tehetségterület tevékenységéből foglalkozáson kívüli program keretében ízelítőt adnak a más 
tehetségcsoportba járó tanulóknak; 

 1 fő sportfelelős, sportszervező: tábori sportélet irányítója, versenyek, sportprogramok tervezője, 
szervezője; 

 4 fő mentorpedagógus: a csapatok foglalkozásokon kívüli idejében mentorálták a csapatukba tartozó 
tanulókat, segítik őket a tábori élethez történő alkalmazkodásban, a programokon való sikeres, örömteli, 
biztonságos részvételben, a napi tevékenységek elvégzésében, az egymás közötti kapcsolatok, pozitív 

viszonyok kialakításában és fenntartásában, a közösségi és egyéni feladatok végrehajtásában. 

 1 fő programszervező: napirend, hetirend, foglalkozásokon kívüli programok tervezésében, 
szervezésében, megvalósításában működött közre, segítette a táborvezetőt a tábori élet irányításában, 

szervezésében; 

 1 fő táborvezető: a megadott keretek és lehetőségeket figyelembe véve elkészítette a tábor 
programtervét, költségtervét, megszervezte a tábort, biztosította a személyi és a tárgyi feltételeket, 

szervezte, irányította a tábor életét, biztosította a megfelelő szervezeti keretet a célok, feladatok 
megvalósításához, értékelte a tanulók elért eredményeit, koordinálta a felnőttek, tanulók tevékenységét. 
Együttműködött, kapcsolatot tart fenn azokkal a személyekkel és szervezetekkel, akik, illetve amelyek 

részt vesznek a program megvalósításában. 

A gyerekek betekintést nyerhettek a képzőművészeti alkotó tevékenységekbe, a színjátszás és a drámajáték 
rejtelmeibe, a matematika és a logika világába, valamint megismerkedhettek a környék természeti szépségeivel, 

élővilágával. Mindezt olyan keretek között, amelyek lehetőséget nyújtottak a tudás fejlesztésén túl a diákok 
közösségi és egyéb szellemi értékeinek gyarapítására. A tehetségtábor gazdagító programjait kiváló 

tehetségfejlesztő szakemberek és művésztanárok tartották. 

Iskolánkból 8 tanuló élt a lehetőséggel, hogy részt vegyen a foglalkozásokon. A matematika foglalkozásokat egyik 
kollégánk, RuzsinszkinéLukácsy Margit tartotta, Hertelendy Józsefné kolléganő pedig mentorpedagógusként 

szervezte a diákok szabadidős tevékenységét. 

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

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

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

A szabadidős tevékenységeket a teljesség igénye nélkül sorolom fel: 

 Vizes elméleti, egyéni és csapatversenyek, 

 Tájékozódó futóverseny, 

 Strandolás, 

 Sétakocsikázás, fagylaltozás, séta a tó körül, 

 Performansz, a Föld megmentéséért, 

 Szomszédolás a másik tehetségterületeknél, azok bemutatkozása, 

 Tehetségfesztivál, 

 Diszkó, tábortűz, 

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

Összességében elmondhatjuk, hogy a 4. soltvadkerti intenzív tehetséggondozó tábor nagyon sikeres és 
eredményes volt. A gyerekek és pedagógusok is nagyon jól érezték magukat, nagyon sok élménnyel és 

tapasztalttal gazdagodva térhettek haza. A tanulók aktívan, szívesen, motiváltan vettek részt valamennyi tábori 
programon, magatartásuk kiemelkedően jó volt. Öröm volt együtt lenni. A tábor során a szakmai célkitűzések 

megvalósultak. 

Az Újbudai Tehetségtábor Újbuda értékévé, hagyományos programjává vált. Köszönjük Újbuda Önkormányzata 
megvalósításhoz nyújtott támogatását, amellyel maradandó élményekhez juttatta a résztvevő tanulókat és 

pedagógusokat. 

Szeretnénk, ha sokáig élő hagyománnyá válhatna a kezdeményezés. 

Fotók megtekintése 

 

Budapest, 2017. szeptember 12. 

 

                                                                                          Ruzsinszkiné Lukácsy Margit 
matematika tanár 
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Társadalmi felelősségvállalás 

Magyar Telekom 

2017. szeptember 14-én társadalmi felelősségvállalás keretében a Magyar Telekom Főkönyvi elszámolási és 
jelentéskészítési központjának 80 munkatársa karitatív munkát végzett iskolánkban. 

Az alábbi munkálatok valósultak meg: 

Iskolánk udvarán 

kerékpártárolók festése, 
utcafronti kerítés festése, 

udvari pihenőkert bútorainak festése, 
a színházterem udvar felőli bejárati ajtajának festése, 

kertrendezés,virágládák ültetése 

Tündérkertben 

új virágágyás építése, 
gyomtalanítás, kertrendezés, 

komposztálók javítása, 

Templomkertben 

a távolugró gödör keretének teljes cseréje, 
homok pótlása, 

a focikapuk festése, 
padok festése. 

 

Köszönjük, hogy áldozatos munkájukkal hozzájárultak a Kelenvölgyi általános Iskola szépítéséhez. Köszönjük a 
szervezők koordináló munkáját is. 

                                                                                              Benis Andrea, intézményvezető 

 



Énektábor 

Puzzle 

Kedves Kelensulisok! 

Rám esett a választás, hogy írjak az énektáborról, aminek persze nagyon örültem, de most mégis tanácstalanság 
fogott el. Szeretnék nektek mindent elmesélni és megmutatni, mert ez a tábor olyan különleges és olyan fontos 

nekem, de mégsem tudom odanyújtani nektek az egészet (…). Szóval adok nektek kis puzzle darabokat, amiket 
aztán össze tudtok illeszteni egy majdnem-egésszé. 

Ha a szálak lassan el is szakadoznak talán, amik a kelensulihoz kötnek, és majd egyre kevesebbszer megyek be 
Hozzátok, különböző kifogásokat eszkábálva magam elé, ez biztosan marad. Ennek maradnia kell. 

Nem csak azért, mert ez a hét kiszakadás a ciklikus egyhangúságból. Nem csak azért, mert órákig strandolunk a 
Balatonban, nem csak azért, mert annyi lekváros kenyeret eszünk amennyi csak belénk fér, nem csak azért, mert 

addig pingpongozunk, ameddig csak bírjuk, vagy, mert ott vízilabdázunk, ahol vizet találunk. Nem csak azért, 
mert bárki zenélhet, aki akar és bárki kent-kupézhat naphosszat. Nem csak Juci néni miatt, nem csak Zita néni 

miatt, nem csak Gábor bácsi miatt, nem csak Norbi és Telek és Regi és mindenki miatt. 

Hanem… Megmondtam, hogy csak puzzle darabokat tudok adni, az egészet nem, sajnálom. Tudom, hogy ez 
még abból is kevés. Tudom, hogy lukacsos a kép és én tehetek róla, de a hiányzó részeket egészen biztos, hogy 

megtalálod 2018-ban Balatonszárszón. 

Nagy Dániel 

 

 



 

Tanévnyitó ünnepély 

2017 / 2018. 

TANÉVNYITÓ 

 

2017. augusztus 31-én, a nyár utolsó estéjén tartottuk meg tanévnyitó ünnepélyünket. Hagyományainkhoz híven 
a Himnusz közös éneklése után 8. évfolyamos tanulóink köszöntötték első osztályos kisdiákjainkat az iskolában. 
A Mindenki iskolája című mesejátékot, amelyet drámaszakkörösök adtak elő, Kőhalmi Eszter írta. Az aprócska 
elsősök először megszeppenve, majd érdeklődve, mosolyogva nézték az állatjelmezbe bújt legnagyobbakat. A 

műsort Balázs Barnabás 4.a osztályos tanuló gitárjátéka színesítette. 

Benis Andrea igazgatónő ünnepi beszédében név szerint köszöntötte a legkisebbeket, majd összegezte a 
legfontosabb feladatokat, az előttünk álló tanév új kihívásait, lehetőségeit. 

A műsor végeztével a diákok az osztályfőnökök kíséretével termeikbe vonultak egy rövid találkozásra az 
osztálytársakkal, de a hosszabb nyári élménybeszámolókat szeptember elsejére hagyták. 

Az idei tanévhez minden tanulónknak sok kitartást, lelkesedést és sikereket kívánunk! 

 

További fotók megtekintése 

Balatonfűzfő 

Nyári tábor 

Nyári tábor  8.a 

2017. június 26-án érkeztünk meg nyári táborunk helyszínére, Balatonfűzfőre, ahol öt klassz napot töltött el az 
osztály. 

A forró időjárási viszonyok miatt rövid, kényelmes sétákat tettünk Balatonfűzfőn és környékén, voltunk egy 
kihívásokkal teli játszótéren, ellátogattunk az ötszintes balatonfűzfői kilátóba, boboztunk, megnéztük a mámai 

templomromot, több sétát tettünk a Balaton partján. 

A tábort természetesen a sok strandolás, fagyizás és a kalandpark tette igazán izgalmassá. A kalandparkban már 
a felnőtteknek való pályán mehettünk, ami főleg az alacsonyabbaknak és a tériszonnyal küzdőknek nem volt 

egyszerű feladat, de mindenki végig mert menni, erre nagyon büszkék vagyunk. Sokan a kötélpályára is 
felmerészkedtek egy csúszás erejéig.   

http://kelensuli.hu/galeria/288/2017---tanevnyito/
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Kreatív feladatokat is megoldottunk, készítettünk kulcstartót és ékszereket, kávéval festettünk és társasjátékoka t 
játszottunk. Minden nap, az esti órákban drámajátékokat játszottunk. Rengeteget nevettünk az improvizációs 

gyakorlatok során, készítettünk jelenetet megadott témára, hangulatra, játékstílusra, még jelmezben is 
játszottunk. 

Figyelmet szenteltünk a kulturális programoknak is: Veszprém belvárosában a műemlékek közt barangoltunk, a 
várnegyed barokk utcáján és a Séd-patak völgyében sétáltunk. A fagyizás itt sem maradhatott el. 

Utolsó este a nyári tábort egy esti zenés program zárta, ahol drámajátékokat játszottunk, apró ajándékokat és 
okleveleket kaptunk, értékeltük az öt napot, megosztottuk egymással legkedvesebb, legviccesebb tábori 

élményeinket. Utána még maradt idő egy kis zenehallgatásra és táncra is.  Sok izgalmas, kellemes élménnyel 
tértünk haza. 

 

További fotók megtekintése 

Sümegprága 

Nyári tábor 

Sümegprága 2017 

 

2017. június 27-30-ig Sümegprágán táborozott a kelenvölgyi felfedező csoport. 
Alsós diákok vegyes csapatát egy-egy nagyobb táborozó kísérte. Először 

felfedeztük Sümegprága kis részét. Másnap elmentünk a sümegi várba, részt 
vettünk a lovagi tornán, még a vár történetével is foglalkoztunk. Mindemellett 
még kardot is készítettünk. Fáradhatatlanul faragtunk, csiszoltunk, festettünk. 
Másnap számháborúzni indultunk a Sarvaly-forráshoz. Ezután visszatértünk a 
faluba, ahol pónilovon lovagoltunk. Szilvi néni finom tejbegrízzel várta vissza a 

szálláshelyre a csapatot. Tábortűznél daloltunk, előtte szalonnát 
fogyasztottunk. Józsi bácsi, a “vár parancsnoka„ lovaggá ütött mindenkit. 

Másnap már csomagoltunk. Ez volt a mi programokkal dús remek táborunk!!!! 
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Bartha Dorottya 6.b 

Katona Zsuzsi 5.a 

Süveges Bence 3.b 

Csopak  

Nyári tábor 

 

Csopak -  nyári tábor 

 

    

 

 

 



Két éve ballagtam el, de még mindig élvezettel járok vissza Orsi néni nyári táborába, Csopakra. Idén már-bár 
furcsa kimondani-"ifi"ként jöttem vissza, és így is hatalmas élmény volt. Rengeteg programunk volt idén is, voltunk 
a Koloska-völgyben, ahol Böbi sokunk kedvence lett, batikoltunk pólót, a fiúk autómakettel ügyeskedtek, a lányok 

meg gyönyörű mécsestartókat készítettek, a levendulaszappanok napokon át illatoztak, és természetesen 
rengeteget strandoltunk. Ahogy az már hagyomány a gyerkőcök csapatokat alkotva egész héten vicces 

feladatokat teljesítettek, amiktől Andi néni, Orsi néni, és persze mi Ivettel is a hasunkat fogtuk a nevetéstől. 
Nagyon hiányzott ez a környezet, minden helyszínen megvannak a saját emlékeink, főképpen mikor esténként 
megpróbáltuk mondogatni az "én még nem vagyok álmos" gyerekeknek, hogy ideje lenne aludni ,mert holnap 
hosszú napunk lesz. Természetesen mi sem voltunk régen fáradtak, mi is éjjeleket kuncogtunk át, és sosem 

értettük tanáraink álmoshangját. Tulajdonképpen most már értem, és nagyon jól esett, hogy mi is része lehettünk 
ennek a jóleső fáradtságnak. 

SchileLilu Sára (volt diák) 

    

 



 



 

EREDMÉNYEK 

Tudásbajnokság 2. évfolyam 

Környezet, matematika, magyar tantárgy 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Tudásbajnokság 1. évfolyam 

Matematika, környezet tantárgy 

  

 

 



  

 

 



  

 

 



 

 

 

Tudásbajnokság 

Országos döntő 

Rózsa Péter 2. b osztályos tanuló matematika tantárgyból megnyerte az országos döntőt! 

Gratulálunk! 

 



Kerületi fizika szaktárgyi verseny 

7. évfolyam 

 



Kerületi olvasás-szövegértés verseny 

Alsó tagozat 

 



Kerületi angol szaktárgyi verseny 

II. kategória 

 



XI. Kerületi Közlekedési Verseny 

2018. április 

 



 



XI. Kerületi Közlekedési Verseny 

2018. április 

 



 

 

 

 

Madarak és fák napja 

Gellérthegyi vetélkedő 

Madarak és Fák Napja 

Gellérthegy vetélkedő 

 4. a 



1.    Balázs Barnabás 

2.    Balázs-Helmeczy Hunor 

3.    Bandula Patrik 

4.    Berczik Dávid 

5.    Bereczki Mira 

6.    Bozsó Bercel 

7.    Ébli Gergely 

8.    Honti Márkó 

9.    Kiss Olívia Bettina 

10.   Kiss Vanda Veronika 

11.   Lipóth Boróka 

12.   Menyhárt Alenka 

13.   Oldal Veronika 

14.   Pádár Martin 

15.   Papp Menyhért Balázs 

16.   Poczkodi Áron 

17.   Rácz Petra 

18.   Réz Lilien 

19.   Sugár Noémi 

20.   Süveges Ármin 

21.   Szász Karolina 



 

 

Tudásbajnokság 2017/18. 

Értékelés 

Rózsa Péter 2. b osztályos tanuló matematika tantárgyból megnyerte az országos döntőt! 

Gratulálunk! 



 





 

 

Szabad a vers 

Pályázat 

A Szabad a vers pályázaton 

Uhri Domonkos Farkas 5.a osztályos tanulónk 

szakmai különdíjat vehetett át. 



 

A pályázati alkotás megtekinthető 

Cikk az eseményről 

 

 

 

Mezei futóverseny 

2018. május 

A mezei futóverseny eredményei: 

Bozso Bercell, 
2.hely , 

Bozso Bodony 
5.hely 

Iskolánk csapata 2.helyen végzett. 

https://csaladokeve.hu/szabadavers/szavazas/adatlap/21
http://ujbuda.hu/ujbuda/ujbudai-diakok-is-nyertek-a-szabad-a-vers-palyazaton


 

 



IV. Tápió-menti népdaléneklési verseny 

2018. május 

  

Anépdaléneklési verseny résztvevői:  

Parti Boglárka 5.a, Írás Anna 5.a, Lipóth Sára 6.a, Bozsó Boglár 6.a, 
Lipóth Boróka 4.a,Rácz Petra 4.a, Uhri Domokos Farkas 5.a, Oltvai Márton 5.a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kerületi matematika verseny 

Alsó tagozat 

 

 
 

 

 



Kreatív angol verseny 
Szóbeli kategória 

 
Blahna Lilla 7.a 

Blahna Rudolf 7.a 
Horváth Levente 7.a 
Szarka Benedek 7.a 

Gál Zsolna 7.a 
Holubek Lina 7.a 
Balázs Dorka 7. 



 

Fővárosi helyesírás verseny 

4. osztályosoknak 

A 4. évfolyamosoknak szervezett 

Fővárosi helyesírási versenyen 

Jusztin Roland 

4.b osztályos tanulónk 

5. helyen végzett. 

Szeretettel gratulálunk neki! 



 

Föld napja 

Pályázati eredmények 









 

 



 



 

Országos Életvitel és Gyakorlati Ismeretek Verseny 

Fővárosi forduló 

 



Fővárosi Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny 

2018. 

 

Az eseményről szóló cikk elolvasható Újbuda Önkormányzatának honlapján 

  

Mozaik Országos Tanulmányi Verseny 

Matematika 1. 

 

http://http/ujbuda.hu/ujbuda/harmadik-az-ujbudai-csapat-a-fovarosi-katasztrofavedelmi-ifjusagi-versenyen


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Költészet napja 

Versvadászat 

A Költészet napja alkalmából rendezett 

"Versvadászat" eredményei: 

1. helyezett 2.a 
2. helyetett 3.b 
3. helyezett 5.b 

 
Különdíj: 1.a - Bagdi Barna 

 

Atlétika Többpróba Verseny 

Kerületi Diákolimpia 

A Kerületi Diákolimpia Atlétika Többpróba Verseny résztvevői: 

3-4.osztály:  
Fiúk 

III.hely 

Balázs Barnabás 
Ébli Gergely 
Bozsó Bercel 
Hegyi Milán 

Berczik Dávid 
Canjavec Dejan 

 
Lányok 
VI.hely 

Oldal Vera 
Kiss Olívia 

Szász Kalrolina 



Lipóth Boróka 
Rácz Petra 

Bereczki Míra 
 

Versenyszámok: kislabdahajítás, távolugrás, 60 m síkfutás, 6 x 100 m síkfutás 
 

 

 

Kerületi Alkalmazói Informatika Verseny 

2018. április 

Kerületi Alkalmazói Informatika Verseny eredményei: 

Grafika kategória 5-6. osztály: 

2. hely Deák Csongor 6.a 
3. hely Tóth Bálint 6.a 

7. hely Szőke Miksa 5. a 
9. hely Igaz Dávid 5.b 

 
Gratulálunk!!! 



23. Országos Szónoklatverseny 

2018. április 

Megyer Cserne 8.b osztályos tanuló és Horváth Levente (7. a) 
a Kossuth Szövetség és az Országos Széchenyi Kör által rendezett 

23. országos szónoklatversenyen vettek részt. 
Cserne megnyerte a versenyt, 

Levente különdíjas lett. 
 

Gratulálunk! 
 

 



Teleki Pál Kárpát-medencei földrajz-földtan verseny 

fővárosi forduló 

A Teleki Pál Kárpát-medencei földrajz-földtan verseny 
fővárosi fordulóján 

Blahna Vilmos 46 versenyzőből 13. lett. 

Gratulálunk! 

Partizán verseny 

Kerületi Diákolimpia 

A Kerületi Diákolimpia partizán versenyén 
1-2. osztályosaink 

12 csapatból a II. helyen végeztünk. 

Csapattagok: 

Bogdány Benedek, Bongár Levente, Jakócs Előd 
1.a, 

Györök Balázs  
1.b, 

Virányi Botond, Süveges Levente 
2.a, 

Tomosi Károly, Varga Ábel, Szabó Domonkos, Süveges Salamon 
2.b 

osztályos tanulók. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fekete István Szépolvasási Verseny 

2018. április 5. 

A Fekete István szépolvasási versenyen született eredmények: 

Poczkodi Áron  4.a III.hely 
Solymos Tamara 5.a III.hely 
Krizsák Nóra 3.a dicséretes 

Mészáros Dóra 5.a dicséretes 
 

 

Katasztrófavédelmi ifjúsági Verseny 

Dél-budai forduó 

A katasztrófavédelmi versenyt megnyertük, bejutottunk a fővárosi fordulóra. 



Résztvevők: 

Telek Boglárka 8.a 

Horváth Ágnes 8.a 

Rácz Réka 8.b 

Megyer Cserne 8.b 

 

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság hírei 

 

http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hirek/6001-ifjusagi-verseny-del-budan


 

 

Keületi helyesírás verseny 

 

Alsó tagozat 

Alsó tagozatos helyesírás verseny 

Kerületi forduló 

 

 

3. évfolyam 

46 versenyzőből 

 

XI.     Buzás Zalán     3.a    

XII.    Szakál Anna     3.b     

 

 

 

4. évfolyam 

43 versenyzőből 

 

I.      Jusztin Roland  4.b 

Továbbjutott a fővárosi fordulóba. 

 

 

VIII.   Berczik Dávid   4.a 



XI. Kerületi Őrmező Költői 

Versmondó verseny 

 



 



 



 

Kerületi vers- és prózamondó verseny 

2018. március 

A kerületi vers- és prózamondó versenyen az alábbi eredmények születtek: 
 

Kőhalmi Eszter 8.b 
III. helyezett 

 
Uhri Domonkos Farkas 5.a 

IV. helyezett 
 

Dabóczi Boglárka 5.a 
VII. helyezett 

 
Basa Borbála 8.a 
IV. helyezett lett. 



 

 

Országos Diákolimpia – Úszás 

 

Hódmezővásárhely 
2018. március 24-én Hódmezővásárhelyen az Országos Diákolimpia úszóversenyén képviselték tanulóink 

iskolánkat. 
 

Pribelya Mihály 6.b osztályos tanulónk 
 

50 méter mellúszásban IV. helyezett, 
 

Lelkes Flóra 8.b osztályos tanuló 
 

100 méter hátúszásban VI. helyezett lett, 
 

Bozsó Boglár 6.a osztályos diákunk 
 

100 méter hátúszásban a VIII. helyezet szerezte meg. 
 
 
 



Elsősegélynyújtó verseny 

2018. március 23. 

 
Iskolánkat képviselő tanulók: 

 
Blahna Lilla 7.a 

Szentkúti Albert 7.a 
Griffitsh Róbert 7.a 

Gaál Zsolna 7.a 
Doan Minh Trong 7.a 

Krasznai Lilla 7.a 

Kaán Károly országos természet- és környezetismereti verseny 



Kaán Károly országos természet- és környezetismereti verseny 

eredményei: 

 
 

II. helyezett: 
Papp Dorina 6.b 

 
III. helyezett 

Dabóczi Boglárka 5.a    

Zrínyi Ilona Matematikaverseny 

Kiemelkedő eredmények 

 
A Zrínyi Ilona matematikaversenyen kiemelkedő eredményeket értek el: 

 
Bozsó Bercel 4.a 
Krizsák Nóra 3.a 

Bozsó Bodony 4.b 
Jusztin Roland 4.b 

Tomosi Lili 4.b 
Timár Zsombor 7.b 

 
Gratulálunk! 



 

Falmászás 

Kerületi Diákolimpia 

IV. korcsoport 
II. helyezés: 

Poór Fanni (7.a), Krasznai Lilla (7.a), Holubek Lina (7.a) 

IV. korcsoport 
IV. helyezés: 

Dima Róbert (8.a), Bezur Kristóf (8.a), Gergely Tamás (6.b) 

III. korcsoport 
V. helyezés: 

Viczkó Bence (6.b), Eisemann Ádám (5.b), Blaskó Bálint (5.b) 



 



 



 



Országos Népdaléneklési Minősítő Verseny 

XI. kerületi forduló 



  



 



 



 



 



 

Rajzverseny 

Felső tagozat 

A XI. kerületi felső tagozatos rajzverseny eredményei: 

 
Kőhalmi Bálint III. helyezett 

 
 

Balázs Dorka I. helyezett 
 
 

Szöllősi Tamás Különdíjas 

 

Országos Szónoklat Verseny 

Kerületi forduló 

A 23. Országos Szónoklatverseny kerületi fordulóján 

Megyer Cserne 8.b 
I. helyezett, 

 
Horváth Levente 7.a 

II. helyezett. 



 

Labdarúgó Bajnokság - Kerületi Diákolimpia 

3-4. osztály 

A Kerületi Diákolipmia Labdarutó Bajnokság 
II. korcsoport  (3-4. oszt) fiú csapata 

a VI. helyezést érte el. 
 

Játékosok:  
3.a: Taxidisz Simon 

3.b: Grigatti Gianmarco, Nagy Csanád, Farkas Botond 
4.a: Berczik Dávid, Balázs Barnabás, Ébli Gergely, Papp Menyhért, Bozsó Bercel 

4.b: Bozsó Bodony 



 

Kispályás labdarúgó bajnokság 
Felső tagozat 

Labdarugó Bajnokság (kispályás) 

 
III. korcsoport (5-6. oszt.) IV. helyezés 

5.a: Minya Dávid, Varga Ágoston 
5.b: Bognár Gergő, Horváth Laura 

6.a: Bánki József, Dabóczi Attila, Nagy Bálint, Petró Norbert 
6.b: Horváth-Matheidesz Benedek,Griffiths Róbert 7.a (ő lett a torna legjobb kapusa) 

 
IV. korcsoport (7-8. oszt.) VIII. helyezés 

 
6.b: Gergely Tamás 

7.a: Lakatos Bence, Doan Minh Trong 
8.a: Virizlai Zsolt (kapus), Hajdú Mátyás, Csonka Benedek, Blaskó Zoltán, Benke Barnabás 

8.b: Bartha Levente 
 



 



 

CSIVIT 

Tornaverseny 

Csupa Izom Vidámság Torna Versenyt 
2018. február 28-án tartották. 

Eredményeink: 
 

2ab  
IV. helyezés 

2.a: Berta Héli, Fehér Fanni, Forrai Viktória, Karsay Laura, Konyári Karla, Koscsó Máté, Pomozi Lujza, Dömötöri 
Lilla, Virányi Botond 

2.b: Horváth-Matheidesz Vilmos, Marton Maja, Steier Nóra, Szabó Domonkos, Szegi Natalia, Tomosi Károly, 
Varga Ábel, Varga Lelle 

 
4.ab  

V. helyezés 



4.a: Hegyi Milán, Balázs Barnabás, Balázs-Helmeczy Hunor, Canjavec Deján, Bozsó Bercel, Oldal Veronika, Kiss 
Olívia, Szász Karolina, Havasi Lilla, Bereczki Mira, Rácz Petra 

4.b: Horváth Gréta, Balázs András, Bozsó Bodony, Héra Georgina, Szalay Adél 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Népdaléneklési verseny 

Budapesti forduló 

Népdaléneklési verseny 

Budapesti forduló 

I. korcsoport 

Szóló kategória 
ezüst minősítés 



Lipóth Sára 6.a 

Kisegyüttes kategória 
arany minősítés, országos versenyre továbbjutó 

Parti Boglárka 5.a, Írás Anna 5.a, Lipóth Sára 6.a 

Énekegyüttes kategória 
ezüst minősítés, országos versenyre továbbjutó 

Parti Boglárka 5.a, Írás Anna 5.a, Lipóth Sára 6.a, Bozsó Boglár 6.a, Lipóth Boróka 4.a, 

Rácz Petra 4.a, Uhri Domokos Farkas 5.a, Oltvai Márton 5.a 

II. korcsoport 

Szóló kategória 
bronz minősítés 

Mester Gina 7.a 

Kisegyüttes kategória 
ezüst minősítés 

Mester Gina 7.a, Gazdag Orsolya 7.a, Micheller Vitéz Bercel 7.b 

Énekegyüttes kategória 
ezüst minősítés 

Mester Gina 7.a, Gazdag Orsolya 7.a, Micheller Vitéz Bercel 7.b, Oldal Zita 8.b 

Teleki Teodóra 7.a, Kőhalmi Eszter 8.b, Monos Virág 8.b, Nagypál András 8.b 



XI. kerületi rajzverseny 

Alsó tagozat 

 



 

Bolyai Természettudományi Csapatverseny 

körzeti fordulójának eredménye 

A Bolyai Természettudományi Csapatverseny körzeti fordulójáak eredményei: 

  3. évfolyam – 79 csapatból 

20. hely 

Kovács Emma Minerva 
Kitzinger Panna 

Krizsák Nóra 
Süveges Kincső 

21. hely 

Józsa Dániel 
Benya Gabriella 
Maricza György 

Tóth Dániel 

4. évfolyam – 83 csapatból 

3. hely 

Jusztin Roland 
Köczöl Barnabás 

Bozsó Bodony 
Stejer Zsófia 

9. hely 

Balázs Barnabás 
Berczik Dávid 
Honti Márkó 

Papp Menyhért 

17. hely 

Grasseli Márton 
Bischoff Vilmos 

Sánta Villő 
Héra Georgina 

5. évfolyam – 89 csapatból 



17. hely 

Irás Anna 
Solymos Tamara 

Parti Boglárka 
Dabóczi Boglárka 

26. hely 

Pásztor Flóra 
Pázsitka Ákos 

Edelényi Katalin 
Farkas Árpád 

6. évfolyam- 95 csapatból 

17. hely 

Papp Zsófia 
Papp Dorina 

Boldog Emese 
Princz Barnabás 

21. hely 

Molnár Bálint 
Nagy Csongor 

Bischoff Pál 
Blahna Szonja 

7. évfolyam – 43 csapatból 

12. hely 

Griffiths Robert 
Orbán Levente 

Kevi-Farkas Csaba 
Blahna Vilmos 

13. hely 

Kevi-Farkas Tímea 
Blahna Rudolf 

Doan Minh Trong 
Holubek Lina 

8. évfolyam – 38 csapatból 

16. hely 

Dávid Éva 
Megyer Cserne 
Kőhalmi Eszter 

Oldal Zita 

Országos történelem verseny 

7-8. évfolyam 

7-8. évfolyamosok országos történelem tanulmányi versenye budapesti fordulójának eredményei: 
 

Versenyzők száma: 99 fő 
 
 
 

Nagypál András 8.b     17. hely 
 

Doan Mihn Troung   7.a   31. hely 
 

Orbán Levente 7.a    44. hely 
 

Varga Márton 8.b  70. hely 
 
 

Felkészítő tanáruk: Váradi Ágnes 

 

Szívből gratulálunk! 



Ügyességi verseny 

1. évfolyam 
2. Ügyességi verseny 1. évfolyam 

3. 1.a 
4. Bendó Róza 
5. Igaz Eszter 

6. Válóczi Laura 
7. Bongár Levente 

8. Bogdány Benedek 
9. Jakócs Előd 

10. Kállay-Menyhárd Ábel 
11. Polgár Barna 

12. 1.b 
13. Pomozi Borbála 
14. Szigeti Dániel 
15. Szőke Máté 

16. Gerencsér Miklós 

17.  



XXV. Kárpát-medencei Teleki Pál országos földrajz-földtan verseny 

Kerületi forduló 

XXV. Kárpát-medencei Teleki Pál országos földrajz-földtan verseny kerületi fordulójának eredménye: 

 

7. évfolyam 

Blahna Vilmos 7.a osztályos tanulónk II. helyezést érte el, továbbjutott a fővárosi fordulóba. 

Blahna Rudolf 7.a osztályos tanuló IV. helyen végzett. 

Bokor János Márk 7.b osztályos tanulónk a VII. helyet szerezte meg. 

 

8. évfolyam 

Megyer Cserne 8.b osztályos tanulónk II. helyen végzett. 

Dávid Éva 8.b osztályos tanuló a XI. helyet szerezte meg. 

Kerületi rajzverseny 

Alsó tagozat 

A kerületi alsó tagozatos rajzverseny eredményei: 

2. évfolyam 

Rózsa Péter 2.b osztályos tanuló 

I. helyezést érte el. 

 

Tóth-Pataki Emma 2.a osztályos tanuló 

dicséretben részesült. 

 

3. évfolyam 

Farkas Zora 3.b osztályos tanuló 

kiemelt dicséretben részesült. 

 
Buzás Zalán 3.a osztályos tanuló 

dicséretben részesült. 

 
Tóth Dániel 3.b osztályos tanuló 

dicséretben részesült. 

 

4. évfolyam 



Sugár Noémi 4.a osztályos tanuló 

II. helyezést érte el. 

 
Hrebik Dorka 4.b osztályos tanuló 

dicséretben részesült. 

 
Héva Georgina 4.b osztályos tanuló 

dicséretben részesült. 

Budapesti teremtájfutó verseny 

2018. január 20. 

2018. január 20-án került megrendezésre a 

Budapesti Teremtájfutó Verseny. 

Stejer Zsófia 4.b osztályos tanuónk I. helyezést ért el. 

Országos német nyelvi verseny 

7-8. osztály számára 

Országos német nyelvi verseny 7-8. osztályosoknak 

7. évfolyamon 

Orbán Levente 2. helyezett 

Griffiths Robert 4. helyezett, 

8. évfolyamon 

Dabóczi Botond 7. helyezett 

Oldal Zita 9. helyezett. 

Úszóverseny III. 

Budapesti Diákolimpia 

Budapesti Diákolimpia Úszóverseny 

2018. január 20-21. 

 

Sánta Villő   50 m Hátúszás  10. hely, 50 m Mellúszás  18.hely 

      Bozso Bercel  50 m Gyorsúszás  39. hely, 50 m Hátúszás  27.hely 

        Bozso Bodony   50 m Gyorsúszás  38.hely, 50 m Mellúszás  9. hely 

    Bozso Boglár  100 m Gyorsúszás 5.hely, 100 m Hátúszás  2.hely 

Pribelya Eszter 100 m Mellúszás   4.hely 



Pribelya Mihály  50 m Mellúszás  1.hely 

Maricza Zsuzsa 100 m Mellúszás  11.hely 

Lelkes Flóra 100 m Hátúszás  1.hely 

Terem-tájfutó verseny 

Újbuda Diákolimpia – kerületi 

Az Újbuda Diákolimpia Terem-tájfutó versenyén az alábbi eredmények születtek: 

 

II. korcsop. lány:  

Stejer Zsófia 4.b - III. helyezés 

 

II. korcsop. fiú:  

Papp Menyhért  4.a - III. helyezés 
Balázs Barnabás  4.a - IV. helyezés 

Bozsó Bercel 4.a - IV. helyezés 
Honti Márkó 4.a - XII. helyezés 

 

III. korcsop. lány:  

Boldog Emese 6.b - II. helyezés 
Blahna Szonja 6.b - VII. helyezés 

 

IV. korcsop. fiú: 

Újvári Bálint 8.a - X. helyezés 
Boldog Ádám 8.b - XI. helyezés 

 

A részvételért dícséretet érdemelnek: 

Havasi Lilla 4.b 
Bandula Patrik 4.a 
Nagy Csongor 6.b 

Gaál András Bendegúz  6.a 
Domokos Iván László 6.b 

Dima Ábel 6.a 

Országos népdaléneklési minősítő verseny 

Kerületi forduló 

„Tiszán innen, Dunán túl” - Országos népdaléneklési minősítő verseny kerületi fordulóján iskolánk tanulói minden 
kategóriában továbbjutottak. 

Eredmények: 



 

I. korcsoport 

Szóló kategória 

Lipóth Sára 6.a 

KIEMELT ARANY MINŐSÍTÉS 

 

Kisegyüttes kategória 

Parti Boglárka 5.a, Írás Anna 5.a, Lipóth Sára 6.a 

KIEMELT ARANY MINŐSÍTÉS 

 

Énekegyüttes kategória 

Parti Boglárka 5.a, Írás Anna 5.a, Lipóth Sára 6.a Bozsó Boglár 6.a, Lipóth Boróka 4.a, 

Rácz Petra 4.a, Uhri Domokos Farkas 5.a, Oltvai Márton 5.a 

KIEMELT ARANY MINŐSÍTÉS 

 

II. korcsoport 

Szóló kategória 

Mester Gina 7.a 

KIEMELT ARANY MINŐSÍTÉS 

 

Kisegyüttes kategória 

Mester Gina 7.a, Gazdag Orsolya 7.a, Micheller Vitéz Bercel 7.b 



KIEMELT ARANY MINŐSÍTÉS 

 

Énekegyüttes kategória 

Mester Gina 7.a, Gazdag Orsolya 7.a, Micheller Vitéz Bercel 7.b, Oldal Zita 8.b 

Teleki Teodóra 7.a, Kőhalmi Eszter 8.b, Monos Virág 8.b, Nagypál András 8.b 

KIEMELT ARANY MINŐSÍTÉS 

Kerületi ének verseny 

Alsó tagozat 

 



 

Karácsony Újbudán 

Rajzpályázat 

A karácsonyi rajzpályázaton a Béres testvérek nagyon szép eredménnyel szerepeltek. 



A Nagycsaládos képeslap nyertese Béres Bence 2.b osztályos tanulónk lett. 

 

Béres Levente 3.b osztályos tanulónk különdíjban részesült Karácsonyom Újbudán című rajzával. 

 

Karácsonyfadísz időseknek 

Díjazottak 

1-2. egyéni kategória 

 
1. Varga Lelle  2.b 
3. Katai Patrik  2.b 



 
3-4. egyéni 

 
1. Jankó-Brezovay Nóra 4.b 

 
Alsó osztályok díjazottjai 

 
2. a osztály - 2. helyezés 

 
Különdíjasok 

 
Boros Benedek 1. a 

Szigetvári Magdolna, Hegedűs András 1. b    
 Fehér Bence, Szili Szilvia, Kis-Deák Katinka, Virányi Botond 2. a 

Mezei Marcell 3. a 
Horváth Kira 7. b 

 

Országos történelem verseny 

Kerületi forduló 

7. évfolyam 
 

Orbán Levente 7.a 
3. helyezett 

Felkészítő tanár: Váradi Ágnes 
 

Doan Minh Trong 7.a 
5. helyezett 

Felkészítő tanár: Váradi Ágnes 
 

Micheller Vitéz  7.b    
12. helyezett 

 
Egri Péter 7.b 



12. helyezett 
 
 

8. évfolyam 
 

Nagypál András 8.b 
  2. helyezett 

Felkészítő tanár: Váradi Ágnes 

 
Varga Márton  8.b  

5. helyezett 
Felkészítő tanár: Váradi Ágnes 

 

 



 



 



 

Országos angol verseny 

Kerületi forduló 

7. évfolyam / 81 versenyzőből 
 

Galambos Vera 7.b 
6. helyezett 

Felkészítő tanár: Gulya Nikoletta 
 

Juhász Réka 7.b 
13. helyezett 

Felkészítő tanár: Gulya Nikoletta 
 

Timár Zsombor 7.b 
24. helyezett 

Felkészítő tanár: Gulya Nikoletta 



 
 

8. évfolyam /108 versenyzőből 
 

Horváth Ágnes 8.a 
3.  helyezett 

Felkészítő tanár: Vasvári Emese 
 

Dávid Éva 8.b 
15. helyezett 

Felkészítő tanár: Vasvári Emese 
 

Maricza Zsuzsanna 8.b  
   19. helyezett  

Felkészítő tanár: Vasvári Emese 
 

Németh Laura 8.b 
27. helyezett 

Felkészítő tanár: Mihályffy Kornélia 



  



 



 

Mikulás-futás 

Eredmények 

Mikulás-futás 

I.évfolyam 

Fiúk                                Lányok 

1. Bogdány Benedek 1.a          1. Markovich Blanka 1.a 
2. Jakó Csanád 1.a                   2. Szalay Abigél 1.b 

3. Gelencsér Miklós 1.b           3. Lendvai Viktória 1.b 

II. évfolyam 



1. Tomosi Károly 2.b               1. Geri Réka 2.b 
2.  Szabó Domonkos 2.b           2.  Forrai Viktória 2.a 
3.  Varga Ábel 2.b                     3. Dömötör Lilla 2.a 

III. évfolyam 

1.  Könczöl Márton 3.b            1. Erdész Laura 3.a 
2. Markovics Milán 3.b          2. Kovács Anna 3.a 

3. Bátky-Nagy Szabolcs 3.b     3. Székely Zsófia 3. b 

IV. évfolyam 

1. Balázs Barnabás  4.a          1. Oldal Veronika 4.a 
2. Bozsó Bercel 4.a                  2. Jankó-Brezovay Nóra 

3. Bozsó Bodony 4.b                3. Havasi Lilla 4.a 
Balázs András 4.b                                                  

 
V. évfolyam 

 1. Pázsitka Ákos 5.b               1. Parti Boglárka 5.a 
2. Szarka Dániel 5.a               2. Horváth Laura 5.b 

3. Samú Brunó 5.b                 3. Farkas Lili 5.a 

 
VI. évfolyam 

1. Pribelya Mihály 6.b           1. Könczöl Julia 6.b 
2.  Petró Norbert 6.a               2. Bozsó Boglár 6.a 
3.  Gergely Tamás 6.b             3. Papp Zsófia 6.b 

VII. évfolyam 

1. Griffiths Róbert 7.a             1. Krasznai Lilla 7.a 
2.  Fehérvári Tibor 7.b            2. Gazdag Orsolya 7.a 

3. Doan Minh Trong7.a         3. Gerő Emese 7.b 

 
VIII. évfolyam 

1. Dima Robert 8.a                      1. Rácz Réka 8.b 
2.  Benke Barnabás 8.a                2. Alföldy Jázmin 8.b 
3. Újvári Bálint 8.a                       3. Horváth Ágnes 8.a 

                                                   Farkas Ajsa 8.a 

 

 

XI. kerületi Simonyi Zsigmond 

Kárpát-medencei Helyesírási Verseny 

A XI. kerületi Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Versenyen született eredmények: 
 

Pásztor Flóra 5.b X. helyezett   
felkészítő: Dömsödi Áron 

 
Papp Dorina 6.b IX. helyezett 

felkészítő: Geri Virág 
 

Orbán Levente 7.a  I. helyezett  
felkészítő: Váradi Ágnes 

 
Oldal Zita 8.b VI. helyezett  

felkészítő: Geri Virág 
 



 



 

Úszóverseny I.-II. 

Kerületi Diákolimpia 

KERÜLETI DIÁKOLIMPIA ÚSZÓVERSENY  
2017.11.25. 

 

Alsó tagozat 

Név Úszásnem Helyezés 

Bozsó Bodony 4.b mellúszás II. 

Sánta Villő 4.b hátúszás II. 



Bozsó Bercel 4.a gyorsúszás IV. 

 

 

5-6. osztály 

Név Úszásnem Helyezés 

Fiú váltóverseny: 

Blaskó Bálint 5.b 

Molnár Bálint 6.b 

Pribelya Mihály 6.b 

Rácz Botond 6.b 

 VI. 

Bozsó Boglár 6.a gyorsúszás IV. 

Molnár Bálint 6.b hátúszás V. 

Pribelya Mihály 6.b mellúszás I. 

 

 

Részt vettek még 

Név Úszásnem 

Czimmermann László 4.a gyorsúszás 

Kállai Ferenc 5.a gyorsúszás 

Nagy Balázs 6.a mellúszás 

Farkas Árpád 5.b mellúszás 

Rácz Petra 4.a mellúszás 



Asztalitenisz verseny 

Újbuda Diákolimpia 

 

Bognár Gergő 5.b    - V. helyezés 
Keklár Kende 6.b   - V. helyezés 

Krasznai Lilla  7.a  VII. hely 
Doan Minh Trong  7.a  III. hely 

Kevi-Farkas Tímea 7.a  VI. hely 



Fővárosi Szépolvasó Verseny 

Kerületi forduló 

 

Állatok Világnapja 

Pályázat eredménye 

Iskolánk tanulói az Újbudai Pedagógiai Iroda által kiírt, az Állatok Világnapja alkalmából meghirdetett pályázatra 
madárbarát kerteket készítettek. Az alkotások elkészítése közben megismerték a Magyarországon élő 



énekesmadarakat, rajzokat készítettek róluk és elhelyezték őket egy makettbe, amelyen odúk, fészkek, bokrok-
fák, kis kerti itató, madáretetők is helyet kaptak bemutatva ezzel, hogy milyennek kell lennie egy madárbarát 

kertnek. 

A 6.b osztály Madárbarátokcsapata (Kurucz Jázmin, Nagymáté Nádja, Papp Zsófia, Boldog Emese, Könczöl 
Júlia, Marton Míra) 3. helyezést ért el Madárbarát Mesekert című alkotásával. 

Felkészítő tanáraik Hajagos Andrea és Gulya Nikoletta voltak. 

A 6.a osztály csapata (Bodnár Janka, Bozsó Boglár, Bátky-Nagy Lilla, Krizsán Nóra, Gaál András Bendegúz) 
pedig 4. helyezést ért el Madárbarát kert című alkotásával. 

Felkészítő tanáruk Hajagos Andrea volt. 

 

Mindennapi mechanika 
Fizika csapatverseny 



 



 

Vers-és Prózamondó Verseny 
2017. 



 



 



 

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 

Körzeti forduló 

Csapattagok: 

 
"Egyedi nevek":  

Orbán Levente 7.a 
Kevi-Farkas Csaba 7.a 

Griffiths Robert  7.a 
Blahna Vilmos 7.a 

 
"Toldiék": 

Galambos Vera 7.b 
Juhász Réka 7.b 
Gerő Emese 7.b 

Tímár Zsombor 7.b 



 



 



Bolyai Matematika Csapatverseny 2017. 

Országos döntő 

 



 



 

 

Multimédiás verseny 

Eredmények 

Multimédiás Verseny 

2017. november 9. csütörtök 

5-6. korcsoport 

 
Dabóczi Boglárka 5.a 

Demirel Lili 5.a 
Mészáros Dóra Sarolta 5.a 



Különdíj 
 

Horváth Laura 5.b 
Kőhalmi Bálint 5.b 
Pázsitka Ákos 5.b 

Különdíj 
 

Deák Csongor 6.a 
Krizsán Nóra 6.a 
Tóth Bálint 6.a 

Gaál András Bendegúz 6.a 
Különdíj 

 
 

Molnár Bálint 6.b 
Nagy Balázs 6.a 

II. helyezés 

 

7-8. korcsoport 

Griffiths Róbert 7.a 
Hulubek Lina 7.a 
Poór Fanni 7.a 

Frey Borbála 7.a 
II. helyezés 

 
Krasznai Lilla 7.a 

Gál Zsolna 7.a 
Lakatos Bence 7.a 
Teleki Teodóra 7.a 

III. helyezés 
 

Megyer Cserne 8.b 
Dávid Éva 8.b 

I. helyezés 

Felkészítő pedagógusok: 

Sármai-Bene Nikoletta, Todorovics Putnoki Petra, Ruzsinszkiné Lukácsy Margit, 
Szakács Orsolya, Imre Petra, Dömsödi Áron 



 



 



 



 



 



 

Bolyai Matematika Csapatverseny 

Eredmények 2017. 

Bolyai matematika csapatverseny kiemelkedő eredményei: 

8. évfolyam I. hely 
Csapattagok: Farkas Ajsa, Horváth Ágnes, Blaskó Zoltán, Dabóczi Botond 

Felkészítő tanár: Ruzsinszkiné Lukácsy Margit 
 

4. évfolyam III. hely 
Csapattagok: Tomosi Lili, Jusztin Roland, Bozsó Bodony, Könczöl Barnabás 

Felkészítő tanár: Szakácsi Zita 



3. évfolyam VIII. hely 
Csapattagok: Erdész Laura, Fehérpataky Kincső, Farkas Botond, Markovics Milán 

Felkészítő tanár: Hidvéghy Zsuzsanna 

7. évfolyam XII. hely 
Csapattagok: Blahna Vilmos, Griffiths Róbert, Kevi-Farkas Csaba, Orbán Levente 

Felkészítő tanár: Ruzsinszkiné Lukácsy Margit 

 

Szeretettel gratulálunk: 

 

 

Futafok 

2017. 

A Futafok 2017. versenyen 
 

Horváth-Matheidesz Vilmos 2.b osztályos tanuló 
6. helyen ért el.  

 
A versenyen szép eredményeket ért el: 

Tomos Károly 2.b osztályos tanuló 
31. hely (186-ból) 

és 
Tomosi Lili 4.b osztályos diákunk 

74. hely (138-ból), 



Gratulálunk! 

 

Dunai István Országos Keretfeltöltő Kajak-Kenu verseny 

Maricza Zsuzsanna sikere 

A Kelenvölgyi Főzőverseny napján, 2017. szeptember 30-án a Velencei-tavi Evezős Pályán rendezték meg a 
serdülő korosztály kajak-kenu országos versenyét, melynek tétje a válogatottba kerülés volt. Ennek a 

válogatottnak a Szövetség által meghívott tagjai utaznak 2018-ban Buenos Airesbe, az Ifjúsági Olimpiára, tehát 
mindenki teljes erőbedobással versenyzett. 

A kajak szakágban a táv 1000 m, a verseny többfordulós, kieséses rendszerű volt.  

Én az ország egyik legkisebb klubját, a Verőcét képviseltem, a klub egyetlen versenyzőjeként. 

Az egyes futamokban 9 versenyző állt rajthoz, mint az Úszó VB-n. 

Szerencsés előfutamba kerültem, amelyet elég energiatakarékos evezéssel sikerült megnyernem. Az 

előfutamokból az első 4 helyezett jutott tovább az elődöntőbe, amely 2 óra szünet után következett. 

Kihirdették a futamomat, ezúttal rettenetes volt a sorsolás. Innét az első 3 jut tovább. Az évfolyamom szinte 

összes rettegett nevét hallhattam, amikor a startnál lejelentkeztünk. Szerencsére jó időt mentem az előfutamban, 

így jó pályára kerültem: az 5-ösre. 

Kellett is a jó pálya: minden erőmet összeszedve majdnem 7 másodperccel jobb időt mentem, mint az 

előfutamban, ezzel is csak 0.5 másodperccel voltam gyorsabb a 2. helyezettnél: igaz, sosem gondoltam, hogy őt 

le fogom győzni. 

Most már azon kellett rágódnom, hogy az időm elég jó lesz-e arra, hogy a döntőnek jó pályán vághassak neki. 

Szerencsére az enyém lett a legjobb idő az elődöntőkben, így a legjobb, a 4-es pályán vághattam neki a 

döntőnek. 

Újabb 2 óra szünet után, elvileg 17:15-kor indult a döntő. 

A nap már alacsonyan járt, feléledt az erős, hideg szél. Az előző futamot visszalőtték valami szabálytalanság 

miatt, ami újabb várakozást jelentett a csípős, hideg szélben. 

Mindenki elgémberedett, mire a rajthoz szólítottak bennünket. 

A legnehezebb az volt, hogy fázva, szélben-egyensúlyozás közben megtartsam a teljes összpontosítást. 

Mindenki ezzel küzdött. Úgy tűnik, nekem sikerült a legjobban, mert (és ezt közben is éreztem) rajt-cél 

győzelemmel zárult a döntő: 1,1 mp-es, ezen a távon jelentősnek mondható előnnyel értem célba. Remélem, a 

nagy egyesületek nagymenői mellé meghívnak majd Buenos Airesbe!  

(Hiszen előttük értem célba.) 

 

Maricza Zsuzsanna 

 

(Mellékeltem a hivatalos jegyzőkönyvet, ha a "Maricza" vagy a "Verőce" szavakra a kis nagyító-ikonra kattintva 

rákeresünk, minden futam látható, a nyíl-ikonnal továbbhaladva.) 

 

http://kelensuli.hu/evcms_medias/upload/files/keretfeltolto_dunai_istvan_emlekverseny_2017_jegyzokonyv.pdf


 

Kerékpáros ügyességi verseny 

2017. október 5. 

2017. október 5-én délután került megrendezésre iskolánkban a kerékpáros ügyességi verseny. 
Az alábbi eredmények születtek: 

Lányok: 

1. osztály: 

 
I. Hársfai Ágnes 

II. Lendvai Viktória 
III. Kiss Réka 

2. osztály: 

 
I. Holczer Eszter 
II. Szegi Natália 
III. Lója Katalin 

3.osztály: 

 
I. Krizsák Nóra 

II. Benya Gabriella 
III. Vezovicsek Szabó Réka 

4-5. osztály 

 
I. Menyhárt Alenka 

II. Havasi Lilla 
III. Lipóth Boróka 

Fiúk 

1. osztály: 

 
I. Laco Brúnó 
II. Nagy Olivér 

III. Stráhl András, Szigeti Dániel 
 

2. osztály: 

 
I. Tomosi Károly 
II. Rátai Patrik 
III. Joó Mendel 

3. osztály: 

 



I. Buzás Zalán 
II. Grigatti Gianmarco 

III. Józsa Dániel 

4-5. osztály: 

 
I. Berczik Dávid 

II. Berencsi Martin 
III. Demeter Bence 

Fotók megtekintése 

Túranap 

2017. 

2017. szeptember 28-án csütörtökön nagyon szép időben került megrendezésre Kamaraerdőben az idei Túranap. 

Eredmények: 

I kategória (alsó tagozat) 
 

Kelenvölgy "A" (4.a) Terepjárók    I hely  
Tagok:Bandula Patrik,Menyhárt Alenka,Bereczki Mira,Berczik Dávid,Rácz Petra,Balázs Barnabás,Papp 

Menyhért,Kiss Máté 

 
Kelenvölgy"B" (4.b) Erdőmanók  III.hely  

Tagok: Szőke Dóra,Bischoff Vilmos,Szűcs Anna,Koscsó Virág,Balázs András,Grasselli Zita,Tomosi Lili 

II.kategória (felső tagozat) 
 

Kelenvölgy"C"(6.a) Erdei baglyok  I.hely  
Tagok: Vincze Eszter,Lipóth Sára, Bodnár Janka,Bátky-Nagy Lilla,Krizsán Nóra,Dávid Sára,Horváth 

Viktória,Gávay Lili 
 

Kelenvölgy"A"(6.b) Tornádó, 
Kelenvölgy"D"(8.b)Susulykák, 

Kelenvölgy"B"(6.b)Kék túra  V.hely 

 
Tagok: Klemm Ádám,Tell Botond,Horváth-Matheidesz Benedek,Szabó Levente,Gergely Tamás,Rácz 

Botond,Zsámboki Miklós,Bischoff Pál,Boldog Emese,Blahna Szonja,Domokos Iván,Bartha Dorottya,Marton 
Míra,Molnár Bálint,Princz Barnabás, Keklár Kende,Viczkó Bence. 

Tagok: Oldal Zita,Kőhalmi Eszter,Megyer Cserne,Dávid Éva,Wágner Vali,Wágner Margit,Csík Veronika,Szilágyi 
Ivett,Samu Lili 

Tanulóink egyéb sporteredményei 

2017/2018 

Nagy Csanád 3.b osztályos tanulónk 2018. május 1-jén Biatorbágyon a Majális Kupán vett részt. 
A Kelen SC I. helyen végzett. 

Csanád gólkirály lett. 

http://kelensuli.hu/galeria/296/2017---kerekparos-ugyessegi-verseny/


 

@@@ 

Dávid Éva 8.b osztályos tanuló az Országos Diákolimpia Judo Verseny, 
Szombathely 2018.05.13-i versenyén 

III. helyezett lett. 

@@@ 



 

@@@ 



 

@@@ 

Hegedűs András 1.b osztályos tanulónk 
karate versenyen I. helyezést ért el. 

 
Bongár Levente 1.a osztályos kisdiákunk 

szintén I. helyezett lett a karate versenyen. 

@@@ 

 
Kállay-Menyhárt Ábel 1.a osztályos tanuló 

síversenyen II. helyezett lett. 

@@@ 



 

@@@ 

Judo versenyen 
I. helyezést ért el 

Bischoff Ervin Vilmos 
4.b osztályos tanuló. 

@@@ 

Bogdány Benedek 1.a osztályos tanuló 
hátúszásban aranyérmes lett. 

 

@@@ 

 
Varga Ábel 2.b osztályos tanulónk 

Judo Mikulás kupán arany érmet szerzett 
 

@@@ 

 
Igaz Eszter 1.a osztályos tanuló kedvenc sportja a Judo. 

Legutóbbi versenyen II.helyezett lett. 
 

@@@ 



    



 



 





 



 

@@@ 

Menyhárt Alenka 4.a osztályos tanuló 

a Budapesti korosztályos judo verseny III. helyét szerezte meg. 

@@@ 



 

@@@ 



 



 



 



 



 

 

@@@ 



 



 



 



 



 



 



 

@@@ 



 

Igaz Eszter 1.a osztályos tanuló a Budapesti Judo verseny II. helyét szerezte meg. 

@@@ 



 

@@@ 



    



 

 

 

 

 


