
Mindhárom osztályból sikerült egy tanulónak elnyernie a LEGJOBB TANULÓ serleget. 

 
Kemény Dorina 4.a 

Dorina négy éve lelkiismeretesen, kitartóan végzi tanulmányi munkáját. Szerénységével, példaértékű 

magatartásával, és kitartó szorgalmával hívta fel magára a figyelmet társai és tanítói körében. Minden területen 

megbízhatóan tevékenykedik, maximumra törekszik.  

Önként és felkérésre is szívesen vesz részt tanulmányi és művészeti versenyeken, iskolai rendezvényeken.  

Büszkék vagyunk a Károlyi Pályázaton elért I. helyezésére, a környezetismereti versenyen szerzett II. 

helyezésére, és gratulálunk  az iskolai versmondó ill. énekversenyeken  elért arany és ezüst minősítéseihez.  

Zenét tanul, balettórára jár, s örömmel végzi ezeket is. A Zene Világnapján minden évben gazdagította 

műsorunkat furulya- és fuvolajátékával. Szép tiszta hangjával hozzájárul a kórus sikereihez, karácsonykor 

szólóénekével kápráztatott el minket. Többször bemutatkozott már az  Ékszerbalett színpadi előadásaiban is.  

Állandóan fejleszti tudását, sokat olvas, tájékozott, nyitott, számára örömet jelent a tanulás, az ismeretszerzés. 

Ugyanakkor tisztelettudó, türelmes és segítőkész egyéniség.   

Tanítói: Buday Vera és Antal Gáborné Géczi Beáta 

Drexler Anna 4.b 

Panni első osztály óta értékes, aktív tagja a közösségnek. Tanulmányi eredménye minden évben kitűnő volt, így 

az idén is. Rendszeresen végez gyűjtőmunkát minden tantárgyból. Mind a négy évben részt vett a Károlyi 

Pályázaton, irodalmi pályamunkájával több ízben szerezte már meg az első három helyezés valamelyikét. 

 A versmondó, prózamondó, felolvasó versenyeken is szép helyezéseket ért el. A daloló délutánokon 

rendszeresen arany, illetve ezüst fokozatot szerzett.  

Részese volt a CSIVIT-csapat küzdelmeinek is, a kerületi sportversenyeken minden tanévben az első három 

helyezés egyikét szerezték meg.  

Rendszeresen részt vesz levelező versenyeken. Rengeteget olvas, szókincse gazdag, kiváló kifejezőképességét a 

Károlyi Fesztiválon is bizonyította a bemondó szerepében. 

Iskolai munkája mellett rendszeresen sportol és hangszeren tanul.  

Életszemléletére jellemző az optimizmus, ami környezetére is hatással van. A gyerekek és a felnőttek egyaránt 

tisztelik, figyelnek rá, adnak a véleményére. Panni megbízható és segítőkész mindenkivel.  

Kiváló tanulmányi eredményei, szorgalma, közösségi magatartása érdemessé teszi a vándorserleg elnyerésére. 

Tanítói: Kuhmann Emese és Fésüs Sándorné 

 

Kovács Miklós 4. c 

 

Tanulmányi teljesítménye első osztályos kora óta folyamatosan kimagasló. Szívesen, lelkesen vesz részt 

versenyeken, ahol kitűnő eredményeket ért el.  Az iskolai mesemondó, ének-, matematika-, környezetismereti 

versenyeken mindig dobogós helyen végzett.  

Kerületi 3. volt a felolvasó versenyen, 4. volt a Bolyai anyanyelvi csapatversenyen, és 10. helyen végzett a sok 

résztvevős Bolyai matematika csapatversenyen.  

A tehetséggondozó önképző szakköri foglalkozásokon való rendszeres, aktív részvétele nagyban segítette 

ezeknek az eredményeknek a teljesítését.  

Tanulmányi munkája mellett fontos szerepet kap a művészeti tevékenység is. Zenét tanul, tagja a színjátszó 

társulatnak, gitárjátékával rendszeres résztvevője a zenei világnap műsorainak. A fesztiválon való szereplésével 

maradandó élményt nyújtott. 

2. osztályban területi első és országos második, 4. osztályban budapesti első helyezést ért el gitározásból. 

Újabban már saját énekét is kíséri gitáron.  

Tanulmányi munkája mellett fontos szerepet kap a sport, úszik, focizik.  

Szorgalma példamutató társai számára. Négyévi teljesítménye alapján nyerte el a serleget. 

Tanítói: Márkus Csilla és Bódiné Rémiás Tünde 



Egy negyedikes és egy harmadikos is elnyerte idén a Legjobb sportoló serleget. 

Hladony Kristóf 4.a 

Kristóf első osztályos kora óta rendszeresen és eredményesen vesz részt az iskolai és kerületi sportversenyeken. 

Ott volt a váltóverseny, a torna és a CSIVIT csapatában is. Nagyban hozzájárult iskolánk győzelméhez a 

diákolimpián. Minden versenyre lelkiismeretesen és lelkesen készül.  

Ezeken kívül két sportágban is átlagon felüli teljesítményt nyújt.  

A jégkorongtornán az U10 kategóriában több alkalommal is magáénak tudhatta az I. díjat.  

Ám nem csak a szárazföldön és a jégen sikeres a sportok területén, a vízben is otthon érzi magát.  

Az idén a kajak-kenu bajnokságon kétszer ért el III. helyezést. Nyitott, vidám, sokszínű egyéniség. 

Sporteredményei mellett tanulmányi eredménye is kiemelkedő. 

Tanítói: Buday Vera és Antal Gáborné Géczi Beáta 

Bús Bendegúz 3.a 

Bendegúz már első osztályos korában meglepett bennünket kiemelkedő sport teljesítményével. Két héttel az 

iskolakezdés után az első-második osztályos mezei futóverseny csapatának legkiemelkedőbb tagja volt. 

Azóta is minden tanévben állandó, jól szereplő, megbízható tagja a kerületi versenyek iskolai csapatának. Ebben 

a tanévben ő is hozzájárult ahhoz, hogy iskolánk megnyerte a kerületi diákolimpiát. A kerületi mezei 

futóversenyen csapatban 3. helyezést ért el, egyéniben pedig az előkelő 2. helyet sikerült megszereznie. Ott volt 

a kerületi váltóversenyen és a többpróbán is csapatával. A sport, a mozgás szeretete jellemzi mindennapjait. Az 

UTE atlétika szakosztályának leigazolt sportolója. Rendszeresen vesz részt utcai futófesztiválokon, sokat járnak 

túrázni, kirándulni családi és baráti körben is.  

A 3. az osztály sportéletének meghatározó egyénisége, osztálytársai szeretik, tisztelik, büszkék eredményeire! 

Igazi példakép számukra! 

Tanítói: Csábi Ágnes, Tari Magdolna, a tömegsport foglalkozásokon Szigeti Zsuzsanna segíti  felkészülését. 

 

JÓ SPORTOLÓ KÖZÖSSÉG 

3-4.-es CSIVIT lánycsapat és a 4.-es atléták 

Ez a két kis csapat óriási kitartásról tett bizonyságot. A csivites lányok rengeteget készültek a versenyekre, mely 

sokuknak már nem az első. Minden edzésen maximálisan teljesítettek, sokat dolgoztak azért, hogy végül kerületi 

első helyezést nyerjenek.  

A versenyen hátrányból indultak, hiszen a tornatermi kötelek lezárása miatt nem vehettek részt ebben a 

kategóriában, nem másztak kötelet, ezért ebben a versenyszámban utolsók lettek. Mégsem adták fel, 

megmutatták, hogy ilyen helyzetben is nagyon jól tudnak teljesíteni, és a többi csapat legnagyobb 

megdöbbenésére hozták el végül az aranyérmet nemcsak kerületi, de budapesti szinten is.  

Ez a kis lánycsapat a vándorserleg kiérdemlésekor kiegészül most néhány fantasztikus atlétával, akik a négy év 

során minden atlétikai jellegű versenyen remekül szerepeltek, és hasonló kitartással dolgoztak, mint ők, a 

csivites lányok. Atlétáink úgy csapatban, mint néhány egyéni eredményben is dobogós hellyel büszkélkedhetnek. 

Büszkék vagyunk mi is harmadikos és negyedikes sikeres sportolóinkra, akik név szerint: 

 

Hanák Viktória, Széki Réka, Czakó Alina, Czombos Luca, Hollós Hanna,  

Juhász Fanni,Tóth Boglárka, Veres Panna, Hladony Kristóf, Barna Dániel, Dömötör Réka, Drexler 

Anna,Kőhalmi Réka, Ureczky Lilien,  

Várkonyi Dorottya, Bakó László, Debreczeni Nóra, Fodor Krisztina,  

Horváth Fanni, Lukácsovics Eszter és Tóth Zsófia. 

 

A gyerekek felkészítését a versenyekre Szigeti Zsuzsanna és Kuhmann Emese végezte. 



A művészeti tevékenységben is jeleskednek tanulóink évek óta. Nehéz volt a döntés. 

 

MŰVÉSZETI  TEVÉKENYSÉGÉRT  

Polcz Evelin 4.b 

Evelin intuitív gyerek, akit elsősorban az érzelmei irányítanak. Tehetsége rendkívül sokrétű. A négy év során 

több művészeti ágban is megmutatta azt.  

Remekül rajzol, sokféle technikát alkalmaz. Munkái gazdag képzelőerőről árulkodnak, és erős érzelmekről. 

Több pályázaton is részt vett rajzból. 

Szép a hangja, az iskolai énekkar aktív tagja második osztály óta. Több énekversenyen is indult az évek során, és 

sokszor hozott arany, ezüst minősítést egyéniben és csapatban is. 

Talán a drámajátékban, színjátszásban a legtehetségesebb. A verseket, prózákat átéléssel adja elő, a közönség 

figyelmét végig fenn tudja tartani. Az iskolai és kerületi versmondó, prózamondó versenyen 2. osztályban 4., 

harmadik osztályban második helyezést ért el. Az iskolai versenyeken rendszerint arany fokozatot szerzett. A 

színjátszó társulat aktív tagja, két jelenetben is játszott, az osztály műsorában a főszerepet alakította sikerrel, más 

alkalommal pedig ő konferált. 

Az Károlyi Pályázaton irodalmi kategóriában harmadik osztályban első helyezést, negyedikben pedig 3. 

helyezést ért el. Egy ritka képesség birtokában van, ügyesen improvizál.  

A sokféle művészeti tevékenység mellett a tanulásban is jól teljesít. Mind a négy évben jeles lett az átlaga. 

Szívesen és sokat olvas, és minden közösségi tevékenységben örömmel vesz részt.  

A többféle művészeti ágban való aktív és sikeres közreműködéséért megérdemli a serleget. 

Tanítói: Kuhmann Emese és Fésüs Sándorné 

 

 
MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGÉRT 

(megosztott díj) 

 

Hollós Hanna és Budai-Balogh Lili 4.a  

 

Mindkettőjükről elmondható, hogy nyitott, vidám, sokszínű egyéniségek és jó tanulók. Lelkes tagjai a 

lánykórusnak és állandó résztvevői az iskolai énekversenyeknek is. 

Hanna első osztálytól kezdve lelkes résztvevője minden osztály- illetve iskolai szintű műsornak. A Károlyi 

Fesztiválon több műsorszámban is láthattuk a színpadon. Aktív tagja a lánykórusnak, iskolai énekversenyeken 

több alkalommal kapott arany minősítést. Az elmúlt években Károlyi Pályázaton több kategóriában is I. 

helyezést ért el. Zongora és balett órákon is örömmel, lelkesen fejleszti tehetségét. Többször megcsodálhattuk 

már az Ékszer-balett előadásain. A művészetek mellett a sport is fontos része mindennapjainak. Színes, ötletes, 

egyedi rajzai számos kiállítás alkalmával díszítették már iskolánk folyosóját.   

Lili is rendkívüli érdeklődést mutatott minden művészeti ág iránt már első osztályos korától.  Kifinomult 

ízléssel, gondosan készíti el képzőművészeti alkotásait. Idén a Károlyi Pályázaton rajz kategóriában,  2. 

osztályban meseírásban ért el I. helyezést. A kerületi rajz és fotópályázatra készített alkotásáért ebben az éven 

különdíjban részesült.  Osztályközösségen belül is szívesen szervez közös alkotó programokat. Tehetségét 

korcsolyázásban, lovaglásban is elismerik. A Jégbalett tagjaként már Angliába is eljutott, karácsonykor mi is 

megcsodálhattuk a Diótörőben. Tudatosan készül a művészi pályára, tanulmányi eredménye minden évben 

kitűnő.    

Tanítóik: Buday Vera és Antal Gáborné Géczi Beáta 

 

 



CSOPORTOS MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGÉRT  

A 3.b osztály 

az iskolai élet szinte minden területén megmutatja sokoldalúságát, színességét. Az iskolai versenyeken, Károlyi-

pályázatok irodalmi és rajz kategóriáiban kiváló eredményeket értek el a részt vevő gyerekek.  

Ebből az osztályból került ki a kerület második legjobb mesemondója, illetve a harmadik legjobb versmondója 

is. 

A közösség egy tagja a Tanítók Egyesülete országos prózamondó versenyén és a kerületi képzőművészeti 

pályázaton is első díjat nyert. 

A tanév emlékezetes eseménye volt a Magyar Kultúra Napjára készített műsoruk, valamint a Károlyi Fesztiválon 

előadott néptánc produkciójuk.  Ebben az évben csapataikkal sikeresen vettek részt a Mesék szárnyán és a Mi 

micsoda kerületi többfordulós irodalmi levelezőversenyekben.  

A 3. c-sekkel kiegészülő lánycsapat az 5. helyezést szerezte meg a kerületi mesevetélkedőn. 

Művészi beállítottságukat és esztétikai ízlésüket tükrözi osztálytermük mindig napra kész, igényes dekorációja.  

Legnagyobb létszámban ebből az osztályból vesznek részt az iskolai színjátszó társulatban, és lelkes tagjai a 

lány- és a fiúkórusnak is. 

Rendszeres látogatói az iskolai alsós könyvtárnak, ahol érdeklődéssel fedezik fel az ott lévő szépirodalmi és 

ismeretterjesztő könyveket. 

Kiemelésre méltó, ahogyan az osztály – tanítója első szavára – bekapcsolódott a Meseutca Alapítvány Betűfaló 

programjába, melynek célja az olvasás népszerűsítése és a kortárs irodalom megismertetése. Az erről készült 

képes-szöveges beszámoló a honlapon látható. 

A lelkes, alkotásra kész kis társaság sok örömöt tud okozni tanítóinak is:  

Szigeti Zsuzsannának és Bódor Emőkének. 

CSOPORTOS MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGÉRT  

A 2.a-sok 

 lelkes közreműködésükkel számos hagyományőrző műsorral értek el sikert iskolai és kerületi programokon.  

Ni, gólya! című énekes játékfűzésükkel már 1. osztály őszén közönség elé léptek a jeles nap keretében. Az elsős 

Károlyi Fesztiválon a Hej, libalegelő! című néptáncukkal arattak sikert, melyet a kerületi Táncfórumon és a 

leendő elsősök fogadásán is előadtak. Már elsősként lelkes résztvevői voltak az énekes délutánnak, a versmondó 

versenynek és rajzpályázatoknak.  

Második osztályban még inkább kiszélesedett az osztály művészeti eredményessége. 

Rendszeresen közreműködnek többen is a kórusokban. 

Az őszi jeles napon bordalokkal és szüreti, mulatós néptánccal léptek fel.  

A Károlyi Fesztiválon egy nagyszabású produkcióval, a Csalóka Péterrel jelentek meg, mely színpadra 

termettségük bizonyítékául szolgált. Fél órás kacagásra késztették közönségüket. Az elmúlt két év Károlyi 

Pályázatain rajz és versírás kategóriában négy I. helyezés és két II. helyezés született. Több kerületi 

rajzpályázaton értek el helyezéseket. Weöres Sándor születésének 100. évfordulójának tiszteletére rendezett 

rajzpályázaton a korcsoportjukban egy II. és egy III. helyezést szereztek. A Misi mókus kalandjai kerületi 

rajzversenyen egy I. és három III. helyezés született. A Zöld Világ kerületi rajversenyen egy III. helyezéssel 

gazdagodtak. Illusztrációkat készítettek a Budapest Film Zrt. által meghirdetett Állati farsang rajzpályázatra is.  

A Weöres Sándor kerületi versmondó versenyen is született egy I. helyezés.  

A Lázár Ervin kerületi mesemondó verseny iskolai döntőjén két tanuló ért el arany minősítést. Az osztály részt 

vett az Ady Endre Művelődési Ház galériájában megrendezett Mesék szárnyán című interaktív programon.  

Hétvári Andrea, költőnő Képzeld el! Meseszép! irodalmi, zenés, énekes interaktív előadásain is ügyesen 

közreműködtek, melynek eredményeként kétszer is látogatást tett náluk a költőnő. Így aztán író-olvasó 

találkozóval is büszkélkedhetnek. Június 14-ére újabb táncos produkcióval készültek, és sikeresen képviselték 

iskolánkat az Ady Endre Művelődési Ház Mese, Színház… Csuda jó! című programján. 

A gyerekek lelkesedése, aktivitása példaértékű. 

Tanítóik: Faragó Erzsébet és Garamszegi Anett 



LEGJOBB KÖZÖSSÉG 

Már első osztályos korukban érezhető volt, hogy egy nyugodt, rendkívül érdeklődő, nyitott, kedves kis társaság 

érkezett iskolánkba. Ezek a jellemzők mostanra igazi jó közösséggé formálták a 3.a osztályt. 

Egyik legnagyobb érdemük az egymás elfogadása, a különbözőségek tiszteletben tartása. Összetartó, segítőkész 

társaság, figyelnek egymásra, szívesen nyújtanak segítséget, annak, aki rászorul. 

A tanulás szeretete, a tudás értéke egyre tudatosabbá válik bennük. Ezt igazolják a jó tanulmányi eredmények, a 

pályázatokon, levelező feladatmegoldó versenyeken való aktív részvétel, a többletfeladatok önkéntes vállalása, a 

tehetséggondozó foglalkozásokon való részvétel népszerűsége. 

Másik nagy érdemük az együttműködési képességük. Nagyon jó az osztálytanító pedagógusok és a gyerekek 

kapcsolata. Az osztályban szeretetteljes, egymást tisztelő légkörben telnek a dolgos mindennapok. Sok 

dicséretet, elismerést kapnak más osztály tanítóitól is. 

Nagyon fontos a szülőkkel, a családdal való együttműködés, együtt gondolkodás is.  

Ezen a téren is példaértékű ez az osztály. Köszönjük a szülők közötti összefogást, a gyerekeknek jó példát 

mutató együttműködést egymással és a pedagógusokkal.  

Ennek a serlegnek a megszerzése a gyerekek, szülők, pedagógusok közös érdeme! 

A 3.a osztály tanítói: Csábi Ágnes és Tari Magdolna. 

 

 

 

 

 

GRATULÁLUNK! 

 

 

 

 

 

 

 

 


