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Károlyi Vándorserlegek 2016.     Alsó tagozat 

Régi hagyományunk a vándorserlegek odaítélése a legkiválóbb eredményt nyújtó 

tanulóknak és közösségeknek. A döntés nem könnyű. Tanítóink mindent megtesznek, 

hogy a gyerekek képességeiket kibontakoztathassák, és ők nagy számban élnek is a 

lehetőséggel. Az alsó tagozaton számtalan kiváló eredmény született az idén is. 

Mindenkit nem sorolhatunk most fel, aki iskolánk hírnevének öregbítéséhez 

hozzájárult ebben a tanévben, alkalmanként a dicséretek megszülettek. 

Most azokat szólítjuk, akik a tanítók felterjesztése alapján kiemelt elismerésben 

részesülnek valamilyen területen, és átvehetik a Károlyi Vándorserleg valamelyikét.  

MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGÉRT : BARTA ESZTER 4.C 

ESZTER rendkívül színes egyéniség, elsős kora óta szinte minden művészeti területen 

jeleskedik. 

AZ IRODALOM és a MAGYAR NYELV iránti érdeklődését igazolja, hogy alkotói és 

előadói szerepben is szívesen megnyilatkozik. Eredményei kiválóak. 

A felolvasó versenyen arany fokozatot ért el, a versmondó versenyen 2. helyezést, az 

Olvasni jó irodalmi csapatversenyt megnyerték, oszlopos résztvevője volt a Bolyai 

Anyanyelvi csapatversenynek. 

Elképesztő érzékkel fogalmaz, a Károlyi pályázaton minden évben dobogós helyezést 

ér el, írásai az Újpesti Naplóban  már kétszer is megjelentek. Rendkívül sokat olvas, 

igényes, szépirodalmi alkotásokat. Aktív és tehetséges tagja a színjátszó társulatnak. 

AZ ÉNEKLÉS terén is kiváló. Csoportos éneklésben arany fokozatot érnek el 

rendszeresen a kerületi versenyen. A lánykórusban és a karácsonyi kamarakórusban 

is lelkesen vett részt.  

A NÉPTÁNC iránti szeretetét, rátermettségét a négy év alatt számtalanszor 

bizonyította különböző fellépéseken. 

KÉPZŐMŰVÉSZETI tevékenysége kiemelkedő. Számtalan iskolai és kerületi 

rajzpályázaton ért el kimagasló eredményt, többször is megcsodálhattuk gyönyörű 

rajzait, igényes képzőművészeti alkotásait úgy az iskola falain, mint a kerület 

különböző kiállító helyein. 

Mindemellett kiváló tanuló. Sosem fáradt, mindig mosolygós, szeretetre méltó 

egyéniség, közösségének kedvelt és elismert tagja. 

Tanítói: Nagy Hajnal és Széll Beáta 
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MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGÉRT: CSEKE JÁCINT 4. B 

Jácint zenészcsaládba született, ennek megfelelően már az „anyatejjel magába szívta” 

a zene szeretetét.  

1. osztályos kora óra megmutatkozik kiemelkedő fogékonysága a zenei 

tevékenységek iránt, de vállalkozik versmondásra, színjátszásra is osztályával. 

Rendszeresen részt vett az iskola versmondó, valamint énekversenyein is.  

Minden évben továbbjutott és sikeresen szerepelt a kerületi énekversenyeken, 

képviselve iskolánkat.  

Az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulója is.  

2 éve jár szolfézsra, zongorázni tanul. A Zene Világnapján nagyon szép érett 

zongorajátékkal örvendeztetett meg bennünket.  

Az iskolai kamarakórus meghatározó alakja, zenei adottságain túl, fegyelmezett, 

kitartó figyelme, előadásmódjának igényessége a legnehezebb feladatokra is 

alkalmassá teszik őt. A többszólamú éneklésben kiváló teljesítményre képes,  

a karácsonyi koncertsorozatban szólót is énekelt.  

Tiszta, szép énekhangját az idei Károlyi Fesztiválon és a Művészeti Gálán is 

megcsodálhattuk. További sok sikert kívánunk neki ezen az úton! 

Fentiek mellett tanulmányi eredményei is nagyon jók, osztályának megbecsült tagja. 

Tanítói: Kissné Burka Margit, Györkös Bernadett és Solymos Andrea(ének-zene) 

 MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGÉRT: HOLLÓS MIRJAM 3.D 

Kedvessége, sokszínű egyénisége igazi színfoltja osztályának. Első osztálytól kezdve 

lelkes résztvevője minden osztály- illetve iskolai szintű műsornak. A Károlyi 

Fesztiválon több műsorszámban is láthattuk a színpadon. 

Mese- és versmondását is többször hallhattuk műsorok, kiállítás megnyitó 

rendezvények alkalmával.                                                                        

Aktív tagja a lánykórusnak. Hetente többször zongoraórára jár. Minden évben 

örömmel képviseli osztályunkat az énekversenyen. Ebben a tanévben a kerületi 

énekversenyen csapatával arany minősítésben részesültek.  

Évek óta balettozik. Többször bemutatkozott már az Ékszerbalett előadásain. 

Tehetsége azonban a képzőművészetben mutatkozik meg leginkább. Egyedi, 

művészien kidolgozott rajzai több kiállítás alkalmával is díszítették illetve jelenleg is 

díszítik iskolánk auláját, sőt a kerület egyéb kiállító helyein is előfordul.  

Rendszeresen részt vesz különböző pályázatokon.  

Kicsi kora óta alkot a Manzart rajziskolában is. Több iskolai ill. kerületi versenyen is 

eredményesen szerepelt. Kiemelkedő munkájáért idén a fővárosi komplex 

rajzverseny különdíját kapta, melyet ünnepélyes keretek között a Ludvig Múzeumban 

vehetett át.  

Tanítói: Antal Gáborné Géczi Beáta, Kérdő Gizella 
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LEGJOBB SPORTOLÓ: KEMÉNY SZÓFIA 3.D 

Szofi első osztályos kora óta rendszeresen és eredményesen vesz részt az iskolai és a 

kerületi sportversenyeken, így ott volt az 1. helyezett váltóverseny-csapatban, CSIVIT-

en, a mezei futóversenyen és a Kinder Sport versenyzői között is.   

Idén a Kihívás napja alkalmából rendezett úszóversenyen is képviselte iskolánkat a 

Halassy Uszodában. 

Évek óta a Közös Sport Egyesületben hódol szenvedélyének, a futásnak. Több 

versenyen is eredményesen szerepelt.  

Tagja a Kiss Lenke Kosársuli csapatának is. Szüleivel, testvérével is rendszeresen 

sportol. 

Sportteljesítményei mellett minden tanévben kiemelkedő, példamutató a tanulmányi 

munkája, szinte minden tantárgyból kitűnően, dicséretesen teljesít. Kitartása, 

lelkesedése példaértékű társai számára is. 

Tanítói: Kérdő Gizella és Antal Gáborné Géczi Beáta 

 

LEGJOBB SPORTOLÓ: BÁLINT LAURA 4.C 

Laura mindenfajta mozgásos tevékenységet szívesen végez. Mozgása gyors, 

koordinált, esztétikus. A testnevelés-órákon lelkesedése, kitartása példamutató. 

Minden sporttevékenységben örömmel, aktívan vesz részt. Az UTE atlétikai 

szakosztályának leigazolt versenyzője 8 éves kora óta. Korosztályában az egyik  

legeredményesebb sportoló.  

Az  újpesti diákolimpia kerületi versenyein 1.osztályos kora óta iskolánk csapatát 

erősíti, s mindig eredményesen küzd. A versenyek felkészülésében mindig kitartóan, 

odaadóan részt vesz. Igazi, elhivatott sportoló, akinek az együttműködést igénylő 

csapatmunka épp úgy erőssége, mint az egyéni, koncentrált küzdés képessége, a 

győzelemre törekvés. 

Harmadik és negyedik osztályban is tagja volt az 1. helyezett váltóverseny és a 

többpróba csapatnak, idén pedig ez utóbbiban nemcsak a csapatot segítette a 

győzelemre, de egyéniben is első lett. A mezei futóversenyen az egyéni 2. helyezést 

szerezte meg.  

Tanulmányi munkában is szorgalmas és eredményes. Reméljük, hogy lendülete, 

kitartása megmarad, a felső tagozaton is számítunk rá a csapatokban. 

Tanítói: Széll Beáta és Nagy Hajnal  
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LEGJOBB TANULÓ: SZELLÁK DANIELLA 4.B 

Daniella az alsó tagozat 4 éve alatt folyamatosan kimagasló eredményeket ért el a 

tanulásban, negyedik osztályban több tantárgyból is kitűnő eredménnyel 

dicsekedhet. Figyelmes, szorgalmas és kitartó, szinte fáradhatatlan.  

Kitűnő tanulmányi eredményei mellett művészeti területen is sokrétű: balettozik, 

népi énekre jár, tagja a kamarakórusnak és a lánykórusnak, szolfézst tanul, hegedűn 

játszik, aktív tagja a színtársulatnak. 

Kerületi szavalóversenyen III., iskolai énekversenyen pedig I. helyezett volt. Idén a 

Károlyi Pályázaton „eszperente mese” kategóriában I. helyezést ért el.  

Szólót énekelt a karácsonyi koncerten, szerepelt a Károlyi Fesztiválon,  

a Művészeti Gálán, a Zenehíd Kórustalálkozón és a Jégvarázs című balettelőadáson is.  

Daniella személyében egy kedves, segítőkész, mindenre nyitott kislányt ismertünk 

meg.  

Tanítói: Kissné Burka Margit és Györkös Bernadett 

 

LEGJOBB TANULÓ: HARMATI ANNA JANKA 4.C 

JANKA az osztályközösség meghatározó egyénisége. Kedves, barátságos természete 

miatt népszerű társai körében. 

Sok jó tulajdonsága mellett talpraesett, és korához képest nagyon önálló kislány. 

Éretten, okosan gondolkodik, megfontoltan dönt és cselekszik minden helyzetben. 

Tanítóival nyitott őszinte a kapcsolata.  Magatartása példamutató, közösségi munkája 

dicséretes. 

Első osztályos kora óta kimagasló tanulmányi munkát végez. Nagyon szeret tanulni. 

Minden órára pontosan, lelkiismeretesen igényesen készül. Kitartó egyenletes 

teljesítményét kitűnő bizonyítványai jelzik. 

Aktív résztvevője az iskolai tanulmányi, művészeti versenyeknek, szívesen tesz eleget 

az ilyen fajta kihívásoknak. Minden évben oszlopos tagja volt a Bolyai verseny 

csapatának, ebben az évben az Olvasni jó kerületi Rumini versenyen 1. helyezést ért 

el csapatával. A kerületi ének versenyen is arany fokozatot kapott. 

Az országos feladatmegoldó versenyekbe is bekapcsolódott, hogy képezze önmagát, 

gyarapítsa ismereteit. Mind e mellett csellón tanul és a Bem Együttesben néptáncol. 

Minden évben készített Károlyi pályázatot, elsősorban az irodalom területén nyújtott 

színvonalas alkotásaival hívta fel magára a figyelmet. Janka akaratereje, kitartása, 

hozzáállása, szorgalma és önállósága példaértékű lehet társai számára.  

Tanítói: Nagy Hajnal és Széll Beáta 
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LEGJOBB TANULÓ: NÉMETH LEVENTE 4.A 

Az alsó tagozat négy évét, kiemelkedően szorgalmas tanulmányi munkával végezte el, 

magatartása is példamutató volt.   

Kedves, szerény személyiségével mindenkit elvarázsol. Osztálytársai szeretik, 

mindenkivel nyitott, udvarias, sosem keveredik konfliktushelyzetbe. Segítőkész, 

minden megbízást, felkérést szívesen vállal osztály- és iskolai szinten egyaránt. 

Megbízható, kötelességtudó.  

Tanítási órákon nagyon aktív, tájékozottsága széleskörű, hozzászólásai színesek, 

produktívak. Türelmes, sohasem tolakodó, a kivárás képességében élen jár, társainak 

követendő példát mutat.  

Imád olvasni, különösen érdekli a mitológia és a fantasy irodalom. Kedvenc hobbija a 

lovaglás. 

Következetes tanulmányi munkája mellett az iskolai színjátszó társulat tehetséges és 

aktív tagja. Iskolai műsorokban, Károlyi Fesztiválokon és a nyári színjátszó tábor 

keretein belül, vidéki színpadon is bizonyította már rátermettségét. Biztosak vagyunk 

abban, hogy felsőben sem fog csalódást okozni. Méltó jutalma a vándorserleg! 

Tanítói: Faragó Erzsébet és Garamszegi Anett 

 

JÓ SPORTOLÓ KÖZÖSSÉG: A 4. ÉVFOLYAM VÁLTÓVERSENY-CSAPATA 

Már első osztályos korukban fáradhatatlanul rótták az iskolaköröket, és korukat 

meghazudtoló érettséggel, fegyelmezettséggel vettek részt a kerületi sportéletben.  

A sikersorozat már ekkor elkezdődött.  

A mezei futóverseny valamint a többpróba őket is próbára tette, de a csapatszellem 

és a lelkes szülői gárda biztatása mindvégig legyőzhetetlen volt.  

A gyerekek közül többen egyénileg is eredményes sportolók. 

A csapat négy éven keresztül lelkesen és kitartóan készült a különféle kerületi 

versenyekre, melyeket sorozatosan meg is nyert.  

A vándorserleget most a kerületi váltóversenyeken elért töretlen győzelem sorozattal 

érdemelték ki. 

A csapat állandó tagjai: Bálint Laura, Brehel Enikő, Fóris Laura, Herman Alexander,  

Magyar Emma, Nagy Attila, Vári Barnabás, Vigh Teodóra, Vranek Máté 

 

A csapat irányítója, felkészítője: Faragó Erzsébet 
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CSOPORTOS MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGÉRT: 3.D OSZTÁLY 

Az eltelt három év alatt egyre nagyobb létszámban és egyre eredményesebben 

vesznek részt a művészeti jellegű versenyeken, pályázatokon. Aktív tagjai 

a kamarakórusnak, a lánykórusnak, a színjátszó társulatnak. Többen hangszeren 

játszanak, szolfézst tanulnak.  

Osztályszintű megmutatkozásra is egyre összefogottabban, kitartóbban készülnek. 

Színvonalas műsorral vettek részt a Polgár Centrumban rendezett karácsonyi 

előadáson, minden évben a Károlyi Fesztiválokon.  

Két éve az Ady-családi napra szabadtéri előadással, idén a Mese, zene… csudajó! 

kerületi rendezvényre látványos Strucctánccal készültek. 

Kerületi bemutatón bizonyították be, hogy a tanítási órán is képesek rendkívül 

tartalmas és színvonalas ének-zenei tevékenységre.                                                      A 

kézműves területen is igényesek és sokoldalúak. Gyönyörű képzőművészeti és 

irodalmi alkotásaikkal sok díjat nyertek pályázatokon, kerületi és fővárosi 

versenyeken. Eddigi teljesítményüket figyelembe véve, örömmel adjuk át nekik a 

csoportos művészeti tevékenységért járó serleget.  

Tanítóik: Antal Gáborné Géczi Beáta, Kérdő Gizella 

 

CSOPORTOS MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGÉRT: 4.B OSZTÁLY 

A 4. b osztály ebben a tanévben is, akár az elmúlt években, igyekezett kimagasló 

eredményt elérni művészeti tevékenység területén.  

Nagy számban tagjai a lánykórusnak és a kamarakórusnak, többen is részt vettek a 

színjátszó társulat előadásában a művészeti gálán. A Kamarakórus tagjai szerepeltek a 

Művészeti Gálán, a Zenehíd kórustalálkozón, karácsonyi előadásokban több 

helyszínen. Néhányan táncolni tanulnak, vagy hangszeren játszanak. 

Osztályszinten is szívesen fellépnek közönség előtt. Ebben a tanévben nagy sikerű év 

végi műsort adtak Szülőknek. A Károlyi Fesztiválon egy dalcsokor mellett a Bikfi-

bukfenc-bukferenc című mesét játszották el nagy sikerrel.  

A szülők támogatják a gyerekek művészeti tevékenységét, segítségükkel külön 

meglepetés-műsorral lepték meg tanítóikat karácsonykor és év végén is. Sok sikert 

kívánunk nekik a további évekre! 

Tanítóik: Kissné Burka Margit és Györkös Bernadett 
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LEGJOBB KÖZÖSSÉG: 4.A OSZTÁLY 

Még alig ültek be az iskolapadba, szinte egymás nevét sem tudták, máris 

bizonyították, hogy érzelmi intelligenciájuk nem mindennapi. Az osztályba nyelvtudás 

nélkül, egy idegen kultúrkörből érkező kisfiúval szemben is empatikusak, toleránsak 

voltak. Megértették, megérezték, hogy tanítóikat is segíteniük kell, melyhez szüleik is 

partnerek voltak. 

Érzelmi intelligenciájuk a másság elfogadásának tekintetében sokszor 

megmutatkozott a 4 év során. A korukhoz képest mutatkozó nem mindennapi 

érzékenységgel sokszor meglepték tanítóikat. Olyan szociális helyzetek tanúi és 

részesei voltak, melynek kezelése még a felnőtteknek sem könnyű.  

Sokszínűségük, egymással szemben tanúsított önzetlen segítőkészségük önmaguk és 

társaik érzelmi és szociális fejlődését is szolgálta.  

Ez megmutatkozott a tanulmányi munkájukban is. Rendkívül jó együttműködésben 

tudnak csoportmunkában és páros munkában is dolgozni a tanórákon és a 

versenyeken. 

A sok közös játék, tevékenység, program, táborozás, a gyakori együttműködés számos 

sikerhez vezette őket. Mindezt oklevelek sora, számtalan önként vállalt szereplés és 

pályázati eredmény bizonyítja. Kiemelkedő eredmények születtek a matematika, a 

magyar irodalom, a művészeti és sporttevékenységek területén is. 

Sokszor iskolán kívül is megmutatták, mi mindenben különlegesek. Példázza ezt 

művészet, tudomány, sport, és az iskolán kívüli helyszíneken, idegenektől nem 

egyszer kapott szóbeli dicséretek. Méltóak a legjobb közösségnek járó 

vándorserlegre.  

 

Tanítóik: Faragó Erzsébet és Garamszegi Anett 
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LEGJOBB KÖZÖSSÉG: 4.C OSZTÁLY 

A 4.c osztály egytől egyig olyan gyerekekből áll, akik az iskolai életet nagyon élvezik. 

Szeretnek iskolába járni, szeretnek együtt lenni, együtt tevékenykedni a tanítási 

órákon és szabadidejükben egyaránt.  

Harmonikus, nyugodt légkörben telnek napjaik. A közösség tagjai elfogadják egymást, 

képesek együttműködni, sokan bizalmas barátságot alakítottak ki a négy év alatt. 

Mindennapi együttműködésükre jellemző, hogy segítenek egymásnak, tudnak örülni 

egymás sikerének, elismerik az erőfeszítést, a szorgalmat és a tehetséget. 

Lelkesen készülnek a különböző versenyekre, ahol szép eredményeket érnek el, 

rendszeresen szerepelnek iskolai és kerületi rendezvényeken. Figyelnek arra, hogy 

osztályukról, iskolájukról az őket látó, halló emberek kedvező, elismerő véleményt 

tudjanak alkotni. Ezt bebizonyították ebben a tanévben a nyolcszori színházlátogatás 

alkalmával. Iskolatársaikkal barátságosak, a felnőttekkel tisztelettudóak. 

Mindenki tudja és elfogadja, hogy az iskolában az egyik legfontosabb tevékenység a 

tanulás. Ebben a tanévben is nyolcan értek el kitűnő tanulmányi eredményt. Ebben a 

közösségben divat sokat olvasni. Büszkék írásos munkáikra. Többen publikáltak az 

Újpesti Naplóban is cikkeket. 

Elsős koruk óta a mai napig gyönyörködhetünk éneklésükben, néptánctudásukban, 

versmondásukban és a kézműves munkáikban.  

Összetartozásukat mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy idén nyáron már a negyedik 

osztálytáborukra készülnek. A 4. c-sek tevékeny, sokszínű közössége az alsó 

tagozatnak. Köszönjük szüleik támogatását! 

Tanítóik: Nagy Hajnal és Széll Beáta 

 

 

 

 

 

 


