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LEGJOBB TANULÓ 

Karasszon Ahmed 4.a 

Ahmed már elsős korában kiemelkedően érdeklődő, kíváncsi, tudásvággyal teli kisfiú volt, s 

mindez még most is így van, a negyedik tanév végén. Nincs olyan tanóra, amire ne készülne 

fel maximálisan. 

Nyitott, fogékony, úgy a tudomány, mint a művészetek iránt. Gyönyörűen olvas, 

választékosan beszél, rendkívüli érdeklődést mutat a matematika iránt, és a sportolásban is 

elöljár. 

Vállalja a kihívásokat, versenyhelyzetben is lehet rá számítani. 

Részt vett az olvasó-versenyen, a Bolyai magyar, matematika és a természetismereti 

versenyen is, csapatával az első tíz közé került. 

Színészi képességeit sajnos nem tudta megmutatni az alsós fesztivál elmaradása miatt, 

pedig főszerepre készült. 

Mindig mosolygós, lelkes, szerény és őszinte. 

Tiszteli, elismeri szüleit, nevelőit. 

Osztálytársai szívesen barátkoznak vele, tud irányítani, de alkalmazkodni is, őszinte, odaadó 

barát. 

Kreatív ötletekkel, rugalmas hozzáállással és empátiával van jelen a közösségben. A 4 év 

alatt mindig öröm volt őt tanítani, minden benne volt a csillogó szemében. Ahmed egy igazán 

klassz fiú! 

 

Tanítói: Faragó Erzsébet és Molnár Erzsébet Aranka 

 

 

LEGJOBB TANULÓ 

Székelyhidi Nóra 4. b  

Nóra az elmúlt 4 év során mind tanulmányi, mind közösségi tevékenység terén kiemelkedő 

munkát végzett.  

Kedves, szerény kislány, aki első osztálytól kezdve minden tanévben kitűnő tanulmányi 

eredményt ért el, végtelen szorgalom és kitartás jellemzi. Magatartása is példamutató, 

segítőkész mindenben, felnőttekkel és gyerekekkel egyaránt. 

Kimagasló tanulmányi munkája mellett rendszeres résztvevője volt az iskolai és kerületi 

matematikai és környezetismereti versenyeknek, ahol szép eredményeket ért el. Csapatban 

is jól tud együttműködni. 

A Károlyi Fesztiválok alkalmából megrendezett osztályműsorok kiemelkedő szereplője volt.  

Iskolai munkája mellett a sport is fontos szerepet kapott életében. Ritmikus 

sportgimnasztikában fejleszti magát, nagyon sok érme van már, ami eredményeit bizonyítja. 

Tanítói: Kissné Burka Margit és Györkös Bernadett 
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LEGJOBB TANULÓ 

Kanyó Réka 4.c 

Réka a közösség 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. Teljesítménye a távoktatás ideje alatt is 

kiemelkedő volt. 

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

ilyen fajta kihívásoknak. Minden évben oszlopos tagja volt a Bolyai Anyanyelvi, Matematikai, 

Környezetismereti verseny csapatának, ebben az évben az Olvasni jó kerületi irodalmi 

versenyen 1. helyezést ért el csapatával.  

Évről évre színvonalas alkotásokat nyújtott be a Károlyi-pályázatra. Idén arany fokozatban 

részesült digitális prezentációjával. A kerületi ének versenyeken mindig arany fokozatot 

kapott. Több kerületi rajzversenyen díjazták gyönyörű alkotásait. Mind e mellett fuvolát tanul. 

Meghatározó tagja volt az Iskolarádió műsorainak. Réka akaratereje, kitartása, hozzáállása, 

szorgalma és önállósága példaértékű lehet társai számára. 

tanítói: Nagy Hajnal és Széll Beáta 

MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGÉRT 

Varga Lili 4. C 

Lili elsős kora óta szinte minden művészeti területen jeleskedik. 

Az irodalom iránti rendkívüli érdeklődését igazolják kiemelkedő eredményei: 

- A Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny meghatározó tagja 

- Az „Olvasni jó” ker. irodalmi csapatversenyen tavaly 4., idén 1. helyezést értek el 

- A kerületi versmondó versenyek rendszeres résztvevője. 

- A Károlyi-pályázaton minden évben dobogós helyezést kapott. 

- Elképesztő érzékkel ír fogalmazásokat. 

- Minden kerületi csoportos énekversenyen aranyfokozathoz segítette csapatát  

- Aktív és tehetséges tagja a színjátszó társulatnak. 

- A néptánc iránti szeretetét, rátermettségét a négy év alatt számtalanszor bizonyította 
különböző fellépéseken. 

- Képzőművészeti tevékenysége is figyelemre méltó. Sok iskolai és kerületi rajzpályázaton 
ért el kimagasló eredményt. Többször is megcsodálhattuk gyönyörű rajzait, igényes 
képzőművészeti alkotásait, úgy az iskola falain, mint a kerület különböző kiállítóhelyein. 
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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JÓ SPORTOLÓ KÖZÖSSÉG 

 
A 4. évfolyam sor-és váltóverseny csapata 
 
A csapat tagjai elsős koruk óta szorgalmasan, kitartóan, lelkesen készültek a különböző 

sportversenyekre az újpesti diákolimpia keretében. 

Kimagasló teljesítményükkel elérték, hogy a sor- és váltóversenyen kétszer  állhattak a 

dobogó első helyén, és kétszer a másodikon, 

A mezei futáson és a többpróba kerületi versenyeken is jeleskedtek.  

A felkészülésben mindent megtettek, hogy tagjai lehessenek a csapatnak. 

Biztatták egymást, fáradhatatlanok voltak, energikusak, elszántak. Élt bennük a tetterő és az 

összetartás, mindig a csapat volt számukra a fontos. 

A gyerekek – egyénileg - többféle sport tevékenységben is részt vesznek komoly sikerekkel. 

De mindig fokozott élmény és boldogság, amikor a csapat minden tagjának egyszerre 

akasztják nyakába az aranyérmet, és az örömben is osztozhatnak. 

 

A csapat tagjai: Horváth Adrienn, Huber Kleopátra, Szabó Dorina, Hirbik Zalán, Karasszon 

Ahmed, Milavecz Dániel és Orova Tamás 4.a-s, és Révai Balázs 4.b-s tanuló. 

Felkészítőjük: Faragó Erzsébet 
 
 

CSOPORTOS MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGÉRT 

4.c osztály 

A 4.c osztály tagjai immár négy éve rendszeresen képviseltetik magukat, és képviselik 

iskolánkat valamennyi művészeti ágban, kerületszerte. Fellépéseikre, néptáncos 

produkcióikra nagy lelkesedéssel, kitartó gyakorlással, örömmel készülnek.  

A színjátszó társulat tagjaként négyen csillogtatták meg tehetségüket a színpadon több 

ízben is. Nagy sikerrel szerepeltek – felkérésre – a kerületi versmondó verseny ünnepi 

műsorán és a kerület nyugdíjasklubjának szervezett karácsonyi rendezvényen. Rendszeres 

szereplői az Iskolarádió műsorainak, narrátor szerepben és hangszerjátékkal is ügyeskedtek 

a zene világnapján. 

Idén a kerületi versmondó versenyen három tanuló is eredményesen szerepelt. Büszkék arra 

is, hogy a kerületi énekversenyen minden évben többen is az osztályból arany minősítésben 

részesültek. Három kerületi, nívós rajzpályázaton értek el dobogós helyezést. Számos 

munkájuk került kiállításra. Az osztályból több gyerek lelkes tagja az iskola kórusainak. 

Négyen hangszeren tanulnak.  

Ebben a tanévben 12 gyerek nyújtott be kreatív munkát a Károlyi Pályázatra, akik közül 9 

tanuló dobogós helyezést ért el. A prezentációs versenyen, színvonalas kommunikációval 

mutatták be nyilvánosan is digitális prezentációjukat. 6 gyerek arany minősítést ért el.  

Eredményességük, lelkesedésük példaértékű, ezért méltán nyerhetik el immár másodízben a 

művészeti tevékenységért járó vándorserleget.  

Sajnáljuk, hogy idén elmaradt a Károlyi fesztivál és a kerületi énekverseny, ahol ismételten 

megmutathatták volna kiemelkedő művészeti képességüket.  

Tanítóik: Nagy Hajnal és Széll Beáta 
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CSOPORTOS MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGÉRT 

 

A Károlyi fiú énekegyüttese 

A Károlyi fiúkórusa már majdnem 50 tagot számlál. Ebből a csoportból vált külön a 
legeltökéltebb 13 énekes, mely összetartó közösséggé vált, és énekegyüttes néven válik 
egyre ismertebbé Újpesten.  
 
Az elnevezés tudatos stílus-választásra utal: számaik többsége nem gyerekdal, hanem 
különböző zenei területekről átvett zeneszám átdolgozása, amely rendszerint a csoport 
számára íródik. A kapucnis egyenruhában színpadra lépő fiúcsapat előadását a harsány, de 
tiszta, többszólamú hangzás, és bátor színpadi jelenlét jellemzi, az összhatás különleges, és 
felemelő. 
 
A csoport komoly repertoárral rendelkezik, fellépéseiken néha 6-7 számot is előadnak, 
mindig osztatlan sikert aratva. A daltanulást saját belső honlapjukon elérhető zenei alapok 
segítik. 
 
A karácsonyi időszakban komoly fellépés-sorozatot teljesítenek. Minden télen meghívást 
kapnak az újpesti szabadtéri színpadra és az idősek otthonába, de tavaly eleget tettek az 
újpesti zeneiskola évzárójára szóló meghívásnak, idén pedig szerepeltek az újpesti 
nyugdíjas klub karácsonyán, a kerületi szavalóverseny záróműsorán, az idősek otthonában, 
valamint a Lions Club karácsonyi műsorán, és idén először a felsős Károlyi Fesztiválon is, 
hiszen tagságuk fele már felső tagozatos. 
 
A járvány időszakában Karantén-kórust alakítva készítették el legújabb számuk hang- és 
videofelvételét, amely a Károlyi Gimnázium YouTube csatornáján elérhető. 
 
Az énekegyüttes jelenlegi tagjai: 
 
Nagy András Gergő, Turán-Schnitta Máté, Prekup Vilmos, Juhász Ákos, Petrecz 
Dániel,Pirositz Márton, Turán-Schnitta András, Melnicsok Alex, Varga Máté, Pakó Roland, 
Révai Balázs, Környei Benedek és Pirositz Benedek. 
 
A csoport vezetője: Veszprémi Gábor 

 
 
 

 

 


