
 Az életetek egyik fontos szakasza most le-
zárul, de egy újabb kezdődik, ami reményekkel, 
kihívásokkal élményekkel lesz teli. Elindultok 
felfedezni a nagyvilágot, ki bátrabban, ki meg-
szeppenve indul majd el a rögös úton, amelyen 
lesznek útelágazások, szép és nehéz pillanatok, de 
mindig számíthattok szüleitek, barátaitok támo-
gatására.  Ne féljetek, mert akinek vannak céljai, 
bátran küzd, bízik önmagában, az mindent elér-
het. Az élet gyönyörű és küzdelmes. Azt, hogy 
milyen tartalommal töltöd meg az életedet, az 
elsősorban rajtad múlik. Esther Hicks amerikai 
írónő gondolatait szeretném idézni, aki így fogal-
maz: „Bárki lehetsz, bármit tehetsz, bármire szert 
tehetsz. Születésedtől fogva megillet a jog, hogy 
életed megteljen minden széppel és jóval.” Meg-
nőtt a szárnyatok és már repülni szeretnétek egy 
másik, számotokra még ismeretlen, felfedezésre 
váró világ felé. Az itt eltöltött nyolc év alatt sok 
szép emlékkel, élménnyel, tudással gazdagodhat-
tatok. Emlékszem, amikor kis elsősként átléptétek 
iskolánk kapuját, milyen megszeppenve álltatok a 
tanévnyitó ünnepélyen. Majd Andi néni és Vera 
néni szárnyai alatt gyarapodott tudásotok. Aztán 
egymásra találtunk és a közös élmények, beszélge-
tések révén igazi közösségé váltunk, ahol egymást 
biztatva, jó hangulatban töltöttük el ezt a négy 
esztendőt. Büszkeséggel tölt el, hogy a szemem 
előtt bontakozott ki egyéniségetek, mindig szere-
tettel fordultatok egymás felé, öröm volt veletek 
együtt lenni, közösen tanulni, nevetni, kirándulni 
és még sorolhatnám a sok szép emléket. Tudtuk, 
hogy eljön ez a pillanat, és ezt Ti  meg is fogal-
maztátok  karácsonykor: „Gabi néni, tudja, hogy 
ez az utolsó közös karácsonyunk?”. Ez számomra, 
akkor egy meghatározó élmény volt, amit a szí-
vembe zártam, mert olyan jó érzés volt hallani, 
és érezni, hogy mennyire meghatározó volt szá-

motokra a kis osztályközösségünk, és megerősí-
tést is kaptam, hogy talán valamit jól csináltam.  

Sajnos ez a búcsúzás nem olyan, mint a megszo-
kott, mert az élet egy kicsit közbe szólt, a kiala-
kult járványhelyzet miatt az utolsó három hóna-
pot nem tölthettük együtt. Remélem, hogy ennek 
ellenére szép emlékeket visztek magatokkal! A 
tarisznyátokat útravalóként néhány jó tanáccsal 
szeretném megtölteni. Merjetek önmagatok len-
ni, és higgyétek el, hogy kitartással, szorgalom-
mal mindent elérhettek! Kívánom Nektek, hogy 
álmaitok váljanak valóra, és nem az a lényeg, hogy 
nagy emberek legyetek, hanem az, hogy meg-
találjátok a boldogságot, az örömöt az életben. 
Végül Petőfi Sándor szavaival búcsúzom Tőletek!  

„Az életcél boldogság, de elébb
Fáradni kell, hogy ezt a célt elérd,

Ugy ingyen ahhoz senki sem jut el,
Ahhoz nagyon sok mindenféle kell:

A becsülettől soha el ne térj
Sem indulatból, sem pedig dijért”

Köszönöm Nektek, hogy négy évig az osztály-
főnökötök lehettem és sok szeretettel gondolok    
Rátok! 
     Gabi néni   

Kedves Ballagó Diákjaim!

Nivegy   völ       i   Csengőszó
Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Zeitschrift der Nivegy—Taler Nationalitaten Grundschule und Musikschule 
Balatoncsicsó/Tschitschau
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Krónika

Február

4-én a zeneiskolások egy csodálatos újévi-farsangi koncert keretein belül mutatták meg a lelkes 
közönségnek, hogy mi mindent tanultak meg az elmúlt időszakban.

8-án megkezdődött az Ovi-suli nevű rendezvénysorozatunk Németh Zsuzsa vezetésével, melynek 
keretein belül az ovisok megismerkedhettek az iskolával és a leendő pedagógusaikkal.

17-én a DSD Pilot nyelvvizsgáján Gondos Luca 7. osztályos tanulónk vett részt, melyre Lakatos 
Mónika készítette fel.

19-én rendezték meg Bodajkon a Kosáry Domonkos történelemverseny középdöntőjét, melyen 
Godány Levente és Vidákovics Levente 8.osztályos tanulók vettek részt, Megyeri Csilla tanárnő 
vezetésével.

A 8. osztály tanulói, osztályfőnökük, Birkásné Dózsa Gabriella kíséretében, a Lázár Ervin Prog-
ram keretein belül megnézték a budapesti Nemzeti Színházban a Csongor és Tünde című szín-
előadást. 

21-én csaptunk egy fergeteges farsangi mulatságot, a DÖK, Dombi Gábor és a szülői munkakö-
zösség összehangolt munkájának köszönhetően.

24-én a 4. osztály tanulói, osztályfőnökük Németh Zsuzsa kíséretében, a Lázár Ervin Program 
keretein belül Balatonfüreden az Eötvös Loránd Általános Iskolában a Budapesti Filharmóniai 
Társaság „Kezdetben vala a zene...” című előadását, a 7. osztály tanulói pedig a „Magyarnak len-
ni...” című előadását nézték meg, Varga Ágota kíséretében. 

26-án a felsős tagozatokkal a történelem óra keretein belül emlékeztünk meg a kommunista dik-
tatúra áldozatairól Megyeri Csilla vezetésével.

Az Országos Lotz János Szövegértési és Helyesírási Verseny megyei döntőn Godány Levente a 8., 
míg Vidákovics Levente a 11. lett. Felkészítette őket Horváthné Simon Marianna.

A megyei könyvtár alsósok számára szervezett Mesevetélkedőjén a 4. osztályosok 2 csapattal is 
továbbjutottak a 4. fordulóba.

Az iskola elérhetőségei: 8272 Balatoncsicsó 
    Fő u, 1/a
    87/479-412
          87/579-004
    csicsosuli@nivegy-bcs.sulinet.hu
    igazgato@csicsosuli.hu
            www.csicsosuli.hu
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Krónika

Március

4-én az előző évekhez hasonlóan, idén is úszásoktatásra indultak a 3-6. osztályosaink Balaton-
füredre szerdánként, Dombi Gábor, Kereszturi László és Vikopálné Medgyes Ildikó kíséretében.

6-án a hatodik osztályosok Varga Ágota osztályfőnök kíséretében megnézhették a Fővárosi Nagy-
cirkusz Fesztivál + című előadását Budapesten, a Lázár Ervin Program jóvoltából.

12-én a nyolcadik osztályból Godány Levente és Vidákovics Levente részt vettek a DSD nyelvvizs-
ga írásbeli részén, felkészítő tanáruk Lakatos Mónika volt.

13-án a negyedikesek Németh Zsuzsa vezetésével interaktív műsorral emlékeztek meg az 1848/49-
es forradalom és szabadságharc hőseiről.

Ebben a hónapban ismét pályáztunk az ökoiskolai címre, melyet három évente kell megújítani.

Április

18-án a Mozaik országos többfordulós tanulmányi levelezőversenyen természetismeret 5-6. kate-
góriában a hatodikos Plavecz Melani 1. helyezést ért el, biológia 7-8. kategóriában pedig Godány 
Barnabás, Gondos Luca és Pintér Marcell a 8. helyet tudhatják magukénak. Felkészítő tanáruk: 
Birkásné Dózsa Gabriella

24-én a #maradjotthon TrachtTag kezdeményezésen vett részt a családjukkal Horváthné Simon 
Marianna és Tihanyiné Baki Zsuzsanna.

A 6.osztályosok, Kercselics Fanni, Selyem Luca, Tihanyi Anna csapata a VUK (Verein Ungarnde-
utcher Kinder) 4 fordulós népismereti tematikájú országos levelező versenyén a 11. helyen végez-
tek. Segítőik Lakatos Mónika, Nagy Viola és Tihanyiné Baki Zsuzsanna.

A BMI (Német Belügyminisztérium) pályázatán 10 tabletet és ezek számára tárolódobozokat 
nyertünk. Köszönjük a pályázatíróknak, Kereszturiné Semetka Juditnak és Tihanyiné Baki Zsu-
zsannának.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt pályázatán nyert 700.000 forintból nem az ausztriai nyelvi tábor, 
hanem egy helyi gasztrotábor kerül majd megvalósításra.

Czegény Anna, környékbeli lakos, jóvoltából, iskolánk gyarapodott egy Vadászrepülőgépek című 
hétkötetes gyűjteménnyel és egy mini asztali csocsóval.

Kedves Olvasó!

Annak, aki már több számát is lapozgatta a Nivegy-völgyi Csengőszónak, feltűnhet, hogy ez 
alkalommal nem a megszokott rovatokkal jelentkezünk. A világot megrengette a Covid-19 ví-
rus. Ez a rendkívüli helyzet a mi országunk oktatását is alakította. Így a mi kis iskolánk is táv-
oktatásba kezdett. Ezért ez a szám rendhagyó. Most a kirándulások és az izgalmas programok 
helyét átvette a digitális oktatás, a Csicsósuli – féle távoktatás.      
           Megyeri Csilla
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Búcsúzunk

Bocskay Zsófia

középiskola, ahová felvettek: Veszprémi SZC Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziu-
ma, német nyelvi előkészítő, vállalkozási ügyviteli ügyintéző szak

20 év múlva: Két gyermek édesanyja leszek, egy családi házban fogunk lakni falun, mert ott csen-
desebb az élet. Egy nagy vállalatnál leszek ügyintéző, de csak 6 órában, hogy több időt tölthessek 
a családommal. Két nyelven fogok beszélni. A tánc lesz a hobbim és minden nap fogok futni.

iskolai élményem: Vera nénivel a Kis-Balatonnál jártunk, ahol nem kíméltek bennünket a szú-
nyogok. Hazafelé a buszon úgy vakaróztunk mintha bolhásak lettünk volna.

Dobosi Albert

középiskola, ahová felvettek: Veszprémi SZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépis-
kolája és Szakiskolája ács

20 év múlva: Lesz egy feleségem, több gyermekünk, gyönyörű kertes házam itt a környéken. Egy 
ács vállalkozásom, amit a feleségemmel fogunk vezetni. Egy kék Skoda Octavia autóm.

iskolai élményem: Amikor másodikos koromban az egész iskola elment számháborúzni és nem 
bírták leolvasni a számom egész végig és  végül az izzadságtól leszakadt a fejemről mivel papírból 
volt.

Godány Levente

középiskola, ahová felvettek: Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola 
és Kollégium, 9. évfolyam

iskolai élményem: Amikor elsős voltam az 1. napon 5 piros pontot kaptam.

Hazafi Brigitta

középiskola, ahová felvettek: III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és AMI Zirc, 
grafikus

20 év múlva: Lesz egy férjem, 3 gyerekem és egy jó állásom, ami a művészettel kapcsolatos, és 

ahol szeretek dolgozni. Az, hogy hol lakunk majd, nekem mindegy.

iskolai élményem: Igazából mindenre. Az eltöltött 8 évre úgy egészében. Arra, mikor beléptünk 
az iskolába, arra, hogy mennyit játszottunk és nevettünk, hogy megkergettem a Levit (vagy a töb-
bieket is néha) és arra, hogy együtt voltunk (jóban rosszban).
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Búcsúzunk

Soós Árpád

középiskola, ahová felvettek: Veszprémi SZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépis-
kolája és Szakiskolája, festő- mázoló

20 év múlva: Lesz egy autóm, meg remélem egy telkem. Itt, Szentantalfán szeretnék lakni és egy 
cégnél dolgozni.

iskolai élményem: Az egész 8 évre jó visszaemlékezni. Sokat nevettünk (sokszor órán, aminek a 
tanárok szerintem nem örültek) és jókat játszottunk.

Takács Gerda

középiskola, ahová felvettek: Balatonfüredi Szent Benedek Középiskola és Kollégium, cukrász

20 év múlva: Húsz év múlva talán lesz egy férjem, és egy nagy kertes házunk, ahol együtt élünk 
és neveljük a gyerekeinket. Cukrászként szeretnék majd dolgozni, és sok finomságot sütni a gye-
rekeimnek. Itt a Balaton közelében szeretnék majd élni, mert itt nagyon szép a táj. Itt is szeret-
nék majd munkahelyet keresni. A gyerekeimet majd ebbe az iskolába szeretném beiratni, mert 
nagyon családias ez az iskola.

iskolai élményem: Gabi néni poénjai nagyon tetszettek pl.: hogy toroköblítő helyett törököblítőt 
mondott. Meg ilyesmi...

Vidákovics Levente

középiskola, ahová felvettek: Lóczy Lajos Gimnázium Balatonfüred, műszaki-informatika 
specializációs angol nyelvi előkészítő évfolyam

20 év múlva: Talán lesz egy feleségem és egy farm, ahol élni fogunk. (A farm az a tanya.) Nagy-
családos szeretnék majd lenni, és számítógépen dolgozni. Szerintem itt fogok majd lakni a Balcsi 
közelében, de hogyha nem változtatnak a fizetéseken, akkor van rá esély, hogy külföldön fogok 
letelepedni.

iskolai élményem: A nyelvtanverseny, ahol azt hittem hogy 5. leszek, de 2. lettem, a poén az volt 
hogy csak az első jutott tovább... Meg a töriverseny, ahol volt a büdös wc és majdnem megfullad-
tam az oxigénhiánytól és talán ideiglenes mérgezést is kaptam a szagtól...

A középiskolai tanulmányaikhoz sok sikert, kitartást kívánunk!
          
          Az iskola nevelőtestülete
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Ökosuli

Mottónk:

„Örökösen „meghódítjuk” a természetet, a 
teret, hegyeket, sivatagokat, baktériumo-
kat és rovarokat, ahelyett, hogy megtanul-
nánk, hogyan lehet egy harmonikus rend-
szerben együttműködni velük.”  
     Alan Watts

 Iskolánk nevelőtestülete az idei tan-
évben is egyik kiemelkedő feladatának 
tekintette az ökoiskolai munkatervben 
megfogalmazott célkitűzések, feladatok 
megvalósítását. A programjainknál az el-
sődleges szempont tanulóink természet-és 
környezettudatos szemléletének a formálá-
sa, a diákokkal való közös együttműködés, 
a maradandó élmények nyújtása volt a cél. 
Továbbra is kiemelt feladataink között sze-
repelt az energiával, vízzel való takarékos-
kodás, a szelektív hulladékgyűjtés. Fokozott 
figyelmet fordítottunk az értékmegóvásra, a 
rongálások megakadályozására, az iskola 
környezetének, osztálytermeknek szebb és 
barátságosabbá tételére. Tovább folytattuk 
az iskolai faliújság zöldítését, a dekoráció-
kat évszakokhoz és fontos eseményekhez 
igazítottuk. Az ősz folyamán bekapcsolód-
tunk „A Világ Legnagyobb Tanórája” ok-
tatási projekt megvalósításába. Tanulóink 
figyelmét felhívtuk a Földet érintő legfon-
tosabb globális problémákra és megismer-
tettük velük a globális célokat. Folytattuk az 
Életrevaló 7 szokás mentálhigiénés progra-
mot. Az őszi témanap rendhagyó jelleggel 
a Márton-napi hagyományok megrendezé-
séhez kapcsolódott. A tanév egyik legsike-
resebb rendezvénye volt, amelyen a szülők 
is részt vettek nagy számban. Az ősz folya-
mán természettudományi kirándulást szer-
veztünk Budapestre az úticél Füvészkert és 
a Természettudományi Múzeum volt. Az 
iskola tanulóinak 50%-a részt vett ezen a 
programon. A zökkenőmentes lebonyolí-
tásba a szülők is bekapcsolódtak. A tavasz 
folyamán is szerettünk volna szervezni egy 

kirándulást, de sajnos ennek megvalósítása 
elmaradt a kialakult járványhelyzet miatt. 
Novemberben a 7. és 8. osztályos tanulók 
a Lóczy Lajos Gimnázium Öveges–laborjá-
ban jártak Balatonfüreden, ahol természet-
tudományi ismereteiket bővíthették látvá-
nyos kémiai kísérletek, biológiai vizsgálatok 
elvégzésével. A tél közeledtével immár ha-
gyományosan megszerveztük a téli madáre-
tetést, amelyet tanulóink nagy lelkesedéssel 
és önállóan végeztek. A mozgás fontossá-
gára is igyekeztünk a tanulóink figyelmét 
felhívni. Hagyományosan megrendezésre 
került az októberi emlékfutás, a Mikulás 
kupa. Az online oktatás keretében Gabó 
bácsi színes és izgalmas kihívásokkal ösztö-
nözte a felsős gyerekeket a sportolásra. Míg 
az alsós évfolyamokon Ildi néni, Laci bácsi 
és Judit néni adott érdekes feladatokat a 
gyerekeknek. A tavasz folyamán tanulóink 
5 alkalommal úszásoktatáson vehettek vol-
na részt, azonban ebből 3 foglalkozás a ki-
alakult vírushelyzet miatt elmaradt. Az óvo-
dával is törekedtünk az együttműködésre. 
A Németh Zsuzsa által szervezett Ovi-suli 
program keretében három alkalommal a 
leendő 1. osztályos tanulók ismerkedhettek 
meg az iskolai élettel. A szülői munkakö-
zösséget és a szülőket több iskolai rendez-
vényünkön való aktív részvételre biztattuk, 
adventi kézműves foglalkozás, zeneiskolai 
koncertek, karácsonyi műsor, farsangi ren-
dezvény. A gyerekek egészséges életviteli 
szokásainak kialakítására is nagy figyelmet 
fordítottunk. Már évek óta részt veszünk 
az „Iskolagyümölcs-programban”. A védő-
nő Rózsa Gabriella több alkalommal isme-
retterjesztő előa-
dások keretében 
próbálta tanulóink 
figyelmét felhív-
ni az egészséges 
életviteli szokások 
fontosságára. 
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Már tudok írni, olvasni

A DADA- program keretében 2 alkalom-
mal az alsós tanulóink a természetvédelem 
jelentőségével, helyes viselkedési szokások 
betartásával és a szabályok fontosságával 
ismerkedhettek meg. Március hónapban 
megszerveztük a Beporzók- napja program-
sorozatot, melynek csak egyes elemeit sike-
rült megvalósítani a kialakult vírushelyzet 
miatt. A költészet napja online került meg-
rendezésre, akárcsak a Föld napja. A techni-
ka, rajz és kézműves szakkör foglalkozásain 
elsődleges szempont volt a természet- és 
környezettudatosság, sok természetes és 
újrahasznosítható anyagot használtunk. A 
gyerekek munkáinak nagy része a termé-
szetről, vagy a környezetvédelemről szólt. 
A tanév utolsó napján, sajnos nem a meg-
szokott ünnepélyes keretek között a 8. 
osztályos tanulóink képviselői immár ha-
gyományosan elültették emlék fájukat az 
iskola parkjában. A nyár folyamán induló 
tematikus táborban is elsődleges szempont 
a természet- és környezettudatosság, mely 
során a résztvevő gyerekek az indiánok ha-
gyományos életével, szokásaival és kulturá-
lis hagyományaival ismerkedhetnek meg. A 
tavasz folyamán elkészítettük az ökoiskolai 
pályázatunkat, melyben új célokat és válla-
lásokat fogalmaztunk meg az elkövetkezen-
dő három tanévre, és bízunk abban, hogy 
pályázatunk sikeres lesz és megtarthatjuk 
ökoiskolai címünket.

Elmondhatjuk, hogy az idei tanévben is vál-
tozatos programokkal próbáltuk tanulóink 
figyelmét felhívni a természet- és környe-
zettudatosság fontosságára. Itt szeretnénk 
köszönetet mondani a programba részt 
vevő, tanulóinknak, pedagógusoknak, szü-
lőknek és minden támogatónak!

       
          Ökoiskolai munkacsoport

Már tudok írni, olvasni….

    2019. szeptember 2-án Balatoncsicsón 
15 kisgyerek kezdte meg az első osztályt. 
Egy nagyon érdeklődő, eleven kis csapa-
tot ismerhettem meg. Az iskola szabályait 
egészen gyorsan elsajátították, csak ritkán 
akadt össze a bajuszunk egy-egy nem meg-
felelő megnyilvánulás után. 

     Már az első héten, nagy örömükre meg-
tanultuk az első betűket is, majd szép las-
san a többit is. Aztán jött az összeolvasás, 
ami már egy kicsit nehezebb dió volt, de 
ki gyorsabban , ki egy kicsit lassabban, ám 
megbirkózott vele. Most pedig már meséket 
olvasunk.

    Az olvasással párhuzamosan írni is meg-
tanultak. Az egyik kedvenc gyakorlási for-
májuk volt, amikor zsemlemorzsába az 
ujjukkal írhatták először még csak a betű-
elemeket, aztán később a betűket is. Persze 
a gyakorlás közben mindig készült rajz is…  
Rettentően örültek, amikor a 2. félévben 
egy új betű tanulásakor a szavaikkal ők irá-
nyították a kezemet a megszokott kifejezé-
seinkkel. 

       Molnárné Titz Andrea
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Zeneiskolai hírek

 Zeneiskolánkban a második félév egy 
csodálatos újévi-farsangi koncerttel kezdő-
dött, mely 2020. február 4-én került megren-
dezésre. 

A gyerekek nagyon lelkesen készültek erre az 
alkalomra, és nagyon szépen muzsikáltak a 
közönség nagy örömére.

 Sajnos azonban a március hónap egy 
különleges helyzetet hozott, mellyel nem volt 
egyszerű megküzdeni zeneiskolánknak.

 A zene tanításához is nagyon szükséges 
a személyes kontaktus. Egy jó zenepedagógus 
folyamatosan monitorozza tanítványait, sok-
szor ellenőrzi a hangszerekhez és az éneklés-
hez elengedhetetlen, test és hangszertartást, a 
kéztartást, légzést, a megfelelő hangképzést.

Ezúton szeretnénk megköszönni a szülők tá-
mogatását, hogy segítették gyermeküket, és 
ezzel támogatták munkánkat, hogy a zeneis-
kolai tanulás is megvalósulhasson.

Bízunk benne, hogy szeptemberben egy új len-
dülettel, zökkenőmentesen kezdhetjük meg a 
tanévet.

Várunk benneteket szeretettel a zeneiskolába!

    Zenetanárok

Zenei humor

Aláírva

Richard Wagnert sokan bírálták, támadták 
életében. Egy ízben éppen társaság volt nála, 
amikor a postás egy levelet hozott. A zeneszer-
ző felnyitotta, s a papírlapon mindössze egyet-
len szó állt: „Hülye”.

Wagner elnevette magát. 

– Már sok olyan levelet kaptam, amelyet az 
írója elfelejtett aláírni, de ez az első, amelyben 
csak az aláírás szerepel.

 

A művésznő életkora

Joséphine Baker világhírű revücsillag élete 
utolsó heteiben, 68 évesen is korát meghazud-
toló frissességgel szerepelt Európa színpadja-
in.

Amikor Koppenhágában vendégszerepelt, az 
egyik tapintatlan újságíró a művésznő életko-
ra felől érdeklődött. Baker fanyar iróniával így 
válaszolt: 

– Harmincnégy az egyik lábam…

Zeneiskolai hírek
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          Zeneiskolai hírek
Doktori címet szerzett Ludmány János 

Tanár Úr!

Ahhoz már hozzá vagyunk szokva, hogy egy 
orvos, vagy egy ügyvéd doktori címet visel. 
De mi a feladata a zongorák doktorának?

Doktori címet az orvosokon és ügyvédeken kí-
vül az szerezhet, aki valamilyen tudományág-
ból jelentős kutatást végez, jelentős eredmé-
nyeket ér el, és ezt egy bizottságnak benyújtja 
elbírálásra. Ezen a tudományos doktori címen 
belül is két fajta doktor létezik, aki valamilyen 
elméleti tudományból (csillagászat, matemati-
ka, filozófia) doktorál, az ő nevük mellé a PHD 
rövidítés kerül. És van, aki valamilyen művé-
szeti tudományból szerzi meg a címet, nekik 
DLA kerül a nevük mellé. A PHD jelentése a 
filozófia doktora, a DLA jelentése Doctor Libe-
ralium Artium, azaz a szabad művészetek dok-
tora. Aki megszerzi ezt a fokozatot, jogosulttá 
válik, hogy egyetemen taníthasson, ezen kívül 
arra, hogy részt vegyen tudományos kutatá-
sokban.

Kérlek, mesélj arról, hogy hogyan vált a zene 
és a zongoratanulás lételemeddé és életutad-
dá?

Mivel zenész családba születtem, kisgyermek 
koromtól kezdve természetes volt a zene kö-
zelsége. Ezért nem is volt kérdés, hogy amikor 
eljött az ideje, három testvéremmel együtt en-
gem is beírattak a szüleim zeneiskolába.  Na-
gyon szerettem zongorázni, jól is ment, jött 
minden magától, így az általános iskola el-
végzése után szinte magától értődő volt, hogy 
ezen az úton indulok tovább. A Zeneművésze-
ti Szakközépiskola elvégzése után felvettek a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, azaz 
a Zeneakadémiára. Az ott töltött éveim alatt 
két évet tölthettem Salzburgban, világot látva, 
és így szélesítve tudásomat. Miután megsze-
reztem a diplomámat, jött a gondolat, hogy a 
doktori képzésnek nekivágjak. Ezt a döntést 
plusz hét év tanulás követte, amíg idén márci-
usban eljutottam a fokozat megszerzéséig.  

Nagy örömmel töltött el, hogy részt vehettem 
a doktori koncerted főpróbáján, melyet a ta-
polcai zeneiskola koncerttermében tartottál 
meg. Elvarázsolt az a zeneiség, és a könnyed 
játékosság, mellyel megszólaltattad a zon-
goradarabjaidat. Miért pont ezeket a dara-
bokat választottad? Mesélj, kérlek egy kicsit 
a kutató munkádról is!

Olyan műsort állítottam össze, ami a válto-
zatossága miatt színessé tesz egy másfél órás 
zongorakoncertet, valamint sokféle zongora-
technikára, hangszínre van bennük szükség. 
A két részből álló koncert első felében játszot-
tam egy Haydn zongoraszonátát, négy prel-
űdöt Debussytől, majd egy válogatást Bartók 
Béla: Gyermekeknek című művéből. A hang-
verseny második felében elhangzott Mussorg-
sky nagyszabású darabja, az Egy kiállítás ké-
pei. Ami kicsit kilóg a sorból, az a Bartók mű, 
amelyt azért vettem fel a műsorra, mert ebből 
a ciklusból írtam a disszertációmat, azaz, azt 
a szakdolgozatot, ami alapján elbírál engem a 
szakmai bizottság. Ez a munka azért kakukk-
tojás a műsoromban, mert ebben szerény ter-
jedelmű darabkákat fűzött össze a zeneszerző 
egy ciklussá, amik megbújnak a nagyszabású 
kompozíciók mellett. Ezzel pont azt szerettem 
volna megmutatni, hogy egy zenemű drámai 
mélysége és hatásossága nem a terjedelemtől 
függ. Kutatásomban az említett zongorada-
rab sorozatot olyan szempontból elemeztem, 
hogy a bejegyzett ujjrendek (amik magától 
Bartóktól származnak) mennyiben befolyá-
solják a zenei előadást. Tehát az írásom a da-
rab ujjrendjéről szól. Sokat segítettek ebben a 
gyerekek, akiket zongorázni tanítok, mert őket 
is megkértem néha, hogy abban a darabban, 
amit éppen a Gyermekeknek című kötetből ta-
nulnak, változtassunk az ujjrenden, így kívül-
ről is hallhatóvá váltak az apró eltérések. 

Gratulálok, büszkeséggel tölt el, hogy zeneis-
kolánkban tanítasz, és hogy kollégák lehe-
tünk.  

          Rábaközi Rita
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Deutsche Seite

VUK

Kercselics Fanni, Selyem Luca és Tihanyi 
Anna , hatodik osztályos tanulók jelentkeztek 
iskolánkból először a 2019/20-as tanévben a 
VUK ( Verein Ungarndeutscher Kinder = Ma-
gyarországi Német Nemzetiségi Gyermekek 
Szövetsége ) által szervezett versenyre. 

Az öt fordulós verseny német nemzetiségi 
népismereti tartalmakat feldolgozó verseny is 
egyben, természetesen német nyelven. 

Első körben a szürethez, majd a karácsonyi 
ünnepkörhöz kapcsolódó feladatokkal birkóz-
tak meg a lányok nagyon ügyesen. Nemcsak 
tesztek, kifejtendő feladatok, hanem sokszor 
fotókkal kísért megoldások is szerepeltek a 
versenyben. A harmadik forduló a foglalko-
zások, kézművesség témakörben- megelőzve 
a hatodikos tananyagot –jelentett kihívást a 
Három Könyvmoly nevű lelkes csapatnak. A 
negyedik forduló volt a legérdekesebb, amiből 
az egész hatodik osztály profitált!! A farsang 
témakörhöz kapcsolódóan a legizgalmasabb 
feladat a szalagos farsangi fánk elkészítése és 
annak PPT formában való prezentálása volt! 
Scheller Józsefné,  Erzsike ,szentjakabfai la-
kos készséggel vállalta, hogy a hozott alap-
anyagokból elkészíti a finomságot a népis-
meret órák keretein belül a hatodikosoknak. 
Lépésről-lépésre, minden tanuló kíváncsi és 
várakozó tekintetétől kísérve készültek el a 
gyönyörű, ízletes fánkok! A verseny legna-
gyobb sikerének azt tartom, hogy ezek után 
több otthonban is készültek a megadott recept 
alapján ezek a finomságok, nem volt hiábavaló 
az ismeretterjesztő gasztroóra! Az ötödik for-
duló, ami a húsvéti népszokásokat dolgozta 
fel főként, már az otthoni digitális munkarend 
alapján működő tanrend alá esett. Fanni ezzel 
is megbirkózott ügyesen, így ez a kör is sikere-
sen beküldésre került. A szervezőktől tudom, 
hogy menet közben sok csapat lemorzsolódott 
a mezőnyből, ezért is becsüljük a lányok kitar-
tását. A munka meghozta gyümölcsét: lánya-
ink az országos versenyen 11. helyezést értek 
el! Gratulálunk!

 

A dicsőségen kívül saját maguk, de az egész 
osztály tudása, műveltsége is gazdagodott. Aki 
nem ismeri és tiszteli a múltat, az nem lehet 
sikeres a jelenben és a jövőben sem.

Büszkék vagyunk rájuk, Fanni, Luca, Anna, 
GUT GEMACHT! 

Köszönet Mónika néninek a verseny techni-
kai- digitális lebonyolításában nyújtott segít-
ségéért!

           Tihanyiné Baki Zsuzsanna

DSD I nyelvvizsga

A 2019-2020-as tanévben is részt vettünk a 
DSD I nyelvvizsgán, amely ez alkalommal is 
a veszprémi Dózsa György Általános Iskolá-
ban zajlott. Hetedik osztályos diákok részvé-
telével január 17-én került megrendezésre a 
pilot próbanyelvvizsga.  Itt egy hetedikes ta-
nuló, Gondos Luca szóbeli próbavizsgán vett 
részt. 8. osztályos tanulóink, Godány Levente 
és Vidákovics Levente részvételével március 
12-én zajlott az írásbeli nyelvvizsga. Sajnos a 
kialakult helyzet miatt a szóbeli vizsgára nem 
került sor. A Dózsa György iskola vezetésével 
egyetértésben úgy gondoltuk, hogy a vizsga-
központ által előírt szigorú feltételekkel (in-
formatikai, technika eszközök) nem tudjuk 
vállalni a tanulók vizsgáztatását.  Úgy gondo-
lom, hogy tanulóink felkészítés során szerzett 
ismeretei azonban nem vésznek kárba, ezt a 
jövőben mindenképpen hasznosítani tudják.  

    Lakatos Mónika
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Digitális oktatás
1.osztály  

       Csilla néni már sejtett valamit előre, mert kialakított egy Drive felületet, amin keresztül 
elkezdődhetett az online oktatás. Nagyon büszke vagyok a gyerekekre, és még inkább az őket és 
engem támogató szülőkre, mert az első perctől kezdve számíthattam rájuk. Már az első napon 
megvolt mindenkinek az e-mail címe, és mindenki tudta az enyémet is, mert a beadandó felada-
tok ezen keresztül érkeztek. Egy-két hét alatt kialakult egy rendszer, ami bevált. Eddig minden 
problémát orvosolni tudtunk. Hetente egyszer telefonon, vagy ahol lehetséges Messengeren 
keresztül minden gyermek hangját hallottam, és sokukat láttam is. Ilyenkor olvastak egy keve-
set és néhány egyszerű matematikai példát oldottak meg. Ezeken a heti alkalmakon lehetőség 
volt arra is, hogy a felvetődő kérdéseket a tananyaggal kapcsolatban tisztázzuk, plusz segítséget 
adjak egy-egy kérdéshez. 

       Nagy ritkán a technika is megtréfált bennünket, de szerencsére ez igen ritkán fordult elő.

              Molnárné Titz Andrea

2. osztály

 A digitális oktatásra való átállás gördülékenyen zajlott, jól vette a második osztály ezt 
az akadályt. Sokat köszönhetek a szülőknek, akik végig támogatták és segítették gyermekei-
ket. Nagyon együttműködően és rugalmasan álltak hozzá ehhez a nem mindennapi kihíváshoz. 
Közösen alakítottuk ki azt a rendszert is, hogy vasárnap felkerült a drive-ra a heti tananyag, 
viszont dátum és tanóra szerinti bontásban, így mindenki a számára legoptimálisabb módon 
tudott részt venni az oktatásban. Bár távol voltunk egymástól, mégis bizonyos szempontból 
közelebb kerültünk egymáshoz a tanulókkal. Hol egy rajz feladatba rejtett üzenet („Szeretlek 
Ildi néni”), hol egy email („Ma nem akarok tanulni”) éreztették velem, hogy igazából mennyire 
szükségük van rám, ezért igyekeztem kedves szavakkal, motiváló üzenetekkel segíteni tanulóim 
hétköznapjait. A gyerekek egyénisége, kreativitása és az otthonról kapott támogatás mind-mind 
megmutatkoztak ebben az időszakban. Sok felejthetetlen alkotás is született. 

Néhány ezek közül:         Kristóf murvaraktára

Denton rajza, Madarak és Fák napja      Edmund hét szokás feladata   Norman hajója

           Vikopálné Medgyes Ildikó 
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Digitális oktatás
3. osztály

 2020. március 13-tól megváltozott a világ az iskolások és az ott dolgozók számára. A 
koronavírus néven elhíresült járvány alapjaiban rengette meg szokásainkat. Március 16-án ki-
fejezetten rossz érzés volt végig menni az üres iskola folyosóin és belépni egy tanterembe, ahol 
minden a folytatásra várt– füzetek, könyvek a padokban, rajzok a falakon, a hétvégére szek-
rényben felejtett tornacucc, a magatartástábla, aminek az értékelését már nem fogom beírni. 

De ez a helyzet új lehetőségeket is teremtett. A lexikális tudás megszerzése (sulykolása) háttér-
be került. Egy másik kompetencia terület fejlesztésének lehetősége került előtérbe. Az informá-
ció megszerzése, megértése, és igényes produktum elkészítése. 

Miután sikerült legyűrnünk a technikai akadályokat, elkezdődhetett a valós munka. Itt szeret-
ném megköszönni a szülőknek azt a nagyfokú segítséget, amellyel munkánkat segítették. Én 
most nem tudtam ott lenni, nem láttam és nem tudtam megmutatni, hogy mit nem ért a tanít-
ványom. Nem éreztem, hogyan tudnék segíteni, de ők ott voltak, megmutatták, látták, érezték, 
és elvégezték helyettem. Legnagyobb feladatomat abban látom, hogy átterveztem a tananyagot, 
sok helyen több időt hagyva a feldolgozásra, próbáltam átalakítani úgy, hogy írásban is átadha-
tó legyen. Ellenőriztem, nyomon követtem, tévedések esetén próbáltam a megfelelőbb irány-
ba koordinálni a feladat megoldást, és igyekeztem sokat-sokat dicsérni és motiválni, remélem, 
érezhető volt. 

 Köszönöm a szorgalmas, kitartó munkát mindenkinek! 

           Veiner Veronika
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Digitális oktatás
4. osztály

 A negyedik osztályban is a Drive felületet használjuk a feladatok megosztásához. Az első 
két-három hétben még voltak problémák, kérdések, de a családok nagyon jól vették az akadályo-
kat. Én hetente egyszer adok ki feladatokat egy egész hétre, méghozzá napokra lebontva, mikor 
mi a teendő. Minden héten kapnak egy rövid értékelést az általam javított feladatokról, a videón 
elküldött énekről, versmondásról… Ha elakadnak, bejelentkeznek az osztály chatszobájába és 
kérdeznek, sokszor segítenek egymásnak, és már megoldják a problémát, mire én egyáltalán 
fellépek. A harmadik héten mégis kezdett hiányozni az azonnali visszajelzés, ráadásul nagyon 
jó lett volna látni őket. Így elkezdtem hetente kétszer online órát tartani a nappalinkból. Persze 
az első óra szinte teljesen ráment az „örömködésre”, sikítoztak, nevettek, kiabáltak egymásnak, 
egymás szavába vágva kérdezgették, üdvözölték egymást. Aztán szépen lassan kialakítottuk a 
saját szabályainkat: ha valaki szólni, kérdezni szeretne, a kamera mellé teszi a kezét, hogy lás-
sam jelentkezik, de azt is, hogy ki. Amikor megkérdezem, kinek lett jó a feladat, az ujjukat teszik 
a kamerára, így meg tudom kérdezni a többieket, hogy hol hibáztak. Már szuperül végig tudok 
tanítani akár 60 percet is, ezt is megtanulták. Üzenetben küldik el, hogy mit nem értenek, mit 
magyarázzak el, de az óra végén is hagyok időt a kérdésekre, problémákra. Az online órán nem 
kötelező részt venni, ez csak egy lehetőség, van, aki egyszer sem élt vele, és van aki mindig ott 
ül, fekszik, mászkál telefonnal a kezében. 

Én nagyon sokat tanultam, fejlődtem ebben a pár hónapban, az eleje nagyon gyötrelmes és ne-
héz volt, hiszen fel kellett fedeznem programokat, oldalakat (nagyon gyakran angol nyelven), 
kapcsolattartási módszereket, amiket a diákjaimnak is meg kellett tanulni kezelni, alkalmazni. 
Közben a saját családom élete is felfordult, az én gyerekeimnek is segítségre, eszközökre volt 
szükségük, be kellett osztanunk az időnket, a gépeket, új napirendre lett szükségünk. De szépen 
lassan kialakult egy rendszer, amiben mindenki biztonságosan mozog. Most már élvezem a di-
gitális oktatás adta lehetőségeket, előnyöket. 

           Németh Zsuzsa 

Karantén-digioktatás?

A március 13-i döntés utáni hétfőn a felső tagozaton tanító tanároknak Dombi Gábor kollégánk 
mutatott be egy viszonylag könnyen (már akinek) használható oldalt a Classroomot. Izgalmas 
kihívás volt, főleg nekem, aki 36 éve ahhoz vagyok hozzászokva, hogy a gyerekek ott vannak 
a szemem előtt: látom és hallom őket, rá tudok szólni, ha elkalandozik a figyelme, sutyorog a 
másikkal, nem figyel. Láttam, ha rossz kedvük volt aznap, vagy éppen örömükben alig fértek 
meg a bőrükben, nevettünk, mérgelődtünk…szóval egy csomó emberi dolgot produkáltunk. Ez 
a mostani helyzet egyaránt próbára tette a gyereket, a szülőt és higgyék el! a pedagógust is. 

De nagyszerű dolog volt elmélyedni a feladatok, a digikincsek sokféleségében (néha már túl sok 
is volt!) Megtalálni azt a lehetőséget, hogy az adott anyag megértése, gyakorlása tanári jelenlét 
nélkül is működjön. Nagy utazás volt egy másik világban.

Szóval próbálkoztunk, néha sikerrel, néha nem, de mindenkit a jó szándék vezérelt. Hogy meny-
nyire voltunk hatékonyak, azt majd az élet dönti el. Reménykedem, hogy szeptemberben a régi, 
megszokott módon folytatjuk az iskolát! Hiányoznak a gyerekek, még a rosszalkodások is.

               

         Horváthné Simon Marianna
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Digitális oktatás

Online oktatás tapasztalatai

 Márciustól kicsit megváltozott a mindennapi életünk és sok minden átértékelődött. A leg-
fontosabb szempont az emberi egészség megőrzése, és a járvány terjedésének lassítása volt.  Az 
iskola bezárta kapuját és egyik pillanatról a másikra kellett megszerveznünk az online oktatást, 
ami mindenki számára új feladatokat, elvárásokat és természetesen nagy kihívást is jelentett. El 
kellett dönteni, hogy milyen formában oldjuk meg, segítjük diákjaink otthoni önálló tanulását. 
Ez nem volt egyszerű, de Gábor bácsi javaslatára a felső tagozatban tanító kollégáimmal és a fel-
sős diákjainkkal közösen Google Classroom virtuális tantermeiben folytattuk a munkát.  Az első 
hét mindenki számára kíváncsisággal, izgalmakkal telt, és az újdonság erejével hatott. Hiszen 
megszűnt a személyes kapcsolat csak az online oktatás keretei között tarthattuk egymással a 
kapcsolatot. Ez a gyerekek, szülők, a pedagógusok számára is új helyzetet teremtett és a virtuá-
lis világ kihívásaival kellett szembenéznünk. Aztán szép lassan megismerkedtünk, megtanultuk 
a gyerekekkel közösen a felület használatát, belerázódtunk a mindennapi munkába, elfogadtuk 
ezt a rendkívüli helyzetet. Számomra nagyon nehéz volt, hogy nem láthattam a tanítványaimat, 
a végzős osztályomat. Nagyon hiányzott a személyes kapcsolat és hogy nem tudtam én magam 
elmagyarázni a tananyagot. Itt más munkamódszerekre volt szükség, át kellett terveznem a 
tananyag feldolgozását és arra törekedtem, hogy a diákjaim számára a lehető legtöbb segítséget 
biztosítsam az otthoni önálló tanulási folyamatukhoz. Mindig a bizonytalansággal küzdöttem, 
hogy vajon mennyire értették meg az általam küldött anyagokat, hogyan boldogulnak. A gyere-
keket igyekeztem sokat biztatni, dicsérni, a beküldött munkájukat pozitívan értékelni. Most a 
tanév végén, úgy érzem, hogy egy küzdelmes, de sikerekben gazdag három hónapot tudhatunk 
magunk mögött. Elmondhatjuk, hogy mind a gyerekek, a pedagógusok is sok új ismerettel, ta-
pasztalattal gyarapodhattak és egy újfajta tanulási folyamaton mentünk keresztül. 

Itt szeretném megköszönni minden tanítványomnak a kitartó munkáját, a szülőknek a támoga-
tását, és a nyári szünetre jó pihenést feltöltődést kívánok, mert megérdemeljük!

Néhány szép és igényes munka a természettudományi tantárgyak közül! 

       Birkásné Dózsa Gabriella

Készítette: Kaszap Emese,   
   Altner Barbara és Szűcs Kamilla  

    7. osztály

Készítette: Vidákovics Anna 6.osztály   
           
       Vidákovics Levente 8.osztály

           Kaszap Csenge 5.osztály
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Digitális oktatás

DigiTörténelem

 Miután a kormány bejelentette az iskolák bezárását, mindenkit a távoktatás kivitelezése 
foglalkoztatott. Szerencsésnek mondhatom magam, és azt hiszem ezzel mind így vagyunk, hogy 
a pedagógus közösségünknek sikerült döntést hoznia és egységes megoldást találnia. Tehát jött 
az első ugródeszka, megtanulni kezelni a Classroomot és megismerni a lehetőségeit. A legna-
gyobb feladat számomra az volt, hogy újítsak, ne a megszokott szerint építsem fel a tanagyag 
átadását. Sok időmbe telt, amíg kitaláltam egy-egy érdekes feladatot, de belejöttem. A gyerekek 
is lelkesek voltak, és sokszor ösztönöztek, hogy még érdekesebb feladatokkal rukkoljak elő. Na-
gyon jó kis munkák születtek, lettek szófelhők, idővonalak, életutak, képregényrészletek, kóde-
xek, padlet faliújságok, és időutazós fényképek. Több idő jutott az elmélyítésre, ismétlésre mint 
egyébként, ami nagyon fontos, de mégis úgy hiszem a hagyományos osztálytermi tanulást nem 
válthatja le a digitális. Hiányoztak a visszajelzések, az „ez most túl bonyolult volt Csilla néni 
és nem értek belőle egy kukkot sem” tekintetek vagy az órán belüli kérdez-felelek, ami egyben 
visszacsatolás az előző órákon tanultakra. A közös sikerélmény, a mosoly, a kisebb csínytevé-
sek, vagy a vicces helyzetek elmaradtak, legfeljebb én nevetgéltem egymagamban a laptop előtt. 
Mégis azt hiszem javunkra vált ez az időszak, kicsit kiléptünk mindannyian a komfort zónánk-
ból, kicsit változtattunk, egyet s mást pedig beépíthetünk a hagyományos tanórákba is.
           Megyeri Csilla

  Stadler Soma, Napóleon életútja   Gondos Réka, kódex  Hazafi Brigitta, időutazás                                                                 

Kercselics Fanni, képregény a francia forradalom eseményeiről

Dobosi Dévald, képregény a francia forradalom eseményeiről Vidákovics Levente, szófelhő a Kádár - rendszerről
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Óvodai hírek

Óvodai élet 2020 tavaszán

 A 2020-as esztendő is úgy indult, mint a 
többi. Persze hallottuk már decemberben, hogy Kí-
nában tombolt egy Covid-19 nevű vírus, de Kína 
olyan messze van, gondoltuk mi január elején. Ren-
geteg eseményt terveztünk erre az évre is az állan-
dó tevékenységek mellett. Ismét nagy sikere volt a 
madarász ovinak Aczél Gergővel, a kutyaterápiás 
foglalkozásoknak Katona Zitával és a zeneovinak 
Rábaközi Ritával. Januárban Simon György erdész 
vezetésével téli vadetetésen vehettünk részt a már 
megszokott szentantalfai etetőhelyen. Ilyenkor 
mindig nagyon érdekes dolgokat tanulhatunk meg 
az erdei állatok és növények életével kapcsolatban. 
Első nagy témahetünk a farsang volt. Pomázi Zol-
tán gyermek koncertjén együtt énekeltük az ismert 
dalokat. Farsangi fánkot sütöttünk, álarcot, farsan-
gi kalapot barkácsoltunk. Feldíszítettük az egész 
óvodát. A “Visszajött a répa” című mesét adták elő a 
felnőttek a gyerekek legnagyobb örömére. Farsangi 
vicces ügyességi játékokat játszottunk. De persze a 
legnagyobb sikere a jelmezes bemutatkozásnak és a 
farsangi bulinak volt. 

Február 25-én Györgyi néni sikeresen túljutott a 
minősítési eljárásán. Március 5-6-án a Hétpettyes 
katica csoportban nagy volt a sürgés-forgás. Nyílt 
napokra hívták a leendő kiscsoportosokat és szülei-
ket. Ilyenkor belekóstolhatnak a gyerkőcök az óvo-
dai életbe. A nagy érdeklődésre való tekintettel két 
nyíltnapot is tartanak már évek óta.    
Két új témahét is bekerült az óvodai programok 
közé: a Nemzetiségi hét és a Hungarikum hét. A 

Nemzetiségi héten az Őzike csoport sváb néprajzi 
kiállítást tekintett meg Szentjakabfán. Betekintést 
nyerhettünk a régi sváb használati tárgyak, ruhák 
világába. Sváb táncházat tartott Scher Zoltán. Ku-
koricaprószát sütött a nagycsoport, kékfestő terítőt 
készítettünk és péntekre megtanultunk egy sváb 
táncot is.

Ezután következett a Hungarikum hét. Hétfőn Nagy 
Lászlóné, Panni néni fazekasműhelyét látogattuk 
meg. Bevezetett minket a korongozás rejtelmeibe 
és a szabadtéri kis néprajzi gyűjteményét és bemu-
tatta. Titz Tibor táncházában együtt ropta a táncot 
az óvoda apraja-nagyja. Mindkét csoport Balaton-
szepezdre látogatott el. A kicsik az Inhof majorban 
Inhofné Barbara vezetésével őshonos háziállat be-
mutatón vettek részt. Az itt készített finomságokból 
kóstolót is vásároltak. Bekerült a major látogatás a 
kirándulóhelyek listájára. Az Őzike csoportot Sári 
Ferenc és Sáriné Évi látta vendégül a farmjukon. 
Láttunk itt őzet, szarvast, muflont, tehenet. A lá-
tott állatokról megtudhattunk sok érdekességet. Az 
őzeket meg is etethettük almával. A végén üdítőzés 
és nasizás várta a gyerekeket. Nagyon jól éreztük 
magunkat, reméljük, jövőre újra találkozhatunk!

Másnap a fiúk kardot, a lányok pártát készítettek 
papírból. Nemzetiszínű zászlókat festettek, hiszen 
március 15-ét is ezen a héten ünnepeltük. Pénteken 
Dobosiné Melinda mézes reggelivel várta a gyere-
keket. Közben persze a mézkészítésről is bővítette 
ismereteinket. Akkor még nem tudtuk, hogy hosz-
szú időre búcsúzunk el pénteken a gyerekektől nem 
egy szokásos hétvégére.
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Óvodai hírek

 Elérkezett március 16. Persze hallottunk 
előtte is a Covid-19 vírusról, de mindig olyan távo-
linak tűnt, soha nem gondoltuk volna, hogy karan-
ténban fogjuk tölteni a tavaszt. Az első döbbenet 
után (hogy bezárnak az óvodák, iskolák) mindent 
lefertőtlenítettünk. A gyerekeknek minden héten 
küldtünk mesét, feladatokat, barkácsolást. Nagyon 
örültünk, hogy gyerekek és szülők egyaránt öröm-
mel fogadták a hetente érkező újabb feladatos cso-
magokat. Ezzel is próbáltuk segíteni az otthonlétet. 
Külön köszönjük a falugondnokok segítő munkáját 
a feladatok szétosztásában. 

Ez az időszak lehetővé tette, hogy dokumentuma-
inkat az előírásoknak megfelelően közösen átala-
kítsuk. Baba néni és Ági néni pedig besegítettek a 
konyhára, hisz ott is rengeteg volt a munka. A szo-
ciális étkezőknek és a vendég étkezőknek a tavaszi 
szünet idején is biztosították az ellátást. Április kö-
zepén Gyarmati Istvánné (Zsuzsa néni) a szaká-
csunk nyugdíjba ment. Harminckét évet dolgozott 
az óvodában, először dajka volt, majd ő lett az óvo-
da szakácsa. Sok-sok finom ebédet és süteményt 
köszönhetünk neki. Gyerekeknek és felnőtteknek 
egyaránt nagyon fog hiányozni. Kívánunk neki 
sok örömet a férje, gyermekei és unokái körében! 
Új szakácsunk, Tóthné Linda Zánkáról érkezett és 
egyből belecsöppent a karanténos főzésbe, ami lás-
suk be kicsit eltér a szokásostól. A karantén előtt 
megrendeltük az óvoda új udvari játékait is, de a 
leállások miatt pár hetet csúszik a szállítás. 

Május 11-től az ovi ügyeletén már voltak gyerekek, 
majd május 25-én végre újra kinyitotta kapuit az 
óvoda. Szerencsére zökkenőmentesen ment a visz-
szaállás mindenkinek!     

A betervezett kirándulásokat megtartjuk. A Hét-
pettyes katica csoport a veszprémi állatkertet nézi 
meg. Az Őzike csoport Salföldre látogat el, majd a 
következő héten Balatonfüred lesz az úti cél. Júni-
us 12-én ballagással egybekötött gyereknapot szer-
vezünk. Lesz itt lufibohóc, barkácsolás, ugrálóvár, 
agyagozás, lovaglás, táncház, lufitaposás, quadozás, 
rendőrkutya bemutató, bicikli- és rajzverseny. És 
végül tortázással koronázzuk meg a napot.

  
  
  
  
 Köszönjük a szülőknek, segítőinknek, tá-
mogatóinknak és az Önkormányzatoknak az egész 
éves hatékony baráti együttműködést! Az óvoda 
dolgozóinak köszönet az éves munkájukért és a ka-
rantén Ideje alatt tanúsított helytállásukért!
 Karantén mentes szép napokat és jó nyarat 
mindenkinek!!!
          Hoffman Erika



18	 Nivegy-völgyi	Csengőszó

Nemzetiségi hírek 

Balatoncsicsói Német Nemzetiségi 

Önkormányzat

 Az idei első félévre is rányomta bélye-
gét a vírus miatti kialakult helyzet, ennek el-
lenére megpróbáltunk vállalt feladatainknak 
eleget tenni. Február 8-án a falu Böllérbemu-
tató rendezvényét támogattuk. Március 3-án a 
testület minden tagja részt vett a Pilisvörösvá-
ron megrendezésre került 3. Szakmai Napon.
Önkormányzatunk 8 millió forint kiegészítő 
nemzetiségi támogatást kapott az EMMI-től, 
amit az iskola villanyhálózatának felújítására 
és környékének aszfaltozására fordítunk majd.
Az idei TrachtTagon a falut 3 fő képviselte a 
„maradj otthon” szlogent követve. A testület 
férfitagja részt vettek az anyák-napi ajándékok 
összeállításában és kijuttatásában. Elfogadás-
ra került az iskola költségvetési főösszege. A 
sváb családok által állított kőkeresztek és sí-
remlékek gondozását, helyreállítását támogat-
juk. A közterületek virágosítását támogatjuk a 
jövőben. A gyereknap alkalmából a balatoncsi-
csói gyerekeket fagyijeggyel leptük meg. Bodor 
Antal néhai polgármester emlékére az iskola 
területén emléktábla kerül majd elhelyezésre, 
ennek lebonyolításában szerepet vállalunk. A 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó balatoncsi-
csói tanulók ill. zeneiskolások könyvjutalmá-
hoz hozzájárulunk. Helyi családtörténetet be-
mutató munkát ajándékozunk a szomszéd társ 
nemzetiségi önkormányzatoknak. Útjára indí-
tottuk önkormányzatunk hivatalos Facebook- 
oldalát, melyet igyekszünk aktuális híreinkkel 
feltölteni.

            Tihanyiné Baki Zsuzsanna

Szentjakabfai nemzetiségi hírek

        Január 25-én, szombaton volt a falu egyik 
legnagyobb rendezvénye, a Sváb-bál, amire 
hetekig készültünk, hogy minden rendben le-
gyen. Ez sikerült is. Ismét egy nagyon jó han-
gulatú bált tudtunk lebonyolítani. 

        A terveink között szerepelt egy tavaszi 
kirándulás Ausztriába, és egy nemzetiségi nap 
június végén, de a koronavírus közbeszólt és 
későbbi időpontra toltuk ezeket a programo-
kat. Reméljük még ebben az évben lehetőség 
lesz egy-két tervet megvalósítani.

                                            

        Molnárné Titz Andrea  

Tagyoni Német Nemzetiségi 

Önkormányzat

 A március 16-ig tartó időszak rövidsé-
ge miatt az ez évre tervezett programjaink kö-
zül nem tudtunk annyit teljesíteni, amennyit 
szerettünk volna. Elmaradt a hagyományos 
húsvéti barkácsolásunk, a tavaszi buszos ki-
rándulásunk, a Heimatstube kialakítása.., de 
februárban fánkot sütöttünk, egy másik al-
kalommal Tihanyiné Baki Zsuzsanna tartott 
előadást a Nivegy-völgyi svábok étkezési szo-
kásairól, majd vele együtt krumplinudlit ké-
szítettünk, amit közösen elfogyasztottunk az 
asszonyok által készített helyi sváb ételekkel 
együtt. A falu szépítéséhez muskátlik, petúni-
ák vásárlásával járultunk hozzá, amit a nem-
zetiségi önkormányzat tagjai ültettek ki és 
gondoznak azóta is. A templomkertet tettük 
rendbe, majd oda is virágokat ültettünk. Most 
már belevágunk a Heimatstube kialakításába 
is. Reméljük, hamarosan folytathatjuk a meg-
szokott életünket, s az elmaradt programjain-
kat be tudjuk pótolni!

       
        Horváthné Simon Marianna



XXIII.évfolyam2.szám	 19

Sport

Úszásoktatás

 A Nivegy-völgyi Általános Iskola idén is megszervezte diákjai számára az úszásoktatást.  
A helyszín továbbra is a Balatonfüredi Városi Uszoda volt. Sajnos idén csak két alkalommal 
tudtunk részt venni az oktatáson, reméljük, jövőre kitölthetjük a tanmenetben előírt óraszá-
mot. Addig is, ha van rá lehetőség ússzatok minél többet!

Digitális testnevelésóra

 A digitális tanítás ideje alatt nagyon sokan megkérdez-
ték tőlem, hogy tanítok-e testnevelést a karantén alatt? Termé-
szetesen dolgozom, hiszen az iskola a munkahelyem.  A kérdés 
közben mindenki mosolygott, nem vették komolyan a szándé-
kaimat. Hiszen hogyan is lehetne gimnasztikázni, atletizálni, 
röplabdázni (stb…) tanári segédlet, útmutatás nélkül?! – gon-
dolhatták magukban. 

 Véleményem szerint a digitális oktatás első időszakában, 
az informatikai képesség fejlesztése volt az elsődleges szempont 
a diákoknál. Szinte egy virtuális világban élünk, amibe a mai gyerekek beleszülettek, sokszor 
többet tudnak róla, mint a felnőttek. Azonban a biztonságos és céltudatos használatot még nem 
sajátították el, de hiszem, hogy segített ebben az elmúlt két hónap. A digitális innováció mellett 
fontosnak tartom, hogy a távoktatás a gyerekek személyes kompetenciáit is fejleszti. Sok eset-
ben a diák belső motivációja, felelősségtudata, céltudatossága, szorgalma és alázata segítette 
előre a hétköznapokban. Gondolkodó, törekvő és becsületes generációt szeretnénk útnak indí-
tani, amiben a fent említett tulajdonságok elsajátítása elengedhetetlen. Ha az egyén az életko-
rának megfelelő kritikai gondolkodással rendelkezik, a tanmenet által követelt tananyagot is 
könnyebben megtanulja, értelmezi. 

Nem mehetünk el a szülők munkája mellett sem, akik segítették gyermekeiket a két hónapban, 
illetve részt vettek a testnevelés órai kihívásokban. Külön öröm volt számomra, hogy több al-
kalommal is az egész család megmozdult a testnevelés óra hívó szavára. Tudom, több tantárgy 
esetében is így volt, tehát a szülők is belefolytak az „iskola világába”. Legyenek büszkék maguk-
ra és higgyék el, Önök is rengeteget tanultak a zaklatott hetekben! 

 A digitális oktatás sem volt mentes a problémáktól és vitáktól, de kijelenthető, a pedagó-
gus szakma fontos és nélkülözhetetlen gyermekeink életéből. A jövőben a hagyományos iskolai 
élet és a digitális oktatás tapasztalatait összerendezve tanulok tovább, tanítom tovább a diákja-

imat és készítjük fel egymást a következő kihí-
vásra. A kérdésre válaszolva, én így tanítottam 
testnevelést a karantén alatt.

               Dombi Gábor 

    

          Felelős kiadó: Kereszturiné Semetka Judit 
          Szerkesztő: Megyeri Csilla




