
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dobosi Emil   Jendrassik – Venesz  Szakközépiskola közlekedés  
   gépjárműtechnika ) szakmacsoport 
Dobosi Szimóna   Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 4  éves képzés 
Dobossy Lea    Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 4 éves képzés 
Dobossy Mirtill  Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 4 éves képzés 
Heizer Milán   Táncsics Mihály Szakképző Iskola  - festő-mázoló előre
   hozott  szakképzés 
Kiss Hanni   Széchényi Ferenc Kertészeti  Szakközépiskola 9. osztály 
Kovács Máté   Bercsényi Miklós Szakközépiskola Szakiskola  
   hegesztő előrehozott szakképzés 
Schumacher Bettina ,, Séf ’’  Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgal
   mi Szakképző Iskola   5 évfolyamos (angol kezdő) 
Ugró Hajnalka  Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola agrárori
   entáció 9 . osztály 

Kereszturiné Semetka Judit igazgató, osztályfőnök 

Marosszékyné Csósza Mária tanító 

Tihanyiné Baki Zsuzsanna osztályfőnök 

Ballag már a vén diák…. 
2011. június 
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FEBRUÁR 
 
1-jén és 2-án szülői értekezleten és fogadóórákon értékeltük az első- és készítettük elő a második félévét a 
tanévnek. 
5-én rendeztük meg hagyományos farsangi mulatságunkat. Nagyon sok szellemes egyéni és csoportos jelmezt 
kellett értékelnie és jutalmaznia a zsűrinek, majd tréfás vetélkedőkön szórakoztak kicsik és nagyok. A 
nyolcadikosok büféje finom falatokkal emelte a rendezvény hangulatát. Birkásné Dózsa Gabriella szervezte. 
18-án a Zrínyi Ilona Matematika Versenyen Kovácsné Ulrich Julianna, Molnárné Titz Andrea és Rab Márta 
tanítványai nagyon szép eredményeket értek el.. A legjobban Bőczi Zoltán (4.o.) Vieira da Silva Jacqueline (5.o.) 
és Selyem Zsóka (3. o.)szerepeltek.  
Az óvodában Lukács Marianne az iskola vezetőivel tájékoztatta a leendő elsőseink szüleit. 
Az Országos Mesevetélkedőn Rab Márta 4. osztályos lányokból álló csapata az 1. helyen jutott tovább a megyei 
döntőre. 
A hónap végén kezdődött meg az úszásoktatás Benedek Ferenc szervezésével, s a már úszni tudók számára is 
lehetőség nyílt a balatonfűzfői uszodában a sportolásra  

 2 Nivegy-völgyi Csengőszó 

Krónika 

 

MÁRCIUS          
 3-án a Német Tehetségműhely 17 fős csoportja Szekszárdra látogatott, és a Német Színház Oszkár tojást rak 
című mesejátékát nézték meg Csizi Orsolya és Tihanyiné Baki Zsuzsanna kíséretével.  
 7–én Szentantalfán „A család és a foci” témáról készített műveivel Dobossy Brenda1., Vieira da Silva Jacqueline 2. 
Tihanyi Kata Rebeka 3. és Fejes Lívia különdíjat nyert el. 
7-én interaktív tábláink ünnepélyes átadása . 
„A Tiszán innen Dunán túl” elnevezésű megyei népdalversenyen Rábaközi Rita tanítványai nagyon szépen 
szerepeltek. Sörös Melinda 1., Horváth Georgina 6. helyezést ért el. 
11-én ünnepeltük  az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóját Tihanyiné Baki Zsuzsa és a 8. osztály 
rendhagyó történelem órájával. 
12-én Gyenesdiáson szerepeltek nagy sikerrel Szőkéné Nyizsnyánszky Eleonóra tanítványai a Gergely-napi 
népdaléneklő versenyen. 
16-án és 17-én 8 leendő elsősünket íratták be iskolánkba. 
17-én a Kenguru matematikaverseny iskolai fordulóját rendeztük meg. 
20-án Benedek Évával és Molnárné Titz Andreával a Kalandra fel! és a Pomádé 
Király új ruhája című előadásokat nézték meg tanítványaink a veszprémi Petőfi 
Színház előadásain. 
22-én a balatonfüredi mezei futóversenyen vettek részt tanítványaink. 
23-án Lukács Marianne tartott bemutató órát másodikosaival.. 
26-án a természetismereti 
szakkör Budapestre 
kirándult. 
31-én A „Már tudok 
közlekedni” verseny 
iskolai fordulója zajlott. 
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ÁPRILIS 
 6-án az Alapműveltségi Matematika Versenyen Kovácsné Ulrich Julianna tanítványai Tihanyi Kata  (5. o.) és 
Bujáki Patrik (7. o.)  értek el jó eredményt. 
 A Kenguru országos levelező matematikaverseny megyei fordulóján Slemmer Ádám 2., Vierira da Silva 
Jacqueline 12., Tihanyi Kata 16. ,Kiss Benett 14. helyezést értek el. Felkészítőjük: Kovácsné Ulrich Julianna. 
7-én a Nyuszi-kupa kosárlabdaversenyen Csizi Orsolya  és Kovácsné Ulrich Julianna  a 7. osztállyal nagyszerű 
délutánt szervezett tanítványainknak. 
11-én Birkás Borbála bronzérmet nyert az Országos Gyermek Képző- és Iparművészeti pályázaton. 
14-én a Német Tehetségműhely 17 tanulója Tihanyiné Baki Zsuzsannával és Horváthné Simon Mariannával a 
bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjába látogatott. 
15-én a veszprémi állatkertben két csapatunk 7. és 18. helyezést ért el a 148 induló közül a Csalán Környezet és 
Természetvédelmi Vetélkedőn Birkásné Dózsa Gabriella felkészítésével 
19-én leánycsapatunk Balatonfüreden vett részt a labdarúgó bajnokságon. 
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MÁJUS 
 2-án Tihanyban és Zánkán rendezték meg a Bakony-Balaton Geopark Természetismereti Vetélkedőjét, ahová az 
előzetes megmérettetés alapján két csapatunk is bejutott Birkásné Dózsa Gabriella felkészítésével, ahol az előkelő 7. 
és 8. helyezést érték el. 
3-án Tihanyiné Baki Zsuzsanna és Kereszturiné Semetka Judit vitte a Német Tehetségműhely tanulóit Budapestre, 
ahol a Goethe Intézetbe, a Jakob Bleyer Heimatmuseumba, majd a Magyarországi Németek Házába látogattak 
el. 
4-én a Diákolimpia atlétikai bajnokságán Veszprémben versenyeztek gyerekeink. 
5-én Balatonfüreden labdarúgó bajnokságon játszottak a III. korcsoportos fiaink. 
9-én a Kisiskolák Körzeti Bajnokságán Szentantalfán vettünk részt. 
9-én az „Aranytoll” Megyei Helyesírási Versenyen Horváthné Simon Mariannával Kovács Laura 8., Vieira da 
Silva Jacqueline 9. helyezést ért el . 
11-én ismét a III. korcsoportos fiúk fociztak  
A TITOK Német Levelező Versenyen, amely 6 fordulóból állt, Csizi Orsolya mindhárom csapata sikerrel szerepelt. 
14-én Nagyvázsonyban a Kinizsi Várjátékokon 2 csapatunk vett részt Tóbiás Ilonával. 
17-én a Kisiskolák Körzeti atlétikai bajnokságán Veszprémben versenyeztünk. 
18-án a III. Korcsoportos fiúk Szentantalfán játszottak a zánkai focistákkal. 
22-én a Kálti Márk Történelmi Verseny országos döntőjén Tóbiás Ilonával Fejes Lívia 7., Vieira  da Silva 
Jacqueline 8. helyezést ért el. 
25-én országos kompetenciamérés a 4.,6. és 8. osztályokban 
27-én a „Már tudok közlekedni” verseny körzeti fordulóján csapatunk: Dobosi Sára, Bujáki Adrián(3.), Fejes Lívia, 
Slemmer Ádám (5.), a 4. helyen végzett. Felkészítő tanár: Csizi Orsolya 

Krónika 

     3 

JÚNIUS 
5-én A Herman Ottó Természettudományi Versenyen az országos döntőbe jutott: Birkás Borbála, Vieira da Silva 
Estrella, Stadler Márton (3. o.); Tihanyi Júlia, Dobossy Debóra, Kovács Gábor (4. o.) Tihanyi Kata (5. o.), Nagy 
Zsolt és Bujáki Patrik (7. o.) . 
8-án egészségmegőrző nap, gyalogtúra az óbudavári mosóhoz 
10-én ballagás és tanévzáró ünnepély, felkészítő tanárok Kovácsné Ulrich Julianna és Tihanyiné Baki Zsuzsanna 
                                                                                                                                                         Tóbiás Ilona 
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Kereszturiné Semetka Judit 

A 2007-ben látott napvilágot az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra 

Operatív Program (TIOP) célja az informatikai 

infrastruktúra fejlesztése és a kompetenciaalapú oktatás 

elterjesztése. A TIOP-1.1.1-07/1-2008 keretében az Európai 

Unió és a Magyar Állam 100%-os vissza nem térítendő 

támogatását nyerte el Balatoncsicsó község Önkormányzata. Az elnyert támogatás 8 312 800 Ft, a 

Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Általános Iskolában megvalósuló pedagógiai és módszertani 

reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztését célozza. A márciusban elindult projekt 

során az oktatási intézmény informatikai eszközparkja 11 asztali 

számítógéppel, 5 tantermi csomaggal (interaktív táblával), 1 Wifi 

csomaggal, alkalmazás szerverrel, és szerver szoftverrel bővült. Az 

ünnepélyes  projektnyitó rendezvényre 2011. március 7-én került sor, 

ahová meghívást kaptak a polgármesterek, a szülői munkaközösség 

elnöke, az óvodavezető, az iskola pedagógusai és a pályázatíró cég 

vezetője. 

A pályázat egy 10 órás képzést is tartalmazott az iskola pedagógusai 

számára, mely során az iskola 12 pedagógusa elsajátította, hogyan 

lehet az interaktív táblát használni a tanításban. Az öt tanteremben 

felszerelt táblák nemcsak a pedagógusok, hanem a tanulók számára 

is sok új lehetőséget biztosítanak a tananyag elsajátítására, 

gyakorlására. A gyerekek életének lényeges elemévé vált a 

tömegkommunikáció és a modern információs-kommunikációs technikák használata, hiszen egészen fiatal 

koruktól kezdve használják az internetet. Kutatások bizonyítják, hogy az internet-használattal együtt új 

kultúra-elsajátítási formák alakulnak ki, a virtuális tanulási környezet egyre inkább meghatározóvá válik a 

diákok tanulási folyamatában. 

Az aktív táblák egyik legfőbb előnye, hogy sok és változatos digitális forrást lehet áttekinteni velük 

időveszteség nélkül, ráadásul ezek a források elmenthetők és ezekhez magyarázatok is hozzáfűzhetők. Az 

interaktív táblák segítségével az információt, a tananyagot be lehet mutatni, a fogalmakat, ötleteket 

egyszerűen meg lehet magyarázni, nem utolsó szempont az sem, hogy jobban lekötik a diákok figyelmét. A 

gyerekeknek nagyon színessé és izgalmassá tudjuk tenni az órákat, ahol szinte észrevétlen sajátítják el a 

tananyagot. 

PÁLYÁZAT 
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Az Oktatásért Közalapítvány NTP-OKA_XXI. 
kódszámú  Közoktatásban működő tehetséggondozó 
műhelyek támogatása című pályázaton a 
balatoncsicsói Német Tehetséggondozó Műhely 
400 ezer forint támogatást nyert.  A pályázat célja 
a tehetséges fiatalok  személyiségének komplex 
fejlesztése, ( nálunk kiemelten az idegen nyelvi 
kompetencia), a kreativitás, a motiváció, a 
szociális-együttműködési képességek fejlesztése, a 
tehetséggondozó munka szakmai színvonalának 
emelése. 
A közel hétszáz jelentkező közül alig másfél száz 
pályázó nyert támogatást az egyébként rendkívül 
szerteágazó és színes pályázói körből. Pályázatunk 
címe  tükrözi céljainkat: „Idegen nyelvű 
kultúraközvetítés a balatoncsicsói 
Tehetségműhelyben”. A csicsói iskola ezen 
pályázata a német nyelv és kultúra elsajátításában 
és ápolásában kiemelkedően teljesítő diákokat 
választotta ki a 15 fős tehetségműhely számára.  A 
kiválasztott tanulóknak jó osztályzataik vannak 
német nyelvből, eredményesen szerepeltek német 
nyelvi versenyeken, nemzetiségi találkozókon, a  
német kórus tagjai. A nyelv tanulásban jól 
motivált, az új élmények befogadására nyitott és 
kreatív tanulók alkotják a műhelyt. 
A tárgyi tudásanyag elsajátítása mellett fontosnak 
tartjuk a német nyelvű kultúra közvetítését is. 
Ehhez pusztán a tanórák és az iskolai keretek nem 
nyújtanak elég lehetőséget. Az igazi, 
személyiségformáló, maradandó emlékeket nyújtó 
élményekhez ki kell mozdulni az iskola falai közül. 
A pályázat ennek értelmében tulajdonképpen  három 
egész napos kirándulást foglalt magában. Célom 
volt, hogy a német nyelvi  kulturális és közéleti 
kínálat minél több  csatornáját ismerjék meg , ezáltal 
kulturális horizontjuk szélesedjen. Ennek 
megfelelően tanulási motivációjuk is jelentősen 
nőhet, hiszen  a pozitív élmények képezik a sikeres 
és hatékony nyelvtanulás alapjait. 
Március 3-án 
Szekszárdon 
megnéztük az 
országban egyetlen 
német nyelvű 
színház, a Deutsche 
Bühne előadását,az 
Oskar legt ein Ei 
című mesejátékot. 

Német és magyar  színészek remekül játszották az 
izgalmas, vidám tanyasi történetet. A nagyszerű 
rendezés , jó karakterek és találó díszlet segített 
megérteni a német nyelvű darabot. Diákjainknak 
nagyon tetszett az előadás, a színház és a város 
azon kis részlete, amit megismerhettünk a rövid 

kirándulás 
során. 
   Április 14-
én Bajára 
kirándultunk. 
Itt működik 
ugyanis a 

Magyarországi Németek Általános Művelődési 
Központja, amely magába foglalja a nemzetiségi 
óvodát, általános iskolát, gimnáziumot és 
továbbképzési központot. Az intézménylátogatás 
után megtekintettük a regionális nemzetiségi 
szépkiejtési versenyt, ahol 5 kategóriában 
versenyeztek a megye legjobbjai. Hazafelé a 
Duna- partján lehetőségünk nyílt a híres bajai 
halászlé megkóstolására is. 
   Május 3-án úti célunk 

Budapest volt. Elsőként a 
Goethe Intézetet 
látogattuk meg, ahol a 
játékos, interaktív 

országismeret és ének-
tánc órán nagyon jól érezték magukat a csicsói 
gyerekek. Megelégedéssel tölt el, hogy  
országismeret témakörben egyáltalán nem vallottunk 
szégyent. Az intézmény megtekintése során  a német 
mentalitásnak megfelelő precizitást és profizmust 
tapasztalhattuk. Ezután a Júlia utcai Magyarországi 
Németek Házába mentünk, ahol a német kisebbség  
választott képviselői  üléseznek, valamint a Neue 
Zeitung szerkesztősége is található. A Budaörsön 
található Jakob Bleyer Heimatmuseum is sok 
tanult ismeretet elevenített fel bennünk. Maga az 
épület, a benne kialakított szobák, a szatócsbolt  szép 
tárgyai, a fotók a mai kor gyermekeihez is szólnak.  
Úgy érzem, a kirándulások, azon kívül, hogy 
élményekhez juttatták a csicsói diákokat,igazi 
motivációt jelentettek a német, mint idegen nyelv 
további sikeres tanulásában. A résztvevők 
élménybeszámolóiból, fényképeiből prezentáció 
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A félévi iskolaújságban is emlegetett Országos 
Mesevetélkedő a 4. osztály számára nem régen ért 
véget (a csapat versengett, a többiek drukkoltak!). 
    A megyében 141 csapat kezdte körzetekben a 
három fordulós válogatókat. Őszintén bevallva: 
azért csalódás lett volna, ha – azután hogy 2., 3. 
osztályban is bejutottunk a megyei elődöntőbe  – 
negyedikes létünkre nem lépünk előrébb. Így, a 16 
mindenféle országbeli népmeséből „eléggé 
alaposan” felkészülve és titkos reményekkel is a 
tarsolyunkban, léptünk szorítóba március végén az 
Eötvös Károly Megyei Könyvtárban rendezett 
megyei elődöntőn 10 másik csapattal. Amikor 
végül szokás szerint hátulról előrefele kezdték az 
eredményeket ismertetni, mindig nagyobb sóhajjal 
konstatáltuk, hogy:  - Hál ’Istennek, nem a mi 
nevünket mondták….most sem… és még mindig 
nem?…Figyeltem a Manók arcát: a 4. helyezettek 
nevét már kerekre tágult szemmel hallgatták…és 
amikor a 2. helyre sem bennünket hirdettek, kitört 
az ujjongás! Remek jutalom volt a gyerekeknek, 
ennyi felkészülés, olvasás, munka után hallani: a 
megyei döntőbe a balatoncsicsói Manók csapata 
1. helyen jut tovább.  

 
 

Azután felkészülés újabb 4 meséből, és a belépő a 
megyeire: meseírás adott feltételek szerint, egy 
olvasott mese dramatizálása, ehhez kellékek 
készítése, próbák, jelmezbütykölés …mindez 
tavaszi szünet előtt – és alatt. Április 28-án 
reggeltől délutánig követték egymást a feladatok a 
Gyermekkönyvtárban, végül a 10. helyen 
végeztünk (az országosra csak az 1. csapat 
mehetett tovább). Rengeteg időt, odafigyelést 
fordítottak a lányok: Dobosi Melinda, Dobossy 
D e b ó r a , 
G o d á n y 
Ráhel és 
Tihanyi Júlia , 
november óta 
a 
felkészülésre, 
o l v a s á s r a , 

szövegfeldolgozásra. Amit közben tanultak, és a 
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Versenyek, vetélkedők 
 
 

 
A második félévben három matematikaversenyen vettünk részt. A  
közkedvelt Zrínyi Ilona Matematikaversenyre, Balatonfüredre 
utaztunk február 18-án. A versenyen gondolkodtató feleletválasztásos 
kérdéseket kaptak a gyerekek. A megyei fordulón legjobb eredményt 
Bujáki Patrik 7. osztályos (118. hely), Selyem Zsóka 3. osztályos (86. 
hely) , Bőczi Zoltán 4. osztályos (48. hely) és  Vieira da Silva 
Jacqueline 5. osztályos (73. hely) tanulóink érték el.  
Az idei évben is jelentkeztünk a Zala megyeiek által szervezett 
Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyre is. A feladatlapokat az 
iskolában írhatták meg a gyerekek, így több tanuló is szívesen vállalta a 

versenyfeladatok megoldását. A dolgozat itt is a kedvelt feleletválasztós feladatokat kínálta különböző 
nehézségi fokon, így bárki talált kedvére való feladatot. Nagyon szép eredményekkel büszkélkedhetünk. 
Slemmer Ádám (5.o.) megyei 2. Vieira da Silva Jacqueline (5.o.)  megyei 12. és Kiss Benett (6.o.) 
megyei 14. helyezést ért el. Az alsó tagozatosok közül Selejó Tibor (2.o.) és Molnár Brigitta (2.o.)  
voltak a legeredményesebbek. 
A harmadik versenyünk a marcali Alapműveleti Verseny, melynek a területen Balatonfüred adott 
otthont. Ez bizonyult a legnehezebb versenyünknek, mivel a sok és nehéznek bizonyuló munkaigényes 
alapműveleti feladat elriasztja még a legjobb tanulókat is. Sokat készültek a nevezett tanulóink. A 
területi fordulón dobogós helyezést nem érhettünk el, de szépen szerepelt Bujáki Patrik 7.o., 
Mészáros Péter 6.o., Tihanyi Kata 5.o.és Dobossy Debóra 4.o.    Kovácsné Ulrich Julianna 

A legjobb matekosok és Juli néni 

Juli, Debi, Melinda és Ráhel 
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2011. május 21-én Balatonedericsre volt hivatalos az iskola néptánccsoportja. 

Balatonedericsen nagy hagyománya van a szőlőtermesztésnek. Mivel közeledik „Szent 

Urbán napja” (május 25.), aki a szőlészek védőszentje, előtte adóznak különböző 

műsorokkal, kérve segítségét a jó terméshez. Ebben az évben először Gyermek  

Néptáncosok találkozóját szervezték meg, melynek keretében  a helybeli Pipitér 

Néptánccsoport vendégei voltunk a révfülöpi Kőtenger és a tapolcai Batsányi Általános 

Iskola néptánccsoportjaival együtt. A táncosok bemutatója után Szent Urbán 
szobrához vonultunk,ahol vidám játékok és szalonnasütés várt bennünket .                                              

Molnárné Titz Andrea 

 
2010. decemberében kaptuk meg a felhívást, hogy a Simonyi Zsigmond 
Általános Iskola népdaléneklési versenyt szervez. Pontosabban, ők a 
felelősei a Tiszán innen – Dunán túl elnevezésű országos énekversenyre 
továbbjutó diákok kiválasztásában. A megyei döntőre nagy izgalommal 
készültünk februárban. Iskolánkat Horváth Georgina egy fehérvári 
népdalcsokorral és Sörös Melinda moldvai népdalcsokorral képviselte. A 

színvonalas mezőnyből, két tanuló juthatott az országos rendezvényre. Sörös 
Melinda a megyei fordulóban első helyezést ért el, így Veszprém megyénket képviselhette ezen a rangos 
megmérettetésen. Az országos versenyre április 30-án környezetben, a  
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 Kedves meghívást kaptunk Nagyvázsonyból  
március közepén a Kinizsi Pál Általános 
Iskolától. Középkori várjátékra invitáltak 
minket, s a kalandvágyó ötödikesek rögtön 
hozzáláttak csapataik megszervezéséhez. Az 
Udvarhölgyek” tízen, a „Bajnokok” hatan 
kezdtek az előzetes feladatok megoldásához. 
Mind a két csapatnak sikerült hatodikosokra 
is szert tennie, hiszen a középkor az ő 
„szakterületük”. Áprilisban közösen 
látogattunk el a szomszédba, hogy ihletet 
merítsünk egy-egy eredetmonda 
megalkotásához, illusztrációhoz és a korhű 
jelmezek megálmodásához. A kirándulás 
élménydús, de gyors volt, mert egy 
szeszélyes hóvihar hazakergetett minket. A 
Márta néni segítségével készített (nem 
kölcsönzött!) középkori öltözetünkben bátran 
indultunk csatába május 14-én. A várban, a 
kolostor romjainál és a Szent István 
templomnál zajlottak a legfontosabb 
vetélkedők. Tudásunkon kívül 

ügyességünket, erőnket is összemérhettük a többi 
versenyzővel.   
Az idő gyönyörű, a feladatok érdekesek, a 
hangulat pedig nagyszerű volt. Miután jól 
elfáradt mindenki, nagyon ízlett a lakoma, 
melyet 
figyelmes 
vendéglátóink 
tálaltak fel.  A 

dicsérő szavak 
mellett kedves 

ajándékokkal és 
oklevéllel 
ismerték el 

erőfeszítésünket, majd megnézhettünk egy 
izgalmas harci bemutatót és Beatrix királyné 

Réka, Eszti, Brigi 

Sörös Melinda 

Udvarhölgyek és bajnokok 
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JANUÁR 

 Január 27-én szülői értekezleten tájékoztattuk a szülőket a következő félév programjairól, 

terveiről.  31-én Pomázi Zoltánt az egykori Bojtorján együttes énekes gitárosát és a balatonakali 

óvodásokat láttuk vendégül, hogy tornaszobánkban egy fergeteges koncertet tartsunk. 

Vendégeink nagyon jól érezték magukat a megzenésített „Négyszögletű kerek erdőben”. 

Gyógytorna foglakozásaink is tovább folytatódtak Gondosné Kukoricza Kata vezetésével. 
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MÁRCIUS 

A tavaszba forduló időjárás egyre hosszabb időre csalogatott ki bennünket a szabadba. Nemzeti ünnepünket is 

napsütésben ünnepeltük az óvoda melletti parkban. Magyar zászlókkal kezünkben énekeltük az alkalomhoz illő katonás 

dalokat.  Március 22-én a víz világnapján kellemes időben indultunk el Birkás Attilával, hogy sok 

érdekes információval, tudással gyarapodjunk. A kiskuti forrásnál vízmintát vettünk, hogy a benne 

található élőlényeket vizsgálgassuk, illetve Attila bácsi játékos formában, jó ötletekkel szemléltette 

többek között az elfogyó édesvízkészlet problémáját. A nagyok további helyszíneket is végigjártak, 

vízzel kapcsolatos tudásukat gyarapítani, míg a kicsik az óvó nénikkel tettek rövidebb sétát a malomhoz. 

Itt nagy érdeklődés kísérte a molnármesterségről szóló történetet. Március 28-29-én tartottuk az óvodai beíratást. 

Jöttek is szép számmal az oviba készülő kis csemeték. 14 kisgyermek felvételét kérték a szülők. Március 31-én Lukács 

Marianne tanító néni látogatta meg leendő elsőseit egy kis „iskolásdi” erejéig. A nagyok élvezettel meséltek a tanító 

nénivel töltött foglalkozásról. A hónap végén elkezdődtek az ovi-foci edzések, sőt tavasszal több mérkőzésen is 

megmérették magukat focista palántáink. Jelenleg még előttünk áll egy juniális mérkőzés a nagyvázsonyi ovis csapattal. 

Köszönjük Szatlmajer István lelkes munkáját. 

Nivegy-völgyi Csengőszó 

Óvodai hírek 

FEBRUÁR 
Farsangi hangulattal kezdtük a hónapot. Álarcokat, szemüvegeket készítettünk, termet 

díszítettünk. A farsangi mulatságunkat február 8-án tartottuk. Szokásunkhoz híven reggeli 
után mindenki- gyerekek felnőttek egyaránt- jelmezbe bújt. A jelmezes bemutatkozás után az 

óvó nénik és dajka nénik a „Kiskakas gyémánt félkrajcárja” c. mesét jelenítették meg. 

Jókedvünket fokoztuk egy kis népi táncházzal. Liza néni és Szarka Lala adta az ízelítőt, s 
utána mindnyájan próbálgattuk a néptánc alapjait elsajátítani. A délelőtt további része 

sütizéssel, tánccal telt. A finom sütiket és szörpöket köszönjük az ügyes kezű anyukáknak. 

Február közepén egy köveskáli család meghívásának eleget téve mindkét csoport ellátogatott a családi gazdaságba, ahol a 

szilveszterkor született kismalacokat csodáltuk meg, utána a településen lakó állatorvos csodálatos „farmjára” látogattunk, 
ahol kisgidákkal, bárányokkal, gyöngytyúkokkal, különféle madarakkal találkozhattunk. Köszönet a kedves fogadtatásért. 

Február 24-én tartottuk a már hagyományos nagycsoportos szülői értekezletünket, amire az iskola vezetését és a leendő 
tanító nénit hívtuk meg, hogy ismertetőt adjanak a szülőknek gyermekük iskolába lépése előtt. Az idén 10 kisgyermek várja 

izgalommal, hogy szeptemberben beülhessen az iskolapadba. 

Február 28-án elkezdődött az úszásoktatás Ajkán. A vállalkozó kedvű nagyok napi rendszerességgel sajátították el, illetve 

gyarapították az úszás tudományát, egészen március 18-ig. 
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JÚNIUS 

A tavalyi év kihagyása után idén újból felelevenítjük az ovizáró juniális hangulatát. Június 3-
án, 14 órai kezdettel kerül sor az óvoda előtti parkban tartandó családi délutánra. Sokféle 
érdekes és színes program közül lehet majd választani gyermeknek, felnőttnek egyaránt. 

A nyári szünet előtt még vár ránk egy hajózós kirándulás, illetve sok-sok nyári élmény, hisz 
óvodánk csak augusztusban zár be. 

Ezúton kívánunk minden kedves olvasónknak kellemes, élményekben gazdag vakációt, jó pihenést, 
feltöltődést a következő tanévre.        Bartalos Richárdné 

                 NOVEMBER 

Novemberben a Márton- napra készülve lámpásokat gyártottunk, dalokat tanultunk. Felvonulásunk első 

állomása Óbudavár volt, majd Szentjakabfa és Balatoncsicsó, végül Szentantalfa. Itt a Zsóka Fogadóban a 

nagyok előadták a” Kicsi lámpás”, Lumina történetét. Már hagyomány, hogy minden faluban vendégül látnak 

minket, amit köszönünk a szülőknek, a helyi polgármestereknek és családjaiknak. 

 A hónap végén játékvásárt tartottunk az óvodában a Fakopáncs játékbolt kiváló minőségű, esztétikus 

termékeiből. Az itt befolyt jutalékból a karácsonyi ajándék egy részét fedezni tudtuk. Köszönjük mindenkinek 

a vásárlást.  Köszönjük, továbbá Molnárné Titz Andreának és a Balatoncsicsói Német Kisebbségi 

Önkormányzatnak, hogy adományukkal támogatták a karácsonyi ajándékok megvásárlását. Köszönetet mondunk 

még  Birkásné Dózsa Gabriellának és családjának is, akik sok-sok udvari homokozó játékkal ajándékoztak meg 

bennünket már szeptemberben. 
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ÁPRILIS 
A hónap első hete az egészség jegyében telt óvodánkban. Első nap: sportolás a focipályán. Közös torna majd 

sorversenyek. A jutalom mindenkinek szőlőcukor volt. Második nap: különböző 

helyszíneken, kis csapatokban ételkóstolás (zöldségek, gyümölcsök, magvak, lekvárok, 

egészségtelen ételek). Harmadik nap: „igazi”  tehéntejből vajköpülés Kerkápoly Piroska 
nénivel. A gyerekek élvezettel kóstolták a friss vajat és irót. 

Délután előadás a szülőknek: az ÁNTSZ munkatársa Kristófik Ágnes volt meghívott 

vendégünk, aki az „Értékeink a gyermeknevelésben” címet 

viselő előadását tartotta nálunk. 

Negyedik nap: erdőjárás Csurgó Béla erdésszel az Újmai erdőrészben. Az ébredző  

tavaszi növényvilág megfigyelése, erdei állatok nyomainak felkutatása. 

A húsvéti készülődés minden évben várva várt esemény az oviban. Nyulacskás énekektől 

és versektől volt hangos minden napunk. Készültek a hímes tojások, a papír nyulacskák. 

Látogatást tettünk Dobosi Alberték gazdaságába is, hogy a kis kecskegidákat megsimogathassuk. 

 Húsvéti ünnepünket bábozással kezdtük. Az óvó nénik a sün és nyúl versenyfutásáról szóló mesét adták elő. Közben a 

nyulacska is kipakolta ajándékait az udvarra és a templom köré, amit lázasan kerestek az ovisok. 

A tavaszi szünet idejére esett a szentantalfai nyugdíjas nap is, de a szülők segítségét is igénybe véve sikerült egy 

kedves műsorral megörvendeztetni a vendégeket. 

MÁJUS 
A tavaszi szünet után az egyik legszebb tavaszi ünnepünkre kezdtünk készülődni, az 

édesanyák felköszöntésére. Május 6-án tartottuk a szívet melengető kis 

ünnepünket.  A meghívott édesanyákat, nagymamákat mindkét csoport, külön-külön 

verssel, dallal, saját készítésű ajándékkal és sütivel köszöntötte. Az igazán személyes és 

szívhez szóló megemlékezés minden anyuka szemébe könnyeket csalt. 

Egy rövid levegővétel után aztán elkezdtük az évzáró és ballagási műsor próbáit. Az évet jelképesen lezáró 

ünnepet május 27-én tartottuk a szentantalfai Faluházban.   A sok türelmet igénylő próba jutalma egy szép 

kirándulás volt május 30-án Keszthelyre, ahol a vadászati és vasútmodell kiállítást csodáltuk meg. 
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A Titok Országos Levelező Versenyen az idei évben is 6 
fordulón keresztül bizonyították versenyzőink tudásukat. Sok 
nyelvtani, lexikai, logikai, rajzos feladatot kellett megoldaniuk, 
és nagyon szép eredményeket értek el. A versenyen induló 3 
csapatunk: A 3.- 4. osztályos kategóriában a „Die 
Bleistifte” (Balassa Rebeka, Szűcs Nikolett, Kovács Gábor) 
csapat 6. helyezést ért el. Az 5. osztályos kategóriában a „Die 
Tiger„(Fejes Lívia, Sebestyén Mercédesz, Scher Noémi, 
Szigeti Beatrix) csapat 2. helyezést ért el.A 6. osztályos 
kategóriában a „Die Nudeln„ (Kovács Laura, Selejó Rebeka, Verb Klaudia Szilvia) csapat 2. 
helyezést ért el. Felkészítő tanár: Csizi Orsolya 

Német oldal- Deutsche Seite 

Csizi Orsolya 

 10 Nivegy-völgyi Csengőszó 

Finde die Wörter!             
 Was siehst du auf dem Bild?                      

 
 

 
 

- Papa, kann ich heute mal zu Hause 
bleiben? Ich fühle mich nicht wohl. 
                            - Wo denn, mein Junge? 
                            - In der Schule.” 
                       „Treffen sich eine Acht und eine Null. 
Sagt die Null zur Acht: Schöner Gürtel!” 

 Spielen:Wasserzielen     

Puh, es ist nicht zu fassen! Die Münze will einfach 
nicht im Schnapsglas landen, dabei sieht es doch 
so einfach aus. Stelle ein Schnapsgläschen in ein 
großes Einmachglas und fülle das ganze 
Einmachglas mit Wasser. Versuche nun, mit einer 
Münze (oder gleich mehreren) genau in das 
Schnapsglas zu treffen. Das ist leichter gesagt 
als getan. Zuerst 
drehen sich die 
Münzen leicht und 
segeln dann in 
unsichtbaren 
bogenförmige Bahnen 
auf den Boden. 

Rezept  SCHINKENHÖRNCHEN 
 Zutaten: 
Teig: 350g Mehl, 250g Butter, 250g Sahnequark, 1 
Ei, 1 Eigelb, 1/2 TL Paprikapulver, 1/2 TL Salz 
 
Füllung:1 Päckchen Kochschinken, 2 EL saure 
Sahne, frische Kräuter 
Anweisungen: 
Aus den Teig-Zutaten einen Knetteig herstellen. 
Diesen eine halbe Stunde kalt stellen. Inzwischen 
die Füllung zubereiten: Schinken ganz fein würfeln, 
mit Sahne und Kräutern mischen. Dann den Teig in 
4 Teile teilen. Jedes Viertel rund ausrollen, dann wie 
eine Torte in 12 Teile schneiden. Diese 
'Tortenstücke' am breiten Ende mit etwas Füllung 
bestreichen und zu Hörnchen aufrollen. Backen: 
175° Umluft ca. 15 Min. 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


             VERSENYEK, VETÉLKEDŐK    
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 A Bakonykarszt Zrt. már 17. 
alkalommal hirdette meg pályázatát a Veszprém megyei  általános és 
középiskolás diákoknak „ VÍZ A VÁROSOKÉRT, VÁROSOK A VÍZÉRT” 
címmel. A felhívásra az általános iskolások rajzzal és írásos dolgozattal 
pályázhattak. A vízgazdálkodással, az ivóvíz- szolgáltatással, a 
szennyvíztisztítással, és ezek egészségre gyakorolt hatásával, 
környezetvédelmi vonatkozásaival  
foglalkozó munkákat vártak. A pályázatra 57 iskolából érkeztek a pályamunkák: 925 rajz, 37 tanulmány. 
Örömünkre szolgált, hogy a balatoncsicsói iskola 6. osztályos tanulói is a nyertesek között voltak. 
Kovács Laura 1. helyezett, Kiss Benett 2 . helyezett, Pere Jakab 3. helyezett lett.                                         

 BAKONY-BALATON GEOPARK 
TERMÉSZEISMERETI JÁTÉKOS  

VETÉLKEDŐ  
A nemzeti park által életre hívott vetélkedőjáték célja, 
hogy a tanulók játékosan, élményszerűen ismerkedjenek 
meg az őket körülvevő megalakulóban lévő Bakony–
Balaton Geopark természeti és kulturális értékeivel, 
azokról hasznos tudáshoz jussanak, megértsék védelmük 
fontosságát. Vetélkedőjátékra a BFNP Igazgatóság 
területén elhelyezkedő általános iskolák felső tagozatába 
járó tanulók jelentkezhettek, Veszprém, Somogy, Zala 
megyékből. Iskolánk két csapattal, a „Szorgos hangyák” 
és a „Levendulák” csapatával indult a versenyen. Az 
első fordulóban elektronikus levelezéses rendszerben, egy 
alkalommal, a résztvevő csapatok számára eljuttatott 
kérdéssorra kellett válaszolni, mely fordulót maximális 
pontszámmal teljesítették a csapatok. Ennek, 
eredményeként részt vehettek a május 2 –án Tihanyban, 
illetve Zánkán megrendezésre kerülő döntőn. A második 
forduló, azaz a döntő egy élő, terepi vetélkedőből és a 
csapatok által előadott prezentációból állt. A prezentáció 
lehetett színielőadás, riport, dal, híradó, PowerPoint 
előadás vagy bármilyen kreatív előadói forma. Ez utóbbi 
fordulót szintén 
maximális 
pontszámmal 
teljesítették 
csapataink. 
Prezentációnk 
elismerést aratott, 
mivel a 15 döntős 
csapatból csak mi 
készítettünk 
társasjátékot, illetve 
népviseletbe öltözött diákjaink egyedüliként mutatták 
 be a Balaton-felvidék gyógynövényeit, 
ökogazdálkodásból származó helyi termékeket.  A 
„Szorgos hangyák” (Mészáros Péter 6., Kiss Hanni 8.) 
csapata 7. helyezést, míg a „Levendulák” (Selejó 

Rebeka 6., Kovács Laura 6.) 8. helyezést értek el. A 
vetélkedőn összesen 34 csapat vett részt. Gratulálunk a 
csapatok tagjainak, Lovas Editnek, Takács Ferencnek, 
Dobosi Dánielnek, Dobosi Péternek és a Kiss és a 
Molnár családnak pedig köszönjük a segítségüket. 
Nélkülük nem sikerülhetett volna a vetélkedő harmadik 
fordulója. Ez is bizonyítja, hogy a vetélkedő szülőnek, 

 
„ABLAK A FÖLDRE” JÁTÉKOS 

KÖRNYEZETVÉDELMI VETÉLKEDŐ 
GYEREKEKNEK 

2010 októberében hirdette meg a veszprémi „CSALÁN” 
Környezet –és Természetvédelmi Egyesület 
környezetvédelmi vetélkedőjét, mely 4 írásos fordulóból, 
s egy terepi döntőből állt, melynek lebonyolítására 2011. 
április 15 –én, a veszprémi Kittenberger Kálmán 
Növény –és Vadasparkban került sor. Iskolánk két 
csapattal nevezett a versenyre, melyen 148 versenyző 
csapattal kellett „megmérkőznünk”. A Biogáz csapatot 
Kovács Laura, Selejó Rebeka, Verb Klaudia 6. o. 
alkotta, míg a Biomassza csapatunkat Fejes Lívia, 
Sebestyén Mercédesz, Tihanyi Kata 5. o. erősítette.A 
több hónapon keresztül tartó vetélkedő során kapott 
feladatok roppant sokszínűek voltak, hiszen a 
komposztálástól a megújuló energiaforráson át, egészen 
a tudatos fogyasztó magatartásig terjedtek a feladatok. 
Vetélkedő végére tanulóink ráébredhettek arra, hogy 
mennyire összetett és bonyolult rendszer a földi 
ökoszisztéma, s mennyi (egyszerű) dolgot tehetnek 
környezetük óvásáért, szépítéséért a „hétköznapi” 
emberek, a diákok.Mire Veszprémbe érkeztünk tudásunk 
megmérettetésére, addigra mindenkit elkapott a kellő 
harci láz, illetve az egészséges izgalom. A terepi 
vetélkedő szórakoztató, a gyerekek számára vidám 
feladatokkal tarkított volt, csak a felkészítő tanárok 
rágták tövig a körmüket. Versenyzőink végül az 50 
döntős csapatból 7. ( Biogáz) és 18. helyen 
( Biomassza) zártak. A döntőn diákjaink annyira jól 

Laura, Beni, Jakab 

Hanni és Peti 
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Számomra úgy tűnik, hogy nemrég volt, mikor Hajni néni és Kati néni azt mondták nekem az óvodában:- Éva néni 
egy ügyes kis csapatot küldünk az iskolába a következő évre. El is kezdtük az évet mindannyian egy kissé 
megilletődve. A tanévnyitón mindenki izgult, ki ezért,  ki azért. Én azért,hogy mindenkinek sikerüljön 
elmondania azt a néhány sort, amivel készült a tanévnyitóra,az iskolánk legkisebbjei pedig azért,hogy vajon 
milyen lesz ez az új, megpróbáltatásokkal teli ismeretlen világ?! 
Na de mindannyian hamar túltettük magunkat a kezdeti izgalmakon! Alig telt el néhány hét és már többen 
megkérdezték:”Éva néni ezt muszáj elvégezni?” 
Aztán nagyon hamar kinőttük a hasonló kérdések sorát is és ügyesen beilleszkedve az iskola életébe 
eljutottunk odáig,hogy most már ha bátortalanul is, de megfogalmazzuk, és le is írjuk rövid gondolatainkat .Sőt 
már kedvenc könyveinket is kikölcsönözzük a könyvtárból,hogy elolvashassuk és otthon is keresgélünk 
olvasnivaló után a könyvespolcon. 
Úgy érezzük mindannyian, ahogy a kis írásokból is kiderül, hogy az év folyamán sokat gyarapodtunk 
szellemiekben, lelkiekben egyaránt és reméljük,hogy ez a következő években is  folytatódni fog! 

    

Benedek Éva és az 1. osztály 
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HÚSZ ÉV MÚLVA… 
 
Húsz év múlva egy faházban lakom Baján. 4 gyermekem van, 2 lány és két fiú. Könyvelésből 
élek. Szabadidőmben sportolok és sétálok a gyermekeimmel. 
 
 
20 év múlva lesz egy férjem és 5 gyerekem. Egy kis városban élünk,a 
férjemnek a házunknál van egy kisboltja. Saját kertem van,de csak 
magunknak termelek. Van egy udvarunk,ahonnan szép a kilátás. Sokszor 
biciklizünk,túrázunk vagy élményfürdőbe járunk. 
 
 
20 év múlva lesz már férjem és 4 gyerekem. A háztartás mellett bébiszitterként dolgozom 
családoknál. Saját kocsival viszem a gyerekeket oviba, suliba. Vidéken lakunk egy tanyán, ahol 
van tó és egy kőház. Szabadidőnkben túrázni megyünk Ausztriába. 
 
 
20 év múlva „Star Footstall”os leszek.5 gyerekem lesz. Olaszországot,Brazíliát bejárom,festőként 
dolgozom. Egy ideig külföldön lakunk majd , talán Spanyolországban. De 37 évesen vissza fogok 
vonulni Már csak edzőként fogok tovább dolgozni.  
 
 
20 év múlva a Nivegy – völgyben lakom egy nagy házban a feleségemmel és gyermekeimmel. 
Szőlőt termesztek és vállalkozó leszek. Szabadidőmben állatokkal foglalkozom és 
kertészkedem. A Balaton partján lesz egy apartmanom, amit kiadok a kirándulóknak. 
 
 
20 év múlva nagy vállalkozásom lesz külföldön Baselban (Svájc). Feleségül veszem a 
barátnőmet. Három kis porontyom lesz : két lány és egy fiú. A saját házamban fogok lakni. A 
szabadidőmet fűnyírással fogom tölteni és családommal elmegyek biciklitúrákra. 
 
 
20 év múlva a férjemmel és 3 gyermekünkkel élek Ausztriában, Graz városában. 
Kertes házban élünk. Gyerekeink és mi is nagyon szeretjük,én főleg a fenti erkélyt, ahonnan 
gyönyörűen látszik a naplemente. Közösen vezetünk egy éttermet a férjemmel, a neve : „Löffel 
étterem” (Kanál étterem). 
 
 
20 év múlva, Németország egyik falvában lakom a férjemmel és 8 gyermekemmel. Közel 
hozzánk van egy tanyánk. Van 4 lovunk, 2 kanca és egy csődör, és egy fekete csikónk is. 
Van sok kecskénk, 40 tyúkunk és még sok állatunk. A legkisebb gyermekem 5 hónapos. A 
pénzemet a tej(kecske, tehén), a tojás(tyúk, kacsa), eladásával keresem. Van egy nagyobb 
kertem is, de azon csak a magunk számára termelek növényeket.  

 
8. osztály 
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DÖK OLDAL 
 

 
Ki ne vágyna rá, hogy esténként, mikor elalszik, egy beszélő 
farkaskölyök szegődjön mellé álmában, és elkísérje kalandozásaiban? 
Az Álomfogó hőse, Gergő viszont egyáltalán nem kívánja a 
farkaskölyök társaságát, mint ahogy azt se, hogy az általa csak 
Bolhásnak becézett segítőjével együtt vágjon keresztül az álmok néha 
mulatságos, máskor fenyegető erdején. Gergő családja váratlanul 
meghívót kap a Vajákosok, Táltosok, Énekmondók, Sámánok és Egyéb 
Révülők Találkozójára. Az Álomfogó színes, kavargó világba repíti 
olvasóját, de hétköznapi gondjainkra ad választ. 

 

Az elmúlt hetek izgalmai után jöhet a jól megérdemelt pihenés! De a 
nyáron sem árt vigyázni, ezért felhívnánk a figyelmeteket a leggyakoribb nyári 
veszélyforrásokra.  

Az első a közlekedés. Legyetek körültekintőek! A jó idő előcsalogatja a 
kerékpárosokat, és a megnövekvő forgalomban még inkább fontossá válik a 
KRESZ szabályainak a betartása, akár gyalogosan, kerékpárral vagy 
görkorcsolyával közlekedtek! 

A meleg és a napfény is ártalmas lehet, főként a déli órákban. Hiába a magas faktorszámú naptej és 
szalmakalap, még így is leéghettek. Lehetőleg ezekben az órákban ne tartózkodjatok kint! Fogyasszatok sok 
folyadékot, lehetőleg csapvizet, ásványvizet! 

Óvatosan a vízpartokon is! Ha a vízbe mentek csak lassan, fokozatosan hűtsétek magatokat a hideg 
vízzel, mert a hirtelen hőmérsékletváltozás olyan izomgörcsöket okozhat, ami kiváló úszók végzetét is 
jelentheti. 

Kirándulók ellensége a kullancs. A fertőzött példányok olyan betegségeket terjeszthetnek, mint az 
agyvelő– és agyhártyagyulladás, illetve a Lyme-kór. Ezért fontos védekezni ellenük gyógyszertárakban 
kapható kullancsriasztó készítményekkel, vagy védőoltással. Hasznos a gyakori ellenőrzés, hogy a belénk 
kapaszkodott kullancsot mielőbb eltávolítsuk. De ezt bízzátok inkább a felnőttekre! 

Csizi Orsolya, Horváthné Simon Marianna 

 5. OSZTÁLY Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

 6. OSZTÁLY   Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

 7. OSZTÁLY  Jókai Mór: A kőszívű ember fiai 

          Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője    

8. OSZTÁLY  Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig 

          Tamási Áron: Ábel a rengetegben 

 

 

A MÁRCIUS 1-JÉTÓL MÁJUS 31-IG TARTÓ TISZTASÁGI 

VERSENYEN HOLTVERSENYBEN ELSŐ HELYEZETT 

LETT A: 

2. ÉS 6. OSZTÁLY 

OSZTÁLYFŐNÖKEIK: Lukács Marianne és  

Horváthné Simon Marianna 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK                                          A TISZTASÁGI VERSENY GYŐZTESEI      
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Receptek 
„Gyümölcspizza” 
 
Hozzávalók: 
1 csomag készen vásárolható omlós vagy vajas 
tészta 
25 dkg natúr krémsajt vagy mascarpone 
10 dkg cukor (ebből 1-2 dkg vaníliás legyen) 
szezonális gyümölcs 
 
Elkészítés: 
A tésztát kb. 25 cm átmérőjű kerek tortaforma aljába 
terítjük, villával kicsit megszurkáljuk és 180 fokos 
sütőben 8-10 perc alatt szép világosbarnára sütjük. 
Amíg hűl, a krémsajtot habosra keverjük a cukorral, 
majd rákenjük a "pizza alapra", végül sűrűn 
megrakjuk a darabokra vágott gyümölcsökkel. 
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JANUÁR 
18. Zeneiskolánk hagyományos újévi koncertje. 
18. Öregek napja-.Óbudavár, Némethy 

Kornélia-harmonikásai. 
 21. Révfülöp- Színvonal Művészeti bemutató, 

Horváth Georgina ének, Koncz Brigitta 
zongora./Rábaközi Rita, Szőkéné Ny.E./. 

 
FEBRUÁR 

 11. Megyei Népdalverseny- „Tiszán innen, 
Dunán túl.”, Horváth Georgina 5.hely, Sörös 
Melinda 1. helyezés./Rábaközi Rita/ 

 12. Öregek farsangja- Hidegkút,  
Harmonikások. 

 25. Lóczy bál, Martonosi Noémi./Rábaközi 
Rita/ 

 
MÁRCIUS 

 5. Kodály hangverseny, Geipl Noémi./ének/ 
 8. Tanszaki hangverseny- Balatoncsicsó, 
     / Bauer Ilona, Egyed Bernadett./ 
10. Kiállítás megnyitó- Balatonfüred, Papp 

Szabina, Sörös Lilla./Rábaközi Rita/ 
 12. Gergely- napi Fesztivál- Gyenesdiás, 

Nivegy- völgyi Nyolcak, bronzminősítés 
     /Szőkéné Ny.E/ 

 
ÁPRILIS 

16. Balatonalmádi- Kamarazenei Verseny, 
Bognár Brigitta-Straub Laura 
ezüstminősítés, Bognár Brigitta- Dobokai 
Réka ezüstminősítés./négykezesek, Dér 
Marina / Szabó Viktória- Valtner Tamás -
arany minősítés, Budai Dominik- Mayer 
Fanni- Bekő Alex Valentin trió -ezüst 
minősítés, Borsos Dominika- Kovács Bálint 
duó -ezüst minősítés /harmonika, /Némethy 
Kornélia/ Tompos András- Szabó Friderika- 
ezüst minősítés, 

 /Óriás Imréné/. 
19. Veszprém- Lantos Magda Megyei 

Zongoraverseny, Miklós Zsófia és Kiss 
Ágnes mindketten -bronz minősítést 

szereztek./Óriás Imréné/ 
 29. Veszprém Megyei Könyvtár- Ringató 

Anyák napja, Sörös Melinda, Sörös Lilla, 
Papp Szabina, Végh Katalin /Rábaközi Rita/ 

 30. Országos „Tiszán innen, Dunán túl” 
népdaléneklési verseny, Sörös Melinda 
ezüst minősítés. 

 
MÁJUS 

 1. Anyák napi műsor- Balatonfüred. Krisztus 
király templom. 

 6. Tavaszi Rapszódia.-Nemzetközi zenei 
verseny Zánkán. Mayer-Budai- Bekő trió 
aranyminősítés, Fixl Ferdinánd szóló 
kategóriában arany minősítés, Borsos 
Dominika-Kovács Bálint duó arany 
minősítés, Kismackó zenekar arany 
minősítés, Szabó- Valtner duó bronz 
minősítés. /Némethy Kornélia, Szőkéné 
Ny.E, / 

22. és 24. Év végi beszámolók, magánénekesek. 
27. Tótvázsony-Tavaszi zsongás,tanszaki 

hangverseny./ Némethy Kornélia,Dér  
      Marina, Szőkéné Ny.E/ 
28. Révfülöp- Tanszaki hangverseny, Óriás 

Imréné, Szőkéné Ny.E növendékei 
 30. Tótvázsony- Vizsgák /zong.-harmonika/ 
 31. Balatoncsicsó- Vizsgák /zongora- 

harmonika-furulya-fuvola 
31. Balatoncsicsó- Alapvizsgák  

 
JÚNIUS 

 2. Tanszaki hangverseny Zongora-furulya-
fuvola./Bauer Ilona, Egyed Bernadett/ 

 5. és 12. Balatonfüred. Krisztus király 
Plébániatemplom./  Rábaközi Rita 
énekesei/. 

 5. Kossuth utcai óvoda. Balatonfüred./Rábaközi 
Rita énekesei/. 

 7. Zeneiskolai tanévzáró hangverseny és 
bizonyítványosztás  Balatoncsicsó 

 9. Zeneiskolai tanévzáró hangverseny és 
bizonyítványosztás   Tótvázsony 
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Februárban, hagyományainkhoz híven úszásoktatást szerveztünk tanulóink részére. Az első 5 
alkalommal,irányításom és felügyeletem mellett a már haladónak minősíthető tanulóink gyakorolták és 
mélyítették el az úszás technikáját Meggyőződésem,hogy tanulóink hasznosan töltötték el idejüket,tudásuk 
és biztonságuk sokat fejlődött. Ebben a sorozatban 20 diák vett részt. 
A folytatásban,18 kezdő oktatását szintén 5 alkalommal, az uszoda oktatói végezték. Az oktatás 
eredményességére vall,hogy valamennyien megpróbálkoztak tudásukat a nagy medencében is bemutatni. 
Március 22-én részt vettünk Balatonfüreden a „Diákolimpia” körzeti mezei futó bajnokságán, ahol szép 
eredményeket értünk el.  

 16 Nivegy-völgyi Csengőszó 

 

 

 

 

SPORT 

CSAPATOK 
4. helyezett 1. korcsoportos fiúk  

Stadler Márton, Selejó Tibor, 
Hazafi Bence , Knackstedt Tom  

4. helyezett 2. korcsoportos fiúk 
Dobosi Máté,Szafner Zoltán, 
Kiss Ramón,Dobosi Henrik, 

Kiss Benett, Szuhánszki Bence, Kovács Gábor 

 
4. helyezett 3. korcsoportos lányok 
Fülöp Fanni,Tihanyi Kata Rebeka, 
Kovács Laura ,Sebestyén Mercédesz   

EGYÉNI EREDMÉNYEK 
 Stadler Márton 3. helyen  

Szigeti Csongor a 4., 
Nagy Zsolt a 14. helyen érkezett célba  

Április 7-én tanulóink kívánságára 
„Nyuszi Kupa”kosárlabda 
bajnokságot rendeztünk.  
A győztes csapatok: Leányok : Buda 
Csilla, Csereglei Viktória,Stan Bettina-7. osztály 
 Fiúk: Dobosi Dávid, Sömenek Gábor, Szigeti 
Csongor– 7. osztály 
Április 19-én részt vettünk a körzeti leány-
labdarúgó bajnokságon ahol csapatunk tisztes 
helytállással a 4. helyen végzett. A csapat tagjai 
voltak:Szigeti Beatrix,Balassa Rebeka,Tihanyi 
Júlia,Tihanyi Kata ,Sebestyén Mercédesz,Fejes 
Lívia,Fülöp Fanni,Scher Noémi,Kovács 
Laura,Selejó Rebeka,Verb Klaudia,Csereglei 
Viktória,Dobossy Heléna,Stan Bettina,Schumacher 

Bettina. 
 
Május 4-én Veszprémben szerepeltünk az 
atlétika diákolimpia körzeti bajnokságán 

25 tanulóval. 
A legeredményesebbek voltak:-Stadler Márton(2. az 
első korcsoportosok versenyében) 
-Dobosi Dávid,Nagy Zsolt,Sömenek Gábor és 
Szigeti Csongor alkotta 4x100-as váltó a 2. helyen 
ért célba 
-Szigeti Csongor 2. lett az 1500 m-es síkfutásban 
-Tihanyi Kata Rebeka 3. helyezést ért el 
távolugrásban. 

 
 
A 2. korcsoportos fiúk versenyében a 3. helyen 

végeztünk. A csapatot:Dobosi 
Henrik,Molnár Kornél,Dobosi 
Máté,Kiss Ramón,Csereglei Zsolt és 
Szafner Zoltán alkották. 
A 3. korcsoportos fiú labdarúgóinkkal 

is elégedettek lehetünk,hiszen megőrizték az őszi 3. 

helyezésüket. Tavaszi eredményeink: 
A csapat tagjai: Timofi Máté,Bőczi Zoltán,Molnár 
Kornél,Slemmer Ádám,Magyar Richárd,Heizer 
Dominik,Stadler Márton,Szafner Zoltán voltak. 
Május 10-én megrendeztük a kisiskolák körzeti 
labdarúgó bajnokságát, ahol csapatunk a 4. helyen 
végzett. Ők voltak: Dobosi Dávid, Heizer Milán, 
Szigeti Csongor,Nagy Zsolt, Slemmer Ádám, Heizer 
Dominik és Molnár Kornél. 
Május 17-én részt vettünk a kisiskolák körzeti 
atlétika bajnokságán,Veszprémben,ahol a fiú 
svédváltó csapatunk a 2. helyen végzett. A váltó 
tagjai:Dobosi Máté,Magyar Richárd,Szigeti 
Csongor és Sömenek Gábor. 
Minden versenyzőnknek gratulálok és kellemes 
időtöltést kívánok a nyári szünetben. 

Eötvös-Balatoncsicsó:6-0                          
Balatoncsicsó-Bem :3-1 

Tihany-Balatoncsicsó:3-3                                      
Balatoncsicsó-Zánka:1-0 
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8. OSZTÁLY gyalogtúra 
A 8.osztály május 20-án ment kirándulni. Úgy 
döntöttünk, hogy nem megyünk messzire, a 
környéken barangolunk. A közösen elfogyasztott 
reggeli hot-dog után útra keltünk. Csilla néni volt a 
túravezetőnk, ő találta ki a feladatokat is, melyet 3 
csapatba alakulva oldottunk meg. Mindegyik 
feladat vicces volt, de a legjobban  a lisztbe rejtett 
csoki megszerzése tetszett.  Szenjakabfa, és az 
óbudavári mosó után Szentantalfára túráztunk, 

ahol három anyuka várt minket egy pincénél finom 
paprikás krumplival és jégkrémmel. 

 

 

 

 

            8. osztály 

3                                      

1. OSZTÁLY Kutaszó   Felfedező úton az első osztály 
 Iskolánk legkisebbjei, a „Szentjakabfai parkerdő”-be kirándultunk. 
Reggel mindannyian izgatottan érkeztünk az iskolába, ahonnan 
gyalog indultunk el Szentjakabfa felé. Közben megálltunk Berci 
bácsinál, aki bemutatta nekünk működés közben a vasútmodelljét. 
Ezután folytattuk utunkat a parkerdő felé, ahol délelőtt nagyot 
játszottunk, majd délben a Feri bácsi és Éva néni segítségével 
nagyon finom ebédet készítettünk magunknak. Ági néni nagyon 
finom desszerttel lepett meg bennünket. Ebéd után még egy kis 
játék aztán összepakolás és ki-ki a saját lakóhelye felé vette az irányt 
a megfelelő autóbusszal. Nagyon kellemesen telt az időnk, igazán tartalmas és szép napot töltöttünk!      
                                                                     Az elsősök és Éva néni 

2. OSZTÁLY Tihany-Balatonfüred Május 25-én kirándulni mentünk Balatonfüredre és Tihanyba. Azt, 
hogy hogyan sikerült, elmondják a gyerekek: 

Én is nagyon jól szórakoztam a gyerekeimmel együtt, örültem az örömüknek, s különösen jó érzéssel töltött el, mikor 
többen arról beszéltek, hogy szívesen visszajönnének újra, esetleg a családjukkal 
együtt.                                                                                       Tollba mondta a 2. osztály, lejegyezte :Lukács Marianne tanító 

-A babaház tetszett nagyon 
nekem. (Brigi) 

-Jó volt hintázni a 
játszótéren. (Dávid) 
-Amikor bementünk a 
Marcipán múzeumba, minden 
mese ott volt és egy élethű 
ember is. (Titi) 
-A Panoptikumban Feketeszakáll 
volt a legélethűbb (Viki)  
-Klassz volt kisvonatozni. (Dorka) 

-Nekem az étterem tetszett a legjobban. (Márk) 
-Nagyon szép volt a kilátás. (Ádi) 

-Nagyon tetszett a barlang. (Dávid) 
-A játszótéren a nagy hinta volt a 

legjobb. (Brigi) 

-A Panoptikumban az volt a legjobb, hogy 
mintha a múlt átjött volna 2011-be. (Titi) 
-A kacsákkal megetettem az egyik párizsis 
zsemlémet. Szerencsére nekem is maradt. 

(Dorka) 
-Nagyon jót játszottam a tekepályán. 
(Bence) 

-Gyönyörű volt a kikötő, és azok a nagy 
hajók ... ! (Dorka) 

-A Bohém tanyán sok régi tárgy volt felakasztva a falra. 
Szívesen nézegettem őket. (Viki) 

-A Belső-tó nagyon szép volt.(Brigi) 

-Hazafelé a busszal lefékeztünk a FÉK mellé fagyizni. (Titi) 
-A kikötőben az egyik hajónak Bütyök volt a neve.(Bence) 

Fotós.Selejó Titi 
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 3. OSZTÁLY Keszthely       

  Végre eljött 2011. május 18, szerda, a kirándulásunk napja. 
Mindenki izgatottan várta. Ebben az évben Keszthelyt tűztük ki 
úti célnak. Az osztály egyhangúlag megszavazta, hogy vonattal 
utazzunk. Kora reggel indultunk, és Tapolcán át is kellett 
szállnunk. A várakozás idejét reggelizéssel töltöttük. Keszthelyen 
először elsétáltunk a Balaton partjára és megnéztük a kikötőt. 
Egy hosszabb séta után gyönyörű lepkéket, egzotikus hüllőket 
(pl.iguánát, agámát, kaméleont) és ízelt lábú állatokat (pl. 
madárpókot, csótányokat, sáskákat) láthattunk. A gyerekek 
szerint a lepkék ugyan szépek, de a hüllők voltak igazán érdekesek, és az állatok gondozója szívesen felelt az összes 
kérdésre, amit feltettünk neki. Tízóraizás után a Festetics kastélyba mentünk. A Hintó és kocsi kiállítás kellemes 
meglepetést okozott, nagyon szépen helyreállított járműveket láthattunk. Különösen a postakocsi tetszett mindenkinek. 
Ezután a vadászati kiállítást tekintettük meg. Az első teremben  trófeákat állítottak ki, utána pedig különböző élőhelyeket 
láthattunk, ahol élethűen mutatták be az ott élő állatokat. A vasútmodell  múzeumban csodálkoztunk a terepasztalok 
aprólékos kidolgozásán. Hosszú szerelvények kanyarogtak zalai tájakon, majd az osztrák hegyekbe és kisvárosokba 
kalauzoltak el bennünket. 
 A kastély parkjában elfogyasztottuk az ebédet és újult erővel vágtunk neki az épület felfedezésének. Gyönyörű 
festményekkel, bútorokkal berendezett szalonokat, termeket láttunk, de a legjobban talán a könyvtár tetszett 
mindenkinek. 

4. OSZTÁLY Budapest   
Május 27., reggel 6. 20: mindenki kint 
toporog a buszmegállójában, a 
szerencsésebbek már kocsiban ülnek, 
és gyűjtik össze a többieket. 
Irány Zánka, rövid búcsúzkodás a 
lejutásban segítő szülőktől, majd 
vonatra-kapaszkodás, és…azt nem 
állítjuk, hogy meg sem álltunk Pestig, de 
3 és fél óra múlva már a Déli 
pályaudvaron voltunk. Tervünk az volt, 
hogy – láthatóvá, szagolhatóvá, 
hallhatóvá, tapinthatóvá téve a 
környezetismeretből tanult fővárost – minél több élményhez 
jussunk, minél több budapesti benyomásra tehessünk szert. Így 
rögtön átgyalogoltunk a Moszkva térre, onnan busszal a Budai 
Várba jutottunk. Döbbenetesen szép a Mátyás templom, a 
Halászbástya ! (No, és, micsoda szerencse: épp ott mutatta be 
hatalmas parlagi sas madarát egy középkori ruhás jóember!) 
Elmasíroztunk a Sándor-palota és a kormányőrség előtt, 
közben többször is megálltunk a fantasztikus kilátást élvezni. 
Mielőtt nagyon megártott volna a sok gyaloglás és a nagy 

hőség, Siklóval ereszkedtünk le a 
Lánchídhoz. Amíg autóbusszal a 
Hősök teréig értünk, az Andrássy út 
palotáit bámultuk, a forgalmat, a sokféle 
embert… A Városliget sokféle 
látványossága közé becsúszott néhány 
„potya” lehetőség is: a gyermeknapra 
épülő dodzsemet beindították a 
kedvünkért, majd két remek felvonulást 
is elénk vezettek a vijjogó-villogó 
rendőrautók . A közlekedési eszközök 
sorában a kis földalatti, utána metró 
következett, így kerültünk a Nemzeti 

Múzeumba, ahol a magyarság történetét bemutató kiállítást 
nézték végig szépen, türelmesen, gyakran lelkendezve, a  
csicsói negyedikesek (épp a Magyar Rádió Zenekara kezdett 
próbálni, kedvesen invitáltak is bennünket ott 
maradásra…).Mindezek után már csak azon kellett izgulni, 
időben odadöcög-e a villamos a Kelenföldi  pályaudvarra! 
Sikerült, és jó 3 órával később rendben: nagyon fáradtan, 
nagyon felvillanyozódva, tele élménnyel ugrottunk le itthon a 
vonatról. Köszönjük Bőczi Zozi anyukájának a kitartást!                                                          

5.OSZTÁLY Nagy kaland a Kalandparkban 
A várva várt busz végre 
megérkezett! Alig fértünk fel a 
sok táskától. ( Én csak hármat 
vittem egy napra! 

Mikor megérkeztünk a kislődi 
Sobri Jóska Kalandparkba, 
még a lélegzetünk is elakadt a 
gyönyörű és barátságos hely 
láttán. A „gyorsan” felállított 
sátrainkat sietve hagytuk el, 

hiszen döntenünk kellett a SOKSZOR vagy MINDENT 
kipróbáljunk-e kérdésekben. Volt, aki több időt töltött 
vizesen, mint szárazon; néhányan fürdő-, többen sok-sok 
váltóruhában. Vadbikán rodeóztunk, kipróbáltuk a 
hófánk-pörgést, légvárban és trambulinon ugrál 

tunk, lézercsatákat vívtunk. Mivel gyakran megéheztünk, 
közben ettünk, ettünk és ettünk. 

Az éjszaka különösen izgalmas volt, bár erről részleteket 
nem árulunk el, de elég az hozzá, hogy, hogy a hazaúton 
többnyire szenderegtünk. Judit néniből kicsikartunk egy 
ígéretet: Ide még visszatérünk!   5. osztály 
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6. OSZTÁLY Székesfehérvár– Tác (Gorsium) 
Május 26-án reggel az első utunk a veszprémi Algidába vezetett, ahol a jégkrémgyártás 
megismerése mellett pár Magnummal, Cornettoval is szoros barátságba kerültünk. Köszönjük 
Molnár Csabának, iskolánk volt diákjának, hogy bejuttatott minket a gyárba. A következő 
látnivaló a Magyarországon egyedülálló  XI. századi kerek templom Öskün. Várpalotán 
kissé csalódottak voltunk, mert felújítás miatt a Thury-vár nem látogatható. Tác-
Gorsiumban visszaléptünk az ókorba, a római légió nyomában jártunk, bár nehezünkre esett, 
hogy csak a kijelölt úton haladhattunk, s nem fedezhettük fel alaposan Közép-Európa 
legnagyobb épen megmaradt római kori települését. Székesfehérváron elsőként a Bory-

várat néztük meg, mintha Csipkerózsika kastélyába 
csöppentünk volna bele. A város fontosabb 
látnivalóival városnéző kisvonat segítségével ismerkedtünk. A kisvonatozás 
után még ismerkedtünk a királyok városának sétáló utcájával, történelmi 
emlékhelyivel, megsimogattuk a gesztenyeárus Kati néni szobrának fényesre 
kopott orrát, mivel a fehérvári diákok szerint, aki megsimogatja az orrát, az 
nem felel aznap. Végül az Alba Plázában kötöttünk ki, ahol vacsoráztunk és 
alaposan végig jártuk a butikokat. Hazafelé önjelölt megasztárosunk (titok) 
Barbi babáról rögtönzött előadásával szórakoztatta az osztályt. Veszprémben 
még megálltunk egy játszótéren, ahol a lakók nem kis örömére önfeledt 
játszadozásba merültünk. Fáradtan, de élményekben gazdagon értünk haza.                                    

7.OSZTÁLY Kislőd-kalandpark 
Május 24-én a hatodik óra után alig vártuk, hogy Zsolti bácsi 
elinduljon velünk a kalandok felé. Herenden megálltunk a 
porcelánmúzeumot megnézni. Először kérdezgettük Juli nénit, 
biztosan be akar menni, mert mi máris mentünk volna tovább. 
Azonban a  minimanufakturában, ahol bemutatták nekünk a 
„fehér arany” készítésének fázisait, már cseppet sem bántuk, 
hogy ez is szerepelt a programban. Ezután hamarosan 
megérkeztünk a bakonyi betyár tanyájához. Mire Juli néni 
megvette a jegyeket, Zsolti vezetésével már meg is mártóztunk 
a tóban. Kipakoltunk, felvertük a sátrakat, meghallgattuk a 
szabályokat és elindultunk a játékokhoz. A park gyorsan 
kiürült, így a hófánk pályán csak mi csúszkáltunk, persze bele a 
kellemes vízbe. A nagy vízbeesések közül az „osztálybomba” 
volt a legemlékezetesebb. Ekkor egy imbolygó padlóról estünk 
közösen a vízbe. Miután alaposan elfáradtunk és mindenki túl 
volt a merülésen, örömmel vettük, hogy a vacsoránk készül a 
bográcsban. Alig tudtuk kivárni, mire elkészül. Vacsora után a 
focilabda is előkerült, és hamarosan landolt a patakban. 
Csongor mezítláb, egyetlen ugrással mentette a labdát, hiszen ő 
felelt érte. A patak vizével szemléltettük az ősi hűtőszekrényt 
is, a partra kikötve belógattuk az üdítős palackokat. Később az 

éjjeliőröket kihívtuk 
egy focimeccsre, és 
másnap reggel sajgó 
tagokkal üdvözöltek 
minket, 
focibajnokokat. 
Hiába sötétedett, 
nekünk nem volt 
kedvünk aludni, 
szerencsére Juli néni 
sem erősködött, így a 
tábortűz mellett 

beszélgettünk és szalonnát sütöttünk. Éjfél után tértünk 

nyugovóra. 
Hajnalban 
felébredtünk, 
mert felettünk 
haladtak el a 
vonatok, Gábor 
új hobbit talált 
magának, 
számolta az 
elhaladó 
vonatokat, 
közben az 
éjszakáról 
maradt parázsból a hajnali hideg ellen tüzet raktunk és 
melegedtünk. Lassan mindenki felébredt megreggelizett és 
reggeli torna gyanánt túráztunk egy keveset az erdei 
kápolnához és a betyártanyához. Visszaérve következett a 
drótkötélpálya a merészebbek számára. Juli néni is kipróbálta, 
persze csak titokban, akkor mikor mi már végeztünk, és 
kevesen voltak a pályán. Szerencsére a Patriknak sikerült 
lefülelnie, csak kár, hogy nem vitt magával fényképezőgépet. A 
nap során több mindent kipróbáltunk. Tutajoztunk, ami nem 
mindig sikerült száraz lábbal és próbálkoztunk a lehetetlennel, 
hogy felborítsuk, ami majdnem sikerült is. Megültük a rodeó 
bikát is, trambulinoztunk, bungee jamping-oztunk, quadoztunk, 
mentünk vagy kettővel, és a bátrabban a jet-skit is kipróbálták, 
a baseballban a Zsolti volt a legjobb, mert neki volt már 
gyakorlata. Délután pedig lézerháborúra hívtuk a révfülöpi 
hetedikeseket, döntetlen lett az eredmény, visszavágóra már 
nem maradt idő, mert Zsolti bácsi megérkezett értünk, de 
minden elismerésünk a játékukért. 
Gyorsan bepakoltunk a buszba, és fáradtan, álmosan utaztunk 
hazáig, de azzal a gondolattal, hogy még visszajövünk, és 
akkor a Tomit sem hagyjuk otthon.    
                      7.osztály 
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