
Sikereink a német nemzetiségi versenyeken 

I. Házi vers- és prózamondó verseny 

Október 25.-én ismét megszervezésre került iskolánkban a Rezitationswettbewerb.  A 

megmérettetésen 38 tanuló vett rész, ami iskolánk összes tanulójának majdnem a negyedét 

jelenti. A tanulók nyelvérzékét, a nyelv iránti motiváltságát, német irodalmi ismereteiket, 

szókincsüket bővíti egy-egy német nyelvű vers megtanulása. Rendezvényünk mindig jó 

hangulatban telik, a gyerekek jól érzik magukat, önbizalmukat, bátorságukat fokozza a német 

nyelven történő nyilvános megmérettetés.  4 kategóriában küzdöttek a gyermekek az első 

helyezésért, ami biztosította a részvételt a megyei német nemzetiségi versenyen Városlődön. 

Idén is a „kicsik” voltak sokkal lelkesebbek, mint a felsősök. Külső zsűritagként Diénes Melinda 

volt kolléganőnk és az új német önkénesünk 

Emma Paul bíráskodták.          

1.-2. osztály 

1. hely Fromvald Léna 

2. hely Varga-Csernák Eszter 

3. hely Kötél Hanna 

3.-4. osztály 

1. hely Kaltenecker Afrodité 

2. hely Takács Gréta 

3. hely Sipos Eszter 

5.-6. osztály 

1. hely Csillag Kristóf 

2. hely Stáhl Károly 

3. hely Kiss Anna 

7.-8. osztály 

1. hely Fenyő Zoltán 

2. hely Hock Luca 

3. hely Mátyás Réka 

 

II. Ki mit tud? – Városlődi Kulturwettbewerb (2017. november 24.) 

Idén majdnem 500 gyerek 22 iskolából vett részt a 22. alkalommal rendezett 

Kulturwettbewerb-en Városlődön. Már hagyomány, hogy azok a gyerekek, akik a német 

versmondó házi versenyen, első helyezést érnek el, Városlődön képviselik a nagyvázsonyi 

iskolát. Korkategóriánként iskolaszinten csak egy gyermek indulhatott. Így Fromvald Léna (2. 

osztály), Kaltenecker Afrodité (4. osztály), Csillag Kristóf (6. osztály) és Fenyő Zoltán (7. osztály) 

 



tette próbára a tudását. Csatlakozott még Takács Gréta (3. osztály), aki - mint tavaly is - a zene 

és tánc kategóriában indult, harmonikán játszott.  

November 24.-én nagy izgalommal (számomra a sűrű köd miatt is) indultunk reggel Városlőd 

felé. Mivel két „újonc” első alkalommal vett részt, ők is nagyon izgultak. Érkezésünkkor már 

nagy zsongás volt. Több busz állt az iskola és a kultúrház előtt, mivel a néptánccsoportok és a 

kórusok nagy létszámban jelentek meg. A zenészek az egész épületben hangoltak. 

Néptáncosok népviseletben vonultak át a kultúrházba, hogy ott még utoljára a helyszínen 

elpróbálják a műsorukat. Az megüresedett osztálytermekből kihallatszott a dalok, a versek 

egy-egy sora, hogy még a fellépés előtt egy nyugodt kis sarokban a felkészítő tanár 

elmondhassa instrukcióit.  Az ünnepélyes megnyitó 10 órákor kezdődött a kultúrházban a 

magyar és az ungarndeutschen himnusszal. A megnyitó beszédet követően német dalok és 

versek emelték az ünnepélyes hangulatot.  Fél 11-kor elkezdődött a verseny. Miközben a tánc- 

és zenecsoportok a kultúrházban léptek fel, a vers- és próza mondó gyerekek az iskolában 

német és Mundart, azaz helyi tájnyelven küzdöttek a helyezéskért. 65 diák egyéni produkciót 

adott elő, ebből idén csak 13 műsorszámot szólaltattak meg Mundartban. A kétszemélyes 

zsűrinek nem volt egyszerű a helyzete, a sok színvonalas előadás között a legjobbakat 

megtalálni nagyon nehéz feladatnak bizonyult. 13.30 órákor végett ért a verseny. Az 

eredményhirdetésig a diákoknak lehetősége volt kézműveskedni vagy a Tanzhaus mit der 

Johann’s Kapelle-ban részt venni. 

15.00 kor a szereplők, a felkészítő tanárok, a szülők, a nagyszülők, a szervezők és a 

díszvendégek összegyűltek a kultúrház rendezvénytermében. Mindenki izgatottan várta az 

eredményhirdetést, a sok- sok munkával járó szereplés értékelését. Örömmel hallhattuk, hogy 

három alkalommal is nagyvázsonyi iskola diákját hívták ki a dobogós helyezésért járó oklevél 

és ajándék átvételére. Az első és második helyezést elért diákok meghívást kaptak a regionális 

döntőbe, Mosonmagyaróvárra. Kiemelkedő eredményének köszönhetően két diákunk, Fenyő 

Zoltán 7. osztályos és Fromvald Léna 2. osztályos tanulók képviselik iskolánkat a 

mosonmagyaróvári megmérettetésen. Csillag Kristóf 6. osztályos és Kaltenecker Afrodité 4. 

osztályos tanulók kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Köszönet a versenyzőknek, hogy 

felkészülésükkel a kinizsis diákok jó hírnevét vitték tovább. 

Helyezések: 

Fenyő Zoltán (7. o.)                      megyei I. helyezés (Hochdeutsch, 7.-8. osztály) 

Fromvald Léna (2. o.)                   megyei II. helyezés (Hochdeutsch, 1.-2. osztály) 



Takács Gréta (3. o.)                    Bronz minősítés (zene) 

Köszönettel tartozunk Gerencsér Henriett, Czaun Józséf, Ursula Ziegler, és Némethy Kornélia 

tanároknak a felkészítésért, továbbá a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 

Iskolának a jól szervezett, élményekben gazdag napért. 

 

 

 

 

 

 

 

 

versenyeztünk …..                                                       …..és jól éreztünk magunkat 

 

       Ursula Ziegler, nyelvtanár 

 

  


