
 
 

 

Lapozgat 
A Paksi Deák Ferenc Általános Iskola lapja 

       2021/2022-es tanév I. félév 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tanévnyitó ünnepély 

Mi ez a sürgés- forgás? Gyerekek jönnek, mennek… Kicsik, nagyok… 

Rövid idő alatt megtelik az épület, a folyosó. Háromszáz diák gyűlik össze a felső tagozat 

udvarán. 

Becsengetnek. Pár hónapos álmából ébred az iskola… 

…aztán megszólal egy hang, az igazgatónőjé. Bátorító mosollyal köszönti a legkisebbeket, akik 

a mai napon intézményünkben kezdik meg általános iskolai tanulmányaikat. Hatvan kíváncsi 

szempár szegeződik Erika nénire, aki Számországba, Betűországba invitálja őket, s egy csomó 

érdekes dologról mesél. 

Két új tanító néni kezdi meg első tanévét nálunk: Feil Zoltánné, Andi néni és Kissné Kiss 

Emília. Nagy tapssal köszöntjük az újonnan érkezőket. 

Időutazást teszünk. Ötven évet repülünk vissza a múltba. Iskolánk nyugalmazott pedagógusa 

ekkor vette át tanítói diplomáját, s most arany diplomát nyújt át neki az igazgatónő. Még az is 

kiderül, hogy tündér van közöttünk, akit Poórné Heizler Györgyinek hívnak, s negyven 

pedagógus pályán eltöltött év után Pedagógus Szolgálati Emlékéremért szólítják a 

mikrofonhoz. 

Mennyi-mennyi ismeretlen ember, mennyi új dolog! Egyelőre hihetetlenül távolinak tűnik a 

tanév vége… 

Sokaknak hatalmasat dobban a szíve, mikor elhangzik a mondat: 

  „ A 2021/2022-es tanévet ezennel megnyitom.” 

          M. A.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Őszköszöntő az alsó tagozaton 

Itt van az ősz, itt van újra… 

Bekopogtatott, s mi szeretettel vártuk. 

Gazdagon megterített asztal (libazsíros kenyér lila hagymával, must, szezonális gyümölcsökből 

készült sütik és gyümölcstálak), táncos mulatság, kézműves alkotások sora várta az újonnan 

érkezőt. Tiszteletére őszi színekbe öltöztek kicsik és nagyok. Az udvar szüreti nótáktól zengett, 



 
 

boldogan ropták a táncot a kopogós cipők Ujvári Dávid vezetésével, majd a kipirult arcú 

gyereksereg vidáman vonult fel a város utcáin hirdetve az ősz beköszöntét. Mindezen 

pillanatokból örömmel telve osztoztak a Nyitnikék Nappali Fogyatékos Ellátó tagjai, akik az 

idei évben is meghívottjai voltak rendezvényünknek. 

Pillanatképek:        M. A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Őszbúcsúztató túrával 

2021. szeptember 24-én a negyedik és hatodik osztály tanulmányi kirándulással búcsúzott az 

ősztől. 

Első állomás Ozora volt, ahol megtekintettük Ozorai Pipo 

várkastélyát. Színvonalas, a gyerekek nyelvén értő 

vezetésben volt részünk. Nemcsak azoknak volt érdekes, akik 

történelmi tanulmányaikhoz kaptak adalékokat, hanem a 

fiatalabbaknak és a felnőtteknek is. 

Második helyszínünk Kisszékely volt, a festői fekvésű kis falu, 

ahol Horváth András tanár úr mutatta be a helytörténeti kiállítást, 

majd irányított bennünket a Lázár Ervin – tanösvény Berkenye 



 
 

útvonalára. Túra közben anyagot gyűjtöttünk a természetismeret óra anyagához, élőhelyükön 

vizsgáltuk meg a lombos erdők növény - és állatvilágát. 

A saját élményű tanulás mellett azért jutott idő a szabad játékra és ádáz számháborúcsatákra is. 

A kirándulásról rajzos élménybeszámoló és kiállítás készült, amely az iskola folyosóján 

tekinthető meg. 

                             Ludmann Ildikó 

Adj teret a mozgásnak! 

Szeptember 24-én az Európai Diáksport Napjához csatlakozva intézményünk diákjait aktív 

sportolásra invitáltuk. Programunk nélkülözhetetlen eleme volt a 2021 méteres futás, melyet az 

iskolánkkal szembeni parkban hajtottunk végre. 

Iskolánk térbeli adottságait kihasználva állítottuk össze a programokat. Intézményünk 

tornacsarnoka adott otthont a floorballnak, tornaszobánkban ügyességi és érzékenyítő 

feladatokat hajtottak végre a kisdiákok. Az udvaron- kihasználva a kedvező időjárási 

viszonyokat- a Paksi SE labdarúgó edzőinek segítségét igénybe véve mozgáskoordinációs és 

labdás ügyességi feladatokkal bővítettük a repertoárt. 

Szünetekben nagy kreativitást, ügyességet igénylő feladatokkal (kosárra dobás, zsinórlabda, 

tollaslabda, pelota, kooperációs ernyő, ugróiskola) színesítettük a kínálatot. Programjaink a 

zenés reggeli aerobicot követően egészen ebédidőig tartottak. 

Reméljük, hogy a mozgásszegény időszak után kellő inspirációt kaptak tanulóink az aktív 

sportoláshoz, a szabadidő hasznos eltöltéséhez. 

         Klopcsikné Somorjai Mária 

Kirándulás Biatorbágyra 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából diákjaink minden évben közelebbről is 

megismerkedhetnek a magyarországi németek életével. Ez idén sem történt másképp. 

2021. szeptember 27-én, hétfőn a felső tagozat nemzetiségi német nyelvet tanuló diákjai (34 fő) 

két pedagógus kíséretben Biatorbágyra látogattak el.  

Negyed évszázaddal ezelőtt a település sváb származású közössége úgy gondolta, tájházat alakít 

ki őseinek tiszteletére. A Bechtold család egykori otthonába invitálják az érdeklődőket, hogy 

bepillantást engedjenek a száz évvel ezelőtt élt sváb család életébe. 

Steiner Andreának, a tájház vezetőjének élménydús beszámolójából ismerhették meg tanulóink 

a család mindennapjait. A Bechtold Sváb Tájház ad otthont a német nemzetiségi 

hagyományokat ápoló helyi csoportok, valamint a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános 

Iskola rendezvényeinek is. 



 
 

Ez utóbbi intézménybe is meghívást kaptak diákjaink, ahol egy 5. évfolyamos tanulócsoportnak 

mutatták be iskolánkat a 7., 8. évfolyamosok egy Power Pointos előadás keretében. Nagy 

meglepetésként szolgált mindenki számára, hogy ebben a modernül felszerelt intézményben 

minden diák (426 fő) német nemzetiségi nyelvet tanul. 

A biatorbágyi iskolások az előadás során nem csak iskolánkról, de a városunkban működő Paksi 

Német Nemzetiségi Tánccsoportról és a Roger Schilling Fúvószenekarról is ismereteket 

szerezhettek. 

A kirándulás során tanulóinknak alkalmuk nyílt egy gyönyörű viadukt megtekintésére, mely 

után a kitelepítési emlékműnél megállva megrendítő történetet hallgattak végig a svábok 

deportálásáról. 

A következő úticél Székesfehérváron a Koronás Park volt, ahol csapatépítő bújócskázás, 

hintázás, fogócskázás közben dolgozták fel a gyerekek a tartalmas délelőtt élményeit. 

A tartalmas, tapasztalatokban és ismeretekben bővelkedő kirándulásért tanulóink és 

pedagógusaink nevében köszönetünket fejezzük ki a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak. 

 M. A.  

 

 

 

Könyvbemutató: Magyar Anita: Majd én megmondom a tutit! 

2021. október 4-én, hétfőn a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár Kincskereső 

Gyermekkönyvtárában rendezték meg iskolánk pedagógusának, Magyar Anitának a 

könyvbemutatóját. Ez a rendezvény volt az Országos Könyvtári Napok nyitó eseménye. 

Pétersz Mária folytatott beszélgetést a szerzővel és az illusztrátorral, Kiss Zsuzsannával, aki 

valamikor szintén iskolánk pedagógusa volt. A bemutatót tíz kisgyermek szavalata tette 

élményekkel telivé, akik nagy átéléssel tolmácsolták a költő róluk szóló gondolatait.  



 
 

Kicsik és nagyok, gyerekek és felnőttek egyaránt jó érzésekkel telve, hol hangosan nevetve, hol 

elérzékenyülve hallgatták a verseket. 

Teltház volt, ami azt bizonyította, a versek szeretete még ott él sokak szívében. 

 M. A. 

  

 

         

 

 

 

 

  

 

 

Virágosítás 

Péntek reggel az egész osztály nagy feladatot kapott: azt, hogy ültessünk árvácskákat. Először 

hoztunk eszközöket, földet és vizet. Utána a kezünkkel csináltunk kis 

gödröket. Beleraktuk az árvácskákat, és elegyengettük a friss földet, és 

meglocsoltuk. Utána elpakoltunk. 

Szerintem nagyon jó móka volt, és ettől szebb lett az iskola. 

                                                                                                               Apró Amira 3. b. osztály 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Megemlékezés az aradi vértanúkról 

Október 6-án iskolánk felső tagozatán színvonalas ünnepség keretében emlékeztek meg hetedik 

évfolyamos diákjaink a vértanúhalált halt tizenhárom igaz magyarról.  

A műsor elején az utca emberét szólították meg, tudják-e, mi 

törtönt október 6-án, ill. kiknek az emléke előtt tisztelgünk ezen a 

napon. Ezt követően projektoros kivetítővel kísért szövegekkel 

idézték meg azokat az eseményeket, melyek október 6-án véres 

megtorláshoz vezettek. 

A műsort összeállította és betanította: Kajári Márta tanárnő. Köszönjük a szép megemlékezést! 

           M. A. 

Deák - nap a felső tagozaton 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Deák - nap az alsó tagozaton 

Az alsó tagozaton a felsősökéhez hasonlóan igen színes volt a programajánlat ezen  - az iskolánk 

névadójának, Deák Ferencnek tisztelgő-  napon.  

Nyolc órakor diákjaink ellátogattak a haza bölcsének szobrához, ahol koszorút helyeztek el a 

tiszteletére. Ezt követően került sor a gólyaavatóra, melynek során a fogadalomtétellel a kis 

elsősöket, a gólyákat, ünnepélyes szertartás keretében deákos diákokká avattuk. 

Eskütétel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

És amire mindenki napok óta várt…! 

Tíz órától ugrálóvár fogadta a vállalkozó kedvű gyerekeket, akik végre kitombolhatták magukat 

a rendelkezésükre álló néhány percben. Akadt bőven jelentkező! 

Míg valamely évfolyam ugrabugrált az udvaron, mások változatos programokon vettek részt 

osztálytermeikben vagy éppen a városban közlekedve. Voltak, akik Deák nyomába eredve 

városnéző túrára indultak, mely során felkeresték a legjellegzetesebb épületeket. Mások puzzlet 

Én, …………………………..  

1. osztályos fészeklakó gólyalábon 

állva fogadom, hogy fészkemet el 

nem hagyom, mától magamat 

deákos diákká avattatom. 

Fogadom továbbá, hogy a rossz 

csábításának ellenállok, mától 

szorgalmas, jó gyerekké válok. 

 

Paks, 2021. 10.15. 



 
 

raktak ki, találós kérdéseken törték a fejüket, Deák-tortát sütöttek, Deák anekdotákat hallgattak, 

Deák tablót készítettek, kézműveskedtek. 

Ezen a tartalmas délelőttön mindenki talált kedvére való elfoglaltságot, s a korábbi évekhez 

hasonlóan most is szép élményekkel gazdagodva térhettünk haza a nap végén. 

            M. A. 

Az avatási szertartás főszereplői: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nemzetiségi német kirándulás – alsó tagozat 

 

Egy esős, borongós, októberi napon útra kelt a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola 2. és 3. 

évfolyamának nemzetiségi német nyelvet tanuló diákcsapata három pedagógus kíséretében. A 

tanulmányi kirándulásunk céljául tűztük ki, hogy ne csupán tantermi keretek között, hanem az 

iskola falain túl is használjuk a német nyelvet, eredeti forrásból halljuk a sváb kifejezéseket, 

valamint német nyelvű beszélgetésekben vegyünk részt. 



 
 

A kényelmes autóbusz először Somberekre vitt minket, ahol meleg szívvel fogadtak és vártak 

ránk a település Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselői. A tízórai elfogyasztása 

utána három csoportban dolgoztunk forgószínpad-szerűen. A csodás település utcáin tanösvény 

vezet végig, ahol az információs tábláknál meg-megállva mesélt kísérőnk a falu történetéről. 

Ismeretet szereztünk arról, milyen jelentéssel bír a harangszó, megcsodálhattuk az egykori 

szerb iskolát a mai Hagyományok Házát, ahol négy egykor jelentős létszámban a faluban élő 

népcsoportnak egy-egy szobát rendeztek be. Pillantást vetettünk Josef Michaelis költő, 

pedagógus szülőházára valamint a festői település templomaira. 

A program második állomása a német tájház volt, ahol az itt élő németek életét mutatták be 

nekünk szobáról-szobára haladva. Tanulóink nagyon érdeklődőek voltak, sokat kérdeztek, és 

sok kérdést helyesen meg is válaszoltak. Büszkén hallgattuk a csoportvezető hölgy elismerő 

szavait, mely szerint gazdag a gyerekek német szókincse. 

A kézműves foglalkozáson könyvjelzőt készítettek a gyerekek, mely a sombereki színekkel és 

mintákkal volt díszítve. 

A szívhez szóló búcsú után Mohács felé vettük az irányt. A sétálóutcán barangolva egy 

hangulatos cukrászdában sütiztünk, majd ismét útnak eredtünk, és a Szent Miklós 

Vízimalomhoz indultunk. Bugarszki Norbert malomgazda meséit, történelmi kitekintéseit 

gyermek és felnőtt egyaránt szájtátva hallgatta. A Csele-patak partján álló ma is működő vízi- 

és taposómalom látványa lenyűgözött mindannyiunkat. Nagy örömünkre szolgált, hogy 

mindannyian a szó szoros értelmében taposómalomba kerültünk, ugyanis lehetőségünk nyílt a 

hangulatos környezetben a taposómalom kipróbálására is. 

Élményekkel és új ismeretekkel gazdagodva érkeztünk haza. A napot B. Nóra 2. osztályos 

tanuló összegezte:” Megéri a német nyelvet tanulni!” Ezt hisszük és valljuk mi is, nemzetségi 

német nyelvet tanító pedagógusok. 

Hálásan köszönjük a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatását! 

 

 

Lisztmájerné Bock Brigitta 

nemzetiségi német tanító 

 

 



 
 

 

 

 „Magyarország legszebb sulikertje” a miénk! 

A Technikatanárok Országos Egyesülete pályázatot hirdetett meg azon iskolák számára, 

melyek iskolakertet gondoznak. A kert lehetett haszonkert, biokert, fűszerkert, sziklakert, 

díszkert, pihenőkert stb, az egyetlen kikötés az volt, hogy irányított szakmai munkával 

diákoknak kell dolgozniuk benne. 

A beérkezett pályázatokat három fős szakmai zsűri bírálta el, akiknek köszönhetően mi 

tudhatjuk magunkénak Magyarország legszebb sulikertjét. 

Köszönet az újabb sikerért Borsné Kern Mária tanítónőnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Jótékonysági bál 

2021. november 6-án, szombaton előkerültek a szekrényekből a táncoló fekete lakkcipők, a báli ruhák, 

öltönyök, s fergeteges hangulat közepette ropták a táncot bennük a bálozók. 

A rendezvény a végzős évfolyam keringőjével indult, majd ezt 

követően a tanárok és a szülők táncos produkciója 

színesítette az estet. 

A vírushelyzet miatt csak oltási igazolvánnyal 

lehetett a bálon részt venni, de ennek ellenére 

közel kétszázan mulattak együtt a hajnali 

órákig. Sok értékes tombolatárgyat sorsoltak ki, 

melyekért köszönet illeti a felajánlókat. 

Hálásan köszönjük mindazok segítségét, akik 

bármilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy 

rendezvényünk létre jöhessen, és elérhesse kitűzött 

célját: iskolánk alapítványának a számláját gyarapítottuk a bál bevételéből. 

 

 

 

 

 

 

 

           M. A. 

Titkos kiránduláson a 3. b-sek?! Vajon hová mentek? 

Tüzes - Müller Tamara megosztja velünk a titkot! 

Reggel az iskolába érve a tanító néni elmondta, hogy hova megyünk. Amikor odaértünk 

Kecskemétre, akkor elmentünk a Planetáriumba, és rengeteg csillagot láttunk. Kivetítve láttuk 

a bolygókat is. Utána elmentünk a Kecskeméti Vadasparkba, ahol rengeteg állat volt, például 

nyuszi és ló is. Aztán elmentünk a fagyizóba, ahol fincsi fagyit és sütit ettünk. Végül beszálltunk 

a buszba, és hazamentünk Paksra. Nagyon jó volt a kirándulás! 

„Szeresd! Óvd! Védd!” – Felnőtt vetélkedő a természetről 

Iskolánk ÖKO munkacsoportjának tagjai az idén is megmérették magukat a „Szeresd! Óvd! 

Védd!” címmel meghirdetett vetélkedőn, ahol a korábbi évekhez hasonlóan ismét előkelő 

helyen végeztek: hét csapat mérkőzött egymás ellen, a mieink második helyezettek lettek. 

Elmés deákosok néven indult csapatunk már a bemutatkozó verssel és dallal felhívta magára a 

többiek figyelmét. 



 
 

Örökös ökosok vagyunk, 

Nagyon ügyes a csapatunk. 

Fűszerkertet hoztunk létre 

Diákjaink örömére. 

Az ötletünk sosem fogy el, 

Van komposzt meg rovarhotel. 

Gyűjtünk mindent, amit lehet: 

Használt olajat, elemet. 

Esővizet azt is gyűjtünk, 

Van is szép virágoskertünk. 

Kerékpárral járunk, kelünk, 

Ebédelni gyalog megyünk. 

Alkotunk sok ökosat, 

Hulladékból hasznosat. 

Zöld Almában sokszor nyerünk. 

Elmés deákos a nevünk. 

A bemutatkozást követően nyolc feladatban tehették próbára tudásukat a vetélkedők: 

- logó tervezése bioszféra rezervátumhoz 

- puzzle (két bioszférarezervátumról a helyszínt kellett meghatározni) 

- térképen a bioszféra rezervátumokat, s a megyéket kellett megnevezni, ahol találhatók 

- keresztrejtvény (a bioszféra rezervátumok különleges felépítése, jellemzője volt a megfejtés) 

- 2021 év élőlényeit kellett szótagokból kirakni 

- a számok tükrében kellett adatokat pótolni a hiányos mondatokban 

- élőlények és latin nevük párosítása 

- a biológiai sokféleség jelent meg a természeti értékek (növények, állatok) csoportosításánál 

az élőhelyek szerint 

Nagyon nehezek voltak a feladatok, kattogtak az agytekervények. Nagy szükség volt a 

kreativitásra is, ami szerencsére kis csapatunk nagy erőssége volt. 

Gratulálunk a csapat tagjainak: Borsné Kern Máriának, Beliczai Bérdi Editnek, Molnárné Nikl 

Évának, Kaszás Lajosnak. 

                                                                                                                        Borsné Kern Mária 

                                                                                                                          ÖKO mcs. vezető 

 

 

  

 



 
 

Márton- nap – új köntösben 

Nemzetiségi németet oktató iskolaként fontos feladatunknak tartjuk a hagyományok ápolását 

intézményünkben. Ezért is számít kiemelt programjaink közé a november 11-ei Márton- nap. 

Sajnos az eddigiektől eltérően a programjaink az osztályok 

keretein belülre szorultak. A hagyományos állomások 

látogatása helyett a tantermeké lett a főszerep. 

Az egész délutánt felölelő programok része volt a 

Fülemüle együttes Márton - napi dalának megtanulása, 

saját liba készítése, Márton legendájának felelevenítése, 

és libás játékok eljátszása. 

S bár a köpeny nem volt a régi, a hangulat és az elkészült munkadarab az idén is a régi, azaz 

remek volt. 

                                                                                                                   Pintér Anikó Szilvia 

 

 

 

 

 

 

 

Sikeresen „töltögettünk újra” 

Az „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány két pályázatán is sikeresen szerepeltek iskolánk 1. b 

osztályos tanulói. 

Az alapítvány folyamatosan törekszik arra, hogy felhívja a figyelmet a környezetszennyezés 

megelőzésére, a környezettudatos szemlélet kialakítására. A környezetvédelmi hangsúlyt az 



 
 

idei évben a háztartásokban előforduló különféle típusú elemek használatára helyezték. 

Pályázni lehetett írásos pályamunkával, fotóval vagy fotósorozattal, rajzzal vagy kézműves 

munkával azt szemléltetve, hogyan csökkenthetjük a kidobható elemek számát, miért 

hasznosabb a tölthető elem, milyen károkat okozhat a hulladékként kezelt elem a gyűjtőhelyre 

leadottal szemben. (Töltsd újra! pályázat) 

A pályázaton indult tanulóink ötleteltek, közösen rajzoltak, színeztek, így sikeresen szerepelve 

jutalomban részesültek. Elemtöltőt és négy elemet kaptak munkájuk elismeréséül. 

A másik pályázat (Töltsd fel a kulacsod!) témája az volt, miért egészségesebb és 

környezetkímélőbb kulacsot használni PET palack helyett. 

Beküldött pályamunkájukat itt is sikeresnek ítélte a zsűri, így a gyerekek egy-egy - az 

alapítvány logójával ellátott - kulacsot kaptak jutalmul.    M. A. 

Pályamunkáik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Díjkiosztó: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulálunk a kis csapatnak és vezetőjüknek, Borsné Kern Mária tanítónőnek. 

 



 
 

 

„Sprich Deutsch” Német Önkormányzat versenye 

Iskolánk 8.osztályos tanulói részt vettek az évente megrendezésre kerülő „Sprich Deutsch” 

(beszélj németül) városi versenyen. Két csapattal nevezetünk. A feladatok által fény derült a 

tanulók nyelvi szóbeli és írásbeli kompetenciájára. Érdekes, változatos, játékos feladatok 

váltották egymást. Minden tanulónak be kellett mutatkoznia, aztán párbeszédes formában 

beszélni a szabadidő hasznos eltöltéséről, hobbijukról, sportról, egy rejtvényt kellett megfejteni, 

videót megnézni és válaszolni a kérdésekre illetve Németország tartományait összerakni 

puzzleként. A végén értékes ajándékokban részesültek a gyerekek. 

         Terebesiné Kasza Mária 

Németek kitelepítésének emléknapja  

Január 19. a magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapja.   

„Az 1940-es években általánosan elfogadott volt a kollektív bűnösség elve. A Harmadik 

Birodalom rémtetteiért a mindenkori kormányok helyett elsősorban a német népet, illetve a 

német kisebbségeket tették felelőssé. Az 1945-ös potsdami konferencia engedélyezte a német 

népcsoportok áttelepítését, de azt nem tette kötelezővé. Gyakran mégis nagyhatalmi döntésként 

tartották számon a kitelepítést. 

 A kitelepítés terve közvetlenül a harcok lezárultával megszületett, a legtöbb párt támogatta. A 

kitelepítettek helyére, határon túli magyarok érkeztek, ez érthető módon komoly feszültségeket 

okozott a faluközösségekben.  

A magyar kormány kezdetben csak a volt Volksbund-tagok kitelepítését kérte a Szövetséges 

Ellenőrző Bizottságról, ám később elegendő ok volt a listára kerüléshez, ha valaki az 1941-es 

népszámláláson német nemzetiségűnek vagy anyanyelvűnek vallotta magát.  

A németek „egy batyuval érkeztek, egy batyuval távoztak”: csupán minimális holmit vihettek 

magukkal, vagyonukat, házukat maguk mögött kellett hagyniuk. Marhavagonokban szállították 

őket nyugatra embertelen körülmények között. A számokat illetően nincs egység, de legalább 

170 000 magyarországi németnek kellett elhagynia szülőföldjét. 

Az itthon maradottak sorsa ugyancsak nehéz volt. A „sváb” megnevezés hosszú éveken át 

szitokszónak számított, a nemzetiségi oktatást szétverték. Az elhurcolás és a kitelepítés egészen 

a rendszerváltozásig tabutéma volt. 

A megbékélés első lépéseire települési szinten került sor a ’90-es évek első felében, ekkor 

számos találkozót rendeztek közösen az új és a régi lakókkal.  

Mayer István 

 

(A cikk először 2015. január 19-én jelent meg) 

Iskolánk 7. osztályos tanulói egy PPT formájában emlékeztek meg az eseményről. 

 

         Terebesiné Kasza Mária 
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Félévzárás 

 

Január 21-én az első félév lezárult. Minden tanuló megkapta féléves munkájának értékelését, 

mely jó visszajelzés arra, ki milyen hatékonysággal vett részt ebben a tanévben a tanulásban. 

Volt, aki örömmel vette át a „bizonyítványát”, de volt olyan tanuló is, aki kicsit elégedetlen 

volt a teljesítményével.  

Kedves gyerekek!  

A második tanév elindult! Új félév, új lehetőség! Tanulásra fel! 

Élményekben és sikerekben teljes második félévet kívánunk! 

 

 


