Online Nemzeti Értéktár Vetélkedő
A Pest Megye Önkormányzata által szervezett Nemzeti Értéktár Vetélkedőn négy csapattal is
neveztünk iskolánkból. Az első fordulóban egy online tesztet kellett kitölteniük a gyerekeknek és
egy prezentációt elkészíteni, valamely általuk választott Pest megyei településről. Csapataink
nagyon lelkesek voltak és igényes munkákat készítettek. Pest megye 16 intézményéből 52 csapat
nevezett, innen 24 csapat jutott tovább a középdöntőbe. Itt is megköszönjük minden induló
csapatnak, hogy a tanulás mellett vállalták a versenyre a nevezést.

Nagy örömünkre, a hatodikos lányok csapata is bejutott a középdöntőbe. Erre március 6-án került
sor, online formában. Versenyző lányaink olyan ügyesek voltak, hogy tovább jutottak a döntőbe
öt másik csapattal együtt. A döntő egyik érdekes és kreatív feladata egy pest megyei érték
makettjének elkészítése. A feladat bármilyen technikával elkészíthető volt, lego, papír,
újrahasznosítható alapanyagok stb., a csapat képzeletére volt bízva a megvalósítás. Mi, az
újrahasznosítás jegyében, egy sajátos módszert választottuk, ehető makettet készítettünk. Így
épült meg piskótából, babapiskótából, kekszből, csokoládéból, lekvárból, csokiöntetből a
Nagybörzsönyi Árpád-kori templom, valamint legóból a börzsönyi kisvonat. Ennek a projektnek
a kivitelezését óriási vidámsággal készítették a csapattagok, volt nevetés, izgalom, kacagás. Igazi
élmény volt a közös alkotás.

Számomra, pedagógusként is csodás örömöt jelentett. Mindig jó érzéssel tölt el és megható,
amikor látom diákjaim alkotásait, lelkesedését.
Március 27-én rendezték meg a döntőt, ahol a hat csapatból lányaink ötödik helyen végeztek, a
negyedik csapattal holtversenyben. A verseny nagyon szoros volt, a maximálisan megszerezhető
70 pontból 67-et gyűjtöttek tanulóink. Nagyon büszke vagyok rájuk és szívből gratulálunk a
csapat tagjainak: Chlpkó Sárinak, Klopkó Petrának, Nemeshegyi Lorettának, Lajtos
Angelikának!

Az online versenyeket szombaton rendezték, így ezekre evangélikus gyülekezetünk
nagytermében került sor, megfelelő óvintézkedések betartásával, maszk és távolságtartás mellett.

Vajon milyen értékekről szólhat egy ilyen néven meghirdetett vetélkedő? Mit nevezünk és
tartunk értéknek? Pest megye településeinek értékeire hívta fel a figyelmet ez a verseny. A
tanulóknak 60 értékből kellett felkészülni, melyek között szerepeltek épületek, természeti
jelenségek, események, tárgyak, hagyományok. Nagyon érdekes információkkal gazdagodtunk,
élveztük a közös készülést, versenyzést. Számos olyan úticélt, kirándulási tippet találtunk,
amelyekre jó lesz majd ellátogatni a járvány után. Mi magunk is meglepődtünk és csodálkoztunk,
hogy ennyi értéket rejtenek Pest megye települései, ekkora örökséget hagytak ránk elődeink. A
felkészülés lehetőséget adott nekünk, hogy ne csak megismerjük ezeket az értékeket, hanem mi is
értékesebbek legyünk általuk.

Néhány mondatban a lányok is megfogalmazták gondolataikat, ezeket örömmel osztom meg a
kedves olvasókkal.
„A barátaimmal indultunk ezen a versenyen, hiszen úgy gondoltuk biztosan jól érezzük majd
magunkat.... mikor Pest megye értékeiről kellett írnunk, rájöttünk hogy ez a verseny sokkal több
ennél. Mindenki nagyon jól érezte magát közben, hiszen rájöttünk, hogy nem kell sokat utaznunk
ahhoz, hogy gyönyörű helyeket felfedezzünk.”
„Azért tetszett nekem ez a verseny, mert sok olyan helyet, épületet ismerhettem meg közelebbről,
amit eddig nem is láthattam, nem is volt tudomásom. Bámulatos volt megnézni azt, amit több éve
emberek álmodtak meg és megépítettek.”
„Nagyon sokat tanultam a versenyen a kastélyokról a régi várakról és a népi szokásokról. A
verseny egy élvezet volt számomra, elképesztő érdekesek voltak a feladatok és a róluk írt
történések, események. Ha jövőre is ki lesz írva a verseny akkor biztosan megint benevezek.”
A mellékelt fotók tanúskodnak a verseny vidám perceiről.
Lajtosné Dudok Mária, felkészítő tanár

