
Kedves Diákok (de akár Tanárok is )! 

A tavalyi évhez hasonlóan a 2015/16-os tanévre is várjuk a javaslatokat, hogy milyen 

csengő/ dallam jelezze az órák elejét és végét. Ha van jó ötleteket, hogy mi szóljon ki 

vagy becsöngő gyanánt, akkor várjuk a konkrét dallampár javaslatokat.  

Berregő? Dallam? Sváb? Modern? Vagy Klasszikus? Rajtatok, rajtunk áll! 

A javaslattétel formája: 

A csengő, jellegénél fogva egy figyelmeztető hang, ezért a dallamokat „szignál-

formában” kérjük benyújtani. Egy néhány másodperces, valamilyen dalból kivágott zene 

vagy ének nem megfelelő. 

A javaslattételnél kérjük a következő szempontokat figyelembe venni: 

 a dallam illő legyen egy oktatási intézményhez 

 a dallam lehetőleg illeszkedjen iskolánk profiljába, pl. sváb dallam 

 ügyelni kell, hogy a választott dallam a gyakori bejátszás miatt „elcsépelődik”, nem 

biztos tehát, hogy célszerű pl. a DNG-Lied-et ezzel elkoptatni 

A javaslattétel formai követelményei: 

 fent már említett szignál jelleggel, pl. zongorán/ szintetizátoron Mp3 formátumba 

feljátszva 

 a becsöngő hossza kb. 7-15 másodperc 

 a kicsöngő hossza kb. 5-10 másodperc 

Javaslattétel módja: 

A javaslatokat kérjük 2015. szeptember 14-ig, e-mailben a varsanyikriszta@gmail.com e-

mail címre elküldeni, vagy személyesen 105-ös szobában leadni (pendrive vagy egyéb 

adathordozó)! Minden esetben kérjük megjelölni, hogy a dallamot ki- vagy becsöngőnek 

szánjátok-e, illetve (amennyiben lehetséges) a dallam címét is megjelölni (pl. milyen 

dalból, műből származik). 

Milyen dallam lesz? 

A benyújtott javaslatokról véleményező szavazást fogunk tartani a honlapon keresztül. 

Figyelem! A jelenlegi dallam nem indul automatikusan a szavazáson, amennyiben azt szeretnétek, ami 

most van, nevezzétek be újra! Amennyiben nem érkezik javaslat, az iskolavezetés dönti el, hogy 

milyen csengő/ dallam szóljon az idei tanévben. 

 A szavazás eredménye nem jelent automatikus „győzelmet”. A javaslatokat Bizottság 

fogja elbírálni. A szavazás eredményét a „Csengő-Bizottság” döntésekor figyelembe 

veheti, de egyéb szempontok (pl. hangminőség, illeszkedés iskolánk arculatába stb.) 

figyelembevételével önállóan dönt. 

A „Csengő-Bizottság” tagjai: Tápai Ildikó, Varsányi Krisztina, Győrfi Zsuzsanna 

(dallamügyi szakértő), Szűcs Ferenc (hangtechnikus) és egy DÖK küldött (aki pl. képviselheti 

a honlapon történő szavazás eredményét) egy-egy szavazattal bírva döntenek. 


