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Tavaszi ünnepeink 
 

 

Nemzeti ünnepünk 
 

Március 15-én minden megemlékező kokárdát tűz a ruhájára. 

Ez a hagyomány a francia forradalom nyomán keletkezett, a 

magyar szabadságharcosok viseltek először nemzeti színű 

szalagot. 

De pontosan mi is történt azon a nevezetes történelmi napon?  

 

1848. március 15-én Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál, 

Irinyi József, a 

„márciusi ifjak”, a 

Pilvax kávéházban 

jöttek össze. 

Megvitatták, hogy nem tűrhető tovább az osztrák 

kizsákmányolás, elég volt a bécsi udvar 

parancsaiból! Megfogalmazták a nép kívánságait 

és a híres tizenkét pontot. Petőfiék a Pilvax 

kávéházból indultak a Landerer-nyomdába, hogy 

kinyomtassák a 12 pontot és szétosszák a nép 

között. Esett az eső, mégis egyre több ember csatlakozott hozzájuk.  

 

A Nemzeti Múzeumnál már tízezren hallgatták a Nemzeti dalt– a polgárok, iparos 

legények, a vásárra összegyűlt parasztok. Majd együtt átmentek Budára, hogy a 

helytartótanáccsal is elfogadtassák a 12 pontot. Akkor már húszezren voltak. A 

megrémült urak nem mertek ellenállni. Győzött 

a forradalom. 

A lelkes tömeg tovább hömpölygött, hogy 

Táncsics Mihályt kiszabadítsa. A bécsi urak 

csak kényszerből és csak színleg nyugodtak 

bele a magyar forradalom győzelmébe. 

Fellázították a szerbeket, horvátokat, és 

hatalmas osztrák sereget indítottak a magyar 

forradalom ellen. De a nép az alig kivívott 

szabadság védelmére kelt. Kossuth szavára 

Tízezrek gyülekeztek a forradalom zászlai alá. Huszárok és honvédek a magyar nép 

szabadságáért harcoltak. A nemzetiszín lobogó buzdította bátorságra a harcolókat. Ezért 

lobogtatunk mi is nemzetiszín zászlót ezen az ünnepen. Helytállásuk emlékére hordunk 

nemzetiszín kokárdát is. 

 

Lovász Petra   6.a 
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Hagyományőrzés 
 

A tavasz a megújulás, a természet 

újjászületésének az évszaka. A nappalok 

hosszabbodnak, enyhül az időjárás, és 

lekerül rólunk a nagykabát. A hó alól 

virágok kukucskálnak, dugják ki a fejüket, 

madarak készülődnek a fészekrakáshoz, és 

csivitelésüktől egyre hangosabbak a 

kertek és a mezők. Azt tartják, hogy 

amilyen időjárás uralkodik Franciska 

napján, olyan lesz egész márciusban. 

Gergely napjához kapcsolódó legismertebb népszokás a Gergely járás.  Ezen a napon 

emlékeztek I. Gergely pápára, az iskolák patrónusára. Eredete a XVI. századra nyúlik 

vissza, amikor a tanulók maguk és tanítóik számára adományokat gyűjtöttek.  A falusi 

iskolás gyerekek ilyenkor ünneplőbe öltöztek, kezükben mogyorófa pálcát és fakardot 

tartottak, fejükre papírból készült csúcsos süveget, katonacsákót húztak. Csapatostól 

jártak házról házra, iskolába hívogatták a kisgyereket. Énekeltek, verseket mondtak, 

szerepjátékokkal mutatták be az iskolai életet. A szülők tojással és süteménnyel 

ajándékozták meg a toborzókat. Gergely napjához időjárás- és termésjóslás is 

kapcsolódott. Ismert szólás van arra, ha ezen a napon esik a hó: “Megrázza még szakállát 

Gergely.”  

„Sándor, József, Benedek zsákban hozzák a meleget”. A három tavaszhozó ünnepéhez 

számos idősjóslás kapcsolódik. Ha Sándor napján szép az idő, jó termés várható. A 

szorgos méheket is ilyenkor engedik ki a szabadba, hogy megkezdhessék fontos 

munkájukat. Régen úgy vélték, hogy a madarak e naptól kezdenek dalolni, mert Szent 

József „osztja nekik” a sípot. Egyes falvakban ezen a napon kezdték el a szántást, a 

bőséges termés reményében. Ha Benedek napján dörög az ég, 

bizony száraz nyár lesz. 

Az ország különböző tájaira különböző időben érkeznek meg 

vándormadaraink. A füstifecskék például az Alföld déli 

részeire már március 19-étől folyamatosan érkeznek. 

Budapest környékére viszont csak április elejére térnek 

vissza.  A néphit szerint a költöző madarak érkezésének 

időpontja előre jelzi a későbbi időjárást. Ha korán érkeznek meg a kis vándorok, akkor 

abban az évben korán beköszönt a tavasz. 

Egyes vidékeken a tavaszi nagytakarítás április 12 - én Gyula napján kezdődött. Ilyenkor 

a teheneket, lovakat is leöntötték és lemosták vízzel. 



Április hónapot a néphagyomány Szent György havának nevezi. 

Szent György a római hadsereg magas rangú katonatisztje volt. 

A legenda szerint legyőzte a sárkányt, amely a líbiai Silena város 

közelében lévő tóban élt és naponta egy ember esett neki 

áldozatául. György megmentette a sárkánynak áldozatul 

kiszemelt királylányt. A hőstett hatására a környékbeliek 

megkeresztelkedtek. Györgyöt keresztény hite miatt börtönbe 

vetették, ahol megjelent előtte Krisztus és megjósolta hét évig 

tartó szenvedéseit. Szent Györgyöt 303 táján halt vértanúhalált. 

Így vált a lovagok, lovas katonák, fegyverkovácsok, vándorlegények és a cserkészek 

patrónusává. 

A névadó ünnepnapján kezdődött el az állatok kihajtása a legelőkre és a hiedelem szerin 

a gonosz lelkeket is ilyenkor lehetett legkönnyebben elűzni a portákról. A tél végével a 

gazdák a legelőkre terelték és ősz végéig a pásztorok gondjaira bízták állataikat. Mielőtt 

azonban kiengedték volna az udvarról a jószágokat, gondosan megütögették a hátukat 

egy zöld ággal, mert úgy hitték, ezzel is segítik az állatok gyarapodását. Ez volt a tavaszi 

gonoszjáró nap is, amikor a boszorkányok szabadon garázdálkodhattak. Ilyenkor tüskés 

ágakat tűztek a kerítésbe, ajtóra, hogy a gonoszt távol tartsák. Ezen a napon vetették el 

a kukoricát, babot, uborkát. Ha a varjú nem látszott ki a búzából, jó termésre 

számítottak. Bizonyos területeken úgy vélték, ha e napon megszólalnak a békák, az korai 

tavaszt és nyarat jósol. Máshol a Szent György nap előtt megszólaló béka esőtlen nyarat 

jelzett. Szent György nap előtti mennydörgés a bő termés előjele volt a magyar 

nyelvterületeken. 

A húsvét nemcsak fontos egyházi ünnep, a tavaszvárás 

ünnepe is.  A húsvétot negyven napos böjt előzi meg. 

Ilyenkor tilos a húsételek fogyasztása.  Régen sok helyen 

fehér kendőbe burkolva vitték a húsvéti ételeket, hogy a 

pap megáldja azokat. Az asszonyok sietve távoztak a 

megszentelt ételekkel, mert úgy tartották, hogy aki gyorsan 

hazaér az a munkában is ügyes lesz. Több helyen szokás 

volt a komatál küldése, ami a barátságot jelentette. Húsvét vasárnapján nagy volt a 

sürgés - forgás a lányos házaknál. Az asszonyok egész nap sütöttek- főztek, a lányok 

pedig tojásokat festettek. A szobákat barkával díszítették fel, melyekre a festett vagy 

kifújt tojásokat akasztották. Húsvét hétfőn a legények reggeltől estig járták a falut. A 

házaknál locsolóverset mondtak, majd a kútból húzott vízzel öntözték meg a lányokat, 

vagy a patakban mosdatták meg őket. Ajándékba tojást kaptak és terített asztal várta 

őket. Az ünnepi asztalról nem hiányozhatott a sonka, a tojás, a kalács és a szalonna. 

 

Lovász Petra 6. a 

  



A Húsvét megmentője 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nyúl, aki a húsvéti nyúl öccse volt.  

 

 

 

Ő még nagyon kicsi lehetett, olyan négy éves. Ezt a négyéves forma fiút Tapsinak hívták. 

Amikor eljött a Húsvét Tapsi mindig segített a testvérének a munkájában. Festette a tojásokat, 

csomagolta a csokikat, hiszen tudta, hogy pár év múlva ő fogja kiszállítani a tojásokat. A 

mostani Húsvét előtt is így tett. Festett, festett, csomagolt, csomagolt. Két nappal a Húsvét előtt 

valami mégis megváltozott. Sajnos testvéréhez doktort kellett hívni, mert kitörte a lábát. Az 

erdő és a mező lakói ennek a hírnek a hallatára nagyon elszomorodtak. Tapsi sem volt 

viháncolós kedvében. Elkezdett gondolkodni, hogy menthetné meg a Húsvétot, hiszen ő egy 

icike-picike nyuszi. Egész éjszaka gondolkozott és végül arra jutott, hogy kiszállítja ő a 

csomagokat, hisz már minden kész van. Húsvét első napja előtt már eléggé felkészült. Este 

olyan kilenc körül, amikor bátyja is elaludt elindult kiszállítani a tojásokat. Szerencsére reggelre 

mindenkihez eljutott a tojás és a csoki. 

Tapsi, mikor hazaért elmondta bátyjának esti tettét, aki megköszönte neki, amit csinált. Így 

Tapsi lett a nap hőse, aki megmentette a Húsvétot. 

 

Dudás Orsolya 3.b 

  



Töltött csokitojás (4 főre) 

Hozzávalók: 

 személyenként 1db csoki tojás 

 5 dl tej 

 cukor (izlés szerint) 

 1 db csokoládés pudingpor 

 2 db 10 dkg étcsokoládé 

 tejszínhab 

Elkészítése: 

Szokás szerint főzzük meg a csoki pudingot és még forró keverjük bele a kockára tört 

étcsokoládét. Keverjük addig, amíg csomómentes és krémes lesz a puding. Hűtsük ki a krémet. 

A csoki tojásokat óvatosan kettéválasztjuk úgy,  hogy kettő fél tojásunk legyen, a puding krémet 

beletöltjük és tálaláskor tejszínhabbal díszítjük. 

 

 

 

Ajánlotta: Huszár Szilvia 3. a 

  



Tavasz 

Szombat reggel, 7 órakor arra ébredtem, hogy valaki 

bökdös. Ki lehet az? Próbáltam nem foglalkozni vele, de 

egy kéz egyre erősebben ütögette a hátamat. 

– Hahó! Timi!- hallottam, hogy egy ismerős hang engem 

szólít. Azonnal felismertem a hangot. Ez Lili az én 5 éves 

húgom. 

– Igen?- kérdezetem félálomban tesómtól. 

– Timi! Ezt látnod kell! Gyere az ablakhoz! Nézd, hogy süt 

a napocska! Ilyen erős fénye még sosem volt! Timi, itt a tavasz! 

– Nem ér rá később? Lili, elhiszem, nagyon szépen süt a napocska meg minden… De 

légy szíves had aludjak! Még csak 7 óra van! Majd megbeszéljük később! - erőltettem 

magamra egy mosolyt. 

– Ne már! Én most szeretném! Légyszi – légyszi gyere!- ugrándozott kíváncsian. 

– Na, jó - adtam meg magam, mert ilyenkor úgyse lehet lehiggasztani. 

Kikászálódtam az ágyból és odamentünk az ablakhoz. Lili tényleg nem túlzott, hétágra 

sütött a nap. 

– Hogy hogy ilyen szép idő van?- érdeklődött. 

– Nos, Lili ma van március 21, a tavasz első napja. Lassan enyhül 

az idő, a növények kezdenek rügyezni, majd virágozni. A tavasz 

hírnöke a… – kezdtem, de Lili közbeszólt - 

– Én tudom! A hóvirág. Tünde néni mesélt is róla az oviban. 

– Igen, nagyon ügyes vagy! Ha mamáékhoz megyünk, az erdő 

szélén láthatunk sokat belőle. De nem szabad leszedni, mert védett 

növény. Az állatokat a napocska előcsalogatja a rejtekhelyükről. A 

madarak fészket raknak, kiköltik tojásaikat. A gólya és a fecske 

ilyenkor tér haza. 

– Nekem a gólya a kedvenc madaram-jelentette ki Lili. 

– Tudom! - kacsintottam rá - És azt még nem mondtam, hogy tavasszal nagyon sok 

ünnep van. Például a húsvét, amikor a fiúk meglocsolják a lányokat. Majd, ha van, 

kedved festünk nekik tojásokat. Anyának is kell majd valami meglepetést készítenünk. 

– Miért? – értetlenkedett Lili – Anya nem fiú és nincs is szülinapja! 

– Igaz, de – nevettem fel hangosan – május első vasárnapja anyák napja. Ilyenkor 

minden gyerek megajándékozza anyukáját, mamáját. Május utolsó vasárnapján viszont 

mi járunk jól. Ugyanis gyermeknap. A szüleink, keresztanyukánk, mamáink stb.. 

vesznek nekünk ajándékot. Ez így szokás. 

– De jó!- lelkendezett. 

– Igen, szerintem is. – értettem egyet. 



– Érdekes évszak ez a tavasz. Minden megújul- 

csodálkozott. 

– Igen. Újra kezdődik minden, ugyan úgy, mint tavaly. 

Majd ha megyünk, mamához segítünk neki a kertben. 

Ültetünk borsót, epret, krumplit és még sok minden 

mást. 

– Úúú málnát is? 

– Akár azt is. De most már menjünk reggelizni, mert éhen halok – néztem rá. 

– Oké! Ki ér előbb a konyhába? – kérdezte majd gyorsan el is futott. 

 

 

Írta: Lovász Petra 6.a 

  



Interjú Siposné Tóth Edit intézményvezető-

helyettes asszonnyal 

Mióta dolgozik iskolánkban pedagógusként és igazgató 

helyettesként? 

Pedagógusként 1998 óta, igazgatóhelyettesként 2011 óta 

dolgozom itt. 

Hogy érzi magát intézményünkben? 

Jól érzem magam itt. Hálás vagyok a sorsnak. Előtte 19 évig 

szakközépiskolában tanítottam, utána kerültem ide. Szakmai 

vonalon ismerkedtem meg néhai dr. Szombathy Miklós 

igazgató úrral, ő ajánlotta fel ezt a lehetőséget. Más volt, mint 

a középiskolában. Első szakom biológia, második pedagógia. 

Valaha én is ennek az iskolának a diákja voltam, s attól szebb 

dolgot el sem tudok képzelni, hogy valaki oda kerül vissza 

tanítani, ahol régebben tanult. 

Miért választotta a pedagógus pályát? 

Orvosnak készültem először, ezért választottam a biológia szakot. Közel kerültem az 

egészségügyhöz, de végül nem mentem orvosi egyetemre. Így választottam a biológia szakot, 

és nem bántam meg a tanári hivatást. 

Elmesélne nekem egy kedves iskolai élményét? 

Volt egy összetűzésem egy régi diákommal, mert noszogatni kellett, kicsit lusta volt... Később 

pár év múlva átvehette az „Eger város ösztöndíjasa” címet és az első útja ide vezetett hozzám, 

hogy ezt megköszönje. Itt a bizonyíték, hogy minden diákba megéri energiát fektetni… és ez a 

leghálásabb feladat. 

Milyen feladatai vannak igazgatóhelyettesként az iskolában? Nehezebb a tanításnál? 

Szeretek tanítani, de kevés már az órám. A tanórán kívüli tevékenységek nem túl hálásak 

számomra. Nagyon felelősségteljes ez a munka. 

Szeretne most „lenkeys” diák lenni? 

Igen. Sokkal több lehetőség van már, mint régen. Pedig a diákok nem érzik ezt, nem élnek 

ezekkel e lehetőségekkel. Régen nagyobb volt az összetartás. De általában diák nem szeretnék 

lenni, mert a követelmények nagyobbak, mint kellene. 

Mi jelenti Ön számára a kikapcsolódást? 

Az otthonom, a növényeim, a kertészkedés. Az olvasást is szeretem. Ez kapcsol ki igazán. 

Riporter: Szabó Tamás 7. a  



Interjú Holzerné Válóczi Éva intézményvezető-

helyettes asszonnyal 

Miért választotta a pedagógus pályát? Milyen szakon 

végzett? 

 Mindig úgy képzeltem el, hogy olyan pályát választok, ahol 

emberekkel, gyerekekkel kell foglalkozni. Nagyon jó példák 

voltak előttem. Rajongásig szerettem alsós tanító nénimet, 

ennek ellenére mégis úgy gondoltam, hogy inkább felsős vagy 

középiskolás gyerekeket szeretnék tanítani. Mindig kedveltem 

a reál tantárgyakat, így esett a választás a matematikára és a 

kémiára. A Salgótarjáni Bolyai János Gimnáziumban 

érettségiztem, itt lehetőségem volt tudományos diákköri 

munkában részt venni, laboránsi végzettséget szerezni. Itt 

szerettem meg a kémiát! Első diplomámat matematika-kémia 

szakos általános iskolai tanárként szereztem. Később, mivel az 

általános iskolákban is elindult a számítástechnika, későbbi 

nevén informatika tantárgy oktatása, oktatásinformatikusi végzettséget szereztem. Ez 

lehetőséget adott arra, hogy kb. 10 évig az informatika tantárgyat is taníthattam. Pár évvel 

ezelőtt kémiából mestertanári végzettséget szereztem. 

Mióta dolgozik iskolánkban pedagógusként, majd intézményvezető- helyettesként? 

 1989. június 24-én kaptam meg a diplomámat és július elsején álltam munkába. Első 

munkahelyen az Egri Gyermekváros volt, ahol állami gondozott gyerekekkel foglalkoztam. 

Majd megszületett a lányunk (Timi), aki jelenleg már 24 éves és Budapesten él. A GYES után 

a mikófalvi általános iskolában dolgoztam, 2002-től vagyok tagja az Egri Lenkey János 

Általános Iskola nevelőtestületének. Az első években csak informatikát tanítottam és 

szabadidő- szervező, DÖK- patronáló tanárként dolgoztam. A mai napig szívesen emlékszem 

vissza az erdei iskolákra, a nyári táborokra, az akadályversenyekre. Később mind a három 

szakomat taníthattam, majd osztályfőnök, munkaközösség vezető lettem. Tanítványaimmal 

sokat versenyeztem. Szerencsére sok szép sikert értek el! Jelenleg 3. tanéve vagyok tanügy 

igazgatási intézményvezető-helyettes. 

Elmesélné egy kedves iskolai élményét? 

Több mint 25 éve tanítok. Ez alatt számtalan emlékezetes esemény történt. Hirtelen nem is 

tudom melyiket válasszam. Nagyon jó érzés, ha régi diákok felkeresnek, beszámolnak 

sikereikről, életük alakulásáról, meghívnak egy- egy számukra felejthetetlen eseményre. 

Természetesen mostanában is történik számtalan kedves, jó dolog az iskolában (pl. a sok közül 

az egyik, hogy részt vehettem veletek az EGRI DALOSÜNNEPEN), de most egy régebbi 

történetet szeretnék felidézni. Évekig erdei iskolába vittem az ötödikes osztályaimat Palkovics 

István tanár úrral együtt. Az egyik osztállyal Mátraszentistvánon táboroztunk: túráztunk, 

megismerkedtünk a környék nevezetességeivel, megtanultuk, hogyan kell az erdőben 



tájékozódni, akadályversenyeket szerveztünk, kémiai kísérleteket végeztünk, rengeteget 

sportoltunk, tábortüzet raktunk, nyársaltunk. Fel sem tudom idézni, hogy mennyi élményt adott 

gyermeknek, felnőttnek ez az 5 nap. A szezon zárása után megkaptuk a volt szállásadóink 

levelét, amiben arról értesített, hogy az adott évben elnyertük a „Legjobban szervezett tábor” 

címet. 

Milyen feladatai vannak intézményvezető-helyettesként? Nehezebb ez, mint a tanítás? 

 Nehéz a két feladatot összehasonlítani. Mind a kettőnek van szépség és nehézsége is. A 

tanításhoz erőt ad diákjaim visszajelzése, sikere. Látom, ahogy felnőnek, pályát választanak, 

sőt már gyakran a gyermekeiket tanítom. Intézményvezető- helyettesként elsősorban 

adminisztrációs, törvényességi feladataim vannak. Ez egy teljesen más irányú tevékenység. 

Nagyon örülök, intézményvezető- helyettesként végig kísérhettem a két tornaterem felépülését. 

Szívesen lenne most „lenkeys” diák? 

 Egyértelműen igen, bár az én diákéveim is rengeteg élményt nyújtottak. (El nem cserélném 

őket!) 

De mi az, amiért most szívesen lennék „lenkeys”? 

 A kémia sokkal színesebben oktatható. Nagyon hálás eszközök a digitális táblák! A sok új 

eszköznek köszönhetően sokkal egyszerűbben tanulhatók meg a tananyagok. Én szeretem az 

informatikai eszközöket használni, az én diákéveimben ezek még nem voltak. Sokkal több a 

kihívás, a versenyzési lehetőség. A két új tornaterem és a hozzátartozó vizesblokkok, öltözők 

megszerettetik az emberrel a testmozgást. Jók az osztályközösségek. Az iskola pályázatokban 

részt vesz. A Határtalanul program lehetőséget biztosít a hetedikesek kirándulására. 

 Mivel tölti a szabadidejét? Mit jelen Ön számára a kikapcsolódás? 

 Sajnos kevés a szabadidőm, de azt igyekszem minél hasznosabban eltölteni. Szeretek 

kertészkedni, a lakásomban jelenleg is majdnem száz cserép virág található. A növények sok 

gondozást igényelnek, de meghálálják azt! Imádom az édességet, ahogy mondani szokták a 

„kerek, a szögletes, a fehér, az ét, a tej, … csokoládét. A lányom ugyanezeket a tulajdonságokat 

mondhatja el magáról, így ha tehetjük szívesen sütünk együtt, készítünk valami új finomságot. 

A szüleim Felsőtoldon (Hollókő mellett) élnek, a lányomék Budapesten. Gyakran Őket 

látogatjuk meg tanár úrral, akivel 27 éve vagyunk házasok. Kikapcsolódásként zenét hallgatok, 

rejtvényt fejtek, szeretem a sudokut, mahjongot. Hozzáfogtam egy kémiatörténeti 

prezentációsorozat elkészítéséhez. Ebben is helyet kapott a csokoládé és egy számomra másik 

kedves anyag az üveg. 

Riporter: Szabó Tamás 7. a 

  



25 éves a testvérkapcsolatunk a székelyudvarhelyi  

Tompa László Általános Iskolával 

 

Dióhéjban egy testvéri kapcsolatról 

Jóval azelőtt, hogy a Határtalanul nemzetismereti mozgalom megszületett volna, valamikor 

1991 tavaszán négy lelkes kollégánk (Simonné Rohony Mariann, Hacsiné Barbócz Ildikó, 

Erdélyi Mária, Szalkai Mária) egy segítőkész édesapa autójával elindult az „ismeretlenbe”. 

Az úti cél Székelyudvarhely volt, az akkori 1-es Számú Általános Iskola (az iskola azóta 

felvette Tompa László Udvarhelyen élt transzilvanista (erdélyi) költő nevét). 

Azóta sok víz folyt le az Eger-patakon és a Nagy-Küküllőn is, sokszor indult autóbusz Egerből 

Székelyudvarhelyre és Udvarhelyről Egerbe. 

Idén 25. alkalommal találkozott a két tantestület és diákjaink május 7-10-ig, ez alkalommal 

Udvarhely környékén kirándultunk: ellátogattunk Tamási Áron szülőházához és sírjához, 

Parajdon a sóbányába ereszkedtünk alá, míg Szovátán a Medve-tavat jártuk körül. 



A szombat esti találkozón a kollégák felelevenítették az elmúlt évtizedek történéseit – az 

utazások, a találkozások, kirándulások emlékeit, örömeit. (És emlékeztünk a régiekre, az 

elhunytakra is…) 

 

Lejegyezte: Salánki Mária tanárnő 

  



Anyák napja 

Estók Éva verse az édesanyákhoz 

Édesanyám, szívem, lelkem… 

Az én édesanyám a legjobb a világon! 

Szép az élet, ha velem van ő, az én virágom. 

Ha nem lenne velem, bús lenne életem. 

Mert én az anyámat nagyon szeretem, 

ha veszekszik is velem, ő az én mindenem. 

Egy támasz, ha lélekbe szúrnak, 

S tönkre teszik életem egy perc alatt. 

Neki elmondhatom lelkem baját, s 

s kigyógyít ő, a legjobb barát! 

Lelkem kigyógyítja, arcom megcsókolja 

Mert ő a Mindenem, édesanyám, szívem. 

Estók Éva 4. b 

 

  



Néptánc oktatás az iskolánkban 

 

1952-től évtizedekig volt néptánc oktatás az iskolában, majd megszűnt hosszabb időre.  

A hagyományt 2001-től újra indította az iskola. Az alsó tagozatban heti 1 órában lehetőség van 

a tanulóknak megismerni gazdag népi kultúránkat, néptáncunkat, népi játékainkat, 

népszokásainkat, népdalainkat. 

Fontosnak tartom, hogy a gyerekek megismerjék és megszeressék táncainkat, a globalizált 

világban ne felejtsék el identitásukat, ne dobják el a régit az újért, lássák meg benne az értéket.  

Őrizzék, ápolják, adják tovább gyerekeiknek ezt az örökséget, amit ránk hagytak őseink. 

Célom: Néptánc alapok elsajátítása önfeledten, játékosan. 

A néptánc órákon túl, lehetőség van néptánc szakkörre is járni. Itt már komolyabb munka 

folyik, hiszen több órában tudnak táncolni a gyerekek.  

Évek óta rendszeresen vannak fellépéseink. Jelentősebb bemutatók: „Miénk a tér” művészeti 

fesztivál, mely évente kerül megrendezésre. Elismerő helyezést értek el a táncosok több 

alkalommal, 2. 3. díjazást kaptak. Városi rendezvényeken is részt veszünk folyamatosan. 

Iskolai ünnepségek alkalmával szerepelnek táncosaink rendszeresen. Budapestre is 

ellátogatunk néptáncos rendezvényekre. Ilyen a Gyermek néptánc antológia, kiváló együttesek 

szereplését tekinthetjük meg. Országos Táncház találkozón is részt veszünk. 

Elkészültek az újabb népviseleti ruháink, amit már nagyon vártak a gyerekek és büszkén 

viseltek a közelmúltban, a fellépéseken.  

Vannak újabb terveink, szeretnénk részt venni a Szederinda Néptánc fesztiválon. 

Nem utolsó sorban, elkészült az új tornatermünk, amit már nagyon vártunk és örülünk, hogy 

birtokba vehetjük a tükrös tánctermet. 

 

Írta: Fodorné Kovács Edit tanárnő  



Interjú Fodorné Kovács Edit tanárnővel a néptánc 

szeretetéről 

Kedves Edit néni! Az iskolaújság olvasói 

számára szeretnék feltenni egy pár 

kérdést a néptánc oktatásáról, 

fontosságáról, szeretetéről.  

– Ez egy nagyon szép dolog. Én már 

gyerekkoromban kapcsolatba kerültem a 

néptánccal. 1972-ben kisiskolásként, 

Mikófalván nevelkedtem. Ez egy kis falu, 

25 km-re van Egertől. Palóc község és a 

néptánc szeretete innen ered, végigkísért 

eddigi életem során és remélem, hogy még 

tovább is végig fog kísérni. Még fizikálisan úgy gondolom, hogy bírom, ide nagy fizikum kell, 

ezt te is tudod Ábel, hiszen te is táncos vagy.      

– Gyerekként ezeket a dolgokat átélhettem, nagyszülőktől sok mindent láttam, nagypapámnak 

még archívum felvétele is van a Zenetudományi Intézetben, ami mindig megható számomra - 

most is elcsuklik a hangom -, mert egy 60-as gyűjtésben gyönyörű népdalokat énekelt, és 

elmondta, hogy milyen szokások voltak ebben a faluban. Akkor még ezt nem nagyon 

értékeltem, meghallgattam, ebben nőttem fel, de amikor már nagyobb lettem, iskolásként 

eljutottam Kalocsára, néptánc fesztiválokra, mert akkor még nem volt videó. Nekünk nagyon 

nagydolog volt, hogy néptáncosként eljuthattunk országos szinten nagyobb városokba. Például 

Szegeden, Kalocsán voltak nagy fesztiválok. 

Mikor már fejlődött a Mikófalvi Néptáncegyüttes, létszámában is kibővült, mi is egyre többet 

tudtunk, színpadképesek lettünk nagy örömmel léptünk fel. 

Ezt a táncot, ami régen hagyomány volt az őseinknél, ők saját szórakozásukra táncolták 

bálokban, nagy ünnepi alkalmakkor, húsvétkor, farsangkor (tudod, ezek voltak a nagy bál 

időszakok).  A legények, még az én édesapám is, az elmesélései alapján pénzt gyűjtöttek, fogták 

magukat és körbejárták a falut, meghirdették, hogy bál lesz és a fiataloknak ez volt a 

szórakozása. Az anyukám is mesélte, hogy bizony vasárnap délután a lányok gyönyörűen, 

népviseletbe felöltözve, énekszóval mentek végig a falun. Összetalálkoztak különböző utcákból 

az emberek, közösen végigvonultak a falu egyik részéről a másikba. Mindig voltak szakrális 

részek a faluban (ezt így hívjuk szaknyelven): templom, híd, rét, ahol a szabadban karikázó 

táncot jártak, saját énekszóra, akkor még ugye nem volt ott zenekar, gyönyörűen énekeltek. 

Könnyen hozzászoktak a fiatalok az énekléshez.  

Ez a táncnak elengedhetetlen része, ezt te is tudod. Amikor táncolsz a színpadon, nagyon fontos, 

hogy a dalok végigkísérjenek benneteket és gyönyörűen énekeljetek. Aztán a fiúk is beálltak 

ezekbe a megmozdulásokba, figyelték a lányokat, szépen bekéredzkedtek ezekbe a karikázókba 

és közösen körcsárdásoztak. Ezután indulhatott a mulatság, egy sor fiú, egy sor lány, így 

végigvonulva a falun. 



Apukámnak volt egy tangó harmonikája, amikor még kicsi voltam sokszor meg is szólaltatta, 

nagyon kis finom mozgásokkal játszott rajta. Ez a hangszer még ma is meg van. Sajnos, a 

családból már senki nem használja, már csak a padláson tartjuk. 

Hát innen ered nekem a néptánc szeretetem, mivel falun nőttem fel, magamban hordozom a 

paraszti kultúra szeretetét, ami gazdag hagyományokon alapszik a népdalokon, a népmeséken, 

a táncon keresztül. 

A férjemet is a tánc kapcsán ismertem meg. Ő is néptáncos volt. A Bodrogközből származik, 

Sárospatakon járt gimnáziumban és ott egy nagy együttesben táncolt, sőt előtte még Cigándon 

az általános iskolában is foglalkozott a tánccal. Ez egy nagyon híres tájegysége a 

tánckultúrának. Innen ered a Cigándi kemény csárdás, amit nagyon sok tánc együttes megtanul 

és színpadra visz. Néptáncos lakodalmunk volt, a két nagy gyermekem is kisiskolás korától 

táncol. 

Mikor és hogyan kezdődött iskolánkban a néptánc oktatása? 

Amióta idejöttem, 2001-től indult szakkörként az első év. Aztán már beépült a pedagógiai 

programunkba és heti 1óra számban tanítottam. Akkor még énektagozat volt és azzal 

párhuzamosan zajlottak az órák. Az iskolavezetés úgy gondolta, hogy nagyon fontos a néptánc, 

aminek volt egy nagy múltja. Ebben az iskolában az 1952-től kezdődött azután egy ideig 

szünetelt a néptánc. Fontosnak tartották az iskolában, hogy az énekzene mellett visszajöjjön a 

néptánc, mint valamikor volt és akkor így az énekzenei osztályok heti egy órában kaptak 

néptáncot. Ez most is így van. A szakkör sem maradt el, tehát azok a gyerekek, akik nagyon 

megszerették, és órákban megkapták ezt a néptánc oktatást úgy gondolták, folytatják plusz 

órákban szakkörként. Ezekből a plusz órákból, és a pluszfejlődésekből van, s színpadképes a 

mi kis Csobolyó néptáncegyüttesünk. Nagyon sok fellépésünk volt már iskolában és az iskolán 

kívül. 

Általában hányan járnak szakkörre? 

Volt, amikor 25 fős volt. Most jelenleg 16-an léptünk föl utoljára a tornaterem megnyitóján és 

egy Gárdonyi téri fellépésen. 

Milyen fellépéseken vettek részt és milyen eredményekkel? 

Nagyon sok fellépésünk volt. Elsősorban az iskolai ünnepségeken. Ilyen például a március 15.-

i, és az október 23.-i ünnepségeink, a karácsonyi hangverseny, a tavaszi hangverseny is ahol 

rendszeresen részt veszünk. A Miénk a térre már nagyon régóta járunk és nagyon szép 

eredményeket értek el a gyerekek. Országos Táncház találkozóra is járunk, oda is már 

rendszeresen. Városi szinten is fel szoktunk lépni, adventi szereplésen és remélem, majd 

eljutunk több helyre. 

Edit néni más néptáncegyüttesben is táncol?  

Igen a Mikófalvi Néptáncegyüttesben. Én 1986-ban, amikor a gyerekeim születtek abba 

hagytam a táncot, de a férjem viszont folytatta. Később átvette a csoport vezetését, mert az 

akkori vezetőnk meghalt. 



A Mikófalvi Néptáncegyüttessel jár fellépésre? 

Igen szoktam. De néptánc táborba is járunk, velük eljutunk Erdélybe is. 

Van esetleg kedvenc tánclépése? 

Nekem minden tánclépés a kedvencem. 

Kik segítik az eszközök és a ruhák beszerzésében a csoportot? 

A ruhák beszerzése úgy indult, hogy volt egy kulturális alapítvány az ének-zene kapcsán. 

Korepta Kati néni és Poór Marika néni segítségével kaptunk egy bizonyos összeget és abból 

indult el a ruhák beszerzése. Később két szülő ajánlott fel pénzt a második garnitúrára. 

Milyen tervei vannak a csoporttal? 

Több helyszínen szeretnénk szerepelni itt városi szinten. Itt már van két-három koreográfia, 

amivel el tudunk indulni. A gyerekeknek is már olyan szinten tudnak táncolni, hogy képesek 

nem csak az iskolában, hanem máshol is kiállni. 

Milyen nagyobb rendezvényen vettek részt? 

Nemrég voltunk az Országos Néptánc találkozón Budapesten, az Arénában. A másik a Néptánc 

Antológia, ahol a szakmai zsűri által kiválasztott legjobb gyermek néptánc együttes műsorát 

lehet látni. a zsűri értékeli a viselkedési-, mozgás-, tánckultúrát és koreográfiát. 

Egy táncos soha nem mondhatja magáról, hogy kész van, mindig van 

mit tanulni, csiszolni a tudást. 

 

Riporterek: Peternák Ábel, Lovász Petra, Palencsár Vanda 

  



Jelenetek a néptáncosok életéből 

  



„A közös éneklés bátorságot ad” 

Énekkarok az iskolánkban 

Interjú Klem Dénes tanár úrral 

Hogyan kezdte tanár úr a pályáját 

iskolánkban? 

2009 szeptemberében kerültem az Egri 

Lenkey János Általános Iskolába, még 

főiskolásként, történelem szakon 

tanultam. Lelkesen kezdtem a pályát, és 

nagy szerencsém volt. Akkoriban 

Korepta Katalin tanárnő vezette a 

nagykórust, én pedig megkaptam a 

kiskórus vezetésének lehetőségét. 

Igazán örömteli feladat a gyermekkórus 

vezetése, főleg zenei tagozatos 

gyerekeknek. 

Miért tartja fontosnak a kórus működését, a zenei hagyományok ápolását iskolánkban? 

A Kodályi örökség továbbvitele, a hagyomány, nagyon fontos mindenütt. A kórusban éneklés 

megélése, megtapasztalása szintén kihangsúlyozható. Sajnos, egyre kevesebb kórus működik 

az országban. Ezért is misszió, hogy kórusban énekeljenek a gyerekek. 

Kik lehetnek tagok az énekkarban? 

Gyakorlatilag bárki, aki szeret énekelni. Két kórus van: a kiskórus és a nagykórus. Akárki jönni 

akart még eddig, senkinek nem mondtam nemet. Mindenkinek javítható a hallása, főként alsó 

tagozatban nagy a felelősség. 

Hogyan zajlanak a próbák? 

Heti két próbát tartunk kedd és csütörtök délután, háromnegyed óra minden alkalommal. 

Melyik művet szeretik a diákok, van kedvenc? 

Nagyon szeretik a tanulók a Twist Olivér című musicalből, az Egy feladatod… kezdetű dal. 

Milyen nagyobb fellépés volt legutóbb? 

Április 25-én az egri Leányka utcai sportcsarnokban 800 gyerekkel énekeltünk egy egész napon 

át. Erre a fellépésre január óta készültünk. 

Volt régebbi, emlékezetesebb szereplés, amit elmesélne nekünk? 

Az egyik legemlékezetesebb fellépés tavaly májusban történt. Több száz gyerek és felnőtt éneke 

együtt szólalt meg. Megszólalhatott Kodály nagy álma, együtt szólt a harmónia. 



Milyen volt ez a tanév az énekkar számára? 

Ebben az évben a kiskórus újrarendeződött, és nagy kedvvel, lelkesen énekelnek a gyerekek. A 

nagykórus életében átmeneti ez az év, mert az 5. osztályból eddig kevesen jöttek. 

Riporter: Szabó Tamás  7. a 

 

A zene bátrabbá, magabiztosabbá teszi az embert. Összetartó közösséggé formál.  

Mindenkit bátorítunk, hogy jelentkezzen, várjuk a kórusba sok szeretettel. 

 

 

  



Pillanatképek az énekkar életéből 

 

 



 

 

  



Cserepes Marci, aki tényleg tud lógni a szeren? 

 
Milyen érzés volt ennyi ember előtt szerepelni? 

Nagyon jó érzés, nem izgultam egyáltalán. 

Máskor is volt már ilyen élményed? 

Igen, például a Rakamazi Idegen Nyelvű Dráma 

fesztivál, ahol Aladdin Jaffar szerepét játszottam és 

megkaptam a legjobb mellékszereplő díját. Játszottam 

még A király új ruhája című darabban a király szerepét. 

Ekkor a legjobb angol akcentus díjával jutalmaztak. Két 

évig éltem Amerikában, 7 éves koromtól, s rögtön a 

második osztályt kezdtem. Itt tanultam írni, olvasni. 

Amerikában Chicagóban éltünk, de jártam Detroitban, 

Milwaukeeban, Indianapolisban, valamint Garryben, 

ahol Michael Jackson született. 

Milyen volt a gyűrűn lógva elmondani a szöveget? 

Nem volt idegen. Szeretek sportolni, függeszkedni. Sokszor másztam már fára. 

Hogyan készültél a megnyitóra? 

Egyszer, kétszer elolvastam a szöveget, s utána fejből ment. 

Ki segített neked a felkészülésben? 

Salánki Mária, Fehér Lászlóné, Dóra Zsuzsa és Miskolci Ágnes tanárnők. 

Mi a kedvenc tantárgyad és miért? 

A kvantumfizika, mert még nem tanuljuk. A mostaniak közül a történelem. 

Mit csinálsz szabadidődben, milyen hobbit űzöl? 

Szabadidőm nagy részében triatlonozok. Heti hatszor járok edzésre, egyszer tanítás előtt. Ezen 

kívül szeretek videojátékkal játszani, tv-t nézni, számítógépezni. Az extrém sportokat 

kedvelem. Szeretek biciklizni, gördeszkázni, ezt gyakorlom. 

Mi szeretnél lenni felnőtt korodban? 

Fotós szeretnék lenni, extrém sportokat szeretnék fotózni. Sorozatfelvételeket készítenék 

magazinoknak. A stand up comedy műfajában is szívesen adnék elő, mert nekem nagyon jó a 

humorom.  

Köszönjük az interjút, sok sikert kívánunk az álmaid megvalósításához! 

 

Riporterek: Dudás Orsi és Pál Antónia 3. b 

  



Tavaszi sportok 

A túrakerékpározás 

A túrakerékpározás olyan szabadidőben végzendő 

sport, amely a közúti kerékpározáson alapszik. 

Egyben jó edzés és kikapcsolódás, nem beszélve 

arról, hogy az erdőkben vannak kiépített utak és 

olyanok is, amelyek olyan formájukban 

használhatók, ahogyan a jó Isten megalkotta őket, 

ettől függetlenül mindkét helyen friss a levegő, 

csiripelnek a madarak és jó hűvös a levegő. Ezeknek 

a tényezőknek köszönhetően az egészségre 

kifejezetten jó hatással van ez a sporttevékenység. 

Az a legjobb benne, hogy lehet extrémen 

ugratásokkal is meg egy kicsit komótosabb 

tempóban is űzni. Úgyhogy sisakot fel, hátizsákot a 

hátunkra, bicajra ráülni és irány az erdő! 

A sziklamászás 

A sziklamászás stratégiai játék, ahol 

kidolgozod, hogyan juss egyik lépésről a 

másikra. Jó taktikával, okosan manőverezve 

tudsz csak sikeresen mászni. A sziklamászás 

egyben nagy csapatjáték, amelyben vigyázó 

társad nélkül semmire sem mész. A sziklán a 

legjobb barátságok is szövődnek, hisz ez a sport 

a társad iránti bizalomról, bajtársiasságról szól. 

 

Ha tetszett valamelyik sport, hát próbáld ki,  

irány a SZABAD, hidd, el nem fogod megbánni! 

Pap Ákos 4. b 

  



Interjú Varga Gergő tájfutóval 

Ismerjétek meg iskolánk tanulóját, aki már évek óta űzi ezt a sportot! 

Mesélj nekünk egy kicsit a tájfutás történetéről, 

szabályairól! 

– A térképen kell eligazodni, segít egy tájoló, ha 

eltévednénk. A tájolóra rá van szerelve egy iránytű, ez 

megmutatja, hogy merre van az északi irány. Sárga és 

fehér bójákat kell megtalálni a versenyeken és az 

edzéseken. A kezdők szalagos pályán futnak, később 

térképpel, tájolóval. 

Mióta űzöd ezt a sportot? 

– Három éve járok már, egy iskolai bemutatón jött 

meg a kedvem. 

Mikor vannak az edzések? 

– Egy héten háromszor: hétfőn, szerdán, pénteken. 

Melyik tájfutó egyesület tagja vagy? 

– Az Egri Spartacus Egyesület tagja vagyok. 

Ki az edződ? 

– Blézer Attila. 

Milyen trükköket, esetleg légzési technikákat mutatott már? 

– A rajt után ne fussunk teljes erővel, csak a végén lehet begyorsítani a célegyenesben. Futás 

közben orron beszívjuk, szájon kifújjuk a levegőt. 

Milyen távokat futsz egyhuzamban? 

– A versenyeken a rövidtáv 1-2 km, a középtáv 3-4 km, a hosszú táv 5-6 km. 

Milyen versenyen vettél részt legutóbb? 

– A legutóbbi versenyem 2015. 04. 05-én, Parádfürdőn volt, az EGERKUPA 1. forduló F12C 

korcsoportban. 

Miért választottad ezt a sportot? 

Azért, hogy tanuljak tájékozódni, kitartóbban tudjak futni és edzettebb legyek  

Szívesen ajánlom mindenkinek ezt a sportot! 

Riporter: Pap Ákos 4.b 

  



Rejtvény 

Kedves Gyerekek! 

Ez a pályázat az iskolai helyismeretről szól. Ha van kedvetek, törjétek a fejeteket! Nézzetek 

szét az iskolában!  

A feladat az, hogy ha már tudjátok merre található az épületben a képen látható tárgy, akkor 

írjátok le egy lapra a számokat és írjátok mellé, hogy hol fedeztétek fel, és juttassátok el 

Maróthy Lelle 4. b osztályos tanulónak, vagy Jaksi Erzsébet tanárnőnek! 

Kérlek, nevezzétek meg a lehető legpontosabban a helyet (Pl. az udvarnak abban a sarkában, 

ahol…)! 

Írjátok rá a neveteket és az osztályotokat a papírra!  

Három szerencsés nyertes jutalomban részesül. 

1 

2 



3 

4 

5 
Maróti Lelle  4. b 



Vicces állatképek 

 

     

Estók Éva  4. b 

  



 

o Pitbull  

-Celebrate 

 

o Calvin Harris 

-Outside 

-Under Control 

-Feel So Close 

 

o Avicii 

-The Nights 

-The Days 

-Hey Brother 

-You Make Me 

-Wake Me Up 

 

o David Guetta 

-Lovers On The Sun 

-When Loves Takes Over 

-Without You 

 

o John Newman 

-Love Me Again 

 

 

 

 

 

o Katy Perry 

-Roar 

-Birthday 

-Wide Awake 

-Hot N Cold 

 

o Selena Gomez 

-Love You Like A Love 

-Who Says 

-Hit The Lights 

-Round & Round 

-Naturally 

-Tell Me Something I Don’t Know 

 

o  Dallos Bogi 

-We all 

 

o Mohamed Fatima 

- Ragyog a Szívem

  



Könyvajánló 

Leiner Laura: Akkor szakítsunk 

A történet karácsony és szilveszter között játszódik. 

Norbi és a főszereplő Lia, akkor szakítanak, de 

egyikük sem akarja kihagyni Szánkó szilveszteri 

buliját. Eszti és Csabi a „tökéletes pár” is velük tart. 

Lia bátyja, Szilkó vállalja a sofőr szerepét. Csak 

aztán minden másképp alakul. 

„Az Akkor szakítsunk egy őrült és felejthetetlen 

szilveszter éjszaka története.” 

 

 

Rachel Renée Russel: Egy zizi naplója 

Nikki Maxvell a főszereplő új iskolába kerül a 

Pompásvölgyi Líceumba. Nikki egy tök zizi csaj. Az új 

iskolában nehezen illeszkedik be. Azonnal akadnak 

utálói, például MacKenzie. Szerelmes lesz egy helyes 

fiúba Brandonba, aki a suli újságnál fotós. Barátnőket is 

talál végül magának Chloe-t és Zoey-t. Nagyon sok 

kalandon mennem keresztül, tuti, hogy nem fogod 

nevetés nélkül kibírni! Eddig a sorozatnak 4 része jelent 

meg. 

 

Lovász Petra 6.a 

  



Vidám vakációt kívánunk minden 

olvasónak! 

 

 

 

A szerkesztők: 

Palencsár Vanda, Lovász Petra (a kisebb képen, mert a csoportkép 

fényképezésekor nem volt a suliban), Szabó Tamás, Jaksi Dániel, Maróti 

Lelle, Estók Éva, Pap Ákos, Pál Antónia, Dudás Orsolya, Huszár Szilvia, 

Peternák Ábel (nincs a képen)  

Segítő pedagógusok: 

Jaksi Erzsébet, Pásztor Ferenc 


