
 

MÁRCIUS TIZENÖTÖDIKÉNEK MÉLTÓ, DICSŐSÉGES 

MEGÜNNEPLŐI… 

 

 

Minden évben 1848. március tizenötödike tiszteletére rendezi meg a Dobó István 

Gimnázium és Eger megyei jogú város önkormányzata a település középiskolái számára a 

„KI TUD TÖBBET EGERRŐL?” elnevezésű komplex városismereti vetélkedőt, amely a 

legrangosabb helyi versenynek számít a megtanulandó anyag nehézségét és a résztvevők 

számát vizsgálva egyaránt.  

Ezen a rendezvényen csak a tanulmányaikat ebben a tanévben kezdő, kilencedik 

évfolyamos diákok vehetnek részt, mert az a fő cél, hogy minél gyorsabban illeszkedjenek be 

Egerbe, és alaposan ismerjék meg a városunkat. Ehhez a szervezők irodalomként az Egri 

séták nem csak Egrieknek című könyv IV. kötetét jelölték ki, amely nagyon komoly 

tudományos jellegű cikkeket tartalmaz. Ezek lényegének elsajátítása nem csak a 14 – 15 éves 

diákok, hanem a művelt felnőttek számára is embert próbáló feladat. Téma volt idén ebből a 

műből többek között a Szépasszony-völgy története, az első magyar tanításnyelvű 

tanítóképző, a bazilika története és harangjai, a Széchenyi utca nevezetességei, a „Kisváros a 

felhők fölött…” című kiállítás témái és a Nobel-díjasok szoborparkja. A felsorolt témákhoz 

még „levezetésként” jött az internetes „Egri rege” anyagai, amelyek főleg a történelmi 

tudnivalókat és a látnivalókat tartalmazták. A felsorolás még mindig nem teljes, ugyanis a 

diákoknak készülni kellett egy képekkel kísért szöveges prezentációval is, amelyben azt a 

városrészt kellett bemutatniuk, ahol az iskolájuk található. 

A felkészülés már ezek 

tudatában sem ígérkezett 

sétagaloppnak, az alapján meg pláne 

nem, hogy csak egy hét volt rá, mert 

a Csuja Zoltán, Kinczel Tamás és 

Szőke Patrik (mindhárman 9D/Ny 

osztály) összetételű csapatunk 

március 5-én (szerdán) még egy 

másik versenyen vett részt (szintén 

eredményesen), és pihenés nélkül 

vágott bele az újabb kemény 

munkába. A rendelkezésre álló időt 

maximálisan sikerült kihasználni, 

mert a versenyen végig vezetve, az 

elérhető 94 pontból 88-at 

megszerezve csodálatos győzelmet 

arattak, ismét nagymértékben 

öregbítve intézményünk hírnevét, és 

méltón, dicsőségesen indították meg 

a nemzeti ünnepünkre való 

megemlékezést. Ismét köszönjük 

nektek ezt a fantasztikus sikert, szép 

volt, fiúk, csak így tovább! 

 

 



 

Az alábbiakban a Felső városrészt bemutató prezentáció szövege olvasható, amely az 

egész rendezvény fénypontja volt. 

 

 

AZ ÉSZAKI VÁROSRÉSZ - PREZENTÁCIÓS SZÖVEG 

 

- Az Északi városrész, a mi iskolánk helye, 

A kezdeti időkben, nem ez volt a neve. 

- A régebben használtat, Csuvasföldről kapta, 

Ezt az egykori testvérváros, Csebokszári adta. 

- Az elmúlt néhány évtizedben, jöhetett csak létre, 

Az első háztömb elkészült, a hetvenegyes évre. 

- Az egri lakók harmada, él e városrészben 

Mert lakások garmadája, lett itt gyorsan készen. 

- A lakórészek közül, ez lett a legnagyobb. 

Hol a szovjeteknek hatása, mélyen nyomot hagyott. 

- Mindezt hűen bizonyítja, az SZ SZ SZ R alak, 

Bár ennek csak egy részét, adják ki a falak. 

- Már az ezres években, jött ide több hospes, 

Mert úgy gondolták hogy nálunk, az életük jobb lesz. 

- Az első ilyen nagyobb csapat, a belgiumi vallon, 

Nekik sokat köszönhetünk, ezt mindenképpen vallom. 

- A földművelést terjesztették, ezen nemes helyen, 

Így rászolgáltak arra, hogy utcanevük legyen. 

- Az olasz nyelvű telepesek, szőlőt hoztak nekünk, 

Amelytől majd később, híres lesz a nevünk. 

- A délnyugati szegletében, éltek egykor rácok, 

Róluk csak azt mondhatjuk, hogy nagyon rendes srácok. 

- Terjesztették ugyanis, a jó vörösbort nálunk, 

Amelyre mi hosszú, századokat vártunk. 

- Ők hozták a kadarkát, és a prokopácot, 

Ezért Isten éltesse, az összes egri rácot. 

- Ezerkilencszáztizenkilenc, nagy csatának éve, 

Mert a csehszlovák katonák, szomjaztak a vérre. 

- Azért jöttek idáig, hogy elfoglalják Egert, 

És azt remélték, hogy ezzel, az ő városuk lehet. 

- Ki is alakult itt, egy nagyon kemény csata, 

Ebben pedig győzött végül, a magyarok csapata. 

- Orbán József obeliszkje, a viadukt alatt, 

Őrzi ma is emlékét, mely mindig velünk marad. 

- Több iskola s óvoda, található erre, 

A diákok magukat, jól is érzik benne. 

- Legrégebbi intézménye, a Tinódi vala, 

Hol a környezetnek ápolása, a munka legfőbb java. 

- A Balassiban minden téren, nagy választék vagyon, 

Épp ezért a gyerekek, szeretik is nagyon. 

- A vendéglátós diákokat, a Szent Lőrinc képzi, 



Ezt a nemes feladatot, kiválóan végzi. 

- A műszaki szakképzésnek, a Wigner lett a helye, 

A szakmai berkekben, jól cseng az ő neve. 

- A Nobel-díjas magyarjaink, szobrai itt vannak, 

Így ők méltó emlékezést ezen helyen kapnak. 

- A mi sulink névadója, a neves Neumann János, 

Kinek nevét ismeri, az ország és a város. 

- A közelmúltban alakult, nemrég járja útját, 

De sikerei feledtetik, nagyon rövid múltját. 

- A híres Neumann nem volt más, mint a számítógép atyja, 

Így a szakirányok nagy részét, az infó s közgé adja. 

- Róla legszebb emlékünk, a bronzból készült szobra. 

Udvarunknak ékessége, a bejárattól jobbra. 

- A négysávos főútnak, Rákóczi a neve, 

Hiszen neki Eger volt, az egyik kedvenc helye. 

- Az út mellett a névadónak, ott áll már a szobra, 

Mely Kutas István munkája, ő öntötte bronzba. 

- Sokszor innen szervezte, a fegyveres harcot, 

De a fürdőben többször is, lazább napot tartott. 

- A Ráckapunál fogadta őt, Telekessy István, 

Ki Egerben s a megyében, püspök volt és ispán. 

- A Malom útról eljutunk, a Cifrakapu térre, 

Egykor ennek névadója, volt a város szépe. 

- Ez maradt fenn legtovább, a régi kapuk közül, 

A sok ember csodálhatta, a városfalak mögül. 

- A sportterek nagy részét, a szparipálya adja, 

Hol focizik a gyerekek apraja és nagyja. 

- Az északi szegletében, a rutinpálya épült, 

A jogsiszerzők számára, gyakorlónak készült. 

- Erre végig átfolyik, a kis Eger-patak, 

Ez észak-déli irányban, kanyarogva halad. 

- Benne régen egymás mellett, volt sok kallómalom, 

Mely nedves gyapjút tömörített, minden egyes napon. 

- A területnek nagy részén, kerékpárút vezet, 

Aki szeret bringázni, itt állandóan mehet. 

- Közel vannak egymáshoz, a neves benzinkutak, 

Mert ezt nagyon megkívánják, a forgalmas utak. 

- A családi segítőnek, funkciója fontos, 

Mert segíti a nevelést, ebben nagyon gondos. 

- Az itteni Hőközpont, egy stratégia része, 

A városnak távhőjét, szabályozza készre. 

- Elmegy erre nap, mint nap, számos helyi járat, 

De menetrendjük miatt rájuk, az ember sokat várhat. 

- A keleti mezsgyéje, az Eger – Putnok vonal, 

Ez itt szinte úgy néz ki, mint a kihúzott fonal. 

- Az északi határa, a bevásárló negyed, 

E helyen a sok ember, mindent meg is vehet. 

- Büszkék vagyunk mi arra, hogy ez a városrészünk, 

Mert a hét minden napjában, sok élményt ad nékünk. 


