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DOMOKOS PÁL PÉTER    HAGYOMÁNYŐRZŐ NAPOK 

2016. ÁPRILIS 26-MÁJUS 03. 

Iskolánk 2006-ban vette fel a csángókutató néprajztudós Domokos Pál Péter nevét. Az ünnepélyes keresztelőre 10 

éve, április 26-án került sor, amikor Csoma Gergely szobrászművész Domokos Pál Péterről készült domborművét 

lelepleztük. Azóta minden évben, így tavasz végén tartjuk az iskolai hagyományőrző napokat, ahol nemcsak 

névadónkra emlékezünk, hanem névadónk tevékenységéhez kötődően megmutatjuk, hogy hagyományainknak lelkes 

őrzői vagyunk. 

2016. április 26-án reggel kis műsor és igazgatói köszöntő után, amit az iskolarádión keresztül a tantermekben levő 

tanulók is hallhattak, tiszteletünk jeléül elhelyeztük a koszorút Domokos Pál Péter domborművénél. A koszorú 

szalagjára ebben az évben Morus Tamás szavai kerültek: 

„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása.” 

https://youtu.be/zUuDL6jWDO8 

https://photos.google.com/share/AF1QipOKu3SVAjJX_gmBCoJazYXYuw_dIIrjFyf0hTtXSgFpW9Egh36P8s_5gHtDYovJdw?key=M0dWcm1ZT2lEU

GVkWEh6X01vV1ZqblZQaklZM2tB 

A héten rendhagyó MESEÓRÁN 

vehettek részt tanulóink, amely 

most is azt bizonyította, hogy a 

régi nem elavult. 

https://youtu.be/zUuDL6jWDO8
https://photos.google.com/share/AF1QipOKu3SVAjJX_gmBCoJazYXYuw_dIIrjFyf0hTtXSgFpW9Egh36P8s_5gHtDYovJdw?key=M0dWcm1ZT2lEUGVkWEh6X01vV1ZqblZQaklZM2tB
https://photos.google.com/share/AF1QipOKu3SVAjJX_gmBCoJazYXYuw_dIIrjFyf0hTtXSgFpW9Egh36P8s_5gHtDYovJdw?key=M0dWcm1ZT2lEUGVkWEh6X01vV1ZqblZQaklZM2tB
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https://photos.google.com/share/AF1QipOOd8OJLoEe7_Uf2u_5p9d4gZil1pCTgxVrvF4xJ_Bn02Dg_qE2_Rjx1iYwiwDonA?key=VjJnZzJWQUxTRlB

0WTNiNUlCUkZKeU1DQXJ2VWVn 

Május 2-án 15. alkalommal került megrendezésre a VIRÁGOK VETÉLKEDÉSE, ahol közel 100 gyermek, fiatal  - szép 

viseletet öltve - mutathatta be legkedvesebb népdalait.  A vetélkedés után pedig vidám táncra is sor került. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://photos.google.com/share/AF1QipM2_eS1HF8MMsV70YIH1IDxl4_5PprqpJHMsGltZnsxEPg1IQs-

MZ2m4lEt8WeoXw?key=YmY4U3hwNERIX0NMaGIxNG9Kb2ZZdGZJTFVydXFn 

Május 2-án a délelőtt és a 

délután is a NÉPTÁNCÉ volt:  

KOVÁCS ZSUZSA tanárnő 

csoportjai mutatták be 

színvonalas  táncműsoraikat a 

FONÓban délelőtt az iskola 

tanulóinak, délután pedig 

tanulóink szüleinek, 

rokonainak, barátainak. 

https://youtu.be/iMd2qlxGhV4 

https://youtu.be/dzY27Oae6Eg 

https://youtu.be/W2-kj0erORA 

https://youtu.be/95GINVBhegA 

https://youtu.be/XWYHHldjV1g 

https://youtu.be/ukHs0yUmQl0 

https://youtu.be/3lfsWBb1hv4 

https://youtu.be/fwbPvpa98sI          

https://youtu.be/WAtFbkbq5Tc      

https://photos.google.com/share/AF1QipO8oScXEW3D9w9wpoPZhAaJm8i0GlZnRYw1UzS-

_NPgqTeoyoOMjzaAgQSWVQMqIg?key=T1hMc081dUlQUEZ5RjZ2S0dhcjBsWnFKbEdnU1d3 

https://photos.google.com/share/AF1QipOOd8OJLoEe7_Uf2u_5p9d4gZil1pCTgxVrvF4xJ_Bn02Dg_qE2_Rjx1iYwiwDonA?key=VjJnZzJWQUxTRlB0WTNiNUlCUkZKeU1DQXJ2VWVn
https://photos.google.com/share/AF1QipOOd8OJLoEe7_Uf2u_5p9d4gZil1pCTgxVrvF4xJ_Bn02Dg_qE2_Rjx1iYwiwDonA?key=VjJnZzJWQUxTRlB0WTNiNUlCUkZKeU1DQXJ2VWVn
https://photos.google.com/share/AF1QipM2_eS1HF8MMsV70YIH1IDxl4_5PprqpJHMsGltZnsxEPg1IQs-MZ2m4lEt8WeoXw?key=YmY4U3hwNERIX0NMaGIxNG9Kb2ZZdGZJTFVydXFn
https://photos.google.com/share/AF1QipM2_eS1HF8MMsV70YIH1IDxl4_5PprqpJHMsGltZnsxEPg1IQs-MZ2m4lEt8WeoXw?key=YmY4U3hwNERIX0NMaGIxNG9Kb2ZZdGZJTFVydXFn
https://youtu.be/iMd2qlxGhV4
https://youtu.be/dzY27Oae6Eg
https://youtu.be/W2-kj0erORA
https://youtu.be/95GINVBhegA
https://youtu.be/XWYHHldjV1g
https://youtu.be/ukHs0yUmQl0
https://youtu.be/3lfsWBb1hv4
https://youtu.be/fwbPvpa98sI
https://youtu.be/WAtFbkbq5Tc
https://photos.google.com/share/AF1QipO8oScXEW3D9w9wpoPZhAaJm8i0GlZnRYw1UzS-_NPgqTeoyoOMjzaAgQSWVQMqIg?key=T1hMc081dUlQUEZ5RjZ2S0dhcjBsWnFKbEdnU1d3
https://photos.google.com/share/AF1QipO8oScXEW3D9w9wpoPZhAaJm8i0GlZnRYw1UzS-_NPgqTeoyoOMjzaAgQSWVQMqIg?key=T1hMc081dUlQUEZ5RjZ2S0dhcjBsWnFKbEdnU1d3
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A kiemelt rendezvényeken túl a felső tagozaton a héthez kapcsolódó, évfolyamonként változó programok zajlottak:  

- Az ötödik évfolyam Domokos Pál Péter Budafoki úton lévő lakóházát látogatta meg, és helyezte el az itt lévő 

emléktáblánál iskolánk koszorúját.  

-A hatodik évfolyam egy képes előadás során ismerkedett meg Moldva tájaival, népi építészetével, ill. a moldvai 

csángó magyarok eredetével.  

-A hetedik évfolyam a Farkasréti temetőben gyertyát gyújtott Domokos Pál Péter sírjánál.  

-A nyolcadik évfolyam pedig egy  Domokos Pál Péterrel készített dokumentumfilmet nézett meg. 

 

 

 


