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Nagyszabású tanévnyitó ünnepséggel vette kezdetét a  

2020/2021-es tanév Taszáron 
  

Fésűs Éva nevét vette fel iskolánk szeptembertől. 

A rendhagyó tanévnyitón és névavató ünnepségen jelen voltak Fésűs Éva leszármazottai, 

településünk országgyűlési képviselője, a tankerület vezetője és az érintett települések vezetői 

is. A Kossuth-díjas meseíró tiszteletére iskolánk tanulói műsort adtak Fésűs Éva írásaiból. 

Majd felavatták a névadónk munkásságát ábrázoló, nyitott könyvet formáló domborművet, 

amely már az aulában áll és, az írónő mellszobrát, amely a bejáratnál kapott helyet. Mindkét mű 

Spanics Katalin keramikus alkotása. 

Fésűs Éva         

Fésűs Éva 1926-ban született Cegléden. 

Gyermekkorát Kiskunhalason, fiatalkorát 

Vácon töltötte. 1950-ben kötött házasságot 

Temesi Lajossal Kaposváron. Itt született 

három gyermeke, itt dolgozott, alkotott, s élete 

végéig itt élt. Mindig nagy családra vágyott. 12 

unokája, és - egyelőre - 19 dédunokája 

született.  

Meseírói pályafutása a Gyermekrádiónál kezdődött 1958-ban. Családja támogatásával a meseírást 

hivatali munkája mellett is bátran vállalta. Dolgozott a Magyar Televíziónak is. Nyugdíjazása 

után férje buzdítására kezdte el meséit, mesejátékait mesekönyvekké átdolgozni. Felnőtteknek 

szóló verseit – amelyeket fiatal korától írt – 2016-ban ismerhette meg a közönség. 2017-ben 

Kossuth-díjat kapott.  

2019. április nyolcadikán helyezték örök nyugalomra a kaposvári Keleti temetőben. 

Faludyné Kiss Szilvia Igazgatónővel a névválasztásról beszélgettünk 

Riporter: Miért tartotta szükségesnek az iskola nevének a 
megváltoztatását?            

- Ha az iskola nevét egy személyhez tudjuk kötni, olyan 
személyhez, akinek a munkássága, az élete példa értékű volt, 
akkor az iskola oktató-nevelő munkáját úgy szervezi meg, hogy 
azzal hagyományt, értékeket teremtsen, pl: tanórákon, délutáni 
programokon, ..stb.                                                                                   

Riporter: Mért pont Fésűs Évára esett a választás?    

- Mert munkássága a gyerekekhez kötődik, nagyon sok gyermekverse és meséje 
van. Utóbbiak tanmesék, mindegyik megfogalmaz valamilyen tanulságot. A 
tanév során az ő nevéhez fűződően programokat, például Fésűs Éva téma hetet 
fogunk tartani, megemlékezünk születésének és halálának évfordulójáról is. 
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Továbbtanulnak nyolcadikosaink 
 

Az idei év ősze is nagy feladat elé állít bennünket, nyolcadikos diákokat. Ilyenkor kell ugyanis 

eldöntenünk mit fogunk tanulni az elkövetkező néhány évben, és jó, ha már arról is van 

elképzelésünk, iskoláink elvégzése után milyen munkát végeznénk szívesen.  

Végzős diáktársainkat arról kérdeztük, tudják-e már, mik lesznek, ha nagyok lesznek? 

 

Pálfi Ráhel 8. a 

Ráhel már kiskora óta tudja, hogy ő bizony tanár szeretne lenni, csak abban nem biztos még, 

hogy melyik szakon tanítana. Így az Ő választása a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános 

Iskola és Gimnáziumra esett, ahol leérettségizne. Utána valamelyik tanárképző egyetemen 

folytatná tanulmányait. 

Kovács Fanni 8. a 

Kovács Fanni már biztosan tudja, hogy a PTE Szigeti-

Gyula János Egészségügyi Technikum és Szakképző 

Iskolába fog jelentkezni. Fanni védőnő szeretne lenni, 

mert szereti a gyerekeket, és már most fontosnak tartja, 

hogy majd másokon segíthessen. Ha sikerül, a 

középiskola elvégzése után a Pécsi Tudományegyetemre 

is felvételizne, ahol orvosnak tanulna tovább.   

Károly Bence 8. b 
Bence csak a napokban kezdett azon gondolkodni, hogy felnőttként villanyszerelőként 

szeretne majd dolgozni. Az elképzelése még nem biztos, de mivel gyorsan dönteni kell a 

továbbtanulásról, ezt a szakot mindenképpen megjelöli majd a felvételi lapján.  

Csuha Noel 8. b 
Noel a manapság nagyon divatos szakmák egyikét választaná, ahol számítógépekkel 

foglalkozhat. Szoftver fejlesztő- és tesztelő szeretne lenni, mert ez áll a szívéhez a 

legközelebb. Véleménye szerint a számítógépekkel foglalkozó szakemberek jól keresnek. Ő 

azzal segítené a világot, hogy minél jobb szoftvereket készítsen és teszteljen. Ezért Noel, 

hogy ezt meg valósítsa a Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikumban 

szeretne tovább tanulni.  

Tóth Norbert 8. a 

Norbit már kiskora óta érdekli a mezőgazdaság, azon belül az 

agrármérnök képzés. Ő ezért a Móricz Zsigmond Mezőgazdasági 

Technikum és Szakközépiskolába jelentkezik. Az érettségi megszerzése 

után a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági karán folytatná 

tanulmányait. 
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Jövőre megújul intézményünk 

Több, mint 210 millió forintból újulhat meg idén iskolánk. Faludyné Kiss Szilviától megtudtuk, 

az összeget pályázaton nyerte a Taszári Fésűs Éva Általános Iskola.  

Az igazgatónő kérdésünkre elmondta: jelenleg a tervezés 

fázisában tart a pályázat. A munkálatok várhatóan jövő 

tavasszal kezdődhetnek el. A pénzből a teljes tetőt szeretnék 

lecserélni és a szigetelés is tervben van, valamint az összes 

ablak és ajtó cseréje, de új vakolatot is kap az iskola. Így 

teljesen megújulhat intézményünk.  

 

Mi is digitálisan tanultunk 

Diáknak és tanárnak is furcsa helyzetet hozott ez év március közepe, amikor egyik napról a 

másikra nem járhattunk iskolába, hiszen a Corona vírus miatt ezt nem engedélyezték. Sokak 

nagyon örültek annak, hogy otthonról lehetett tanulni, mások azonban továbbra is 

szívesebben jártak volna iskolába. Diáktársainkat arról kérdeztük:  

Nekik melyik oktatás jött be jobban? A távoktatás ideje alatt rontottak vagy inkább 
javítottak? 

 

Horváth Balázs 8. a  

- Egyértelműen a személyes 

jelenlétű oktatást részesí-

tem előnyben. Jobb az, 

amikor az iskolában a tanár 

beszél hozzád, mint mindig 

külön anyagokat nézni 

videón. Amikor ott van a tanár elmagya-

rázza, ha bármit nem értesz. 

- Én elég sokat rontottam, 4,2-ről 3,8-ra. 
 

Rigó Zoltán 8. a                                                           

- Nekem is jobban 

tetszik a személyes 

jelenlétű oktatás, mert 

azt már megszoktam. Ez 

meg is látszott az 

otthoni tanulásomon. 

- Sajnos én rontottam 

pár tantárgyból. 

Tóth Norbert 8. a            

- Szerintem a személyes jelen-

létű oktatásban jobban oda 

lehet figyelni a tanárokra, 

könnyebb úgy tanulni.  

- Én az online oktatás alatt a 

testnevelést kivéve minden 

tantárgyból javítottam. 

 

Francsics Dorina 8. a  

- Én is jobban szeretem, 

amikor az iskolában kell 

tanulni, mert akkor 

jobban oda tudok figyelni 

az órákon.  

- A digitális oktatás alatt 

javítottam, néhány tan-

tárgyból, pl. nyelvtanból, 

irodalomból és angolból.  
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Nyilatkoztak az ötödikesek 

Ötödik osztályba lépve sok újdonság várja a diákokat. Alsóhoz képest a legnagyobb 

különbség, hogy már nem csak két tanító van velük egész nap, hanem minden tantárgyat 

más tanít számukra. A tanulni való is sokkal több, nehezebb, és más napirendet is kell 

megszokni, mint alsóban. Néhány ötödikes diákot az elmúlt pár hét tapasztalatairól 

kérdeztünk.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Milyen az 5. osztály? 
Kovács Kevin: Nagyon tetszik, de egy kicsit nehéz.  

Horváth Amanda: Kicsit fura, de izgalmas. 

Francsics Bence: Nagyon jó, de sok a tanulni való. 

  
Hogy tetszenek az új órák? 
Kovács Kevin: Nagyon tetszenek, az informatika nagyon izgalmas, a történelem érdekes. 

Horváth Amanda: Nagyon jók, érdekesek, izgalmasak, de fura őket megszokni. 

Francsics Bence: Az informatika nagyon jó, a történelem viszont kicsit nehéz. 

 
Kedvesek az új tanárok? 
Kovács Kevin: Kicsit szigorúak, de annál kedvesebbek. 

Horváth Amanda: Persze, nagyon segítőkészek és kedvesek. 

Francsics Bence: Nagyon kedvesek, viszont kicsit szigorúbbak, mint alsóban. 

 
Jól viselitek, hogy több órátok van? 
Kovács Kevin: Nehezen, de ahogy telik az idő úgyis hozzá szokunk. 

Horváth Amanda: Egész jól, kicsit rossz, de majd hozzá szokunk. 

Francsics Bence: Egészen könnyen, azt hittem nehezebb lesz. 
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Megkérdeztük az újonnan érkező pedagógusokat 
 

Több új tanár érkezett idén szeptemberben iskolánkba. Interjúinkban velük beszélgettünk. 

 

Lelovics Zoltánné, Mariann néni 1.b  osztályos tanító 

Miért ezt az iskolát választotta? 

Az attalai iskolában tanítottam, az az iskola viszont sajnos megszűnt. Mindenképpen kis 

iskolában szerettem volna dolgozni, ahol jó a hangulat. Már korábban Berta Anita nénitől 

hallottam a taszári iskoláról, tőle tudtam azt is, hogy lenne számomra hely első osztályban.  

Másabb ez az iskola, mint az attalai? 

Az előző iskolába csak 9 diák járt és 3 pedagógus tanított. A taszári iskola lényegesen 

másabb, hiszen nagyobb a tantestület, és ide sokkal több kisgyerek jár, illetve itt 

iskolaotthonos rendszerben kell dolgozni. 

Meséljen magáról valamit! 

Nagyon szeretem a gyerekeket, Attalában lakom, férjemmel 33 éve élek együtt, egy fiam és 

egy lányom van. Tanítani mindig is szerettem, családunkban sok gyerek volt, akikre gyakran 

nekem kellett vigyázni. Így belém ivódott ez a pálya. Jól érzem magam a gyerekek között, és 

remélem, hogy majd sok unokám lesz, akikkel idős koromban foglalkozhatok.  

 

Szalontai Beatrix a 4. osztályban kezdett dolgozni! 

 Hogy érzi magát nálunk? 

Jól érzem magam, kicsit tartottam attól, hogy milyenek lesznek a 
gyerekek, de megszoktam és nagyon hamar meg is szeretem őket. 
Nagyon barátságosak, néha kicsit rosszak, de akkor is szófogadóak. A 
tanárok is segítőkészek. Nagyon jó a közösség.  

Az előző helyekhez képest ahol dolgozott, milyen az itteni munka? 

Nem tanítottam, nem dolgoztam még tanítónőként. Egy saját 

vállalkozásom volt, ami egy teljesen más jellegű dolog, mint a 

pedagógusi munka.  

Mondana magáról pár dolgot? 

Van egy nagy fiam 22 éves, most a tűzoltósághoz szeretne menni. Nagyon szeretem az 

állatokat, van is egy kutyám és kettő cicám. Mindegyik befogadott. Bent a városban élek, 

mindig is Kaposváron laktam, viszont nagyon tetszik Taszár környéke is.  
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Fülöp Diána 1.a osztályos tanító 

Dia néni már több évet dolgozott iskolánkban, most egy kis kitérő után újra a taszári 

iskolában tanítja a gyerekeket.  

Milyen volt az előző munkahelye? 

Ott is nagyon jól éreztem magam, de ott napközisként dolgoztam. Mivel jobban szeretek 

tanítani, megragadtam a lehetőséget, így visszajöttem ide. 

Változott-e iskolánk, mióta elment innen?  

Sokat szépült az iskola. Más lett a tantermem. Sajnos a vírus helyzet miatt mások a 

mindennapok is, de ez mindenhol így van. Megváltozott az iskola neve is.  

Mondjon magáról pár érdekes dolgot!  

Nagyon szeretek tanítani és olvasni. Kirándulni is szívesen megyek. Van egy nagyon helyes 

unokaöcsém, aki most volt 1 éves, őt imádom. Viszont sajnos ritkán látom, mert messze lakik 

tőlem. 

 

Kaszás Zoltán magyart tanít nálunk 

Miért jött hozzánk? 

2018-ban kezdtem el ismét tanítani tisztviselőségem után. Ezt 

követően Simontornyán dolgoztam, általános iskolában és 

középiskolában is. Onnan azért jöttem el, mert nagyon messze volt a 

lakhelyemtől. Dolgoztam a kaposvári gépészben is. Az az iskola nekem 

túl nagy volt, túl sok gyerek, túl sok pedagógus. Jobban szeretem a 

kisebb közösségeket, így nem tudtam beilleszkedni. Ekkor pályáztam 

meg ezt a magyartanári állást, így kezdtem el a taszári iskolában 

dolgozni. 

Mondjon magáról pár érdekes dolgot! 

Szegedre jártam egyetemre. Nagyon zárkózott fiatalember voltam. Hogy ezen változtassak, 

amatőr színjátszásba kezdtem. Ez az idő négy évig tartott. 1994-ben nősültem Dombóvárra, 

azóta is dombóvári lakos vagyok. Van két fiam, a nagyobbik Pécsen éli a saját életét, a másik 

Kaposváron él és majdhogynem kollégák vagyunk, hiszen itt táncpedagógus.  

Érdekesség lehet a gyerekeknek, hogy engem mindig fehér köpenyben láthatnak. Ez talán ma 

már szokatlan, de én a pályám eleje óta hordom, így a hagyományt a mai napig 

megtartottam.  
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 Nálunk is van iskolaőr 

 

Sok általános iskolához hasonlóan nálunk is munkába állt szeptember 1-én az iskolaőr.  

Péterfainé Török Hajnalka és Babainé Éva azért 

kezdett intézményünkben dolgozni, hogy segítse a 

belső rend fenntartását, megóvja és fenntartsa az iskola 

biztonságát. Mindkettőjük jelenlétét pár nap alatt 

megszokták iskolánk diákjai. Nekik szerencsére eddig 

még nem kellett komolyabb fenyítést alkalmazni. A 

bilincs és a gumibot biztosan sok tanulót megijeszt. 

Bár fegyverük nincs, erre nincs is szükségük, hiszen e 

nélkül is szót fogadnak nekik a gyerekek.  

 
 

Megkérdeztük az elsősöket 

 

Közel 30 kisgyerek kezdte meg tanulmányait szeptember 1-én a Taszári Fésűs Éva Általános 

Iskolában és Göllei Telephelyén. Néhányukat az eltelt pár hét tapasztalatairól kérdeztük.  

Szeretsz iskolába járni? 

- Igen, szeretek. 

Szeretsz tanulni? 

- Még nem igazán tanulunk, színezünk, átrajzolunk 

betűket, ismerkedünk a számokkal, könyvekkel. 

Mi az izgalmas a tanulásban? 

- Hogy meg tanulunk írni olvasni, számolni és okosak leszünk. 

Milyenek a tanáraid? 

- Aranyosak, kedvesek, segítőkészek. 

Hiányzik az óvoda? 

- Nem. 

- Ott már csak a picik maradtak! 

Szoktál otthon tanulni? 

- Igen, de még nem nagyon van lecke.  

Van már elképzelésed, hogy mi leszel, ha nagy leszel? 

- Igen van! Vagy állatorvos vagy műkörmös szeretnék 

lenni!  
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 Papírgyűjtés eredménye 

 

 - A papírgyűjtésből befolyó összeget az osztályfőnököknek adjuk át, amit az osztályok saját 

céljaikra használhatnak fel. 

A Diákönkormányzat részére befolyt összeget az alábbi célokra fordítjuk: 

- Jutalom a 7., 8. osztályos tanulóknak, akik a papírgyűjtésen segítettek a mérlegelésben, a 

pakolásban, a selejtezett papírhulladék válogatásában. 

- Minden osztálynak osztottunk plusz pénzösszeget a DÖK részére összegyűlt összegből. 

- Jutalom édesség és apró ajándék az állatok világnapján aktívan résztvevő tanulóknak. 

- Ügyeletes jelvények alapanyaga. 
 

Több osztály is dicséretben részesül, amiért alaposan összekötegelték a csomagokat. 

   A hulladékok szelektív összegyűjtésével hozzájárulunk a papír újrahasznosításához,  

            mellyel megóvjuk környezetünket, hogy ne halmozódjon fel sok hulladék.   

                                                                                   

Köszönjük a szorgalmas gyűjtőmunkát. 

         Diákönkormányzat 

Osztály Tömeg Összeg Helyezés 

1. a 25 kg 250 Ft XII. 

1. b 427 kg 4270 Ft II. 

2. 240 kg 2400 Ft V. 

3. 460 kg 4600 Ft I. 

4. 165 kg 1650 Ft VI. 

5. 55 kg 550 Ft XI. 

6. 257 kg 2570 Ft IV. 

7. a 72 kg 720 Ft X. 

7. b 282 kg 2820 Ft III. 

                    8.a 101 kg 1010 Ft VIII. 

8.b 74 kg 740 Ft IX. 

Gölle 153 kg 1530 Ft VII. 

Diákönkormányzat 

Taszár, Gölle 

1259 kg 12 590 Ft  

Összesen: 3570 kg 35 700 Ft  
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Őszi hiedelmek, népszokások  
 

Szeptember a csillagászat és a földművelés szempontjából is 
jeles hónap. Hiszen szeptember 22/23-án van az őszi 
napéjegyenlőség és egyben a csillagászati ősz kezdete is. A régi 
korok embereinek a nappalok rövidülése, a fény, vagy a 
világosság fogyása a halált jelezte. 

Faluhelyen ezen a napon kezdték a kukoricát 
törni, aminek neve tengerihántás vagy 
máléfejtés volt. A fiatalok miközben törték a 
kukoricát, énekeltek, mókáztak, bolondoztak, 
ittak, udvaroltak, és ha üszkös kukoricacsőre 
leltek, a lányok arcát befeketítették vele. 

Boros Szent Mihály havában kezdik a szüretelést, koszorút készítenek, szüreti bálokat 
rendeznek. 
Sok népszokás, hiedelem terjedt el az emberek körében, amelyek többsége a várható 
időjárásra, a termés milyenségére utal. Nézzünk egy-két érdekességet.  
 

Népi időjóslás - időjárási népi bölcsességek 
 
 

Szeptember 5. Szent Lőrinc napja 
 

Nálunk úgy tartják, hogy Lőrinc napon 
fordul az időjárás, s ezután már a körte és 
a dinnye rossz ízű. 
 

Szeptember 29. Szent Mihály napja 
 

Szent Mihálykor keleti szél igen kemény 
telet ígér. 
 

November 11. Márton napja 
 

Ha Márton napján a lúd jégen jár, 
karácsonykor vízben poroszkál.  
 

November 19. Erzsébet napja 
 

Ha ezen a napon havazik, a karácsony is 
igen szép, hóval borított lesz. 
 

November 25. Katalin napja 
 

Ha Katalin kopog, karácsony tocsog.  
 

December 13. Luca napja 

Luca napja és a karácsony közötti 12 nap 
időjárásából következtettek régen az 
elkövetkező 12 hónap időjárására.  
 

Az egyik őszi népszokás, a piros alma 
ünnepe, amikor a mosdóvízbe piros almát 
tesznek, mert aki ebben mosdik meg, az 
egész évben egészséges 
marad, és piros pozsgás arcú 
lesz, mint az alma.  
A következő esztendő időjárásának és 

terméshozamának megjövendöléséhez 

egy cserfagubát (gubacsot) vágnak félbe.  

- ha pók van benne, gyenge termés és 

rossz idő lesz;  

- ha légy van benne, közepes év jön;  

- ha féreg, bő esztendő lesz,  

- ha viszont semmi sincs benne, annak 

nagyon rossz idő a jelentése.  

Ha sok guba termett, télen rengeteg hó és 

erős hideg várható.  

Ha a guba szép tiszta, ragyogó nyár 

következik, a búzából bő termés várható. 

Ha nedves belül a guba, csapadékos nyár 

jön, ha száraz, akkor aszály várható. 
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Rejtvény- Fésűs Éva élete és munkássága  

Beküldési határidő: 2020. …………. 

Minden megfejtő jutalomban részesül. Kategóriánként a legelsőként leadott helyes 

megfejtésekért Fésűs Éva könyveket is lehet nyerni. Várjuk az alsó és felső tagozatos 

diákok, valamint a felnőttek megoldásait is. A megfejtést leadó gyerekek a magyar szakos 

pedagógustól tantárgyi jutalomban is részesülnek. 

A kitöltött rejtvényt és a megfejtést iskolánk Diákönkormányzata részére lehet leadni. 

Nagy Anna Jázmin - 8. a osztályos tanuló (Diákönkormányzati elnök) és Egerszegi Mónika 

(Diákönkormányzatot patronáló pedagógus) várja a megfejtéseket.  

1. ___ ___ ___ ___ ___       ____ ____ ____ 

2. ___ ___ ___ ___ 

3. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

4. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

5. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

6. ___ ___ ___ 

7. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

8. ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 

A piros vonalakra írt betűket összeolvasva kapható meg a megfejtés. 

 

1.  Válogatott versei jelentek meg ebben a könyvben.  

    (A tanévnyitó ünnepségünkön elhangzott versek: Mottó, Csak ennyi című versei is    

    olvashatóak ebben a kötetben.) 

2.  Fésűs Éva többségében ilyen műfajú irodalmi alkotásokat írt. 

3.  2017-ben a magyar gyermek- és ifjúsági irodalmat gazdagító munkájának elismeréseként  

    magyar állami kitüntetést kapott. …….-díj 

4.  Fésűs Éva felnőtt korában ebben a városban élt és alkotott egészen élete végéig. 

5.  A…………….. király- meseregény. Televízióban bemutatott zenés mesejáték is készült  

    belőle. 

6.  Temesi Balázs is vendégünk volt a 2020/2021-es tanévnyitó ünnepélyünkön. Milyen  

     rokoni viszonyban áll Fésűs Évával? 

7.  Mi a címe a képen látható könyvnek? 

8.  Fésűs Éva szülővárosa.  

(Szerkesztette: Egerszegi Mónika) 
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facebook oldalunk 

http://www.taszariskola.hu/ 

 

 

TOVÁBBI FRISS HÍREK ISKOLÁNKRÓL: 

Taszári Suliszó a Taszári Fésűs Éva Általános Iskola diáklapja 

7261 Taszár, Iskola köz 1. Tel: 0682-575-018 

Felelős szerkesztő:  Somogyiné Dancs Katalin 

Szerkesztőség tagjai: Csuha Noel, Erős Dániel, Gulyás Patrik, Horváth Balázs, Huszár 

Angéla, Károly Bence, Nagy Anna Jázmin, Pálfy Ráchel, Sipos Levente, Tóth Norbert 

 

http://www.taszariskola.hu/

