
 
 
 

9. VÁROSI NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY A BÁTHORYBAN 
 

2016. március 17-én 9 órai kezdettel rendeztük meg iskolánkban a 9. 
Városi Népdaléneklési Versenyt, ahol a zene iránt tehetséges alsó tagozatos 
gyerekek egy kötelező és egy szabadon választott magyar népdalt adtak elő.  A 
versenyen 6 veszprémi általános iskola: Botev, Dózsa, Padányi, Simonyi, 
Szilágyi és a Báthory, közel 50 tanulóval képviselte magát. 

Eddigi versenyeinken balatoni, bakonyi dalokat énekeltek a gyerekek, 
most pedig Komárom közeli településről gyűjtött népdalt választottunk a 
verseny kötelezően előadandó népdalának. 
Ezen az énekversenyen Az árgyélus kismadárról énekeltek a versenyzők.  
A népdal régi stílusú, szerelmi dal. Az Árgyélus kifejezés a magyar nyelvben 
több vonatkozásban előkerül. Például Árgyélus királyfi, mint mesehős, kinek 
szerelme Tündérszép Ilona volt. De szoktuk mondani, ha mérgesek vagyunk, 
hogy az Árgyélusát! Feltehetően az árgyélus kismadár is ezzel áll kapcsolatban. 
Az árgyélus szó jelentése itt angyali, tündéri.  
Árgyélus táncnak nevezik egyes Komárom közeli településeken a 
menyasszonyszöktető gyertyás táncot is, mely során a lakodalomban éjfélkor 
gyertyák elfújása közben megszöktetik a menyasszonyt. Ezeken a területeken a 
gyertyás tánc közben az Árgyélus kismadár című dalt éneklik. 

Minden évben a legizgalmasabb pillanat számomra, amikor a kötelező 
dal után felcsendül a szabadon választott népdal. Számos olyan kincs kerül a 
napvilágra, amire igazán büszkék lehetünk mi magyarok. Láthatjuk, hogy a 
népünknek vannak hagyományai, értékei melyeket tovább adhatunk. 

A versenyzőket szakértőkből álló zsűri értékelte. A zsűri tagjai Ötvös-
Cseke Noémi énekművész tanár és Somfai Katalin ének, magyar szakos 
középiskolai tanár. 

 
A verseny eredménye a következő: 

 
ELSŐ ÉVFOLYAM 

1. hely: Gál Blanka ( Báthory 1.c ) 
2. hely: Bojnécz Eszter ( Simonyi ) 
3. hely: Elekes Anna ( Szilágyi ) 
4. különdíj: Farkas Kökény ( Padányi ) 

 



 
MÁSODIK ÉVFOLYAM 

1. hely: Vajda Anna Csenge  ( Simonyi ) 
2. hely: Dikter Ábel (Botev ) 
3. hely: Fazekas Jana ( Simonyi ) 
4. különdíj: Vásárhelyi Mária ( Padányi ) 

 
HARMADIK ÉVFOLYAM 

1. hely: Eveli Maja ( Szilágyi ) 
2. hely: Kolozsvári Petra (Dózsa ) 
3. hely: Kiss Róza ( Szilágyi ) 
4. különdíj: Offenbecker Lilien ( Simonyi ) 

 
NEGYEDIK ÉVFOLYAM 

1. hely: Gáty Gergely Levente ( Szilágyi) 
2. hely: Guba Ákos ( Szilágyi) 
3. hely: Harnócz Lili ( Báthory 4.c ) 
4. különdíj: Horváth Zsombor (Padányi) 

 
Köszönet illeti a felkészítő tanítókat, tanárokat, a segítő szülőket és 
mindazokat, akik hozzájárultak e városi verseny színvonalas lebonyolításához. 
 
    Szervezők: Czaun Ildikó, Melich Antalné 
 
 


