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Újságunk története 

Szerettem volna egyik játszós barátommal újságot szerkeszteni hobbi szinten. Vanda megtudta, 

hogy ez a tervem és megkérdezte nem csináljuk-e inkább ketten. Örömmel beleegyeztem. 

Először újságunkat osztályszinten kínáltuk 3.-ban és 4.-ben, Szevasz újság címmel. 5.-ben már 

viszont iskolai szinten is meghirdettük, péntekenként a könyvtárban 2-től fél 4-ig lehetett 

hozzájutni. Egy újság 50 Ft-ba került. Eleinte az újságunk 5-6 oldalból állt, viszont mikor iskolai 

szinten készítettük volt 10-12 oldal is. Szabadidőnkben hétvégenként összeültünk és eleinte azon 

gondolkodtunk, milyen rovatokat szerkesszünk az újságba. Végül arra jutottunk, hogy tehetnénk 

az újságba pl.: viccet, színészeket, hagyományokat, hírességeket stb. Sokszor kértük az 

osztálytársak segítségét, hogy ők milyen zenéket hallgatnak és melyik íróról vagy sztárról 

olvasnának szívesen. 

6.-ban kitaláltuk, hogy ez az újság lehetne igazi iskolaújság, iskolai programokkal. Ekkor 

változtattuk át a nevét Szevasz Lenkey-re. Elkészült a szeptemberi számunk, de azt nem árultuk, 

mert közbe kaptunk egy nagyon jó lehetőséget: Zsóka néni felkeresett minket és megkérdezett 

minket, mi lenne ha, ő és még pár diák alsó és felső évfolyamos iskolatársunk segítene az újságot 

szerkeszteni. Mi ebbe rögtön bele is mentünk, mert nagyon tetszett az ötlet. Ezentúl mindig 

interneten, az Egri Lenkey János Általános Iskola honlapján lehet újságunkat megtekinteni. 
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Iskolánk régen és most 

Az iskola 1929-ben épült, állami nyolcosztályos, elemi népiskolaként, Klebelsberg Kunó 

iskolaépítési programjának keretében. Tervezője Wälder Gyula volt, akinek nevéhez több egri 

neobarokk épület fűződik a 20. század második évtizedében. Köztük öt iskola.  Ezt  az intézményt 

évekig a "halas" melléknévvel illették a városban, a szomszédságában működő halpiac nyomán. 

A háború alatt katonai kórház működött az épületben, de 1946 szeptemberétől már ismét tanítás 

folyt az intézményben. 1951-től az akkori Pedagógiai Főiskola Gyakorló Iskolája lett, ezt a 

feladatot 5 éven keresztül látta el. 1956-tól indult iskolában az ének-zene tagozatos oktatás. Mint 

ilyen iskola, az intézet az elsők között volt az országban. A sorszámozás szerint az 1. sz. Általános 

Iskola nevet viselte, majd 1990-ben döntött úgy a nevelőtestület, hogy Lenkey János 

honvédtábornok legyen az iskola névadója.  

Lassan egy éve, tanévkezdésre készült el iskolánk utcai és udvari homlokzata a belvárosi 

rehabilitáció keretében. A zöld színt akkor a sárga árnyalatai váltották fel, amit mostanra már 

teljesen meg is szoktunk. 

  

     

2014 májusában a tornatermünk megújításával folytatódott iskolánk fejlesztése. A projekt 

elsődleges célja egy új gyógytestnevelési és erőnléti terem kialakítása a meglévő tornaterem feletti 

tetőtér beépítésével. A munkához kapcsolódva teljesen megújul és bővül a tornacsarnok, a hozzá 

kapcsolódó öltőzői blokk, napkollektoros vízmelegítő berendezést építenek be, valamint 

megújítják az iskolaudvart. Új eszközök beszerzésével a munka után már rossz időben is mind a 

közel 500 tanulónk részére adottak lesznek az előírt testnevelés feltételei.  
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Az iskola 

Egyszer volt egy iskola, 

abban volt egy nagy csoda. 

Szám, betű, olvasás, 

Írás és tanulás. 

Hazamennek a gyerekek, 

megvacsoráznak és lefekszenek. 

Írta: Matisz-Rohlicsek Zalán 1. b 

 

  



Iskolánk névadója: Lenkey János tábornok 

1807. szeptember 7-én született Egerben a Lenkey és Zádorfalvi családban, melynek ősi fészke 

a Gömör-Kishont vármegyékben fekvő Sajólenke, vagy mint régebben nevezték: Nenke volt. 

A források szerint e család már 1365-ben szerepel a gömöri nemesek között. Később a Lenkey-

család nagyon kiterebélyesedett, s közülük Egerbe is eljutottak. Lenkey János tábornok 

nagyapja Lenkey Mihály volt, aki Sajólenkéről Apátfalvára költözött. Fiai közül Károly királyi 

testőr, majd Arad megye esküdtje volt, Antal és Lajos kapitányok lettek. Az említett Károly 

volt Lenkey János honvédtábornok édesapja. 

Lenkey János bátyja példáját követve a katonai pályát választotta. 

Egy utászkari iskola elvégzése után, 1822-ben lépett a császári 

hadseregbe. 1848 tavaszán százados a 6. Württembergi 

huszárezrednél és egységével Galíciában állomásozott. Egy 

Stanisleuban történt lengyel forradalmi megmozdulás leverése 

kapcsán összeütközésbe került parancsnokával, Alfred Paar 

ezredessel. Az összeütközés odáig vezetett, hogy az ezred egy 

százada Lenkey János és Fiáth Pompejus főhadnagy és Harsányi 

Bálint őrmester vezetésével, kalandos körülmények között 

Magyarországra szökött. 

A csak nemrégiben hivatalba lépő Mészáros Lázár hadügyminiszternek súlyos problémát jelentett 

Lenkey századának szökése. Az osztrák hadügyminisztérium követelte Lenkey megbüntetését, a 

magyar közvélemény azonban lelkesen a szökött katonák mellé állt. Fennállt a veszély, 

hogy Latour bécsi hadügyminiszter az ügyre hivatkozva megtagadja a magyar sorozású ezredek 

már megígért hazaszállítását, ezért Mészárosnak kockára kellett tennie még meg sem szerzett 

népszerűségét. A magyar hadügyminisztérium nyilatkozatban ítélte el Lenkey századának 

szökését és elrendelte az ügy kivizsgálását. Ekkor született Petőfi Sándor Lenkei százada című 

verse, melyben a költő kiáll Lenkey mellett és elítéli a magyar hadügyminiszter eljárását. A 

megoldás végül az lett, hogy a századot „büntetésül” beosztották a szerb felkelők ellen felállított 

seregbe. A század becsülettel végigharcolta a délvidéki háborút, Lenkeyt ezredessé léptették elő 

és kinevezték az alakuló első honvéd huszárezred, a 13. Hunyadi huszárezred parancsnokának. Az 

ő ezredébe osztották be ideiglenesen Rózsa Sándornak a hazáért harcolni kész betyárjait, mintegy 

százötven főt. 

Március 15-én tábornokká léptették elő és a 

komáromi várőrség parancsnokává nevezték 

ki. Bejutott az ostromzár alatt álló várba és 

Guyon Richárd tábornok megérkezéséig, 

1849. április 20-áig ő volt a vár parancsnoka is. 

Guyon és Lenkey kinevezése a komáromi 

várba szükségmegoldás volt, Kossuth így 

akarta megoldani azt a problémát, hogy a 
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hadsereg márciusi átszervezésekor a főseregnél nem jutott nekik megfelelő beosztás. Lenkey a 

komáromi várban lelkiismeretesen ellátta feladatát, de huszártisztként nem voltak meg a 

beosztáshoz szükséges ismeretei. Május végén a Tisza körül alakuló lovashadosztály 

parancsnokságával bízták meg, de beosztását betegsége miatt nem vette át. A harcokban a 

továbbiakban nem vett részt. A világosi fegyverletétel után cári, majd osztrák fogságba került. 

Lenkey és társai sorsa fölött azonban nem a cári tábornokok, hanem a véreskezű osztrák Haynau 

döntött. 1849. augusztus 27-én, mintegy két héttel a világosi fegyverletétel után, tábornoktársaival 

egy csoportba vonva, Aradon őt is a császári és királyi rendkívüli hadbíróság elé állították. A 

bírósági eljárás során azonban Lenkey tábornokon súlyos elmebetegség tünetei jelentkeztek. Az 

aradi várbörtön falai között elméje elborult, ezért elkerülte társai sorsát, az akasztást, a golyó általi 

kivégzést. 

A bírósági eljárás alatt és után – bátyja, Lenkey Károly ezredes emlékezése szerint –, egy 

fűtetlen, ablak nélküli szobában, az őrök által megsebzett testtel, minden ápolás nélkül tengette 

napjait, s ilyen állapotban hunyt el 1850. február 7-én.  

Lenkey János vitéz tábornok hamvait az aradi temetőben hantolták el. Innen, hosszú évtizedek 

múlva Eger város képviselőtestülete 1936 májusában földi maradványait, katonaládájával együtt 

hazahozatta szülővárosába, Egerbe, ahol a Kisasszony temetőben lévő családi sírboltba temették 

újra. Már 1874-től itt nyugodtak bátyja, Lenkey Károly 

ezredes maradványai.  

Minden évben iskolánk is rész vesz a hős tábornok 

tiszteletére megrendezésre kerülő október 6-ai 

megemlékezésen, ahol megkoszorúzzuk az 1850-ben 

elhunyt Lenkey János tábornok sírját. 

A honvédtábornok egykori szülőháza: 
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A győztes angolos 

 

 

Az angol mesemondó verseny harmadik helyezettjével, Szikora Adéllal készítettünk riportot. 

1. Ki készített fel az angol versenyre? 

– Sós Anita tanárnő. 

2. Milyen mesét mondtál? 

– Hans Christian Andersen: A király új ruhája c. mesét. 

3. Nagyon izgultál a verseny előtt? 

– Annyira nem, izgultam már jobban is. 

4. Milyen volt a hangulat a megmérettetésen? 

– Izgalmas, mindenki nagyon szépen mondta a meséket. Jól megszervezett volt a verseny. 

5. Mennyit készültél általában?  

– Minden este elég sokat. 

6. Ez volt az első angol mesemondó versenyed? 

– Igen, és nagyon élveztem. 

7. Jövőre is szeretnél indulni? 

– Mindenképpen szeretném megpróbálni. 

8. Mit üzennél azoknak, akik szeretnének jövőre részt venni a versenyen? 

– Induljanak nagyon bátran, kezdjék időben megtanulni a meséket.  



A sikeres úszóbajnok 

 

Kovács Attila, iskolánk 4. b osztályos tanulója már több szép eredményt ért el hazai 

úszóversenyeken. Csak a legrangosabbat említve közülük: idén július 12-13-án rendezték meg a 

korosztályos országos bajnokságot Szombathelyen, ahol 2 arany-, 2 ezüst-, és 3 bronzérmet 

nyerve, kiérdemelte a legeredményesebb egyéni versenyző megtisztelő címet. Mind emellett az 

Egri Úszóklub a bajnokság legeredményesebb csapata is lett. A korosztályos Eger városi csúcsokat 

tartalmazó táblázatban jó pár helyen szerepel már a neve.  2015. januárjától pedig tagja lesz a 

Magyar Úszószövetség által kijelölt Jövő Bajnokai elnevezésű válogatott keretnek, melyben a 

legeredményesebb gyerekek tehetséggondozása folyik. 

Osztálytársa kérdezte őt a sikereiről, a tanulásról, a hobbijáról: 

Szia. Mikor kezdted az úszást? Miért választottad ezt a sportot? 

– Négyéves koromban vittek le szüleim először az uszodába, hogy megtanuljak úszni. Szerencsére 

a vízhez szoktatással nem kellett sokat bajlódni, mert már eleve mindig is nagyon szerettem vizes 

közegben lenni. 5 éves koromban kerültem versenyúszó csoportba, onnantól kezdve vált az életem 

részévé az úszás végérvényesen. 

Van példaképed? 

– Több példaképem is van, köztük a legfontosabb Darnyi Tamás, aki 4 olimpiai aranyérmével 

máig a legeredményesebb magyar férfi úszó. Bár én akkoriban még nem éltem, mikor ő 

pályafutásának legnagyobb sikereit elérte, de a YouTube-on számtalanszor megnéztem már a 

versenyeit. Természetesen napjaink legnagyobb úszóbajnokai Gyurta Dániel és Cseh László is 



példaképem, szeretnék egyszer a nyomdokaikba lépni.  Mindhárommal sikerült már személyesen 

is találkoznom és egy-egy autogramot begyűjteni tőlük. 

Hány érmet nyertél már? 

– Eddig 134 érmem, 7 db kupám és még számos oklevelem van, de ezek közül különösen értékes 

számomra az idei korosztályos Magyar Bajnokságon elnyert kupa, melyet a legeredményesebb 

egyéni versenyző címért vehettem át. 

Melyik úszásnem a kedvenced? 

– A gyors- és a mellúszás a kedvenc úszásnemem, versenyszámok közül pedig a 400m gyors-, a 

200m vegyes- és a 100m mellúszás a kedvencem. 

Elmesélnéd nekem egy érdekes versenyélményedet? 

– Azokat a versenyeket szeretem legjobban, amik több naposak, ezért ha elutazunk, akkor ott is 

kell aludnunk egy vagy több éjszakát. Ilyenkor van időnk a csapattársakkal játszani. 2012 nyarán 

Hódmezővásárhelyen voltunk egy rangos versenyen, ahol az uszodában korán reggel felfigyeltünk 

egy bácsira, aki a hajnali edzését végezte. Mellúszásban olyan gyorsan haladt, mint a mellette lévő 

sávon a többiek gyorsúszásban. Napközben, amikor a mi éremátadásunkra került sor, akkor jöttünk 

rá, ki úszott reggel a vízben: Gyurta Dániel lépett hozzám éremmel a kezében, tőle vehettem át a 

100m gyorsúszás ezüst érmét. Számomra nagyon emlékezetes maradt az a nap. Ott 

Hódmezővásárhelyen készült Gyurta Dani a 2012-es londoni olimpiára, ahol végül aranyérmet 

szerzett 200m mellúszásban. 

Milyen gyakran jársz edzésre? 

– Egy héten hatszor két órát edzek, ami azt jelenti, hogy szombat reggel is megyek úszni. Az úszás 

mellett még szárazföldi edzéseink is vannak, ezeken általában nyújtás-lazítást végzünk és 

erőfejlesztő gyakorlatok is. 

Beszéljünk az iskoláról is! 

Mi a kedvenc tantárgyad? 

– Kedvenc tantárgyam a matematika, edzésen mikor hosszabb távokat kell leúsznunk, gyakran 

szoktam fejben számolni, hogy elüssem az időt. Szeretem még a testnevelés órákat, ezért nagyon 

várom már iskolánk új tornatermének elkészültét! 

Mi szeretnél lenni? 

– Természetesen olimpiai bajnok szeretnék lenni a kedvenc versenyszámaim mindegyikében. 

Habár az úszás rengeteg időmet és energiámat emészti fel, a tanulást nagyon fontosnak tartom, 

igyekszem helyt állni ezen a téren is. 

Az úszáson és tanuláson kívül, ha van szabadidőd, mivel töltöd szívesen? 

– Nagyon szeretek mindenféle sportot: a foci, a kosárlabda, a kerékpár a kedvenceim. Legújabb 

hobbim az ördögbot, amivel különleges trükköket lehet végrehajtani.  



Hagyományőrzés, jeles napok 

A nyári nap melege aranysárgára érlelte a kukoricaszemeket. A földeken hozzáláttak a 

betakarításhoz. Ám ezzel még nem ért véget a munka, a neheze még csak ezután következett. 

Szent Mihály ünnepnapja után (szeptember 29.) a 

letört kukoricacsöveket hazahordták a gazdák. A 

ház udvarán nagy halomba borították, majd 

hozzáfogtak a levelek eltávolításához, a 

hántáshoz, fosztáshoz. 

Erre a munkára meghívták a szomszédokat, 

rokonokat és együtt dolgoztak. A legszebb 

kukoricákat a leveleiknél fogva összefonták és 

díszként kiakasztották valahová. A csöveket a 

góréba rakták, a lehántott leveleket 

megszárították és a téli napokon az istálló lakói 

laktak jól belőle. A közösen végzett munka jó alkalom volt a beszélgetésre, mesemondásra. 

Jókedvükben énekeltek is. Hogy gyorsabban teljen az idő, sokat tréfálkoztak egymással: az üszkös 

kukoricával a fiúk bekormozták a lányokat, vagy egymáshoz dobták azokat. A fiataloknak remek 

lehetőségük nyílt az ismerkedésre, szerelmek kialakulására. Ha például egy lány piros színű 

tengericsőre talált és azt el tudta venni tőle egy legény, csak csókért cserébe kapta vissza. A 

házigazda főtt vagy sült kukoricát, pogácsát, bort, mézes pálinkát kínált körbe. A munka 

befejezésekor, de néha munka közben is, táncra perdültek. 

A néphagyomány szerint, ha október 4-én Szent Ferenc napján ültettek kotlót, a gazdasszonyok 

nyírfaágat tettek a fészekbe, hogy a kiscsirkéket megvédje a gonosz szellemektől. 

 

A pásztorok védőszentjeként tisztelték Szent Vendelt. Ezért 

október 20-án nem dolgoztatták az igás állatokat és vásárra sem 

vitték őket. A pásztorok zeneszóval múlatták az időt. 

A pásztorok a szentet maguk közül valónak tartották, rendesen 

köpenyben, széles karimájú kalapban, bottal és juhokkal, kutyákkal 

ábrázolták.  

Országszerte ilyenkor kezdődött a szüret. A szüret is igazi társas 

munka volt. A szedést, a szőlőfürtök levágását a lányok és az 

asszonyok, míg a hordást a férfiak végezték. A gyerekek dolga az 

volt, hogy összezúzzák a szőlőszemeket. A reggeltől estig tartó szüretelés után este kezdődött a 

mulatság.  Igazi ünnepet jelentett a munka végét lezáró szüreti felvonulás és bál.  Egyes helyeken 

az volt a szokás, hogy amikor leszedték a fürtöket, lemetszették a szőlővesszőket, mindegyik tőke 

tövére egy – egy szőlőszemet tettek. Azt remélték, így a következő évben jó lesz a termés. 



A szüretelők hazasiettek, hamar megtisztálkodtak 

és átöltöztek. Alkonyatkor visszatértek a szüret 

helyére ahol hosszú terített asztalok várták már 

őket. Birkapörkölt vagy marhagulyás volt 

ilyenkor szokásos eledel és persze a bor 

végtelenségig. 

A mulatságot tréfás versengésekkel is 

színesítették. Ilyen volt például a csőszjáték. A 

mulatság színhelyén az egyik termet szőlőskertté 

alakították, azaz szőlőfürtöket lógattak fel 

mindenfelé. A férfiak egyik fele a 

szőlőcsőszt, másik része a szőlő tolvajt 

alakította. Ha elkapták őket, bíróság alakult és 

mókás büntetéseket szabtak ki rájuk. 

Kivilágos-virradatig tartott a mulatság, folyt a 

bor.  

Időjósló névnapokat is számon tartunk. Ilyen 

neves nap október 21. Orsolya napja. Úgy 

tartják, hogy ha Orsolya napján szép az idő, 

akkor karácsonyig olyan marad, sőt az egész 

tél kellemes lesz. Október 26. Dömötör napja szintén időjárásjelző nap volt, a Dömötör napi 

hideg szélből kemény telet jósoltak. Október 28. Simon és Júdás napja a magyar gazdasági élet 

egyik utolsó határnapja, ami a hideg idő megérkezésével a kinti munkák befejezését jelenti – ahogy 

a mondás tartja: „Megérkezett Simon – Júdás, jaj már néked, pőregatyás!” 

 

Halloween, mindenszentek és halottak napja 
 

Az angol Halloween szó szerinti fordításban a Mindenszentek (All Hallows) előtti estét jelenti. 

Ősi kelta ünnep, az Írországban és Skóciában élő törzsek ezen a napon ünnepelték az újévet, a 

Samhain-t, vagyis „a nyár végét”, és ilyenkor egyszerre hódoltak a Napisten és a holtak Ura előtt. 

Halloween szimbóluma, hosszú évszázadok óta a kivájt 

töklámpás, az ún. Jack-lámpa, amely eredetileg kettős célt 

szolgált: egyrészt távol tartotta a gonosz szellemeket, másrészt 

pedig így világítottak a halottak szellemeinek, hogy azok 

hazatalálhassanak. 

Jack a hiedelem szerint egy részeges, ám tréfás és leleményes 

kovács volt. Olyannyira, hogy még az ördögöt is megviccelte; 

mikor az eljött érte, hogy elvigye, Jack felzavarta őt egy 

hatalmas fa tetejére, aztán keresztet rajzolt a fa törzsére. Mivel 

az ördög köztudottan irtózik a kereszt érintésétől, nem tudott 



lejönni a fáról. Jack csak azután engedte le az alvilági figurát a fáról, miután az megígérte, hogy 

nem kísérti őt többé. Amikor Jack meghalt, a mennyországba nem engedték be iszákossága és 

csínytevései miatt, ám a pokolban sem találhatott otthonra, mert az ördög is haragudott rá, amiért 

korábban túljárt az eszén. Ezért csak odadobott Jacknek egy izzó fadarabot a pokol tüzéből, hogy 

legalább vak sötétben ne kelljen kóborolnia az idők végezetéig. Jack beletette a mécsest egy kivájt 

fekete retekbe (más források szerint répába) és azóta bolyong lámpásával a mennyország és a 

pokol között. A kelta retket (répát) az amerikaiak időközben tökre változtatták, (állítólag azért, 

mert abból több volt nekik) és a világító sárga gömb lassan Halloween szimbólumává vált.  

Napjainkra már itthon is egyre inkább divatos lett a 

Mindenszenteket megelőző nap bulizós, játékos hangulata. 

Főleg mi gyerekek kapunk előszeretettel az alkalmon, hogy 

boszorkányos és ijesztő ruhákat öltsünk, kivájt tökökből 

lámpásokat készítsünk.  

November elején az embereket 

összeköti egy közös érzés: a 

szeretet, amellyel halott hozzátartozóikra, barátaikra 

gondolnak. A világon azonban ez sokféleképpen történik. Mi, 

magyarok egy külön napot szentelünk a megemlékezésére. 

Ilyenkor rendbe tesszük, virággal és koszorúval díszítjük 

szeretteink sírját. Az ünnep jellegzetes virága a krizantém. 

November 1-jén, mindenszentek napján a temetőkben lángra 

gyúlnak a gyertyák, amelyeket másnap, halottak napján is 

meggyújtanak. A mécsesek imbolygó fénye tisztelgés az 

elhunytak emlékének. Ilyenkor meghatottan gondolunk rájuk, 

felidézzük a velük töltött perceket. Szeretet tölti el szívünket azok 

iránt, akik már nem lehetnek közöttünk. Csendben 

imádkozunk értük. 

 

Szent Márton ünnepe 
A hagyomány szerint Márton napjára nőttek és híztak meg a 

libák. Országszerte hatalmas libalakomákat csaptak. Úgy 

tartották, hogy aki Márton napján nem eszik libát, az egész 

évben éhezni fog. A lúdpecsenyében talált mellcsontból 

jósoltak is az emberek: ha a csont fehér, sok hó várható a télen. 

A legenda szerint Szent Mártont püspökké akarták választani. 

Ő azonban elrejtőzött egy liba ólba az emberek elől. A libák 

gágogni kezdtek, ezzel elárulták Márton hollétét. 

November közepén, amikor befejeződtek az őszi munkák, a 

házasulandó legény vagy szülei elmentek, hogy feleségül kérjék 

a kiszemelt lányt a szüleitől. A kérők, amikor elindultak a 

lányos házhoz, kalapjukat szépen felbokrétázták. Megérkezve játékos ürüggyel kopogtattak be az 



ajtón: fáradt vándorként szállást kértek, vagy eladó állat után érdeklődtek. A háziak is értették a 

tréfát: először egy maskarába öltöztetett öregasszonyt, majd egy kislányt vezettek a kérők elé. 

Miután egyikőjük sem nyerte el a vendégek tetszését, előhívták az eladó lányt. A kérőket szokás 

volt megkínálni, amivel a választ is jelezni lehetett.  

Két pohárba bort töltöttek, az egyiket a kérő, a másikat a leány számára. Ha a leány is ivott, azt 

jelentette, hogy örül a megkérésnek. Ha sikeres volt a leánykérés, megbeszélték azt is, mi lesz a 

menyasszony hozománya, kelengyéje. 

András napján a lányok többféle módon próbálták megtudni 

jövendőbelijük kilétét: 

– a gombócba egy-egy férfinevet tettek és főzni kezdték. A 

hagyomány szerint, amelyik elsőnek jött a víz felszínére, az 

rejtette kedvese nevét 

– amelyik irányból kutyaugatást hallottak, arról várták leendő 

férjüket 

– a megolvasztott ólmot vízbe csepegtették, s annak formája 

elárulta a jövendőbelijük foglalkozását.  

A lányok kelengyéjét a lakodalom napján közszemlére kitették 

a ház udvarára. Így mutatta meg a lányos család a falubelieknek, hogy milyen dolgokkal adják 

férjhez a lányt. 

Összeállította: Palencsár Vanda 6. a 

  



Makk Marci vetélkedő 

Minden év novemberében megrendezésre kerül iskolánkban az egészségnevelés hete. 

Színes programok, játékok teszik érdekessé a heti tanulást, s szórakoztatva vezetik rá a tanulókat 

az egészséges életmód fontosságára. 

Pillanatképek a csapatok játékáról: 

             

             

             

  



Keresztrejtvény 

Írd be a vízszintes sorokba a válaszokat, a függőleges sötétebb sorban pedig megtalálod a 

megfejtést, ami igazából már a kezedben is van...  

1. ..... az eső, érik a szőlő. 

2. A dédi még így hívta a matematikát. 

3. Órán nem lehet bekapcsolva. 

4. Esik a hó. 

5. A közepes jegy. 

6. Iskolánk sportegyesületének rövidített neve. 

7. A családi sportnapon ők tartottak nekünk haditorna bemutatót. 

8. Szülői alapítványunk neve. 

9. Már nagyon várjuk, hogy megépüljön. 

10. Februárban bulizni fogunk ezen az ünnepen. 

11. Ebbe az utcába jövünk minden reggel. 

12. Az iskolában betartandó szabályokat tartalmazza. 

13. Szüleink szülei. 

Maróti Lelle 4. b 

 

 

 

 

 

  

 
 

    

    

        

         

         

        

     

               

       

           

         

              

         

           



Viccek 

Egy hölgy bemegy a doktorhoz. 

Doktor úr, úgy érzem, mintha a fejem egy nagy vörös szamóca lenne! 

Erre a doktor:  

Kér rá tejszínhabot? 

 

A fiú bemegy a doktorhoz és mondja:  

Doktor úr, rajtam mindenki átlát! 

Kérem a következőt!- mondja a doktor. 

 

A kisfiút az anyja beküldi a doktorhoz. 

Doktor úr, itt fáj! 

Akkor ülj oda!- mondja a doktor. 

 

Találós kérdés: 

Fekete, fehér, fekete, fehér, zöld, fekete, fehér, fekete, fehér, mi az? 

Két zebra összeveszett egy uborkán. 

 

Milyen buli van az intenzív osztályon? 

Eszméletlen. 

 

 

Egy kis rögtönzött magyar óra: 

Óra előtt: Csokonai Vitéz Mihály: A reményhez 

Önkéntes felelő: Petőfi Sándor: Az őrült 

Senki sem súg: Arany János: Magányban 

Felelés után: József Attila: Kései sirató 

Sorozatos dolgozatírás: Petőfi Sándor: Véres napokról 

Ügyetlen puskázó: József Atilla: Lebukott 

Dolgozat alatt: Ady Endre: Négy-öt magyar összehajol  

Ének  óra:  Petőfi Sándor:  Farkasok dala 

Tanítás után:  Komjáth  Aladár:  Szabadulás 

  



Karácsonyi vers 

Ha én angyal lennék… 

Ha én angyal lennék, mindig tündökölnék. 

A szellő hátán sok bukfencet vetnék. 

Minden ház ajtajára színarany díszt tűznék, 

A karácsonyfára aranycsillámot szórnék. 

Ha én szellő volnék, mindig fújdogálnék, 

minden ablakon be és ki is járnék. 

Látnék karácsonyfát, rajta sok aranydíszt, 

s a nagy fa fényében szépen elcsitulnék. 

Estók Éva 4. b 

 

 

 

 

 

 

 

  



Könyvajánló 

Leiner Laura: Szent Johanna gimi 

Rentai Renáta a főszereplő naplóját olvashatjátok e könyvben. 8 részből 

áll a sorozat, egy könyv egy félévet mutat be. Ha elolvastátok mind a 8 

részt ajánlom a Kalauz című könyvet, ami összefoglalja az egész Szent 

Johanna gimiben történteket. 

 

 

Maros Edit: Hűvösvölgyi suli  

Kassai Dóra naplóját olvashatjátok, akinek van egy ikertesója Kassai Nóra. 

Ezzel a két ikerlánnyal nagyon sok érdekes és vidám, néha szomorú dolog 

történik. Eddig 5 rész jelent meg belőle. Állítólag lesz 6. rész is majd 

valamikor. 

 

 

Balázs Ágnes: Lufi és Szamóca  

Lufi a főszereplő nem szereti ezt a becenevet. Ezerszer elmondta már az 

anyukájának, de csak nem érti meg.  Lufi (lány) összebarátkozik egy másik 

érdekes becenevű fiúval: Szamócával. Ez a könyv is sorozat. 8 részből áll. 

 

 

Geronimo Stilton: Karácsony van, Stilton!! 

Nagyon sok Geronimo Stiltonos és Tea Stiltonos könyv van. Most éppen 

a Karácsony van, Stilton! című könyvet szeretném bemutatni. : 

Geronimo már nagyon várja a karácsonyt. Sok dolog nem úgy alakul, 

ahogy szeretné pl.: leég majdnem a háza. Ezt a könyvet inkább alsó 

tagozatosoknak ajánlom, de felsősök is nyugodtan elolvashatják. 


