
Szevasz Lenkey! 
2015/16   2. szám 

 
Szerkesztők: 

Lovász Petra, Palencsár Vanda,  

Szabó Tamás, Dudás Orsolya, Pál Antónia, Csirmaz Fanni, Sillei Dóra, Pap Ákos, 

Estók Éva, Huszár Szilvia, Kucsera Dorka, Jaksi Dániel 

Segítő pedagógusok: Jaksi Erzsébet, Pásztor Ferenc 

 

 

  



Liktor Tamásné Jutka néninek,  

Klem Dénes és Heverdle István tanár uraknak: 

 

Két táska 

 

ha két táskában 

elfér mindened 

vagyonod és emléked 

értelmetlen halmozni 

tovább a kacatot. 

sejtjeidbe gyűjtsd 

a hű emberi kapcsolatot, 

füledben hordozd 

a madarak dalát, 

szemedben a fényt 

hajadban az eső illatát 

s megfürödve 

szegényen gazdagon 

ha minden más 

el is veszett 

e két táska 

kísérje életed.  

H. Barbócz Ildikó  



Ebben a tanévben új pedagógusok érkeztek iskolánkba. 

Itt olvashatjátok bemutatkozó gondolataikat. 

 

 

Szevasz Lenkey! 

 

Horváthné Lőrincz Ágnes vagyok, a 3. A osztály 

osztályfőnöke. Szeptembertől tanítok itt, azelőtt 

Szilvásváradon dolgoztam. 

Egerben élek, szeretem a várost. A Lenkey-ben is otthonosan 

érzem magam. Kedvesek a munkatársak és persze a gyerekek 

is. Már eddig is sok jó közös programunk volt: sportnap, 

Mikulás buli, farsangi bál. Remélem ezután is sok hasonló 

,,csapatépítő " rendezvényre kerül sor! 

Szerencsés vagyok, mert a hivatásom egyben a hobbim is: 

szeretek tanítani, jól érzem magam, feltöltődöm a fiatalok, a 

gyerekek között. Ha épp nem dolgozom, szívesen hallgatok 

zenét, olvasok, vagy kirándulok. Szeretek varrni, foglalkoztat 

a divat, és minden, ami vele kapcsolatos. 

Ötleteimmel, tapasztalataimmal, munkámmal szeretnék 

hasznos része lenni az iskolának! 

 

 

Sziasztok! 

Vargáné Bárdos Judit vagyok, egyike az újonnan érkezett pedagógusoknak. Angolt tanítok 

felsőben és focit alsóban. Ezelőtt hosszú évekig az Egri Balassi Bálint Általános Iskolában 

angolt tanítottam. Örülök, hogy itt a másik 

szakomat is van lehetőségem tanítani. Az 

első hetek bizony nem voltak könnyűek, 

idő kellett, amíg a diákokkal 

összerázódtunk. Talán mostanra már 

kitapasztaltuk egymást, megszoktuk 

egymás rigolyáit.  Az elején gondot 

jelentett számomra az is, hogy a 

tantermeket megtaláljam. A kollégák 

kedvesen fogadtak, hamar sikerült beilleszkednem, amiért nagyon hálás vagyok nekik. 

 

 



 

 

 

Basa Annamária vagyok. Friss diplomásként és nagy izgalommal érkeztem pár hete az egri 

Lenkey János Általános Iskolába. Ének-zene és biológia szakosként végeztem, jelenleg éneket 

tanítok egy alsós osztálynak, és a felsősöknek. Ezen kívül 

az iskola kórusait is vezetem, melyet nagy örömmel vettem 

át elődömtől. Csodálatos érzés, mikor énekelnek, és úgy 

gondolom, nincs is szebb a gyermekhangnál. Kezdetben 

aggodalom fogott el, hogyan tudok majd beilleszkedni egy 

teljesen új környezetbe, milyenek lesznek a tanulók, a 

tanárkollégák. Azonban mostanság a kezdeti nehézségek, és 

félelmek elmúltak, amit nagyrészt kedves kollégáimnak is 

köszönhetek. Örülök, hogy itt lehetek és bízom benne, 

rengeteg élménnyel tudással gazdagíthatom majd a 

gyermekeket.  

 

 

LipárdinéKedves Ágnes, matematika-technika szakos tanár, 

gyakorlatvezető mentor tanár, technika tantárgygondozó, 

mester pedagógus vagyok. 

Jelenleg matematikát tanítok a 7. és 8. évfolyamon. örömet 

okoz, hogy tanítványaim sikeresek, szívesen fedeznek fel új 

tudományterületeket.  

 

 

  



Diákönkormányzat 

A diákönkormányzat segítő pedagógusa: Miskolczi Ágnes, diákvezetők: Mirkóczki Dóra, 

Árvai Noé 

A diákönkormányzat több iskolai programot is rendez a tanévben, illetve a diákok sokat 

segítenek a pedagógusoknak.A tanév elején, az első gyűlésen az osztályok képviselőivel, s Ági 

nénivel megbeszéljük az egész tanévre szóló programjainkat. Figyelembe vesszük az eddigi, 

már hagyománnyá vált programokat, illetve az új javaslatokat, aktualitásokat is. 

Minden rendezvény előtt már hetekkel összeülünk, hogy átbeszéljük, kinek mi a véleménye az 

adott programról és miben szeretne részt venni, segíteni.  

Szeptembertől kezdve egészen júniusig vár még ránk sok-sok feladat, de mi mindenben 

szívesen segítünk. Az idén az Elsősök avatása, IV. Halas Családi Sportnap, a Makk Marci hét, 

Mikulás és a Farsang megszervezésében is tevékenyen résztvettünk. 

Legutóbbi eseményként a farsangi bált szerveztük meg. Mindenki kivette belőle a részét, az 

alsós és felsős farsangon egyaránt. A tombolát, a büfét és a jegyeladást is mi bonyolítottuk le. 

A  DÖK gyűléseken olyan programokat tervezünk, amelyet a diákok is szeretnek. 

 

 

Árvai  Noé 8. b 

 



SPORT 

Minden számban foglalkozunk az iskolai sporttal. Interjúkat közlünk a gyerekekkel és a 

foglalkozásokat vezető pedagógusokkal, fotókkal illusztrálva. 

Reméljük e cikk után ti is kedvet kaptok a sportoláshoz! 

 

FOCI 

 

Először a gyerekeket kérdeztük meg arról, hogy mi a véleményük: 

Hogy tetszik nektek ez a foglalkozás? 

Nekem nagyon tetszik és szerintem nagyon jó! 

Szerintem  a foci nagyon jó sport! 

Miből áll egy foglalkozás? 

Hát abból, hogy elkezdünk először bemelegíteni, és akkor utána labdát veszünk ilyen páros 

gyakorlatok, meg ilyen tanár néni által kinevezett gyakorlatokat,csinálunk, és akkor focimeccs 

a végén. Körülbelül ennyi. 

 

Interjú Vargáné Bárdos Judit tanárnővel 

Mi a véleménye a gyerekek teljesítményéről? 

Lassan fejlődnek, a legnehezebb a csapatjáték 

kialakítása, mindenki gólt akar rúgni, nehezen veszik 

tudomásul, hogy ez egy csapatjáték, de 

egyreügyesebben vezetik a labdát, és most már lassan 

eljön a kapura lövés megtanulásának az ideje, 

úgyhogy onnantól kezdve reméljük, hogy szórják 

majd a gólokat. 



Mi a célja, mire készülnek? 

Verseny célja nincs, elmegyünk a tavaszi meg az őszi 

fordulókra, de leginkább a célja az, hogy jól érezzék 

magukat, megtanulják a foci alapjait és egy kis 

csapatszellemet alakítsunk ki a csapatban, gyerekekben. 

 

 

 

SZERTORNA 

Kik vehetnek részt foglalkozáson, milyen gyakran vannak az edzések és miért jártok épp 

ide? 

Tóth Virág 5.b oszt. tanuló: A foglalkozások  lányok részére szólnak, főleg alsósok vesznek 

rajta részt,  én vagyok egyedül felsős. Az edzések heti két alkalommal, kedden és csütörtökön 

vannak 1400h-tól 1530-ig. Azért járunk ide, mert imádunk tornázni, jó az edzések hangulata és 

nagyon jó dolog új elemeket megtanulni. 

Hogy épül föl egy edzés? 

Minden edzés bemelegítéssel kezdődik, ami főleg nyújtógyakorlatokból áll. Majd a szereken 

gyakoroljuk a különböző elemeket, elemkapcsolatokat és az előírt gyakorlatot. De mindig 

tanulunk új dolgokat is. Edzés végén pedig erősítünk. 

Neked melyik a kedvenc szered? 

Nekem a talaj a kedvencem, ott is az akrobatikus elemeket szeretem a legjobban. Most a kéz 

nélküli cigánykereket és a runderflicket tanulom. 

 



Interjú Kiss Csilla tanárnővel 

 

Az edzéseket Kiss Csilla tanárnő tartja, aki maga 

is versenyszerűen szertornázott, most pedig a 

lányoknak igyekszik átadni tudását, tapasztalatait. 

Tanárnő, mit jelent a szertorna kifejezés? 

Azt jelenti, hogy a tornászok a gyakorlatokat 

különböző szereken hajtják végre. Beszélhetünk 

férfi szerekről, ezek a talaj, ló, gyűrű, ugrás, korlát 

és nyújtó és vannak női szerek, ezek az ugrás, 

felemáskorlát, gerenda és a talaj. Már ebből is 

kiderülhet, hogy a szertorna a legösszetettebb versenysport a sportok világában. 

Az itt látható tornaszerekről mit érdemes tudni? 

Legyen az első ez a talaj: Ez egy tornaszőnyegekből és azokat letakaró filcből álló talajcsík, 

ezen kell zenére végrehajtani az előírt gyakorlatot. A gyakorlat talajelemekből és azokat 

összekötő gimnasztikai és táncos elemekből áll. Magasabb szintű versenyeken a talaj egy12 x 

12 m-es speciális rugózású szőnyeg. 

A másik szer az ugrás: ez egy állítható magasságú ugrószekrényből áll, amin nekifutásból és 

ugródeszkáról elugorva kell végrehajtani a különböző ugrásokat. Magasabb szinten már 

ugróasztalon ugranak a tornászok. 

Az egyik legnehezebb szer a gerenda: ez egy 5m hosszú, mindössze 10 cm széles, többnyire 

filccel borított, 120 cm magas szer, ezen kell a főleg egyensúlyelemekből, lépésekből, 

forgásokból álló gyakorlatot olyan könnyedén és magabiztosan bemutatni, mintha csak talajon 

lennénk. Mi 1m-es gerendán versenyzünk, de természetesen talajon vonalon, majd 

talajgerendán kezdjük az oktatást.  

A negyedik női szer, a felemáskorlát, ami sem nálunk az iskolában nincs, de versenyeken is 

csak középiskolás korcsoporttól jellemző. A szer egyébként két különböző magasságú, 

egymással párhuzamos, állítható távolságú karfából áll. 

Milyen képességekkel kell rendelkezni azoknak, akik szertornázni szeretnének? 

Az előbb említettem, hogy a torna a legkomplexebb versenysport, ezért sokféle képesség 

szükséges ahhoz, hogy valakiből versenyző legyen. 

Először is szükség van hozzá erőre, hiszen saját testsúllyal dolgozunk, gondoljuk csak pl.az 

erőelemekre. Aztán szükséges hozzá hajlékonyság, egyensúlyérzék, ritmusérzék, térérzékelés, 

mozgástanulási képesség, koncentráció, hogy csak a legfontosabbakat említsem. De szükséges 

hozzá még fegyelem, bátorság, akaraterő, kitartás, fájdalomtűrő képesség, s mivel a torna 



egyéni csapatsport, a közös felelősségérzet, a másik ember tisztelete és megbecsülése is fontos 

szempont. 

Mi a célja az edzéseknek? 

Egyik cél, hogy minél szélesebb körben népszerűsítsük a torna sportágat, mert akik csak hobbi 

szinten végzik, azok is sokat fejlődhetnek a fent említett képességek terén. A fő cél azonban az, 

hogy a legtehetségesebb tanulókkal elinduljunk a következő diákolimpián és ott sikeresen 

szerepeljünk. 

 

Pap Ákos 5. b 



Iklódi Anna 

Iskolánk jó tanulója, jó sportolója 

 

Szeretnélek kérdezni az általad gyakorolt sportról, a judoról. Mikor kezdted ezt a 

küzdősportot? 

Hat évvel ezelőtt. 

Mennyit gyakorolsz egy héten?  

Hetente hét edzésem van délutánonként, és hétfőn, valamint csütörtökön tanítás előtt egy óra. 

Sok szép eredményt értél el versenyeken. Melyik a legutóbbi siker? 

A legutóbbi versenyem a Serdülő A Országos verseny volt, ahol 3. helyezést értem el. 

Milyen öves vagy most? 

Zöld öves. Még három szín és fekete öves leszek. 

Milyen érzés lányként ezt a fiús sportot űzni?  

Eleinte nehéz volt, hogy én voltam az egyetlen lány a csoportban, s Egerben. Most már 

megszoktam. Mindenki elfogadott. 

Sokat járok versenyre, s szinte az egész országból, pl Győrből, Ceglédről stb. vannak 

barátaim.Nagyon sok ismerőst, sőt barátot szereztem ezzel a sporttal, örülök, hogy annak idején 

elkezdtem. 

Judós példakép? 

Igen, TeddyRyan és Joó Abigél sportolók a példaképeim. 



Miért ajánlanád ezt a sportot másoknak? 

Fegyelemre, kitartásra nevel. Nem szabad a küzdelmet feladni. 

Tervek a jövőben? 

Fekete övig szeretnék eljutni. Judobíró szeretnék lenni. 

Kedvenc időtöltésed? 

Szeretek olvasni. Télen korcsolyázni és síelni. Nyáron vagy jobb időben gördeszkázni, 

görkorcsolyázni, valamint lovagolni és úszni. 

Továbbtanulási elképzelések? 

A Gárdonyi Gimnáziumba készülök két tannyelvű tagozatra, nagyon szeretem az angolt. 

Köszönjük az interjút. További sikert kívánunk. 

Riporter: Szabó Tamás 8. a 

  



 

Tehetségeink 

„Szivárványos” személyiségek: 

Nagy Evelin, Tóth Eszter, Joharchy Réka 

 

Három nyolcadikos lánnyal beszélgettem – akik osztálytársaim – s elmondható róluk, hogy 

igazán sokoldalú, „szivárványos” egyéniségek. Őket kérdeztem tanulásról, hobbiról, terveikről. 

1. Mivel foglalkoztok a tanuláson kívül? 

Eszter:Zeneiskolában kürtözök, zenekari tag vagyok és zongorázok. Ezenkívül második éve 

judozokaz egri városi sport iskolában. 

Evelin: Én is járok zeneiskolába, immáron 6 éve oboázok, s itt a suliban szoktam 

röplabdázni.Szeretem csinálni, jól megmozgat. 

Réka: Én is 6 éve járok zeneiskolába, RSG-zek és lovagolok.Szeretek olvasni főleg fantasy 

könyveket. 

2. Miért tartjátok fontosnak a zenélést? Mit adhat a zene nektek és társaitoknak? 

Evelin: Szerintem nincs olyan ember, aki nem szeret énekelni, zenét hallgatni. Fontos, hogy 

éljen az ember a zenélésben, legyen kötődése a zenéhez. 

Eszter: A zenét tanuláson keresztül meg tanultam kottát olvasni, így jobban megértem. A 

zenekarban pedig az együtt zenélést, annak örömét. 

Réka: Azzal, hogy én zenélek, azt érzem, hogy megszerettetem mással azt a hangszert, s 

inspirálom a hangszertanulásra. 



3. Milyen tervetek van a zenéléssel kapcsolatban? 

Evelin: Én inkább énekelni szeretnék. De a színészkedés is vonz. 

Eszter: Igazából nincs. Talán ha lesz időm, akkor zenekarokban játszani. 

4. Mivel foglalkoztok még szabadidőtökben? 

Evelin: Szeretek verseket olvasni, kikapcsol, megnyugtat. 

Réka: Születésem óta rajongok a lovakért, kötődöm hozzájuk. A Mátyus tanyán lovagolok, 

nincs saját lovam, de vannak ott kedvenceim. Most ez még hobbi, de később versenyezni is 

szeretnék. 

Eszter: Gyakran olvasok. S elkezdtem rajzolni, úgy döntöttem megtanulom. Videokat 

nézek, s próbálom ezt elsajátítani. 

Gyakran megyünk együtt korcsolyázni és iskolán kívül is sokat találkozunk. 

5. Mivel foglalkoznál? 

Eszter: A filmezéssel kapcsolatos dolgokat szeretem. Esetleg nyomozói hivatásban is 

gondolkodtam,vagy a biológia szakon. 

Réka: Szeretnék lovas, versenyző lenni, vagy a természet iránti szeretetem miatt biológiával 

foglalkoznék. 

5. Melyik középiskolába készültök? 

Evelin: Gárdonyi gimnázium vagy a Neumann. 

Réka:A Dobóba szeretnék menni. 

6. Milyen visszatekinteni az elmúlt nyolc évre? 

Evelin: Mindenki mondja, hogy milyen jó nyolcadikosnak lenni, de igazából nem, mert el 

kell menni, itt kell hagyni az iskolát és ez nem a legkönnyebb dolog. Nagyon jó volt. 

Eszter: Ugyan ezt tudom elmondani. 

Réka: Nyolc év alatt egy osztályközösség alakult ki és nehéz lesz itt hagyni. Hiányozni 

fognak a diákok, a pedagógusok. Velük nőttem fel. 

Az iskola rengeteg emléket őriz, felejthetetlen, hiányozni fog. 

Köszönöm a beszélgetést. Sok sikert kívánunk terveitek megvalósításához. 

Riporter: Szabó Tamás 8.a 

 

 



Szabó Tamás 

 

Mióta foglalkozol a zenével? Mit jelent az életedben? 

Másodikos korom óta játszom valamilyen hangszeren. Furulyán kezdtem, majd egy év után 

áttértem a fagottra. Nemrég a zongorázást kezdtem el tanulni. A fagottal zenekarban is 

játszom. A zenekar tartja bennem az életet a fagottozással. Olyan dalokat játszunk, amelyek 

nagyon tetszenek nekem. A fúvószenekari légkörben nagyon megtetszik nekem egy szám, s 

napokig nem bírom kiverni a fejemből. 

Hogyan kezdődött a zenélés? 

Kiskoromban asztmás voltam, s a terápia kiegészítőjeként beírattak fúvós hangszerre. Először 

klarinéton szerettem volna játszani, majd átkerültem a fagottot oktató tanár úrhoz.  

Egyébként egész nap dúdolok, bennem él a zene. 

Milyen gyakran jársz zene órára? 

Egy óra fagott tanulás hetente, s kétszer fél órazongora óra. 

Ki a példaképed? 

Most jobban megy az éneklés. 

Pavarotti a kedvencem. 

Milyen terveid vannak a jövőben? 

A konzervatóriumba szeretnék menni magán ének szakra, majd aZeneakadémiára 

operaénekes szakra. 

Az iskola közösségi életében is aktívan részt veszel.  

Milyen feladataid vannak? 



Szívesen végzek el bármit, amit rám bíznak. Interjúkat készítek, fotózok a suliújságnak. Az 

énekkari feladatokban is szívesen segítek. Talán még ha színész leszek, ahhoz is előny. 

Ha visszagondolsz az elmúlt nyolc évre, milyen érzések, gondolatok kerülnek előtérbe? 

Az első évekre visszatekintve sajnálom, hogy „rossz voltam”. 

Most szélesebb a baráti köröm, népszerűnek érzem magam. A legutóbbi iskolai kiránduláson 

az volt a pedagógusok véleménye, hogy kihagyhatatlan vagyok az ilyen alkalmakból, jól 

irányítom a csapatot. 

Büszke vagyok rá, hogy idáig eljutottam. 

Kívánom, hogy érd el céljaidat, valósítsd meg az álmaidat. 

Visszavárunk. 

  



Bencze Panna és Kopka Noémi 8. b 

 

1. Mivel foglalkoztok a tanuláson kívül? 

K. N. Az iskolai órák után röplabdázni szoktam vagy videót készítek Youtube-ra. 

B. P. Én nagyon szeretek ismeretlen íróktól könyvet olvasni, fényképezni és lovagolni.  

Általában ezeket szoktam. 

2. És mivel foglalkoznál? 

K. N. Diplomata vagy kereskedő szeretnék lenni. 

B. P. Hipológus vagy turista vezető. 

3. Mit szeretnél, elérni a Youtube-ozással? 

K. N. Nincs célom ezzel kapcsolatban, ez csak hobbi. Szeretem csinálni, és örülök minden 

visszajelzésnek, mert ezek általában pozitívak. A témákat magam találom ki. 

4. Melyik középiskolába mennétek? 

K.N. A Dobó István gimnáziumba. 

B. P. Az Andrássyba. 

5. Milyen visszatekinteni az elmúlt 8 évre? 

K. N. Én nagyon élveztem. Ez idő alatt megkedveltem az osztálytársaimat, tanáraimat. Nem 

tudok rosszat mondani. 

B. P. Én sem tudok rosszat mondani az iskoláról, mindenki jófej és segítőkész. 

Riporter: Szabó Tamás 8. a 



 

 



 

  



Az FM7 rádió stúdiójában jártunk 

 

 

 

 

 



Interjú Rohlicsek Judittal, az FM7 rádió szerkesztő-, műsorvezetőjével 

 

 

 

„Eger hangja”, így is nevezik Juditot a városunkban. 

A sors furcsa fintora, hogy pontosan azon a napon nyertünk egy kis bepillantást a rádió 

működésébe, amikor a műsorvezető, Rohlicsek Judit jubilál, azaz 19 éve rádiózik. 

Őt kérdeztük a munkájáról, a hivatása iránti szeretetéről, életéről. 

 

Nagyon örülünk, hogy e jeles napon látogattunk el hozzátok. Gratulálunk a 19 éves 

időszakhoz! 

Hogyan kezdődött a rádiózás? Mi indított el a pályán? 

Sziaszok! Nagyon örülök, hogy itt voltatok ma nálunk. Nekem mindig öröm, ha „kicsiknek” 

mutathatom be a rádiózást, ami 19 éve a szerelmem. 

Hogyan indult? A főiskolára jártam, de hanyagolni kezdtem a tanulást a  matematika-

testnevelés szakon, mert nem szerettem tanulni.. Édesapám segített tovább, azt mondta, akkor 

„dolgozni fogsz, keresünk neked munkát”. Jó ismerőse volt, illetve egy házban lakott velünk 

az akkori egri rádiózás atyja, Zakar János. Ő nagy név a szakmában. Megkérdezte, hogy értek-

e a zenéhez? Igazi gyűjtő voltam, hát természetes. Vittem a papírjaimat, értettem a 

számítógéphez, s ő közölte, hogy zenei asszisztensre volna szüksége. Így kerültem hozzá a 

rádióba 22 évesen, s az volt a feladatom, hogy modern zenéket válogassak össze. Napi 80-100 

zeneszámot hallgattam meg, így csöppentem bele ebbe a világba, így lettem zenei szerkesztő.  

Te is Egerben nőttél fel. Hogyan emlékszel vissza a gyermekkorodra, az iskolás évekre? 

A mai Balassi Bálint Általános Iskolába jártam. Nagyon aktív voltam azokban az években is. 



Volt kapcsolatod a rádiózással már az iskolás éveid során is? 

Nem, nem emlékszem, hogy lett volna. Később, 18 évesen kerültem kapcsolatba a rádióval. 

„Nem lehet zavarba hozni téged”- olvastuk rólad. 

Volt már különlegesebb interjú alanyod, vagy helyzeted? Mesélnél erről? 

Ez az eset, helyzet lehetne a mostani is… Talán nem vettétek észre, de most egy zavarban lévő 

Rohlicsek Juditot láthattatok. Annyi szem nézett, annyi kérdés volt… Próbáltam úgy 

összeszedni a gondolataimat, hogy 8-14 éves korig mindenkinek érthető legyen. 

Milyen a rádiós élete a hétköznapokban? Jut idő kikapcsolódásra, magánéletre? 

A rádiós élete olyan, mint minden más dolgozó emberé. Annyiban különbözik, hogy az ünnepek 

is munkával telnek. Öt órát vagyok adásban, a többi háttérmunka, szervezés. Legutóbb pl az 

egerszalóki futóversenyen voltunk, azt is le kell előre szervezni. Napi 8-10 óra munka, de ha 

szereted, nem is tűnik fel. 

Milyen kapcsolatod van az iskolánkkal? 

A „Lenkey” iskolába jár az én drága unokaöcsém, akinek ma este el kell mesélnem miért 

voltatok itt nálunk… Alig várja, hogy ő is negyedikes legyen, s Zsóka nénivel rádiózzon, 

szerkesszen. Ő Zalán, 2. b osztályos. 

Milyen útravaló gondolatokat üzennél a mai diákoknak, ha esetleg rádiós szakma felé 

kacsintgatnak? 

Ha szereted ezt a szakmát, nem fárasztó. Nem bánod a munkával töltött ünnepeket, a család is 

háttérbe kerülhet. 

Fejleszd magad a legtökéletesebbre! Legyél a legjobb abban, amit csinálsz! 

Köszönjük szépen az interjút. További sok sikert kívánunk. 

 

Riporterek: Palencsár Vanda és Szabó Tamás  

 



Kézműves technika 

 

Hajtogassunk tulipánt! 

Itt a tavasz, nyílnak a virágok, éled a természet…  

Jelenítsük meg a tavasz egyik legjellemzőbb virágát origami formájában! 

 

 

 

 

  



Galéria 

Válogatás tanulóink rajzaiból 

 



 

A rajzokat készítették: 

Szűcs Antónia 8.b 

Tóth Benedek 5.b 

Kaló Fanni 5. a 

B. Tóth Olivér 

Köböl Nikol 5.a 

Sári Virág 5.b 

Vasas Bálint 5.b 

Varga Zsófia 5.a  



Farsangi pillanatok 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



Néha még az állatok is megtartják a farsangot! 

Itt van néhány cuki kép, melyen az állatok is farsangolnak… 

 

 

 

Dudás Orsolya 4. b 

  



A Lenkey napon népszerűsítettük újságunkat: 

Szevasz Lenkey! 

 

 

 

Várjuk  a  lapunkkal kapcsolatos véleményeket, észrevételeket, óhajokat! 

 

Ha szeretnél írni, szívesen vennél részt az újság szerkesztésében, vannak ötleteid, keress 

minket, várunk! 

A szerkesztői csapat  



Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékeztünk 

Az ünnepi műsort az 5. évfolyam és a néptánc szakkörösök, valamint a 3. a osztály táncosai 

adták elő Kecskésné Pálfi Csilla, Dóra Zsuzsanna, Kiss Csilla, Juhász Róbertné és Fodorné 

Kovács Edit tanárnők felkészítésével. 

 

 

 



 

 

  



Kedvenc állataink 

 

Pajti, az én kiskutyám 

 

Kiskutyám Pajti, játékos eb. 

Kedves, aranyos és nincs nála szebb. 

Télen, mikor hó esik, 

S gyermekek szánkóznak, 

Kutyák, ebek lesik a hóesést 

és rengeteg gyermeknek ugatnak. 

 

Vidám a Pajti mikor játszunk, 

Mert neki az a legfontosabb, hogy 

együtt játsszunk. 

Bármikor, bármikor de szórakozzunk. 

 

Írta: Kucsera Dorka 

 

 

 

 

 

 

 

 



A perzsa macskáról 

(bemutató) 

 

 

 

 

 

A perzsa cicáról szóló bemutatót Pál Antónia 4. b készítette. 

 



Hűsítő finomságok 

 

Jeges citromos-gyömbéres tea 

 

Hozzávalók 4 személyre: 

 10 cm hosszú, meghámozott, vékonyan 

szeletelt gyömbér 

 1 liter víz 

 2 evőkanál méz 

 1 evőkanál barnacukor 

 2 citrom héja 

 1 csésze frissen facsart citromlé 

 citromkarikák és friss menta a díszítéshez 

Elkészítés: 

Közepes méretű edényben felforraljuk a vizet, a mézet, a barna cukrot, a gyömbért, a 

citromlevet és a héját. Addig keverjük, míg a cukor és a méz teljesen fel nem oldódik. Az edényt 

levesszük a lángról, és a teát fedő alatt 30-40 percig állni hagyjuk. Azután levesszük a tetőt, és 

ha az ital teljesen kihűlt, kancsóba öntjük, lehűtjük. 

Jéggel, citromszeletekkel és friss mentával kínáljuk. 

 

 

Répakoktél 

 

Hozzávalók 4 személyre: 

 4 alma 

 8 sárgarépa 

 4 narancs 

 friss menta 

 

Elkészítés: 

A sárgarépát megmossuk, levét kipréseljük. Mielőtt a narancs levét kifacsarjuk, levágunk belőle 

egy szeletet és félrerakjuk. Az almát is megmossuk és kipréseljük, majd a leveket összeöntjük, 

végül a narancskarikával és friss mentával díszítjük. 



Mediterrán paradicsomkoktél 

 

Hozzávalók 4 személyre: 

 24 paradicsom 

 24 friss bazsalikomlevél 

 2 marék friss petrezselyem 

 

Elkészítés: 

A paradicsomot kipréseljük, de pépesíthetjük is turmixgépben.A bazsalikomból és a 

petrezselyemből tegyünk félre egy-egy szálat adíszítéshez, a többit aprítsuk fel, és keverjük 

aparadicsomhoz. 

 

Korianderes körtelé 

 

Hozzávalók 4 személyre: 

 8 körte 

 8 szál sárgarépa(nem hámozva,csak 

megdörzsölve) 

 2 maréknyi zöld korianderlevél 

 

Elkészítés: 

A körte, a répa és a koriander levét préseljük ki,az egészet öntsük pohárba. Korianderrel 

díszíthetjük. 

  



Gyógyító ételek a piacról 

Ideje végiggondolnunk az étrendünket, és az egészségtelen dolgokat felcserélni olyan 

zöldségekkel és gyümölcsökkel, amelyek segítenek a megbetegedések megelőzésében, és 

emellett még kifejezetten ízletesek is! 

Az alma 

Az alma megelőzheti a szív-és érrendszeri betegségeket, enyhíti az allergia és az asztma 

tüneteit. A gyümölcs tartalmaz többek között antocianinokat, fenolsavakat, pektint és rengeteg 

C-vitamint, így kitűnő választás a téli hónapokra. 

A batáta 

Az édesburgonya – amelynek egyébként semmi köze nincsen a krumplifélékhez - rengeteg 

élelmi rostot tartalmaz, és tápanyagban is igen gazdag. Béta-karotin, kálium-, C-

vitamintartalma miatt nagyon ajánlják a fogyasztását, hatékonyan segít a szembetegségek 

megelőzésében is. A batáta segít az álmatlanságban szenvedőknek is. 

Káposztafélék 

Az ebbe a családba tartozó zöldségek gazdagok olyan tápanyagokban, amelyek védenek a 

szívbetegségek ellen, és hatékonyan segítenek megfázáskor is. A nyers káposztafélék magas a 

C-vitamintartalma. 

Brokkoli 

Segíti a szervezet védekezőmechanizmusait magas fitonvegyülettartalma miatt, de 

bétakarotinban, kalciumban és káliumban is gazdag zöldség, aminek köszönhetően az influenza 

megelőzésében is hatékony a szakemberek szerint. 

Hagymafélék 

Évszázadok óta hangsúlyozzák a hagyma jótékony hatásait, évezredek óta használják a 

gyógyításban: megfázás, influenza kitűnő ellenszere, és a benne lévő vegyületeknek és élelmi 

rostoknak köszönhetően véd a szív-és érrendszeri megbetegedések ellen is. A fokhagyma a 

fejfájásnak is kifejezetten jó ellenszere. 

 

A recepteket gyűjtötte: Huszár Szilvia 4. a 



 

Rejtvény 

  

 
Meghatározások: 

1. Felsőben már ezzel kell írni órán. 

2. Ide írják be a diákok a kapott érdemjegyeket. 

3. Ide is jegyek kerülnek be, de ehhez a diákoknak tilos hozzányúlni. 

4. Ezzel írnak a tanárok a táblára. 

5. Egyes osztályzat. 

6. A diákok kedvenc hónapja, amikor is nincs iskola és nagyon meleg van. 

7. Az év 5. hónapja. 

8. Gyerekek közössége az iskolában. 

9. Régen így hívták a tollat. 

10.  Ide járnak óvoda után a gyerekek. 

11. Legjobb osztályzat, ami bekerülhet a bizonyítványba. 

 

Megfejtés:  ………………………………………………………………….. 

 

Készítette: Lovász Petra 7. a 

  



Téli viccek 

Hideg, kemény tél lesz… 

Egy borongós őszi napon az öreg indián elmegy a varázslóhoz és megkérdezi: 

- Milyen lesz a tél?- Kemény hideg tél lesz. 

- Biztos? 

- Biztos. 

- Gyűjtsek fát? 

- Még kérded? Gyűjts! 

- A családom is gyűjtsön? 

- A családod is. 

- Az egész törzs gyűjtsön? 

- Az egész törzs...persze. 

Az öreg elballag, a varázslónak pedig kezd rossz lelkiismerete lenni. Mi van, ha felesleges 

munkát adott az öregnek? Hát bemegy a városba, a meteorológiai intézetbe, és megkérdezi: 

- Milyen lesz a tél? 

- Kemény, hideg tél lesz. 

- Biztos? 

- Biztos....A szatellit-felvételeken remekül látszik, hogy az indiánok már mindenfelé gyűjtik a 

fát... 

Ajtózárási módszer 

Tél van, az apa és a fia a tévé előtt ül. Egyszer megszólal az apa: 

- Fiam, nagyon hideg van! 

A fiú feláll, odamegy az ajtóhoz, és azt mondja az ajtónak: 

- Az elefánt egy madár. 

Majd visszaül. 

Az apja meglepetten kérdezi tőle: 

- Mit csináltál? 

- Becsaptam az ajtót! 

Hóember üvegben eladó! 

 
  



11  érdekes tény az álmokról 

1.Az álmaid 90%-át elfelejted 

5 perccel a felébredés után már elfelejted az álmod 50%-át. De ha vársz még 5 percet, azaz 

összesen 10-et, elfelejted az álmaid 90%-át is. 

2. A vak emberek is álmodnak 

Azok, akik születésük után vakultak meg, látnak képeket álmaikban. Azok, akik vakon 

születtek, nem látnak képeket, de ugyan olyan intenzitású álmaik vannak az egyéb 

érzékszerveik segítségével (hangok, illatok, tapintás, érzelmek). 

3. Mindenki álmodik 

Minden egyes emberi lény álmodik, kivéve z extrém pszichológiai zavarokban szenvedő 

betegek. Ha úgy gondolod te nem szoktál álmodni, tévedsz. Szoktál, csak elfelejted őket. 

4. Álmainkban csak olyan arcokat látunk, amiket már ismerünk 

Az agyunk nem talál ki új arcokat, csak olyanokat látunk, amiket már ténylegesen láttunk 

valahol. Életünk során sok ezer emberi arccal találkozunk, azokat használja az agyunk álmodás 

közben. 

5. Nem mindenki álmodik színekkel 

12%-a az embereknek kizárólag fekete-fehérben álmodik. Érdekes, hogy az 1915-1960-ig tartó 

álomkutatások az mutatták ki, hogy az emberek többsége fekete-fehérben álmodik. Ez 

megfordult a 60-as évektől. Miért? A tudósok egyértelműen a színes TV-k és egyéb színes 

médiumok terjedésével magyarázzák. 

6. Az álmok szimbólikusak 

Amikor álmunk egy bizonyos dologról szól, gyakran nem is az volt a lényege. Az álmok egy 

rendkívül szimbolikus nyelven beszélnek hozzánk. Akármilyen szimbólumot választ agyunk, 

általában más a lényeg. 

7. Érzelmek 

A leggyakoribb érzelem, amit átélhetsz egy álom során, a szorongás. Negatív érzelmek 

gyakrabban fordulnak elő, mint pozitívak. 

8. Egy éjszaka alatt 4-8 álmod is lehet. 

Egy álom 1-2 órái is tarthat. 



9. Az állatok is álmodnak 

Sok állaton hajtottak végre alvás közbeni megfigyelő kísérleteket, és mindegyik ugyan olyan 

agyhullám aktivitást mutat, mint az emberek. Figyelj meg egy kutyát alvás közben. 

Rendszeresen mozog a lábuk mintha futnának, hangokat adnak ki. Ilyenkor álmodnak. 

10. Külső ingerek beépülése az álomba 

Alvás közben az agyunk beépíti az álmainkba a külső ingereket, például a hangokat. Ez azt 

jelenti, hogy ha álmodás közben hallható egy külső hang, azt az agy az álom részéve teheti. 

Például ha alvás közben zene hallható valahonnan, kialakulhat egy olyan álom, ahol te egy 

koncerten vagy. 

11. Jósló álmok 

Felmérések azt mutatják, hogy az emberek 70%-a élt már át déjá vu érzést, és az emberek 18-

38%-a úgy gondolja, hogy volt már olyan álma, ami megvalósult. 

 

 

 

Forrás:http://www.erdekesseg.hu/almodas-tenyek/  

 Készítette: Palencsár Vanda 7. a 

  

http://www.erdekesseg.hu/almodas-tenyek/


Könyvajánló lányoknak 

Leiner Laura: Remek 

A történet egy lányról, Lindáról szól, akit az égvilágon semmi 

sem érdekel, kivéve a filmeket. Mániákus sorozat függő. Éppen 

nyár van és lány nagyon unatkozik. Nincs munkahelye, meg van 

az érettségije, egyetemre nem megy, csak otthon tengődik. 

Szeretne valami nyári munkát vállalni. Hosszas keresgélés után 

megtalálja a „tökéletes munkahelyet”. A „munkahelyén” millió 

dolog történik vele, az élete fenekestül felfordul. 

Ez az írónő első regénye, 18 évesen írta. Sorozat, melynek 

folytatása: „Ez is remek!” Megéri elolvasni! 

 

Tavi Kata: Nyitótánc 

Lilla imád táncolni, ezért már nagyon várja új gimit, ahol majd 

táncoktatásra fog jelentkezni. A tánc mellett, a szerelem sem 

maradhat el! Szomszédja, az egyik osztálytársa Krisztián. aki 

szerinte olyan, mint egy rockisten. Ráadásul a szülei szerint ők 

egykor barátok voltak … Ha érdekel, hogy mi történik a 

gimnázium fala mögött, a tánccsoport hogyan fejlődik és hogy a 

fiúk megnyerik-e a kosármeccset, akkor ezt a könyvet bátran 

ajánlom! 

 

Balázs Ágnes: Lufi és a párizsi randevú 

A Lufi-sorozat zárókötete roppant humoros és érdekes könyv. A 

két „barát” Lufi és Szamóca Párizsban az Eiffel –torony tetején 

összetalálkoznak… Csak mindezt hogyan? A lány elvesztette a 

mobilját, ráadásul szobafogságra van ítélve és egy idegesítő 

fiúcsapat kíséri útját mindenhová!  

Mindez kiderül, ha elolvasod a sorozat köteteit!   

        Készítette: Lovász Petra 7.a 



Könyvajánló fiúknak 

 

 

Böszörményi Gyula: Lúzer Rádió, Kehida! 

 

Ez a könyvsorozat Kukec Marcell becenevén Mark 

kalandjait írja le, méghozzá úgy mintha egy 

rádióból hallanánk. Ez a rész kifejezetten 

érdekes, hiszen itt még bűnözők után is nyomoz, 

és tisztáz egy múltszázadbeli szerelmi ügyet is... 

A könyv főszereplőinek is igen érdekes nevük 

van. Pl.: Monyó, Halálvicsor Laci, Pet, Slambuc, 

UncsitesóTomika...és sorolhatnám tovább. 

 

Öveges József: Színes fizikai kísérletek a         „semmiből” 

 

Felejthetetlen élmények kincsesháza ez a könyv. 

Tündöklő varázslat, tudományos bűvészkedés. 

- Hiszed-e : 

Hogy gramofonlemezzel szivárványszínekre bonthatod a gyertya 

fényét, 

hogy a kockacukrot, a homokot „megitathatod” fénnyel, 

hogy virágporral ragyogó szivárványkört kelthetsz, 

hogy színtelen virágot készíthetsz, amely változtatja a színét? Bárki a fizika varázslója lehet, 

aki elolvassa és hasznosan forgatja ezt a könyvet. 

 

 



George Lucas: Star Wars Csillagok Háborúja 

 

A világ egyik leghíresebb filmjének könyv változata. A 

könyvből megtudhatjuk, hogy mi történt réges régen, egy 

messzi-messzi galaxisban. LukeSkywalker a nagybátyja 

farmján dolgozik a félreeső Tatuin bolygón. A hétköznapi 

munka unalma helyett izgalmas csillagközi kalandokról 

ábrándozik. Kalandokról, melyek a legtávolabbi galaxisok 

idegen világaiba vezetnék őt. 

 

 

 

Készítette: Pap Ákos 5.b 

  



Zeneajánló 

 

Taylor Swift 

- WildestDreams 

- Out Of The Woods 

- BlankSpace 

 

JustinBieber 

- Sorry 

- WhatDoYouMean? 

 

DemiLovato 

- Confident 

 

Halott Pénz 

Wellhello 

- Késő Már 

 

 

5Second of summer 

- Jet Black Heart 

 

SelenaGomez 

- Same Old Love 

 

Zedd 

- Clarity 
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