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Interjú Simonné Rohony Marianna tanító nénivel 

 
„Vezesd őket, utat ne tévessz, 

S magadhoz mindig hű maradj, 

Mert élen állsz, és messze látszol, 

Sose feledd: példa vagy!” 

 

Köszöntöm Önt, Mariann néni. Nagyon örülök annak, hogy beszélgethetünk, s 

megtisztel minket azzal, hogy az iskolaújság riporterének kérdéseire válaszol. 

 

Mikor és miért határozta el tanárnő, hogy a pedagógus hivatást választja? 

Kisgyermek korom óta erre a pályára készültem, mindig tanítónő szerettem 

volna lenni. Lehettem úgy 6-7 éves, mikor elhatároztam, hogy gyerekekkel 

szeretnék foglalkozni, és ezt az elhatározásomat sikerült is megvalósítani. Ehhez 

nagymértékben hozzájárult a családi indíttatásom is. Több generációs pedagógus 

családból származom. Édesanyám tanítónő volt és több mint húsz évig alsó 

tagozatos szakfelügyelő, édesapám általános iskolai igazgatóhelyettes. Ők 

sajnos elég korán meghaltak. Az ő példájuk nagy hatással volt rám, tőlük 

örököltem a pedagógusvénámat. Apai nagyapám is tanfelügyelő volt. 

Szerencsére a férjem családjában anyai ágon többen is a pedagógus hivatást 

választották. Anyósom, sógornőm, férjem nagynénje is nyugdíjas pedagógusok. 

Sőt férjem nagyapja is kántortanító volt. 

 



Milyen iskolákat végzett a cél érdekében? 

A bajai tanítóképző főiskolán szereztem tanítói végzettséget pedagógiai 

szakkollégiumi speciális képestéssel. Több továbbképzésen és tanfolyamon 

vettem részt. 1992-ben a Matematika tanítása az általános iskola 1-4 

osztályában, 1994-ben logopédiai alaptanfolyam, 1998-ban helyi tanterv 

készítés továbbképzésen. 2003-ban szakvizsgáztam az EKF egyéni bánásmód 

fejlesztő pedagógiája szakon. 2008-ban a számítógép használata továbbképzésen 

vettem részt. 2012-ben mesterképzésben Okleveles pedagógia tanár egyetemi 

végzettséget szereztem. 

Tanulóim eredményeiből kiemelnék néhányat: 

1994 1. hely Megyei zöldség és gyümölcs szobrász verseny 

2004/2005 Megyei vers és prózamondó verseny 3. hely 

2004/2005 Pedagógiai Intézet matematika versenyén 7. hely 

2005/2006 6. hely Megyei Vers és prózamondó verseny  

2006/2007 Megyei Bendegúz nyelvész verseny 1. és 4. hely, országos 14. hely 

2007/2008 Megyei Bendegúz Verseny 1. hely, Országos Bendegúz verseny 10. 

hely és Megyei Gárdonyi Géza vers és prózamondó verseny 2. hely 

2010/2011 Megyei Bendegúz Verseny 1. hely  

 

Hol kezdett tanítani? 

Egy nagyon szép kis alföldi településen a Holt-Tisza ágánál, Mártélyon 

összevont tanulócsoportot tanítottam először. 

1981-ben házasságkötésem révén kerültem Egerbe, ahol a Lenkey János 

Általános Iskolában kezdtem el tanítani először. Akkor még az egri 1. sz. Ált. 

Iskola volt a neve. Harmincöt éve tanítok itt, 1-2. osztályban kis felmenő 

rendszerben. Ezt a korosztályt szeretem tanítani, ők állnak hozzám közelebb. 

Ahány gyermek, annyiféle egyéniség.  

Az óvodából az iskolába való átmenetre nagy hangsúlyt fektetek. 35 éve a 

beiskolázást segítem. Négy évig a Megyei Bendegúz Verseny koordinátoraként, 

szervezőjeként tevékenykedtem. Tanító jelöltek mentor tanára voltam.  

Huszonkét éve vagyok alsó tagozatos munkaközösség vezető. Évekig voltam a 

minőségi kör tagja. Táborokat szerveztem, vezettem. Iskolai rendezvényeket 

bonyolítottam e pl. farsang. 



A székelyudvarhelyi Tompa László Általános Iskolával kialakult huszonhat éves 

kapcsolatnak egyik elindítója, kezdeményezője voltam. 

Az önkormányzat által szervezett Dr. Tímár Éva-féle tanulási képesség kimeneti 

mérésénél az osztályaim évekre visszamenőleg a legjobb eredményeket érték el. 

Japán iskolákból érkezett kollégáknak városi szintű bemutató órákat tartottam. 

A tanulásban akadályozott tanulók fejlesztésével folyamatosan foglalkoztam. 

Hogyan változtak a mai diákok az akkoriakhoz képest? 

A mai gyerekek sokkal tájékozottabbak, és többet tudnak a körülöttük lévő 

világról. Sok minden érdekli őket. Az informatika és a technikai eljárások 

területén biztos tudással rendelkeznek már 1-2. osztályban is. Önálló 

véleményük van, és ezt bátran kinyilatkoztatják. Ellenben sokkal 

türelmetlenebbek, nyugtalanabbak, s nincs elég kitartásuk. Nehezen tűrik a 

monotonitást és nagy a mozgásigényük. Szeretnek önállóan tevékenykedni, 

kreatívak. 

Miben változott az oktatás az elmúlt évek alatt? 

Sokszor és sokat változott. Gondolok itt az állandóan változó tantervekre, 

tankönyvekre, minősítésre, szöveges értékelésre. Több lett az adminisztrációs 

munkánk, így kevesebb idő jut arra, hogy a gyerekekkel foglalkozzunk. A 

gyerekeknek több lett az órájuk, megnövekedett a követelmény. A szülőknek 

kevesebb idejük jut a gyerekekkel való foglakozásra. A pedagógusok 

munkaideje is megnövekedett. Kevesebb idő jut a gyakorlásra, az elmélyítésre. 

Milyen üzenetet fogalmaz meg a mai diákok és pedagógusok számára 

búcsúzóul? 

Szeretem a munkám, a hivatásom, szeretem a gyerekeket. Ha újrakezdeném, 

ugyanezt a pályát választanám. Mindenki olyan pályát válasszon, amit 

szeretettel végez. 

Ebben a rohanó világban sokkal többet kellene a gyerekekkel lenni, 

türelemmel meghallgatni őket. Nagyon sok szeretetet adni nekik, mert ezt 

igénylik. 

 

Köszönöm a beszélgetést. További jó egészséget kívánok társaim nevében is! 

 

Riporter: Szabó Tamás  



Tehetségeink 

 

Hosszú Kálmán 8. b 

 

 

Néhány hónapja egy magas szőke fiatalember zongorajátékát hallhattuk a 

farsangi rendezvényünkön. Ki is Ő? Iskolánk egy végzős tanulója, sokoldalú 

tehetséges diák. Hosszú Kálmánt kérdeztem a tanulásról, iskoláról, hobbiról, 

jövőbeli terveiről. 

Mióta zongorázol? Hogyan kezdődött a hangszeres játék? 

Kicsi koromban édesapám gyermekdalokat játszott nekem. Négy-öt éves 

koromban már magam is játszottam ezek közül néhányat zongorán. Ez az 

inspiráció indított el. Hétéves koromban eljutottam oda, hogy nekem valami 

komolyabbat kell alkotnom. Önállóan kezdtem el tanulni Beethowen Für Elise c. 

darabját, nem kottáról, csak egyszerű szoftverek alapján. Kottát olvasni igazán a 

mai napig nem tudok. 

Tizenkét éves koromra teljesen megtanultam ezt a művet, készségszinten, 

bárhogy el tudtam játszani, gyorsan, lassan stb… Ezt az egyet akartam, s azt jól! 

13 éves koromban el kezdtem érdeklődni a világ zenéi felé. Bármilyen zenei 

műfajban meghallgattam, ami tetszett. S ha így volt, már el is akartam játszani. 



Ez meg is valósult. Sokszor hallgattam, majd játszottam el elektronikus zenéket. 

Édesapám hatására katonai zenéket, indulókat hallgattam, majd játszottam, 

később ez leszűkült orosz és német katonai darabokra. 

Most sok modern popszámot, elektronikus számot tudok eljátszani zongorán. 

Ezek mögött sok gyakorlás van. Vannak olyan hetek, amikor állandóan a 

zongora mellett ülök, s van, amikor hónapokig nem. Kedv függő.  

Jó adottságokkal rendelkezel. Hallhatjuk más felvételeken a játékodat? 

Közösségi oldalakon, szüleim által feltéve. De tervezek egy saját csatornát. 

Milyen hobbira jut még időd? 

Motoros vagyok. 1-2 éve restaurálok, motorokat újítok fel, édesapámmal 

közösen. Másfél éve kaptam egy komoly gépet, eléggé elhasznált állapotban. 

Két hónap alatt összeraktam, s gyönyörű motor lett belőle. 

Érdekel a sport. 

Kétszeres országos magyar bajnok vagyok shotokan szakágban. 7-től 12 éves 

koromig karatéztam. 

Bokatörés miatt hagytam abba, majd jobb kulcscsonttörés, biciklizés miatt. 

Szeretem az extrém biciklizést. 

Futballban megyei 2. majd kosárlabdában megyei 3. helyezést értem el. 

Hobbiból motorozok. 

Érdekelnek a küzdősportok, példa édesapám, aki mögött igazi küzdősportos 

múlt áll. Ő félt engem, még 16-17 éves koromig visszatart a judótól. Érdekel a 

karate is, mint sport. 

Tervek a jövőben? 

Szeretném folytatni a kosárlabdát, bármely csapat színeiben. 

Szeretném letenni az érettségit, a tudás meglegyen, ez a fontos. Az 

Erdészmérnöki Egyetem, a jog, majd a közgazdaságtan érdekel. 



Hogyan élted meg az intézményben eltöltött éveket? 

Pétervásárán élek, az 1-4. osztályt Mátraballán végeztem. Kevés gyerek járt ide, 

pedig csodálatos környezetben lévő iskola. 

Itt egy osztályban vagyunk annyian, mint ott az egész iskolában. 

Komolyabb sportra nem volt lehetőség. 

Milyen a véleményed a mi iskolánkról? 

Voltak jó és kevésbé jó élmények. Nagyon jó a kapcsolatom Miskolczi Ágnes 

tanárnővel, jelenlegi osztályfőnökömmel. Hozzájártam floorball edzésekre, amit 

nagyon kedveltem. 

Milyen a kapcsolat az osztályközösséggel? 

Jó. Bárkihez szólok, tudunk beszélgetni. Nincsenek ellenségeim.  Mindenki 

hiányozni fog. 

Útravaló mondat az itt maradó diákságnak? 

 

Az nem baj, ha rosszat követünk el, csak tudjuk megoldani. 

 

 



Markó Csilla 4. a 

Szeretnénk egy olyan sokoldalú kislányt bemutatni, aki nagyon jó úszó, lovagol, 

s természetesen jól is tanul.  

Milyen elfoglaltságok vannak jelen az életedben? 

Úszás, lovaglás és futás. 

Mióta úszol? 

Négy éve. Előtte is úsztam, csak nem versenyzési szinten. 

Melyik a kedvenc úszó nemed? 

A hátúszás. 

Milyen eredményeket értél el úszóversenyen? 

Országos negyedik hely, megyei első. 

Mennyi időt fordítasz a gyakorlásra, edzésre? 

Hetente hat edzésem van. 

Szeretnéd folytatni az úszást? 

Igen. 

Hogy fér az életedbe a lovaglás? 

Lovagolni csak vasárnap szoktam menni, de ez csak hobbi szinten. 

Mi a kedvenc tantárgyad? 

A környezetismeret, főleg az állatok miatt. Van otthon egy Akác nevű lány 

komondorunk. 

Mit szoktál csinálni, amikor nem edzésen vagy és nem tanulsz? 

Nagy az udvarunk, úgyhogy ilyenkor játszani szoktam testvéremmel, társas 

játékozunk vagy számítógépezek. Szeretek a Tiszán kajakozni. 

Milyen az osztályod és a kapcsolatod az osztálytársaddal? 

Szeretem az osztályom, vannak benne jó barátaim, akikkel tartom iskolán kívül 

is a kapcsolatot. 



Mi kell szerinted ahhoz, hogy valaki olyan jó tanuló és olyan jó sportoló 

legyen, mint te? 

Kitartás főképp. 

Köszönöm a beszélgetést. 

 

 

Csilla (balról a harmadik) és úszótársai 



Tóth Benedek 6. b 

 

 

Szia. Mesélj kérlek arról, hogy mostanában milyen versenyeken milyen 

eredményeket értél el? 

Szent Imre Általános Iskolában egy helyesírási versenyen 2. lettem és egy másik 

helyesírási versenyen a megyei fordulóban hatodik lettem. 

Ki és hogyan készített fel a versenyekre? 

Salánki Mária tanárnő készített fel, és általában a helyesírási versenyeken olyan 

feladatok vannak, amelyeket órán is csinálunk, ezért erre nem kell sokat 

gyakorolni. A szavaló versenyek előtt el szoktuk mondani párszor a verset. 

Mit olvasol most? 

A Láthatatlan Embert és A Tizenöt Éves kapitányt. 

Melyek a kedvenc tantárgyaid? 

A magyar és ének. 

Hova szoktál még járni zenei műveltséged további fejlesztése érdekében?  

Énekkarra, szolfézsra és emelt szinten tanulok zongorázni. 

Marad másra is időd ezek mellett? 

Judóra. 



Miért szereted a judót? 

Mert kifáraszt és javítja az álló képességem. 

Mit csinálsz a szabadidődben? 

Olvasok és görkorcsolyázok. 

Melyik az a tantárgy, ami neked még nem volt, de érdekel? 

Még nem tanuljuk, de a kémia szerintem érdekelni fog. 

Mit ajánlsz azoknak a gyerekeknek, akik olyanok akarnak lenni, mint te? 

Leginkább a kitartás, bár van, hogy én is elfáradok. 

Köszönjük a beszélgetést. 



Gyárfás Blanka 5. b 

 
Iskolánk vívóját kérdeztem különleges sportjáról. 

Miért kezdtél el vívni? 

Igazából szüleim ötlete volt, akik már születésem előtt elhatározták, hogy a 

vívás sportját fogom űzni. 

Mióta vívsz? 

Ez a harmadik évem. 

Mesélj a klubodról! 

Pestre járok a Honvédhoz, négy edzőm van. 

Mennyi időt töltesz vívással egy héten? 

Egy héten kétszer-háromszor van edzésem, ilyenkor felutazok busszal Pestre. 



Vannak eredményeid? 

Eddig három érmet szereztem, egy ötödik, egy hetedik és egy nyolcadik 

helyezést. 

Mi a terved a jövőben a vívással? 

Példát szeretnék venni edzőmről, aki kijutott az olimpiára és öt tusában is 

szeretnék jeleskedni. 

Melyik a kedvenc tantárgyad? 

A természetismeret és rajz. 

Milyenek a tanulmányi eredményeid? 

Eddig jeles voltam mindenből, de most egy kicsit rontottam. 

Milyen viszonyban vagy az osztálytársaiddal? 

Már az első pillanatban is nagyon jónak találtam az osztályközösséget. 

Miben különbözik az egri és a budai iskola? 

Meglátásom szerint itt sokkal jobban összetartanak az osztályok, kedvesebbek a 

tanárok. 

Miben változott az életed, mióta Egerben élsz? 

Sokkal nyugodtabb itt az élet. 

Köszönöm az interjút, további sok sikert kívánok! 



Buck Rebeka 8. b 

 

 

Rebeca kedves, határozott lány, tökéletes angoltudással, aki tudja, mit akar. 

Szia. Honnan ez a remek angol nyelvtudás? 

Kiskoromban apukám – aki Angliában született – csak angolul tudott beszélni, 

ezért mi otthon csak angolul beszéltünk. Ezáltal átvehettem tőle a kiejtést is. 

Más nyelveken is beszélsz? 

Jelen pillanatban még nem, de tanulok németül és jövőre szeretném felvenni a 

franciát. 

Mivel töltöd az idődet a tanuláson kívül? 

Nagyon szeretek videókat készíteni, ezeket felteszem a YouTube-ra. Általában 

vicces és a szépséggel kapcsolatos videókat készítek. 

Milyen tantárgyakat szeretnél majd tanulni? 

Biokémiát. A kémia mindig is közel ált hozzám, Éva nénit is nagyon szeretem, 

mindig tart nekem külön órát is. A biológiát is nagyon szeretem, s növényimádó 

vagyok. 

Hol szeretnél továbbtanulni? 

A Szilágyiban. 



S a Szilágyi után? 

Azután Angliában, főleg Londonban szeretnék, mindig is az volt a célom, hogy 

kijussak oda. Érettségizni még itt szeretnék. 

Milyen gyakran szoktál Angliába menni? 

A rokonokhoz minden második nyáron augusztusban szoktunk menni, mert 

egyszer ők jönnek hozzánk, egyszer mi megyünk. 

Mi az, amit szívesen csináltok a barátaiddal a szabad időben? 

Nagyon sokat szoktunk beszélgetni egymással. 

Mi az, ami ha kell lenyugtat, „kikapcsol”? 

Nagyon sokat olvasok és hallgatok zenét. 

Hogyan tudnád ezt a nyolc évet értékelni, amit itt töltöttél? 

Sok mindent tanított ez az iskola, most jobban megértem az embereket, mint 

amikor elsősként toppantam be ide. Az iskolához való viszonyom is 

megváltozott, már nem úgy járok ide, hogy utálom az összes létező iskolát. Itt 

szereztem a barátaimat, akikkel jóban vagyok, és remélem a ballagás után is 

tartjuk a kapcsolatot. 



Kovács Bertold 6. b 

 

A nevem Kovács Bertold, 6. b osztályos tanuló vagyok. 

Nemrég voltam a Bókay Árpád Országos Biológia Versenyen. 

Ez az a verseny, amely a biológiára és a kézügyességre épül. A versenyben két 

csoport volt, én az elsőbe tartoztam. Nekünk az állatokkal és növényekkel 

kapcsolatosan kellett felkészülnünk. Kikölcsönöztem a könyvtárból az 5. és 6. o. 

természetismeret könyveket, és azokból készültem fel. A versenyre plakátot és 

egy társasjátékot is kellett készíteni, amellyel sok időt töltöttünk. Még nem 

vagyok biztos abban, hogy jövőre is indulok, hiszen a következő évet kis 

gimnazistaként fogom kezdeni.  

Sok sikert kívánunk Berti! 



Sándor Janka 5. b 

Iskolánkba rengeteg sok ügyes és okos tanuló jár. Többek között egy 

kiemelkedően tehetséges diák az 5.b osztályba, akit úgy hívnak, hogy  

Sándor Janka. Bizonyára ismerős a neve a dicsőségfalról. 

 

Milyen versenyen vettél részt, milyen helyezést értél el? 

Először is március 10-én vettem részt egy kisebb városi helyesírási versenyen az 

5-6. osztályosok számára rendezve, ott első helyezést értem el. Aztán a 

Simonyinak a megyei fordulóján vettem részt, ott is első helyezést értem el. 

Sajnos, a Bendegúz versenyről lemaradtam. 

Meddig tartott a felkészülés, kinek köszönheted, ezt a felkészítőmunkát? 

Több héten át, minden kedden Kecskésné Pálfi Csilla nénivel készültünk fel. 

Amikor éppen nem tudott felkészíteni, akkor adott gyakorló feladatokat, amit 

otthon töltöttem ki. Különböző feladatokat csináltunk az interneten is, 

tollbamondásokat, és magyar nyelvhez kapcsolódó különböző feladatokat. 

Van kedvenc tantárgyad? 

Van, az irodalom és a történelem. 



Az elmúlt öt év alatt milyen tapasztalatokat gyűjtöttél ebben az iskolában? 

Érdekes dolgokat tanultam, sok olyat, amit nem tudtam és azt köszönöm 

mindenkinek, mert sokat segített. Az a tapasztalatom, hogy jó tanárok vannak itt 

az iskolában, a diákok is tehetségesek, csak nem mindig fogadnak szót. 

Nehéznek találtad a versenyfeladatokat? 

Nem volt olyan nehéz igazából, szerintem nem volt nehéz. 

Mit csinálsz otthon a tanuláson kívül? 

Szeretek rajzolni, olvasni, járok lovagolni, társasjátékozok a családommal, vagy 

esetleg játszunk valamit, számítógépezek vagy tévézek is. 

Mióta jársz lovagolni? 

Nem olyan régóta, fél éve még csak, de elég jól haladok vele.  

Van kedvenc könyved? 

Kedvenc könyvem az sok van, de a Verne Gyula könyveket kifejezetten 

szeretem. Azok közül is talán a Kétévi vakációt, amely gyerekekről szól. 7-15 

éves gyerekekig. Arról szól, hogy hajótörés éri őket, s hogyan tudnak megélni a 

szigeten, ahova kivetette őket a tenger. 

Mit tanácsolsz a hozzád hasonló versenyzőknek? 

Először is ne izguljanak, mert az sosem jó, ha izgulnak, akkor sokkal rosszabbul 

teljesítünk.Sokat számít az alapos felkészülés, és ami még nekem a trükköm, 

hogy viszek egy kis csokit. Ha nem megy valami, akkor azt megeszem és az 

sokszor segít. 

 

Köszönjük ezt a beszélgetést! További sikereket 

kívánunk neked! 

 

Pap Ákos 5.b 



Veres Milán és Varga Gergő 6. b 

 b 

 

Milyen versenyen vettetek részt a közelmúltban együtt?  

Az AMV matematika versenyen, vagyis Általános Matematikai Műveltségi 

Versenyen. 

 

Ki készített fel Benneteket?  

Holzer Alfréd tanár úr, az osztályfőnökünk. 

 

Hogyan történt a felkészülés? Sokat kellett gyakorolni?  

Olyan feladatsorokat oldottunk meg hetekig, amelyekkel a versenyen találkoztunk. 

 

Milyen eredményeket értetek el? 

Gergő:Én megyei 5. helyezést értem el. 

Milán: A megyei fordulóban 3. helyezés, majd továbbjutottam az országosra. 

 

Milán: Milyen volt az országos megmérettetés? Hányadik lettél? 

 Az országos versenyen 14. helyet értem el.  

Mennyire találtad nehéznek az előző fordulóhoz képest? 

Kicsit nehezebb volt, mint a megyei. Rövidnek találtam a rendelkezésre álló 

időt a feladatokhoz. 

 



 

Milyen terveitek vannak a következő tanévekre? 

Gergő: Én szerintem a következő években is el fogok indulni ezen a versenyen. 

Milán: Lehet, hogy fogok még további versenyekre jelentkezni. Még nem 

tudom. 
 

  Mit tanácsolnál annak, aki ilyen versenyre készül? 

Gergő: Azt, hogy fontos a felkészülés és nem szabad elkapkodni a feladatokat. 

Milán: Sokat kell gyakorolni,próbálja megoldani az előző évi feladatsorokat. 

Figyeljen az időre! 

 

Köszönöm a beszélgetést. További sikereket kívánunk! 

  



Iskolánk egyik legokosabb csapata a megyei 

versenyen 

 

 

 

Május 17-én iskolánk egy 5.b-s  csapata elindult egy megyei szintű 

természetismeret versenyen, Felsőtárkányban. Ezen a versenyen az év élőlényei 

és a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park volt a téma. Ugyanez a csapat, egy tanuló 

kivételével ugyanezen a versenyen már indult tavaly, akkor második helyezést 

ért el.  

Most, így egy kis tapasztalattal újra jelentkezett az 5.b-ből Erdélyi Áron, Holtzer 

Illés, illetve Pap Ákos, akik idén megnyerték ezt a versenyt. Felkészítő 

tanárukat, Kiss Csilla tanárnőt köszönet illeti. 

Gratulálunk! 

 



Anyák napja 

Már 3. éve hagyomány, hogy 3. c osztályos diákjaink az Idősek Otthona 

lakóinak szeretetteljes, örömteli perceket nyújtanak kedves műsorukkal. Az 

idei tanévben verssel, énekszóval köszöntötték az időseket. 

 

 



Pedagógus napra 

 

Mentovics Éva: Egy szál virág 

 

Csörgő patak csobogása,  

felveri a csöndet,  

nyári szellő fuvallata  

bezár hegyet, völgyet. 

 

Fodros felhő permetet szór 

 bokorra, virágra. 

Kizöldült már kerti fűzfa  

földre hajló ága. 

 

Tölgyfa lombja rejteket nyújt,  

sok dalos madárnak. 

Kis madárkák fütyörészve  

fészkeikre szállnak. 

 

Egy szál virág a kezünkben,  

a szívünkben hála, 

így jöttünk ma ünnepelni  

be az iskolánkba. 



 

Sok köszönet, ezer hála 

minden tanárunknak. 

Hintsenek még sok sok tudást, 

 el az utókornak. 

 

Szeretettel választotta: Huszár Szilvia 4. a 

 

 



A „Miénk a tér!” fesztiválon szerepeltek néptáncosaink 

A táncosokat felkészítette Fodorné Kovács Edit tanárnő. 

 

 

Gratulálunk! 



LOVAGLÁS 

Most azt a feladatot kaptam, hogy írjak a lovaglásról. Ez a téma nagyon szívhez 

szóló nekem, mert én is 5 éve lovagolok.  

A lovaglás egy nagyon jó sport, csak ajánlani tudom! Átmozgatja szinte az 

összes izmot. Kapcsolatot építhetsz a lóval, és megtanulhatod, hogyan bánj vele. 

Én nagy lovon lovagolok, de persze pónin kell kezdeni (kivéve, ha te idősebb 

korban kezdesz lovagolni és magas vagy már a pónihoz.) Általában 6 éves 

kortól ajánlatos lovagolni, én is akkor kezdtem, mivel a csontok ilyenkor már 

elég erősek a megterheléshez. Ehhez a sporthoz nagy kitartás és elhivatottság 

kell. Nem fogsz jól megtanulni lovagolni, ha az egészet unottan csinálod. 

Lesznek, olyan pillanatok mikor az gondolod, hogy hagyjuk már abba az 

egészet! De ne add fel!!!! Nekem is volt ilyen pillanatom, amikor nem ment 

valami, de nem adtam fel és nem bántam meg. Folytasd, mert kitartással 

mindent elérhetsz! 

 



Mielőtt elkezdenél lovagolni pár felszerelést ajánlatos beszerezni: 

1. A legfontosabb az, hogy legyen egy kobakod (így nevezzük a fejvédőt)! 

2. Védő mellény, mely megvédi a 

gerincedet, ha véletlenül leesnél a lóról. 

3. Csizma (én a rövid szárú csizmát 

ajánlom, mert abban kényelmesebb) 

4. Chaps(lábszárvédő) (ezt csak akkor 

használd, ha rövid szárú csizmád van!) 

5. Pálca (ez nem mindig kell, de majd az 

oktatód megmondja.) 

6. Lovagló nadrág 

 

 

 

A ló felszerelése: 

1. Nyereg alátét, mely a nyereg alá kerül. 

2. Nyeregemelő (ezt nagy lovakra szokták általában rakni) 

3. Nyereg 

4. Kantár 

5. Martingál (ezt is nagy lovakra rakják) ez kiköti a ló fejét, hogy ne rángassa. 

6. Kötőfék (ez akkor van, a ló fején mikor már nem dolgoznak vele és 

elengedik) 

De mielőtt felnyergelnéd, a lovadat, le kell ápolnod! 

Ezek a lóápoló eszközök: 

1. Szőrvakaró, ezzel kell kezdened (körkörös mozdulattal vakargasd meg a 

lovad oldalát.)  

2. Szőrkefe, ezzel folytasd (de ezzel már csak a ló szőre irányában simítsd le a 

port és a koszt.) 

3. Patakaparó (ezzel kapard ki a patájából a benne lévő koszt.) 

4. Sörénykefe (ezzel fésüld ki a sörényét és a farkát)  

 



Egy igazán jó lovastanyán vannak más állatok is, nem csak lovak.  

Ahova én járok lovagolni, ott igazán, akad más állat is!  

Ilyen például a szürkemarha, a szamarak, a kecskék, s ne felejtsük el a kutyákat.  

 

 
 

Én csak ajánlani tudom ezt a lovastanyát mindenki ide jöjjön!  

 

Szerintem ez a világ legjobb lovastanyája! 

 

Dudás Orsolya 4. b 



Kedvenceink 

Iskolánkba jár Papp Sámuel 4. b osztályos tanuló, aki bemutatja igazi 

kedvenceit… 

 

 

 



Kutyák, az emberek legjobb barátai 

Skót juhász: 

Ősi skót kutyafajta. Kialakításában az óangol juhász 

(bobtail), és az angolagár is részt vett. Már a 

kezdetektől juhászkutyaként alkalmazták.    

Külső jellemzői: 

A közepes méretű kutyáktól magasabb növésű. 

Karcsú, erős testű. Elkeskenyedő feje hosszú, orrtükre 

fekete. Kicsi fülei, előre bicsaklanak. Intelligens tekintetű szemei sötétbarnák. 

Ollós harapású. Háta egyenes, fara felé lejt. Farka lelóg. Végtagjai 

párhuzamosak. Szőrzete testén hosszú, a fején, és a lábai elülső felén rövid. 

Fekete-fehér- vörös (trikolor), vörös fehér (goldsable) és kékesszürke alapon 

fekete foltos (bluemerle) 

színváltozatait különböztetjük 

meg. Várható élet tartartama 

14-16 év. Súlya a szukáké 18-

25, a kanoké 20-29kg. 

Tulajdonságai: 

Értelmes, könnyen kezelhető. 

Nagyon aktív, mozgékony eb. 

Idegenekkel szemben távolság 

tartó. Gyerekekkel játékos, 

szereti a társaságukat. 

 

Angol agár: 

Angliában, a nemesek 

vadászkutyája volt. 

Főként farkasok, de 

medvék elejtésére is 

alkalmas volt. 

Napjainkban ezt a 68-

76 cm magas, 27-32 



kg-os, 10-13 évig is élő kutyát az agárversenyek leggyorsabbjaként tartják 

számon, mivel akár 60 km/h-val is képes futni. 

Tulajdonságai: 

Hűséges és ragaszkodó. Idegenekkel szemben bizalmatlan, akár agresszív is 

lehet. Mozgás igénye kevesebb, mint gondolnánk. 

Külső jellemzői: 

Nagytermetű, karcsú és izmos megjelenésű. Hosszú feje az orráig keskenyül. 

Szeme sötét. Kicsi lelógó füle van. Háta feszes és izmos. Farka kissé lejt. 

Mellkasa mély, hasa jellegzetesen felhúzott. 

Végtagjai hosszúak, egyenesek és izmosak. Sűrű, rövid szőrzete testéhez simul. 

Fekete, fehér, szürke, vörös, barna, foltos, csíkos és ezek bármely variációjában 

előfordul. 

Forrás: Bíró Sára: A kutyák világa 

Összeállította: Kucsera Dorka 



Mancs 

Mancs (teljes nevén Miskolci Sátán Mancs; 

1994-2006.10.22.) német juhász kan kutya, a 

miskolci Spider Mentőcsoport mentő kutyája. 

Élete: 

Születésekor az alomban 11 testvére volt. Hat 

hónapos korában gazdája észrevette, hogy egyik 

hátsó lábát nem használja rendesen. Az 

állatorvos diszpláziát állapított meg, vagyis a 

csontfeje nem fejlődött ki rendesen. Egy házilag 

átalakított szíjkengyel segítségével fél év alatt sikerült korrigálni a fejlődési 

rendellenességet. 

Gazdájával, Lehóczki Lászlóval több sikeres mentőakcióban is részt vett. Igazán 

híressé az 1999-es izmiti földrengés tette, amikor egy hároméves kislányt 

mentettek ki a segítségével a romok alól, miután már 82 órája ott tartózkodott. 

Mancs részt vett a mentésben többek között a 2001-es salvadori és indiai 

földrengéseknél is. A kiképzésnek köszönhetően víz alatti holttestet is képes volt 

jelezni, valamint egyazon helyszínen helyesen jelzett élő és halott embert is. Ez 

a teljesítménye és sok-sok bevetése minden idők egyik legjobb magyarországi 

mentőkutyájává emelte. 

2006 októberében tüdőgyulladást kapott és elpusztult; gazdája a nyilvánosság 

kizárásával saját kertjében temette el. Az ezt követő egy hónapban belvárosi 

szobra valóságos búcsújáró hellyé vált, naponta több gyertyát gyújtottak előtte. 

A szobor: 

2004 decemberében avatták fel Mancs szobrát Miskolc belvárosában, a Szinva 

patak partján, nem messze a Szinva terasztól. A szobrot Szanyi Borbála 

szobrászművész készítette. 

A szobor táblájának felirata: 

,,MANCS a miskolciak híres életmentő kutyája.1996 óta Spider mentőcsoport 

tagjaként – több száz emberéletet mentett meg a világ számos országában.” 

Összeállította: Kucsera Dorka 



Nyári játékok 

Bizonyára minden gyerek szeret játszani, főleg nyáron! A gyermekek legjobban 

úszni szeretnek, ezért javaslom a strandot. 

De vannak ám más jó játékok is például a vízibombázás! 

Kellékek: Csomó vízibomba (annyi, amennyit csak szeretnétek ) 

Szabályok:  

Nagyon egyszerű! Alkossatok 2 csapatot, aztán találjátok ki hogy hol legyen a 

vízibomba készletetek  

Aztán csatára!!! 

Dobáljátok egymásra a lufikat! Mindenkinek 5 élete van. 

 



Van még a tarsolyomban játékötlet: 

Lufiból labdadobálás 

Hozzávalók 1 db labdához: 

2 lufi (mert az egyiket elvágjuk) bab vagy 

liszt (én a lisztet ajánlom) 

Készítése: 

A képeken is látható. Egy, a konyhában is 

található tölcsérre ráerősítjük az első lufit, 

beleszórjuk a babot/lisztet. A 2. lufit félbe 

vágjuk, aztán belebújtatjuk a másikba, és 

kész a is labda! 

Használata: Dobáljátok egymásnak! 

 

Ha az eső keresztbe tesz a kinti terveidnek… 

Japán GO játék  

Szabályok: 

1. A játékot két játékos játssza 

kövekkel táblán. A játék célja, hogy 

a játékosnak a végén több pontja 

legyen, mint az ellenfelének.  

2. Az egyik játékos fehér, a másik 

fekete köveket használ.  

3. A fekete kövekkel játszó játékos 

kezd.  

4. A tábla 19 függőleges és 19 vízszintes vonalból álló rács, 361 

metszésponttal.  

Lépés 

 

 

http://gowiki.hu/sgf/50c164c65909c4ae7f4b881492eaccff.sgf


 

1. A játékosok felváltva lépnek.  

2. A lépés lehet egy saját kő üres metszéspontra lerakása vagy passzolás.  

3. A lépés következtében az olyan csoportok, amiknek nincsen egyetlen olyan 

szomszédos mezőjük sem, amin nincsen kő, levételre kerülnek, halottaknak 

vagy foglyoknak nevezzük őket. A levételnél az ellenfél kövei elsőbbséget 

élveznek. Például, ha fekete az "a" pontra lép, akkor fehér kövét leveszi, ha a 

"b" pontra, akkor fehér csoportját leveszi).  

4. Olyan helyre lépni tilos, amelyen a kő halott lenne (nincs öngyilkosság), 

kivétel, ha pont ezzel a lépéssel levesszük az ellenfél egy csoportját. Például 

fekete nem léphet a "c" pontra, mivel ott a köve halott, viszont léphet a "d" 

pontra, mivel ott leveszi fehér egy kövét, és nem halott.  

UNO kártyajáték 

Szabálya: Ezt a játékot 2-4 ember játszhatja. 

Van egy osztó, akinek csak az a különleges 

szerepe, hogy ő osztja ki a 5 kártyát. 

Kártyák összege:108 db  

Színe: piros, sárga, kék, zöld + különleges lapok 

Különleges lapok: Fekete hátterűek. Van az a 

kártya, amivel megmondhatod, milyen színű 

legyen a következő lap. 

Olyan is van, amivel a következővel kiszúrhatsz: ”húzz föl 4-et” lap. 

A színes lapokon számok is vannak. Az előző laphoz alkalmazkodva rakhatod le 

azt a lapot, amelyen az a szám/szín szerepel. Ha nincs olyan lapod, húzz fel 

egyet! 

Van olyan kártya is, ami megfordítja a sorrendet. 

Az a nyertes, akinek leghamarabb elfogynak a kártyái. Amikor már csak 1 

kártyád van, azt kell hangosan mondanod:  UNO! 

Ha elfelejted, húzz fel 2 db-ot. 

Jó játékot kívánok! 

Pál Antónia 4. b 



Nyári finomságok 

Eper jégkrém 

Hozzávalók :  (4 adaghoz) 

 50 dkg eper 

 2 teáskanál édesítőszer 

 2 teáskanál citromlé 

 1cm  gyömbér 

Elkészítése: 

1. Az epret megtisztítjuk, és egy tálba rakjuk az összes többi hozzávalóval 

együtt. 

2. Ezt beturmixoljuk, majd jégkocka formába töltjük, és egy fél vagy egy órára 

berakjuk a mélyhűtőbe. 

3. Mikor kellősen fagyos, kivesszük, tetszés szerint kis pálcikákat állítunk a 

félig dermedt gyümölcsnyalókákba. 

4. Ha ez megvan, akkor visszatesszük a mélyhűtőbe felhasználásig, de 

minimum 4 vagy 6 órára! 

5. Széles mosollyal az arcunkon fogyasszuk el a bódító nyári melegben! 

 

Huszár Szilvia 4. a 



 



HAMAROSAN ITT A NYÁRI SZÜNET!  

ITT A STRANDOLÁS IDEJE! 

NÉZZÜK MEG, MELYEK AZOK AZ ELENGEDHETETLEN 

KELLÉKEK, AMELYEKET NE HAGYJUNK OTTHON! 

 Védőfelszerelés a nap ellen: 

Ha strandolni indultok, ez legyen az első, amit bepakoltok. De ne csak a bőr 

védelmére gondoljatok, a szemet is védjük napszemüveggel, és egy kalap a 

fejre elengedhetetlen! 

Még ha mindezeket magatokkal viszitek is, a déli órákban húzódjatok 

árnyékba, kerülve a tűző nap sugarait! 

 Törölközők és egyéb felszerelések: 
Elmaradhatatlan kellék a törülköző és a pléd. 

 Strandruházat: 

Nem árt egy váltás száraz ruha hazaindulás előtt. 

 Étel-ital egész napra: 

Ivóvíz nélkül el se induljatok otthonról! A strandon enni drága mulatság, egy 

hűtőtáskába csomagoljatok elég enni- innivalót a napra! Persze jól jöhet 

némi zsebpénz egy fagyira vagy lángosra. 

 Elsősegély-felszerelés: 

Legyen nálatok kötszer, sebfertőtlenítő, sebhintőpor, mert egy kagyló vagy 

egy üvegszilánk véletlenül is elvághatja a lábatokat! 

 Játékok: 

Vizi és szárazparti játék se maradjon 

otthon. 

Pl.: strandlabda, vizipisztoly, kártya, 

frizbi. 

 

 

Összegyűjtötte: Sillei Dóra 4. b 



    Suli-divattanácsok 

           A leggings 
 Itt a tavasz, lekerül a nagykabát, a téli dzseki, elő kell 

halásznunk szellősebb ruhadarabjainkat a gardrób mélyéről... 

Szinte késztetést érzünk, hogy minél harsányabb, színesebb 

ruhákkal jelezzük: elég volt a tél szürkeségéből. 
Az egyik legpraktikusabb tavaszi (és persze nyári) viselet a 
leggings, ami a farmer mellett szinte a legkedveltebb 
ruhadarab. 

Sokféle színű, anyagú és stílusú kapható belőle... A legjobban 
kihasználhatók az egyszínűek, ezeket többféle színhez, 
mintázathoz, stílushoz illesztheted.  
 

Ha mintásat 
szeretnél, az 
idei 
szezonban is 
válogathatsz… 
 
Ha 
figyelmesen 



böngészel találhatsz magadnak ha 
 

romantikusat,  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
           sportosat, 
 

 hétköznapit vagy alkalmit keresel. 
   
Találsz stílusodnak 
megfelelőt,  
 ha rocker vagy, 

 
 
 
 
 
 
 vagy  imádod a Star Wars-t, 
Batmant, 
Pókembert, a képregényt,        
 
 
       

vagy a dinnyét!.  
 
 
 
 
 
 



Hordhatod  inggel,  
 
 tunikával, 

rétegesen, kabáttal, 
hosszú pulcsival, 
bakanccsal, 

balerinával, alkalmi 
balerinával, alkalmi 
cipővel, saruval,    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             sportcipővel… 
 



A lényeget azonban sose feledd: a leggings nem nadrág. 
Inkább harisnyaként használd!. Ha nem sportoláshoz veszed 
fel, legalább csípőig érő felsővel viseld!!! 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

képek forrása: femina.hu; alibaba.com; pinterest.com; 

Összeállította, s a tanácsokat adta: Horváthné Lőrincz Ágnes tanítónő 



 

Marni Bates: Segítség, Youtube sztár lettem! 

Mackenzie-t, a 17 éves gimnazista lányt egyáltalán nem 

érdekli a népszerűség, a tanuláson kívül nem sok mindennel 

foglalkozik. Ám a „láthatatlanságnak” vége, amikor 

hátizsákjával padlóra küldi az izomagyú focistát, sőt 

megpróbálja újraéleszteni. A kínos jelenetről felkerül egy 

videó a Youtube-ra, ezután fenekestül felfordul a lány élete. 

Az egész gimnázium rajta röhög. De amikor egy népszerű 

rock banda klipet készít a felvételről, egy csapásra sztárrá 

válik. Nagy felhajtás veszi körül, interjúk stb…  A könyv 

végén az igaz szerelmére rátalál, akinek felhajtás és siker 

nélkül is tetszik a külseje és természete egyaránt. 

 

Komal Kant: Mire jó a rosszfiú? 

A történet főszereplője Ashton és Luca, akik 

kiskorukban elválaszthatatlan barátok voltak. Azonban 

egy ideje eltávolodtak egymástól, évek óta nem is 

beszélnek. Lucából tetovált rocker srác lett, akit nem 

érdekel más véleménye.  Ashtont egyedül csak a 

népszerűség érdekli, ám amikor meginog a helye a 

legmenőbbek közt, Luca segítségére szorul. A fiú nem 

szívesen vállalja el a feladatot, főleg, hogy a beképzelt 

pompon lánynak a barátját kell alakítania. Azonban az 

együtt töltött idő alatt előtörnek a régi emlékek, egyre 

jobban megkedvelik egymást. Vajon lehetnek újra 

legjobb 

barátok, esetleg 

több is? Mindez kiderül, ha elolvasod ezt az olykor 

szomorú és vicces történetet. 

Leiner Laura: Nélküled 

A Bexi- sorozat 4. kötete, ami nemrég jelent meg. Budai 

Rebeka, Bexi élete teljesen felfordul a CsaSz (Csatáznak a 

Sztárok) forgatása után. Nagy Márkkal sosem volt 

felhőtlen a viszonya, de az hogy, leütötte a lány exét a 

tévéműsor kellős közepén, nem sokat segített a 

kapcsolatukon, sőt…! Vajon lehet újra Berk és Márxi vagy 



teljesen széthull a jól összeszokott csapat? Bekinek rendeződnek a dolgai, két hónapig nem találkozik 

Márkkal. Aztán egy héten mégis össze kell futniuk.. Vége a nyugodt hétköznapoknak, kezdődhet az 

őrülettel teli hét! És, hogy mi lesz a vége? Kiderül, ha elolvasod a sorozat valamely kötetét. Talán ez a 

könyv, a Nélküled, Leiner Laura legsikeresebb és legeslegjobb műve.  

 

Nyári olvasmánymelléklet 

 
1. Szántai Zita: Hűvösvölgyi Gimnázium B épület 

2. Maros Edit: Hűvösvölgyi suli 

3. Balázs Ágnes: Lufi és Szamóca 

4. Balázs Ágnes: Feladó: Fekete szivárvány 

5. Éléonore Cannone: Családcsere 

6. Turbuly Lilla: Kosársuli 

7. Rachel Renée Russel: Egy zizi naplója 

8. Jeff Kinney: Egy ropi naplója 

9. Kalapos Éva: D.A.C 

10. Leiner Laura: Szent Johanna gimi 

11. Leiner Laura: Késtél 

 

12. Tavi Kata: Nyitótánc 

13. Nathalie Samers: Lányok regénye 

14. Bálint Ágnes: Szeleburdi család 

15.  David Williams: Gengszter nagyi 

16. Komal Kent: Mire jó a rosszfiú? 

17. Marni Bates: Segítség, Youtube sztár lettem! 

18. Leiner Laura: Bábel 

19. Leiner Laura: Akkor szakítsunk 



20. Tea Stilton: A sárkány kódja 

21. Stefano Bondiglioni: Piroskák összeesküvése 

22. Nógrádi Gábor: A bátyám zseni 

23. Rick Riordan: 39 kulcs 

24. Csukás István: Vakáció a halott utcában  

 

Lovász Petra 7.a 



    

 

Zeneajánló 

 

 

Drake: Hotline Bling, 

Summer Sixteen 

 

The Weeknd – The Hills 

 

Red Bull Pilvaker – A 

szavak forradalma: 

- Szavak 

- Szabadság, szerelem 

- Tiszta Szívvel 

- Mama 

- Szeptember végén 

 

Alan Walker – Faded 

Twenty one pilots - Screen 

Duke Dumont - Ocean Drive 

(Az Fm7 rádió ajánlásával- 

Hang, ami elkísér) 

 

Jonas Blue- Fast Car ft. 

Dakota 

 

Fais ft. Afrojack – Hey 

 

Lorde – Yellow Flicker Beat 

 

Maroon5 : This Summer’s 

Gonna, Animals, Sugar 



Filmajánló 

 

1. Enyém, tiéd, miénk 

Frank Beardsley admirális elveszítette a feleségét. 

A megözvegyült férfi katonás fegyelemben neveli 

nyolc gyermekét. Haptákba vágott élete azonban 

egy csapásra felborul, amikor feleségül veszi a 

középiskolai szerelmét, Helent, a tíz rakoncátlan 

gyermekét ugyancsak egyedül nevelő 

divattervezőt. Az összeköltözést követően - érthető 

módon - a két egymástól teljesen különböző 

kompánia szinte azonnal egymásnak esik. Kicsik 

és nagyok a testi-lelki épségük érdekében 

összefognak, hogy szabotálják Frank és Helen 

házasságát. A házban elszabadul a pokol.    

 

2. Zootropolis- Állati nagy balhé 
 

Zootropolis, a modern emlősök fővárosa, 

különleges hely. Olyan részekből áll, mint az 

elegáns Szahara tér vagy a zord Tundraváros. 

Ebben a színes kavalkádban a világ minden tájáról 

származó állatok élnek egymás mellett békében. Itt 

nem számít ki vagy, a legnagyobb elefánt és a 

legkisebb mókuscickány is megfér egymással. 

Amikor megérkezik a városba JudyHopps, a 

zöldfülű rendőr, rá kell, hogy ébredjen, nem 

egyszerű feladat első nyuszinak lenni a nagy és erős 

állatokkal telezsúfolt rendőrségen. Judy azonban 

elszántan bizonyítani akar, ezért ugrik az első 

lehetőségre, hogy a végére járjon egy ügynek, még 

ha ez azt is jelenti, hogy együtt kell dolgoznia a gyors észjárású szélhámos rókával, 

Nick Wilde-dal. 

 

 



3. Egy boltkóros naplója 

A huszonöt éves Rebecca tipikus nagyvárosi szenvedélybetegségben, vásárlási 

kényszerben szenved. Valójában nincs gondja semmire, hiszen állása van, és a város 

előkelő negyedében lakik a barátnőjénél. Amikor a betegsége az anyagi csőd szélére 

sodorja, Rebecca az unalmasnak tartott munkáját 

jövedelmezőbbre cseréli, az egyik pénzügyi 

tanácsadó lapnál helyezkedik el. Az egyszerű, 

hétköznapi embereknek szóló cikkeivel gyorsan 

népszerű lesz. A jóképű, ambiciózus munkatársa, 

Luke figyelmét is felkelti. Kérdés, milyen hatással 

lesz mindez a lányra. Sophie Kinsella regényei 

nyomán. 

 

 

 

4. Hopp 

Az animációt az élő szereplőkkel bravúrosan 

ötvöző Hopp Fredről, a munkanélküli naplopóról 

szól, aki véletlenül megsebesíti a húsvéti nyuszit, 

és át kell vennie a munkáját, amíg a nyuszi 

felépül. Miközben Fred a világ legzűrösebb 

vendégével küszködik, mindketten megtanulják, 

hogy mi kell ahhoz, hogy az ember végre 

felnőjön. 

 

 

5. Alvin és a 

mókusok 4. 

A mókuskák gazdája, 

Dave nagy döntés előtt áll, meg szeretné kérni a barátnője 

kezét. Ez az elhatározás nagyon nem tetszik Alvinéknak, mivel 

így valószínűleg veszélyben lesz a jól megszokott életük. Ezért 

felkerekednek egy nagy utazásra Miamiba, hogy ott 

megakadályozzák a lánykérést. 



 

6. A séf 

Carl Casper egy híres séf, aki mindent tud az 

ételről, de egyre kevesebbet a fiáról és az életről. A 

twitterről pedig azt sem tudja, hogy eszik-e vagy 

isszák. Döbbenten veszi tudomásul, hogy ezrek 

olvasták a sületlenségeket, amit egy komisz 

ételkritikus pikírt kritikájára válaszolt. Mikor 

munkanélküli lesz, volt neje unszolására 

elhatározza, hogy elfogadja a nagyképű volt 

pasijának a segítségét és megvalósítja egy régi 

álmát : nekivág Amerikának egy büfékocsival. Az 

útra elkíséri a kisfia és hűséges séf barátja hogy 

együtt segítsenek Caspernek rájönni miért is érdemes élni. Természetesen a kubai 

szendvicscsodákon kívül 

 

Forrás: http://filmezz.eu/     

Szerkesztette: Palencsár Vanda  

 

http://filmezz.eu/


Eljött a június, 

Bezár az iskola, 

Örülnek a gyerekek, 

Jókedvűen nevetnek. 

 

Nem kell többet tanulni, 

Mehetünk már lazulni, 

A tankönyvek a sarokban, 

Mellettem a strandlabda. 

 

Limonádét szürcsölök, 

Te jó Isten, megsülök 

Készülünk a szabadba, 

Bizony kell a jó kaja! 

 

Strandolunk és kacagunk, 

A homokba landolunk 

Biciklizünk, mókázunk, 

Ha elfáradunk sétálunk. 

 

Szeptemberben találkozunk, 

Remélem, összebarátkozunk 

Új esélyek, új tanév, 

Teremhet a sok babér! 

 
 

 

Lovász Petra 



Tali Gitta: Hurrá, vakáció! 

 

Áció, káció, 

Jön a víg vakáció! 

Az meg szinte hihetetlen, 

hogy nem csörög a vekker reggel! 

 

Pedig igaz, szünidő vár, 

miénk lesz az egész határ. 

Gyerek nyüzsög erdőn, réten 

és a  csodás hegyvidéken. 

 

Vizek, rétek mind ránk várnak, 

s teret adnak sok diáknak. 

Labda repül, göri siklik, 

ki teheti, biciklizik. 

 

Vidám élet, gondtalanság 

lesz a részünk, ha jön a nyár. 

Azért jó lesz most is félni, 

veszélyeket elkerülni. 

 

Csak úgy lesz a szünet csodás, 

ha erőt gyűjt az iskolás. 

Ha megoszlik játék és jótett, 

hasznos a nyár csakis így lesz. 

 

Mert ha ősz jön, szeptemberben 

készen állunk kipihenten. 

Erősödve, izmosodva, 

s jöhet újra a munka! 

 

A verset választotta: Huszár Szilvia 4. a 

 



 

 

A Szevasz Lenkey! szerkesztői vidám vakációt 

kívánnak minden Olvasónak! 

Szeptemberben találkozunk! 

 

 


