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Kedves Gyerekek, Szülők, Tanárok, Olvasóink! 

Megkezdődött az új tanév, s mi máris jelentkezünk a „Szevasz Lenkey” iskolaújságunk 

2016/2017-es tanévének első számával.  

Történtek változások az elmúlt tanévhez képest, hiszen Jaksi Zsóka néni másik iskolában kezdte az 

új tanévet. Távozott szerkesztőségünkből végzős nyolcadikosunk, Szabó Tamás, aki eddig riporteri 

feladatokat látott el. 

Az iskolavezetés kérésére a humán-művészeti munkaközösség vette át az iskolaújság tanári 

irányítását. Munkánkat segíti Feri bácsi és Frédi bácsi, valamint az informatikai szakkör tagjai is. 

Természetesen a korábbi tanulói szerkesztőség az új tanévben is tovább dolgozik az újság sikeres 

működtetésén. Azonban csatlakoznak hozzánk új diákok is. 

A személyi változások természetesen azt is jelentik, hogy változik a lap, havonta jelenik meg, minden 

hónap 5-én olvashatjátok, olvashatják új cikkeinket és láthatjátok a hozzájuk kapcsolódó fotókat is. 

Készülnek videos interjúk, amelyek iskolánk honlapján lesznek elérhetőek, de írott formában, az 

újságban is olvashatóak lesznek. 

Újságunkban lesznek állandó rovatok és természetesen olvashattok, olvashatnak időszakosan 

érdekes cikkeket is, amelyek iskolánk életével foglalkoznak. Fontos számunkra az, hogy minél 

többen olvassák lapunkat, ezért lesznek feladatok, amelyekre reagálhattok, a legjobb munkákat 

jutalmazzuk. 

Szerkesztőség 

Interjú: 

Beszélgetés Bíró Csabával, iskolánk új igazgatójával 

Néhány kérdést szeretnék feltenni igazgató úrnak az iskolaújság nevében: 

1. Honnan jött az ötlet, hogy az iskolánk igazgatója legyen? 

-Ez egy érdekes történet. Amikor először felmerült bennem az az ötlet, 

hogy a Lenkeynek az igazgatója legyek, először is megkerestem az 

iskola honlapját és megnéztem az intézmény adatait, a fotókat, az 

épületet, belenéztem az iskola életébe és nagyon megtetszett mindaz, 

amit az intézményről láttam. Azt vettem észre, hogy egy kimondottan 

jó közösség van itt. Szépen lassan az adatokat gyűjtögetve, 

beleszerettem az intézménybe. 

2. Gyerekkorában mindig is tanár akart lenni, vagy voltak más elképzelései is? 
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-Hát nem akartam én tanár lenni. Majdnem minden gyerek általában tűzoltó, rendőr és 

repülőgép pilóta szeretne lenni. Én is átestem ezeken a lépcsőkön. Aztán építészmérnökként 

képzeltem el magam, mert felkeltették az érdeklődésem a magas házak és mindig rajzolgattam. 

Aztán a sport átterelt a testnevelés szakra, tehát én magasugróként sportoltam, nagyon sokáig. 

3. Hol járt általános iskolába? 

-Akkor még 4-es gyakorlónak hívták, most az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorlóiskolája. 

4. Szerette a csínytevéseket vagy inkább mintadiák volt?  

-Nem voltam mintadiák, én is szerettem azért csibészkedni. Van egy olyan mondás, hogy a 

legjobb csibészből lesz a legjobb pandúr. Egy olyan osztályba jártam, ahol a fiúk voltak 

többségben és hát az osztályfőnökünknek elég gyakran adtunk munkát meg nevelési feladatot. 

5. Miért éppen a földrajz és testnevelés szakot választotta? 

-A testnevelés tantárgy szeretete sportolói múltamból fakad, a földrajz meg mindig érdekelt. 

Gyerekkoromban sem a mesekönyveket bújtam, hanem az atlaszokat lapoztam és nagyon 

érdekeltek a távoli országok. Így aztán a mai napig is szeretek utazni. Nagyon kedvelem a 

természetfilmeket, meg az utazással kapcsolatos beszámolókat. Az interneten is ezek a cikkek, 

amelyek inkább megragadnak. 

6. Milyen tervei, elképzelései vannak ebben a tanévben iskolánkban? 

-Azt gondolom, nekem először tanulnom kell itt a Lenkeyben, ismerkedni a tanulókkal, a 

kollegákkal, az intézménnyel. Azt hiszem, egy jó rajtot vettünk a tanévnyitó ünnepéllyel. Egy 

nagyon jó intézményt vettem át, amiből szeretnék egy még jobb iskolát csinálni a kollegákkal, és 

a gyerekekkel együtt. Ahogy az iskolagyűlésen is fogalmaztam, legyen megtiszteltetés ennek az 

iskolának, a közösség tagjának lenni, akár diák, tanár, akár vezető, vagy bármilyen dolgozó. Rá 

fogom szorítani a tanuló ifjúságot arra, hogy elsősorban tanuljanak,  és emellett bizonyos 

keretek között érezzék  is jól magukat.  

7. Gondolkozott-e már rajta, hogy bővítse iskolánk épületét? 

-Hát persze, gondolkozom rajta, mert hiszen mindenki érzi, hogy tanteremhiányban szenvedünk. 

Kitűztem célul, hogy valahol itt a környéken akár 4 tanteremmel bővítsük az intézményünket. 

Már folynak a tárgyalások ebben az ügyben is. Mindenképpen szeretném a technika terem 

problémáját megoldani. Szeretnék egy diákkonyhát is létrehozni, hiszen a mai gyerekek kevés 

háztartási tapasztalattal rendelkeznek. A könyvtár helyzetén is szeretnék javítani, hogy ne egy 

szaktanterembe legyen bezsúfolva. Nem titkolt célunk, hogy a minőségi oktatást segítsük azzal, 

hogy a 7-8. osztályokban a fajsúlyos tantárgyakat - matematika, magyar, történelem -

csoportbontásban tanítsuk, amihez több teremre van szükségünk. 

8. Van-e valami kedves emléke az általános iskolai éveiből, amit esetleg megosztana velünk? 

-A mi gyerekkorunk egészen más volt, mint a tiétek, nem volt a kezünkben telefon. A mai 

gyerekeket figyelve, amikor kijöttök óráról, az első mozdulat az az, hogy megnézitek, hogy ki 

keresett benneteket az órán. Nekünk labda volt a hónunk alatt, tehát mi minden percünket és 
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minden időnket a focipályán töltöttük és a szabadban. Nagyon jó emlékeim vannak az általános 

iskoláról. Még most is emlékszem arra az osztálykirándulásra, amikor Budapesten a Citadellán 

aludtunk és ott éjszaka lenéztünk a városra. Az nagyon megfogott, nagyon megtetszett, de a 

kirándulások és a sportversenyek is mind megmaradtak az emlékezetemben.   

Palencsár Vanda 

Bemutatkoznak az új pedagógusaink 

Iskolánkba a 2016/2017-es tanévben három új tanár érkezett a nyugdíjba vonult pedagógusok 

helyére Fodor Ildikó, Pásztor Gabriella és Bernáth Ferenc János személyében. Ismerkedjetek meg új 

nevelőitekkel, akik most bemutatkoznak újságunkban!  

Fodor Ildikó: az 1. b osztály napközis tanító nénije  

Pedagógus családból származom, a lányom is tanárnak készül. Általános és középiskolai 

tanulmányaimat Egerben végeztem. A Balassi Bálint Általános Iskolában kezdtem el a pályafutásom, 

ahol 20 évig dolgoztam napközis nevelőként. 

A tanítóképző mellett elvégeztem az ember és társadalom specális 

kollégiumot. Mindig napközis nevelő voltam, a délutáni foglalkozásokat 

azért szeretem, mert szerintem itt jobban lehet a gyermekek 

személyiségét fejleszteni és a szülőkkel is szorosabb kapcsolatot lehet 

kialakítani. ami az én egyéniségemhez közelebb is áll. 

Szeretem a sportot, minden nap kocogok, rendszeresen járok zumba 

edzésre.  

Nagyon jól érzem magam a 

Lenkey János Általános 

Iskolában, kedvesek és 

segítőkészek az itt tanító tanárok, a gyerekekkel is jól 

megértem magam. 
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Bernáth Ferenc János: földrajz-testnevelés szakos tanár 

Hosszú ideig Miskolcon laktam, a Gesztelyi Általános Iskola földrajz-

testnevelés szakos tanáraként dolgoztam. Labdarúgásból szakedzői 

képesítésem van. A feleségemnek 2 éve Egerben ajánlottak fel egy állást, 

úgy is mondhatnám, hogy a családegyesítés miatt jöttem én is Egerbe, a 

Lenkey János Iskolába. Tanárként mindig testnevelést tanítottam, de 2 évig 

a serdülő magyar fociválogatottnál szövetségi edző is voltam. Itt 

ismerkedtem meg és edzettem néhány általatok is ismert focistát: Vanczák 

Vilmost, Dzsudzsák Balázst, Molnár Tamást. 

Rövid ideje vagyok ebben az iskolában, de azt mondhatom, hogy már eddig 

is nagyon sok ügyes gyermekkel találkoztam a testnevelés órákon. Remélem, hogy tudásommal 

segíthetem iskolánk tanulóit a fociban és más sport versenyeken is a jó eredmények elérésében! 

Szerkesztőség 

Iskolaváltás 

Bíró Melánia riportja Csűrös Lilivel, aki új diákként kezdte 

iskolánkban a 4. osztályt.  

M:- Mit éreztél, amikor megtudtad, hogy szeptembertől a 

Lenkeyben fogsz tanulni? 

Lili: - Féltem az újtól. Aggódtam. Nem tudtam, hogyan fogom itt 

megállni a helyem. 

M: - Honnan érkeztél, és miért váltottál iskolát?  

Lili: - Az első három évet a Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskolában jártam. Mivel szüleim és a nővérem is Egerben dolgoznak, nyáron a 

városba költöztünk. Így sokkal kényelmesebb. 

M:- Milyennek találod az iskola hangulatát? 

Lili:- Vidámnak. Sokkal több a gyerek, mint a régi iskolámban. Az osztálytársaim kedvesek, úgy érzem 

befogadtak maguk közé. Az épület nagyon hangulatos, és tetszenek az osztálytermek is, bár még 

nem mindegyikben jártam. A mi termünk nagyon szép! Azért a régi barátaim még hiányoznak. 

M: - Sok barátod volt a régi suliban? 

Lili:- Igen, elég nagy baráti köröm volt. Szeretném, ha itt is sok barátom lenne, hogy a szabadidőmet 

velük tölthessem.  
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M: - Szokásos kérdés: Kedvenc tantárgyaid? 

Lili:- A rajz és a technika. 

M: - Van hobbid? 

Lili: - Igen, nagyon szeretek rajzolni, 

festeni, és imádok lovagolni. Kiskorom óta vonzanak a lovak. Az osztálytársaim közül többen is 

lovagolnak, így sok közös témánk van. Egyikkel közülük egy helyen edzünk, ez nagyon jó. 

M:- Melyik iskolában szigorúbbak a tanárok? 

Lili: - Igazából itt nagyon kedveseknek találom a tanárokat. A régi 

iskolámban több olyan gyerek volt, akikkel a magatartásuk miatt 

nagyon szigorúan kellett bánni. 

M:- Hol jobb a menza? 

Lili:- A Lenkeyben sokkal jobban ízlik az ebéd. Már az első héten 

volt a kedvenc ételem. De nem árulom el, hogy mi az. 

M: - Akkor nem kíváncsiskodom tovább. Jó tanulást, sok sikert és barátot kívánok neked! Érezd jól 

magad a Lenkeyben! 

Bíró Melánia 

Tanévnyitó felsős szemmel 

Augusztus elején még volt, aki a Balatonba csobbant, a barátaival 

tekergett, nyári táborokba sietett. De biztosan olyan is akadt 

köztetek, aki a kötelező olvasmányokat bújta, angolt és matekot 

ismételt, készült ezerrel az iskolára. Magunk mögött hagytuk a 

nyarat és elkezdődött az új tanév.  

Az iskola hagyományaihoz hűen ebben a tanévben is, mi a 

nyolcadikosok kísértük le az elsősöket. Volt, aki kíváncsian nézelődve ült le az udvaron, de olyan is 

akadt, aki megszeppenve, nehezen engedte el a kezünket. Vidám dalok és táncok után az elsősök 

fogadalomtétele következett, utána felkötöttük a nyakkendőjüket.  

Iskolánk új vezetője, Bíró Csaba Igazgató 

Úr nem mindennapi tanévnyitó beszédet 

mondott. Lelkesen mesélt első 

munkanapjairól, meghallgathattuk két 

tanmeséjét.  

Az egyik a kicsiknek szólt, hogy legyenek 

bátrak, nem kell félni az iskolától, a 

tanáraink mindenben segítenek.   
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A másik történet azt üzente nekünk, hogy milyen értékes az idő. Használjunk ki minden másodpercet 

a céljaink eléréséhez! Azt is mondta, hogy a sok tanulás mellett mindig legyen időnk a játékra.  

Ezt a gondolatot megerősítve Igazgató Úr egy kis labdás tapsolásra invitálta a tanévnyitó résztvevőit.  

Vidám játéka mindenkinek visszaidézte a nyár kellemes hangulatát.  

Szeretnék mindenkinek, tanárnak és diáknak egyaránt sikeres és eredményes tanévet kívánni! 

Lovász Petra 8.a 

Interjú Bahreinből (Cserepes Marci 8.b) 

Kedves Marci! 

- 2016 szeptemberétől az Egri Lenkey János Általános Iskola magántanulója lettél, de téged nagyon 

sok gyerek ismer, hiszen eddig a jelenlegi 8. b. osztályba jártál. A  felsősök mindannyian emlékeznek 

rád, az alsósok pedig láttak téged a tornaterem átadásakor előadott Karinthy- mű 

előadásakor.(Lógok a szeren) 

- Elmondanád nekünk, hogy miért lettél magántanuló? 

- Azért lettem magántanuló, mert édesapámat a 

munkahelye Bahreinhez kötötte. Nekem pedig 

fontos volt, hogy Magyarországon is meglegyenek a 

vizsgáim és a középiskolai felvételiket is meg 

tudjam oldani. Így semmiről sem maradok le 

otthon. 

- Hol élsz most a családoddal? 

- Szaud-Arábia melletti országban lakunk, amit úgy 

neveznek, hogy Bahrein. A fővárostól 10 km-re 

lakunk, a település neve Amway, ami egy sziget. A belváros éjszaka 

tengerpart 
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- Azt tudjuk, hogy egy amerikai iskolába jársz, nem okoz neked gondot az angol nyelv ismerete sem. 

Szeretnénk tudni, hogy milyen különbségeket tapasztalsz a régi és az új iskolád tanítási 

módszereiben. 

- Nincs igazán nagy különbség a magyar és a 

jelenlegi iskolai oktatás között. Minden más 

olyan, mint otthon. 

Milyenek ott a gyerekek, vannak-e már 

barátaid? 

- Az iskolánk tanulóinak 50%-a arab, 50%-a 

pedig a világ minden pontjáról érkezett. Már 

sok barátom van, mindenki máshonnan 

érkezett ebbe az országba. Pl. Dél-Afrikából, 

Oroszországból, Amerikából, vagy éppen 

Pakisztánból. 

- Megszoktad-e már az ottani éghajlatot? 

- Az nem könnyű, mert nagyon sok a homok és rettenetesen meleg van, a korábban otthon 

megszokott éghajlat után. De már nincs annyira vészesen meleg, mint a nyár közepén. 

- Szeretnénk, ha küldenél nekünk néhány fényképet a lakóhelyedről, a városról, ha lehet, akkor az 

iskoláról, esetleg egy tanteremről! 

- Szívesen küldök néhány fényképet, az első képen a hosszúkás sárga épület az iskolám, a második a 

belváros éjszaka, a harmadik kép pedig a tengerpartot ábrázolja.  

Köszönjük az interjút, üdvözlünk téged minden Lenkeys diák nevében! 

Szerkesztőség 

Mesterségek bemutatása:  

Látogatás a Marján cukrászdában 

Feladat: 

Ha elolvasod az alábbi cikket, két kérdésre tudsz válaszolni, a harmadik kérdésre az interneten 

nézhetsz utána! 

A megfejtést a portán elhelyezett ládába, névvel ellátva dobjátok be! A helyes válaszokat adók közül 

kisorsolunk három, Marján cukrászda által felajánlott, névre szóló vásárlási utalványt. 

 

a hosszúkás sárga épület az iskolám 
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Kérdések: 

1. Milyen iskolát kell elvégezni ahhoz, hogy valaki cukrász lehessen? 

2. Milyen versenyen ért el ezüstérmet a cukrászat? 

3. Ki és mikor készítette az első Dobos tortát? 

Interjú Ifj. Marján Sándorral a Marján cukrászda cukrászmesterével 

Ellátogattunk a Marján cukrászdába, ahol kérdéseket tettünk fel az üzlet vezetőjének. 

– Hogyan lett cukrász, milyen iskolákat végzett? 

– Tanulmányaimat az Egri Lenkey János 

Általános Iskolában kezdtem. Középiskolás 

éveimet a Kereskedelmi és Vendéglátóipari 

Szakközépiskolában töltöttem. Később a 

cukrász mestervizsgát is letettem. Vendéglátós 

családban nőttem fel, az apukám is ezzel 

foglalkozott, ezért egyértelmű volt számomra, 

hogy ezt a szakmát választom. 

– Milyen eredményeket ért el a cukrászda? 

- 2010. Eger fagyija lett a Rumosdió fagylaltunk  

- 2010.  Eger tortája díj 

- Farsang Kupa: 2 ezüstérem 

– Mennyit kell tanulni ahhoz, hogy valaki el tudjon készíteni egy tortát? 

– Hát, tulajdonképpen ez gyakorlás kérdése, meg 

ez attól is függ, hogy ki mennyire tehetséges, 

mennyire van érzéke az elkészítéséhez. 

Szerintem, ha egy háziasszony elolvas egy 

receptet, egy-két próbálkozás elegendő a jó 

sütemény elkészítéséhez. Ha már 

szakemberként ránézünk egy receptre, 

többször alaposan átolvassuk, akkor elsőre is 

sikerülhet. 

– Gyerekkorában mindig cukrász akart lenni, vagy voltak más elképzelései? 

– A vendéglátásban nőttem fel, nekem az édesapám is cukrász volt. A vadászétteremben 

volt egy helyiség, egy cukrászműhely és mi mindig készítettünk az ünnepekre 

süteményeket, megrendelésekre tortákat. Így hát nekem a cukrászat alapvetően 

természetes volt. 

– Hogy jött létre ez az üzlet? 

ifjú Marján Sándor 
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– Édesapám fiatal korában cukrásznak tanult. Amikor 

pedig megnyitott a Dobos, akkor ő ott dolgozott. 

Később, azután egy másik vendéglátóipari helyre 

került, de neki mindig az volt az álma, hogy legyen 

egy saját cukrászdánk. Aztán, amikor az éttermet 

nem sikerült megvennie, óriási volt a csalódás, egy 

kicsit össze is omlottunk. De aztán tudomásunkra 

jutott, hogy a jelenlegi helyiségünk kiadó, akkor már 

két és fél éve állt üresen. Láttam, hogy apu mennyire szomorú, így aztán kibéreltük egy 

új cukrászdának. Kezdetben nagyon sok munkánk volt, nyolc év kellett ahhoz, hogy jól 

működő cukrászdává alakítsuk. Ezt követően kezdtünk el komolyabban dolgozni. Most 

már hosszú ideje sikeres a vállalkozásunk Egerben. Sikereinket jelzi az is, hogy sok a 

visszatérő vendégünk. 

Szerkesztőségünk tagjai megtekintették a 

cukrászműhelyt, ahol a műremeknek 

beillő sütemények készülnek. Nemcsak a 

sütemények csodálatosak, hanem a rend 

és a tisztaság is, ami a műhelyben 

uralkodik. Ifjú Marján Sándor nagyon 

kedvesen fogadott minket és invitált a 

cukrászda megtekintésére. Nagyon 

köszönjük ezt a lehetőséget, hogy 

betekinthettünk egy cukrászda életébe 

 

Szikora Adél, Palencsár Vanda, Pap Ákos 

September    

WELCOME TO SCHOOL! 

The name September comes from the old Roman word 

'septem', which means seven, because in the Roman 

calendar it was the seventh month.  September is the 

start of the school year. Students return to school after 

the six week summer holiday. 
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Colour and find the animal! 

 

Sulidivat    

Egyik legjobb barátunk: a farmer 

Itt az ősz. Igaz, hogy a farmer nyáron is kényelmes viselet, de a legtöbben azért ilyenkor halásszuk 

elő a szekrényből kedvenc farmernadrágjainkat. Ha pedig – (esetleg) „kinőttük” volna őket, irány a 

bolt, a turkáló. Tapasztalataim szerint a vásárolt nadrágok nagy része farmer, mivel kényelmes, 

formálja az alakot, és jól variálható. 

Néhány szó az eredetéről: 

Az első  farmernadrág- melynek eredete a 19. századra nyúlik vissza- egy bizonyos 

fajta  pamutszövetből a „denim”-ből készül és jellemzően kék színű volt. A magyarhoz hasonlóan 

több nyelven is farmernek nevezik, de számos nyelvben átvették az amerikai „jeans” elnevezést. 

Eredeti formájában egy favágó megrendelésére készítette 1870-ben egy szabómester, aki az ehhez 

szükséges erős pamutszövetet – hogy a rávarrott zsebek minél erősebben tartsanak –, szegecsekkel 

erősítette meg. A nadrágnak a munkások körében nagy sikere volt. A 20. század közepéig 

munkaruha volt, amit nők és férfiak egyaránt viseltek nemcsak az amerikai gyárakban, de a farmerek 

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjs-s_9gIPPAhVBriwKHaYOAzoQjRwIBw&url=http://sitecoloring.dvrlists.com/green-arrow-coloring-pages.html&bvm=bv.131783435,bs.1,d.bGg&psig=AFQjCNGtpinMwvD3OYMSOyc9cUMKW2RuKg&ust=1473535250507712&cad=rjt
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és a cowboyok is ezt hordták. Az 1960-70-es években vált a szabadság és a függetlenség jelképévé, 

majd a rock szimbólumává és fokozatosan divatcikké. 

Napjainkra az eredeti farmernadrág jelentősen átalakult: többféle színben, stílusban kapható és 

többségük anyagát elasztánnal tették rugalmasabbá, kényelmesebbé. 

Egyik legnagyobb előnye, hogy jól beilleszthetjük a mindennapjainkba. Egy kis odafigyeléssel szinte 

bármilyen alkalomra megtaláljuk a megfelelő változatot.  

 

Egy jó alapdarab többféle stílussal is kombinálható: hordhatjuk romantikus csipkeblúzzal, különféle 

ingekkel, hosszú, vagy rövid zakóval, bőrdzsekivel, blézerrel, rövid vagy hosszú pulcsival, sőt 

sportfelsőkkel is. 

Minden évszakban praktikus: 

          

Hosszúszárú csizmával hordva 
optikailag nyújtja a lábat:  
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Alkoss vele bátran szetteket, csak találd meg hozzá a megfelelő kiegészítőt: egy csinos cipőt, egy jó 

táskát, egy vagány kalapot, napszemüveget, sálat vagy egy hangsúlyos ékszert! Itt egy pár ötlet. Jó 

keresgélést, lányok! 

      

HLÁ 

Versenyfelhívás az alsósokhoz! 

Kedves gyerekek! Az eltelt évek során azt tapasztaljuk, hogy tanulóink egyre kevesebbet olvasnak. 

Ezért egy versenyfelhívással fordulunk hozzátok: kéthavonta olvassatok el egy könyvet! 

A tanév végéig 4 regénnyel kell 

megismerkednetek. Egy regény elolvasására 

két hónapot kaptok. Minden második hónap 

végén egy tesztlap kitöltésével 

bizonyíthatjátok, hogy „értő olvasók” vagytok. 

A tanév végén a tesztlapok eredményét 

összegezzük. A legjobbak jutalomban 

részesülnek, az első helyezett a jutalom mellett 

megkapja „a 2016/2017-es tanév legjobb 

értő olvasója” címet. 

Az októberi elolvasandó könyv     

Eric Knight: Lassie hazatér 

A regény hozzáférhető az iskola könyvtárában. 

Jelentkezéseteket az osztályfőnököknél lehet 

leadni.  

 

Jó olvasást kívánunk! 


