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Kedves Olvasóink! 

2016. novembere van, tegnap jöttünk újra iskolába az őszi szünet után. A tananyagoknak majd’ 

negyedén túl vagyunk, szépen működnek a szakkörök, a felkészítők, szép ünnepségeink is voltak. 

Tanulmányi- és sportversenyeken is eredményes helytállással bizonyítottak a Lenkeysek. Az őszi 

kellemes időt kihasználva több kiránduláson, túrán is részt vettünk. 

A megújult „Szevasz Lenkey” iskolaújságnak immár 2. számát olvashatjátok. Fogadjátok 

érdeklődéssel, lelkesen, úgy, ahogy mi, a szerkesztők ezt Nektek összeraktuk. 

Szeretnénk a későbbi lapszámokkal is érdekesek, aktuálisak lenni, amihez szívesen fogadunk minden 

jó ötletet, információt! 

Szerkesztőség 
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Az aradi hősök 

A Lenkey János Általános Iskola 6. osztályosai hagyományainknak megfelelően az iskolarádión 

keresztül emlékeztek meg az aradi hősökről. 

Néhány gondolattal szeretnénk nektek felidézni a történelmi eseményeket. 

Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék 

ítélete alapján Aradon kivégezték a magyar honvédhadsereg 12 tábornokát és egy ezredesét, akik a 

bukást követően kerültek osztrák fogságba. Így a nemzet vértanúja lett:  

† Aulich Lajos,  

† Damjanich János,  

† Dessewfy Arisztid,  

† Kiss Ernő,  

† Knézich Károly,  

† Lahner György,  

† Lázár Vilmos ezredes,  

† Leiningen - Westterburg Károly,  

† Nagysándor József,  

† Pöltemberg Ernő,  

† Schweidel József,  

† Török Ignác és  

† Vécsey Károly. 

† Pesten pedig ezen a napon végezték ki 

Batthyány Lajos volt miniszterelnököt. 

48-as tábornokainkat különös kegyetlenséggel végezték ki. Az ítélet azonban nem érte váratlanul a 

vezetőket, hiszen már a forradalom kezdete óta sejthették, hogy ha nem sikerül kivívni a 

függetlenséget, akkor halálos megtorlásban részesülnek. A tábornokok és a szabadságharcosok 

kivégzése azonban nem csak Haynau bosszúja volt, hanem maga a császár is egyetértett a tömeges 

kivégzésekkel. 

Érdekes módon az osztrákoknak segítséget nyújtó Miklós cár volt az, aki önmérsékletre intette a 

császárt, a megtorlás helyett a magyarok megbékítését tanácsolta, sőt, felháborodásának is hangot 

adott a kivégzések után. 

A kivégzéseket azért időzítették tudatosan október 6-ára, mert 1848-ban ezen a napon kötötték fel 

Bécsben a forradalmárok Latour hadügyminisztert. 

Az aradi vértanúk kultuszának története a kivégzés napjával kezdődik, szemtanúk elbeszélése szerint 

már 1-2 órával a kivégzések után hatalmas tömegek zarándokoltak arra a helyre. Mindenki sírt, 

imádkozott és ezen a napon minden bolt zárva volt. 

Október 6-a ünnepkése még a kiegyezés előtt is tiltott volt. Trianon után megszűnt a Bécstől való 

függés, így a forradalom ünneplése is szabaddá vált. 2001-ben a Nemzeti Kegyeleti Bizottság 

előterjesztése alapján október 6-a állandó nemzeti gyásznappá vált. Ezen a napon felvonják a 

gyászlobogót. 
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Mit ünnepeltünk október 23-án? 

 

Az 1956-os év slágere a „Bárhogyan lesz, úgy lesz" volt. Október 23-án azonban az egyetemi ifjúság 

és a hozzá csatlakozott tömeg azt mondta, ne legyen akárhogy. Elég volt a megalázottságból, a 

félelemből, a kiszolgáltatottságból, az éjszakai elhurcolásokból és a rögtönítélő népbírósági perekből. 

Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma és a szovjet 

megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a XX. századi magyar történelem egyik 

legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákok tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, 

és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be november 10-én. 

A Lenkey János Általános Iskola tanulói a 7. osztályosok által bemutatott ünnepi műsorral, valamint 

a 4. és 8. osztályosok táncával tisztelegtek a hősök előtt. Köszönjük nekik a megható előadást, 

amelyben nagy szerepe volt a felkészítő pedagógusoknak: Salánki Máriának, Holzer Alfrédnak, 

Juhász Róbertnének, Fodorné Kovács Editnek, Basa Annamáriának, Pásztor Ferencnek. 

Iskolánk honlapján megtekinthető a teljes műsor: http://lenkey-eger.hu/lenkeyiskola 

Szerkesztőség 

http://lenkey-eger.hu/lenkeyiskola
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Igazgatói dícséretek 

Az október 23-ai ünnepi műsorban való közreműködésért 

8. a: Daragó Kinga, Égető Kitti Ivett, Palencsár Vanda, Szikora Adél, Tóth Fanni, Veréb Evelin 

Anna 

8. b: Herceg Bálint 

7. b: Bacsó Dániel, Balogh Eszter Veronika, Csőke Evelin, Fajcsák Dávid Richárd, Fidler Dávid 

Krisztián, Gál Szabolcs Norbert, Herbák Marcell, Juhász Gábor, Keresztes Milán Nándor, 

Kortis Zalán Nimród, Kovács Kristóf, Magyar Nikolett Rita, Miklós Nándor, Szabados Kitti, 

Tóth István Benedek, Vörös Gergő Márk 

4. a: Estók Erika, Fazekas Maja, Kvaszinger Lili Anna, Ősz Petra Viktória, Péter Renáta Flóra, 

Smuczer Lenke 

Tanévnyitó műsorban való részvételéért 

4. a: Estók Erika, Péter Renáta, Smutzer Lenke, Fónad 

Sára, Vass Vivien, Tajti Péter, Esküdt Ádám 

4. b: Lépold Luca, Nagy Ábel Lehel, Ficzere Olivér Attila, 

Kun Botond, Maróti Villő 

4. c: Bíró Panna, Horváth Kristóf, Nagy Bálint, Szögedi 

Tamara 

1. a: Maróti Villő 

1. b: Demeter Flóra Anna, Sipos Szonja 

Néptáncosok:  

5. a: Abóczki Hanna, Barna Balázs, Huszár Szilvia, Varga 

Dávid 

5. b: Bóta Milán, Bukta Milán, Károly György, Kiss 

András, Kósa Márton, Mata Jázmin, Papp Máté, Sereg 

Áron  

Táncosok: 

2. a, 4. a: Péter Renáta, Estók Erika, Fónad Sára, Vass 

Vivien, Smuczer Lenke 

Énekkar: 

8. a: Égető Kitti, Gál Eszter, Kiss Zsófia, Odor Hajnalka, Palencsár Vanda, Szikora Adél, Tóth 

Fanni, Veréb Evelin 

7. b: Tóth István Benedek 

6. b: Erdélyi Áron, Estók Éva, Kusper Lili 

5. b: Kiss András, Papp Sámuel 

5. a: Abóczki Hanna, Horneczki Tamás, Naszvadi Csenge 

4. a: Esküdt Ádám, Tajti Péter 

3. b: Kusper Péter 
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A Mór városa által rendezett „Ezerjó Kupa” 

Úszóversenyen elért 6 első helyezéséért 

7. a: Bartyik Bianka 

Lénárt János Emléktúra 

1. hely: Kucsera Panna (6.a), Kvasinger Lili Anna (4.a), 

Kvasinger Jenő (2.a) 

Akrobatikus rock and roll bemutató a 

sportnapon 

Bartók Emese (6.a), Lénárt Ákos (6.b), Lénárt Zita 

(4.a), Sulya Dorina (4.a), Ősz Viktória (4.a) 

Rajzpályázaton díjazott munkájáért 

2. a: Erdei Marcell Dániel 

Taulmányi verseny sikerek 

Bolyai Matematika Csapatverseny 

Területi verseny (Heves- és Nógrád Megye) 

8. évfolyam: 

1. hely – tovább jutottak az országos döntőbe: (8. b) Fónad Gergely, Herczeg Bálint, Tóth 

Kristóf 

3. hely: (8.a) Gál Eszter, Séra Dávid, Tóth Fanni 

7. évfolyam: 

9. hely: (7.a) Bellei Dalma, Grátzer Éva, Köböl Nikol, Nagy Balázs 

5. évfolyam: 

14. hely: (5.b) Bóta Milán, Dudás Orsolya, Koczka Péter, Sillei Dóra 

Az általános iskolák 8. osztályos tanulóinak szervezett Neumann 

tantárgyi verseny 

Díjazottak (meghívást kaptak a november 23-i ünnepélyes eredményhirdetésre) 

INFORMATIKA (ALKALMAZÁS): Fónad Gergely, Tóth Kristóf 

MATEMATIKA: Herczeg Bálint 

FIZIKA: Tóth Kristóf 
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM: Bukta Szonja Anna, Gantenbein Svenja Silja 

ANGOL NYELV: Csőke Zétény, Gantenbein Svenja Silja, Tóth Viktória 

Dícséretben részesültek 

INFORMATIKA (ALKALMAZÁS): Tóth Viktória 

MATEMATIKA: Tóth Kristóf 

FIZIKA: Herczeg Bálint  

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM: Nagy Vivien 

Kutatók éjszakája ének-zene vetélkedő 

Két csapatunk indult, és mindkettő 

azonos pontszammal 1. helyezett 

lett! Mindannyian 8.a osztályosok. 

Szikora Adél, Égető Kitty, 

Palencsár Vanda, Veréb 

Evelin 

Farkas Roland, Tóth Fanni,  

Odór Hajnalka, Gál Eszter 

Szakmaismertető    

Interjú Klem Dénes tanár úrral 

Az elmúlt tanévben távozott el iskolánkból Klem Dénes tanár úr, aki mindannyiótokat tanított 

énekből és sokakat történelemből is. Dénes bácsi most az egyetemen tanít fiatal felnőtteket. 

Megkerestük őt a szerkesztőség néhány tagjával és Éva nénivel. 

Olvassátok szeretettel a vele készült interjút! 

– Mi a pozitívuma és mi a negatívuma annak, hogy most gyerekek helyett fiatal felnőtteket tanít? 

– Ez az a kérdés, amivel én még mindig nem tudok zöldágra vergődni. Most már hosszabb ideje 

tanítok az egyetemen, de még mindig nem szoktam meg. Egyszer minden felnőtt éltében eljön az 

a pillanat, amikor nehéz döntést kell hoznia. Eddig már 7 évet töltöttem el a Lenkeyben. Azért 

lettem tanár, hogy gyerekekkel foglalkozzam. Hirtelen adódott ez a lehetőség és én ki akartam ezt 

próbálni. Nekem még mindig hiányzik a gyerekekkel való foglalkozás, ami szerintem sohasem 

fog elmúlni. Azért nem, mert felnőttekkel foglalkozni teljesen más. Ők valójában nagyra nőtt 

gyerekek, fiatal felnőttek. Sokszor kell őket is nevelni, ugyanúgy, mint benneteket, csak 

másképpen. Mi a pozitívum? Egy általános iskola sokkal merevebb intézmény. Ott mindenkinek, 

minden nap be kell menni dolgozni ¾ 8-kor. Tanítani és nevelni is kell benneteket. Nektek 

ugyanúgy becsöngetnek, mint a tanároknak. Itt, az új munkahelyemen ilyen nincs. Az egyetemen 

nekem nagyon nagy beleszólásom van abba, hogy hogyan álljon össze az órarend. Megkérdeznek 
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arról, hogy mikor szeretném megtartani az óráimat. Van egy központi rendszer, amin keresztül a 

hallgatók felvehetik az óráikat. Most már nem lehet a hallgatóknak egy szakot felvenni, ebben 

visszatértek a régi módszerre. Fontos, hogy ne ütközzenek a hallgatók órái. Nekem ez óriási 

szabadság. 

– Mikor vannak Dénes bácsinak órái? 

– Hétfőn, szerdán két órám van, csütörtökön este ötig 

tanítok. 

– Milyen tantárgyakat tanít jelenleg az egyetemen? 

– Szolfézst tanítok a gondozónőknek, óvónőknek és a 

tanároknak. A tanároknak módszertant is tanítok. 

– Mi az a módszertan? 

– Ez a tantárgy arról szól, hogy hogyan kell tanítani az 

éneket. Nemcsak énekelni kell a hallgatókat 

megtanítani, hanem arra is, hogy, hogyan kell ezt 

csinálni a gyakorlatban. Az ének szakosoknak pedig 

kifejezetten módszertant tanítok. Azért is hívtak ide, az 

volt az első számú szempont, hogy megtanítsam a 

leendő tanárokat tanítani. Egyelőre több a szolfézs 

órám, mert több száz hallgató van, akiket énekelni kell 

megtanítani. 

– Van-e különbség a gyerekek és a hallgatók magatartása között? 

– Igen van, a csend. Egy általános iskolában, mint nálatok is van 480 gyerek, akiktől még délután 

is nagy zaj van mindenhol az épületben. Ezt a csendet még mindig nem szoktam meg az 

egyetemen. Furcsa, hogy jövök a folyosón és csend van, bejövök a tanáriba és ott is teljes a csend. 

A másik dolog az inkább kényelmi kérdés, ugyanis csak csütörtökön kell reggel nyolctól 

dolgoznom. Hétfőn tíz órakor kezdek, kedden egyáltalán nem tanítok, szerdán meg csak két órám 

van. 

– Mivel tölti az idejét Dénes bácsi, ha nem kell tanítania? 

– Doktori iskolába járok, mert csak úgy vállalhattam el az egyetemen a tanítást, ha közben elvégzem 

a doktori képzést. A képzés három éves, nekem még egy év van hátra.  Eredetileg bölcsész 

végzettségem van, a doktori képzés pedig az énekre vonatkozik. Itt is kell egy végső dolgozatot 

írni, de ebben csak saját gondolatok lehetnek, szemben a korábbi tanári végzettségemmel, ahol 

lehetett hivatkozni más munkákra is. A doktorátus megvédéséhez két XVIII. századi anyagot 

hasonlítok össze egy harmadikkal.  Már 250 évvel ezelőtt is foglalkoztak azzal, hogy, hogyan kell 

a szolfézst tanítani. Az eredeti szöveg latinul volt, de sikerült megtalálnom a magyar fordítást. 

Ezen kívül tanácskozásokra járok, előadásokat tartok. Jelenleg tanársegéd vagyok, de a 

tanulmányaim befejezése után a neveléstudományok doktora leszek. 

– Van-e magatartási gond az egyetemi hallgatóknál? 

– Igen van, bár nekem még soha nem kellett az óráimról kiküldeni egy hallgatót sem. Ugyanakkor 

szinte minden órán kell fegyelmezni egyeseket, a telefon használata miatt. 

– Előadást és szemináriumot is tart Dénes bácsi? 

– Igen, de itt is én határozom meg az órák támáját. Például Egerben eddig az ének tanszéken nem 

volt zenetörténeti előadás. Most már van, nézelődtem más iskolákban, ahol volt ilyen tantárgy. 

Kaptam az ott tanító tanártól segítséget is, de az egri órák előadásának témája már az én munkám. 
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– Mi a különbség az előadás és a szeminárium között? 

– Az előadásokon gyakran 100 hallgató is van a teremben, a szeminárium az kiscsoportos 

foglalkozás. 

– Mennyire hiányzik a Lenkey? 

– Nagyon sokat gondolok rátok és a tanárokra. Őszintén szólva a zsivaj, az nem hiányzik. A 

Lenkeyben sokszor volt olyan, hogy még ebédelni sem lehetett nyugodtan, mert mindig keresett 

valaki. Itt ilyen nem fordulhat elő, már azért sem, mert nálunk nincs központi ebédlő. 

– Könnyebb lesz-e a munka, ha elkészül a doktorival? 

– Bizonyára igen, de itt sincs leállás, mert mindig kell készülni az órákra, mert a hallgatók elvárják, 

hogy jól felkészült tanárok tanítsák őket, ez így is van rendjén. 

– Kinek ajánlaná ezt a szakmát? 

– Nehéz kérdés. Nem gondoltam arra 11.-es koromig, hogy tanár legyek. Addig azt hittem, hogy 

nem is szeretem különösebben a gyerekeket. De szerettem a történelmet és az éneket, így azt is el 

tudtam már képzelni, hogy őket tanítsam. Azt hiszem minden munkát, így az enyémet is szívből 

kell csinálni. Az nem elég, ha csak a gyerekeket szereted. nagyon szeretek muzsikálni és tanítani 

is. 

– Volt-e olyan tanára, akit nagyon szeretett, vagy utált? Akart-e rájuk hasonlítani? 

– Olyan tanárom nem volt, akire hasonlítani akartam, de olyan, akitől sokat tanultam, több is volt. 

Volt egy olyan tanárom is, akitől nagyon sokat tanultam szakmailag, de emberileg, tanárként rossz 

volt. 

– Gyerekként mi akart lenni? 

– Sokáig nem tudtam, hogy mi akarok lenni. 8 éves koromban kezdtem el dobolni, a szüleim mindig 

kérdezték, hogy valóban ezt akarom-e. Igen, ez nem volt kérdés. Ez az életem fontos része ma is. 

A színházban ezt most is megtehetem, dobolok. Ettől mindig jobb kedvem lesz. 

– Köszönjük szépen az interjút! Nincs messze az iskolánk, ha van ideje, látogasson el hozzánk! 

Szeretettel várjuk! 

Most három kérdést teszünk fel nektek. Egy kérdésre az interneten találhatjátok meg a választ, 

kettőre pedig az interjú alapján válaszolhattok. A helyes választ adók közül hárman jutalomban 

részesülnek: részt vehetnek Dénes bácsi egy egyetemi előadásán.  

1. Milyen egyházi tisztséget töltött be Eszterházy Károly? 

2. Milyen tantárgyakat tanít Dénes bácsi az egyetemen? 

3. Mi a témája a doktori disszertációjának? 

A válaszokat Kati néninek adjátok le december 9-ig! 
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Németországban tanul   

Interjú Nép Bogival  

Volt osztálytársamat, Bogit kérdeztem a mindennapjairól, aki családjával 

együtt Németországba költözött és ott folytatja tanulmányait. 

Hogy telik egy napod? 
– A mai napom nagyon jól telt, mert holnap lesz anyukám szülinapja és neki festettem egy 

képet. 

Milyen a német oktatás? 

– A németek több tanórát szánnak a „nagybetűs életnek”, nincs ének, technika és informatika 

óra sem. Helyettük van egy bizonyos POWI, ami itt a politika és gazdaságtan órát jelenti. Sok 

matek óra van és nyelvtan is. 

Sikerült-e beilleszkedned az új osztályba? Sok barátod van? 

– Az első napok nagyon 

nehezek voltak, de szerintem 

jól kezeltem és a jelenlegi 

helyzet szerint mindenki 

elfogadott. Igen sok barátom 

van. Az osztály 28 fős, ennek 

a három-negyed része minden 

egyes nap kommunikál 

velem. A többi tanuló nekem 

nem annyira szimpatikus, 

néha úgy érzem, hogy kicsit 

gőgösek. Velük ritkán 

beszélek. 

Mennyire más a német gondolkodás? Könnyen megérteted magad a többiekkel? 

– Eléggé más! Itt az emberek önállóbbak, mindent maguk intéznek. Éppen ezen a héten volt 

egy „projektwoche" (projekt hét), ami arról szólt, hogy az egész iskola külön kijelölt 

csoportokra osztódva főzött, kötött, batikolt, szerepjátékozott (ebben voltam én is).  

De visszatérve a témához ez a hét arról 

szólt, hogy a gyerekek csapatban és együtt 

érjenek el egy közös célt.  

Németországban olyan törekvések vannak, 

hogy ne az egyéni teljesítmény számítson, 

hanem az, hogy az emberek képesek legyenek 

együttműködni egymással. Ebben más itt 

minden és mindenki! Az osztálytársaim már 

tudják, hogy hogyan kell velem beszélni, mire 

tudok válaszolni. A tanárokat már jobban 

megértem, de ez teljesen természetes, mivel 
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ők lassabban beszélnek velem és szebb a kiejtésük. Ja és persze van egy nagyon fontos és 

eszméletlen jó dolog itt az iskolánkban. Nagyon sok külföldi gyerek jár az intézménybe, akik nem 

igazán tudnak németül és azért, hogy minél hamarabb meg tanuljanak jól beszélni, minden napos 

egy, vagy két órás tanfolyamot tartanak, ami személy szerint az én kedvenc órám. Ebben a 

csoportban tizenketten vagyunk. A nyelvtudásunk szerint van három csoport, a kezdő, a közepes, 

és a haladó gyerekek számára. Pillanatnyilag most még a kezdőben vagyok, de remélem, hogy 

lesz ez még jobb is. 

Tervezitek azt, hogy hazajöttök a közeljövőben? 

– Igen persze, és valószínűleg a tavaszi szünetben haza megyünk, de ez legyen meglepetés. 

Köszönjük a beszélgetést! 

Lovász Petra 8. a 

Iskolánk büszkesége   

Interjú Bartyik Bianka 7. a osztályos úszóval 

Szeptembertől tanul iskolánkban Bartyik Bianka. Szeretném nektek bemutatni ezt a különlegesen 

tehetséges lányt, aki mostanában már Egerben bűvöli el az úszósport ismerőit. Mi pedig büszkék 

vagyunk arra, hogy a mi iskolánkat választotta új tanintézményeként. 

– Hány éves korodban kezdtél el úszni? 

– -2010-ben kezdtem el úszni tanulni, de az edzőkkel nem nagyon boldogultam akkoriban, mert 

sok minden elterelte a figyelmem, s így végül is édesapám volt az, aki megtanított az alapokra. 

– Gyorsan kiderült az, hogy tehetséges vagy? 

– Igen, ezért aztán Békéscsabán, Tótkomlóson és Gyulán is 

foglalkoztak velem az edzők. De kellett egy jó erős klub, ahol 

hagyományai vannak az úszásnak. Így kerültem az Egri Úszó 

Klubba, ahol az edzőm Kovács Ottó. 

– Melyek azok az eredményeid, amelyekre nagyon büszke vagy? 

– Tavaly  

 100 méter pillangón országos 1. helyezést értem el,  

 100 méter háton 2.  

 200 m gyorson 3.  

 100 méter gyorson 1.  

 200 m háton 5. és  

 200 méter vegyesen 6. lettem az Országos 

Bajnokságon.  
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– Az idei évben  

 a régi csapatommal, a Gyulai Várfürdővel országos vidékbajnokok lettünk 4x100 

méteres gyorsváltóban, és  

 2. lett a csapat 4x100 méteres vegyesváltóban, amelyben én a hátat úsztam.  

– Az idén nyáron  

 újra országos bajnok lettem 100 méteres pillangóúszásban,  

 valamint 3. 100 méter háton.  

– Ezen kívül tagja vagyok a korosztályos válogatottnak, a „Jövő Bajnokainak”. 

– Mi a kedvenc úszásnemed? 

– Legjobban a pillangóúszást kedvelem. 

– Egy iskolatársad, aki szintén kiváló úszó, Kovács Attila mesélte, hogy számára nagyon meglepő 

látni azt, hogy az edzéseken sohasem úszol olyan jó eredményeket, mint a versenyeken? Mi ennek 

az oka? 

– Igen ez sokakat meglep. Az az igazság, hogy én a versenyekre tudom magam „felspanolni”, így 

akkor vagyok a legeredményesebb. 

– Hogy érzed magad Egerben, vannak-e már barátaid? 

– Nagyon szeretek Egerben lakni, szép a város, közel van minden, 

a lakás, az iskola és az uszoda is könnyen elérhető távolságban 

van. Igen, vannak már barátaim az iskolában, mindenki nagyon 

kedves velem. Az különösen jó érzés, hogy itt a Lenkeyben 

becsülik azt, hogy én úszom. Békéscsabán ezt nem értékelték 

ennyire. 

– Az úszáson kívül mit szeretsz még sportolni? 

– Síelni, futni, teniszezni. 

– A szabadidődben mit szoktál általában csinálni? 

– Nincs sok szabadidőm, de ha van pár percem, akkor az 

állataimmal játszom vagy olvasok. 

– Úgy tudom, hogy az úszóknak is ügyelni kell a súlyukra. Mi a kedvenc ételed? 

– Bizony, ez így van, de nálam egy gépi vizsgálattal azt állapították meg, hogy híznom kellene 4 

kilót. A kedvencem a tejberizs, szeretem az édességeket is, de azokból csak keveset lehet enni. A 

gyümölcsök közűl pedig a dinnyét szeretem. 

– Bianka! Köszönöm az interjút, sok sikert kívánok neked az úszásban! 

Pap Ákos 6. b osztály 
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Rajzpályázat! 

Újságunk rajzpályázatot hirdet meg, melynek 

címe: Őszi levélhullás 

Feladat: 

 Őszi színekkel jelenítsétek meg ennek az 

évszaknak a hangulatát, növény és 

állatábrázolásokon keresztül. 

 A rajzot A/4-es rajzlapon a kihelyezett 

ládába tegyétek be! Bármilyen technikával 

dolgozhattok. Pl. festés, ragasztás, színes 

ceruza, zsírkréta, olaj, pasztell, vagy filctoll. 
 Az első három helyezett jutalomban 

részesül. 

 Beadási határidő: 2016. december 10. 

 A válaszokat Kati néninek adjátok le 

december 9-ig! 
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Jutalmak! 

Az előző számunkban olvashattatok egy 

szakmabemutató interjút, amely Marján 

Sándorral, az egri Marján Cukrászda 

vezetőjével készült. Akkor közzé tettünk egy 

felhívást, mely szerint, aki helyesen válaszolja 

meg a feltett kérdéseket, jutalomban részesül. 

A nyertesek: 

 Papp Samu 5. b osztályos tanuló 

 Fodor Luca 3. a  osztályos tanuló 

 Magyar Enikő 3. a  osztályos tanuló 

Nyereményüket Bánhidyné Dudás Éva néninél 

vehetik át. Gratulálunk! 

Szerkesztőség 
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Az ADIDAS sportmárka története 

Ma nincs olyan ember a földön, aki ne ismerné és viselné az Adidas 

sportmárka termékeit, de ismeritek-e a kialakulásának történetét? 

Az Adidas márka egy megvalósult mese. Az I. világháború után egy 

Nürnberg (Németország) melletti kis faluban egy péklegény megunta a 

liszt illatát, gondolt egyet és 1920-ban, 20 évesen átvette édesapja 

cipészműhelyét. 

Ez a fiatal legény különös vonzalmat érzett a sportok iránt, ezért elkezdte látogatni a 

sporteseményeket, és tanulmányozni a sportmozgásokat. Azt vette a fejébe, hogy olyan sportcipőket 

gyárt, amelyek különlegesek, a sportágaknak legjobban megfelelnek. 

Első cipőit még vászonból készítette. Egyes feltételezések szerint a három csíkot megerősítésképpen 

használta a cipő jobb tartása érdekében, mások úgy gondolják, hogy a kezdetektől törekedett egy 

egyedi ismertetőjel megjelenítésén. 

1924-ben testvérével közösen megalkotják a „Dassler Fivérek” nevű céget. 

Első jelentős sikercipőit futók használták, az 1936-os berlini olimpián Jesse Owens az ő szöges 

cipőiben nyeri aranyérmeit. 

1925-től készít speciális labdarúgó cipőket stoplikkal. 

1931-ben már tenisz cipőket is gyárt. 

1937-ben már 30 különböző cipőt készít 11 sportág számára. 

1947-ben, amikor a cég egyre sikeresebb,100 alkalmazottal jelentős mennyiségű cipőt gyártanak, a 

két testvér között is kitör a háború. Vitáik oda vezetnek, hogy különválnak, a falucska két szélére 

költöznek és életük végéig ki sem békülnek, többet egymással nem beszélnek. 

1948-ban Adolf Dassler, a szegény 

péklegény, becenevéből: Adi és családneve 

kezdőbetűiből megalkotja az azóta 

világhíres ADIDAS–t. 

Testvére Rudolf Dassler pedig a PUMA 

sportmárkát. 

Adolf Dasslert az 1954-es labdarúgó 

világbajnokság tette hallhatatlanná. A 

döntőt a német válogatott a magyar „Arany 

csapat” ellen játszotta. Az esős időjárásban a 

csúszós talajon kiélezett volt a küzdelem, 

mikor is a félidőben a német csapat focistái 

az Adidas labdarúgó cipőikbe becsavarták a 

stoplikat, és így sikerült legyőzniük a csúszkáló magyar válogatottat. 
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A csodafegyvernek számító csavaros stoplik lehetővé 

tették, hogy mindig az adott időjárásnak és a 

körülményeknek megfelelő cipőben játszhassanak a 

focisták. A „Das Wunder von Bern” (Berni Csoda) című 

film örökítette meg ezt a felejthetetlen összecsapást! 

1970-től minden jelentős labdarúgó mérkőzést már nem 

csak Adidas cipőben, hanem Adidas labdával játszanak. 

Az első klasszikus focilabdát a mindenki által jól ismert 

fekete-fehér „Telstar” névre keresztelték. 

Így kezdődött az Adidas márka elterjedése, a cipők után ma már sporttáskákat, sportszereket, 

sportruházatot is készít a cég, a legszélesebb sportági skálán, a tenisztől a golfig, a labdarúgáson, 

atlétikán át.  

Tehetséges sportolókat támogat a cég, kiemelkedő sporteseményeket szponzorál Adolf Dassler halála 

után is. 

Ha meglátod a három csíkot, az eredeti és első ismertető jelét, vagy később a ruházaton megjelenő 

három sziromból álló levelet az Adidas Original jelképét, jusson eszedbe ez a megvalósult álom. 

Ha ma vásárolsz Adidas termékeket, a legújabb logóval találkozol, a három csík egy háromszögben 

emelkedő hegyet jelképez. Egy kihívásra szólít fel ez a jel: mindannyiunk előtt van egy hegy, egy 

megmászandó csúcs, akár az életben, akár a sportban, amit kitartó munkával le lehet és le kell 

győznünk! 

Vedd hát a sportcipőd, és indulj! 

Románné Dóra Zsuzsanna 

SULIDIVAT 

A divat mindig meghatározó, s vannak szerencsések, a ,,minden jól áll neki" típusú lányok. Azonban 

az alkat legtöbbünket (a helyes táplálkozás és a mozgás ellenére is) sokszor nehézségek elé állít.  

Az alkatod besorolásához sok segítséget találsz az 

interneten. Érdemes rákeresni  a testalkat típusok 

címszóra, nem nehéz kiigazodni, s tanácsokat is 

kaphatsz, de azért próbálj szelektálni köztük. A 

megfelelő ruha kiválasztása nem mindig könnyű: 

lehet, hogy nem érzed jól magad abban, ami 

ajánlott a te alkatodhoz. Rosszabb esetben akár 

nevetségessé is válhatsz… 

Lehetsz divatos kevésbé tökéletes alakkal is, a két kulcsszó: ellensúlyozás és figyelem elterelés! A 

feladat csupán az, hogy próbáld a szemet az általad kevésbé tökéletesről, a szerinted vonzóbb 

testrészeidre irányítani! 
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Mindezt persze ízlésesen tedd! Egy jól megválasztott fazon, a megfelelő szoknya vagy nadrág hossz 

eltalálása, egy derékra kötött ing, egy színes sál, egy hangsúlyos öv, vagy, bizsu néha csodákat képes 

tenni…  

Néhány fortély:  

Ha „körte” az alkatod célszerű olyan ruhát választanod, ami kihangsúlyozza a 

vállaidat: például egy egyszínű felső V-kivágással, hangsúlyos nyaklánccal, 

vagy színes kendővel ügyesen tereli el a figyelmet a csípőtájékról… Egy kockás 

ing, vagy egy fodros felső esztétikailag szintén erősíti a felsőtestet  

Ha „alma” alkatú vagy, és a cél, hogy elrejtsd kissé kerekded hasadat, akkor 

azok a ruhák, melyek a derékra helyezik a hangsúlyt, jó barátaid lesznek. Egy 

derékban szűkített darabbal, egy hangsúlyos övvel ügyesen megteheted. 

Ha minden erőfeszítés ellenére nagyobb méretekkel rendelkezel, 

akkor sem a bő, sem a túl szűk ruhák nem jelentenek jó megoldást. A  molett 

lányokon is nagyszerűen mutatnak a derékhangsúlyos ruhák, melyek 

kiemelik a nőies vonalakat. Ezen kívül egy hosszú kardigán, egy mélyebb V 

kivágás optikailag nyújt, a hosszú szárú csizma nyújtja a lábakat, a világos 

cipő szintén hosszítja a lábakat, s bár sajnos nem divat, mégis egy magas 

derekú egyenes vonalú nadrág bármilyen más fazonnál tökéletesebb alakot 

adhat.  

Persze minden szezonban elsősorban az aktuális divatnak hódolj, de legyenek jól bevált 

ellensúlyozó, figyelemelterelő darabjait, s csempészt be őket a kollekciódba!  

Jó válogatást! 

HLÁ 

forrás:divány.hu, ellemagazin.hu, http:miotti.blog.hu, Teltvilag Blog 

Zumba 

 
Ha az én nyelvezetemre kellene lefordítani a zumba szót, akkor azt mondanám, hogy örömtánc. 

A tánc, számomra szerelem. Meghallom a zenét és elfelejtem minden bánatom. Ha a zene tánccal 

párosul, akkor kikapcsolódom, elengedem a mindennapok gondjait. 
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Mindenkinek szívből ajánlom ezt a táncot, mert azt hiszem, hogy az élet velejárója a mozgás. Ha a 

mozgáshoz még jó zenét és társaságot kapok, akkor az felszabadít. Oldja a feszültséget. Az óra 

végére teljesen felfrissülök, jó kedvem lesz. 

Minden korosztály megtalálható ezeken az órákon, a kicsi gyerekektől a nagymamákig.  

Ha van hozzá kedvetek, gyertek és próbáljátok ki ezt a mozgást! 

Fodor Ildikó 

 

Környezetismeret óra a természetben 

Szeptember egyik szép napos délutánján egy rendhagyó környezetismeret órát tartottunk 

Felsőtárkányban. A „fárasztó” buszozás után egy kis pihenőt tartottunk a Bükki Nemzeti Park 

központjában.  

Miután feltérképeztük a környéket, erőt gyűjtöttünk 

a túrához. 

 

Az erdőbe kisvasúttal utaztunk, ami nagyon élvezetes volt. Útközben megálltunk, és megnéztük és 

megetettük a Vadaspark állatait. 
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Folytatva utunkat előkerestük azokat az eszközöket, amelyek segítségünkre lesznek az erdő 

felfedezésében.  

         

Az erdész bácsi 

sokat mesélt nekünk 

a környező fákról, 

bokrokról, 

termésekről, 

bogyókról, 

tobozokról, és még 

sok mindenről. 

 

 

Közben, egyesek 

mindent alaposan 

megvizsgáltak,…  
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mások csak gyűjtögettek, és gyűjtögettek…  

 

Miután mindent alaposan megfigyeltünk, megmértünk, megbeszéltünk a látottakat. 

 

        

Fáradtan, de rengeteg élménnyel gazdagodva tértünk vissza a városba. Technika órán gyönyörű 

termésképeket készítettünk.  

 

4.a 
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Halloween 

HALLOWEEN HISTORY 
Halloween is a holiday celebrated  on the night of October 

31. The word Halloween is the shortening of All Hallow's 

Evening. Halloween is a fun and spooky holiday. You can 

make a Jack-O’-Lantern with a scary face. There are other 

decorations, like bats, skeletons, black cats and witches.  

On this holiday you can wear a costume. You can go trick-

or-treating from house to house. You can say ”Trick or 

Treat” than you will get some candy. 

Traditional activities include: 

 

-trick or treating 

-bonfires 

-costume parties -carving jack-o-lanters 
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Find the words! 
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Crossword puzzle 

 

 

 

 


