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Kedves Olvasó! 

Bizonyára észrevettétek, hogy az utolsó számunk megjelenése óta eltelt majdnem három hónap. 

Elkezdődött a 2017-es év, amihez minden kedves olvasónknak sok sikert, jó egészséget kívánunk! 

Az eltelt hónapok során számos programra, rendezvényre került sor iskolánkban és azon kívül is. 

Szeretnénk veletek megosztani mindezt!  

Jó olvasást, kellemes időtöltést kíván a szerkesztőség! 
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Egyetemi látogatás 

2017. március 9-én reggel 8 órakor hat Lenkeys tanuló ellátogatott az Eszterházy Károly Egyetemre. 

Az iskolaújság előző számában meghirdetett egy játékot, amellyel látogatást lehetett nyerni Klem 

Dénes tanár úr egy egyetemi énekórájára. Palencsár Vanda, Szikora Adél, Égető Kitti, Veréb Evelin, 

Farkas Roland és Tóth Fanni 8.a osztályos tanulókat érte a megtiszteltetés, hogy idő előtt 

belekukkanthattak abba, hogy milyen is egy énekóra az egyetemen. Hét egyetemista vett részt az 

órán, és mindegyikből énektanár lesz majd egyszer. Volt, aki a történelmet, magyart, vagy a matekot 

választotta második tantárgynak. Ebben a félévben a legtöbb órán arra készültek, hogy hogyan lehet 

felkészülni egy népdal tanítására. A mi diákjaink is egy ilyen órára ültek be.  

Az egyetemisták egyesével kiálltak a társaik elé és úgy viselkedtek, mintha már tanárok lennének. 

Összeállítottak egy népdalcsokrot, aztán pedig együtt énekelték el a dalokat. A végén pedig 

megbeszélték, hogy mi volt benne a hiba, hogyan lehetne érdekesebbé tenni az általuk elkészített 

anyagot. A diákjaink nem is gondolták volna, hogy mennyi mindenre kell figyelni egy népdalcsokor 

összeállításánál, amíg nem nézték meg ezt az órát. 

Mi. a „gyerekek” boldogan hagytuk el az épületet, hiszen beletekinthettünk abba, hogy majd mi vár 

ránk az egyetemen, ráadásul egy remek tanár mutatta meg nekik mindezt. 

Tóth Fanni 8.a osztály 
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Interjú Lázár Ritával 

Iskolánk egyik régi tanítványa, aki még Dudás Éva 

tanárnőnek az osztálytársa volt, jött el hozzánk, 

hogy beszéljen színes hétköznapjairól. Miért is 

színes?  

Nem egy munkahelyen tölti a mindennapjait, 

hanem különböző területeken dolgozik: színházi 

rendezőasszisztens, az Egri Sportmúzeum 

igazgatója, nemzetközi versenybíró, úszásoktató, 

fizikatanár, szenior úszócsapat tagja.   

Pillanatnyilag a Vizes Világbajnokság Bizottsági tagjaként is megállja a helyét. 

Mi is a dolga egy rendezőasszisztensnek? 

Ennek a munkának a próba folyamatában van jelentősége. Szervezőmunkának lehet inkább nevezni. 

A színházban egész évben jönnek egymás után az új darabok, így nincs megállás csak nyáron, ezért 

szinte alig veszek ki szabadságot. Ha például megkérdezik, mikor érek, rá sosem tudom, mivel van 

más munkám is, nem csak a színház. De térjünk vissza a színházhoz. 

Egy színdarab próbája kb. 6 hétig tart. Nekem kell egyeztetnem a rendezővel, hogy melyik nap, 

melyik helyszínen próbálunk. Van egy úgynevezett próbatábla, ami ki van téve a színház hátsó 

bejáratához, amire felírják, hogy mikor lesznek pl. A „La Mancha lovagja” próbái. Nem csak azt lehet 

innen megtudni, hogy mettől-meddig lesz a próba, hanem azt is, hogy kinek kell bejönnie, mit 

próbálnak.  Tulajdonképpen én vagyok a rendező jobb keze. A rendező a művészi megálmodója a 

darabnak, én meg a próba feltételeit teremtem meg. 

Ha például egy zenés darabról van szó, akkor a korrepetitort és a zenekart kell összekapcsolni.  A „La 

Mancha” lovagjában” nincs zenekar, a színész gépről lejátszott zenére énekel, ezt félplaybacknek 

hívjuk. Főpróbahétnek a bemutató előtti hetet nevezzük, olyankor egy próbánk kb. éjfélig is eltart. 

De nemcsak a próbafolyamat során vagyok ott, hanem az előadás alatt is. Figyelem, hogy ne nagyon 

térjenek el a premier állapotától, mert az előadás színvonalát rombolni nem lehet. Például ha valaki 

lebetegszik, akkor hívnom kell egy másik színészt, vagy a szereplők közül valaki elmondja a szövegét. 

Néha súgónak is be szoktam állni. A súgó az, aki az előadás közben követi a szövegkönyvet, és ha a 

színésznek nem jutna eszébe egy-egy mondat, vagy egy szó, besegít, de ez nagyon ritkán fordul elő. 

Szóval elég változatos a színházi munkám. Szeretem, ha két napom nem egyforma, de ez azzal jár, 

hogy nagyon kevés a szabadidőm. 

Hogyan lehet valaki rendezőasszisztens? 

Én például más területen dolgoztam korábban. Nekem teljesen más diplomáim vannak: geofizikus, 

fizikatanár, úszóedző, orosz felsőfokú nyelvvizsgám is van, szóval teljesen más, mint ami egy 

színházzal kapcsolatos. 

De ez egyébként úgy jött, hogy gyerekként szerepeltem a színházban és magával ragadott ez a 

csodálatos világ.  
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Később a recski bányában dolgoztam, már várható volt, hogy bezárják, ezért új állás után kutattam. 

Nagyon szerencsés voltam, hiszen pont akkor kerestek az itteni színházba rendezőasszisztenst és 

immár 30 éve, hogy ott dolgozom. Igaz nincs ilyen végzettségem, de ez nem jelent akadályt. Viszont 

az énektudásom sokszor nagyon jól jön, mert ha elém tesznek egy zongorakottát, akkor értem, hogy 

mi van odaírva. A fizikatudásomat a díszletek kiegyensúlyozásánál tudom hasznosítani. 

Miért nem azt a megszokott életformát választotta, mint általában az emberek? Arra gondolok, hogy 

több munkahelye is van és szinte semmi szabadideje. 

Személy szerint én nem bírnám az átlagos életformát. Szeretem, ha változatosak a mindennapjaim.  

Elmesélné egy napját! 

Felkelek, reggel 5-kor elmegyek edzeni hiszen, sportoló vagyok. Edzek 6-8-ig. Utána intézem a saját 

ügyeim: család, bevásárlás stb. Ezek után színház, majd oktatni megyek, néha a kettő között nyelvet 

is tanulok, szóval sok mindent csinálok. Hétvégén elmegyek néha koncertre, versenyre, 

meglátogatom a családomat.  

Meddig fogja ezt csinálni? 

Addig szeretném, ameddig élek, vagy el nem megyek nyugdíjba. 

Van olyan pillanat, amikor már nem lehet bírni ezt a pörgést? 

Persze van, olyankor elmegyek, egy olyan helyre, ahol senki sem tud elérni. Nagyon fárasztó tud 

lenni ez a munka, kell a kikapcsolódás.  

Mit csinál nyáron, amikor nincs színház? 

Táboroztatok, így kitöltöm a nyarat, de nem tudnám elképzelni, hogyha lenne két hónap 

szabadidőm, mivel foglalnám el magam. Gyerekkoromban is már ilyen pörgős hétköznapjaim voltak. 

Hány nyelven tetszik beszélni? 

Angolul beszélek a legjobban, oroszból felsőfokú nyelvvizsgám van, olaszul és még egy kicsit 

franciául is beszélek. Tanultam finnt, dánt, spanyolt. Ezen kívül más-más nyelvekből alap dolgokat 

tudok. Ez azért is fontos, mert amikor megyek egy nemzetközi versenyre vagy külföldön járok bármi 

miatt, meg tudjam magam értetni. 

Köszönjük az interjút iskolaújságunk nevében! 
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Minden iskolaújságunkban van egy nyereményjáték.  

Az interjúból feltettünk pár kérdést, és ha helyesen megválaszoljátok, értékes nyereményre 

tehettek szert. A nyeremény az interjú témájával kapcsolatos lesz. A színházi élet kulisszatitkaiba 

nyerhettek betekintést. A válaszokat a szokásos, „Szevasz Lenkey”, vagy Iskolaújság feliratú dobozba 

lehet bedobni. A helyes válaszadók közül négy nyertest sorsolunk ki. 

Sok sikert a megfejtéshez! 

1. Sorolj fel 3 munkát, amit a rendezőasszisztens végez! 

2. Milyen darabot próbáltak a színházban az interjú készítésének idején? 

3. Mit nevezünk főpróbahétnek? 

Palencsár Vanda 8.a 

 

M&M’s csoki golyók a farsangon 

Iskolánkban az idén február 23-án tartottuk a farsangi mulatságot. Napról-napra izgatottabban 

vártuk e napot. Osztályfőnökünkkel és az osztállyal sokat gondolkoztunk a műsoron, amit majd az 

alsós diákok és a szülők előtt adunk elő. Végül az M&M’s cukorkáknál maradtunk.  
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Ági néni ötlete nagyon tetszett az osztálynak, 

ezért úgy döntöttünk, hogy kartonpapírból 

készítjük el a jelmezt. Mivel 26 db „cukorka” 

elkészítése nagy munkával jár, ebben tanáraink is 

segítettek. Volt osztályfőnökünk, Csilla néni 

ötlete volt a koreográfia, amit a vidám zenére 

folyamatosan gyakoroltunk. Minden 

szabadidőnkben örömmel készültünk az 

előadásra. 

 

Farsang délutánján – 

szüleink és tanáraink 

segítségével  izgatottan 

készültünk a fellépésre. 

 

A fiúk és a lányok 

egységesen fekete 

pólót, nadrágot és 

zoknit viseltek, ami 

kényelmesebbé tette a 

táncot, és kiemelte a 

jelmez színét. 

 

A gyerekek, és a szülők körében nagy sikert arattunk előadásunkkal.  

 

Bíró Melánia  4.a 
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Valóban skótok a skótok? 

 Iskolánk két angol szakos tanára, Sós Anita tanárnő 

Angliában, Miskolczi Ágnes tanárnő Skóciában vett részt 

tanulmányúton az Erasmus+ keretén belül. A kurzusokon a 

változatos angol nyelvtanítás elsajátítása volt a cél. A két hét 

során naponta 7-8 órás foglakozásokon voltak angol 

anyanyelvű tanárokkal, házi feladattal minden napra, 

hétvégére is. 

 Morogtunk is, pont 

úgy, mint a diákok. 

Az anyanyelvi 

környezetben új 

tanítási 

módszereket, új 

embereket 

ismertünk meg. A 

csoportban spanyol, 

olasz, japán, lengyel, 

mexikói kollégákkal 

voltunk együtt. 

Különösen érdekes 

volt hallani a japán 

iskolarendszerről. Megtudtuk, hogy ott a gyerekek reggel 

nyolctól este nyolcig vannak az iskolában. De térjünk vissza 

Edinburgh-be (Skócia), amely olyan, mint egy középkori 

város. 

 Az iskola épülete, ahol tanultunk Harry Potter világát idézi, 

persze kisebb változatban. Itt található egy gyönyörű kastély, 

mely II. Erzsébet királynő nyári pihenő helyéül szolgál és a 

turisták is látogathatják. Sajnos a királynővel elkerültük 

egymást.  De annyiban szerencsénk volt, hogy az Angliára, 

Skóciára oly jellemző napi esőzés elmaradt. Az ott tanult 

tanítási módszerek hasznosak, mindennapi óráinkon be 

tudjuk építeni azokat.  

A skótok valóban skótok.  

Miskolczi Ágnes 
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Pódiumosok Prágában 

Kvaszinger Lili vagyok. Szeretek balettozni. Három éves korom óta 

a PÓDIUM Tánc- és Balettiskolában táncolok. Számtalan 

megmérettetésem volt már. Minden évben összemérjük 

tudásunkat az ország többi tánciskolájával Balatonfüreden, a Sirály 

Táncfesztiválon, s évente két országos versenyen is részt veszünk 

Budapesten. Ezen kívül házi koreográfus verseny megrendezésére 

is sor kerül minden évben, nemzetközi versenyen azonban a múlt 

év végén voltunk először. 

Régóta készültünk a prágai versenyre s 

reméltük, hogy jól sikerül. Hajnali 4-kor 

indultunk Egerből. A buszon jó volt a hangulat. 

Átlépve a magyar-szlovák határt meglepetten 

láttuk, hogy Szlovákiát hó borítja. Sajnos 

dugóba kerültünk, ami teljesen Csehországig 

tartott. Nemsokára elértük Prágát. Először 

megnéztük a várost, majd a hotelben elfoglaltuk 

a szállásunkat. A szálloda nagyon elegáns volt. A 

következő napot is a városban töltöttük. Prága 

gyönyörű város.  

Izgatottan feküdtünk le, ugyanis másnap volt a verseny. A megmérettetés napján, mikor reggelizni 

mentünk láttuk, hogy néhányan már fellépő ruhában vannak, s ez még izgatottabbá tett bennünket. 

Mi délután 2 körül léptünk színpadra. A szobáinkban készítettük el a frizuránkat, majd a ruháinkkal 

lementünk a nézőtér mögé öltözködni. Miután elkészültünk, bemelegítettünk. Párszor még 

elpróbáltunk minden táncot, aztán a színpadhoz mentünk, és vártuk, hogy mikor jövünk. Szólítottak. 

Felmentünk. Én nagyon izgultam. 

Eltáncoltuk az első versenydarabot, majd, 

átöltöztünk, és ismét vártuk, hogy szólítsanak. 

Ekkor már nem izgultam annyira. Sikeresen 

eltáncoltuk második számunkat. Nem sokkal 
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később a díjkiosztón izgatottan vártuk az eredményeket. A klasszikus balettünk a Forgatag 2. 

helyezett lett, viszont az „Összhangba” című modern táncunkkal 1. helyezettek lettünk. Nagyon 

boldogok voltunk. 

A prágai győztes csapatban rajtam kívül egy 

másik Lenkey-s diák is szerepelt. Kucsera 

Panna, iskolánk 6.a osztályos tanulója régóta 

csapattársam és jó barátnőm is. 2014-ben 

Barátság című táncunkkal együtt nyertük el a 

koreográfus verseny 3. helyezését. 

 

A verseny jól sikerült, nekem nagyon tetszett Prága, és az 

utazás alatt végig nagyon jól éreztem magam. Örülök, 

hogy ilyen sikeres csapat 

tagja lehetek. Másnak is 

ajánlom a balettot, aki 

szeret táncolni. 

Kvaszinger Lili  4.a 

 

 

 

 

 

 

Megemlékezés március 15-ről 

Hagyományainkhoz híven ebben a tanévben is az 5. osztályosok készültek fel osztályfőnökeikkel 

együtt az ünnepi műsorra. Közel egy hónapig tartott a felkészülés, szinte naponta próbáltunk, mert 

igen sok mozgás, tánc, balett, népi tánc került a műsorba. Idő kellett ahhoz, hogy egyszerre tudjunk 

lépni, táncolni, forogni, a zene ütemére. Persze azt se felejtsük el, hogy meg kellett tanulni a 

szövegeket és a verseket.  
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Nagyon izgultunk a műsor előtti napokon, hiszen nem könnyű kiállni az iskola tanárai és tanulói elé. 

Főleg, amikor átmentünk a Bartakovics Béla Közösségi Házba és a műsor helyszínén, a színpadon 

próbáltunk. Akkor láttuk és hallottuk először a zenével és a táncokkal együtt a teljes műsort. 
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A bemutató napján izgatottak voltunk, de minden nagyon jól sikerült. Ezt bizonyította a műsor után 

felzúgó, szűnni nem akaró taps. Akkor már mi is és osztályfőnökeink, Judit néni és Csilla néni is 

megnyugodtak. Az 5.a és az 5.b osztályok nagyszerűen helyt álltak, megérte a sok gyakorlás. Úgy 

érzem, hogy nemzeti ünnepünkről méltó módon emlékeztünk meg! Örülök, hogy én is részese 

lehettem ennek a szép műsornak!  

Huszár Szilvia 5.a  
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January 

 

Motto of the year: 

“Tomorrow is the first blank page of a 365 page book. Write a good one.” 

          /Brad Paisley/ 

January is the first month of the year. The first day of the month is known as New Year’s Day. 

Did you know? 

January is named after the Latin word for door /ianua/ , since January is the door of the year. 
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February 

 

 

February is the second and the shortest month of the year. The month has 28 days in common years 

or 29 days in leap years. 

February? It’s  Valentine’s Day!  

Each year on February 14th, many people 
exchange cards, chocolates, gifts or flowers 
with their special  ”Valentine”. The day of 
romance is named after a Christian martyr. 

 

Colour it!  
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Sulidivat 

SULIDIVAT 

Az év divatszíne 

 
A tavasz egyik legvonzóbb tulajdonsága, hogy a tél után színesebbé 

teszi napjainkat. A színek vidámságot hoznak a mindennapok 

egyhangúságába.  Az idei tavasznak is megvannak természetesen a 

maga divatszínei. Már a 2017. év színe a lombzöld is egy kellemes, 

tavaszt idéző, nyugalmat árasztó szín. 

Emellett sok a púder, a rózsaszín, a világoskék, s más lágy, telítetlen, 

pasztell árnyalatú ruhadarab a boltokban. 

 

Azonban nem mindenkinek állnak jól ezek a színek.. Fontos, hogy a ruhánk színe harmonizáljon a 

szemünk, a hajunk, a bőrünk színével. Hiába tetszik egy szín, ha felvéve sápaszt, kioltja bőrszínünket, 

vagy egybeolvad azzal. 

Egy ruhadarabnak alapvető feladata, hogy kiemelje viselője vonzó tulajdonságait, diszkréten irányítsa 

a figyelmet a szép bőrre, a dekoltázsra, az arcra, stb. Legyen figyelemfelkeltő, de ne kihívó, vagy 

ízléstelen. 

Szeretnék nektek néhány példával ötleteket adni ahhoz, hogyan illesszétek be az idei tavasz színeit a 

ruhatáratokba. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szőke, kék szeműek bátran 
kombinálhatják a lombzöldet 
kék színű ruhadarabokkal 

Sötétebb bőrűek választhatják 
a szín neonosabb árnyalatait 
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Bevállalósabbak a szín több árnyalatát 

kombinálhatják egymással. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha világos a bőrszíned és barna, vagy vörös a hajad, akkor ezt a színt kimondottan neked találták ki. 

 

 

 

 

A lombzöld jól harmonizál még a rózsaszín pasztell árnyalataival, az acélszürkével, a feketével, 

világoskékkel, és az okkersárgával is. 

Ha nem szereted ezt a színt, de szeretnél egy kis divatot csempészni az öltözékedbe, válassz egy 

hangsúlyos kiegészítőt! 

 

 

 

   

 Csak vigyázz, bele ne olvadj teljesen a természetbe! 

  

  képek forrása: Pinterest 

HLÁ 
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Versenyeredmények 

A XXI. Országos Mesevetélkedő területi fordulóján iskolánkat hét csapat képviselte: 

2.a osztály Mesekönyvek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.b osztály Mesevarázs 

4.a osztály Mesetudósok 

4.a osztály Varázslók 
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A következő fordulóra három csapatunk jutott tovább: 4.a osztály Mesetudósok, 

4.a osztály Varázslók, 4. c osztály Óriás Farkasok 

Minden versenyző csapatnak gratulálunk!   

Szalkai Mária 

4.b osztály Meseoritok 

4.b osztály Mesemesterek 

4. c osztály Óriás Farkasok 


