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Kedves Olvasó! 

A 2016-2017-es tanév utolsó számát olvashatod. Befejeződött a tanév, a 8. osztályosoknak már 

lezajlott a ballagásuk is. Előttetek áll a hosszú szünidő, mindannyian élvezhetitek a megérdemelt 

pihenést. Néhány nap múlva sor kerül a tanévzáró ünnepségre, ahol mindannyian a kezetekbe 

kapjátok a bizonyítványaitokat.  

A szerkesztőség jó néhány tagja elbúcsúzik a Lenkey János Általános Iskolától, mert befejezte nálunk 

a tanulmányait. Elköszön a „ Szevasz Lenkey” két alapító szerkesztője Palencsár Vanda és Lovász 

Petra. Nagyon sok, kiváló cikket írtak az elmúlt években, az ő fejükből pattant ki az iskolaújság 

elkészítésének a gondolata. Sok sikert kívánunk távozó újságíróinknak, reméljük, hogy új 

iskolájukban is lehetőségük nyílik az írásra. 

A „ Szevasz Lenkey” minden olvasójának kellemes nyarat, jó pihenést kíván a szerkesztőség! 

Szeptemberben újra találkozunk! 

 

Emlékhelyek napja 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendezték országszerte a Nemzeti Emlékhelyek Napját. A 

május 13-i események célja, hogy a változatos programok révén a magyarországi történelmi és 

kulturális emlékeink létezése beépüljön a köztudatba. A mi városunk miről is emlékezne meg, ha 

nem a dicsőséges 1552. évi várostromról. Minden diák ismeri a Gárdonyi Géza által megírt regényt, 

de eljátszani az ostromot az egri várban, ágyúszó és csatakiáltások mellett, egészen más érzés. 

Iskolánkból 20 diák jelentkezett, hogy ezen a napon a török harcosok szerepében részt vegyen az 

ostromban a többi egri iskola tanulóival együtt. Több próba előzte meg a jeles napot, amikor is a 
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Dobó térről indulva a magyar és török katonák körbejárták a belvárost, hogy harca buzdító 

csatakiáltásukkal vonzzanak minél több látogatót a várba. A Püspöki Palota előtt a polgármester és 

az alpolgármester rövid megnyitó beszéde után elkezdődött az 1552. évi történelmi esemény 

megelevenítése. Hallhattuk Dobó István és a várvédők eskütételét, mely után megkezdődött az 

ostrom. A hős várvédők fakardokkal vívtak, visszaverve az Oszmán Birodalom katonáit. Ujjongva 

ünnepelték meg a győzelmet a gyerekek. Élmény volt őket nézni, mennyire komolyan vették a 

„játékot”. Az ő emlékezetükben már biztos, hogy fennmarad 1552 dicsősége. 

Miskolczi Ágnes 

 

 

Ballagás 

Már hosszú ideje készülődnek végzős 8. osztályosaink a ballagásra. Heteken keresztül tanulták a 

keringőt, amiről sokáig ők sem hitték, hogy színpadképes lesz valamikor. Milyen nagy lett az öröm, 

amikor hibátlanul sikerült eltáncolniuk a bécsi keringőt a sok szép ruhában. A lányok nagyon 

boldogan viselték, szinte királynői tartást felvéve, kecsesen suhantak kísérőik oldalán a parkettán. A 

szép szál fiatalemberek büszkén kísérték partnereiket a táncba. A szülők mindannyian meghatódtak 
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lányaik és fiaik táncát látva. Az anyukák és a nagymamák nem szégyellték a könnyeiket, az apukák 

és a nagypapák viszont óvatosan törölgették a szemüket lányaikat, unokáikat nézve. 

A bankett csütörtökön este került megrendezésre, ahol köszöntötték tanáraikat a ballagó osztályok, 

ismét eltáncolták a keringőt, majd ünnepi vacsorára került sor. 

Szombaton szép kis műsorral köszöntek el a 7. osztályosok a ballagóktól. Akik átadták iskolánk 

zászlaját utódaiknak, a leendő 8. osztályosoknak. 

Ebben az évben búcsúzott el az utolsó ének-zenei tagozatos osztály, akik a 8.b- ekkel együtt egy 

megható dalt adtak elő. A gyerekek arcán látszott a meghatottság, hiszen mégis csak itt töltötték el 

életük legfontosabb éveit. Olyanok voltak a gyerekek a rengeteg virággal a karjukon, mint egy színes 

mező. 

Az iskola vezetése a ballagási ünnepségen adta át a végzősöknek a jutalmakat és a díjakat, amelyeket 

8 éves munkájukkal érdemeltek ki. Ismét eltelt egy tanév és mi szomorú szívvel búcsúzunk a két 

osztálytól. Mindannyian nagyon értékes, jó képességű gyerekek, sok dicsőséget szereztek az 

iskolának a tanulmányi versenyeken és más fórumokon. Szívből kívánjuk, hogy új iskolájukban is 

legyenek sikeresek és boldogok! 

Szerkesztőség 
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Visszaemlékezés az elmúlt 8 évre 

Már alig emlékszem, hogy milyen volt elsősnek lenni. Pedig még csak 

8 éve volt. Viszont amire biztosan emlékszem, az az kellemes érzés, 

ami akkor tölt el, ha erre a néhány évre visszagondolok. 

A kíváncsiságra, hogy milyen lesz iskolába járni, új barátokra találni, ki 

lesz vajon a padtársam, vagy éppen az, hogy milyen lesz hetesnek 

lenni? Sokszor gondoltam arra is, hogy, hogy milyen érzés lesz 

megtanulni  írni, olvasni, számolni? 

Ezekre a kérdésekre hamar választ kaptam osztálytársaimtól és a 

tanító néniktől. Ahogy egyre nőttünk, úgy nőttek az elvárások. Egyre 

nehezebbek lettek a feladatok, a dolgozatok, konfliktusok  keletkeztek. Úgy gondolom mindegyikből 

tanulni tudtam. 

Az iskolai kirándulások is örök emlékek maradnak számomra. Az együtt töltött boldog, vidám percek, 

a játékok, a közös délutánok. Az iskolai ünnepségek, hangversenyek és az azokra való altív 

felkészülés. Köszönöm a lehetőséget, hogy ennyi helyen szerepelhettem akár a társaimmal karöltve, 

akár magamban. Nagyon köszönöm a lehetőségeket, hogy kipróbálhattam magam a különböző 

versenyeken és megmérettetéseken. Itt sem az eredmények számítanak, hanem az élmények, amit 

kaptam. 

Hálás szívvel gondolok vissza tanáraimra, akik az elmúlt 8 évben türelmesen megosztották velünk a 

tudásukat és próbáltak felkészíteni bennünket a további életünkre. 
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A tananyagba néhol belecsempésztek egy-egy személyes tapasztalatot, hátha azokat is a hasznunkra 

tudjuk fordítani. 

Az évek alatt rengeteg osztálytársunktól el kellett búcsúznunk és az eredeti osztályból csak tízen 

maradtunk, mégis azt kell mondanom, hogy szinte csak jó dolgokra emlékszem. Vagy ha tévedtünk 

is, mindig jó lett a vége. Eddigi életem legélménydúsabb és felejthetetlen 8 évéből lépek tovább 

pozitív élményekkel gazdagon, kíváncsian és mosolyogva. 

Köszönöm szépen Lenkey! 

Szikora Adél  8.a 

Határtalanul 

2017. május 9-12. között a 7. osztályosain  határon túli tanulmányi kiránduláson vettek részt. 

Nyugat-Szlovákiában és a bányavárosokban (Selmecbányán, Körmöcbányán, Besztercebányán) 

barangolt iskolánk 50 tanulója. Először az érsekújvári gimnáziumot látogattuk meg, majd Deákiban, 

Galántán, Dévényben és Pozsonyban ismerkedtünk a magyar történelem és művelődéstörténet 

jellegzetes helyszíneivel. A különböző színhelyeken felidéztük mindazt, amit irodalomtörténetből, 

történelemből, földrajzból, művészettörténelemből tanultak már diákjaink. Bejártuk a romos, régi 

várakat, ma is ép kastélyokat, emlékeztünk történelmünk nagy alakjaira, a híres történelmi 

családokra, álmélkodtunk egykori életmódjukon, borzongtunk a hozzájuk kötődő babonákon. 

 

Igazi, 21. századi időutazásban volt részünk, amit még színesített a határon túli emberek, diáktársak 

nemzethez és anyanyelvhez való ragaszkodásának, nyelvhasználatának, életvitelének mozaikszerű 

megismerése. 
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Sulidivat 

                          VARIÁCIÓK  VAKÁCIÓRA                              HLA 

Itt a nyár, itt a vakáció! Az egyre melegebb napok és persze a divat miatt is mind lengébb, és 

átlátszóbb darabokat halászunk elő a szekrényből… 

Az idei szezon slágerei: a bralette (melltartó top), a vállakat, szabadon hagyó ruhák, felsők, a rövid 

shortok azonban nem minden helyzetben előnyösek. 

Ha suliban vagy, vagy ha a nyaraláson például egy templomot nézel meg…Számtalan olyan helyzet 

adódhat, amikor ezekben az –egyébként divatos- ruhadarabokban ,,alulöltözöttnek” érezheted magad. 

És ekkor még nem beszéltünk a higiéniáról: egy mini shortban koszos helyen leülni nem túl ajánlott… 

Hogy legyünk egyszerre trendik is és hogyan feleljünk meg a társadalmi elvárásoknak?  

Szeretnék egy ötletet adni a kényelmetlen helyzetek elkerüléséhez. 

Az 

egyik legrégibb és leghasznosabb kiegészítőnk a kendő. Manapság rengeteg féle, méretű, színű, és 

mintájú kapható belőle. Egy nagyobb könnyű kendő összetekerve szinte bármely táskában elfér, 

sokkal könnyebb, mint egy kardigán, és bármikor elfedhetjük vele különböző testrészeinket.  

 Tipp: Ha esetleg pár patentot 

   varrsz a kendő szemben lévő 

   széleire, kardigán helyett is 

   használható. 

 

 

 

 

 

        

      Véd a nap ellen…. 

                                                               S, ha ügyes vagy, még 

                                                               ruhát is kreálhatsz belőle… 
forrás: pinterest 

 

 

 


