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Kedves Olvasó! 

A „Szevasz Lenkey” 2017/2018-as tanévi 1. számát olvashatjátok. Iskolaújságunk korábbi szerkesztői 

elballagtak iskolánkból, így újabb tagokat kellett toboroznunk. Ha esetleg lenne olyan diák, aki 

szívesen bekapcsolódna a munkánkba, szeretettel várjuk a szerkesztőségben. 

A tanév során négy szám jelenik meg, amelyben aktuális témákat érintünk, de megjelennek új 

rovatok is. Minden olvasónkat arra buzdítunk, hogy vegyetek részt a kiírt pályázatainkon! Az idén is 

lesznek jutalmak a helyes megoldást beküldő tanulók számára. 

Arra kérünk benneteket, hogy jelezzétek véleményeteket jobbító szándékkal a szerkesztőség felé, 

de ha van jó javaslatotok, vagy érdekes témátok, azt is szívesen várjuk! 
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Ezt látni kell! 

Az 1956-os forradalom 61. évfordulójára rendezett megemlékezés az Egri Lenkey János 

Általános Iskola 7. évfolyama előadásában az egri Bartakovics Művelődési Házban zajlott. A műsort 

először az alsó, majd később a felső tagozatosoknak adták elő. Az esemény a Himnusz eléneklésével 

vette kezdetét, majd a 7.-esek felvonultak a színpadra. Az előadás hűen tükrözte a történelmi 

eseményeket, zenei válogatása és képi világa a forradalom szellemét közel hozta a ma emberéhez.  

 

A jól koreografált és dinamikus mozgáselemeket a 7. évfolyam együttműködése tette 

hitelessé és izgalmassá. Az első színpadi kép a kilátástalanságot, az akkori magyarok életét és 

életkörülményeit szimbolizálta.  

 

A nép elkeseredése forradalomba torkollott, mely során szimbolikusan leverték az elnyomás 

jelképét a vörös csillagot. A háttérben, a vetítőn a korabeli események eredeti képsorai jelentek 

meg. Ezzel párhuzamosan a színpadon korhű öltözetben elevenítették meg a forradalom 

eseményeit. A megemlékezésen helyet kapott az 1956-os melbourni olimpián a magyar vízilabda 

csapat szovjetek elleni véres küzdelmét bemutató filmrészlet is. A forradalom leverése után a 
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hazájuktól búcsúzó magyar forradalmárok külföldre menekülését mutatta be a következő jelenet. A 

háttérben a korabeli felvételek láthatóak, egy kicsi bőrönddel árkon-bokron át menekülő 

emberekről. Az előadás fergeteges színpadképpel zárult, melyből éreztük, hogy a forradalom hősei 

nem hiába haltak meg. Ha egy szóban kellene definiálnom a műsort, azt mondanám: WOW. 

Bolyós Rebeka 
8.a 

Interjú Jaksi Zoltán fényképésszel 

– Szeretném megkérdezni, hogy már gyermekkorában is fotós akart-e lenni, vagy ez az elképzelés 

később született 

Ez valójában spontán alakult ki. Mindenkinek van egy érdeklődési területe, de ez még nem 

feltétlenül tudatos. Ha visszagondolok az általános iskolai évekre (7-8. osztályról beszélek) 

farsangkor nagyon sok gyerek beöltözött különféle jelmezekbe. Hát én nem, én inkább 

fényképeztem. Olyan természetes volt, hogy én majd fotózni fogok, nem is kellett ezt külön 

megbeszélni. A fényképezés mellett nagyon szerettem rajzolni. Tanulmányoztam a festészetet, 

jelentkeztem a főiskolára, rajz-földrajz szakra. A festészetben van kompozíció, színek, fények, 

árnyékok, ezt az ismeretet fel tudtam használni a fényképezésben is. Próbálkoztam a festészettel, 

de rájöttem, hogy a fényképészetben is ki tudom magam úgy fejezni, mint a festészetben. A 

figyelmem teljes mértékig a fotózás felé fordult. Ennek van egy kreatív része: meg kell, látni a szépet 

meg a jót, vagy esetleg azt, amit más nem vesz észre. Az a szépsége a dolognak, hogy mindig valami 

újat alkot az ember. Nagyon szeretem, ha a fotók vidámak, felhőtlenek. Minden évszaknak megvan 

a szépsége, a tavasznak, a télnek, a nyárnak, úgy összességében ez az a terület, amin elindultam, 

továbbfejlesztettem magam. 1992-ben végeztem el a fotós iskolát Budapesten. Lassan 25 éve 

foglalkozom fényképészettel. 

– Mit jelent Önnek a fotózás?  Hivatásként tekint-e rá, vagy csak a munkája? 

Ezt nem lehet csak munkának tekinteni, mert ha valaki csak munkának tekinti nem lesz igazán 

jó fényképész. Ennek belülről kell jönnie. Amikor kifizetik a munkát, az nekem csak félsiker, akkor 

örülök igazán, ha tetszik a végeredmény. Ha kifizetik, és nem tetszik, akkor legszivesebben 

visszaadnám az árát, mert a munka minket is minősít. Amit egy átlagos ember nem vesz észre, azt a 

szakma észre fogja venni. És a szakma előtt is igazolni kell azt, amit létrehoztunk. Nekem abszolút 

az életem része a fotózás. Ez egy kreatív munkafolyamat, én sohasem tudnék monoton munkát 

végezni.  

– Mindig tart magánál fényképezőgépet, amivel ha meglát valami érdekeset, akkor lefotózhatja? 

Igen ez logikusan hangzik, így is kellene, hogy legyen. A sok felszerelés miatt nem tudom 

mindig magamnál tartani. Nagyon sokat fejlődött a technika, de azért valljuk be, egy kis 

fényképezőgéppel nem lehet olyan komoly képeket készíteni. Annál rosszabb nem történhet, mint 

amikor elkészül egy kép, nagyon jó a téma, de a minősége nem megfelelő, így pedig nem tudom 

felhasználni sehol. Ma már azt ajánlom másoknak is, hogy nagyon profi, kis gépek vannak, amelyek 



 

5 

nagyjából azt a színvonalat hozzák, mint a nagy gépek. De amikor spontán látok meg valami 

érdekeset, akkor mindig kis gépet érdemes használni. 

Gyárfás Blanka 
7. b.  

Az alábbi kérdésekre tőletek várunk választ!  

1. Milyen iskolát kell elvégeznie annak, aki fotós szeretne lenni? 

2. Mi a hasonlóság a festészet és a fényképészet között? 

3. Milyen jelmezt viselt a riportalany gyermekkorában a farsangon? 

 

A megoldásokat a földszinten elhelyezett dobozba tegyétek bele! 

Értékes nyeremények kerülnek kisorsolásra, Jaksi Zoltán felajánlásával: 
1. díj: Fotósorozat készítése a fényképésszel CD-re írva 

2. díj: Vezeték nélküli egér 

3. díj: Pendrive 
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Halloween 

Halloween is a  typical event in Anglo-Saxon countries,but now it is spread all over the world. It’s an 

Ancient Celtic tradition. They date back to the time of the Romans when they ruled Great- Britain 

and North France. The most distinguished feast of the Celts was Samhain. It was not forgotten by 

the spread of Christianity. For the faithful, the last day of October represents the thinnest dividing 

line between the dead and the living beings. The holiday remained in the Scottish, and the Welsh 

traditions. The most important symbol of Halloween is the pumpkin. The saying goes to Jack and 

the devil. This time of the year people wear masks and hunt for apples. 

 

Kovács Ádám 
6.a 
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Jubileumi Makk Marci hét 

A Makk Marci hét története 

1987-2017 

1987. novemberében alsó tagozatos iskolai programként került megrendezésre első alkalommal a 

„Makk Marci” hét. A névválasztást a diafilmen, ill. könyvben, színezőkben megjelenő figura adta… 

Makk Marci egy derék gyerek, 

Mindig vidám, sokat nevet. 

Játszik, ugrál, tornázik, 

Hóban csúszkál, nem fázik. 

Télen-nyáron jól mulat, mert 

egészséges, mint a makk! 

Ezzel indult útjára játékos egészségfejlesztő hetünk, melynek célja az egészséges életmódra nevelés 

volt, és ez ma is. 

A gyerekek körében nagy tetszést arattak az újdonság erejével ható programok. Faliújság készítése, 

a Makk Marci figura megjelenítése, különféle gyűjtőmunkák, az osztálytermek feldíszítése, plakát-

és rajzpályázat, a megrendezendő vetélkedő. Tornáztunk a szünetekben, egészséges tízórait 

készítettünk, kirándultunk hétvégén. Az első programhét olyan eredményes lett, hogy ezután 

minden évben megismételtük. Évenként több és változatos programmal bővítettük a hetet. A 

teljesség igénye nélkül sorolok egy pár módszert, tevékenységet, melyet beépítettünk 

projektünkbe. 

 Előadások, filmvetítések. 

 Tisztasági verseny, tisztasági őrjárat  

 Sportvetélkedők – osztályok közötti sportversenyek 

 „Gyerobik” – órák közötti szünetekben torna az udvaron, tornateremben 

2001-ben a felső tagozat diákönkormányzata is csatlakozott a programokhoz, így egész iskolánk 

részt vett a Makk Marci héten. 

Az egészséges életmód népszerűsítésével a szülők körében is partnerre találtunk. Így születhetett 

meg: 

 Vitaminporta-ahol a szülők zöldség-gyümölcs kóstolóval fogadták a tanulókat 

 Gyümölcsszobrászat- terménybábokat készítettek otthon a gyerekekkel együtt. A kész 

munkák az iskolai folyosókon állítottuk ki.  

 „TEÁK UTCÁJA” –gyógynövényekből készített teákat kóstolhattak a gyerekek a folyosókon 

 Salátakészítés –amit nagy örömmel készítettek 

A programhéten megrendezésre kerülő vetélkedőkön: totó, feladatlapok, öltözködési verseny. 

Tisztálkodási felszerelések felismerése tapintás útján. A kóstoló, ahol zöldség és 

gyümölcsdarabkákat kellett beazonosítani ízlelés alapján. 
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Hagyománnyá vált a héten szervezett iskolai kirándulás, amely tartalmában kapcsolódott a 

témahéthez. Pl. Mezőgazdasági Múzeum, Természettudományi Múzeum, Planetárium. 

Meghívott előadóink, orvosok, fogorvosok, kozmetológus szakember, az ANTSZ dolgozói, védőnőnk 

is folyamatos segítséget nyújtottak a szervezésben, előadások megtartásában.  

Azóta-30 éven keresztül-minden novemberben megtartottuk az egészséges életmóddal kapcsolatos 

programhetünket, mely iskolánk hagyományává vált. 

 

Úgy gondoljuk, az eltelt 3 évtizedben, az iskolánkban 

összegyűjtött tapasztalatok alapján, újszerű 

gondolkodási móddal változást indítottunk el. 

Mindvégig feladatunk volt, hogy az örömteli 

légkörben végzett, játékos elemekkel tarkított 

tevékenységek és természetes játékhelyzetek, 

mozgások közben szerzett ismereteket a 

mindennapokban is használják. Az egészségfejlesztő 

tevékenységekkel megalapoztuk egészséges testi-

lelki fejlődésüket. 

Olyan gyermekek is sikerélményhez jutnak a hét 

során-különböző feladatmegoldások, mozgásformák 

által, akik eddig nehezen, vagy egyáltalán nem voltak 

„mozgathatók”. 

 

Ezen a jubileumi héten újszerű ötletekkel, 

feladatokkal igyekszünk még színvonalasabbá tenni 

egészségnevelési programunkat. 

 

Az őszi szünet előtt előzetes feladatokkal bíztuk 

meg a gyerekeket. Egyéni, csoport és osztály 

versenyeket hirdetünk, díjazunk. Szeretnénk, ha idén kiléphetnénk az iskola falain kívül, ezért 

plakátokkal, programismertetőkkel népszerűsítjük a kerítésünkön az egészséges életmódot. Felső 

tagozatos diákjaink „szendvics emberekként” reklámozzák majd a helyes egészségügyi szokásokat, 

pedagógus kísérettel sétálva a város frekventált helyein. A hét 4 napján a „Témanapok” keretében 

iskolarádión keresztül előadásokat tartanak a diákok. Várjuk az ÁNTSZ munkatársait is egy két napos 

előadássorozatra.  

A hét kiemelt napja a péntek lesz. Tanítás nélküli munkanapot tervezünk, ahol 8 órától 10-ig 

szervezett programokra regisztrálhatnak az osztályok.  

Helyszíneink:  

Tornatermek: itt sportági bemutatókra, gyermekjóga foglalkozásra kerül sor. 
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Osztálytermek: meghívott előadóink interaktív foglalkozásokat tartanak pl. „A terítés esztétikája” 

témában. Több teremben folynak majd a kézműves foglalkozások. 

Az udvaron a Közlekedésrendészeti Osztály tart vetélkedőt a biztonságos gyalogos és kerékpáros 

közlekedésről, ill. egy mentőautó felszereltségét is megnézhetik a gyerekek. 

10 órától az osztályok szabadon választott programot szerveznek a hét tartalmához kötődő 

témában. A tornateremben sportvetélkedőkön vehetnek részt tanulóink. 

12.30. kor kerül sor az eredmények ismertetésére, a díjak átadására. 

Reméljük, hogy a programjaink erősítik, és ez által majd tovább viszik 

iskolánkban a Makk Marci hét hagyományát! 

Az egészséges életmódra való nevelést 

nem lehet elég korán kezdeni.  Minél 

fiatalabb korban találkoznak 

gyermekeink az egészséges életmód 

alapjaival, annál egészségesebben 

kerülhetnek ki az iskolapadból. 

Elsődleges szempont a gyermek 

egészséges életmód igényeinek 

megalapozása. Ezen a héten szeretnénk 

ráirányítani a figyelmet a testi-lelki 

harmóniára, a prevencióra, az 

egészséges táplálkozásra, rendszeres 

testmozgásra. 

A diákokat érő egészségnevelő hatások csak akkor sokszorozódnak meg, ha a gyerekek nyelvén 

szólnak, „megszólítják” őket, játékosak és egy irányba mutatnak. A családnak, az iskolának, az 

egészségügy szereplőinek közös érdeke egy egészséges fiatal generáció felnevelése. 

Az idei programban a jól bevált programelemek mellett újakkal is 

találkozhatunk: 

 A Makk Marci héten kezdődik az alsó tagozatban a szelektív hulladékgyűjtésre való nevelés 

programja, melyet az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit KFT támogatásával valósítunk meg. A 

jövőben a szelektív hulladékgyűjtés referencia iskolája lesz az Egri Lenkey János Általános Iskola. 

Terveink szerint a jövőben az iskolai papírgyűjtést is Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel 

fogjuk megvalósítani. 

 Szintén a Makk Marci héthez kapcsolódik iskolánk 

pályaválasztási fóruma. November 17-én, hétfőn 17 órától 

a tovább tanuló nyolcadikosok találkozhatnak az egri 

középiskolák képviselőivel, megismerkedhetnek a 

középiskolákkal, tájékoztatást kapnak a képzésekről, a 

felvételi eljárás menetéről. 

 Idén először a Magyar Vöröskereszt Heves Megyei 

Szervezetének szervezésében véradásnak is helyet biztosít 
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intézményünk. 2017. november 14-én, kedden 15-18 óra között várjuk a véradókat. „Adj vért, 

és ments meg három életet” – akcióhoz csatlakozva intézményvezetőként kérek mindenkit, hogy 

minél többen adjunk vért. És, hogy nem csak szavakkal, hanem tettel is bizonyítani fogom a 

véradás fontosságát – magam is a véradók között leszek! 

Pataki Marianna 

Interjú Veres Bencével (8. a) 

Kedves Bence! Szeretettel köszöntelek az Egri Lenkey János Általános Iskolában a „Szevasz Lenkey” 

szerkesztősége nevében! Néhány hónapja érkeztél meg az iskolánkba, remélem, hogy sikerült 

beilleszkedned az osztályodba és talán jól is érzed magad nálunk! Szeretnélek téged bemutatni 

olvasóinknak! 

Melyik városban, hány évesen kezdted el általános iskolai tanulmányaid? 

Kazincbarcikán kezdtem el az 

iskolát, angol-testnevelés 

tagozatos osztályba jártam, ahol 

már elsőtől kiemelt óraszámban 

tanultuk az angol nyelvet. Igen 

nagy hangsúlyt fektettek a 

testnevelés oktatására. 

Váltottál-e iskolát? Ha igen, miért? 

Kétszer is váltottam már iskolát, 

mindkétszer önszántamból. 

Először negyedik év végét 

követően. A felső tagozatot már 

Felcsúton kezdtem a Puskás 

Ferenc Labdarúgó Akadémián, 

bentlakásos kollégistaként. A 

nyolcadik évfolyamot viszont már 

Egerben kezdtem el a Lenkeyben. 

Hogy érezted magad a kollégiumban? 

10-11 évesen több száz 

kilométerre elkerülni otthonról, 

és évekig minden héten csak egy 

vasárnapot otthon tölteni, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem volt nehéz. De volt egy 

célom, ami mindenek felett állt, és én mindent ennek rendeltem alá. 

Hogyan éltél egyedül, a szüleid nélkül? Ki gondoskodott rólad? 
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Felcsúton, a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémián egy felfokozott, folyamatos 

versenyhelyzetben kellett minden nap megküzdeni a szülői háztól való távollét okozta 

nehézségekkel. Kellett mindezt úgy tennem, hogy számomra mindig nagyon fontos volt, 

hogy kollégiumon és focipályán túl az iskolában is számomra megfelelően helyt tudjak állni. 

Én pedig maximalista vagyok minden téren. 

A kollégiumi éveidben milyen volt a tanulmányi eredményed? 

Mindvégig kitűnő voltam. A Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémián pedig egyedül én voltam a 

korosztályomban kitűnő tanuló. Orbán Viktor elnök Úr kétszer is személyesen tüntetett ki az 

év tanulója elismeréssel. 

Mikor kezdtél el a labdarúgással foglalkozni? 

4 éves koromtól aktívan és versenyszerűen focizom. Kazincbarcikán kezdtem, majd 

eltöltöttem három évet Diósgyőrben. Akkor Felcsúton ajánlottak szerződést a Puskás Ferenc 

Labdarúgó Akadémiára, már egy évvel a saját korosztályom beválogatása előtt. Három év 

elteltével azonban sok minden megváltozott az akadémián. Nem láttam biztosítottnak a 

személyem minden szempontból megfelelő fejlődésének további lehetőségét, ezért 

önszántamból hagytam el az akadémiát. 

Hogyan éltél, mielőtt idejöttél a Lenkeybe? 

Az én gyermekkoromat alapvetően határozta meg a futball szeretete, minden egyes napom 

percre pontosan megtervezett és felépített volt évek óta. Minden egyes napom a futballról 

szólt. Éjszaka és hajnalban tanultam, a takaró alatt a telefonommal megvilágítva a 

könyveimet, hogy ne zavarjam a többieket. Magamat láttam el, magamnak készítettem 

reggelente a konyhán a tízórait, próbáltam kialakítani a mindennapjaimban egy rendszert, 

amit ha betartok, akkor büszkék lehetnek rám mindazok, akik a háttérből pedig mindent 

elkövettek, hogy beteljesülhessenek az álmaim. Rengeteg dolgot megtanultam az elmúlt 

évek alatt, például, hogy semmi nem fontosabb, mint a család. Az én családom pedig 

erősebb, mint az acél, és ahogyan ők mindig segítenek engem, úgy fogom én is mindig 

segíteni őket, amíg csak élek. 

Nagyon köszönöm ezt a rendkívül tanulságos interjút! Sokan tanulhatnának tőled kitartást, 

remélem, hogy sok diák és szülő is elolvassa majd a szavaid! Érezd jól magad az iskolánkban, legyél 

újra gyerek, élj úgy, mint a korodbeli fiatalok! A szüleid büszkék lehetnek rád! Megérdemled! 

Bellei Dalma  
8.a 
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Magyar harangok 

A budapesti Szent István Bazilika harangja 

 

1990-ben öntötte Rudolf Perner (Passau, 
Németország), 9250 kg 

Az egri főszékesegyház Mihály harangja 

 

2001-ben öntötte Rudolf Perner 
Passauban 

6015 kg 
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Rákóczi harangja 

 

Ez a harang a debreceni 

Református Nagytemplom 

tornyában tölti mindennapjait. 

Erről a harangról találtam a 

legkevesebb infót.  

1802-ben öntötték újra, mivel 

egy baleset érte ami folytán 

megrepedt. 

Az egri Antal harang 

 

Ez a harang az egri Minorita 
templom egyik tornyában 
lakik. 

Johann Mendel György 
öntötte 1834-ben 

3360 kg 

 

További infók: http://www.magyarharangok.hu/debrecen.html 

Papp Sámuel 
6. b 
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Papírgyűjtés képekben (humorosan) 
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Sulidivat 

A tütü, vagyis a tüll szoknya  

Manapság egyre gyakrabban találkozunk a ruhaboltokban tüll szoknyával, vagyis tütüvel. A  

vékony,  fátyolszerű anyag a nevét Tulle francia  

 kisvárosról kapta, amely a 18. században   

  

  

  

  

  

  

csipkekészítéséről volt híres. A ma is kapható 

hálószerű tüll anyag már géppel készül, és több 

fajtája is van.   

  

Vannak keményebb, merevebb, valamint puhább változatai, sőt manapság már elasztikus, vagyis 

rugalmas tüll anyag is kapható a méteráru boltokban. De különbözhetnek a lyukak méretét illetően 

is.  

Bár sokféle felhasználási területe van, a hétköznapi ember a tüll szoknyát leginkább a balett révén 

ismeri. A balerinák tütüi, mindig egyfajta különleges eleganciát sugároznak a színpadról, és esésükkel 

kecsesebbé teszik a mozdulatokat.  

 

Néhány divattervező napjainkban újra előszeretettel használja fel 

kollekciójában a tüllt. A szoknya hosszú változatát főleg elegáns, 

alkalmi ruhaként hordjuk.   
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A hétköznapok divatjába leginkább a térd fölött, és a térd alatt érő változatát illeszthetjük be. Ha 

sikerül lágy esésű, puha tüll anyagot vásárolnunk, egy tüll szoknya elkészítése nem is annyira 

bonyolult, mint hinnénk. Az interneten egész jó leírásokat találhatunk erről. Csak jó sok anyag kell 

hozzá, és rengeteg türelem. Szerencsére sokféle színű tüllből választhatunk. S ha elkészültünk 

felfrissíthetjük tüll szoknyánkkal az alkalmi, és a hétköznapi ruhatárunkat is.  

 

 

Tulajdonképpen ha ügyes vagy bármely stílusba beillesztheted: hordhatod egy bőr, vagy 

farmerdzsekivel, tornacipővel, magassarkúval, vagy akár bakanccsal is.  

Azért azt meg kell említeni, hogy a tüll szoknya erősíti a csípőt, igazából a vékony testalkatúaknak 

igazán előnyös.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Wikipedia; Google maps, Pinterest ; Poshme. cz                                                                              HLÁ 
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Sportolj! 

Az egészséges életmódban jelentős szerepet 

játszik a szabadidő hasznos eltöltése. Az 

emberi szervezet mozgásra teremtődött. 

Izmaink, csontjaink, ízületeink úgy épülnek egymásra, hogy tudjunk járni, hajolni, forogni, guggolni, 

futni. Mozogjunk hát, mert ha nem tesszük izmaink elsorvadnak, ízületeink „berozsdásodnak”, 

csontozatunk nem erősödik megfelelően. Szívünk és érrendszerünk idő előtt elöregszik, keringési 

rendszerünk nem tudja megfelelően szolgálni a szervezetünket érő napi terhelést! 

Sokan azért sportolnak, hogy csinosabbak, vékonyabbak, izmosabbak legyenek, pedig a rendszeres 

testedzésnek számos „nyakon felüli” jótékony hatása is bizonyított. A tudósok kb. egy évtizede 

kezdték el vizsgálni, hogy a testedzés hogyan fokozza az agyműködést! A testmozgás az edzettségen 

túl hat a lélekre, az emberi kapcsolatokra, elvezet az egészségesebb és boldogabb élethez! 

Meríts ihletet te is a rendszeres mozgásra, sportolásra! 

1. Csökkenti a stresszt! Nehéz napod volt az iskolában? Vedd a tornacipődet (a láb mindig 

kéznél van) és végezz egy gyors edzést! A testedzés során fellépő izzadás segít a testi-, és 

lelki stressz kezelésében. Tehát izzadásra fel!- és máris könnyebben fogsz megbirkózni a lelki 

feszültségeiddel. 

2. Néhány kilométert lekocogni kemény munka, de megéri a fáradtságot! A mozgás endorfint 

szabadít fel, már egy rövid edzés után érzett kellemes fáradtság is fokozza az általános 

hangulatot. 

3. Sportolj, hogy jobban nézz ki! A jobb fizikai erőnlét növeli az önbecsülést, az önbizalmat. 

4. Ha igazán szeretnél jót tenni magaddal eddz a szabadban, a természetben. Találj egy 

megfelelő szabadtéri mozgásformát: túrázás, hegymászás, kenuzás, síelés, kocogás a 

parkban. Ráadásul a napsütés hatására termelődő D vitamin boldogsággal, önbizalommal 

tölt el. 

5. A testedzés fokozza az agyban azoknak a vegyületeknek a termelődését is, amelyek a 

memóriáért és tanulásért felelősek. Sportolj tehát a jobb bizonyítványért! 

6. Egy gyors kérdés? Mi csökkenti jobban a szorongást? Egy meleg fürdő, vagy egy 20 perces 

kocogás? Valószínűleg meg fogsz lepődni! Azok a kémiai anyagok, amelyek a testmozgás 

után felszabadulnak, oldják a szorongást, segítenek megnyugodni. 

7. Feledékeny vagy? Sportolj! A rendszeres fizikai tevékenység fejleszti a memóriát, az új dolgok 

megtanulásának képességét. 

8. Ha rendszeresen sportolsz, sosem szoksz rá a cigarettára, az alkoholra és más olyan káros 

szerre, ami függőséget okoz! 

Románné Dóra Zsuzsanna 
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Látogatás a „Bűvösvölgy”  

Médiaértés Oktatóközpontban 

Szeretnénk olvasóinkat megismertetni ezzel az érdekes oktatóközponttal, ahol a 6. 
osztályosaink jártak kísérőtanáraikkal 2017. november 13-án. Az út mindenki számára 
teljesen ingyenes volt, minden költséget a Központ állt. 

Nagy várakozással indult útnak a két osztály, nem nagyon tudták elképzelni azt, hogy mi is 
vár rájuk ezen a furcsa helyen, pedig már az indulás előtt tájékoztatták a gyerekeket a 
pedagógusok az oktatóközpont feladatáról, az ott látható érdekességekről. de erre mégsem 
lehetett felkészülni! Ezt látni, megélni, tapasztalni kellett! 

Mi is az a Bűvösvölgy? 

Bűvösvölgy, a médiatudatosságra nevelés terepe 

A Bűvösvölgy élményközpontú foglalkozásain a diákok megismerkednek a média 

hatásmechanizmusaival, és elsajátítják a tudatos médiahasználat alapjait. 

 

A program igazodik a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott törekvésekhez. Mivel a Nemzeti 

Alaptanterv szerint jelenleg a médiaoktatás több műveltségi területhez is kapcsolódik, és nem önálló 

tantárgyként szerepel, gyakran nem médiatanárokra hárul a médiával kapcsolatos ismeretek 
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átadása, hanem különféle más főszakkal rendelkezőkre (például a magyar nyelv és irodalom szakos, 

vagy rajz szakos tanárokra). Az ebből fakadó esetleges nehézségek leküzdésére szolgálnak azok a 

felkészítő anyagok, amelyeket a bűvösvölgybeli látogatást megelőzően dolgozhatnak fel a diákok 

tanári segítséggel, és amelyeket a tanulók előzetes médiaismereteinek mélysége alapján többféle 

változatba lehet rendezni. 

Médiaoktatásban és médiaismeretben akár nagy különbségek lehetnek a diákok között attól 

függően, hogy milyen helyi, személyes és iskolai lehetőségekkel élhetnek. Bűvösvölgyben azonban 

minden gyermek ugyanazokkal a professzionális eszközökkel dolgozhat és ugyanazokat az 

ismereteket szerezi meg függetlenül attól, honnan érkezik az oktatóközpontba. 

Mennyi időt tölt a központban egy csoport? 

A tanulócsoportok hozzávetőlegesen 5–6 órát töltenek a házban, a foglalkozásokat és a szüneteket 

is tekintetbe véve.  

Egyidejűleg hány főt tud fogadni egy központ? 

A budapesti Bűvösvölgy az 5-10. évfolyamból naponta egy oktatási intézménynek legfeljebb 50 

diákját, a 3-4. évfolyamosokból pedig legfeljebb 40 főt, valamint az őket kísérő pedagógusokat 

fogadja. A nem Budapestről érkező iskolai csoportoknak buszos szállítást biztosítanak a központba 

való eljutáshoz és vissza, ingyenesen. 
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A központban készült tanulói alkotások megtekintése 

A pedagógusok a bűvösvölgyi látogatás után hozzáférhetnek diákcsoportjuk multimédiás 

alkotásaihoz. Ez nemcsak azt a célt szolgálja, hogy a központban szerzett élményeket könnyebben 

feleleveníthessék, hanem azt is, hogy akár tanórai keretben utólag is elemezhessék az anyagokat. 

Az általános tájékoztató után elmesélem, hogy mivel is töltöttük el ezt a napot. 5 csoportra osztották 

a két osztályt, csoportonként 3-3 stúdióban készíthettek projekteket. Szerkeszthettek rádióműsort, 

magazint. Beülhettek a greenboxba, megismerhették annak a lehetőségeit. Aki nem tudná, a 

greenbox egy élénkzöld háttér, ahová odaülnek, vagy állnak a szereplők. Eléjük, vagy mögéjük 

vetíthetnek pultokat, egyéb berendezéseket. A hátuk mögé pedig bármilyen hátteret. Készíthettek 

a gyerekek híradót, időjárás jelentést, részt vehettek autós üldözésen, készíthettek filmrészletet. 

Kipróbálhatták a reklámok elkészítését is. Minden projekt 1 órás volt, az elkészült felvételeket majd 

megkapja az iskola. Ebéd után egy általános tájékoztatást kaptak a gyerekek és a pedagógusok, majd 

a fiúkat és a lányokat külön választva a biztonságos internet használatáról esett szó. Arról, hogy 

hogyan lehet elkerülni a zaklatásokat a gép használata során. Mindezt interaktív alkalmazással 

magyarázták el a gyerekeknek.  

Nagyon hasznos és érdekes nap volt, szerencsésnek mondhatja magát a két osztály, aki részese 

lehetett ezeknek a foglalkozásoknak. Reméljük, hogy mások is eljuthatnak Budapestre, a Médiaértés 

Oktatóközpontba. 

Szerkesztőség 

 


