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Kedves Gyerekek! 

A tanév második számát olvashatjátok, hiszen itt a tavasz, bár az időjárás ezt nem nagyon akarja 

tudomásul venni. 

Az eltelt hónapokban nagyon sok minden történt az 

iskolánkban, megrendeztük a karácsonyi koncertet, sor 

került a farsangra, 

lezajlott a Kultúra napi 

rendezvény. A leendő 

első osztályosoknak 

több rendezvényre is 

sor került, nagyon sok 

előzetes jelentkezési 

lapot kaptunk, aminek nagyon örültünk.  

Ebben a számunkban bemutatkozik a 2.a osztály, ismét 

olvashattok szakmai bemutatkozásról, most Ibolya nénivel, iskolánk védőnőjével készült el egy 

interjú. Tóth Virág írt egy szép fogalmazást a tavaszról, Dóra Zsuzsa néni pedig Barcelonában járt 

egy továbbképzésen, ahol lehetősége nyílt városnézésre is. Eljutott a híres Camp Nouba és 

megnézhette a város más nevezetességeit. Ági néni ismét jelentkezik angol nyelvű rovatával, 

Horváthné Ági néni pedig bemutatja a tavaszi divat újdonságait. 

Végül, de nem utolsósorban a Forrásban megrendezésre került a március 15-i ünnepségünk az 5. 

osztályosok előadásában. 

Reméljük, mindannyian találtok az újságban nektek tetsző olvasnivalót! 
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Karácsonyi koncert 

Egy szép téli napon 2017. december 19-én 

rendeztük meg iskolánk karácsonyi 

koncertjét a Bartakovics Béla Művelődési 

Központban. Az előadás, melyen rengeteg 

gyermek szerepelt, a 2. b osztályos tanulók 

hangulatos verseivel kezdődött. Ezt 

követően egy meseszép hópihetáncot 

láthattunk a 3. a osztályos tanulóktól, akik 

igazi téli hangulatot varázsoltak a terembe. 

 Utána az 5. a osztály tanulói A kis 

gyufaáruslány című meghitt 

mesét adták elő angolul, 

melyben még balettoztak is 

néhányan. 

Az 5. a osztály lányai egy 

bámulatos „Mikuláslány” táncot 

is előadhattak a koncert során. 

Az iskolából számos tanuló megmutathatta hangszertudását, osztálytársaink zongorán és hegedűn 

is játszottak.  

A 3. a osztály tanulói egy gyönyörű 

Pásztorjátékot mutattak be, melyből 

megismerhettük Jézus születésének 

történetét. 

A 2. a osztály tanulói mesébe illő 

Karácsonyi csillagok című színdarabbal 

kápráztatták el a közönséget.  

A Nagyok és Kicsinyek kórusa is szerepelt a koncerten, melyen szép és vidám karácsonyi dallamokat 

énekeltek. A Kicsinyek kórusában nagyon ügyesen énekeltek és szerepeltek iskolánk legkisebb 

tanulói. A műsor végén egy csodaszép karácsonyi dallal köszöntünk el és kívántunk nagyon boldog 

ünnepeket a közönségnek. 
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A karácsony számunkra az örömöt és a szeretetet jelenti. Nagyon élveztük a produkciókat, főleg 

amikor együtt énekelhettünk. Szeretnénk megköszönni tanáraink és szüleink segítségét, akik 

felkészítettek és segítettek bennünket.  

Tóth Emília, Magyar Enikő és Páll Luca  
4.a osztályos tanulók 
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Interjú az iskolai védőnővel, Ibolya nénivel 

Ibolya néni, mióta dolgozik ezen a pályán? 

Körzeti védőnőként kezdtem el dolgozni 1981 szeptemberében, amikor végeztem az iskolával, tehát 

körülbelül 37 éve dolgozom ezen a pályán. Korábban az iskolai védőnői munka még nem volt annyira 

megszokott. 2000 óta vagyok itt a Lenkey Iskolában, de még akkoriban is egyszerre dolgoztam az 

iskolában és körzeti védőnőként. Csak később lettem főállású iskolai védőnő. Most három iskolában 

dolgozom: a Balassiban, itt a Lenkeyben és a Kemény Ferencben.  

Milyen feladatokat lát el? 

Egy iskolai védőnő feladata sokrétű, például, amit egy diák lát a munkámból az az osztály-szűrések, 

a sürgősségi ellátás probléma esetén, időnként előadások tartása. Ezen kívül feladatom még a 

védőoltások rendszerezése, a megfelelő egészségügyi papírok összegyűjtése és nyilvántartása. 

Mik a pálya előnyei és miért? 

Hát, ez egy elég nehéz kérdés, mert ez mindig attól függ, hogy ki hogyan és milyen módon szeret 

dolgozni. Az iskolai védőnőnek abból a szempontból kicsit könnyebb, hogy önállóan tudja beosztani 

az idejét, mikor, melyik iskolában tartózkodik és nem olyan gyakoriak a túlórák. Például ez egy 

körzeti védőnőnél már nem ilyen egyszerű, mert ott nemcsak a védőnőn, hanem a családokon is 

múlik a dolog. 

Milyen személyiségű embereknek ajánlaná ezt a 

munkát? 

A legfontosabb az, hogy aki erre a pályára készül annak 

nagyon rugalmasnak és alkalmazkodónak kell lennie. 

Milyen motiváció kell ehhez a munkához? 

Lényeges, hogy az emberben legyen segíteni akarás és 

fontos a jó beszédkészség.  

Milyen iskolai végzettség szükséges ehhez a munkához 

Főiskolai végzettség, érettségi, nyelvvizsga. 

Milyen tanácsot adna az erre a pályára készülőknek? 

Fontos hogy legyen elhivatott a pálya iránt, akarja 

támogatni és segíteni az embereket, szeresse a 

gyerekeket, akarjon új ismeretekre szert tenni, legyen 

kitartó és fontos, hogy nyitott legyen az emberek felé. 

Mit szeret legjobban a munkájában? 

Nagyon szeretem a munkámban például azt, amikor egy előadás után valakin látom, hogy 

érdeklődik, és további információért fordul hozzám , vagy szakmai versenyfelkészülésben segítséget 

kér. Illetve ha problémája van és engem tisztel meg a bizalmával. 
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Ha vissza mehetne az időben és újra pályaválasztás előtt állna, újra ezt a munkát választaná? 

Igen. De ha nem pont ezt választottam volna, akkor is hasonló területen helyezkedtem volna el, 

például a fizikoterápia is nagyon érdekelt. Korábban a babamasszázst is megtanultam, mellyel a 

körzeti védőnői munka során kerültem kapcsolatba. 

Köszönöm, hogy szakított rám időt, úgy gondolom, aki erre a pályára készül, annak sok hasznos 

információt nyújthat ez a cikk.  

Bolyós Rebeka 
8. a.  

Bemutatkozik a 2. a osztály 

Az osztályba 32 tanuló jár, 21 fiú és 11 lány. Nagyon vidám, eleven kis csapat. Szeretnek iskolába 

járni, tanulni, örülnek, ha valami újat ismerhetnek meg. 

A napok általában jókedvűen zajlanak, de néha kell egy kis szigorúság. Legtöbben ugyanis a saját 

hangjukat szeretik hallatni, ez azonban jó nagy hangzavarhoz vezet. 

Vannak alapvető szabályok, amiket betartunk: 

 Olyannak kell elfogadni mindenkit, amilyen, de ha a 

viselkedése nem felel meg az iskolai életnek, segíteni kell 

őt a helyes út megtalálásában. 

 Hibázni lehet, de kinevetni, kicsúfolni őt ezért szigorúan 

tilos!  

 Ha valaki nehezebben tanul meg valamit, segít neki az, 

akinek jól megy. 

 Mindenki ügyes valamiben, csak meg kell keresni, hogy 

miben. 

 Örüljünk egymás sikereinek! 

 Meg kell beszélni a problémákat, akkor is, ha az nem túl 

kellemes! 

Az osztályban nagyon sok időt töltünk beszélgetéssel. A 

hétfő reggelek a hétvégi élmények elmesélésével indulnak, 

legyen az jó vagy rossz. Mindenki bátran elmondhat 

mindent, amit szeretne, de semmi sem kötelező. 

Az osztályban sok a jó képességű tanuló, s általában azon megy a verseny, hogy kinek lesz 100 %-os 

a dolgozata, vagy ki lesz kész leghamarabb a leckével. Utoljára például az Altatót kellett megtanulni 

az egyik hétfőre, de már az előtte lévő hét péntekén 17 gyerek mondta fel hibátlanul a verset. 

Szeretik megmutatni a tudásukat, szeretnek versenyezni. Az idei mesevetélkedőn 3 csapat indult, 

egy tovább is jutott a harmadik fordulóba, ahol több negyedikesekből álló csoportot is maguk mögé 

utasítottak.  
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A Bendegúz Anyanyelvi versenyen 8 tanuló tette próbára tudását, kíváncsian várjuk az 

eredményeket.  

A Zrínyi matematika versenyen két tanuló is nagyon eredményesen szerepelt, Sillei Lilla 91, Besenyei 

Zsombor 90 pontot szerzett, március 7-én megyünk a díjátadóra. 

Nagyon szeretnek olvasni, a könyvtárban a leggyakoribb látogatók 

a 2 a osztályosok. Péntekenként könyvbemutatókat tartunk, 

amikor az általuk elolvasott könyvnek elmondhatják a tartalmát, 

felkelthetik az osztálytársak érdeklődését egy-egy könyv iránt. 

Előfordult már, hogy egy ilyen óra után szaladtak a könyvtárba, 

hogy kivehessék a bemutatott 

könyvet  

11 tanuló jár zeneiskolába, 8 énekkarra és 16 rendszeresen 

valamilyen sportfoglalkozásra. 

Az osztályban mindenki szerethető valamiért. Nagyon lelkesek, 

kedvesek, befogadók, őszinték, csodálatosak.    

Nagyné Papp Mariann 
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„Barca” városában jártam 

Barcelona kedvenc városaim egyike, Észak-Spanyolországban a Földközi-tenger partján fekszik. 

Egerhez hasonlóan érseki 

központ és egyetemi város. 

Spanyolország 2. legnépesebb 

városa 1,6 millió lakossal, 

Katalónia fővárosa. 1992-ben 

itt rendezték a XXV. Olimpiai 

játékokat, melynek helyszínei 

lenyűgözőek, 

monumentálisak, az ókori 

görög arénákra emlékeztetnek 

(Keress rá!). Híres 

kereskedelmi központ, 

textilipara jelentős. 

Miért szeretem? Nyüzsgő, barátságos, mindig vidám. Mediterrán éghajlatának köszönhetően a tél 

enyhe, esténként ilyenkor is megtelnek az éttermek kerthelyiségei segítőkész, közvetlen helyiekkel 

és turistákkal. Szeretem a gasztronómiáját, a sokféle halat, a tapas bárokat és a paella-t. Szeretem 

a sok színes boltocska hangulatát. Itt nagy plázát csak elvétve találsz. 

Tudtad, hogy a kedvelt Mango és Desiqual divatmárkák Barcelonából származnak? 

Szeretem a piacok forgatagát. A déli gyümölcsök számtalan, számomra ismeretlen választékát és a 

tenger gyümölcseit: a csigákat, rákokat a félelmetes, néha mókás halakat, a természet csodáit. A 

halárusok pultjánál napokat tudnék tölteni.  

Szerencsésnek mondhatom magam, mert 2017 októberében harmadik alkalommal látogathattam 

el ebbe a városba. Utazásom célja ez alkalommal nem elsősorban turizmus volt. Az Európai Unió 

pedagógusoknak és diákoknak biztosít továbbképzési, tanulási lehetőségeket Európa számos 

országában. Egy ilyen pályázati projekt keretében kerültem Barcelonába, ahol tulajdonképpen 

padban ültem, iskolába jártam. 

„Osztálytársaim” Európa több országából érkeztek, mindannyian tanárok, akik hasonló korú 

gyermekeket tanítanak. Az én osztályomba érkeztek kollégák pl. a Mikulás városából, Finnországból, 

a Lappföldről, Rovaniemiből (nézd meg online), Görögországból, Olaszországból, Romániából és ott 

voltam én, Magyarországról. 

Az első órákon az volt a legizgalmasabb számomra, hogy megértek-e mindent és megértenek-e 

engem, mert a kurzus angol nyelven folyt. Természetesen ez nem volt meglepetés számomra, a 

pályázat megírásával egy időben elkezdtem intenzíven tanulni az angol nyelvet. Az orosz és német 

nyelvtudásom mellett ez egész gyorsan ment, bár a kiejtésemmel adódott néha probléma. 

Szerencsére a mélyebb gondolatokat németül is elmondhattam, mert a csoportomban a többiek is 

több nyelvet beszéltek.  
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„Ahány nyelvet beszélsz, annyi 

embert érsz” (IV. Károly) 

mondat bölcsességét itt 

megértettem. A tanfolyamon 

megosztottuk egymással 

tapasztalatainkat, gondjainkat, 

a munkánk szépségeit és 

nehézségeit. A sok jó 

gyakorlat, érdekes példa 

mellett megállapítottuk, hogy 

Európa- szerte, 

mindannyiunknak nehéz a 

diákjaink érdeklődését felkelteni, motivációját megtartani, elérni, hogy az iskolában megtanulhatót 

és megtapasztalhatót mindenki értékelje és kihasználja. A „Happy School and Team building play 

and fun” című kurzus során ezekre a problémákra kerestük a választ. 

Számtalan ötlettel, ismerettel gazdagodtunk, sokat nevettünk, érdekeseket játszottunk és 

csapatban oldottuk meg feladatainkat. A hat nap során a sok új ismeret mellett életre szóló 

barátságokat kötöttünk. 

Az órákon való részvételen túl maradt időm a város felfedezésére.  Esténként sétáltam a La Ramblán, 

Barcelona híres sétálóutcáján, fürödtem a tengerben, (október végén! )vettem paellát és tapast, 

megcsodáltam a Gaudi-házakat és természetesen ellátogattam a Barcelona focicsapatának 

otthonába, a Camp Nouba. 

Sőt, mi több, történelmi 

pillanat részese lehettem: 

ott tartózkodásom alatt, 

október 27-én a katalán 

parlament Barcelonában 

megszavazta 

függetlenségét, kikiáltották 

a Katalán Köztársaságot.  

Programokban gazdag, 

élménydús, felejthetetlen 

hetet töltöttem a katalán 

fővárosban, Barcelonában. 

Mindenkinek ajánlom, hogy 

utazzon, ismerkedjen, tanuljon.  

A felfedezés élménye semmivel nem pótolható. 

Eger, 2018.03.20. 

Románné Dóra Zsuzsanna 
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The Emerald Island 

The name Emerald Island refers to Ireland because of the country’s beautiful green colour. Ireland 

is an island in the North Atlantic, divided into two countries: the Republic of Ireland and Northern 

Ireland. The north, also known as Ulster, is part of the United Kingdom and its capital is Belfast. The 

republic (or Eire) is independent, and its capital is Dublin. Ireland is the third largest island in Europe. 

To the west of the island lies the Atlantic Ocean, to the south is the Celtic Sea and to the east is the 

Irish Sea. The Irish flag consists of three colours: green, white and orange. The people of Ireland 

mainly speak English, but a part of the 

population also speaks Irish Gaelic. The 

Irish have their own sports such as hurling 

and Gaelic football. Popular symbols of 

Ireland include the harp, the Celtic cross 

and the shamrock. Another symbol of 

Ireland is the leprechaun, an elf who lives 

in the forest. According to myth, he hides 

his pot of gold, and will only give it to the 

person who catches him. Irish culture has 

had a significant influence on other 

cultures, especially in the fields of literature. The Irish are famous for  the Gaelic games, the Irish 

music, and the Irish language. The culture of the island also shares many features with that of Great 

Britain, including the English language,and sports such as association football, rugby, horse racing, 

and golf. Irish Music exists in various genres on the island of Ireland. Both traditional and modern 

music are popular not only on the island but worldwide. Famous Irish musicians are: Bob Geldof, 

The Chieftains, The Corrs, The Cranberries, Enya, Sinead O’Connor, U2, Van Morrison. The Irish are 

famous for their dance music. Michael Flatley is a famous American dancer who presents traditional 

Irish stepdance. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Association_football
https://en.wikipedia.org/wiki/Rugby_union
https://en.wikipedia.org/wiki/Horse_racing
https://en.wikipedia.org/wiki/Golf
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Saint Patrick's Day, or the Feast of Saint Patrick is a cultural and religious celebration held on 17 

March, the traditional death date of Saint Patrick, the patron saint of Ireland. Patrick was a 5th-

century Romano-British Christian missionary and bishop in Ireland. It is believed that he was born 

in Roman Britain in the fourth century, into a wealthy Romano-British family. At the age of sixteen, 

he was kidnapped by Irish raiders and taken as a slave to Gaelic Ireland. It says that he spent six 

years there working as a shepherd and that during this time he "found God".  God told Patrick to 

flee to the coast, where a ship would be waiting to take him home. After making his way home, 

Patrick went on to become a priest. Patrick returned to Ireland to convert the pagan Irish to 

Christianity. This day has now become an international festival dedicated to celebrating the Irish 

culture, with parades, Irish dancing, Irish traditional music, and everyone dressed in green. Every 

year across Ireland there are hundreds of parades, the largest being in Dublin, the capital of Ireland. 

It is a very important cultural event for the Irish people as many tourists come to Ireland to celebrate 

the occasion. Ireland is not the only country that celebrates Saint Patrick’s Day. Across the world 

there are many cities that also celebrate the 17th of March. 

Sources: learnenglishteens.britishcouncil.org, wikipedia, isl collective 

https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Patrick
https://en.wikipedia.org/wiki/Patron_saint
https://en.wikipedia.org/wiki/Ireland
https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Britain
https://en.wikipedia.org/wiki/Romano-British
https://en.wikipedia.org/wiki/Gaelic_Ireland
https://en.wikipedia.org/wiki/Celtic_polytheism
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Az év színe, az ultraviola 

Az amerikai Pantone egy olyan színegyeztető, színelőállító rendszer, amely 

színeit számok alapján azonosítja, különíti el. A vállalat rendszeresen kiadja 

az év színeit. Évente kétszer Európában titkos találkozókat szerveznek, melyen 

a különböző nemzetek csoportjai vitatják meg a színszabványokat. A Pantone 

szerint az év színének ki kell fejeznie az adott kor érzéseit. 
Elgondolkodtató, hogy miért pont a lilát választották 2018 színének… Néhány 

összegyűjtött információ a színről: - Az első, ember által előállított festék színe. 
- A mértékletesség színe. 

- Egyensúlyt teremt az érzelmek között. 

- Nyugtatja az elmét és az idegeket. 

- Ösztönözi a kreativitást. 

- Hatalmat, jólétet, luxust sugároz. 

- A lila ételek javítják a memóriát. 

A divatban nem egy sokak által használt szín. Legtöbben kötött színnek kategorizáljuk, óvatosak 

vagyunk vele. Jó, ha van egy- két darab belőle a ruhatárunkban. Bevallom, én sem szimpatizáltam 

eddig túlságosan a lilával, de ahogy a cikk kapcsán keresgéltem, egyre több lehetőséget találtam 

benne. 

Szeretnék pár ötletet adni annak, aki az év színét be szeretné illeszteni a ruhatárába. Először is nézzük 

a rajz óráról jól ismert Itten-féle színkört. A lila komplementer színe a sárga, a színpár egyben a 

legsötétebb, és a legvilágosabb kontrasztszín pár. 

A szettedben is érdekes kontrasztot teremthetsz a 

párosításukkal. 

 

 

 

 

 

 

 

Lilát piros és kék színek keverésével állíthatunk elő, és bár kissé merész, de a divatban is jól 

összeilleszthető egy szettben ezzel a két elsődleges színnel. 
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De a színkör mellett a természetből is vehetünk ötleteket.  

 

Összeilleszthetjük például a szín különböző árnyalatait. 

 

 

 

 

             Vagy kombinálhatjuk a levélzet zöld színével. 

De passzolnak hozzá a föld, az ég színei, valamint a hó fehérje is. 

 

 

 

 

 

 

De ha ezeket túl soknak találtad, mégis szeretnél 

trendi lenni, vásárolj a nyárra valami lila kiegészítőt! 

Vagy egyél lila ételeket! 

 

 

 

forrás:http://www.lelkititkaink.hu; pinterest; wikipedia; http://pszichozona.hu; Sulinet Tu dásbázis 

 HLÁ 

  

http://pszichozona.hu/
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Karácsonyi meglepetés 

Egy szép téli délelőtt volt, 2017. december 20-21 szerda és csütörtök. A Dialízis Központba 

látogattunk el, ahol örömet szereztünk az időseknek. Azért szeretünk odamenni, mert ilyenkor egy 

kis mosolyt tudunk csalni a betegek arcára. Tóth Emília osztálytársam egy gyönyörű verssel 

kedveskedett, én pedig mandolin hangszeren játszottam egy szép karácsonyi dallamot, Páll Lucával 

pedig mindannyian énekeltünk a betegeknek. A közönség örömmel fogadta kis műsorunkat, hiszen 

időnként észrevettük a meghatottság könnyeit az arcukon. Nagyon jól éreztük magunkat, mert 

csodálatos dolog adni.  

Még sokszor el szeretnék menni a Dialízis Központba, hogy egy-egy vidám órát adhassunk a beteg 

embereknek. 

Magyar Enikő 
4.a 

 

Tavasz 

Az unalmas, hosszú és hideg tél után már kezdtem megijedni, hogy sohasem lesz tavasz. 

A naptár szerint a tavasz március 21-én kezdődik, s bár már egy hét is elmúlt azóta, eddig nem igazán 

lehetett észrevenni, hogy valóban a vége felé járna. 
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Tegnap a papámmal kimentünk a mezőre és megpillantottam egy gólyát. Nagyon megörültem, mert 

ezt már a tavasz első hírnökének lehet nevezni. Tavaly ilyenkor már 20 fok is volt és rövid ujjúban 

jártunk. Fecskét még nem láttam, de gondolom, hogy azok is hamarosan megérkeznek. Alig várom, 

hogy a papám istállójában elkezdjék a tavalyi fészket 

javítani! A mezőn a gólyán kívül láttam még négy 

őzet és egy nyulat is. 

Fácánból annyi volt, hogy meg sem tudtam számolni. 

A zöldellő búzában az állatok vidáman futkostak, a 

természet felébredt. Tavasszal a legszebb a mező, 

mert messzire ellátok, és friss levegőt szívhatok.   

A kertekben rügyeznek a fák, a tavaszi 

virágok, s csodálatos látványt nyújtanak. A 

madarak is egyre többen vannak, és egyre 

hangosabban csiripelnek. Én is megkezdem a 

veteményeskertben a munkálatokat. 

Felásom a kertet, ültetek a mamámnak hagymát, 

uborkát, sárgarépát, zöldséget, salátát, így a levesbe 

való mindig friss, és a piacra sem kell olyan gyakran 

járni. A veteményeskertemet már öt éve gondosan 

megmunkálom. 

A tavaszban azt is szeretem, hogy 

hosszabbak a nappalok, és sokáig világos 

van. Egyre melegebb az idő, és nem kell már 

a nagykabátot és sapkát hordani. Igaz a 

tavaszi fáradtságot is érzem, nehezen kelek 

fel reggel és mindig álmosan indulok 

iskolába. A koránkelés után a biciklizés 

mindig felüdít és mire az iskolába érek, már 

nem is érzem, hogy fáradt vagyok. 

Tóth Virág 
7.b 
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GONDOLATOK MÁRCIUS 15-RŐL 

 

Ebben az évben is, mint mindig, megemlékeztünk a forradalmárokról, az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharc hőseiről. Azért is különösen fontos megünnepelnünk, március 15-ét, mert iskolánk 

névadója, Lenkey János tábornok is a szabadságharc egyik kiemelkedő alakja volt. 

Az ünnepséget a Forrás Szabadidő Központban tartottuk. Ünnepi 

öltözékünkkel, és kokárdával a ruhánkon tisztelegtünk a forradalom 

előtt. A műsor nagyon szép, és megható volt. Kiválóan közvetítette 

azokat az érzéseket, amelyek a nemzeti ünnephez kapcsolódnak. 

Rávilágított arra, mennyire elszántan harcoltak, mennyi viadalt 

kellett megvívniuk, mennyien haltak meg a szabadságért, s bár a 

győzelmük nem volt végleges, milyen hősiesen küzdöttek 

mindvégig. Eszünkbe juttatta a márciusi ifjakat, akik 

önfeláldozásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a mi életünk jobb lehessen. A forradalom helyszíneit, 

hangulatát idézte fel a nemzeti dal. 

 Érzékelni lehetett, hogy milyen sokat készültek a szereplők. Tetszett, ahogyan átélték az 

eseményeket, vagy a hozzájuk kapcsolódó versek hangulatát. 

A legjobban az a jelenet tetszett, amikor Petőfiék a nyomdába mentek, hogy kinyomtassák a 12 

pontot. Az ünnepség előtt már beszéltünk az eseményekről, de a műsorból még sok, új, apró részletet 

is megtudhattunk. A nemzeti színű zászló és a 

kokárda végig emlékeztetett bennünket az erő, a 

hűség, és remény jelentőségére. 

 

 

 

Az előadást hangulatos zenék, és a lányok látványos tánca tette kerek egésszé. Nagyon tetszett, 

különösen, hogy osztálytársaim is részt vettek benne. 

Hát így láttam én a nemzeti ünnepet. 

Karcz-Lukács Kolos 
3.a 

/Az ünnepi műsorról készült videót az iskola honlapján nézhetitek meg./ 


