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Március 15. 

 

 

Ezen a napon a magyar szabadságharc kezdetét ünnepeljük. Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk 

szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. 

Jelképe: a kokárda 

Március 15-én minden megemlékező kokárdát tűz a ruhájára. Ez a hagyomány a francia forradalom 

nyomán keletkezett, a magyar szabadságharcosok viseltek először nemzeti színű szalagot. 

Hosszú évek után iskolánk tornatermében ünnepeltük meg nemzeti ünnepünket, hiszen most már 

elkészült a saját iskolai dobogónk Igazgató Úr jóvoltából, ahol az 5. osztályosok adták elő ünnepi 

műsorukat, amelyet osztályfőnökeik állítottak össze, de támogatást kaptak Basa Annamária ének 

szakos tanárnőtől is. Nagyon izgultak a gyerekek és tanáraik is a két bemutató előtt. Azért kettő, 
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mert egyszerre nem fértek el a gyerekek a tornateremben. Gyönyörű volt a díszlet, amelyet Dudás 

Éva tanárnő készített, a Nemzeti Múzeum lépcsősorát ábrázolta. 

 

    

Az ünnepi műsor látványosra sikerült, modern stílusú zenék hangzottak fel, kevés szöveg volt, ami a 

lényeges mondanivalót mégis kifejezte. Annál inkább hatott a jelenlévők érzelmeire. A mozgás is 

újszerű volt, egyszerű, de hatásos, mellyel tökéletesen sikerült kifejezni a nemzeti ünnep hangulatát, 

történéseit. 

A tanulók és a jelen levő szülők nagy figyelemmel kísérték a bemutatót, melynek a végén vastaps 

köszöntötte az 5. osztályosokat, akik megkönnyebbülten és mosolyogva fogadták az elismerést. 

Igazgató Úr köszöntő szavai után pedig kezdetét vette a hosszú hétvége, aminek minden tanuló és 

tanár örült. 

FK 
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A forradalom divatja 

Minden évben megemlékezünk az 1848-as forradalomról és az ünnepi műsort igyekszünk 

jelenetekkel is színesíteni. Megelevenednek a márciusi ifjak, vasalt fehér ingben, mellényükön 

kokárdával. De elgondolkoztatok már azon, hogy valójában milyen is lehetett a divat a forradalom 

idején? Mert az emberek többsége -- aki megtehette -- akkoriban is igyekezett „jól kinézni”. Milyen 

ruhákat csodáltak meg a nők a kirakatokban?  Mit hordtak a férfiak és a nők? 

Egy kis divattörténeti kitekintéssel képet kaphatunk a forradalom korának divatjáról.  

A kor divatja a régmúltból merített ihletet, s a barokk stílusjegyeket 

gondolta újra. A divatot akkoriban is a nyugat diktálta, s divatlapokból 

lehetett értesülni arról, hogy mi a legújabb „trend”. A női öltözködésben 

újra divatosak lettek a V alakú nyakkivágások és derékmegoldások, a 

férfiak öltözködésében a barokkos túlzások mellőzésével az elegancia, a 

kifinomultság köszönt vissza. Emellett azonban Magyarországon a 

divatlapok nemzeti jellegű, magyaros ruhákat is bemutattak, s 

szorgalmazták a viselésüket, mert az a nemzeti összetartozás jelképe volt. 

Akkoriban -mint ahogyan manapság is- volt hétköznapi, és ünneplő 

ruházat, és a viselet természetesen függött a társadalmi rangtól, az 

évszaktól sőt, a napszaktól is: a tehetőseb hölgyeknek illett odafigyelni, 

hogy a nap folyamán többször is ruhát váltsanak. 

A hölgyek alsóruházata hosszú ingből, térdig érő bő bugyogóból, és harisnyából állt. 

Erre vették a jó szorosra húzott halcsontos fűzőt, és a lószőrrel merevített alsószoknyát.  

 

 

A vastag alsószoknyára 

egy fehér alsószoknya került, majd az alkalomhoz illő egyszínű, vagy mintás felsőruha legtöbbször 

ék alakú dekoltázzsal, puffos ujjal, fodrokkal. Hűvösebb időben meleg vállkendőt terítettek magukra, 

vagy kis derékig érő kabátkát vettek fel. 
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A nők hajukat középen elválasztva, hátul kis kontyba fogva 

viselték, vagy barokkos csigákba göndörítették. Az 

otthonukból kilépve masnival rögzíthető kalapot kötöttek. A 

legdivatosabb az ernyős kalap volt. 

Petőfi korának hölgyei is rajongtak a különböző kiegészítőkért, 

legyen az egy lapos sarkú textil cipő, egy napernyő, egy kis táska, egy virágos 

hímzéses finom bőrkesztyű, színházi látcső, egy szép gyöngysor, vagy smaragd 

köves fülbevaló, gyöngyös karkötő vagy épp egy legyező. 

 

 

 

 

 Az utóbbi egyébként nemcsak a melegben volt hasznos, hanem a 

kommunikáció titkos eszközeként különböző rejtett üzeneteket is lehetett 

vele közölni. Pl. ha a jobb kezében tartott legyezőt a szívére helyezte a 

hölgy, azt üzente: Szeretlek! Vagy ha a félig zárt legyezővel a jobb fülét 

érintette, az üzenet az volt, hogy figyelnek mások, vigyázz! 

 

A férfiak viseletében ugyanúgy megvoltak az alsó ruházat különböző darabjai: 

a bő szabású ing, az alsónadrág, a pamut zokni, vagy 

harisnya. 

Az egyenes szárú hosszú pantalló, vagyis nadrág lehetett 

egyszínű és akár kockás is. Az ingre a nadrágtól és 

kabáttól elütő színű 

mintás vagy egyszínű mellényt vettek fel, 

majd következett a díszes csokorba 

megkötött nyakkendő és a kabát. 

Ez utóbbi lehetett térdig érő, vagy frakk szabású is. Nagyon divatosnak 

számított, ha a világos színű nadrághoz sötétkék, barna, vagy 

sötétszürke kabátot viseltek. Estélyekre, bálokra, fekete frakkot 

öltöttek. 

A férfiak is kedvelték a divatos kiegészítőket. Lábukra puha bőrből 

készült lapos sarkú bőrcipőt húztak. 
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Rövid hajukhoz bajuszt és szakállt is növesztettek. Öltözetüket a cilinder és a sétabot tette teljessé. 

Mellényzsebükbe óra került. Viseltek pecsét és köves gyűrűt is. 

A cikk elején említettem, hogy a nemzeti összetartozást szimbolizálta az úgynevezett díszmagyar, 

melyet eleinte kizárólag ünnepi alkalmakra készíttettek, sújtásokkal, zsinórozásokkal, hímzésekkel, 

csatokkal, prémekkel díszítve, selyembrokátból, selyemből, taftból. A férfiaknál tollas süvegből, 

zsinóros, sujtásos, prémmel díszített mentéből, atillából, szűk nadrágból, bokacipőből vagy 

sarkantyús csizmából állt. Az öltözet elengedhetetlen kiegészítője volt a szablya. 

Az előkelő hölgyek jeles alkalmakkor pártát, vagy főkötőt, fűzött 

ruhaderekukhoz buggyos ujjú inget, földig érő szoknyájukon díszes 

kötényt viseltek, lábukra szalagokkal rögzített lapos talpú selyem, brokát, 

vagy puha bőrből készült cipőt húztak. 

A gyermekruháknak abban az időben nem 

volt saját stílusuk, tulajdonképpen a felnőtt 

ruhák kicsinyített, és egyszerűsített változatai 

voltak. Egyáltalán nem nevezhetjük őket sem 

kényelmesnek, sem praktikusnak, bár  a 19. 

században e téren már bizonyos átalakulás 

figyelhető meg. 

HLÁ 

Forrás: https://contrapasso2.blog.hu  https://hu.wikipedia.org/ 

https://hu.wikipedia.org/
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Visszaemlékezések: 

Interjú Fehér Lászlóné tanárnővel 

Szép napot, Kati néni! 

Szép napot Neked is, Levente! 

Köszönöm, hogy elfogadta kérésünket, és megosztja velünk 

gondolatait. 

Először a kezdetekről szeretném kérdezni.  

Mikor kezdett a Lenkey (akkor 1. számú Általános Iskolába) iskolába 

járni? 

1961-62-ben voltam itt első osztályos. Egy fotó is őriz erről emléket: az abc-s tábla előtt ülök, 

keresztbe tett kézzel, hatalmas masnival a hajamban.  

Első osztálytól negyedikig jártam ebbe az iskolába. Rátkai Margó néni volt az osztályfőnököm. Ez 

egy jó időszak volt, bár voltak kevésbé kellemes emlékeim is. Megtörtént, hogy délután bezártak a 

tanító nénik az osztályterembe azzal a céllal, hogy gyakoroljak írni. Csúnyán írtam. Azt azonban tudni 

kell, hogy balkezes vagyok, de ezt akkoriban nem fogadták el, jobb kézzel kellett írni. Átszoktattak 

a jobbkezességre, de nem volt szép az írásom. Zokon is vettem rendkívül ezt a kényszert, ez nem jó 

emlék.  

A negyedik osztály befejeztével át kellett mennem a 4. sz. általános iskolába (akkori nevén Gagarin 

Általános Iskola), ugyanis akkor vezették be a körzetesítést. Az Egészségház utcában laktunk, s 

körzetileg ahhoz volt közel. – Ebben az intézményben három évig küzdöttem, hogy földrajzból 4-es 

helyett 5-öst kapjak. A tanárnőm mindig azt mondta, „Küzdjél jobban!” Nyolcadikos koromban 

kaptam meg a jelest. Utólag visszagondolva ez negatív és pozitív emlék is egyben. 

Az iskolában néptáncoltam, balettoztam, s versenyszerűen tornáztam. Boruss Viola tanárnő volt a 

néptánc tanárunk. Ezek szép emlékek.  

Kapott rosszabb érdemjegyeket? 

Persze, hogy kaptam. Én azt szoktam mondani a mai gyerekeknek is: „Nem igazi diák, aki nem kap 

egyest.” 

Nem tartozott a kedvenceim közé a matematika. A kémiával, fizikával nem volt semmi bajom, de a 

matek! A barátnőm sokat segített nekem. Őszintén: boldog voltam, amikor leérettségiztem, s azt 

mondtam, soha többé matematika! 

Történelemből milyen eredményei voltak?  

A 4-es iskolában Antalné Magdi néni volt a történelem tanárom. Nagyon érdekesen tanított, akkor 

szerettem meg ezt a tantárgyat.  

A középiskolában nehezebb dolgom volt. Hatvanba jártam. A történelem tanárom férfi volt, 

borzasztóan lassan beszélt. Unalmasak voltak az órák. 
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Mi szeretett volna lenni gyermekkorában? 

Bíró. Fiatalkorú bűnözőkkel akartam foglalkozni. A tanári pályára akkor még nem gondoltam.  

Ez mikor változott meg? 

Az érettségi után a városi könyvtárban dolgoztam könyvtárosként. Utána felvételiztem a főiskolára, 

magyar-történelem szakra. Nagyon tetszett a könyvtárosi munka is, szívesen folytattam volna tovább. 

Amikor Egerbe kerültem, a 10. sz. Általános Iskolában (ma Kemény Ferenc Sportiskolai Általános 

Iskola) napközis tanárként kezdtem, majd az iskolai könyvtár vezetését bízták rám félállásban. A 

könyvtár, az olvasás, de leginkább a történelem érdekelt mindig. 

Mikor kezdett a mi iskolánkban dolgozni, s milyen tantárgyakat tanított itt? 

2001-ben érkeztem a Lenkey iskolába, akkor csak történelmet tanítottam. 2001-től 2011-ig az 

intézmény vezetője voltam. Az igazgatás mellett négy órában taníthattam, ebbe csak a történelem fért 

bele. Később, amikor már nem voltam igazgató magyar irodalmat, nyelvtant, történelmet és 

honismeretet is oktattam. 

Hogyan készül fel egy tanórára? 

Ma már nem olyan egy tanóra, mint régen. Korábban csak a kréta volt, a tankönyvek, mi meg 

leginkább az ismereteinkre hagyatkoztunk. Ma már ez összetettebb. A technikai és egyéb eszközök 

színesítik az órákat. Párhuzamos osztályokban is tanítok, s nem mindenhol ugyanott tartunk éppen, 

ezért mindig először mindig megnézem, mi a tananyag. Minden osztályban máshogy kell tanítani, 

minden osztály más típusú. Soha nem tanítom ugyanazt az anyagot egyformán. Sokszor böngészem 

az internetet, keresem a témához illő érdekességeket, amelyeket bevihetek az órára. Szeretem a 

prezentációkat. Nagyon sokféle könyvből tanítottam már az évtizedek során. A tananyagot 

kiegészítésekkel teszem érthetőbbé, izgalmasabbá pedig az interaktív tábla, és a technikai eszközök 

segítségével. A televíziós csatornák adásait követve (NatGeo, Spektrum) a jó tartalmakat adott 

helyzetben az órákon is felhasználom. Ez sokszor találkozik a tanulók ismereteivel. Ők nagyon 

tájékozottak a technikai és digitális világban, nem egyszer fordult elő, hogy nekem segítenek. 

Melyik osztály volt a kedvence? 

Nem tudom igazán meghatározni. Minden osztályt kedvelek. Szeretem, ha olyan osztállyal 

találkozom, ahol a tanulókkal lehet beszélgetni. Óra végén körbe állnak, s kérdeznek, beszélgetünk. 

Minden gyermekben lehet valamit szeretni. Minden osztályban van jó és rossz, okos és kevésbé okos, 

de mindegyik szerethető. 

Emlékezetes például a Szikora Adélék vagy a korábban ballagó Fodor Marciék osztálya… 

Különösen jó, ha folyamatában, 5-8.-ig taníthatok egy osztályt.  

Mindig tanár szeretett volna maradni vagy voltak más elképzelései?  

Napjainkban, főként a fiatalok körében természetes a munkahelyek gyakori váltása, keresése. A 

tanárok nem tartoznak azok közé, akikre ez jellemző lenne. Szerintem egy pedagógusnak is öt-hat 

évet le kell tanítania ahhoz, hogy megerősödjön benne a pályán maradás szándéka. Sokan azt 

gondolják, hogy megtartjuk azt a pár órát és kész. Ez korántsem így van. Nagyon sok plusz munka 

és készülés van e mellett. 
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Van kedvenc tanítványa? 

Ezt nehéz megmondani. Van, akit azért kedvelek, mert „rosszcsont”. Kihívás nekem, hogyan találom 

meg hozzá az utat. Ezek a gyerekek még 20-30 év után is rám köszönnek az utcán. Tavaly előtt volt 

40 éve, hogy a végzett az az osztályom, akik 4, 5 átlaggal zárták a nyolcadik évet. Ott valahogy 

mindenki olyan közel került hozzám.  

Tartja a kapcsolatot velük vagy más régi tanítványával? 

Persze. Amikor elballagnak a tanulók, eleinte 1-2 évig még gyakran visszajárnak az iskolába, ez a 

tapasztalat. 

Eger kisváros, gyakran találkozunk az utcán is. A baj csak az, hogy az évek során a nevek 

elfelejtődnek, vagy csak inkább a keresztnevek maradnak meg bennem. 

Mivel tölti a szabadidejét?  

Nagyon szeretek olvasni. Sok könyvem van otthon. Van, amelyiket tízszer is elolvasom. Képes 

vagyok reggeltől estig, esetleg még éjjel is olvasni. 

Hogyan változtak a diákok az elmúlt évek során? 

Nehéz kérdés. Sok mindenben változtak. A régi diákok udvariasabbak, visszafogottabbak, 

szorgalmasabbak voltak. A mai nebuló több esetben úgy érkezik a felső tagozatba, hogy nem nagyon 

akar tanulni, nincs felszerelése és gyakran nem készíti el a házi feladatait sem. Tapasztalom, hogy 

gyakran ők irányítják a szüleiket. Ezek a diákok rosszul tűrik a kudarcot, a rossz jegyet. Másban 

keresik az okot, a hibát.  

De: valahogy talpra esettebbek, több dolgot tudnak  

Mit üzen a jövő lenkeys diákjainak? 

Tiszteljék és hallgassanak a tanáraikra. Több figyelmet tanúsítsanak az órán, mert nagyobb 

odafigyeléssel könnyebben, többet tanulhatnak.  

Mit jelent Önnek a Lenkey iskola? 

Jaj! Ezt még soha nem kérdezték tőlem, el kell gondolkodnom ezen egy kicsit! 

Itt töltöttem a leghosszabb időt a pályafutásom során. Ebben az iskolában többféle mód nyílt arra, 

hogy tegyek az intézményért. Először iskolavezetőként, majd a tanárként dolgozhattam a kollegákért, 

a diákokért. 

Nehéz belegondolnom abba, hogy jövőre, ha nyugdíjba megyek, mi lesz utána. Át kell gondolnom, 

hogyan tovább. Nehezen élem majd meg az elválást. 

Tehát elmondhatom, hogy MINDENT jelent nekem az iskola.  

Azok a gyerekek, akiket tanítok, s a kollégák, tulajdonképpen a Családom. A Lenkey olyan, 

mintha az Otthonom lenne. 

A riportot készítette: Sipos Levente 5.b 
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Visszaemlékezéseink: 

Pataki Marianna 

A Szevasz Lenkey! újság előző számában indítottunk egy sorozatot, melyben régi kedves 

pedagógusokkal készítünk interjút, s kérdezzük őket életükről, munkájukról és iskolánk régmúltjáról. 

A második részben Pataki Marianna tanító nénivel beszélgettek diákjaink az intézményünkben 

gyermekként, majd pedagógusként eltöltött éveiről. 

Orsi: Hány évig tanított 

Mariann néni a Lenkey 

iskolában?  

33 évig. 

Orsi: Tudjuk, hogy tanárnő is 

itt, az iskolánkban volt diák. 

Kérem, emeljen ki 3 dolgot, 

amely gyermekkorában más 

volt itt az intézményben! 

A régi időkben kisdobos- és 

úttörőőrsi gyűléseken vettünk 

részt. Szervezett formája volt ez a szabadidő eltöltésének, de a gyerekek mégis szabadon 

gondolkodhattak, csinálhatták a dolgaikat. Elmentünk egymáshoz, vagy épp egy parkban gyűltünk 

össze, zsíros kenyér partikon oldottuk meg a kapott feladatainkat. Ezek megmaradtak bennem kedves 

emlékként. 

Különleges feladataink voltak. Ezekre szívesen emlékszem. Takarókat készítettünk 10x10-es horgolt 

darabokból. Majd képeslapokat is varrtunk össze Angela Davis szabadságharcos tiszteletére. 

Kiemelném még az iskola elveit, tanítását, ezek pozítívumát. 

Látható és tapasztalható, hogy ma már rengeteget fejlődött az iskola. 

Akkor és most is központi szerepet töltött be intézményünk a város oktatásában, mindig végigvitte 

értékeit.  

Mindig nagyszerű gyerekeket lehetett itt tanítani. 

Ati: Voltak barátai gyermekként az iskolában?  

Igen, egy Zsuzsa nevű lány volt a barátnőm. Színházba jártunk. Vasárnap délelőtt volt matiné a 

moziban, sétáltunk, beszélgettünk az iskolai dolgokról.  

Réka: Van olyan esemény az itt töltött gyermekkori évek alatt, amelyre szívesen emlékszik vissza? 

Ó, igen… Itt ért az első szerelem. 

Milyen érzés volt visszajönni a régi iskolájába tanítani? 

Nagy félelem volt bennem. Hogyan fogadnak, milyen lesz? Akkoriban nagy távolságtartás volt a 

diákok és tanárok között. Minden pedagógusnak, ha tanított, ha nem, szinte vigyázva állva 

köszöntünk a folyosón. Tisztelettel voltunk irántuk.  
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Évekkel később, amikor Oldal Vince bácsi volt az igazgató, – akinek megjelenése, szakmaisága 

tiszteletet parancsoló volt – akkor jöttem vissza tanítani. Ő akkor ment nyugdíjba, de előtte bemutatott 

Németh Lászlóné Zsuzsa néninek, aki új vezetőként követte. Először nem vettek fel, így 

átjelentkeztem a 3. sz általános iskolába, sikerrel. Eltelt egy hét, s egy este a hozzánk közel lakó 

takarító néni hozott egy üzenetet az iskolánkból, hogy hamarosan menjek be, ott közölték, hogy van 

helyem. Így az 1. sz. Általános Iskola mellett döntöttem, amit nem bántam meg.  

Furcsa volt az első időszak, mert amikor ide beléptem a tanáriba, itt volt minden pedagógus, aki annak 

idején tanított. Senkit nem tudtam tegezni, csak 3-5 év eltelte után talán. Mély tisztelet élt bennnem 

irántuk, s él ma is. 

Zéti: Mindig b osztályosokat tetszett tanítani?  

Nem feltétlenül. Akkor még tantárgycsoportosan tanítottunk, ami azt jelentette, hogy én a 

matematikát, környezetet, rajzot, technikát mindkét osztályban oktattam az adott évfolyamon. Az 

osztályfőnökséget két évente váltottuk.  

Az a osztály mindig művészileg kifinomultabb, szereplésekre énekre, rajzra fogékonyabb tanulókból 

állt.  

A b osztály normál tagozattal, sportos, nagyobb fiú létszámmal működött.  

Orsi: Melyik tantárgyat szerette tanítani a legjobban? 

Matematika, nyelvtan és a dupla órás rajz, ezeket szerettem inkább tanítani.  

Zalán: Mi adott ötletet az idén 31 éves Makk Marci hét kitalálásához? 

Amikor elkezdtem a munkát itt az iskolában, kisdobos vezető voltam. Az akkori igazgató nénitől, 

Zsuzsa nénitől (Németh Lászlóné – a szerk.) azt a feladatot kaptam, hogy találjak ki valami programot 

az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatban. Sokat gondolkodtam. Egy alkalommal az orvosi 

rendelőben jártam, s megpillantottam egy szórólapot, amelyen Makk Marci figura volt. Innen jött az 

ötlet, az elnevezés, a szimbólum figura. Ehhez építettem fel programot.  Eleinte 1-2 napos rendezvény 

volt, majd jöttek az újabb ötletek, s később a program egy hetessé nőtte ki magát. 

Melyek voltak a legsikeresebb ötletek? 

Nagyon jól sikerültek a vetélkedők, a rajzversenyek, a terménybábok, a teák utcája, gyűjtemények 

készítése, versek, fogalmazások írása… Bennetek melyik maradt emlékezetes? 

Diákok: A salátakészítés, teázás… 

Rendeztünk tanár-diák-szülő meccseket, több volt a sportos esemény. Óriási csatákat vívtunk 

kosárlabdában. Akkor is be lehetett vonni a szülőket, úgy mint most, szívesen segítettek nekünk. 

Korni: Előfordult, hogy bántások érték az elmúlt évek alatt? 

Igen, sajnos. De ezeken túljutottam. Szívesen emlékszem inkább arra, amikor gyerekek jöttek 

hozzám, meglátogattak, s palacsintát vagy pizzát készítettem nekik. Nagyon szép emlékek. 

Attila: Voltak kedvenc diákjai? 

Nem lehet így meghatározni. Egy pedagógus sem szeret minden gyermeket egyformán, de mindenkit 

el kell fogadni. Mindenkinek van értéke, mindenki különleges valamiért.  

Általában kiszúrtam előre a csínytevéseket. A lányom tréfájára emlékszem. Dianás cukrot tett a tanító 

néni székére, akkor kapta élete első és egyetlen figyelmeztetőjét.  
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Tartja a kapcsolatot a régi tanítványokkal?  

Igen, az interneten és személyesen is találkozom velük.  

Orsi: Hogyan emlékszik vissza a mostani 7. b osztályra? 

Rengeteg jó szót és pozitív érzelmet kaptam 

tőlük. A búcsúztató után két napig sírtam a 

személyes üzeneteik és ajándékaik szemlélése 

közben. Lelkileg nagyon gazdag osztály. 

Mindent meg lehetett velük beszélni, 

együttműködők voltak, sok örömet adtak 

nekem. 

Riporter kórus: És az 5. b? 

Azt mondják, hogy mindig az első és az utolsó 

osztály marad meg az ember életében a 

legjobban. Ez igaz talán. A mostani 5.b-s 

gyerekek felől sok szeretetet kaptam. Jó volt 

velük beszélgetni, nagy volt az emberi összhang. Különösen a búcsúztató műsoruk, a kis film amelyet 

emlékbe készítettek nekem, nagyon meghatott.  

Mindig jó osztályaim voltak, nagyszerű gyerekeket tanítottam. 

Köszönjük szépen, Kedves Mariann néni! 

A riporterek: Ficzere Patrícia, Sillei Réka, Horuczi Gréta, Szabó Bálint, Molnár 

Attila, Kozmányi Zétény, Matisz-Rohlicsek Zalán, Kiss Kornélia, Hegyi Dániel, 

Dudás Orsolya 5. b és 7. b osztályos tanulók 

Visszaemlékezéseink:  

Dóra Zsuzsa 

Köszönöm Zsuzsa néni, hogy elfogadta kérésemet, és beszélgethetünk tanárnő pályafutásáról, a 

tanári hivatásról és iskolánk régmúltjáról. 

Hány éve tanít ebben az iskolában? 

1982-ben kezdtem tanítani ebben az iskolában, tehát ez a 37. tanévem itt! 

Kérem, emeljen ki pár dolgot, ami a mai időkben más, mint a korábbi években! 

A régi időben sokkal több időnk volt egymásra és a gyerekekre is. Nagyon sok közös programot 

csináltunk a tanári karral, volt időnk elmenni „mikulásozni” pl. és ez hiányzik most az én életemből. 

Nagyon szerettem azt a régi tornatermet, amiben elkezdtem tanítani. A mostani sokkal szebb és jól 

felszerelt ugyan, de az nekem hangulatosabb volt. Az iskolánk kívülről is sokkal szebb, jó, hogy 

felújították, szépítették. A gyerekek nem sokat változtak, szeretem az őszinteségüket, szeretek velük 

dolgozni, ahogy már akkor is szerettem. 

Miben változtak a mai diákok? 
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Meg kell mondjam, a régebbi diákok sokkal udvariasabbak, tisztelettudóbbak, szófogadóbbak voltak, 

pedig, amikor elkezdtem tanítani, még nem is volt olyan nagy korkülönbség köztünk, mint most. Nem 

szeretem, hogy ennyire függünk a mobiltelefontól, az internettől. Régen sokkal több lehetőségünk 

volt együtt tölteni a szabadidőnket, többet beszélgettünk, kirándultunk. Bár én a saját osztályaimnál 

megpróbálom úgy alakítani, hogy minél több időt töltsünk együtt. 

Tartja-e a kapcsolatot régi tanítványaival? 

Igen, ez most a 9. osztályom. Az első osztályomba például járt egy fiú, akinek a fia épp a mostani 

osztályomba jár. Érdekes volt, mikor Jaksi Zsóka néni tanítványomból kolléga lett. Furcsa az is, 

amikor az első szülői értekezletekre jöttek olyan szülők, akik egykor a tanítványaim voltak. 

Emlékszik-e olyan diákcsínyre, amelynek áldozata lett? 

Nap mint nap vagyok diákcsínyek áldozata. Korábban nagyon humoros tréfákat tudtak kitalálni a 

gyerekek április 1.-jén. Ma inkább egy kicsit durvaságokba fajulnak, amelyek már nem annyira 

viccesek. Volt olyan, hogy bolondok napján üres terembe mentem be, és nem tudtam hol lehet az 

osztály, majd kiderült, hogy a terem mellett elbújva figyelték, ahogy pánikszerűen keresem őket. 

Az ön gyermekkorában milyen eszközöket használtak az iskolában? 

Az én gyerekkoromban jóval szigorúbb szabályok voltak az iskolában. Visszaszólni, hogy nem 

csinálom, nem szeretném, és a ma divatos „Ne már!” kifejezést nem lehetett hangoztatni. Egyszer 

írtak be az ellenőrzőmbe harmadikban és mikor hazamentem, anyukámtól kaptam érte. Ilyen ma már 

nincs. Nem biztos, hogy ez helyes volt, de legközelebb meggondoltam, hogy még egyszer csinálok-

e olyat, amiért beírást kaphatok. Egy-egy jól irányzott fülest kaptunk még a tanároktól is néha, de ez 

nem volt rendszeres. 

Sok diák panaszkodik az iskolai menzára. Amikor Zsuzsa néni volt diák, volt-e menza? Mi volt a 

kedvenc étele? 

Megmondom őszintén, én itt sem szoktam menzán ebédelni. Inkább hozok otthonról, vagy amit 

aktuálisan megkívánok, és van időm kiszaladni a városba, akkor azt eszek. Nem emlékszem az iskolai 

menzára, pedig biztos menzás voltam, mert a szüleim napközben dolgoztak. Nem voltam válogatós 

sosem, de ha valaki kitalálta valamire, hogy ez nem jó, akkor senki sem ette meg. 

Melyik volt a kedvenc vagy nem kedvelt tantárgya?  

Már 2. osztályos koromban eldöntöttem, hogy testnevelő tanár leszek (amit a mai napig nem bántam 

meg), ezért a kedvenc tantárgyam a testnevelés volt. Kiskoromban elkezdtem szertornászni, egy örök 

mozgó voltam és vagyok a mai napig is. Talán a kémiát nem annyira kedveltem, bár lehet, hogy csak 

nem igazán tanultam rá. Először úgy gondoltam, hogy testnevelés-matek tanár leszek, mert a matekot 

szerettem is és jól is ment. Azt határozottan tudom, hogy nagy ambícióval elmentem zeneiskolába 

zongorázni, de a zongoratanár azt mondta, inkább maradjak a sportnál. Ezért az ének-zene nem volt 

az erősségem, amit sajnálok. 

Mi volt a legrosszabb jegye az iskolában és mire kapta? 

Mindenki mondta, hogy a felsőtagozatra váltás milyen nehéz lesz, de én ennek ellenére csak 5. 

osztályban voltam kitűnő, se előtte, se utána. Mindig voltak négyeseim, de csak a főiskolán volt egy 

tantárgy, amiből pótvizsgáznom kellett, s ez volt a legrosszabb jegyem. Azt hiszem ez anatómiából 

volt, de a főiskolán azt mondják, ez már természetes. 

Követett-e el diákcsínyt? 
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Igen, az nagyon megmaradt bennem, amikor a barátnőimmel homokkal etettük meg az egyik fiút, 

mert annyira a kedvünkbe akart járni, hogy bármit megcsinált. Persze voltak olyanok is, amikor 

rajzszöget raktunk a másik popsija alá, és osztálykiránduláson bekentük a tanárnő kilincsét 

fogkrémmel. De szinte az összes diákcsínybe benne voltam, hiszen ezekből nem maradhattam ki!😊 

Milyen jó tanácsot adna a mai diákoknak? 

Már említettem, hogy a személyes kapcsolatokat sokkal többre tartom, mint a telefon nyomkodását. 

Szerintem azon nem lehet igazi kapcsolatokat kialakítani, csak beszélgetéssel és együtt töltött idővel. 

Azt tanácsolom a mai fiataloknak, hogy szervezzenek minél több közös programot, beszélgessenek 

sokat és legyenek nyitottak a világra. Csak helyén, módjával kezeljék a digitális eszközöket, mert 

szerintem ez elidegeníti az embereket. Töltsenek minél több időt szeretteikkel és barátaikkal, osszák 

be jól az idejüket. 

Köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk gondolatait. 

Dudás Orsolya 7. b 

Visszaemlékezések:  

A családom egy része is lenkeys diák volt… 

Gyetvai Kata (5. b) interjút készített apukájával és édesapja két testvérével, akik szintén az Egri 

Lenkey János Általános Iskolába jártak. 

Gyetvai Péter 

Miért szerettél a Lenkeybe járni? 

Sok barátság szövődött, ami közül néhány a mai napig is tart. Nagyszerű tanáraim voltak, néhányan 

szigorúak, néhányan kevésbé szigorúak. Ezt a szigort akkor még nem értettem, hogy miért kell. 

Kellemetlen, és kicsit zavaró volt. Később rájöttem, hogy ez a későbbi tanulmányaimban, és az 

életben is hasznosnak bizonyult. Emlékezetesek voltak az őszi szüretek, Bóta Sanyi bácsi vezetésével, 

sok nevetéssel, és persze azért munkával is. 

Milyen volt a sportélet régen az iskolában? 

Akkoriban, amikor én a 7. osztályba jártam nagyszerű kosárlabda csapata volt az iskolának, aminek 

én is az oszlopos tagja lehettem. Városi döntőt, és megyei bajnokságot nyertünk, és jól szerepeltünk 

az iskolák országos bajnokságán is. Jó csapat volt, egy nagyszerű edzővel, aki újításokat vezetett be 

a korosztályos csapatunknál, mint taktikai, mint erőnléti oldalon. Az edző neve Szeleczki János. 

Köszönjük Tanár úr!  

Mit játszottak a fiúk a szünetekben? 

Nekünk fiúknak emlékezetesek voltak a nagyszünetek is, ugyanis a nagykapu melletti kukatárolónál 

egy nagyszerű kis betonozott lejtő volt, ami óriási matchbox-versenyeknek adott otthont.  

Tanáraid közül kire emlékszel leginkább? 
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Külön kiemelném a felső tagozatos osztályfőnökömet, akinek nagyon sokat köszönhetek, talán ez az 

egész oldal is kevés lenne, hogy mindazt elmondjam, amit útravalóul adott nekünk a 8. a-nak. 

Nagyon köszönjük Erzsike néni (Csapóné Paparó Erzsébet)! 

Gyetvai Gyula 

Milyen volt újra belépni a suli kapuján annyi év után? 

Amikor 2014 szeptemberében beiratkoztál az 1.b osztályba, nagyon furcsa élmény volt újra belépni 

az iskola kapuin. Egyrészt kívülről sokkal szebb, barátságosabb lett az épület (a színe is 

megváltozott), másrészt belül szinte ugyanaz maradt mint jónéhány évtizede: megmaradtak a 

festett ajtók, a kettéosztott folyosók, még az étkező és a büfé is ugyanazon a helyen volt, mint 

korábban. Az udvaron pedig a szünetekben régen is és ma is megszokott gyerek zsivaj fogadja a 

belépőt, igazi "suli"-hangulatot árasztva. Szinte egy időutazáson éreztem magam az épületet járva. 

Mi volt a legmeglepőbb? 

Az, hogy első osztályfőnököd, az én első-másodikos osztályfőnököm, Simonné Rohony Marianna 

(Mariann néni) lett!  

Milyen változásokat vettél észre először? 

Egyedül az osztálytermek változtak sokat belülről (például lekerültek a falakról az alsóbb 

osztályokban a "logikai gépek", a felsőbb évfolyamok termeiben pedig eltűntek az akkori 

csúcstechnikát képviselő írásvetítők, és a régi, hagyományos zöld táblák mellett megjelentek az új 

eszközök), az iskola ugyanazt a hangulatot árasztja, mint korábban. 

Akkoriban is voltak már osztálykirándulások? 

Emlékezetes osztálykirándulásaink voltak a Felvidékre, illetve Sopronba, Kőszegre és Budapestre.  

Szerettél a Lenkeybe járni? 

Igen, mind alsó, mind felső tagozatban szerettem a Lenkeybe járni. Osztálytársaim és tanáraim is 

hozzájárultak, hogy mindig örömmel gondoljak az ott eltöltött 8 évre. 

Gyetvai Zsuzsa 

Mik voltak az első élményeid a Lenkeyvel kapcsolatban? 

Az első emlékem az iskoláról az, hogy anyukám ölében ültem a tornateremben, hogy megnézzük a 

testvéreim szereplését, és én annyira untam, hogy összerágóztam a hajam, persze ekkor még pici 

óvódás voltam. A következő emlékem az, hogy anyukám bevitt az iskolába, hogy felvételizzek az 

ének-zene tagozatra; ekkor már éreztem, hogy ez valami más lesz, hogy ez már valami komolyabb 

dolog lesz, mint egy egyszerű iskolába járni; és végül én is ének-zene tagozatos lettem, mint a 

bátyáim. Emlékszem, hogy az első tanévnyitón kaptam egy kis üdvözlő ajándékot és virágot az 

iskolától, amitől nagyon különlegesnek éreztem magam, hisz ez már nem az óvoda volt. Majd 

elkezdődött az iskolai kaland: énekkarra jártunk, szereplésekre, versenyekre. Ha meghallom a 

Diótörőt, vagy valamelyik tételt a Négy évszakból, akkor boldogan gondolok az iskolai éveimre. 

Természetesen a zene mellett ott volt a sport is, a kosárlabda, amely szintén összehozott minket. 

Igazi közösségi háló volt. Ezek a foglalkozások igazán összehoztak minket, tanulókat; így majdnem 

mindenkit ismertünk az iskolában, ezért is volt olyan családias a hangulat.  
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A tanulás mellett volt idő játékra is? 

Persze a tanulás mellett a bolondozás is belefért. Amikor felső tagozatosak lettünk, akkor egyre több 

felelősségteljes feladatot is el kellett látnunk, mint például nekünk kellett ki-becsengetni az órákra. 

Ott ültünk a portán és felügyeltük a rendet, és a legfontosabb, hogy mi nyomtuk be azt a bizonyos 

csengőt- igaz néha előfordult, hogy kicsit hamarabb csengettünk ki egy-egy óráról; vagy kicsit 

elnyújtottuk a szüneteket... Továbbá én nagyon szerettem a bolond ballagásokat, amikor a 

nyolcadikosok össze-vissza beöltözve körjátékokat, gyerekjátékokat játszottak. Ilyenkor együtt 

énekeltünk elsőstől nyolcadikosig. Emlékszem, hogy a fiatalabbik bátyáméknak annyira jól sikerült a 

beöltözés, hogy a Dobos cukrászdából kitessékelték őket- pedig csak fagyizni szerettek volna a 

bolond ballagás után. Majd ott voltak a ballagások, hagyomány volt, hogy mi tanulók díszítettük fel 

a sulit, ilyenkor a fenyő, és különböző virágok illata járta az iskola épületét.  

Milyen útravalót adott neked a Lenkey? 

Minden egyes ballagás olyan megható volt, mert mindig volt egy-két jóbarát, aki elballagott... Majd 

hirtelen azt vettem észre, hogy engem ballagtatnak, hogy búcsút kell vennem az osztálytársaimtól, 

akikre szeretettel gondolok a mai napig; a tanáraimra, akik nem csak leadták az anyagot, hanem 

rámutattak arra is, hogy milyen igaz érték vannak az életben, mint például az együttérzés, önzetlenül 

segíteni másokon, együtt haladni a cél felé, elfogadni a másikat olyannak, amilyen, és persze az igaz 

szeretet. 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a kérdéseimre és visszaidéztétek a régi lenkeys hangulatot. 

Gyetvai Kata 5. b 

Nap mint nap a menzán… 

Nap mint nap találkozunk velük, köszönünk, 

sorban állunk, elkérjük, megköszönjük, sietünk, 

futva étkezünk, olykor válogatunk…s közben 

alig szólunk hozzájuk, nem is beszélgetünk 

VELÜK igazán…mert mindig rohanunk! 

Ők a „KONYHÁS NÉNIK”!  

Most megállítottuk az időt, s arra kértem a 

konyhán dolgozó Bene Miklósné Ibolya nénit, 

Liptai Istvánné Ancika nénit és Szarvas Gyuláné 

Herminka nénit, hogy válaszoljon néhány 

kérdésemre. Szeretnénk megismerni őket, akik oly sokat tesznek értünk a mindennapokban. 

Beszélgettünk az iskolai menzáról,  a régi és mai szokásokról, a munkájukról és a szigorú 

szabályokról, melyek az étkeztetésben érvényesek.  

Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy időt szakítottak erre a beszélgetésre. 

Mióta dolgoznak itt?  

Ancika néni 1986 óta dolgozik itt, Ibolya néni 3 évvel később jött. 
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Csak a konyhában főznek, vagy más feladatuk is van az iskolában? 

Nem itt főzünk, mert főző konyháról hozzák az ebédet, a tízórait és az uzsonnát is. Itt csak egy tálaló 

konyha van. Az a dolgunk, hogy előkészítsük az ételeket.  

A tízóraihoz, ha pl. kenyér van, akkor megkenjük a kenyeret, azzal amit küldenek Kiadagoljuk a teát, 

a kenyérhez a zöldséget. Az ebédet is itt osztjuk. A végén pedig az uzsonnát készítjük ki, amit a 

gyerekek felvisznek a tanterembe. Ezt délután kapjátok meg.  

Van egy nagy konyha az egyik középiskolában, és ott főznek minden iskolának. Ez a báziskonyha, 

ahol több mint 3000 adag ételt főznek és visznek ki a város kilenc iskolájába. 

Miben más a főző konyha a melegítő konyhától?  

A főző konyhán modern gőz sütőben készítik az ételeket. Mindent a legmodernebb eszközökkel 

főznek. Ott készülnek az ételek.  

A tálaló konyhán csak a kiszolgálás van.  

Ez az eredeti szakmájuk?  

Nem, mind a ketten kereskedelemben dolgoztunk, eladók voltunk.  Mikor a gyerekeink kicsik voltak, 

a jó munkaidő beosztás miatt kerültünk ide. Ez praktikusabb volt.  

Hol tanultak főzni?  

Otthon, saját magunktól. Itt nem kell főzni tudni, mert ez egy tálaló konyha. Nem kellett szakács 

iskolát végeznünk. Aki a bázis konyhán van, azoknak szakács szakmájuk van.  

Miben különbözik a régi menza a maitól? Gondolok az ételekre, a kiszállításra, kiszolgálására, a 

konyha felszereltségére?  

Régebben az ételek édesebbek voltak, többször volt főzelék. Most több a rakott étel, ami régen nem 

volt. Ma nagyobb a választék, mint régen. Az egészséges táplálkozást előnyben részesítik. Több 

zöldséget kapnak a gyerekek. Ezt biztosan ti is észre vettétek. Régen ilyen nem volt. Inkább voltak 

édes sütemények, a főzelék után is. Ezek már háttérbe szorultak, mert nem egészségesek.  

Az étel kiszállítása zárt kocsiban történik, melegen tartó pultban, ami folyamatosan tartja a meleget. 

A kiszolgálás is változott. Most nagyobb a létszám. Régen csak az alsósok voltak, most már a felsősök 

is itt étkeznek. Régen kb. 180 gyerek volt, most 350.  

Régen tálból adtuk a levest, most már önkiszolgálás van. A gyerekek maguktól veszik el a tálcát, az 

evőeszközt és az ételt, és adják vissza azokat. Régen leveses tálban vittük ki a gyerekeknek a levest, 

és abból szedték ki. Nyugodtan, kényelmesen meg tudták enni az ebédet, mert csak 4-5 órájuk volt. 

Amikor nyugodtan befejezték az étkezést, visszahozták a tányért és megkapták a másodikat. 

A konyhafelszerelés is változott. Tálca régen nem volt, most már tálcán viszik az ételeket. 

Az ételt most melegen tartó pultból adjuk ki. A nagykonyhán is modern felszerelések vannak. Meleg 

gőzben főzik az ebédet, nem olajban, zsírban. Gőzsütők vannak. Főleg a fasírtokon lehet ezt 

észrevenni, mert nem csúszik az olajban.  

Így egészségesebb.  
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Nem szabad elfelejtkezni a tejtermék és gyümölcsprogramról. A tanulók minden nap ingyenes 

ellátásban kapnak valamilyen gyümölcsöt és tejterméket az egészségesebb táplálkozás 

népszerűsítése céljából. 

Mi a mai gyerekek reakciója erre? Ezek az újítások tetszenek a mai gyerekeknek?  

Felgyorsult az élet. A gyerekeknek is gyorsabban kell mindent csinálni. Nem vált előnyükre. Nem 

szeretik a zöldségeket. Inkább ennének süteményeket, mint zöldség köreteket. Régen voltak 

szívószálas gyümölcslevek, édes sütemények vagy nápolyi. Csokikat is kaptak. 

Többször volt főzelék és tészta a menzán. Hetente egyszer hús. 

A gyerekeknek nem kellett különböző délutáni foglalkozásokra rohanni. Mindig volt idő ebédelni. 

Most rohannak. 

A gyerekek azt szeretik enni, amit odahaza is megszoktak, és ismernek. A zöldséget sajnos nem 

igazán szeretik. Lehet ezért sem laknak jól.  

A tésztákat, főleg a szaftosakat, szeretnék, de ez nem annyira egészséges.  

Mivel töltik a szabadidőjüket?  

Ha van szabadidőnk, kertészkedünk. Akinek van unokája, az vele tölti. Mindenki süt, főz.  

Mi a kedvenc ételük?  

Húsleves és mákos tészta, vagy a milánói, a köretek közül a krumplipüré.  

Szeretnek sütni?  

Igen, nagyon szeretünk. A kedvenc sütink az almás fahéjas süti, de a diós sütit is szeretjük pl:a 

zserbót.  

Milyen érdekes eset jut eszükbe a menzáról? 

Minden évben van olyan gyermek, akinek a nevét jobban megjegyezzük, mert nagyon szeret enni, 

vagy udvariasabb a többinél. Egyedi és nagyon különleges eset nem volt.  

Van arra lehetőség, hogy a gyerekek javaslatot tegyenek, vagy beleszóljanak, mi legyen az ebéd?  

Volt már ilyen felmérés kb. 2 évvel ezelőtt. A tanár nénik gyűjtötték és figyelték, hogy mit 

szeretnének a gyerekek enni, és továbbították is. De ez a mostani étlap Ceglédről érkezik, és 

dietetikus szakemberek állítják össze.  

Mit ellenőrizhetnek itt a konyhán?  

Az étel minőségét kóstolással ellenőrizzük. A higiéniára és a kiszolgálására kell odafigyelni. Arra, 

hogy az ételt melegen kapják meg a gyerekek, és hogy az adag megfelelő legyen.  
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Szigorú szabályok szerint kell az ételt 

előkészíteni és kiadagolni.  

Fontos a gyors kiszolgálás. Fél 12-től 14-óráig 

332 gyereknek meg kell ebédelni. Arra is van 

szabály, hogy meddig tárolhatjuk az ételt. 3 

órán belül ki kell adagolni, nem hűlhet el. A 

levest pl.:63 fokon kell kiadnunk. A szabályok 

be nem tartása szigorú büntetést von maga 

után. A gyerekeknek is meg kell felelnünk. 

Köszönjük az interjút, a türelmet, az 

információt és az időt, amit ránk szántak.  

Riporter: Hegyi Dániel Ferenc 5. b 

Énekkari beszámoló 2018/2019 

Október 6. 

„Az énekkar már szeptember óta 

szorgalmasan gyakorolt az október 6-i 

fellépésre. Hamarosan elérkezett a várva 

várt ünnep a Lenkey udvarban. Az 

ünnepségen iskolánkat a Nagyok kórusa és 

néhány felsős tanuló képviselte. Elsőként 

egy katona szólalt meg, aki egy nagyon 

megható beszédet tartott az aradi vértanuk 

életéről. Azután a mi kórusunk énekelt 3 

nagyon szép éneket. A sok gyakorlás 

megérte, mert a közönség tapsolt, mi pedig 

fülig érő szájjal mosolyogtunk. A műsor 

hátralevő részében a felsősök műsora és a 

koszorúzás követte. Végül a szép szereplésünk jutalma cukorka volt, amit Ani nénitől kaptunk.” 

Kósa Lili, Maróti Villő, Pál Dorina Lili, Sillei Lilla, 

Zentai Emma, Szűcs Anasztázia 3.a 

Dec. 2. Adventi gyertyagyújtás 

„Ebben az évben a szokottnál is jobban vártuk advent 1. vasárnapját, mert énekkarunk is fellépett, 

amikor meggyújtották az 1. adventi gyertyát. A Dobó téren nagyon szép ünnepi kivilágítás fogadott 

bennünket. A gyertyagyújtásra nagyon sokan összegyűltek, ezért különösen izgatottak voltunk. A 

műsorunk nagyon jól sikerült. Mindenki tapsolt. Jó volt részese lenni az ünnepi készülődésnek.”  

Gyurkó Jázmin, Czéli Nóra 4. a 
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Dec. 19-20. Dialízis központ 

„Megtisztelő volt, amikor Ani néni minket választott arra, hogy karácsony alkalmából örömet 

szerezzünk a vesebetegeknek. Sokat gyakoroltunk, hogy mindkét napon szépen szerepeljünk. Az 

előadás napján egy kedves bácsival és Ani nénivel utaztunk a Dialízis központba. Amikor kiszálltunk 

az autóból egy kórház jellegű épületbe kellett bemennünk. A betegek egy nagy teremben már 

kíváncsian vártak bennünket. Rövid előkészület után kezdtük karácsonyi műsorunkat. Fuvoláztunk, 

énekeltünk, verset mondtunk, és öröm volt látni az arcokon a meghatottság könnyeit. Megható volt 

látni, hogy rövid előadásunkkal mekkora örömet szerezhettünk a számukra. Rájöttünk, hogy 

szeretetet adni, nagyon jó érzés. A műsor végén, mindenki megtapsolt bennünket, és a főorvos úr és 

a központ dolgozói finom meglepetés csokoládéval köszönték meg kedvességünket. Azt kívánjuk, 

hogy álmaik váljanak valóra és egész évben kapjanak sok-sok szeretetet a  betegek. Jövőre is szívesen 

meglátogatnánk őket.” 

Szepesi Laura, Tóth Emília, Végh Dóra Petra, 5.a 

Dec. 20. Karácsonyi koncert 

Egy szép téli napon, 2018. 

december 20-án rendeztük 

meg iskolánk karácsonyi 

koncertjét a Forrás és 

Szabadidő Központban. 

Nagyon vártuk már ezt a 

napot. Iskolánk kórusain 

kívül számos tanuló szerepelt 

a műsorban. A rendezvényt 

Alíz néni első osztályos 

angyalkái nyitották meg 

mesés verskoszorúval.  
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Interjú a robotika szakkörös tanulókkal 

Ezek a robotok mire alkalmasak? 
Alsósok : Szerintem ezek a robotok főleg bemutatásokra, meg játékra használhatóak. 

Felsősök: Tanulásra alkalmazhatók, mert programokat írunk hozzá, és ez fejleszt, de még mi is 

tévesztünk benne.  

Alsósok: Elég nehéz munka, de azért izgalmas. 

Milyen programok segítségével lehet irányítani a robotokat? 
Alsósok Tablettel, számítógéppel, laptoppal, akár telefonnal, de ha olyan programot állítunk be, akkor 

a kezünkkel is. 

Felsősök Különféle programnyelvek segítségével lehet irányítani, amit előre megírnak. Vannak 

különböző programnyelvek pl.: a htm, ami weboldalakon működik. Mi a Legó a saját programnyelvét 

használjuk, de amúgy nagyon sokféle programnyelv létezik. 

Milyen fajta robotok léteznek? 
Mindenki: Nagyon sokfajta létezik, nekünk van LEGO-EV3, Edbot, Beebot, Micro:bit. 

Milyen különös tulajdonságaik vannak? 
A LEGO robot készletekből építettünk öt vagy hat félét. Van egy tarajos, az lőni tud, egy kalapácsos, 

ami a farkával üt, van egy targoncaszerű, meg van egy kígyó, ami csörög és harap. De nem csak 

ilyeneket építhetünk össze, a fantáziánkra bízhatjuk magunkatrmilyet össze lehetne rakni.  

Könnyű vagy nehéz kezelni őket? 
Ha táblagépről irányítjuk, akkor könnyebb, de számítógépről nehezebb. Azért koncentrálni is kell. 

Be lehet állítani, hogy mit csináljon. 

Van-e neve a robotoknak? 
Mindenki: Van olyan, akit úgy hívnak, hogy Bobi, Trekör 

Tanár bácsi: Robot Robi, Edward . 

Nehéz megtanulni, hogy hogyan kell kezelni a robotokat? 
Vannak olyanok, amiket könnyű, de vannak nehezebbek is.  
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Tanárbácsi: Úgy fogalmaznék, hogy a programozása nehéz, de a kezelése könnyű. Mikor leírom a 

feladatot, akkor „vakaróztok”, mikor megmutatom, akkor már nem is olyan nehéz. 

Alsósok : Tényleg, nahát ezt úgy kell csinálni -- ezt szoktuk mondani. 

Tudna-e mesélni egy robotokkal való jó élményt? 
Tanár bácsi: Az egész szakkör erről szól, ez mindennap egy élmény… De a Lenkey nap! Az volt a 

csúcspont! Majdnem 40 robotot sikerült összehoznunk, és ha jövőre elérnénk a dupláját, az még jobb 

lenne. 

Riporter: Kozmányi Zétény 5. b 

Pillanatképek az Infó szakkör életéből 
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Robotika szakkör   
Interjú Holzer Alfréd tanár úrral és a szakkörös diákokkal 

Jó napot kívánok! Szeretném megkérdezni, hogy mit tanít? 
Köszöntelek benneteket! Holczer Alfréd vagyok, matematika, fizika, informatika 

tanár. Jelen pillanatban fizikát nem tanítok. Amióta elment Heverdle István bácsi, 

aki az informatikát tanította, azóta én vettem át az informatika tanítását tőle. 

Matematikát csak első osztályban, 1 csoportnak, heti 5 órában tanítok.  

A többi mind informatika.  

Ezen kívül még itt informatika szakkört vezetek. Ez már inkább robotika szakkör, mint informatika, 

mert robotokkal foglalkozunk. Ez kedden és csütörtökön van. Kedden kezdünk kettő órakor és 

négyig itt vagyunk. Ugyan ez van csütörtökön is. Minden évfolyamból járnak ide negyediktől kezdve. 

Hatodikosok, ötödikesek, hetedikesek, és aki most behozta a kamerát, ő B. Tóth Olivér. Őt Joó 

Viktornak hívják egyébként. A másik két gyerekkel is készítettek majd riportot, ők is majd 

bemutatkoznak. Ők a videókamerákat is kezelik, most már az iskolai rendezvényeken. Illetve 

videókat szerkesztenek, újságokat is szerkesztenek, ha kell. Az iskola weblapját is szerkesztik.  

Miért akart tanár lenni?  
Az én időmben az informatika és a robotika még nem játszott ekkora szerepet, sőt számítógép sem 

nagyon volt. Én a matematikát imádtam és sportolni szerettem. Nem tudom, hogy tudjátok e, hogy 

én serdülő és ifjúsági Heves megyei válogatott voltam labdarúgásból. Nagyon jól fociztam. 

Szerettem a szertornát is. Az összes labdajátékot imádtam. Pingpongozni is nagyon szerettem. Ebből 

adódott, hogy én matematika, testnevelő szakos tanár leszek. Aztán gimnáziumban szembesültem 

azzal, hogy ilyen szak nincs is. Ilyen nem volt a főiskolán. Akkor maradt a matek, mert azt imádtam 

és a testnevelés helyett a fizikát választottam, de azt is imádtam. A fizikai kísérleteket. Innen 

adódott, hogy elmentem matematika-fizika tanárnak. 

A tanítását azért szerettem, mert a húgom több mint 6 évvel fiatalabb nálam és otthon nagy 

sikereket értem el az ő oktatásában. Ha segíteni kellett valamit, ezen az egy dolgon soha nem 

vesztünk össze. Ha kérdezett valamit én azt elmondtam, ő pedig elfogadta és megtanulta. Minden 

máson összevesztünk. 

Mióta tanít a Lenkeyben?  
A Lenkeybe 2012-be jöttem, ősszel. Előtte máshol tanítottam, de én igazán programozóként 

dolgoztam nagyon hosszú ideig. Illetve e mellett még a Neumannban is tanítottam, még nagyon 

régen, ti még akkor nem is éltetek, 1989-90-ben tanítottam operációs rendszer ismeretet. Nem 

tudom jelent-e ez nektek valamit? A Windows egy operációs rendszer, ezt tudod. Mi az hogy 

Windows, mi az hogy DOS? Mik a hálózati operációs rendszerek és azzal mit lehet csinálni?  

Akkor még internet sem nagyon volt. Csak kezdetleges volt, még akkor alakult. 

Mikor találkozott előszőr számítógéppel?  

Igazán számítógépet már láttam gimnazista koromban, az 70-es évek vége. Hú, de rég volt ugye? 

Akkor a gyöngyösi főiskolán volt a számítógép, és a matematika tanár, -- aki ott is tanított, s a 

gimnáziumban is -- mutatta meg nekünk a számítógépet. Ez akkora volt, mint egy szoba és nem 
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tudott annyit, mint ez, ami most itt van az asztalon. Most már egy telefon is többet tud, mint azok 

a régi nagy számítógépek. Ami már programozható volt, azt úgy hívták hogy Texas Instruments. Nem 

igazán volt számítógép, hanem bizonyos műveleteket és adatokat tárolni képes. Mint egy mostani 

zsebszámológép. Műveleteket meg tudott jegyezni, memóriaegysége volt, abba többféle adatot 

lehetett tárolni és ezen tárolók közötti műveleteket lehetett végezni és erre egy hosszú több lépéses 

eljárást lehetett készíteni. Akkor ezt már úgy neveztük, hogy programot írtunk.  

Volt kedvenc osztálya?  
Itt a Lenkeyben?  

Igen 

Nekem akiket tanítok, mindegyik kedvenc. Akiket csak informatika szakkörön vannak, azok is 

kedvenceim.  

Egy osztály volt csak, akiknek osztályfőnöke voltam, hát azok aztán végképp a kedvenceim voltak. 

Ha újságíróként találkozom veletek majd, remélem, hogy a weblapszerkesztésbe is beszálltok, akkor 

ti is kedvenceim lesztek, pedig nem tanítalak benneteket.  

Miért kezdett el foglalkozni a robotokkal?  

Manapság, aki nem foglalkozik robotokkal, az nem tudom mivel akar foglalkozni? A jövő erről szól. 

Úton-útfélen robotokba ütközöl. Hallottátok már, hogy önvezető autó, pl. Tesla autó. Abban 

computer van. Mit csinál? Érzékeli a környezetét – a robotnak ez a lényege – és az érzékelők alapján 

feldolgozza az adatokat. Ez alapján döntést hoz a benne lévő program és azzal vezérli a meghajtani 

kívánt kerekeket, kormányt, ő szabályozza teljesen. Tehát, amikor ki kell kanyarodni a parkolóból, 

akkor először leteszteli, hogy jönnek e mögötte. Milyen távolságból, milyen sebességgel jön, ki tud-

e elé kanyarodni vagy sem, úgy hogy ne legyen ütközés és inkább nem kanyarodik ki, minthogy 

veszélybe legyen. Ha szabad utat észlel, akkor viszont szabályszerűen ki tud kanyarodni. 

Szabályszerűen be is tud parkolni. Ezt sok hölgy megirigyelhetné.  

Én már ültem benne. Én tudom milyen.  
Ültél már ilyenben? S milyen volt?  

Jó volt! 
Nem féltél?  

Amikor nagyon gyorsan mentünk akkor igen.  

Ez az amikor a riportalany visszakérdez. Ezt soha ne engedd meg.  

Az elfogadható a mai világban, hogy a robotok sok területen átveszik az irányítást?  
Persze, hogyne! Roppant egyszerű. Megkérdezem a gyerekeket, hogy van e kedved kapálni, ásni, 

maltert cipelni. Nincs. Hát ez milyen jó lenne, ha a robotok mind elvégeznék helyettünk? Ha azt 

mondom neked, hogy próbálkozni fogunk azzal, hogy, csinálunk egy mini hobby kertet, egy több 

virágcserépnyi földet képzelj el. Robotok fogják elültetni a magot. A robotok fogják nézni, hogy a 

földnek a víztartalma mennyi. Ki van e száradva vagy nincs. Ha úgy érzi, hogy bizonyos szárazsági 

fokot elért, akkor megöntözi a földet. Ott ahol kell, nem össze-vissza locsolgat, hanem a maghoz fog 

locsolni. Tudja azt, hogy hol ültetett el, akkor oda is fog locsolni. Megméri a fényt, hogy milyen fény 

van odakinn. Ha nincs elég fény, akkor bekapcsolja a lámpát és megvilágítja a növényeket, hogy 

kapjon több fényt. Ha elég fényt kap, akkor nem kapcsolja be a lámpát.  
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Aztán ha úgy érzi, hogy hideg van a növénynek, akkor bekapcsolja a fűtést. Na ilyet fogunk ezekkel 

a srácokkal csinálni. Ez lesz jövőre a nagy feladat!!! 

Meg is lesz hozzá az eszközünk, nagyon remélem.  

Ami Mikrobitet láttatok most a kiállításon, az a kis autó, amivel rajzolgatott, na annak van egy 

lapkája, amiben van már hőmérő, iránytű, giroszenzor, meg minden ilyesmi. Abban a pici lapkában. 

Ez kisebb, mint a tenyerem és ebből kapunk többet és ehhez veszünk motorokat, hőmérőket, 

szenzorokat és azzal fogjuk megoldani ezt. Ez az egyik terv.  

A másik tervünk pedig valamilyen gyártó sorszerűt csinálni. Van egy futószalag, felrakjuk rá a 

dobozokat. Bizonyos karok szortírozzák pl. szín alapján vagy súly alapján.  

Azért, hogy a következő Lenkey napon ilyeneket tudjunk bemutatni. Nem tudom sikerül- e, de én 

próbálkozom, hogy ez meglegyen. Ne ilyen bemutató legyen, mint most hanem jövőre mást 

szeretnék. De szintén robotokkal.  

Már előre meghívást szeretnénk kérni erre!  
Újságíróként el lehet jönni a szakkörre. A srácoktól meg lehet tanulni, hogyan kell szerkeszteni az 

iskola honlapján. Ők weblapokat is szoktak már szerkeszteni. 

Már többször mondtam, hogy második gyerekkoromat élem a robotokkal. Játszom velük. Ez azért 

jó, mert felnőttes robot. Azt hiszi az ember, hogy ha robotokkal foglalkozik az felnőtteknek való játék 

és nézd meg, negyedikes gyerekek itt játszanak vele. Ez kicsiknek, nagyoknak, felnőtteknek, 

gyerekeknek, apának, nagyapának is jó.  

Nyugdíjas korában is szeretne robotokkal foglalkozni?  
Igen!  

Melyik a kedvenc robot fajtája?  
Különösen nincs kedvencem. Én úgy gondolom: azt a robotot kell programozni, amire éppen 

használni akarom. Ha bemutatót akarok tartani a robotikával, akkor el akarom ámítani a 
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gyereksereget, akkor humanoid robotot kell, mert az tornázik, táncol, integet, esetleg beszél 

hozzájuk. Sok mindent lehet csinálni. Azonnal leveszi a gyerekeket a lábáról! 

 

A másik fajta, amit a srácok építettek meg, aminek taréja is volt, megkereste a szörnyeket, arra olyan 

program volt írva, hogy hogyan kell szörnyeket irtani. Ez soknak tetszett. 

Aztán ha azt akarom, hogy a robotokat szeressék az óvodások, akkor megcsinálunk egy robotot. 

Tableten elindítok egy programot, a távvezérlő a robotot. De ez nem robot igazán, mert 

távvezérlésű. A robot az igazán, ami önállóan dolgozik, érzékeli a környezetét és döntést hoz és saját 

maga hajtja végre a dolgokat beavatkozás nélkül. Az a robot. Ami távirányítós az egy távirányított 

valami. 

A humanoid robot az egy emberi tevékenységet utánzó robot? 
Nem az emberi tevékenységet bármilyen robot tudja utánozni. Pl: tedd ide a poharat, mosogass el. 

A humanoid robotok, azok, amik már úgy néznek ki mint egy ember. 

    

Ami itt volt Edbot robot, az a fejét nem tudta mozgatni, meg csuklója sem volt. De 16 szerv volt 

benne és azok elég gyengék. A rendőr robotot, ha megnéztétek alaposan, az már sokkal precízebb 

mozgásokat tudott csinálni. Azt már jobban lehetett volna programozni. 

    

Az áruk? 700.000 Ft az Edbot. Más humanoid robot 1-3 millió Ft. A legújabb Neo humanoid 

2.500.000 Ft. A kis kütyük 100.000 Ft. A Mikro:bit kis lapka 3-6.000 Ft. Ha a motorokat és szenzorokat 

hozzá teszem, akkor kb. 30.000 50.000 Ft-ból kihozható. Azért is akarok ráállni, mert egy drága robot 

árából 5-20 robotot is ki tudunk hozni. Nem mindegy hogy most 3-4 gyerek kap egy robotot vagy 

mindenkinél van egy. 

Van e kedvenc tanulója és miért? 
Ez ugyan az, mint az osztály. Tulajdonképpen nekem az a kedvenc tanulóm, aki nem feltétlenül 

éltanuló, nem kell kitűnőnek lennie, csak szeresse azt csinálni, amit megbeszéltünk. Ha azt mondja, 
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hogy ő robotot akar, akkor azzal foglalkozik és csinálja szorgalmasan. Ha szinte állandóan azt csinálja, 

akkor én imádom azt a gyereket. Ha weblapot akar csinálni és weblapszerkesztéssel akar foglalkozni 

akkor én azért szeretem azt a gyereket. 

Azt a gyereket nem szeretem, aki nem akar semmit se csinálni. Azzal nem tudok mit kezdeni. 

Szeretne saját robotot építeni? 
Hogyne! A robotépítésnek nekem anyagi gondjai vannak. Az előbb említettem az árakat. Ezért 

szerencsés, hogy már az iskola több robotot kapott. 

A robotika szakkört mi úgy indítottuk el, hogy nem voltak robotjaink, hanem makettet gyártottunk 

le először. Akkor azt mondtam a gyerekeknek, hogy itt lesz a központi egység, itt lesz a hátsó két 

motor, itt lesz a kormánymű és akkor pakolórész ide, szeme itt, itt ajtaja. Papírokból és egyéb 

dolgokból állítottuk össze a robotot. Aztán 2 hónap múlva megsajnáltak a szülők és vettek 2 robotot 

az alapítványi pénzből. Majd megint kettőt. Így már 4 robotunk van. Amit itt láttok. Ebben az évben 

azért láttátok ennyi robotot, mert a tankerület is vett nagyon sok robotot, 16-ot és abból nyolcat 

kölcsön kaptunk. Azért nem működött a Lenkey-napon minden, mert az 1 hónapos oktatás során 

leharcoltuk. Bunyóztak, táncoltak, meg fociztak a robotok. Egy csomónak kijött a kis huzalja. 

Megerőltették a gyerekek és el kellett vinni szervizbe. A nap elején 4 vagy 5 működött, a nap végén 

már csak 1 volt. 

Kik voltak a partnersegítők a Lenkey-napon? 

Az egyetemmel felvettem a kapcsolatot. A gyöngyösi kampusznak az informatika robotika tanára, 

aki hobbyból csinálj ezt, mert egyébként közgazdászokat tanít , rá lehetett őket venni, hogy 

robotokat is programozzanak. Hosszú évek során mára már 12 robot tál rendelkeznek. Ők már nem 

szétszedik és összerakják, hanem 12 robot van és abból lehet válogatni. Ebből volt a foci sápadt, a 

kiskutyus, a kobra és még pár. Dr. Pátya Róbert tanárúr a gyöngyösi kampusz robotiak tanára 

megígérte és el is hozta a robotokat 

Az egri kampuszról is itt volt egy 3 fős társaság. Dr. Gede Gábornak ill. Dr. Kusper Gábornak a 

tanítványai. Ők a főiskolán lévő dolgaikat mutatták be. Amiket éppen készítenek tanulás 

formájában. 

Vannak velük közös tervek a jövőben? 
Márciusban kapok az ELTE-tőle 10-es szettet. 10 lapkával már elkezdhetjük itt a programozgatást. 

Már én is építem a saját robotomat. 4 ilyen játékrobot lesz csak. Ezt oktatásra fogom használni. De 

később majd ebből alakulhat ki, hogy ezek egymással is tudnak kommunikálni. Ha több lapka 

összedolgozik, akkor már nagy dolgokat lehet csinálni. 

Ezek a tervek. 

Akkor hatékonyabban tudjuk elkölteni a szülők által felajánlott pénzt is. 

Köszönjük szépen az információkat! 
Riporter: Hegyi Dániel (5. b) 
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A jövő sportolói  

JSV – Játékos Sportvetélkedő 

Hogyan jött az ötlet, hogy JSV-s csapatban versenyezzetek? 
Virág: Azért járok, mert a barátnőm Luca is járt JSV-re. Zalán, a testvérem is jár JSV-re.  

Lelle: Azért, mert nagyon gyors vagyok és a partizán játékokban mindig én vagyok az utolsó (a 

győztes). 

Marci: Az osztálytársam elkezdett járni JSV-re és mivel ő nagyon gyors, ezért én is azt gondoltam 

magamról, hogy én is gyors vagyok, ezért én is járok JSV-re. 

Zsófi: Azért kezdtem el járni, mert a barátaim mondták, hogy ez nagyon jó sport. Szeretek sokat futni 

és sportolni. 

Általánosságban válaszoljatok, hogy milyen típusú gyerekek járjanak ide? 
Mindenki: Olyan gyerekek, akik tudnak figyelni, aki nagyon hajlékony, gyors, mozgékony. Aki nem 

túl magas és nem is túl alacsony, azoknak, akik szeretnének sportolni. Olyan gyerekeknek, akik 

szabályosan elvégzik a feladatokat. Akik kedvesek, figyelmesek.  

Zsuzsa néni: Azt kell tudni erről a versenyről, szigorú szabályok, előírások szerint zajlik (pl.: 

pontosan meghatározott az egyes eszközök távolsága és a feladatok végrehajtása). Apró trükkökön 

múlik például az, hogy melyik csapat győz, sokszor csupán tized és század másodpercek döntenek. 

Pontosan meg kell tanulni, hogy hogyan kell váltani.  

Kik készítették fel a csapatot a versenyre? 
Ádám: Zsuzsa néni, Judit néni (Vargáné Bárdos Judit és Dóra Zsuzsanna tanárnők – a szerk.) 

Kik voltak az ellenfelek a területi versenyen? Melyik városból érkeztek a csapatok? 
Ádám: A területi versenyen az Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskolával, a felsőtárkányi Általános 

Iskolával és a Gyöngyössolymos csapatával versenyeztünk. 

Zsuzsa néni: A megyei versenyen Miskolcról kettő, Balassagyarmatról egy, illetve az egri Hunyadi 

csapatával került sor a megmérettetésre. 

Ki volt a legerősebb ellenfél? 
Mindenki: A Hunyadisok! 

Milyen helyezést ért el a Lenkey csapata a területi versenyen? 
Hanna: Negyedikek lettünk. 

Zsuzsa néni: Most voltunk először területi versenyen, mert tavaly előtt kezdtük el ezt a sportágat 

komolyan űzni. Először a városiról bejutottunk a megyeire. Sajnos, ott harmadikok lettünk és nem 

jutottunk tovább a területire. Tavaly elhatároztuk, hogy az idén szeretnénk bejutni a területire és meg 

is valósítottuk ezt a célunkat. Megfogalmaztuk az új célt jövőre, hogy: 

Kórusban: A területin szeretnénk érmet nyerni, jó lenne a második hely, de az érem a cél. 

Heti hány alkalommal edz a csapat? 
Dóri: Heti kétszer-háromszor. 
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Zsuzsa néni: Verseny előtti időszakban szeptembertől heti háromszor edzettünk és most, hogy elmúlt 

a verseny időszak, elkezdtünk a jövő évi versenyekre dolgozni heti két alkalomra csökkentett 

edzésekkel.  

Hogyan épül fel egy edzés? 
Buda: Az elején be szoktunk melegíteni, futunk egy kicsit, bemelegítjük a karunkat is. Utána 

ügyességi feladatokat csinálunk, majd a végén játszunk. 

Ügyességi feladatok közül van-e kedvencetek? 
Virág: Én a bombázót szeretem. 

Milyen az a bombázós játék? 
Virág: Le kell dobni a kosárlabdákat a zsámolyok tetejéről. 

 

Valaki: A várfoglaló. 

 

(Szekrényen állva kezdi a csapat. Majd a két zsámolyban lévő labdákat kell szétosztani a karikákba. 

Majd minden csapattagnak vissza fel kell állni a szekrényre, el kell foglalni a várat.) 

Zsombor: Ugrálókötelezést szeretem. 
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Hanna: Kézilabda vezetést szeretem. 

Dóri: Kosárlabda vezetést szeretem.  

Zsófi: Ugrálókötelezés és a szekrényre ugrás a kedvencem. 

Melyik feladatban érzitek magatokat a legjobbnak? 
Luca: A nagykutyában gyors vagyok, úgy érzem.  

Hogy kell ezt elképzelnünk? 
Zsuzsa néni: A kutya mozgást kell utánozni. Luca ezt be is mutatta nekünk.  

 

Brigi: Urálókötelezés. 

Ennek mi a lényege? 
Virág: Másfél percig kell hajtani a kötelet elakadás nélkül páros lábbal. A versenyen maximálisan 

sikerült végigcsinálnom. 

Zsuzsa néni: Az egész csapat indul az ugrálókötéllel, aki fél percig bírja már szerzett egy pontot a 

csapatnak, aki 1 percig hiba nélkül teljesít, két pontot szerez és másfél perc után jár a maximális. Ez 

elég fárasztó, nagy koncentrálást igénylő feladat, hogy valaki másfél percig tudjon, ugyanarra 

koncentrálni. 

Ki a legkisebb csapattag? 
Beni: Én. Most nem versenyeztem, de a kidobós játékot szeretem. 

Zsuzsa néni: A kidobós játékkal nagyon jól lehet gyakorolni a bombázós feladatra. 

Milyen egyéb sportot űznek még a csapattagjai a JSV-re való felkészülésen kívül? 
Buda: Régen kosaraztam, de most már csak focizok.  

Zsombor: Kosárlabdázok. 

Zsófi: Zumbázok és szertornázok.  

Ajna: Vízilabda és kosárlabda.  

Virág: Zumba is vízilabda.  

Luca: Zumba is karate.  

Marcsi: RSG . 

Dóri: Kosárlabda, jövő  héttől szertornára is fogok járni . 
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Hanna: Én úszok. 

Kik voltak az ellenfelek a területi versenyen? Melyik városból érkeztek a csapatok? 
Ádám: A területi versenyen az Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskolával, a felsőtárkányi Általános 

Iskolával és a Gyöngyössolymos csapatával versenyeztünk. 

Zsuzsa néni: A megyei versenyen Miskolcról kettő, Balassagyarmatról egy, illetve az egri Hunyadi 

csapatával került sor a megmérettetésre. 

Ki volt a legerősebb ellenfél? 
Mindenki: A Hunyadisok! 

A JSV-sek most először jutottak tovább a körzeti versenyre. Hogyan éltétek ezt meg? Hogyan 

segítettétek egymást? 
Dóri: Amikor valamilyen gyakorlatot elrontott az egyik csapattársunk, biztattuk, hogy menjen tovább 

és teljesítsen úgy, ahogy tud. 

Patrik: Mindenki maximálisan teljesített. Szurkoltunk egymásnak. 

Virág: Azokban a feladatokban ahol egyszerre ketten kellet szerepelni, ott segítettük egymást. 

Szövődtek barátságok a JSV csapaton belül? 
Mindenki: Igen! 

Milyen versenyszámokkal találkozik egy JSV-s versenyen részt vevő diák? 
Mindenki: Szekrényugrás, floorball, kosárlabda, foci, pókjárás, rákjárás, nagykutya, várfoglaló, 

bombázó, botszedés, kúszó-mászó feladatok, talicskázás, ugrálókötelezés.  

Kinek ajánlanátok ezt a sportot és miért? 
Zsófi: Az osztálytársaimnak, Dávidnak, 

Tóninak meg Máténak, mert ők nagyon 

gyorsak. Ide kellene őket csábítani, hogy ők is 

erősítsék a csapatot. 

Ajna: Marcival és Patrikkal mindig a szünetben 

készülünk fel a JSV-re. 

Ádám: Osztálytársamnak, Veres Hunornak 

szeretném ajánlani, mert ő nagyon ügyes, okos 

és gyors. 

Van-e kedvenc kabalátok, amelyet elvisztek a 

versenyekre? Esetleg valamilyen babona a 

verseny előtt? 
Mindenki: Zsuzsa néni + Judit néni!  A tanár nénik egyben kabalák és felkészítők is! 

Forrás: http://e.mdsz.hu/Pdf/jatekosgyakorlatanyag2005.pdf 

Az interjút készítették: Matisz-Rohlicsek Zalán és Szabó Bálint 5. b 

 

 

http://e.mdsz.hu/Pdf/jatekosgyakorlatanyag2005.pdf
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Pillanatképek a versenyekről 

2017. megyei verseny 

 

   

2018. városi verseny 
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Interjú a duatlonos lányokkal 

Kocsis Csillag Virág, Fónad Sára, Péter Renáta Flóra, Takács Emese 

 

Négy riporter kérdez négy ügyes, duatlonos győztes sportoló lányt. 

Kinek jutott eszébe az ötlet, hogy induljatok a versenyen? 

Zsuzsa néni mondta, hogy lesz ez a verseny és aki akar, az jöjjön. Mi négyen jelentkeztünk; így 

meglett a csapat. 

Sportoltatok korábban? 

Mind a négyen sportolunk különböző sportágakban, pl. úszás, atlétika, lovaglás, tájfutás. 
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Mikor kezdtetek el duatlonozni? 

Nem olyan rég óta. Év eleje óta csináljuk, mióta mondták, hogy lesz ez a verseny. 

Mi motivál titeket a felkészülésben? 

A versenyszellem. Egymásért is küzdöttünk, 

mert ez egy csapatverseny. Szerettük volna, 

hogy mindenki örüljön, ha egyikünk kilép, már 

nem tudtunk volna tovább versenyezni. 

Hogyan kerültetek egy csapatba? 

Mi négyen vállalkoztunk az elejétől kezdve, de 

nem is jelentkeztünk többen. És Zsuzsa néni 

szerette volna, ha mi mennénk, mert jó 

közösségünk is van. 

Hogyan éreztétek magatokat a verseny közben? 

Nagyon-nagyon izgultunk. Igazából minden gyerektől féltünk, még a legkisebbektől is. Szerintem a 

fél erőmet az vette el, hogy izgultam. 

Én verseny közben dühös voltam magamra, 

mert elestem a biciklivel, de végül nem annyira 

maradtam le, amennyire gondoltam; de 

engem a düh is motivált. 

Szurkoltunk egymásért verseny közben. Reni 

ott ment előttem, láttam, hogy kicsit el volt 

fáradva, én meg még annyira nem, és 

mondtam neki, hogy hajrá, Reni! 

Miért pont erre a versenyre jelentkeztetek? 

Felkértek, hogy menjünk. Belevágtunk. Nem 

fűztünk hozzá nagy reményeket, egyáltalán 

nem, de amikor kijutottunk az országosra, 

akkor beleadtunk mindent. 

Gondolkodtatok már a pályaválasztáson? 

Terveztem már, hogy a Gárdonyi vagy a Dobó Gimnázium. Anyával már megbeszéltük. Biológia vagy 

testnevelés szakra jelentkezek. Egyetemre, testnevelés egyetemre, és a munkámat is a sporttal 

akarom elképzelni. Személyi edző szeretnék lenni, de az álmom, hogy kijussak futásból az olimpiára.  

Hatosztályos gimnáziumba szeretnék felvételizni a Dobóba. Már ebben az évben. A sportról még 

annyit, hogy én most versenyszerűen úszok. De még én sem döntöttem el, hogy az úszást vagy a 

triatlont szeretném folytatni. Rengetegen mondták már, szakértők is, hogy a triatlon nekem nagyon 

jó lenne, mert jól futok, jól biciklizek és az úszás is megvan. Gondolkozom, hogy át kéne menni 

triatlonozni. Egy diákolimpián is el szeretnék indulni, ki szeretném próbálni magamat. 
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Szeretek sportolni, de nem ez az álmom. Nekem inkább a zene. Én szeretem a sportot is, de nekem 

nem az az elképzelésem, hogy csak legyen jelen az életemben. 

Én még nem tudtam eldönteni. Nagyon szeretek sütni, főzni és szeretek sportolni is. Nekem még 

fogalmam sincs. Lehet, hogy a sporttal, de lehet hogy a főzéssel fogok tovább menni. 

Milyen üzenete lehet mindannak, amit átéltetek, amiért megküzdöttetek és sikert értetek el, az 

iskola többi tanulója számára? Mit üzennétek ezzel kapcsolatban a Lenkeyseknek?  

Minél többet sportoljatok! Ha sportolok, ne hagyjátok abba és válasszák ki magatoknak a megfelelő 

sportágat, amit én is sokáig kerestem. Nagyon sok sportágat kipróbáltam. Volt úgy, hogy csak 1 

edzésen voltam. De a futást, az atlétikát találtam ki. Most viszont triatlonozni szeretnék. Ezzel csak 

azt szeretném mondani, hogy mindenki találja meg a megfelelő sportágat és abban lelje meg 

örömét.  

Nem csak a sportban, hanem pl. a zenében. De találja meg, amit szeret és azt űzze és ne hagyja 

abba! 

Az iskola mellett hogy volt időtök edzeni/sportolni? 

Kaptunk felmentéseket és délután nem végig tanultunk, hanem volt egy edzés, és utána. 

Befolyásolta-e a sportolás a tanulmányotokat? 

Nem. 

Milyen érzés volt győztesként visszajönni az iskolába? 

Rettentően jó!!! 

Mikor kezdtetek el felkészülni a versenyre? 

A megyeire két nap alatt készültünk fel. Az országosra már sokkal több időnk, egy hónapunk volt, 

ezért arra jobban fel tudtunk készülni. Minden tesi órát kihasználtunk, elmentünk biciklizni, futni. 

Hány edzésetek volt hetente? 

Kettő, kedden és csütörtökön itt az iskolában és néha a Lidl mögött, mind ezek mellett külön 

edzésekre jártunk egyénileg is és együtt is.  

Befolyásolta-e a verseny a barátságotokat? 

Igen, teljesen pozitív irányban. Ha a barátságunk 40%-os volt, akkor most 110%-os! Gyuri bácsi is 

mondta, hogy nagyon jó közösségünk van. Mindig szurkolunk egymásnak. Mikor Csilla a megyein 

első lett, mi hárman majdnem elsírtuk magunkat. „Igazi nagy betűs barátok lettünk.”  

Tudnátok -e mesélni valami érdekes sztorit ami a  felkészülés, versenyek alatt történt ? 

Igen, például, hogy sokszor akadályoznak az edzésben mások, nem hagyják, hogy leelőzzük őket. 

Voltak esések is a felkészülés alatt.  

Köszönjük a beszélgetést! 

Riporterek: Kiss Kornélia, Kozmányi Zétény, 

Hegyi Dániel, Sipos Levente 5. b 
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Nyolcadikos diákjaink példaértékű sikerei 

Iskolánk négy tanulója szép eredményt ért el a 

tanulmányi versenyeken különböző témában. 

Őket szeretnénk bemutatni. 

Berta Péter: Az egri Szilágyi Erzsébet 

Gimnáziumban, történelem versenyen 2. helyen 

végzett. 

Joó Viktor: Az egri Szilágyi Erzsébet 

Gimnáziumban, informatika versenyen 3. helyen 

végzett. A Dobó István Gimnáziumban fizika 

versenyén 3. helyezést ért el. 

Janza Dániel: A Dobó István Gimnáziumban 

történelemből 4. helyet ért el. 

B. Tóth Olivér: A Szilágyi Erzsébet Gimnázium informatika versenyén 3. helyezést ért el. 

Mióta jártok a Lenkeybe? 

Péter: Első osztályos koromtól tanulok itt. 

Dániel: Én 7 éve járok ide. 

Olivér: 5. osztályos koromtól járok a Lenkeybe. 

Miben és hogyan segítetek az iskolai rendezvényeken?  

Szereplésekkel veszünk részt. Viktor az ünnepségeken kamerázik, vagy asszisztensként 

működik közre. 

Honnan szereztél erre tudást, ismeretet? 

Inspiráló tanárom Holzer Alfréd tanár úr (Frédi bácsi), aki felkért erre a munkára. Az 

informatikai szakkörnek köszönhetően szereztem tudásomat. 

Sportoltok-e valamit? 

Péter: Igen, ketrec harcolok hobbi szinten. 

Olivér: Régen úsztam, de jelenleg nem. 

Dániel: Kipróbáltam mindent, jelenleg kosárlabdázom az iskolában. 

Viktor: Testnevelés órákon. 

Összességében marad idejük a sportra, a tanulás és szakkörök mellett. 

Ki készített fel titeket a versenyekre? 

Péter: Fehér Kati néni, a történelem tanárnőm. 

Viktor: Holzer Alfréd tanár úr. 

Olivér: Engem is Frédi bácsi. 

Dani: Én magamtól tanultam. 

Mennyi időt töltötök tanulással? 
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Péter: Fél óra, maximum 1 óra. 

Viktor: 1 óra. 

Dani: Minden tantárgyra 1 órát fordítok. Van, hogy hajnal 02:00-ig is fennmaradok. 

Olivér: 1-2 óra. 

S a versenyekre való felkészülésre? 

Péter: Hétvégenként 2-3 órát. 

Dani: Volt olyan feladat, hogy utána kellett néznem, mert még nem hallottam róla. Olvastam 

könyveket Hunyadi János és Hunyadi Mátyás életéből is. Rengeteget olvastam és így sikerült 

elérnem ezt az eredményt. 

Gondolkoztatok már a továbbtanuláson, pályaválasztáson? 

Péter: Igen, a Szilágyiba szeretnék menni, utána a Közszolgálati egyetemen szeretnék 

elvégezni valami katonait. Helikopter pilótának készülök. 

Viktor: Én is a Szilágyiba készülök, reál szakon, azon belül informatikát és fizikát választom. 

Dani: Én a humán szakot szeretném folytatni hadtörténészként, de még az is felmerült, hogy 

középiskola után már mennék fegyverszakértőnek. 

Olivér: Szintén a Szilágyin gondolkoztam informatika, fizika szakra. Aztán meg Műszaki 

egyetemre mennék. 

Szerettek-e a Lenkeybe járni? 

Péter: Szeretek, de már vágyom egy kicsit a gimnáziumba. 

Olivér: A régi sulimhoz képest itt sokkal jobb minden. 

Dani: Én 2.-ban jöttem, az elmúlt 7 év izgalmas volt és nagyon tetszett. 

Izgultatok a verseny előtt? 

Péter: Igazából annyira nem, nem szoktam izgulni. 

Dani: Én annyiban voltam ideges, hogy attól féltem, hogy nem fog sikerülni. Eleinte úgy 

kezdtem bele, hogy nem volt önbizalmam, de a versenyre összeszedtem magam és sikerült 

elérnem egy szép eredményt. 

Van-e kedvenc kabalátok, ami a versenyek alkalmával átsegít benneteket a nehézségeken? 

Péter: A saját tudásom, illetve a család, akik támogatnak és elkísérnek a versenyekre. 

Viktor/Dani/Olivér: Nincs kabalánk.  

Mit jelent Nektek a Lenkey János Általános Iskola? 

Péter: A kezdést. 

Olivér: A jó közösséget. Felkészülést adott/felkészített a középiskolába. 

Viktor: Nagyon sokat tanultam. 

Dani: Sok jó barátot szereztem. 

Elegendő alapot adott a Lenkeyben töltött idő a középiskolába történő felkészüléshez? 

Péter: Igen. 
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Dani: Igen, sok jó tanárunk/sok jó pedagógus van az iskolában. 

Emlékeztek-e olyan pillanatra a lenkeys évekből, amely nagyon „megfogott” benneteket, amire 

szívesen visszaemlékeztek? 

Péter: Igen, amikor Olivérrel a tavalyi évben részt vettünk egy megyei szintű katonai 

versenyen és ötödik helyezést értünk el. Semmit nem készültünk rá, de örülök, hogy mégis 

elértük ezt az eredményt. 

Dani: A tavalyi évben a felvidéki kirándulás nagyon emlékezetes volt. Az akkori 

nyolcadikosok is ott voltak velünk néhányan és nagyon jól éreztük magunkat. 

Ha véget érnek majd a lenkeys évek, szeretnétek-e akkor is tartani a kapcsolatot egymással? 

Mindenki: Persze, természetesen! 

Mit csináltok akkor, ha a Lenkey-s diák éppen nem tanul, nem versenyre készül, hanem egy kicsit 

lazít? Van ilyen időszak a mindennapokban? 

Péter: Akkor rám szólnak.  

Mivel töltitek a szabadidőtöket? A tanulás egyben kikapcsolódás is? 

Dani: Az az idő mindig nagyon kevés. 

Péter: Sportolni szoktam szabadidőmben. Könyvet olvasok, vagy filmet nézek. Találkozom a 

barátaimmal a városban. 

Olivér: Film, zene, alvás egész nap! 

Viktor: Szabadidőmben is az informatikával foglalkozom. (Nehéz ebből kiszakadni, hiszen a 

mai világban elég meghatározó az informatika – szerk.) Barátokkal szórakozom. 

Olivér: Barátok hatására kezdtem foglalkozni az informatikával. 

Jelenleg készültök-e újabb tanulmányi 

versenyre? 

Olivér: OKTV-re. 

Péter: Biológia versenyen 

gondolkodom. 

Mindenki: A felvételire!  

Üzenet a diákok számára? 

Viktor: Nagyon fontos, hogy 

legyenek céljaink! Ezek 

határozzák meg az életünket! 

Péter: Mindent meg kell tenni a 

siker elérése érdekében! 

Köszönjük szépen az interjút, jó volt hallani benneteket Fiúk! Találjátok meg a céljaitokat és érjétek 

is el azokat! Sok sikert kívánunk Nektek! 

Szabó Bálint és Matisz Rohlicsek Zalán 5. b 
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Pásztor Ákos 

A Neumann János Gimnázium által kiírt nyolcadikosok versenyén Pásztor Ákos Patrik angol-

nyelv tantárgyból 9. helyezést, a „Mi Európánk” témában 2. helyezés ért el! Gratulálunk! 

 
Milyen tanulmány versenyeken indultál ebben a tanévben? 

A Neumann János Gimnáziumban angolból, történelemből pedig az Európai Uniós 

versenyeken. 

Nehéz ellenfelekkel kellett megküzdened? 

Igen, hiszen az ilyen tanulmányi versenyeken már olyan diákok indultak, akik nagyon 

felkészültek. 

A két versenyed közül melyik volt a nehezebb? 

„A Mi Európánk” című verseny volt a nagyobb kihívás, bár ott értem el a jobb eredményt. 

Milyen helyezéseket értél el? 
Angolból kilencedik lettem. A „Mi Európánk” versenyen pedig második helyezést értem el. 

A versenyekre való felkészülés során mi fogalmazódott meg benned? 
Szerettem volna nagyon jó eredményeket elérni! 

Ha jól tudom, akkor kellett prezentációt is tartanod!  
A versenyen volt ilyen feladat is, akkor nagyon izgultam, rengeteget tanultam, olvastam. 

Mik a továbbtanulási terveid? 

A Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium Európai Uniós két tanítási nyelvű 

osztályába jelentkeztem.  

Mi a hobbid? 

Angol eredetű szavak olvasása. 

Melyek a kedvenc tantárgyaid? 

A legjobban az angolt kedvelem, másodikként pedig a történelmet. 

Kitől kaptál segítséget a felkészülésben? 
Anyától a legtöbbet, majd Judit nénitől és Kati nénitől. 

Ki motivált arra, hogy indulj ezeken a versenyeken? 

A szaktanáraim és édesanyám. 

Gratulálok a verseny eredményeidhez! 
Sípos Levente (5.b) 
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Lugosi Csongor és Ficzere Olivér 6. b-s 

vízilabdázók 

   

Mióta vízilabdáztok?  

Csongor: Én harmadik éve vízilabdázok.  

Olivér: Én 2016. szeptemberében kezdtem.  

Ki volt az első edzőtök?  

Szilágyi Péter. 

Most a párizsi útról szeretnélek kérdezni benneteket. Hogy tetszett az utazás?  

Csongor: 13-an mentünk, 15-en az edzőkkel együtt. Ugye repülővel mentünk, így ez a csapat nagy 

részének újdonság volt. Párizsban megnéztük az Eiffel-tornyot, a Diadalívet, Napóleon sírját és még 

sok más szép dolgot.   

Olivér: A tornán második helyezést értünk el, egy meccsen múlott, hogy ne mi legyünk az elsők. 

Disneylandba is ellátogattunk, és nagyon élveztük.  

Milyen verseny volt ez a francia látogatás?  

Csongor: Meghívtak minket, mert az egyik edző már nagyon régen megbeszélte ezt a franciákkal. 

Neki van már egy olyan kapcsolata 10-15 éve, hogy minden évben kimegy Párizsba, mindig az 

aktuális gyerekcsoporttal, akiket éppen meghívnak. Én lettem a gólkirály! 

Egy héten hányszor jártok edzésre?  

Egy héten 5-ször, és egy edzés 1-1 és fél órás. Van egy hónapban egyszer válogatott edzés, ahova az 

Észak-Keleti Kupa legjobb játékosait választják be. Ebben mind a ketten benne vagyunk. 

A vízilabda mellett űztök még valami más sportot?  
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Nem.  

Mit adott nektek a vízilabda?  

Csongor: Barátokat. Még annyit szeretnék mondani. 

Olivér: Én nagyon szeretek vízilabdázni, már amikor odamentem, akkor nagyon tettszett. Már amikor 

az első edzésen voltam, akkor rögtön meccseztünk így a csapat között. Ott lőttem egy gólt Csongor 

segítségével, mert ő adta a gólpaszt. Azóta is szeretek vízilabdázni. 

Riporter: Ficzere Patrícia 5. b 

Vöröss Luca tájfutó sikerei 

Szia! Mióta jársz tájfutásra? 

Egy éve. 

Miért szerettél volna volna tájfutásra járni? 

A testvérem is régóta járt már tájfutásra és mondta, hogy nagyon jó. 

Voltam az edzésén és megtetszett. 

Volt-e olyan verseny, amin dobogós helyezést értél el? 

Igen. Az Eger kupa volt. A megyein első lettem. Az Eger nagydíjon 

második lettem. A Dobó István emlékversenyen harmadik lettem. 

Sportolsz még ez mellett valamit? Ha igen akkor mit? 

Igen, lovaglok és JSV-re járok. 

Itt is értél el szép eredményeket? 

Igen. JSV-n nyert a csapatom, harmadik helyezést értünk el. 

Hol szoktál lovagolni? 

Felsőtárkányban. 

A sok sportolás mellett mikor és hol tudsz tanulni? 

Napköziben, az iskolában. 

Ha van szabad időd, mit csinálsz? 

Tévézek. 

Miért ajánlod a tájfutást? 

A természetben nagyon jó futni és én ott tudok igazán kikapcsolódni. 

Mit adott neked személy szerint ez a sport? 

Nagyon szeretek versengeni, s a futást is szeretem. 

Van valami célod a tájfutással? 

Igen. Az országos Francia bajnokságot szeretném megnyerni. 

Mikortól lehet erre jelentkezni? 

Három évet legalább járni kell és utána lehet rá jelentkezni. 

A JSV-s országos bajnokokat is szeretném legyőzni. 

Egy héten hányszor van edzésed? 

Háromszor egy órás szokott lenni. 

Ez a beszélgetés igazán tartalmas volt. Számomra csodálatos, hogy milyen célokat szeretnél elérni 

ezekkel a sportokkal. Mindegyikhez sok szerencsét kívánok! 

 

Riporter: Sillei Réka 5. b 
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Kalbantner Kolos, a judo tehetség 

   

A 4. a osztályba jársz. Mi motivált téged arra, hogy ezt a sportot kezd el? 
Először gondolkoztam a karatén. Akkor nem is gondoltam, hogy a judo lesz az, amit sportolni fogok. 

Egyébként a családban mindenki judozott. Anyukám, apukám, testvérem. Így később egyértelművé 

vált az, hogy én is ezt a sportot választom. 

Mikor kezdted el? 
8 éve csinálom. 2-2 és fél éves koromban kezdtem el judozni. 

Hol edzel? 
Az Érsekkertnél, a Körcsarnokban. 

Ki az edződ? 
Fehér Barna 

Mit csinálsz szabadidődben? 
Legutóbb Amerikába voltam a keresztapukámnál. Néha eljárunk kirándulni. Én nem szeretek nagyon 

a gép előtt ülni, hanem inkább kint vagyok a levegőn és játszok. Van egy kutyánk, akit úgy hívnak, 

hogy Opi, vele szoktam még futkározni. 

Mi a kedvenc tantárgyad? 
Egyértelmű, hogy a tesi! 

Befolyásolta-e az edzések vagy a versenyekre való felkészülés a tanulási eredményeidet? 
Nem. 

Hány edzésed van egy héten, és mennyi ideig tart? 
5 edzésem van egy héten és fél 5-től fél 8-ig tart egy edzés. 

Három órás edzéseid vannak??? 
Igen!!! 

Szereted csinálni ezt a sportot? 
Igen, persze. 
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Kitűztél esetleg magadnak valamilyen nagyobb célt? 
2 évesen elterveztem, hogy Magyar Bajnokságot szeretnék nyerni, meg diákolimpiát, ami sikerült is. 

A hétvégén Magyar Bajnokságot nyertem és előtte egy kicsivel pedig diákolimpiát. 

Gondoltál-e már arra, hogy judo helyett vagy mellé valami más sportot is válassz ? 
Őszintém megmondom 5-6 éves koromban gondoltam rá. Nem volt mindig kedvem a suliból korán 

elmenni és edzésre járni, kicsit hisztis voltam, inkább mentem volna focizni! 

De anyukám azt mondta, ne hagyjam abba, mert nagyon jó vagyok benne ezért folytattam. Utána már 

szívesen jártam! 

Köszönöm szépen a válaszokat. 
Kozmányi Zétény 5.b 

Csóré Csenge Zoé, második osztályos kis tehetség 

Szia. Nem is olyan rég a Gárdonyi Géza vers- és prózamondó versenyen szerepeltél nagyon szép 

eredménnyel. Mi volt a mese címe? 
„Ma rossz leszek…” -- ez egy vicces vers. 

Hány napig tanultad a verset? 
Egy nap alatt, csak elolvastam sokszor és utána már ment is. 

Hányadik helyezést értél el az iskolában? 
Elsős koromban is voltam, akkor első lettem, most 

másodikban pedig második. 

Korábban is voltál már versenyen? 
Nem. 

Milyen érzés volt kiállni olyan sok ember elé? 
Először egy picit izgultam, de utána már nem. Jó érzés volt. 

Ki készített föl? 
Juhász Róbertné, Csilla néni. 

Te nem vagy izgulós típus, ugye? 
Nem. 

Van kedvenc meséd vagy mesefilmed ezen kívül? 
Nincs, nagyon szeretek sok mesét és nem tudok választani. Van sok olyan mese, amiben vannak 

tanulságok és szeretem hallani a tanulságokat a mesékből. Ez nagyon jó! 

Mivel szeretsz foglalkozni, amikor nem tanulsz? 
Nagyon szeretek dolgokat lerajzolni. Szoktunk anyával sokat beszélgetni  az iskoláról és este, amikor 

aludni készülünk, én szoktam mesélni olyan meséket, amelyeket én találok ki. 
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Gondolkoztál már azon, hogy mi leszel, ha nagy leszel? 
Meseíró szeretnék lenni! Szoktam is gépelni meséket, verseket. Azt gondoltam ki anyával, hogyha 

írok egy jó verset vagy mesét, akkor apával csinálunk egy könyvet és kiadjuk, hátha valaki felfigyel 

rá! 

Mi a kedvenc tantárgyad? 
Nagyon szeretem a nyelvtant és a magyart, mert szerintem gyönyörű a magyar nyelv. 

Hogy tetszik neked a Lenkey iskola, szeretsz ide járni? 
Igen, nagyon szeretek ide járni és az igazgató bácsi is nagyon kedves! 

Szabadidődben mit sportolsz? 
Szeretek labdázni, s gyakran játszom a cicámmal, akit úgy hívnak, hogy Cirmi. Nagyon jó, hogy 

ilyen az életem és, hogy vannak körülöttem ilyen szép mesék, meg hogy ilyen jó szívű emberek 

vesznek körül engem. 

Hogyan biztatnád a többieket vagy miért ajánlanád más diákoknak ezt a versenyt? 
Azért mert szerintem nagyon jó, ha az ember kitalál, vagy éppen elmond egy olyan mesét, amit 

leírtak és jó megmutatni, hogy mit tudunk! 

Van olyan versed, amit már te írtál, s megosztanád velünk? 
Sok szép éjjel 

Éjjel volt már, oly sötét. 

Álmomban egy szép virág tündér. 

Elszállt előttem, utána mentem én is. 

De szép volt a sok virág tündér. 

Ez volt az én kis versikém. 

 

Riporter: Horuczi Gréta 5.b 

Ég a kisze… 

Szeretjük a telet. Mivel azonban az idén hó sem nagyon esett, és egyébként is a téli napokat nagyrészt 

a suliban ülve töltjük, már vártuk, hogy beköszöntsön végre a tavasz. Figyeltük a medvét, aki február 

2-án nem ijedt meg az saját árnyékától, követtük a meteorológiai jelentéseket, s minden jel arra 

mutatott, hogy valóban itt a jó idő. Azért, hogy biztosak legyünk a dologban mi is ráerősítettünk kicsit 

a természetre: elégettük a telet. 

A télégetés, vagy téltemetés Magyarországon egy népi hagyomány, s mint minden ilyet, a különböző 

vidékeken eltérően végezték.  

A hozzá kapcsolódó kiszehajtás egy virágvasárnapi lányszokás volt a mi vidékünkön. A kisze 

többnyire menyecskének öltöztetett szalmabáb, melyet kici, kiszőce, kicevice, banya néven is 

emlegettek. A lányok énekszóval vitték végig a falun, majd a falu végén vízbe vetették, vagy 
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elégettek. A bábu a különböző magyarázatok szerint a tél, a böjt, a betegség megszemélyesítője 

lehetett.  

Máshol, ezen kívül - például Mohács környékén- a tél elijesztésére rémisztő álarcokat is készítettek, 

s kereplőkkel, hangos zajokkal igyekeztek messze űzni minden rosszat. 

Mi bábut és álarcokat is készítettünk. 

 

 

 

 

 

 

A mi kiszénk egy öregasszonyhoz hasonlított.  

Fekete kendő volt a fején, régi anyagokból volt a 

 teste, és szalmával volt kitömve. A nyakába papír fűzérek lógtak, 

számtalan cetlivel, amikre ráírtuk azokat a dolgokat, amiket a téllel 

együtt el szerettünk volna égetni. 

A bábut kivittük az udvarra, s egy máglyára raktuk. Körbe álltuk, 

meggyújtottuk, és miközben égett, a maszkokban énekeltünk, és 

tél-űző verset mondtunk, mely így szólt: 

„Ég a kisze, lánggal ég, bodor füstje felszáll, 

tavaszodik, kék az ég, meleg a napsugár. 

mire a füst eloszlik, a sötét köd szétfoszlik, 

s újra kitavaszodik.”  
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Ezután népzenére körtáncot 

jártunk, így ünnepeltük, hogy 

vége a télnek.  

 

 

 

Bolyós Csenge Sára (4.a) és Horváthné Lőrincz Ágnes 

English Corner:  

Famous British Bands from the 1960’s and 1970’s 

In the 1960’s two leading forms of popular music developed in Britain. These were Beat music and 

British blues. Distinction grew between pop and rock music. American music and bands influenced 

the British music and bands. The origins of groups or bands go back the late 1950’s in cities in the 

UK like Birmingham, Liverpool, Manchester and London. Famous bands were The Beatles, The 

Animals and The Rolling Stones. 

The Beatles  

They were an English rockband formed in Liverpool in 1960. Members of the band were: John 

Lennon, Paul McCartney, George Harrison and Ringo Starr. There were other members of the band 

in their early years. They started playing music in different clubs. Their popularity grew, they became 

famous not only in the UK but also worldwide. They turned into international stars, lead the pop 

market not only in the UK, but also in the US, and broke the sales records. Some of their famous 

albums are: A Hard Day’s Night, Help, Rubber Soul, Revolver, Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club 

Band, The Beatles, Abbey Road. Some of their famous hits are: „Love Me Do”, „Come Together”, 

„Eight Days A Week”, „Eleanor Rigby”, „A Hard Day’s Night”, „Help”, „Here Comes The Sun”, „I 

Want To Hold Your Hand”, „Let It Be”, „Magical Mystery Tour”, „Ob-La-Di, Ob-La-Da”, „Please 

Please Me”, „Rock and Roll Music”, „Twist and Shout”, „Yellow Submarine”, „Yesterday”. They 

also starred in different motion pictures. Later the band broke up and the members started a solo 
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carrier. John Lennon was murdered in 1980. George Harrison died in 2001. The band’s music  is still 

popular and well-known. 

 

The Rolling Stones 

They are an English rock band formed in London in1962. Their members were: Brian Jones, Mick 

Jagger, Keith Richards, Bill Wyman, Charlie Watts, Ian Stewart, Ronnie Wood. There were changes 

in the line-up of the band. There were more members who worked in the band. The band became 

famous not only in the UK but also in the US and later worldwide. Their music rooted in blues and 

early rock and roll. They were more successful with their own material. They released successfully 

albums in the 1970’s and early 1980’. Since the 1990’s, new material has been less frequent. They 

had successful tours. The Rolling Stones were inducted into the Rock and Roll Hall of Fame in 1989 

and the UK Music Hall of Fame in 2004. They were ranked fourth on the "100 Greatest Artists of All 

Time" list by the Rolling Stone magazine and their estimated sales are above 250 million. They have 

released 30 studio albums, 23 live albums and numerous compilations. The band celebrated its 50th 

anniversary in 2012.  

Some of their famous albums are: The Rolling Stones, Out of Our Heads, Aftermath, Beggars 

Banquet, Let It Bleed, Sticky Fingers, It’s Only Rock’n Roll, Some Girls, Steel Wheels. 

Some of their famous hits are: Satisfaction, Angie, Blue and Lonesome, Emotional Rescue, Good 

Times, Heart of Stone, Honky Tonk Women, Lady Jane, Like a Rolling Stone, Little Red Rooster, 

Paint it Black, Road Runner, Ruby Tuesday, Time Is on My Side.  
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Queen  

They are a British rock band formed in London in 1970. Members of the group were: Freddie 

Mercury, Brian May, Roger Taylor and John Deacon. There were other members, too. They were 

influenced by different genres and used different styles in their music. They became famous not only 

in the UK but also internationally. Their famous hit „Bohemian Rhapsody” helped to popularise the 

music video. They turned into one of the biggest stadium rock bands in the world. Their hits „We 

Will Rock You” and „We Are the Champions” have become anthems at sporting events. They 

performed at the 1985 Live Aid. Their concert was one of the greatest in rock history. Freddie 

Mercury died in 1991, John Deacon retired in 1997. Since 2004, Brian May and Roger Taylor have 

toured under the „Queen +” name with vocalists Paul Rodgers and Adam Lambert. The band is one 

of the world’s best-selling music artists. They were inducted into the Rock and Roll Hall of Fame in 

2001. They have received several awards. 

Some of their famous albums are: Queen, Queen II, Sheer Heart Attack, A Night at the Opera, Flash 

Gordon (Original Soundtrack), Hot Space, The Works, A Kind of Magic. 

Some of their famous hits are: „Bohemian Rhapsody”, „Somebody to Love”, „We Are the 

Champions”, „We Will Rock You”, „Don’t Stop Me Now”, „Another One Bites the Dust”, „Under 

Pressure”, „Radio Ga Ga”, „I Want to Break Free”, „A Kind of Magic”, „Who Wants to Live 

Forever”, „The Show Must Go On”. 

 

Sources: Google, Wikipedia 
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A kutya nevelése 

A kutya egyik igen fontos jellemzője, hogy az embert, 

vagyis a gazdáját fogadja el parancsolójának, másként 

kifejezve: „falkavezérnek”. 

Általában egy kiskutya 7-8 hetes korában kerül „új” 

gazdájához. Ilyenkor a család minden egyes tagja elvárná, 

hogy a jövevény minél előbb „mindent” tudjon: pacsit 

adjon, őrizze a házat, az eldobott tárgyat visszahozza stb. 

Mindezeket a dolgokat természetesen lehetetlen 

egyszerre megtanítani egy kölyökkutyának. 

Azt, hogy mit követelhetünk és mit várhatunk el a 

kutyánktól, azt mindig a kutya fajtája határozza meg. 

A kutya számára a legfontosabb: bevés magának egy szót, 

amit eddig talán soha nem hallott, a nevét. Megtanulja, 

hogy ha ezt a szót hallja, föl kell figyelnie, mert most akar tőle valamit a gazdája. Aztán a név után 

még egy újabb szót hall, esetleg lát hozzá valami kézjelet, s neki meg kell értenie, mit is akarnak tőle. 

A tanulnivaló tehát rengeteg! 

Lássuk tehát, melyek a kutya nevelésével kapcsolatos alapvető szabályok: 

Névhez szoktatás 
Leghelyesebb, ha a család még a kiskutya megérkezése előtt megegyezik a leendő kedvenc 

hívónevében, s amint megérkezett, azonnal többször nevén szólítják. Hívónévként lehetőleg jól 

ejthető, két szótagból álló nevet válasszunk. Nem árt figyelni továbbá arra, hogy a kutya fajtájához 

illő nevet válasszunk kedvencünknek. 

A kiskutya pár órán belül, de 2-3 nap alatt biztosan megtanulja a nevét, ha a család minden egyes 

tagja – amikor hívni vagy küldeni akarja – többször ismétli. 

A helytanulás, „alap” vezényszavak ismerete 

A lakásba kerülő kölyökkutya először azt tanulja 

meg, hogy hol van a helye. A helyére küldést és a 

helyére hívást naponta gyakorolni kell vele. 

Leggyorsabban úgy tudunk eredmény elérni, ha 

minden jól elvégzett feladat után jutalom falatot 

adunk neki, emellett megdicsérjük, megsimogatjuk. 

A vezényszavakat minél többet gyakoroltatjuk a 

kutyával, annál jobban megtanulja és idővel már 

jutalomfalat nélkül is végrehajtja a feladatot. Fiatal 

kutyáknál könnyen megy a tanulás, igaz, nagyobb 

türelem kell hozzájuk, mivel még 1-2 éves korukig játékos viselkedést mutatnak. 

Szobatisztaságra nevelés 

Ha a kölyökkutya állandó tartásra a kertbe vagy az udvarba kerül, nincs különösebb probléma, mert 

az udvaron hamar megtalálja a helyet, ahol majd rendszeresen a dolgát végzi. A lakásban viszont a 



 

51 

kölyökkutya először mindig a lakás legtávolabbi zugába megy – rendszerint az előszobaajtóhoz, – 

mivel úgy érzi, az a hely van legközelebb a külvilághoz. 

A kiskutyát kezdetben napjában ötször-hatszor is ki kell vinni az utcára és szólongatni kell, hogy 

végezze a dolgát. A gazdi már a kutya mozgásán látja, hogy ezek a pillanatok vagy percek mikor 

következnek be. A naponta többszöri séta azért fontos, hogy a kiskutya megértse: a lakásban dolgát 

végezni nem szabad. 

A kutyánk általában 3-4 hónapos korára szobatisztának kell lennie. Ha mégis megfeledkezik magáról, 

akkor „Pfúj, rossz, nem szabad!” szavakkal dorgáljuk meg és közben mutassunk rá, hogy miért 

neheztelünk. Fontos megjegyeznünk, hogy az orrát soha ne nyomjuk bele a „névjegyébe”, mert ezzel 

a szaglószerveit tesszük tönkre. 

Fontos tudnunk, hogy a kutyák időérzéke általában igen fejlett. Ezért a szobatisztaságra szoktatásnál 

tartsuk be pontosan a séták időpontját. Az időpontok lehetőleg kapcsolódjanak az etetések 

időpontjaihoz. Természetesen, amikor a kutya 8-10 hónapos korában áttérünk a napi egyszeri 

etetésre, a kutyát akkor is naponta legalább 3-4 alkalommal meg kell sétáltatni. 

Leszoktatás a rágcsálásról 

A lakásban tartott kutya – természetesen igaz ez az udvaron tartott társaira is – játékos ösztöneitől 

vezérelve kezdetben igyekszik minden berendezési tárggyal játszani, minden mozgatható dolgot a 

szájába venni és azokat széttépni. Ilyenkor a határozott tiltás, egy gyengéd pofon vagy legyintés 

kíséretében mindig megteszi a hatását. Kutyánkat soha ne bántsuk, csak fegyelmezzük! A kutya 

intelligens állat és gyorsan megtanulja, hogy mit szabad tennie a lakásban. Rágási ösztönének 

kielégítésére azonban adjunk neki például műcsontot, hogy azon tornáztathassa fogazatát. 

Az élelem megtagadásáról 

Sajnos sokszor lehet hallani kutyamérgezésekről. Vannak emberek, akik rosszindulatból 

megmérgezik a kutyákat. A kerítésen át bedobott élelembe mérget helyeznek, a kutya gyanútlanul 

elfogyasztja, aztán elpusztul. Ezen kívül a kutya séta közben is ehet a járdán talált ételmaradékból. 

Ez egészségügyi szempontból is káros lehet. 

Ezek a „balesetek” természetesen megelőzhetők. A kutyát már kiskorától kezdve tanítsuk meg arra, 

hogy ne szedjen fel semmit az utcán, idegenektől pedig ne fogadjon el semmiféle élelmet! Ha erre 

megtanítjuk, akkor a kerítésen át bedobott ízletes falatnak tetsző élelemhez sem nyúl majd hozzá. 

 

Minden tehát szoktatás kérdése. Az ember, illetve a gazda és az egész család magatartásán, 

fegyelmezettségén, tehát a szoktatás módján múlik, hogy milyen viselkedésű lesz a kutyánk. 

Négylábú barátunk akkor nyújt igazán örömet, ha valójában kutya marad, és nem törekszünk arra, 

hogy embert neveljünk belőle. Ha ezt megfogadjuk, és e szerint cselekszünk, akkor már az első lépést 

megtettük afelé, hogy egy jól nevelt „családtag” váljon a kutyánkból. Kutyánkat barátként kezeljük 

és akkor egy hűséges társ válik belőle. 


