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Kedves Olvasó! 

Az ünnepi tanév utolsó számát olvashatja. A 90. tanévét ünneplő Egri Lenkey János Általános 

Iskolában befejeződött a tanítás, lezajlott a gála, elballagtak a nyolcadik osztályos diákok, s minden 

tanulónk megkapta bizonyítványát. 

Hosszú, sok munkát igénylő tanévet zártunk, arra kérjük az érdeklődő olvasókat, hogy 

ismerkedjenek meg a tanév utolsó hónapjainak érdekes eseményeivel! Tekintsék meg a cikkeket, 

fotókat, interjúkat, s legyenek részesei egy kicsit iskolánk életének! 

A nyári szünetre mindenkinek jó pihenést kíván a „Szevasz Lenkey” szerkesztősége! 
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A mesevetélkedő sikeres csapatai 

Iskolánk három csapata nagyon szép helyezéseket ért el, és ügyesen szerepelt a 
mesevetélkedőn. A csapatok tagjait kérdeztük tapasztalataikról, élményeikről. 

3. osztályosok. Kérlek benneteket, hogy mutatkozzatok be! 

Orgován Ármin, Veres Hunor, Bora Ádám, Sillei Lilla, Varjú Hédi, Varga Dóra, Bessenyei Zsombor, 

Nagy Ádám 3. a osztály. 

Ki, vagy mi adta az ötletet, hogy mesevetélkedőre jelentkezzetek? 

A tanító nénink, Nagyné Papp Mariann néni adta az ötletet. Továbbjutottunk több fordulón is (de az 

utolsóból kiestünk). 

Miért lett két csapat az osztályból? 

Sokan voltunk és egy csapatban 4 fő lehet. 

Milyen volt a verseny hangulata? 

Jó és izgalmas, pörgős, vidám. Először úgy gondoltuk, hogy könnyű lesz, de az utolsó fordulóban 

nehéz feladatok is voltak, s nagyon izgultunk, hogy nem sikerül befejezni. Kicsit szomorúak voltunk, 

amikor kiestünk.  

Van/volt szerencsekabalátok? 

Igen. Mi otthon készítettünk flakonból egy mesefigurát, ott ült az asztalunk közepén, az volt a neve, 

hogy Kígyós Jancsi. 

Csinálni kellett névtáblát a csapat nevével, kitűzőket, rajzolni kellett egy mesejelenetet és volt egy 

kabala is. Nekünk Kökény Matyi volt a neve. Egy üvegre ráragasztottam papírból és ez kísért végig a 

versenyen, ez hozott szerencsét. A kabalának kapcsolódnia kellett valamelyik meséhez.  

Melyik a kedvenc mesétek? 

A parázs. 

A szegény ember királysága. 

Hány mese volt összesen, amelyből készülni kellett? 

13, fordulónként 3. Az első fordulóban 4-et kellett, minden apró részletet tudni kellett. 

Nekem a Kökény Matyi volt a kedvencem. 

Nekem a Nyulak királysága, mert nekünk is van nyulunk. 

Érdekesek voltak a mesék, nem volt unalmas vele foglalkozni. 

Nekem a Kígyós Jancsi volt a kedvencem. 

Milyen helyezéseket értetek el? 

Mesetudorok 6. hely 
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Sillei Lilla, Veres Hunor, Besenyei Zsombor, Nagy Ádám 

Villámmanók 7. hely 

Varjú Hédi, Bora Ádám, Orgován Ármin, Varga Dóra 

Most vagytok harmadikosok, 4. osztályig lehet menni versenyre, szeretnétek jövőre is indulni? 

Igen, de sok lesz a munka. A legutolsó fordulóban, aki nem nyert, csak egy mappát kapott. Nem volt 

arányban a befektetett munka azzal, amit kaptunk. 

Nekem nem, én élveztem. 

Ha nem nézzük az ajándékokat, akkor mit kaptatok ezzel a részvétellel? 

Tudást, önbizalmat, kaptunk, meseélményt, tapasztalatot, gyakoroltuk, hogy versenyben hogy kell 

beosztani az időt, hogy figyeljünk oda a hibáinkra. Figyelni kell a legapróbb részletre is. 

Ezt a jövőben, hogy tudjátok majd hasznosítani? 

Nagykorunkban, amikor a gyerekeinknek olvasunk majd. 

További versenyeken is hasznunkra lehet, tapasztalatot és rutint szereztünk. 

Az elolvasott mesék fejlesztették az emlékezetet, a szókincsünket, például voltak benne vicces 

szavak, mint a „fájintos”, amit azelőtt nem ismertünk. 

Ez volt az első mesevetélkedőtök, vagy voltatok már korábban is? 

Már sokszor voltunk. Második osztályban a barátok juttattak tovább a városi döntőbe, de ott sajnos 

kiestünk. 

Nekem ez volt az első versenyem. 

Melyik feladat volt a legnehezebb? 

Hunor: - Az, amelyikben formákat kellett kivágni, beragasztani. 

Ármin: - Amikor össze voltak keverve a betűk és úgy kellett kitalálni a szereplők nevét.  

Ádám: - Volt egy kakukktojás feladat, amit nem értettünk. Voltak villámkérdések, 35 kérdést kellett 

15 perc alatt megoldani.   

Segített ott valaki? 

Nem. 

Miért ajánlanátok másoknak a versenyt? 

A jó helyezés sokat segített az önbizalmunkon. Jó együtt dolgozni a csapatban. 

Ha olyan ember kerül be a csapatba, aki addig nem volt a barátja valakinek, akkor ott 

összebarátkoznak. 

Köszönöm a beszélgetést: További sok sikert kívánok! 

Az interjút készítette: Kiss Kornélia 5. b 
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Névsor: 

Mesetudorok 6. hely: Sillei Lilla, Veres Hunor, Besenyei Zsombor, Nagy Ádám 

Villámmanók 7. hely: Varjú Hédi, Bora Ádám, Orgován Ármin, Varga Dóra 

7mérföldes csizmában 

heted7 határon át…  

Az idén 23. alkalommal hirdette meg a veszprémi 

Eötvös Károly Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára 

amár hagyománnyá vált országos mesevetélkedőjét. 

A játékos versengésre, -- melynek keretét ismert, és 

kevésbé ismert magyar népmesék adják -- 4 fős alsó 

tagozatos csapatok jelentkezhetnek. Iskolánk már 

évek óta képviselteti magát a rangos 

megmérettetésen. Az idén Benedek Elek 

születésének 160. és halálának 90. évfordulója 

tiszteletére az író meséiből válogattak. A tanulóknak 

az 1. (iskolai) fordulóban a Kígyós Jancsi című mesét 

kellett feldolgozniuk, akik pedig továbbjutottak egyre 

több, érdekes mesével ismerkedhettek meg.  

Olvashattak a nyulak pásztoráról, a soknevű 

királyfiról, az aranyhalról, és az aranymadárról. 

Megtudhatták milyen a Tökváros, vagy, hogy miért is 

neveznek egy kisfiút Kökény Matyinak?. Az érdekes 

mesék tára fordulóról fordulóra bővült, egyre nehezebb feladatok elé állítva a verseny résztvevőit.  

Idén a 4.a osztályos fiúk lelkes csapatának egészen az 5. fordulóig sikerült eljutnia. A csapat tagjai: 

Erdei Marcell Dániel, Karcz-Lukács Kolos, Bora László Dániel és Sulya Patrik voltak.  

Velük készített interjút a Horuczi Gréta 5.b osztályos tanuló.  
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Ki, vagy mi adta az ötletet, hogy mesevetélkedőre menjetek?  

Szeretünk olvasni, meg aki már volt közülünk korábban, ötletet adott nekünk.  

Mi volt a csapatotok neve?  

MESEFORGATÓK.   

Milyen volt a verseny hangulata?  

Nagyon jókedvű. Nagyon tetszett, hogy mivel most van 

Ady Endre halálának a századik évfordulója, ezért 

meghallgattunk tőle egy megzenésített verset.  

Van kabalátok?  

Külön nincsen. Az egyik fordulóban az volt a feladat, hogy bábot kellett készíteni, akkor csináltunk 

egy nagy, ember méretű királylányt.  

Melyik volt a kedvenc mesétek?  

A szegény ember királysága, és A tökváros.  

Mit üzennétek a Lenkey-s diákoknak?  

Mindenkinek ajánljuk, mert nagyon jó.  

Mit adott nektek a verseny?  

Sok mesével gazdagodtunk, jó élményeket szereztünk.  

Milyen helyezéseket értetek el?  

Eljutottunk a megyei döntőig, ott estünk ki.  

Mi tetszett a legjobban a versenyben?  

Amikor az az eredményhirdetés volt, ahol kihirdették azokat a versenyzőket, akik kiestek, és mi 

nagyon örültünk, hogy nem voltunk benne.  

Melyik típusú feladat volt a legnehezebb?  

Az időrendbe sorolás, vagy a villámkérdések.  

Volt olyan észrevétel, amit megemlítenétek?  

Igen, például az egyik csapat mindig hamarabb kezdte el a feladatokat, és hamarabb is fejezte be, 

valamint sok volt a tanári- és felnőtt segítség.  

Mit adott nektek a verseny?  

Tapasztalatot szereztünk vele, új dolgokat tanultunk.   

Kinek ajánlanátok ezt a versenyt?  
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Aki szeret olvasni, és kérdésekre válaszolni, és aki szereti az izgalmakat, annak feltétlenül 

ajánljuk!  

Köszönöm a beszélgetést.                                                   Horuczi Gréta 5. b  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Látogatás az FM7 Rádióban 

A média és a matek szakkörösökkel elmentünk az FM7-be, hogy többet megtudjunk a rádiózásról. 

A szerkesztőséget és a stúdiót, ahonnan a műsor szól, Rohlicsek Judit (Dudi) mutatta meg. 

Dudi: Sokan azt gondolják, hogy de jó a rádiósoknak, mert egész nap zenét hallgathatnak. De ez nem 

így van. Mi a dal elejével és végével dolgozunk, amíg összekeverjük a szignálokkal. A zenéket sem 

mi választjuk, erre van külön zenei szerkesztő. A műsorlistát (a zenéket) készen kapjuk. A 

műsorvezetők feladata a rájuk bízott műsorsáv elkészítése, keverés, szignálozás és persze a beszéd. 

Én 22 éve dolgozom rádióban. Régebben, amikor még a technika nem volt ilyen fejlett, csak élő 

adásban lehetett megszólalni. Most már lehet előre felvenni, megvágni, ha nagyon nagyot hibáztunk, 

újra felvenni a szöveget és azt leadni adásban. 

Hogyan közvetítitek a rádiójelet? 

Itt a stúdióban vezetékeken keresztül felmegy a jel a padlásra, ahol egy gép (mikrohullámú adó és 

parabola antenna) elküldi a kódolt jelet a hegyen lévő antennához, ami szétszórja azt elektromágneses 

hullámok formájában, valójában ezt halljuk mi. Ezt lehet befogni kocsiban, otthon, stb. 

Mi adott ötletet, hogy rádiós legyél? 

Matek-testnevelés szakos tanár néninek tanultam itt Egerben, akkor még főiskola volt, nem egyetem. 

Nem igazán akartam tanulni, így nem jártam be minden órára. Másodikban az atlétika tanárom 

elkapta apukámat, hogy nem lát az óráin, ezért a Szüleim választás elé állítottak: suli vagy munka! 

Apukám úgy gondolta bedob a mélyvízbe, így hajnalban járhattam vele a lángososba, a családi 

vállalkozásunkba. Egy idő után, szerintem megsajnált, bement a Rádió Egerbe és megkérdezte a 

főnököt, hogy lenne-e a lányának valami munka, mert tanulni nem akar és imádja a zenéket. Felvettek 
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és itt kezdődött a pályafutásom, 

1997. március 17-én, mint zenei 

szerkesztő asszisztens. Voltam 

Rádió 7-es, egy kirakatban 

mindenki láthatta a munkánkat, 

aztán a Rádió 1-ben is 

dolgoztam, ráadásul Budapesten 

a központban, majd visszajöttem 

Egerbe. Ismét a Rádió Eger 

csapatát erősítettem, aztán 2014-

től jött az FM7. Régebben csak 

Egerben szóltunk, azután Eger, 

Gyöngyös és Hatvan volt a rádió 

otthona, sőt nemsokára Best FM 

lesz a nevünk. 

Mi történik, ha egy órában kétszer van ugyan az a zene? 

Akkor valószínű a gép hibázott, de a műsorvezető feladata a műsorfelügyelete, így ilyenkor nekünk 

kell kijavítani. 

   

A látogatásunk során még rengeteg kérdésre választ kaptunk, megnézhettük az adáslebonyolító 

programot (42NET, ami egy magyar találmány) és kipróbálhattuk magunkat műsorvezetőként. 

Amennyire könnyűnek hangzik, annyira nehéz feladat volt, de a végére egészen belejöttünk. 

Matisz-Rohlicsek Zalán 5. b 
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90 éves az iskolánk -- Gálaműsor 

A 2018-2019-es tanév tanulóink és tanáraink számára különleges volt, hiszen ebben a tanévben 

ünnepeltük iskolánk alapításának 90. évfordulóját. Már a tanévnyitót is szokatlan helyen tartottuk, 

a Körcsarnokban. Akkor úgy gondoltuk, hogy ettől érdekesebb, szebb rendezvényt nehéz lesz 

összehozni, megszervezni. De nem így volt, hiszen a tanév során szinte minden rendezvényünket 

áthatotta az ünnepi év hangulata. Pedagógusaink nagyon sok munkát fektettek a Gárdonyi Géza 

Színházban rendezett gálaműsor összeállítására. Közben egy másik csoport az iskola 90 éves 

történetét dolgozta fel az évkönyv számára, melyben sok, régen és az elmúlt évtizedekben, 

iskolánkban tanított pedagógus írta le, fogalmazta meg emlékképeit az itt töltött évek, évtizedek 

munkájáról. 

A helyszín kötelez, ezért mindenki a maximumot szerette volna megmutatni a színpadon a 

vendégeknek és a hozzátartozóknak. Előzetesen rengeteget próbáltak a szereplők és lassanként 

kezdett kialakulni az ünnepi műsor, egyre szebben és hibátlanabbul alakultak a műsorszámok. A 

bemutató napján már óriási volt az izgalom, a gyerekek készen álltak a bemutatóra, gyönyörűek 

voltak a jelmezekben. 
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A Himnusszal kezdődött a műsor, majd korábbi diákunk Tóth István Benedek mondott el egy szívhez 

szóló verset: Kányády Sándor: Öreg iskolánk dicsérete címmel, amit Salánki Mária tanárnő tanított 

be. Ezt követte iskolánk névadójának, Lenkey Jánosnak a tiszteletére előadott műsorszám a 8. a 

osztályosok előadásában. A műsor megálmodója Mohácsi Judit tanítónő, a betanítók pedig Fehér 

Lászlóné és Pataki Éva tanárnők voltak. 

 

Majd moderátorunk Pataki Éva tanárnő tájékoztatta a nézőközönséget a műsorszámokról. Az 

igazgatói beszéd után Habis László polgármester úr mondta el köszöntő beszédét. Ballagó Zoltán, a 

KLIK. igazgatója is köszöntötte iskolánkat az ünnepi év kapcsán és méltatta beszédében az itt folyó 

munkát. 

 A későbbiekben láthattak a nézők ír 

táncot a 6. a osztályosoktól, énekeltek 

iskolánk énekkarosai, akik gyermekeknek 

szóló filmzenéket adtak elő nagy sikerrel 

Basa Annamária tanárnő vezényletével.  

Majd a 8. b osztályos lányok adtak elő egy 

általuk koreografált modern táncot, Tóth 

Fanni, Gyárfás Blanka, Hupka Eszter 

részvételével. Zongorázott Zalánki Villő 

jelenlegi és volt tanítványunk Gál Katica. 

Ezt követően Juhászné Csilla néni 

tanítványai egy csodálatos keringőt 

mutattak be, amit a nézők vastapsa 

követett. 
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Halmos András, iskolánk volt tanítványa 

szórakoztatta a nézőket a későbbiekben 

csodálatos énektudásával. Majd a felsős lányok 

kánkánnal forrósították fel a hangulatot. Ezt 

követték a testnevelés szakos pedagógusok 

által betanított műsorszámok, ahol a gyerekek 

bemutatták az eltelt évtizedek testnevelés 

óráinak a hangulatát. Volt benne vicces, 

érzelemdús és látványos elem számolatlanul. A 

műsorszámokat Dóra Zsuzsanna, Bolya Katalin 

Tanárnők alkották meg. A nézőközönség pedig 

nagy évezettel követte a bemutatott 

műsorszámokat. 

Befejezésként a zárószám következett, ahol 

iskolánk tanulói Bíró Csaba igazgató úr és 

Gavrucza László tanár úr gitárkíséretével együtt énekelték el iskolánk kedvenc dalát, a „Miénk a 

grund” című dalt. 

A 90 éves műsor nagyon nagy sikert aratott, amit egy fogadás követett iskolánk tornatermében. Itt 

megnézhették vendégeink a földszinti folyosón elkészített kiállítást, ahol az elmúlt évtizedek 

relikviáit mutattuk be. 

 

Egyszóval nagyon jól sikerült az ünnepi év befejezése a színházban, büszkék vagyunk tanítványainkra 

és pedagógusainkra egyaránt. 

FK 



 

13 

Jubileumi kiállítás 

Iskolánk fennállásának 90. évfordulója alkalmából kiállítást rendeztek az iskolában Basa Annamária 

tanárnő szervezésében. A folyosón kialakított tárlaton különleges iskolai eszközöket, tanszereket, 

hangszereket láthattunk. Intézményünkben hosszú ideig zenei tagozat is működött. Nagyszerű 

eredményeket értek el kórusaink, szólistáink. Mai diákjaink ezekből a dokumentumokból, 

eszközökből láthattak kiállítást, felidézve a régmúlt iskoláját, s emléket állítva ezzel a hajdani zenei 

tagozatnak. 
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Interjú Bánhidyné Dudás Éva tanárnővel 

Hallottam, hogy ide tetszett járni a Lenkeybe! Mi volt a kedvenc tantárgya és ki volt a kedvenc 

tanára?  

Igen, ide jártam és nagyon szerettem ezt az iskolát. A készségtárgyakat, a rajzot és a testnevelést 

szerettem és nagyon jó tanárok tanították. A rajzot Némethné Erzsike néni, a testnevelést Korepta 

Zsuzsa néni tanította. Nagyon szerettem őket, változatos és érdekes órákat tartottak. Az éneket 

Auer Gyuláné Ildi néni tanította. Ő is nagyon népszerű volt a diákok körében. Az ő három éve alatt 

az iskola énekkara számos országos kórustalálkozón vett részt, a rádióban, illetve TV-ben is 

szerepeltünk és még egy lemezfelvételnek is örülhettünk. Nagyon szép időszak volt. 

Hány évig járt ide és milyen volt akkoriban a Lenkey iskola? 

Mind a 8 évet itt töltöttem egy 42 fős osztályban. Akkoriban még sok gyerek volt, az 

osztálylétszámok is magasabbak voltak. Volt egy általános és egy ének tagozatos osztály az 

iskolában. Én az utóbbiba jártam. Maga az iskola más volt, mint most. Nem volt nyelvi terem, 

informatika terem, mert informatika tantárgy sem volt. Orosz nyelvet tanultunk és nem volt 

választási lehetőségünk. Az ének teremmel szemben volt a gyakorlati terem, ahol a fiúk fúrtak-

faragtak, a lányok külön helyiségben varrtak, kötöttek, horgoltak. Erre minden héten 2 óránk volt. 

Nem voltak interaktív táblák sem, ha képet akartak mutatni nekünk a tanárok, akkor ezt diavetítőn 

tették meg. Volt egy tv majdnem minden osztályban és ritkán az iskola tv műsorát néztük egy adott 

témakörben. Az óraközi 10 perces szünetekben nem mehettünk le az udvarra, csak a második 

szünetben, amely 20 perces volt. A szüneti rend az volt, hogy a folyosón kettesével kellett körbe-

körbe sétálni, de ez később módosították. Ebből is látni, hogy nagyon sokat változott az iskola. 

Hogyan változtak az évek során a tanulók? 

Több dologban is változtak. Egyrész jó irányba, vagyis sokkal nyitottabbak a világra, érdeklődőbbek 

és sokkal tájékozottabbak a világról, ami az internetnek is köszönhető. Másrészt, a magatartásuk 

rosszabb, mint annak idején mert mi nem mertünk tiszteletlenül viselkedni egy tanárral és nem 

mertünk beszélgetni az órán. Egy kis csínytevésért azért akkor sem kellett a szomszédba menni, a 

pajkosság régen is megvolt a diákokban.  

Milyen témát szeret tanítani a gyerekeknek?  

Mivel földrajz-rajz szakos vagyok, mindkét tantárgy nagyon érdekes ezért nem tudnék kiemelni 

témát, mindegyiket szeretem tanítani.  

Otthon szeret-e festeni, rajzolni vagy valamit alkotni? 

Igen. Festettem korábban olajfestményeket, de sajnos nagyon kevés az időm tanév közben. Ezt majd 

később szeretném folytatni, ha több időm lesz. Az utóbbi években ékszerkészítéssel is foglalkoztam, 

ez különleges technikát igényel.  

Hallottam, hogy ide jártak a gyerekei, ők örökölték-e a rajzkészségét? 

Sajnos egyik sem. Ők másban jók, mivel mindketten fiúk, az érdeklődési körük az informatika.  

Mit üzenne a jövő lenkeys diákjainak? 
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Azt, hogy legyenek nyitottak, érdeklődőek és befogadóak. Viselkedjenek az iskola szellemiségéhez 

méltóan. Büszkén viseljék a lenkeys nyakkendőt. 

Köszönöm a beszélgetést! 

A beszélgetést készítette: Horuczi Gréta (5.b) 

Színjátszó szakkör 

Iskolánkban szeptember óta működik egy kis csoport, akik vezetőjük, Mohácsi Judit tanárnő 

segítségével ismerkednek a színjátszás művészetével. Láthattuk őket a karácsonyi műsorban, ahol 

nagy sikerrel a Péter apó c. darabot adták elő. S nem is olyan régen részt vettek a Miénk a tér!  

Tehetségkutató versenyen, szép sikerrel. A szakkörösökkel Kozmányi Zéti beszélgetett. 

Mi motivált titeket arra, hogy járjatok a szakkörre? 

Réka: Nekem Gréta mondta, hogy van ilyen szakkör, ezért megkérdeztem az apukámat, hogy 

járhatok-e és megengedte. Eljöttem és már az első alkalom után nagyon megtetszett. 

Patti: Réka és Gréta mondta, hogy van ez a szakkör, elkezdtem járni és elsőre megtetszett, azóta is 

járok. 

Gréta: Mikor megláttam a plakátot, szinte azonnal jöttem. 

Ákos: Én is megláttam a plakátot és rögtön jöttem. 

Laci: Nekem ajánlották, hogy van egy ilyen szakkör, majd eljöttem, megtetszett és attól a naptól 

kezdve járok. 

Attila: Ákos mondta, hogy van ilyen szakkör, megkérdeztem az apukámat, hogy jöhetek-e, 

megengedték, ezért eljöttem. 

Mira: Nekem is tetszett, ezért itt maradtam. 

Milyen színdarabokat tanultok vagy tanultatok be? 

Réka: Karácsonykor volt egy műsorunk, a Péter apó c. darab. Most a Kamasz panasz c. darabot 

próbáljuk, jövőre ezzel egy országos versenyen szeretnénk fellépni. A színházban is lesz egy 

előadásunk, illetve a Ki mit tud?-on is elő szeretnénk adni ezt a darabot. 

Judit néni: Mivel egy színházi darabhoz sok idő szükségeltetik ezért egy évben csak kettő darabot 

tudtunk megtanulni. Hetente egyszer, szerdán van lehetőségünk próbálni, s egy színházi darab 

előadásához kell szövegtudás, színpadtechnika, beszédtechnika, mozgáskultúra, ez nagyon összetett 

folyamat. Kezdtünk eleinte játékkal, aztán tanultunk szöveget, veszekedtünk néha, nevettünk, 

kacagtunk, sírni nem sírtunk soha. 

A szakkör mennyire befolyásolja a jövőtöket? 
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Réka: A Miénk a tér! Tehetségkutatón elsők lettünk, utána felhívtuk egymást, megbeszéltük, lehet, 

hogy színészi pályára megyünk. (nevetés) 

Patti: Két év múlva majd sokan ott állnak előttünk és dedikálást kérnek! ….  

Réka: Én lehet, hogy színész leszek, de akkor nem Magyarországon.  

Zsóka néni: Miért nem? 

Réka: Itthon nincs, hogy is mondjam, hollywoodi hangulat. Amerikában sokkal több filmet 

forgatnak. 

Judit néni: Mostanában itthon is sokat forgatnak. 

Zsóka néni: Ez azt jelenti, nem is igazán nézel magyar filmeket?  

Sokat nem. Néztük a Meseautót, de többet nem nagyon. 

Gondoltatok már arra, hogy a jövőben a színjátszással foglalkozzatok? 

Gréta: Én is színésznő szeretnék lenni, de nem feltétlenül Hollywoodban. 

Judit néni: Egy színház és színművészeti iskolával, ahol színésznő és színész lesz, majd ott 

felfedezik. Adott esetekben beválogathatják színdarabokba, filmekbe és ott is nagyon tehetséges 

vagy, akkor felfigyelhet rád egy amerikai producer és elvihet téged. Ennek az esélye nagyon kicsi.  

Attila: Szeretek színjátszóra járni, de én még nem gondoltam arra , hogy színész leszek. 

Ákos: Én nem szeretnék színész lenni. 

Judit néni: Én is színész szerettem volna lenni. Rengeteg vers és szavaló versenyen vettem részt, 

óvodás korom óta. Rengeteg mesejátékban szerepeltem, általános iskola alsó tagozata óta, 

középiskolában, minden vágyam volt. Nagyon nehéz. Akinek hobbyként megmarad és szereti, 

szívvel és lélekkel csinálja, az betársulhat amatőr színjátszó csoportokba. De ha csak az álmokat 

kergetjük és Hollywoodot látjuk, az egy óriási fényév távolság. Ahhoz kell kitartás, tehetség és 

megmondom őszintén szerencse is. Nagyon nehéz ennek megfelelni. 

Zsóka néni: Amióta ismerkedtek a színész mesterséggel, néztek -e gyakrabban színdarabot, más 

szemmel nézitek-e az előadásokat? 

Réka: Gyakran mentünk színházba, de nagyon nem tetszett. De így, hogy színjátszós lettem és 

visszagondoltam, hogy milyen nehéz lehetett megcsinálni a berendezést, a szöveget meg mindent, 

sajnálom, hogy lebecsültem azt a darabot. Először mi is játékosan kezdtük, játékosan tanultuk a 

szövegeket. Nem fogok ezek után lebecsülni egyetlen darabot sem. 

Patti: Igazából kiskorom óta szeretek színházba járni. Volt egy a darab, a Dzsungel könyve, amit 

vagy háromszor megnéztem, mert nagyon tetszett. Mióta színjátszó szakkörre járok, egyre több 

magyar filmet nézek.  
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Réka: A mi kisfalunk forgatása is nehéz lehet.  

(nevetés) 

Gréta: Amikor anyával nézzük a Barátok közt sorozatot, akkor mindig megkérdezem, ezt hogy 

játszák el, mert ez annyira nehéz. Nem is történik meg vele, csak bele képzeli magát egy helyzetbe. 

Ez tényleg nagyon nehéz.  

Közelebb hozott egymáshoz benneteket ez a szakkör? Születtek itt barátságok?  

Réka: Nekem itt vannak a barátnőim, Gréta, Mira, Patti. Jobb lett a viszonyunk, jobban megismeretük 

egymást. 

Az interjút készítette: Kozmányi Zétény 5. b 

Interjú Mohácsi Judit tanárnővel, a színjátszó 

szakkör vezetőjével 

Hol kezdett el tanítani? 

Egy kis faluban, Mezőtárkányon kezdtem dolgozni napközis nevelőként első osztályban. Ének, rajz, 

technika és testnevelés tantárgyakat is tanítottam. Itt voltam másfél évig. Utána külföldön kerestem 

a boldogulásomat. Berlinben dolgoztam au-pairként. Egy angol családnál öt kisgyerekre vigyáztam. 

Itt lehetőségem nyílt angolul tanulni, ezekkel a gyerekekkel foglalkozni és nagyvilágot látni. Amikor 

visszajöttem, Ostoroson folytattam pályafutásomat. 3 évig, napközis nevelőként. Itt főként készség 

tantárgyakat tanítottam. Ezután 16 évet töltöttem el az Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskolában. 

Napközis nevelő, majd alsó tagozatban osztályfőnök voltam. Külön kihívásnak tekintettem, hogy 

felső tagozatban magyart is taníthattam. 

Mikor jött a Lenkey iskolába tanítani? 

A 2018-19-es tanévben kezdtem. 

Váltani szerettem volna. Új kihívások elé kell nézni az embernek egy bizonyos idő után, hogy 

felfrissüljön. Felfrissüljön a tudata, a gondolkodásmódja. Fontosak az új kapcsolatok, az új környezet, 

így könnyebb a lelkesedést fönntartani. 

Miért indította ezt a szakkört? 

Amióta élek, a színházhoz nagyon közel állok, és nekem ez egy hiányérzet. A hobbim is a színjátszás, 

így összekapcsoltam a munkával. Előző munkahelyemen is vezetem ilyen szakkört. Számos 

mesejátékot, ünnepi műsort alkottunk közösen a gyerekekkel. 

Ezeket a gyerekeket – a jelenlegi szakköröseit -milyennek látja? 

Ezek a gyerekek nagyon igyekeznek, vidámak, cserfesek, adott esetben rendetlenek. Vannak közöttük 

szorgalmasok, kitartóak. A Kamasz-panasz c. darabunk is rájuk, róluk íródott.  

Milyen sikerei voltak ebben az évben? 
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Ebben az évben rendkívüli sikeresnek mondhatom magam, mert: kezdjük a gálával. 

A Lenkey János Általános Iskola 90. évfordulójára egy gálaműsort rendeztünk közösen a színházban. 

A Lenkey Jánosról szóló színdarabot én álmodtam meg. Kati néni és Éva néni nagy segítségemre volt 

ebben a munkában. Nagy sikert aratott ez a darab. 

A második nagy sikerélményem a Kamasz- panasz, amely a színjátszó szakkörösök érdeme. A 

Tehetségeskutató versenyen első helyezést értünk el. 

A harmadik sikerem, hogy sikerült angolból a középfokú nyelvvizsgám. 

A negyedik sikerem, hogy egy tanítványommal bejutottunk az országos nyelvész versenyre. 

Az ötödik sikerem pedig, hogy az Erasmus pályázaton nyertünk. Az iskola hat dolgozójával megyünk 

külföldi továbbképzésekre. 

Szereti a szakkörös gyerekeket? 

Nagyon szeretem a szakkörös gyerekeket. Ez szeretet nélkül nem működne. Ugyanis ez olyan dolog, 

hogy ha a gyerekek nem szeretnék a szakkört, ők nem lennének itt. Ha én nem szeretném ezeket a 

gyerekeket, lehet, hogy én is azt mondanám, hogy akkor hagyjuk abba. De az elmúlt évtizedekben, 

mióta tanítok, nem volt még olyan, hogy ne szerettem volna egy gyereket. Minden gyereket lehet 

szeretni valamiért. 

Játszott ön is színésznőként? 

Igen. Többször is. Általános iskolában a színjátszó szakkör szinte csak lányokból állt, ezért nagyon 

sok fiú szerepet kaptam. Voltam Ludas Matyi, kis herceg, vőlegény. Ezek nagyon nagy kihívások 

voltak, mert egy fiú szerepbe helyezkedni nem egy könnyű feladat. Amikor nagyobb lettem, az egri 

Neumann János Gimnáziumban, Pilinszky János KZ- oratóriumában szerepeltem. Ez egy komoly, 

megrendítő darab volt. Egy koncentrációs táborról szólt. Játszottam még Moliere-darabban, melyben 

egy cserfes szolgáló lányt alakítottam. Mindkét darabbal országos versenyekig jutottunk. 

Itt Egerben tagja voltam az Adáshiba színjátszó körnek. Számos zenés produkcióban, kabaréban 

szerepelhettem. Kiemelném az Egy képzelt riport egy amerikai pop fesztiválról, az Imádok férjhez 

menni, a Charlie nénje és A bor c. színdarabokat, melyekkel szép sikereket szereztünk itt 

városunkban. 

Jelenleg az Egri színműhely tagja vagyok. Életem legnagyobb alakítását a Nem félünk a farkastól c. 

drámában élhettem meg. Ez egy 3 órás komoly darab volt. Ebben az egyik főszereplő, Martha szerepét 

alakíthattam. Most pedig egy verses előadásra készülünk, melyet a nyáron adunk elő. 

Hol tanulta ezt a mesterséget? 

Igazából az élet adta. Voltak emberek, kik tereltek, irányítottak. Rájuk szívesen gondolok. Mikor én 

kislány voltam, a szihalmi Általános Iskolába jártam. Volt egy tanító nénim, Tuza Máriának hívták. 

Ő tartott nekünk szakkört. Harmadik osztályos koromban azt mondta, hogy menjek el hozzá, mert 

egy szavalóversenyen felfigyelt rám. Én azóta színjátszózom. 

Hogyan oktatja a gyerekeket a színjátszásra?  

Az első és legfontosabb, hogy a személyiséget kell kibontani, mint egy csomagocskát. Ezekre valók 

azok a személyiségformáló, kommunikációs játékok, helyzetgyakorlatok. Majd amikor már ők is 

kinyíltak, és megtudtam róluk, ki milyen karakter, akkor jöhetnek a nehezebb feladatok, vagyis egy 

jelenet vagy egy színdarab.  
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Milyen tervei vannak a következő tanévre?  

Következő tanévben lesz egy országos fesztivál, egy un. Dráma színjátszó találkozó, szeretnénk ezen 

részt venni, ezzel a darabunkkal. Karácsonyra tervezünk darabot, és egy mesejátékkal is 

előhozakodnánk, az alsós gyerekeket ajándékoznánk meg.  

Mit üzen a Lenkey-s gyerekeknek?  

Azt üzenem nekik, hogy akik látnak magukban tehetséget, kihívást, szereplési vágyat, azok jöjjenek 

el a szakkörre. Aki szeret szavalni, színpadon játszani, kipróbálná magát, vagy csak egy kellemes 

délutánt töltene el velünk, akkor szeretettel várjuk egy vidám hangulatú délutánra.  

Köszönjük szépen!  

A beszélgetést készítette: Hegyi Dániel 5.b 

 

Beszélgetés a szertornás lányokkal 

Mióta szertornáztok? 

 Pál Bogáta (5. b): Kettő éve. 

 Gyetvai Kata (5. b): Szintén kettő éve, Bogival együtt. 

 Kósa Lili (3. a): Három éve. 

 Farkas Mira, Hanna, Dorka (1. c): Az ide tanévben kezdtük, egy éve járunk. 

Miért jelentkeztetek erre a sportra? 

 Bogi: Nagyon megtetszett. 

 Kata: Egyik nap bejöttem néptáncra és Csilla néni csapata itt gyakorolt és megtetszett. 

 Farkas Fruzsina: Bogi mondta, elhozott magával az egyik edzésre és megtetszett. 

 Lili: egyszer láttam a kistornateremben és nagyon megtetszett. 

 Mira, Dorka, Hanna: Felajánlották, hogy lehet járni és úgy döntöttünk, hogy járni fogunk. 

Melyik volt a legjobb eredményetek? 

 Kata: Az idei országos nyolcadik hely. De nagyon örülök a városi első helynek csapatban és én 

ezen a versenyen egyéni összetettben második lettem. 
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 Bogi: Az idén városi első helyezettek lettünk, ahogy Bogi említette, ahol én egyéni összetettben 

aranyérmet szereztem. 

 Dorka, Hanna, Mira: A városi fordulón másodikok lettünk, és nagyon örülünk, hogy mi is ott 

lehettünk Debrecenben az országos elődöntőn. 

Heti hányszor van edzésetek? 

 Mindenkinek heti kétszer, más-más időpontban. 

 Verseny előtt többször van edzés, besűrítve. 

Volt a városon kívül versenyetek? Ott milyen eredményt értetek el? 

 Kata: Mi Bogival tavaly és az idén is kijutottunk az országos elődöntőre, amit tavaly 

Budapesten, idén Debrecenben rendeztek meg, ha jól emlékszem, hetedikek lettünk. Szeretnénk 

évről évre előbbre kerülni a ranglistán. 

 Dorka Mira Hanna: Debrecenben 10.-ek lettünk. Szomorúak voltunk, de elhatároztuk, hogy 

sokkal keményebben fogunk edzeni, hogy egyre jobb helyezést érjünk el. 

 

Milyen sportra jártok a szertornán kívül? 

 Mira, Fruzsi: hipp-hoppra járunk. 

 Bogi: karatézok és aerobikozok is. 

 Lili: kézilabdára járok a torna mellett. 

 Kata: hobbyból görkorcsolyázom és versenyszerűen búvárkodok 

 Zoé: szinkron úszok meg ugráló kötelezek 

Hogy tudjátok a sok sport mellett a tanulást is beszűkíteni? 

 Bogi: Próbálok mindig rászánni egy kis időt, de nem mindig sikerül. 

 Fruzsi: Nehezen. Kata: Még van, hogy edzésen is tanulok. Ebben egy barátnőm is segít. 

Jártok-e valamilyen szakkörre ? 

 Mira Dorka Hanna: dekor szakkörre. 

 Zoé: olvasás szakkörre. 

 Bogi: külön angolra járok. 

 Kata: külön angolra és matekra. 
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   Van szabad napotok? 

 Mindenki: Nincs. 

Szeretnétek-e elérni ezzel a sporttal valami nagyobb eredményt? 

 Bogi: Én szeretnék a városi és megyei versenyeken csapatban és egyéniben is a dobogón lenni 

és az országos döntőkön is minél előrébb végezni a rangsorban. 

 Mira, Hanna, Dorka: Mi az olimpiára szeretnénk eljutni. 

Melyik gyakorlat a kedvencetek? 

 Kata: A kiszúrás és a talaj gyakorlatok a kedvenceim, de az ugrásban vagyok a legjobb. 

 Lili: A talajt és a gerendát szeretem. 

 Bogi: A talaj, és abban én vagyok legjobb. 

 Fruzsi: A talajban jobb vagyok, de a gerendát jobban szeretem. 

További sok sikert kívánunk! 
Készítette: Sillei Réka 5. b 

Interjú Kiss Csilla tanárnővel, tornászaink 

edzőjével 

 

Mióta tanít szertornát?  

A diploma megszerzésével egy időben edzői képesítést is szereztem, azóta folyamatosan foglalkozom 

a torna oktatásával. Különböző korosztályokat edzettem. Ebben az iskolában csak 3-4 éve van 

lehetőségem rendszeresen foglalkozni a szertornával és bekapcsolódni a diákolimpiai 

versenysorozatba. Korábban a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium lány tornászcsapatának 

versenyfelkészítésében vettem részt, szép sikereket értünk el.  
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Hány évig tornázott tanárnő? 

 Az általános iskola első osztályától a főiskola befejezéséig tornáztam, vagyis 16 évig. Kezdetben 

ritmikus gimnasztikára jártam, majd balettoztam, végül a szertorna sportág mellett döntöttem. 

Tetszettek a hajlékonysági és akrobatikus elemek is, a 4 különböző szeren végzett gyakorlatok 

változatossá tették az edzéseket. Kedvenc szerem a talaj és a gerenda volt, nagyobb kihívást jelentett 

a korlát és az ugrás. Imádtam versenyezni, edzőmtől, Dr. Honfi Lászlótól mindig megfelelő 

motivációt kaptam a versenyeken való teljesítéshez.  

Milyen eredményeket ért el? 

 Számos szép eredményt értem el az évek alatt. Amire a legbüszkébb vagyok, az a gimnáziumi éveim 

alatt egyéni összetettben elért országos első helyezés. A szerenkénti versenyen pedig a 4 aranyból 

hármat az én nyakamba akasztottak. Hihetetlen érzés volt. Emellett még az egyetemi, főiskolai 

bajnokságokon csapatban elért első helyezések a legemlékezetesebbek. Nagyon szerettem a 

versenyek hangulatát, a csapatért és a saját sikeremért egyaránt küzdeni. Amikor a lányom tornázni 

kezdett, előkerestem az anyukám által féltve őrzött érmeimet, hogy megmutassam neki. Én is 

meglepődtem, amikor közel száz érmet számoltunk össze. Rengeteg munka és kitartás van az érmek 

mögött, melynek nagyobb része a legfényesebben csillogóból való. Jó volt kicsit nosztalgiázni az 

érmek fölött…  

Mióta tetszik a Lenkeyben tanítani és milyen tantárgyakat?  

2002. január 28-a óta dolgozom a Lenkeyben, immáron 17 éve. Nagyon büszke vagyok, hogy ennek 

a csodálatos nevelőtestületnek a tagja lehetek. Kezdetben napközis nevelő voltam, az alsó tagozat 

minden osztályát végig „jártam”. Később kaptam néhány testnevelés órát délelőtt, délután pedig 

tanszobai feladatokat láttam el. 2011-től tanítok a felső tagozatban, már egy osztályom elballagott és 

jelenleg a 7. b osztály osztályfőnöke vagyok. Mindkét szakomat tanítom, vagyis testnevelést a saját 

osztályomban, biológiát a hetedik, nyolcadik osztályban, természetismeretet pedig ötödikben és 

hatodikban. Talán mondanom sem kell, hogy a tesi a kedvencem.  

Szokott a leányával Lillával együtt tornázni?  

Igen, szoktunk együtt edzeni és nagyon élvezzük. Sajnos egyre kevesebbszer van rá lehetőségünk, de 

törekszünk rá. Motiváljuk egymást és mivel Lilla még jelenleg is versenyszerűen sportol, amikor csak 

tudok, részt veszek a versenyre való felkészítésében és igyekszem magamat is formában tartani.  

Egyébként Lilla nagyon sokat segít nekem a torna edzéseken, főleg versenyek előtt. Együtt eddzük a 

különböző korcsoportokat, készítjük fel őket a megmérettetésre. A versenyekre is minden 

alkalommal elkísér, nagyon sokat köszönhetek neki. 

Kiknek ajánlják a szertornát és miért érdemes űzni ezt a sportágat?  

A torna sport a legösszetettebb, a legkomplexebb a sportágak közül, mert komoly erőre, 

hajlékonyságra, gyorserőre és koordinációra van szükség ahhoz, hogy valaki sikeres legyen benne. A 

torna alapsportág, a tantervekben is szerepel. Többek között azért érdemes tornázni, mert ez a sportág 

rengeteg fejlesztő hatást gyakorol a gyermek szervezetére:  

Közülük néhány: egészségfejlesztő hatás, a szervezet edzettségének javulása, központi idegrendszer 

fejlődése. (Különösen 7-10 éves korban), motoros képességek fejlődése, (gyorsasági relatív erő, 

ízületi mozgékonyság, egyensúly érzék). Térben, időben való mozgásérzékelés (kinesztézis) • helyes 

testtartás kialakítása • esztétikai hatás: arányos, izmos test • akaraterő, bátorság fejlesztése • 

frusztrációs tolerancia növelése (fájdalom, félelem, fáradtság elviselése) • szociális képességek 
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fejlesztése (közös felelősség érzet) Ezenkívül a torna által fegyelmezett lesz a gyermek, hiszen a 

bonyolult mozgásformák és a fokozott sérülésveszély fegyelmezetté tesz. Ezenkívül a sportoló egy 

csapat része lesz, és az együtt végzett munka és a közös feladatokért való lelkesedés plusz 

energiaforrást jelenthet számára. Az egészséges és sportos életmód és a csapatkohézió pedig 

megvédhet számos veszélyforrástól káros szenvedélyek, csavargás, stb.) Ha az atlétika a sportok 

királynője, a tornára nyugodtan tekinthetünk hercegnőként. A látványos és könnyednek tűnő 

gyakorlatok mögött ugyanis rengeteg munka és kitartás van. A tornához elsősorban kell egy jó alkat. 

Szükséges továbbá egy jó mozgáskészség, ami született adottság. Elengedhetetlen egy bizonyos 

fájdalom –és fáradtságtűrő képesség is. A siker fontos része nem utolsó sorban a jó előadói hajlam, 

ami a versenyzéshez fontos igazán. Ezen kívül kell egy nagyfokú koncentrációs készség és szükség 

van egy harmonikus kapcsolatra és együttműködésre az edzővel. A tornában tehát nem elegendő 

csupán kitűnő motoros és sportágspecifikus képességekkel rendelkezni, hanem fontos a pszichés, 

mentális képességek jelenléte is. A torna nehézségét többek közt az adja, hogy rendkívül sok összetett 

mozdulatot kell megtanulni, s ehhez nagyon pontos beidegződés szükséges, talajon ráadásul a zene 

ritmusával harmóniában kell mozogni. Tehát az a szülő, aki pici gyermekét tornaedzésre viszi, 

mindenképpen jó döntést hoz még akkor is, ha a gyermek később mégsem tornász lesz. Hiszen a 

megtanult jó mozgásalapokkal egy sikeres cselgáncsozó, kosárlabdázó vagy ökölvívó válhat később 

belőle. 

Tervez a jövőévre is edzést? Igen, nagyon szeretnék jövőre is több korcsoportban csapatot indítani a 

torna diákolimpián. Remélem, a leendő elsősök közül is lesznek tehetséges tornászpalánták az 

utánpótlás számára.  

Az eddigi csapattagokat pedig szeretettel várom a következő tanévben is!  

Rengeteg munka vár ránk, hiszen a többség korcsoportot vált. Új szer, új gyakorlat! 

Hajrá Lenkeys tornászok! 

A beszélgetést készítette. Ficzere Patrícia 5. b 
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Zumba 

Iskolánkban már két éve működik a zumba szakkör Fodor Ildikó tanítónő vezetésével. A lányokból 

álló csapat nagyon lelkes, vidám és felszabadult. Hetente egyszer találkoznak a tornateremben. 

Zenés tornával edzenek. Minden érdeklődőt szeretettel várnak! 
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Interjú Pásztor Ferenc tanár úrral 

Nagyon kedvelem tanár úr informatika óráit, s 

a tantárgyat is. A tanórákon sokat 

beszélgetünk. Feri bácsi gyakran mesél nekünk 

érdekes történeteket, sokszor a saját életéről, 

pályafutásáról is. Ezért is szerettem volna vele 

interjút készíteni, s további érdekes 

információkat megtudni róla. Köszönöm, hogy 

lehetőséget adott erre a beszélgetésre. 

Mióta tanít a Lenkey János Általános 

Iskolában? 

 2011. évben jöttem ide, 8 tanévet töltöttem már itt. 

Mióta tanítja az informatika tantárgyat? 

 A legelső itt töltött tanévemben még matematikát és fizikát tanítottam, mivel fizika szakom is 

van. Egy évvel később kezdtem el az informatikát is tanítani, azóta viszont nem tanítok fizikát. 

Fontosnak tartja-e, hogy a diákok minél hamarabb megismerkedjenek az informatikával? 

 Nem. Ez egy érdekes válasz talán, hogy nem. Mikor tőlem megkérdezik óvodás gyermekek szülei, 

hogy hány éves kortól ajánlom az informatikát és milyen számítástechnikai eszközt ajánlok a 

gyermeknek, tablet, telefon vagy számítógép, azt szoktam mondani, hogy semmilyet. Legyen 

gyerek, játsszon mással, ne pedig a szemét rongálja, képernyő, telefon vagy tablet előtt. Szoktak 

pedig ezzel dicsekedni a szülők, hogy néhány éves gyerek is milyen ügyesen lapozgat a tableten. 

Én azonban ezt nem tartom jónak. Vannak nagyon jó példák, akik engem igazolnak, az én 

diákjaim között is. Amikor, negyedikben megkezdik az informatika tantárgy tanulását néhányan 

azt mondják, hogy a szüleik szerint, a kisgyermeknek nem kell digitális eszközökkel foglalkozni, 

ezért nem ismerik a számítógépet. Ők valóban csak akkor kezdenek ismerkednek meg a digitális 

világgal, de hamar behozzák a „lemaradásukat”. Gyakran ötödik osztály végére már ők a 

legjobbak informatikából. Szerintem ez azért van, mert sokkal több ismeretet, hatást kaptak 

„hagyományos”, „analóg” módon. Ekkor viszont már tudatosan, okosan használják a 

számítógépet és nem csak játszanak vele. Szerintem, aki nagyon kisgyermek korban kezdi el az 

informatikát, megmarad nagyon erősen a játéknál. Ezek a gyerekek a játékra koncentrálnak 

később is és nem arra, hogy milyen sok hasznos dolgokra lehet használni a megszerzett tudást. 

Mikor jó az informatikát elkezdeni? 

 Teljesen úgy jó, ahogy az iskolánkban tanuljuk, negyedik osztálytól. Szerintem előtte fölösleges 

a gyermeknek megismerkedni a számítógéppel, inkább levegőn legyen, sportoljon, mesét 

olvasson vagy olvassunk neki. Tanítsuk meg olvasni, vagy történetek értékelésére és ne a digitális 

világban éljen. A kisgyermek kor nem szabad, hogy a digitális világról szóljon! 

Dolgozott más területen is? 
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 Igen. Én a Dobó Gimnáziumba jártam, sokszor szoktam mondani, mert büszke vagyok rá. Utána 

Kecskemétre a Gépipari Automatizálási Műszaki Főiskolára jártam gépipari automatizálási 

szakra. Azután Egerben végeztem matematika és fizika tanár szakot, de a főiskolás éveim alatt 

már erősen az informatikára koncentráltam és így, a diploma megszerzése után 

informatikusként helyezkedtem el. 12 évig „közgyűjteményi” területen, a levéltárban voltam 

informatikus. Én voltam az első levéltári informatikus az országban. Szinte minden megyei 

levéltárban ismertek, mertsok később kezdő kolléga munkáját segítettem. Aztán banki területre 

mentem és ott újabb 12 évig dolgoztam. Főképp a GIRO-rendszer takarékszövetkezeti 

végpontjait felügyeltem Észak-Kelet Magyarország területén. Ez a bankközi átutalási rendszert 

jelenti. 

Hogyan jött a váltás a tanári pálya felé? 

 Amikor a levéltárban dolgoztam, akkor országosan nagyon sok kollegát én tanítottam. Még 

Zalaegerszegről is jöttek hozzám tanulni, főleg szövegszerkesztést és elektronikus 

dokumentumfeldolgozást. Sokan akartak tanulni tőlem, ezért ilyen tanfolyamokat tartottam. 

Később, a banki területen a GIRO-t és újonnan bevezetett programok használatát oktattam. 

Sokszor vettem részt a bank teljes programrendszer cseréjében, amikor az új program telepítése 

és beállítása után még az adatok át kell vinni az újba, ezt „migrálásnak” hívják. Nyilván mikor 

áttérnek egy új rendszerre, annak a használatát meg is kell tanítani, tehát itt felnőtteket 

tanítottam. Ez már tanári feladat volt, „felnőttoktatás”. Ott nem kellett a rendetlen gyerekekre 

rászólni, könnyebb volt a tanítás, de ott is voltak olyanok, akik nehezebb felfogásúak. Aki 

könnyebben megértette, az tudott segíteni a nehezebben értők képzésében. Voltak olyan 

felnőtt tanulók, akik ezt kényszernek érezték úgy, mint itt a gyerekek között, de mégis meg 

kellett tanulniuk az anyagot akkor is, ha ez nehezen is sikerült, mert enélkül nem tudták volna 

elvégezni a munkájukat. Tehát ha nem is iskolában, de mindig tanítottam. 

Azt hallottuk, hogy a Microsoftnál is dolgozott? 

 Igen, a 80-as évek végén, a 90-es évek elején részt vettem a Word szövegszerkesztő program 

magyar verzióinak kidolgozásában külsősként. A Word for DOS 4.0-ból teljes magyar verziót 

csináltam egyedül. Mikor ezt a programot megírtam, akkor hívtak volna a Microsoft-hoz, a 

müncheni fejlesztőközpontjukba. Ezt én nem akartam vállalni. Egyrészt, nem volt olyan jó angol 

és német nyelvtudásom, másrészt a felkérés pont akkor jött, amikor a második gyermekem 

született. Nem akartam a családot itt hagyni, sőt még Budapestre sem akartam költözni, mert 

ez lett volna a másik verzió. Tehát a Microsoft-tal ennyiben maradtunk. A Word for Windows 2.0 

magyar verziójában még a fejlesztőcsapat tagjaként segédkeztem, főleg a billentyűzet 

kezelésben. A Word-nek ekkor még saját (offline) súgója volt, és ezt is ki kellett dolgoznunk.  

Mi a véleménye az internet használatáról? Véleménye szerint mi az előnye és mi a hátránya? 

 Az internet a 20. század egyik legnagyobb találmánya. Hogyha a digitális technikát nézzük, akkor 

a legnagyobb dolog. Felfoghatatlan mennyiségű ismeret válik elérhetővé általa. Internetet 

először az 1980-as évek végén használtam. Ti nem is tudjátok, hogy azóta ez mennyit fejlődött, 

hogy eljutottunk a szélessávú internethez, ahol olyan gyorsan kapjuk a képeket, hogy szinte 

kattintásra rögtön jön minden. Ennek azért nagyon sok lépcsőfoka volt. Például amikor 

elkezdtem az emailezést az még nem így volt, hogy megnyomtam a gombot és elment a levél. 

Közönséges telefonvonalon keresztül került elküldésre az e-mail. Volt egy kis modem a 
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telefonvonal mellé, amit be kellett kapcsolni, amikor el akartam küldeni a levelet, maj bontani a 

vonalat, mert ugyan olyan percdíjjal működött, mint a telefon. 

 Visszatérve a kérdésedre az internet egy fantasztikusan jó dolog, nagyon örülök, hogy ez van. 

Nagyon sok dolgot meg lehet oldani a segítségével. Például vásárolni tudunk otthonról. Vagy 

régen egy információért el kellett menni a könyvtárba könyveket böngészni, most egy pár 

gombnyomással elérhető az információ. Persze az internetet is ésszel kell használni. Ezt kell 

szerintem megtanulni és én próbálok ebben segíteni nektek.  

Mit gondol a mai telefonhasználatról, használhatnak-e a mai diákok az iskolában telefont? Ha igen 

miért, ha nem miért?   

 Ha reggel szétnézünk az iskolában, hány gyerek telefonál, egy sem, de a telefon ott van sok 

gyerek kezében. Mit csinálnak vele? Játszanak. Ezt nem tartom jónak. Jobbnak tartottam az én 

gyerekkoromat. Mikor én ötödikes voltam, akkor mi beszélgettünk egymással reggel nyolc óráig 

és szünetekben is. Annyi megbeszélni való volt, nagyon jól elvoltunk egymással, nem kellett 

nekünk telefon. Szerintem a mai gyerekeknek sem kell. Inkább az egymással való normális, 

emberi kapcsolatokat tartanám fontosnak, erre van szükség a szünetekben és az órákon is, hogy 

segítsük egymást. Most azt látom, hogy órán beszélnek meg egymással mindent, amire a 

szünetben nem jutott idő, mert a szünetben csak a telefont nyomkodják. Ebből adódik, hogy 

órán sincs normális tanulás és a szünetben sincs normális kapcsolatépítés, barátkozás. Ezt majd 

később megbánjátok, eltelik a 8 év és sokaknak csak akkor jut eszébe, hogy nem volt 

kapcsolatépítés, barátkozás stb. 

Ha jól tudom, Ön korábban kerékpározott. Hány évig kerékpározott?    

 Most is kerékpározok rendszeresen. Sporteszköz és közlekedési eszköz is egyben. Számtalan 

előnye és jó hatása van. 

Versenyszerűen meddig kerékpározott?   

 Világ életemben szerettem túrázni és kerékpározni. Gyerekkoromban, mivel az embernek még 

nincs jogosítványa, önállóan csak gyalog vagy kerékpárral tud közlekedni. Kerékpárral 

gyorsabban eljutottam bárhová. Gimnáziumba is többnyire biciklivel mentem.  

A tényleges, sportegyesületi sportolásra akkoriban még nem volt lehetőség. Hozzánk 

legközelebb Miskolcon volt olyan egyesület, aminek kerékpáros szakosztálya is volt. 16-20 éves 

korom körül bicikliztem legtöbbet. A csúcs az volt, hogy szombaton elmentem Szegedre 

kerékpárral (ott lakott a nagymamám), majd vasárnap vissza. Aztán 20 éves koromban két 

barátommal elmentünk egy kerékpártúrára, ami két és fél hétig tartott. Felmentünk a Magas-

Tátrába, onnét Pozsonyba, majd a Balatont körbe kerékpároztuk, a Duna mentén le a déli 

határhoz, majd Szegedre és onnan haza, ez kb. 2000 kilométer lehetett.  

Manapság városi közlekedésre, kisforgalmú országutakon, erdőben, a Bükkben sportolásra, 

túrázásra használom a biciklit. 

Mit üzen a Lenkey-s diákoknak?  

 Azt szoktam mondani a nyári szünet előtti utolsó tanórákon, hogy keveset üljetek a 

számítógép, telefon, tablet előtt és sokat mozogjatok. Használjátok ki a lehetőségeket, de ne 

„virtuálisan”! 

Szabó Bálint (5.b) 
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Búcsúzó nyolcadikosaink visszaemlékezései 

A tanév végén járunk, készülnek a ballagásra, próbák, tabló, bankett, tánc… s még ezer dolog, 

amelyeket a búcsúzó diákoknak intézni kell… nagyon elfoglaltak. Orsi mégis megállította őket 

pár percre, s kérdezgette őket a Lenkeyben eltöltött éveikről. 

Beszélgető társak: 

Estók Éva, Józsa Janka, Gyárfás Blanka, Nagy József Csongor, Farkas Lili, Hupka Eszter, Tóth 

Virág, Seres Maximillián, Berta Péter 

Emlékeztek még az első napotokra, vagy arra, hogyan fogadtak titeket az akkori lenkeysek? 

 Arra emlékszem, hogy valaki elájult az évnyitón. 

 Felmentünk a terembe és mivel már ismertem Esztit egymás mellé ültünk, aztán egész évben 

ő volt a padtársam. 

 Én arra emlékszem, hogy hárman jöttünk egy óvodából és egymás mellé szerettünk volna 

ülni a kétszemélyes padokban és akkora vita kerekedett belőle, hogy a végén mindannyian 

külön padokban foglaltunk helyet. 

 Én az első napot kihagytam, mert anyukám eltévesztette az időpontot, és azt hitte aznap van 

az évnyitó, pedig már tanítás volt. 

 Borzasztóan válogattam össze a ruháimat, és amikor megnézem a régi képeket, magamra 

sem ismerek. Mindig a tesóm táskáit hordtam. 

 Két copfba volt a hajam két oldalt. 

Mennyire tartjátok a kapcsolatot a párhuzamos osztállyal és azokkal a régi osztálytársakkal, 

akik elmentek másik iskolába? 

 Amikor még itt volt mindenki, akkor a két osztály nem szerette egymást, de az október 23.-

ai közös műsor óta nagyon jóban vagyunk egymással. 

 Jól összekovácsolt minket a közös munka! 

 Létszámunkat tekintve szinte már egy osztály vagyunk! 

 Nem mindenki tartja a kapcsolatot a régi osztálytársakkal, de például én egy-két diákkal 

heti szinten találkozok. 

 Összességében az egész évfolyam között 7. osztály óta jó a kapcsolat. 

 A bankett is közösen lesz, egy utolsó közös buli! 

Melyik iskolai rendezvény volt a legemlékezetesebb és miért? 

 A Határtalanul kirándulás volt a legjobb, hiszen együtt volt a két osztály és mivel már jóban 

voltunk egymással, nagyon élveztük. 

 Szó szerint össze voltunk zárva, de nagyon jó volt. 

Örömmel vagy inkább szomorúsággal várjátok a ballagást? 

 Is-is. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen lesz jövőre, új emberek, új osztály, új iskola, de 

rossz lesz itt hagyni a meg szokott dolgokat. 

 Biztos lesznek könnyek a ballagáson. 

 Most még várjuk, hogy elmenjünk, de majd sírni fogunk. 
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Mit javasolnátok az alsóbb évfolyamoknak az iskolával és az osztályközösséggel 

kapcsolatban? 

 Ne versengjenek az évfolyamok! 

 Próbáljanak minél több időt együtt tölteni, mert nyolcadikra már nagyon sok mindennel 

kell foglalkozni és alig lesz idejük egymásra. 

 Próbáljanak 8. osztály végére összehangolódni, mert, ha haraggal válnak el egymástól, 

akkor rossz emlékként fognak visszagondolni az elmúlt évre.  

 Ne higgyék el, hogy a felvételi után nem kell tanulni! 

 „Felvételi után még a fű se fog nőni!” mondták, de ez nem igaz. Még az utolsó két hétben 

is írtunk dolgozatot. 

Mondjatok egy indokot miért volt jó a Lenkey-be járni? 

 A közöség miatt. 

 Az osztályközösség miatt. 

 A büfé előtti trécselgetések is kellemes nyomot hagytak az emberben. 

 Rita néni matekóráit nagyon élveztük. 

 Jófejek voltak a tanárok: nemcsak megtartották az óráikat majd elmentek, hanem lehetett 

velük beszélgetni. 

 Megfelelő alapok miatt többnyire mindenkit felvettek arra a helyre, ahova szeretett volna 

menni és ez arról árulkodik, hogy színvonalas a tanítás az intézményben. 

Van-e valami, amin változtatnátok, vagy amit máshogy csinálnátok? 

 Hamarabb megismernénk az évfolyamot. 

 A hetedikesek és a nyolcadikosok is kaphatnának almát és almalevet. 

 Illegális alma- és almalé-vadászatok folytak… Mindig a kicsiktől kértünk. 

Ebben az iskolában ti voltatok a rangidősek, de belegondoltatok-e már abba, hogy a 

gimnáziumban ti lesztek az újoncok… Ez milyen érzéssel tölt el titeket? 

 Kaptunk tanácsokat: menjünk a könyvtárba gólyaként, mert ott nem támadnak le. 

 Én még mindig nem érzem, hogy nyolcadikosok lennénk, pedig már csak pár nap van az 

iskolából. 

 Azt hittem hetedik év végén, hogy nyolcadikosak vagyunk és most már mindenki felnéz 

ránk, de nem. 

 A gólyatábortól kifejezetten tartunk. 

 És az új osztálytól is. 

 Én nem félek ettől inkább attól, hogy nagyon sokat kell tanulni. 

Hogyan készültök az első napokra? Lehet egyáltalán ezekre készülni? 

 Nem lehet készülni. Ha nem tudod mi vár rád, hogy lehetne? 

 Maximum annyit lehet rá készülni, hogy gólyatáborban megismerünk pár embert, de 

nagyjából ennyi. 

 Talán saját magunkat lelkileg ráhangolni. 
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Utózönge: 

 Imádtuk Ani nénit és az énekóráit. 

 A menza pedig valami „isteni” volt. (IRÓNIA) 

 Esetleg úgy lehet felkészülni, hogyha jövőre is ugyanonnan hozzák majd az ebédet, sót kell 

vinni! 

 

Estók Éva, Józsa Janka, Gyárfás Blanka, Nagy József Csongor, Farkas Lili, Hupka Eszter, Tóth 

Virág, Seres Maximillián, Berta Péter 

 

Az interjút készítette: Dudás Orsolya 7.b 

Ballagás 2019 

A 2019-ben ballagó két nyolcadikos osztályunk még 2011-ben lépte át először iskolánk kapuját. 

Minden tanév végén el szoktuk mondani, hogy nagyon nehéz dolga lesz a következő évfolyamnak, 

de ezek a szavak még sohasem voltak annyira igazak, mint most. A 8. a  osztály osztályfőnöke Dóra 

Zsuzsanna, a 8. b osztálynak pedig Kecskésné Pálfi Csilla tanárnők voltak. Nagyon sok munkájuk volt 

az elmúlt években a két osztállyal, amíg igazi közösséggé váltak. Már korábban is érezhető volt, hogy 

nagyon sikeres évfolyammal állunk szemben. Nem volt olyan tanév, amikor ne örvendeztettek volna 

meg minket szebbnél-szebb műsorokkal, versenyeredményekel. Különösen érvényesek ezek a 

szavak a 7. és a 8. évre. Ekkor készült el az osztályfőnökök irányításával az 1956-os ünnepi műsor, 

amelyet egy évvel később a Gárdonyi Géza Színházban is bemutathattak tanulóink, és amiért óriási 

dicséretet kaptak a résztvevő vendégektől is. Érett, felnőttekhez méltó ünnepi műsor volt, amire 

nagyon büszkék voltunk. 

8. osztályban folytatódott a sikerszéria, nagyon sok tanuló vett részt a két osztályból a városban és 

az azon kívül rendezett tanulmányi versenyeken. Sokan már korán értesülhettek az általuk választott 

iskolától, hogy versenyeredményeik miatt felvételt nyertek a gimnáziumokba. 
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És még akkor nem tettünk említést a gálaműsorban való részvételükről. Mindkét osztály alaposan 

részt vállalt a műsorszámokban. A drámai hangulatú, Lenkey tábornokról szóló műsorszám rengeteg 

munkát jelentett a gyerekek és a felkészítő tanárok számára. Az eredmény viszont minden munkát 

megért, amit hatalmas tapssal köszönt meg a 8. a osztályosoknak a gála közönsége. A 8. b osztályos 

lányok pedig egy általuk koreografált táncot mutattak be, szintén hatalmas sikert aratva. A sportos 

részben szintén szerepet vállaltak a tanulók, ahogy a kánkán táncában, valamint a befejező számban 

is. 

Az utolsó tanítási napokon már szomorkodtak egy kicsit, érezték, hogy közeleg a ballagás, a végső 

búcsú napja. Az ünnepélyen pedig már nagyon komoly arccal figyelték a tőlük elköszönő 7. 

osztályosok műsorát és hallgatták igazgató úr szavait. Átvehették a sok-sok kitüntetést, oklevelet, 

könyvet munkájuk eredményeként. 

A ballagás után sokak arcán lehetett könnyeket látni, pedig nagyon igyekeztek azt láthatatlanná 

tenni. 

Kedves nyolcadikosaink! Reméljük, hogy az elkövetkezendő években benneteket is gyakran látunk 

majd megjelenni régi iskolátokban! 

Jó nyaralást, kellemes pihenést kívánunk nektek, mert megérdemlitek! Szeptembertől pedig sikeres 

tanévet az új iskolátokban! 

                                                                                                                                    FK  

Elballagtak… 
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Köszönet a szép, meghitt ballagás megszervezéséért 

Kiss Csilla tanárnőnek és Bálint Lillának, valamint 

minden közreműködő kollegának. 
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Rendhagyó tanévzáró a strandon 
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English Corner 

1. Fill in the gaps! 
 
Cliff Richard and The Shadows: Summer Holiday 

   

We're all …………………………. on a summer holiday 
No more ……………………….. for a week or two 
Fun and ………………………… on our summer holiday 
No more …………………………. for me or you 
For a week or two 
 
We're going where the sun shin 
We're going where the sea is blue 
We've seen it in the …………………………… 
Now let's see if it's true 
 
………………………………. has a summer holiday 
Doing things they always ………………………….. to 
So we're going on a summer holiday 
To make our ……………………………….. come true 
For me and you 
 
We're going where the sun shines ……………………………… 
We're going where the sea is blue 
We've seen it in the ………………………….. 
Now let's see if it's true 
 
………………………………… has a summer holiday 
Doing things they always ………………………………. to 
So we're going on a summer holiday 
To make our ………………………………… come true 
For me and you 
 
Mmm, mmm 
Mmm, mmm 
Mmm, mmm 
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1. Summer jokes – Match the pairs! 

 1. What do cats eat for dessert?                          A. A swimming race!  

 2. What do you say to a dog on the beach?      B. A fsh! 

 3. What does the sun drink out of?                  C. When you are eating a watermelon! 

 4. What is the best day to go to the beach?      D. Sunglasses! 

 5. When do you go at red and stop at green?   E. Iced t! 

 6. What race is never run?                                    F. You are one hot dog! 

 7. What do you call a fish with no eyes?            G. Mice cream! 

 8. Which letter is the coolest?                              H. SUNday!  

 

A. Colour the pictures! 
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Sources:  https://confidencemeetsparenting.com/funny-summer-jokes-for-kids/ 

https://www.google.com 

https://azlyrics.com 

                                                                                                               Abkarovits Ágnes 

https://confidencemeetsparenting.com/funny-summer-jokes-for-kids/
https://www.google.com/
https://azlyrics.com/
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Galéria 

Balázs Hanna 

Ficzere Olivér 

Kucsera Panna 
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Kvaszinger Lili 

Péter Renáta 
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Zalánki Villő 
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                            SULIDIVAT 

Sulidivat 

Végre itt a vakáció, és idén rendhagyó módon zártuk be a tanévet. Különleges helyszínen, az egri 

strandon került megrendezésre az évzáró. Nem mindennapi rendezvényről lévén szó, szerintem 

mindannyian fokozott érdeklődéssel vártuk az eseményt. És biztos vagyok benne, hogy sok más 

mellett többen voltunk, akik azon is gondolkodtunk, hogy mit vegyünk fel az évzáróra, hiszen ebben 

az esetben el kellett felejtenünk a megszokott nyakkendős uniformist.. 

Igaz, hogy már túl vagyunk az évzárón, de ennek ellenére a Sulidivat ez évi utolsó cikkének 

témájaként szerintem mi sem aktuálisabb, mint  az idei fürdőruha divat áttekintése. Igazából nagyon 

könnyű ma a strandon divatosnak lenni, mert mind az egyrészes, mind a kétrészes fürdőruhákból - 

sőt a tankinikből is- színben, és stílusban is nagyon változatos a kínálat. Azért az idén is vannak 

azonban olyan apróságok, amikkel „menőbbé” tehetjük a megjelenésünket.  

Például - nem túl praktikus- divat idén a bársonyból, valamint  a horgolt anyagból készült, vagy azzal 

díszített bikini.   

 

 

 

 

 

 

Pár éve folyamatosan jelen van életünkben a retro, és a vintage stílus, az idén a fürdőruháknál többek 

között a magas derekú bikini alsóval, és a háromszög felsővel jelenik meg. 

 

 

 

 

      

 

Ha előnyösebb számunkra az egyrészes fürdőruha, az idén 

bátran választhatunk mély nyakkivágásút, ami 

optikailag is nyújtja alakunkat.       
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Trendi idén ha a fürdőruhát vagy 

bikinit különböző kiegészítőkkel 

díszítjük. Övvel, csattal, fodrokkal az 

előnyösebb testrészeinkre terelhetjük 

a figyelmet, és ugyanakkor 

elterelhetjük arról, amin még van mit 

formálnunk, alakítanunk. 

Felkapottak a cikk-cakkos vonalak, csíkok, a csík- szerű felső, az asszimmetria.   

 

 

 

Nemcsak a pólókon, a fürdőruhákon is hódít az állatminta, és Mickey egér is. 

 

 

 

 

 

És, hogy a fiúkról se feledkezzünk meg, íme egy ötlet számukra is a 

hódításhoz… 

 

 

   

És végül egy jó tanács: Ha fürdőruhát veszel, és higiénikusan szeretnél strandolni, ne sajnáld a pénzt 

egy fontos kiegészítőre,  strandruhára, vagy 

strandkendőre. Hidd el, jó szolgálatot tesznek ha leülsz a 

büfében, vagy egy padra.  

 

 

 

 

Forrás:www.bershka.com, oysho.com, cosmopolitan, www.retikul.hu, H&M, shape.com, www.weric.info, pinterest, lascana.hu, wingredMonkey, 

onewsindia.com;                                                                                                                               HLÁ 

http://www.retikul.hu/
http://www.weric.info/
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Köszönettel Kati néni 

A 2018/2019-es tanév végén elköszönünk Kedves Kollégánktól, aki a következő tanévben már 

nyugdíjas éveit kezdi. Sokszor olvashattuk sorait, gondolatait webes újságunkban, melyet 

mindig szívügyének tekintett. Visszavárunk Kati néni! Szeretnénk, ha a következő tanévekben 

is írnál majd nekünk egy-egy cikket az iskolaújságba. További jó egészséget kívánunk!  
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Vidám vakációt és örömteli nyári szünetet kívánunk! 

 


