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 Szevasz Lenkey! 
Az Egri Lenkey János Általános Iskola magazinja  

Diákjainkról mindenkinek 

2021/22. tanév, 1. szám 

 

 

(A 2. b osztály mozaikkép alkotása: Bacchus) 

Az újság alapítói: Lovász Petra és Palencsár Vanda (2017-ben végzett diákok) 

Szerkesztette: 

Jaksi Erzsébet, Pásztor Ferenc, Salánki Mária, Sipos-Gaudi Emese, Bánhidyné 

Dudás Éva, Horváthné Lőrincz Ágnes, Mohácsi Judit, Abkarovits Ágnes, Pataki Éva 
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Első osztályosaink: „Csíkosak és pöttyösek” 

Az 1. a és 1. b osztályok szeptember 1-én átlépték az iskolánk kapuját. A csíkos méhecskék 

és a pöttyös katicák örömmel vették birtokba gyönyörűen feldíszített termüket. Napról-napra 

jobban érzik magukat az új közösségükben. Barátságok alakulnak, szívek gyúlnak lángra. Jó 

kis közösséggé kovácsolódott az évfolyam, melyben nagy szerepe van a sok közös 

programnak. 

Az eltelt időszak alatt rendkívül sokat fejlődtek, okosodtak, ügyesedtek és nem utolsó sorban 

szorgosan gyűjtik a zümi- és katica pontokat. 

A gyerekekkel a tanító nénik beszélgettek: Nagy Edina, Kovács Zsuzsa, Kovácsné Nagy 

Krisztina, Séllei-Máté Laura 

A gyerekeket kérdeztük az iskoláról: (gyerekszáj) 

Miért jó iskolába járni? 

- „Minden nap vannak izgalmas cuccok. Például angol, magyar, tesi. Ilyenek…” 

- „Mert sok mindent tanulunk.” 

- „Mert tanulunk olvasni, és az jó.” 

- „Mert sokat fejlődünk.” 

- „Azért, mert ha nem járunk, buták leszünk.” 

- „Mert kedvesek a tanító nénik.” 

- „Sok feladatot kell csinálni, hogy okosak legyünk.” 

Mi tetszik az iskolában? 

- „Hogy ilyen jó tanító nénik vannak.” 

- „Órán a tanító néni megengedi, hogy én írjam a táblán azt, amit ő szeretett volna.” 

- „Technika órán ragasztunk furcsaságokat.” 

- „Az angol dolgozatok eredményei izgalmasak.” 

- „Sokat játszunk, tanulunk.” 

- „Mert találkozhatok a barátaimmal.” 

- „Mert lehet játszani is az udvaron.” 

- „Szeretek hittanra járni.” 

- „Ha jól csináljuk a tanulást, sok zümipontot lehet gyűjteni.” 
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Adventi gyertyagyújtás 2021 

Az adventi gyertyagyújtás csodálatos műsorát az 1. a és 1. b osztály előadásában 

láthatták a diákok. 
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Életképek az elsősök napjaiból 
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Válogatás az elsősök munkáiból 
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Bacchus, a szőlőtermesztés és a bor istene 

Az eredeti: 

   

              Az elkészült mű:   

     

A 2.b osztállyal szeptember végén az ősz témakörhöz kapcsolódva úgy döntöttünk, hogy egy 

ókori római mozaik alapján mi is mozaikot készítünk. Az eredeti terv kapcsolódott volna a 

novemberi Makk Marci hét programjához, melyhez igazodva ebben az évben, választott 

gyümölcsként a szőlőt állítottuk középpontba. Sajnos a vírushelyzet miatt a program tolódik, 

de a mozaik készítése októberben elkezdődött. A választott motívumon Bacchus, a 

szőlőtermesztés, a bor istene látható, melyet Róma mellett, Ostiában találtak a régészek. 

Először alaposan megnézegettünk az eredetit, majd mindenki kiválasztott egy részt. Ennek 

színét vízfestékkel próbálták a gyerekek létrehozni, majd egy másik alkalommal 

csoportmunkában kisebb műhelyek alakultak, ahol szorgalmasan "termelték"/nyírták az apró 

darabokat a "ragasztóknak". Egy nagy doboz oldalát használtuk alapnak, melyre halványan 

felrajzoltam az alakot. Ezt szintén felosztottuk a gyerekekkel és megkezdődött a hosszas 

türelemjáték. Nagy öröm volt látni, ahogyan a reggeli becsengetés előtt, lelkesen fogtak bele 

napról napra az aprólékos munkába. Végül osztályunk közös erejével, 3-4 hét után elkészült a 

mozaikunk. Ezt kivetítve összehasonlítottunk az igazival, és megbeszéltük a hasonlóságokat, 

eltéréseket. 

Sipos-Gaudi Emese 
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Az Aradi Vértanúk ünnepe 

Emlékműsor október 6-án 

 
Október 6.-án az Aradi vértanuk napját ünnepeljük. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy 

részt vehettem a megemlékezésen. A próbák, a felkészülés, nagy kihívás elé állítottak, az 

esemény komolysága miatt. Kezdetben kiosztották ki melyik szerepet kapja. Valaki verset 

kapott, vagy narrációs szöveget. Következő próbán már mindenki a megkapott szövegével 

gyakorolt. Megtanultunk egyre több dolgot, hogyan kell a szöveget elmondani, hangsúlyozni, 

átéléssel előadni. Megemlékezésünket zenei aláfestéssel adtuk elő. Az előadás közeledtével 

kimentünk a helyszínre próbálni.A főpróbát már mikrofonokkal gyakoroltuk. Az ünnepélyes 

eseményen a város vezetői, katonák, szülők is tiszteletüket tették.  

Fellépés előtt izgultam, átéreztem az esemény különlegességét, az Aradi vértanúk 

hősiességének fontosságát. Az ünnepélyes  esemény elgondolkodtatott, az előző generációk 

önfeláldozásáról, tiszteletéről. A múlt fontosságáról, jövő alakításáról a következő generációk 

számára. Nagyon nagy örömmel töltött el polgármester úr névszerinti elismerő levele, tanáraink 

dicsérete. 

Ajánlom, hogy vegyetek részt hasonló megemlékezésen, ahol tisztelet tudtok nyilvánítani, 

olyan hősök iránt, akik életüket áldozták a hazáért, a jövőnkért . 

Bródi Lilianna 6. a 
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A magyar nyelv napja: november 13. 

Gondolatok a magyar nyelvről: 

A magyar nyelvet 1844. november 13-án fogadták el, mint hivatalos államnyelvet a latin 

helyett. Számomra a nyelv a nemzethez tartozás záloga. Ez jelképezi azt, hogy magyarok 

vagyunk. Ne csak ezen a napon vigyázzunk rá, hanem minden egyes nap! Beszédnél figyeljünk 

oda tisztaságára, írásban pedig a helyesírásra! Törekedjünk tartalmas beszédre, a helyzetnek 

megfelelően nyilatkozzunk! Ha tehetjük, kerüljük a felesleges idegen szavak használatát és 

olvassunk magyar irodalmi alkotásokat, hiszen az olvasás a legjobb módja szókincsünk 

bővítésének. 

Fodor Luca Julianna 8.b 

 

Hogy mit is jelent nekem a magyar nyelv?  

Otthont, biztonságot. És, hogy miért? Ezen a nyelven mondtam ki az első szavaimat és elsőben 

az iskolapadba beülve a magyar ABC-t kellett megtanulnom. A családtagjaimmal ezen a 

nyelven kommunikálok és értetem meg magam a legjobban. Ha valaki megkérdezi, hogy 

büszke vagyok- e arra, hogy ez az anyanyelvem, én csak ezt mondom: Igen! Nagyon büszke 

vagyok rá. Hisz nagyon kevés ember mondhatja el, hogy a világ egyik legnehezebb és 

bonyolultabb nyelvén beszél már gyermekkora óta. És még nem is említettem, hogy milyen sok 

szép dolog van benne. Egy szót sokféleképpen tudunk kifejezni, ezzel a mondatok sokkal 

változatosabbá, színesebbé változnak. Megannyi olyan szabályt tudnék felsorolni, ami 

egyedibbé és különlegesebbé teszi, mivel más nyelvekben nem találhatók meg. Ezért én ezt a 

nyelvet tartom a legszebbnek.      

Sődi Csenge 8. b 

 

 

Domán Liza 4. b 
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Illusztrációk A magyar nyelv napja alkalmából  

 

          

                 Hosszú Ronnie 2. b    Csohány Jázmin 2. b 

A Bródy Sándor Könyvtár és az Egri Nyelvművelő Kör által hirdetett rajzpályázat helyezettjei 

 

  Orgován Maja és Pál Réka 4.b  

 

      

Menyhárt Lia Jázmin 4. b    Domán Adél és Mihály Nóra 4. b 
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Mindenhol jó…de a legjobb együtt! 

Az idén már 3.a osztályosok vagyunk. Szeretünk iskolába járni. Nemcsak azért, hogy tanuljunk, 

hanem mert ott mindig sok érdekes dolog történik velünk. Ráadásul sokunknak az osztályon 

belül vannak a legjobb barátai, barátnői. Ezért- bár a tanórákon és a szünetekben is sok időt 

töltünk együtt- szívesen szervezünk programokat ezeken kívül is. Sőt, szüleink és testvéreink 

is szívesen töltenek együtt velünk egy-egy kirándulós napot. Szerencsére idén ősszel sokáig 

volt jó idő, úgyhogy több szabadtéri programot is sikerült szerveznünk. Reméljük, hogy a 

karácsonyi időszakban is lesznek hasonlóan szórakoztató programok! Az eddigiekről készített  

vidám képekkel szeretnénk inspirálni benneteket, ötleteket adni a szabadidőtök hasznos 

eltöltéséhez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dobó tér mindig   
tartogat valami 

meglepetést… 

Kedves idegenvezetőnk segítségével még 

igyekeztünk még többet megtudni 

városunk nevezetességeiről.  

A családi napon egy vidám kirándulást tettünk Szarvaskőben, és környékén. 

Felsőtárkányban a természetvédelmi foglalkozáson halat 

fogtunk, és megismerkedtünk Csipikével, az egerészölyvvel  is. 

Színházban is voltunk, a Rigócsőr 

királyfit néztük meg. 

A Halloween- partin mindenki nagyon jól érezte magát. 



11 

Látogatás a Budapesti Vadászati Kiállításra 

 

  A nap 2021. október 8-án, az egri vasútállomáson kezdődött. Mindenki felszállt a vonatra, és 

már indultunk is. Igaz elég hosszú volt az út Pestre, de hamar eltelt az idő, ebben a jó 

közösségben.  

Amikor megérkeztünk, szorosan egymás mögött mentünk, mert nagy volt a tömeg, ami 

nem is csoda, mert egy nagyon gyönyörű és érdekes helyre érkeztünk. Először letisztáztuk, 

hogy hogyan megyünk, majd kaptunk egy feladat lapot, amit mindenki kitöltött saját tudása 

szerint, és aki helyesen kitöltötte, az nagyon jó ajándékokban részesült. A D pavilonba 

látogattunk el először, amibe hazai halfajaink kapitális példányait, védett kétéltűink és hüllőink 

élő bemutatóját csodálhattuk meg. Ezután elmentünk a Kincsem parkba, ahol lovak, agarak és 

egy sólyom segítségével bemutatták a régi nomád vadászatot. A programot az A pavilonban 

folytattuk, ahol játékos feladatok vártak minket és 9 magyar kutyafajtával 

is  megismerkedhettünk. A G pavilon következett, amiben különböző állatfajokkal és vadászati 

fegyverekkel találkoztunk. Több mint 100 gyönyörű és hatalmas szarvasagancsot nézhettünk 

meg és Magyarország legjobb vadászati eredményeit. A C pavilonban kisfilmeket néztünk 

állatokról, és a H-ban egyben az utolsóban, az ősi magyar lakóhelyekről, eszközökről és az 

állatokról volt szó. 

   Hazafelé pedig egész végig csak arról beszéltünk, hogy milyen jó volt ez a nap. Mindannyian 

nagyon élveztük a teljes programot. 

 

Sillei Lilla és Matisz-Rohlicsek Virág 6.a 
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Élményeink képekben: 
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Könyvtár és zene 

 

A 2. b élményeiből 

 
    Pár nappal ezelőtt egy érdekes programra mentünk az osztállyal. Ez egy 

hangszerbemutató volt a városi könyvtárban. 

    Egy kedves tanárbácsi, Okos Tibor várt minket a zeneiskolából, ahová én is járok. A 

hangszer, amikkel megismerkedtünk: a furulya, amit én is tanulok, és a duda volt. Azt eddig 

is tudtam, hogy van szoprán és barokk furulya, de most sok mást is láttam. Ez egy olyan 

furulya volt, ami a mai őse. Megismerkedtünk a pásztorfurulyával, de legjobban a 

nádfurulya tetszett nekem. Szívesen kipróbáltam volna! A másik hangszer a duda volt. Most 

már azt is tudom, a kis tükröcske azért van rajta, hogy elűzze az ördögöt. Végül pedig együtt 

tanultuk meg és elénekeltük el ezt a kis dalt: 

 

  
„ Aki dudás akar lenni,  

       pokolra kell annak menni. 

      Ott kell annak megtanulni, 

     hogyan kell a dudát fújni!”  

    

Így telt a mi délutánunk, zenével, énekléssel a könyvtárban. 

 

Szeredi Gréta 3. b 
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Guba Rózsa Babakiállítás 

 

A Babakiállítást a Bartakovics Béla Közösségi Házban egy november eleji rajzóra keretében 

néztük meg.  

A kiállításon megtudtuk, hogy Guba Rózsa néni saját maga készíti ezeket a makettbabákat. 

Az arcokat is ő faragja ki, a babák testét és a ruházatát textilből formálja meg. A figurák 

alapja legtöbbször korabeli festmények vagy fényképek, melyek magyarországi népi 

jeleneteket vagy korabeli nemesi életet ábrázolnak. Minden esetben hiteles forrásokat 

használ, melyeket ő maga kutat fel. 

A ruháknál pedig  igyekszik környezettudatosan újrahasznosítani a régi textíliákat. Így 

előfordul, hogy dédmamák által készített csipkékből és vásznakból alkotja meg azokat. Az 

emberfigurákon kívül állatokat is megjelenít a népi iparművész. 

Guba Rózsa munkái a világ szinte minden táján megtalálhatók. Az általa készített egyedi 

babák  több államfő gyűjteményét gazdagítják. 

A kiállítás mindannyiunknak nagyon tetszett. A babák szebbnél szebb ruhákban pompáztak. 

 3.b  
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Lenkeys Vándorlók Köre 

 

A 2019-ben alakult Lenkeys Vándorlók Köre az idén sem tétlenkedik. Szeptember óta már 4 

túrát teljesítettek. Jártak a Les-réten őszi kikericseket szemlélni, az Országos kéktúra napján 

Szarvaskőből átgyalogoltak Bélapátfalvára, fölugrottak az Egedre, s a hegyeken át 

hazavándoroltak Felsőtárkányból Egerbe. Terveik között szerepel a Mikulás-túra, melyet 

Ódorvárra szervezik, valamint számos kirándulás még itt a Bükkben. 

A kezdeményezés a környezettudatosság jegyében alakult. A cél, megszerettetni a 

gyerekekkel a természetet, a természetben való mozgást. 

Nagy öröm, hogy egyre több tanulót mozgat meg ez a kezdeményezés. Az idén már külön 

pecsétgyűjtő füzettel rendelkeznek a lelkes tagok. Akik a tanév végéig a legtöbb pecsétet 

gyűjtik össze, jutalomban részesülnek. 

Megéri koptatni a kilométereket. Légy Te is Vándorló! Gyűjtsd a kilométereket, a 

pecséteket! 

 

 
 

 

          



16 
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Fotó galéria 

A természetben fedeztük fel a pillanatokat: 

Horuczi Gréta (8. b) fotói: 

 

Horváth Bence (8. b) fotói: 
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Halloweeni pillanatok 

   

           
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon több osztályban is rendeztek Halloween jeles 

napjához kapcsolódó játékos, vidám délutánokat. Az Idegen nyelvi munkaközösség 

pedagógusai izgalmas, játékos próbatételre várták az osztályok képviselőit. A tanulók 

kipróbálhatták ügyességüket, kreativitásukat, megmozgathatták fantáziájukat a játékos 

feladatokon keresztül. 
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A 3. b munkáiból 

        
A 2. b munkáiból 
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Galéria 

       
Bolyós Csenge 7.a  Neufeld Zoé Polli 7. a  Filep Brigitta 7. a 

    

 
 Domán Liza 4. b   Mihály Nóra 4. b 
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Orgován Maja 4. b 

  
       Takács Patrik 5. a     Pálch Lilien Hanna 5. a 

 

 

Neufeld Zoé Polli és Koska Tünde Luca 
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Tehetségeink 

Sztrapkovics Balázs, Veres Hunor 

és Tóth Bence a Pásztorvölgyi 

Iskolában megrendezett angol nyelvi 

országismereti versenyen ért el 1. 

helyezést. Gratulálunk! 

 

 

 

 

 

 

Az egri EHISZ Zrt. 

rajzpályázatot hirdetett a 

Papírdoboz újrahasznosítása 

címmel, ahol Matisz –

Rohlicsek Gellért 2. 

osztályos tanuló első 

helyezést ért el. Kreatív 

munkája jutalmaként egy 

roller boldog tulajdonosa 

lett, s osztályának is 30000 

Ft értékű ajándékot nyert. 

Gratulálunk Gellért! 

 

Boncz László 6. a 

Eszterházy Károly Gyakorlóiskola és a Pedagógiai 

Intézet által szervezett kétfordulós angol nyelvi 

verseny 2. helyezés 
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Apa és fia – avagy Futni jó! 

 

Juhász Sándor Martin a 4. b osztály tanulója, s szinte minden hétvégén sorozatosan vesz részt 

futóversenyeken vagy focibajnokságon. Életének nagy részét kitölti a sport. 

 „Nem esik messze az alma a fájától.” – mondja a közmondás. Ez az ő esetében is abszolút igaz. 

Édesapja Juhász Sándor, önkéntes tűzoltó, ultra futó. A kezdetekről, a motivációról, céljairól 

kérdeztük a sportolót és édesapát. 

Martin apukája legközelebb december 19-én 100 km-t fog futni Füzesabonyban jótékony 

céllal… Hajrá! 

1. Mikor kezdtél el futni?  

Rendszeresen 21 éve kezdtem el futni. 2011-től pedig versenyszerűen űzöm ezt a 

sportot. Mindig szerettem mozogni,10 évig úsztam, kerékpároztam a futás mellett. 

Időhiány miatt azonban már csak a futást tudtam beilleszteni a hétköznapokba. Ez a 

legjobb kikapcsolódás. 

 

2. Mennyit készülsz a versenyekre? 

Heti 6-7 edzés. Havi 400-500km futás. Ha Martinnak foci edzése van, akkor itt Egerben 

készülök. Hétvégente Füzesabony-Besenyőtelek-Füzesabony az útvonal. Egész évben 

kimegyek futni, mindegy milyen idő van kint. Vírushelyzet előtt évente általában 20 

versenyre jutottam el. 

 

3. Rövid-hosszabb távú céljaid? 

Rövid célok között szerepel egy atlétikai szakosztály létrehozása Füzesabonyban. A 

szervezés elindult. Hosszú távú célok között egy 6 napos ultra futó verseny teljesítése. 

Jótékony futásokon való részvétel. Jótékony futások szervezése. 

 

4. Gyermekedet is a sportra neveled. Mi az üzenet a jövő nemzedékének? 

Nem szeretnénk, ha szabadidejében csak a számítógép, telefon előtt ülne. Martint 

szerencsére nem kell ösztönözni a sportra. Versenyszerűen focizik már 4 éves korától. 

Velem pedig egyre több versenyen indul.  

A sport fegyelmet, rendszerességet, kitartást ad. Egészséges életmódra nevel 
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Csóré Zoé Csenge versei 
 

 
 

Egy csodaszép álom 
 

Egy réten ébredek fel, 

Körülöttem virágok, 

Egy kis madár csiripel, 

Alma lóg a fákon. 

 

Látok egy nyulat is, 

Az erdőn túlra vezet, 

Valakit megpillantok, 

Talán a szőke herceget. 

 

Fehér lován ülve, 

Mondta, hogy ne féljek Tőle, 

Jó szándékkal jött,  

Csak lovagolni vinne. 

 

Fölültem a lóra,  

Vágtatott a szélben. 

Hosszú, barna hajamat,  

Lobogtatta szépen. 

 

Mikor megérkeztünk, 

Csónakázni mentünk, 

A gyönyörű szép tájat, 

Sokáig néztük. 

 

S reggel felkeltem, 

Egy réten ébredtem, 

Szép virágok körülöttem, 

Ez a valóság volt, 

Nem csupán egy mese! 

 

A szívből jövő érzések 

 

Egy napon gondolkodá’ 

Rájön a szívem, 

Hogy milyen sokat adott 

Édesanyám nékem. 

 

Szívem, mint a madár,  

Szárnyal az emlékekben. 

Feltárja szép szavait, 

Nem áll meg sohasem. 

 

Egy nap emlékeztem kiskoromra, 

Arra, amikor anyám ölében aludtam, 

Ringatott, altatott, énekelt, 

Szép orcáján mosoly derült fel. 

 

Mikor írom e verset, 

Könnybe lábad szemem, 

Ez az emlékek miatt van,  

Mert azokat sose feledem. 
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Dráma- kuckó – színjátszó szakkör 

 

 

A pár éve alakult Dráma-kuckó az idén is szép sikert tudhat magáénak. A 

Tehetség elnevezésű Heves Megyei Összművészeti  Tehetségkutató Versenyen 

immáron második alkalommal 1. helyezést értek el A gulyás leánya c. zenés 

mesejátékukkal.  
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A csapat tagjai 13 lelkes negyedik osztályos tanuló. A tagok szeptember óta 

készültek erre a megmérettetésre. A szövegtanulás mellett a néptánc rejtelmeibe 

is belekóstolhattak. A produkciójuk elnyerte a szakmai zsűri szimpátiáját.  

           

             

 

Mohácsi Judit szakkörvezető 
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Bolyai Anyanyelvi Verseny kiemelkedő versenyzői 
 

A Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei fordulóján: 

Osztály/kategória: 3 

Csapatnév: Bölcs Baglyok - I. helyezés 

(meghívást kaptak az országos döntőbe) 

- Bakondi Szonja 

- Béres Panka 

- Erdőházi Gréta 

- Petrányi Panna 

Felkészítő tanáruk: Juhász Róbertné 

 

 

Osztály/kategória: 6 

Csapatnév: NYELV L ŐK - II. helyezés 

- Bora Ádám 

- Orgován Ármin 

- Sztrapkovics Balázs 

- Tóth Domonkos 

Felkészítő tanáruk: Pataki Éva 

 

 

 

Osztály/kategória: 7 

Csapatnév: Irodalmászok - V. helyezés 

- Rusznyák Gréta 

- Ősz Petra 

- Nagy Bálint 

Felkészítő tanár(ok): Nagy-Kapusi Kata 
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Gárdonyi Géza vers és prózamondó verseny eredményei 

 

Időpont: 2021. november 18. 14:00 óra 

Helyszín: Iskola könyvtára 

Résztvevők száma: 26 fő + 1 fő versenyen kívül 

Zsüri tagjai: Nagyné Papp Mariann, Pataki Éva, Salánki Mária  

 

Díjazottak: 

Próza: 
Szabó Simon 4.a "Arany alma" díj 

Felkészítő: Gál Katalin 

 

Byssz Dominik Attila 4.c "Arany dió" díj 

Felkészítő: Mohácsi Judit 

 

Béres Panka 3.a "Ezüst csengő" díj 

Felkészítő: Juhász Róbertné 

 

Farkas Míra Zsófia 4.c "Ezüst csengő" díj 

Felkészítő: Mohácsi Judit 

 

Vers: 

Orgován Maja 4.b "Arany szőlő" díj 

Felkészítő: Jaksi Erzsébet 

 

Kovács-Nagy Áron 4.c "Ezüst ág" díj 

Felkészítő: Mohácsi Judit 

 

Bata Franciska 2.a "Ezüst ág" díj 

Felkészítő: Nagyné Práda Enikő 

 

Sebők Alma 3.a "Bronz felhő" díj 

Felkészítő: Juhász Róbertné 

 

Hodosi Lilien 1.b "Különdíj" 

Felkészítő: Kovácsné Nagy Krisztina 

 

Kovács-Nagy Léna 1.b "Különdíj" 

Felkészítő: Kovácsné Nagy Krisztina 

 

GRATULÁLUNK! 
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A TEHETSÉGKUTATÓ VERSENYEK VÉGEREDMÉNYE 

2021/2022. tanév 

Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium 

Név Tantárgy Helyezés 

Halmos András Történelem 3. 

Barócsi Máté Informatika 4. 

Szabó Áron Kémia 4. 

Tóth Emília Történelem 7. 

  

Egri Dobó István Gimnázium 

Név Tantárgy Helyezés 

Matisz- Rohlicsek Zalán Fizika 2. 

Kiss Kornélia Informatika 2. 

Matisz- Rohlicsek Zalán Matematika 3. 

Hegyi Dániel Ferenc Történelem 3. 

Kiss Kornélia Irodalom 5. 

Hegyi Dániel Ferenc Biológia 8. 

Román Elmira  Történelem 8. 

 

Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium 

Név Tantárgy Helyezés 

Szrapkovics Péter Pál  Fizika 2. 

Szrapkovics Péter Pál Matematika 10. 

Vácz Mira Angol nyelv 
dicséretben 

részesült 

Horuczi Gréta 

 

 

Kozmányi Zétény 

Természettudomány 

„Csodálatos világunk” 

 

Matematika 

dicséretben 

részesült 

 

dicséretben 

részesült 



31 

English Corner – Angol Sarok 

Kedves Gyerekek! 

A mostani cikkben olyan internetes oldalakat szeretnék ajánlani Nektek, melyek 

hasznosak lehetnek a nyelvtanulásban. Ha van időtök és kedvetek, nézzétek meg 

ezeket. Valamelyik esetleg már ismerős lehet számotokra, de elképzelhető, hogy 

némelyikkel még nem találkoztál. Vannak oldalak, melyek inkább a nyelvtani 

ismeretek bővítésében segíthetnek, másokkal pedig a szókincseteket 

gyarapíthatjátok. Sok olyan is van, melyeken a nyelvtanulás minden területéhez - 

legyen szó akár szövegértésről, akár hallás utáni értésről - találtok anyagokat, 

feladatokat, gyakorlatokat.  

Hasznos oldalak kisebbeknek:  

https://www.youtube.com – A youtube-ot valószínűleg mindenki ismeri és 

használja. Dalokat, idegen nyelvű oktató videókat számos témában találtok rajta. 

Tanácsos felnőtt segítségét kérni a böngészéshez! 

Szókincs és nyelvtani ismeretek bővítéséhez, gyakorlásához: 

https://www.englishexercises.org ; https://eslgamesworld.com (játékos 

feladatok); 

https://eslgamesplus.com (játékos feladatok); https://gamestolearnenglish.com 

(játékos feladatok) 

Tankockák a legkülönfélébb témák gyakorlásához: https://learningapps.org 

Komplex feladatokat, anyagokat találhattok a következő oldalon:  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org 

 

Hasznos oldalak nagyobbaknak: 

https://www.youtube.com – Mindenki használja a mindennapokban, hiszen 

rengeteg témában tud segíteni, akár egy dalszöveg megismerésénél, akár egy 

párbeszéd gyakorlásánál. 

Egy-egy videó mellett kvíz feladatot találtok, mellyel a szövegértéseteket 

ellenőrizhetitek: https://www.eslvideo.com 

Szókincs és nyelvtani ismeretek bővítéséhez, gyakorlásához: 

https://www.englishexercises.org; https://www.englisch-hilfen.de  

Tankockák a legkülönfélébb témák gyakorlásához: https://learningapps.org  

Online kvízfeladatok a legváltozatosabb témákban: https://kahoot.com  

Komplex feladatokat, anyagokat találhattok a következő oldalon: 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org 

 

Jó böngészést és tanulást kívánok! 

Ági néni 

https://www.youtube.com/
https://www.englishexercises.org/
https://eslgamesworld.com/
https://eslgamesplus.com/
https://gamestolearnenglish.com/
https://learningapps.org/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://www.youtube.com/
https://www.eslvideo.com/
https://www.englishexercises.org/
https://www.englisch-hilfen.de/
https://learningapps.org/
https://kahoot.com/
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/

