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Kedves Olvasók! 

Hálát adunk a sorsnak, hogy ebben a tanévben nem volt bezárva az iskola, 

járhattunk folyamatosan az intézménybe, s nem volt szükség folyamatos 

digitális oktatásra. Sajnos, a covid vírus még befolyásolta az életünket ebben a 

tanévban is, de az előző tanévhez képest már könnyebb volt… 

 Az óvintézkedéseket betartottuk, vigyáztunk egymásra. S most itt a tavasz, s 

tényleg kitavaszodott… kinyílt a világ!!! Bátrabban tervezhetünk, rendezhetünk 

az iskolában programokat, s ellátogathattunk sok külső helyszínre. Ezekről az 

eseményekről is olvashattok, láthattok képes beszámolót.  

A tanévben sok verseny, megmérettetés is volt, ahol sok diák vett részt, és szép 

eredményeket értek el. Ebből gyűjtöttünk össze egy csokorra valót a Tehetség 

rovatban. Büszkék vagyunk Rájuk! S minden kis Tanítványunkra, akik az iskola 

hírnevét öregbítik jeles szereplésükkel, alkotásukkal, eredményeikkel.    

Forgassátok a kezetekben, vagy olvassátok a honlapon a Szevasz Lenkey! idei 

tanév utolsó számát! 

 Jövőre találkozunk!  

a szerkesztők 

 

  



Szent Patrik napja 

Szent Patrik napja egy ír nemzeti ünnep, melyet minden évben március 17-én tartanak. Szent 

Patrikra, Írország védőszentjére emlékeznek, aki ezen a napon halt meg. Manapság ez 

nemzetközi ünnepnappá vált, melyen az ír kultúrát ünneplik, felvonulásokkal, ír tánccal, 

hagyományos ír zenével. Ezen a napon az ünneplők zöldbe öltöznek. Minden évben szerte 

Írországban felvonulások, parádék százait rendezik meg. A legnagyobbat Dublinban, Írország 

fővárosában tartják. Ez egy nagyon fontos kulturális esemény az írek számára, és sok turista is 

érkezik Írországba, hogy megünnepeljék ezt az alkalmat.  

A hagyomány szerint Patrik a Brit szigeten született. Fiatalon rabolták el, és az Ír szigeten kellett 

állatokra vigyáznia. Később sikerült megszöknie, és hazatért. A papi hivatást választotta, ekkor 

vette fel a Patricius nevet is. Jelet kapott, melynek hatására visszatért Írországba, hogy az ott 

élő pogányokat keresztény hitre térítse. Tevékenysége miatt vált később Írország 

védőszentjévé. Eredetileg a kék volt Patrik színe, később ez változott, és a zöld vette át a helyét. 

Ez köthető a háromlevelű lóheréhez mint szimbólumhoz, melyet Patrik arra használt, hogy a 

Szentháromságot elmagyarázza az embereknek. Az egyik legenda szerint Patrik űzte ki a 

mérges kígyókat Írország területéről a tengerbe. 

Az íreknek számos hagyománya van ezen a napon. Írországban mindenkinek viselnie kell 

valamilyen zöld ruhadarabot. A hagyomány szerint meg kell csípni azt a személyt, aki nem 

visel zöldet. A sózott marhahús káposztával az a hagyományos étel, melyet ilyenkor sok ír 

család fogyaszt. Sok ír szeret beöltözni ebből az alkalomból, a legnépszerűbb jelmezek a 

kobold/manó, vagy ha valaki Szent Patriknak öltözik. Az emberek zöld, fehér és narancssárga 

kalapokat és sálakat hordanak. Aki elmegy egy ír kocsmába (pub), megihat egy pint (kb. fél 

liter) Guinness sört. Sok ír visel a ruháján lóherét, mely Írország ikonikus szimbóluma. Írország 

nem az egyedüli ország, ahol megünneplik Szent Patrik napját. A világon sok városban 

ünnepelnek március 17-én.  Csak az Egyesült Államokban számos eseményt tartanak, mint az 

óriási new york-i Szent Patrik napi felvonulás, a Chicago folyó vizének zöldre színezése, és az 

Empire State Building fényeinek zöldre változtatása éjszakára. A párizsi Sacré-Coeur és az 

Egyesült Királyságban a London Eye is zöld kivilágítást kap Szent Patrik tiszteletére. Sok 

ember számára, ez egy különleges nap, melyen ünnepelhetik az ír kultúrát családjukkal és 

barátaikkal.  

Az ír/kelta mondavilág nagyon gazdag, teli mindenféle mesebeli és misztikus lényekkel. Az 

egyik ilyen a kobold/manó, aki a szivárvány végén egy arannyal teli üstöt őriz. Aki olyan 

szerencsés, hogy elkapja a kis lényt, annak szerencsét és minden jót hozhat. Az írek ünnepén 

ezek a figurák is előtérbe kerülnek.  

Iskolánkban az angol munkaközösség határozta el, hogy minden évben kiválasztunk egy 

ünnepnapot, mely kötődik az angolszász kultúrához, és ezt megismertetjük a gyerekekkel. Idén 

március 17-én mi is megemlékeztünk Szent Patrik napjáról. Az osztályok, csoportok előzetes 

feladatokat is kaptak. A legkülönfélébb alkotások születtek a poszterektől, plakátoktól kezdve 

a rajzokon, figurákon át a lapbookig. Az alkotásokból álló kiállítást a földszinten elhelyezett 

paravánokon lehetett megtekinteni. Nagyon sok szép, kreatív munkát láttunk. Ezúton is 

köszönjük mindenkinek! A Patrik nap keretén belül sok tanulónk hozott olyan ételt, innivalót, 

mely részben vagy egészében zöld színű volt. Ezúton is köszönetet mondunk a kedves 

szülőknek és gyerekeknek! Az udvaron ír táncot tanulhattak a gyerekek Vargáné Bárdos Judit 



és Bolya Katalin tanárnők vezetésével. A hangulat nagyon jó volt, sokan táncoltak az ír zene 

dallamára. Nagyon sokan viseltek zöld színű ruhadarabot is, külön köszönet érte! Reméljük 

közel tudtuk hozni az ünnepet tanulóink számára.  

Források: 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/blogs/life-around-world/its-saint-patricks-day-

march-17 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Patrik 

https://www.youtube.com/watch?v=LmNc-NTfmPc – The History of St. Patrick’s Day 

Abkarovits Ági néni 
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https://learnenglishteens.britishcouncil.org/blogs/life-around-world/its-saint-patricks-day-march-17
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https://www.youtube.com/watch?v=LmNc-NTfmPc


„Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám”  

A magyarterem „új ruhája” 

 

Ne firkálj a falra! Sokan hallhattuk 

ezt a szülői utasítást… Pedig 

milyen izgalmas lehet! A magyar 

munkaközösségnek valami 

hasonló „rosszalkodás” jutott 

eszébe, amikor a magyarterem 

megszépítését tűzte ki célul a 

felújítás kapcsán.  

Merész gondolataink támogatásra 

találtak! Mi megálmodtuk, Hegyi 

Zétény, 7. b osztályos tanuló 

édesanyja, Kinga pedig 

megvalósította, hiszen a falakra 

idézeteket „firkált” egy-egy odaillő 

illusztráció kíséretében.  

Irodalmi nagyjaink arcképei 

színes keretekbe kerültek, 

illetve elkészült a műnemeket, 

műfajokat ábrázoló fa is, mely 

szemléletesebbé teszi ezt a 

témakört a tanításnál. Érdemes 

megnézni azokat a képeket is, 

amelyeken híres költőink 21. 

századi vagányokká 

varázsolódtak. 



Reméljük, szebb környezetben a tanulás is sokkal könnyebben megy majd 

minden diákunknak! Vigyázzunk rá, hogy még sokáig gyönyörködhessünk 

benne!  

 

 

 

 

 

 

Nagy-Kapusi Kata tanárnő 



A magyar költészet napja 2022. április 11. 

 

 

 

Nemes Nagy Ágnes Nyári rajz című verse ihlette meg  

Bolyós Csengét, 7. a osztályos tanulónkat,  

hogy ezt a csodaszép képet megrajzolja, megfesse, megalkossa. 

Csenge és a költemény találkozásából született az a „versklip”, 

 mely a 7. a osztály tanulóinak segítségével jött létre,  

s melyet a költészet napján láthattatok! 

A képet pedig nem lehet elégszer megcsodálni! 

  



Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz 

 

Hogy mit láttam? Elmondhatom. 

De legjobb, ha lerajzolom. 

Megláthatod te is velem, 

csak nézd, csak nézd a jobb kezem. 

Ez itt a ház, ez itt a tó, 

ez itt az út, felénk futó, 

ez itt akác, ez itt levél, 

ez itt a nap, ez itt a dél. 

Ez borjú itt, lógó fülű, 

hasát veri a nyári fű, 

ez itt virág, ezer, ezer, 

ez a sötét gyalogszeder, 

ez itt a szél, a repülés, 

az álmodás, az ébredés, 

ez itt gyümölcs, ez itt madár, 

ez itt az ég, ez itt a nyár. 

Majd télen ezt előveszem, 

ha hull a hó, nézegetem. 

Nézegetem, ha hull a hó, 

ez volt a ház, ez volt a tó 

  



Tanulóink saját versei 

 

Érzések 

 

A városban jártam, körülbelül éjféltájban, 

Egy sötétben ücsörgő gyermeket látva, a szemem könnybe lábad. 

Néz rám éhezve, és pénzt kér miközben dideregve 

Áll egy keskeny patkán, el van keseredve. 

 

Lenézek a földre, megszólal egy hang, 

Remeg a szám, leblokkoltam. 

Ha lehetne, nem hagynám őt magára 

Úgy fájhat, ha valakinek nincs családja. 

 

Az égre tekintve ragyognak rám a csillagok, 

Jó érzés tudni, nem egyedül vagyok. 

Elmúlik a bú, Te se legyél szomorú, 

Meggyúl egy kis fény, és érzem, van remény. 

Kormos Csaba 5. a 

 

 

      
  

Az egérke 

Egyszer volt egy kisegér. 

A pocakja földig ér. 

Mi lett veled kisegér? 

Bezabáltam nagyon én. 

Mi lesz veled kisegér? 

Szuszogok majd estig én. 

Sárik Rita 3. a 

 



Kalandos kirándulás Debrecenben 

Kedves Olvasó! 

Üdvözöllek ezen a kis betűáradaton! Mivel erre tévedtél, a következő pár percben nagy 

vonalakban e regélem a 6. b kalandos kirándulását Debrecenben. 

Na, de kezdjük is az elején... 

Hosszú, hosszú út vezetett a híres nemes egyetemek városáig...kb másfél óra. A buszozás 

meglepően kellemes volt! De itt most nem igazán ez lenne a lényeg, hanem maga a kirándulás 

helyszíne! Mégpedig a Digitér!!!  

 Húha, hol is kezdjem??? 

 A program egészen izgalmas volt, amit őszintén én nem vártam 

volna. Érdekes, illetve figyelmünket nagyban lekötő robotokat 

vehettünk szemügyre. 

Az elején egy kisebb humanoid géppel ismerkedett meg a csapat 

aki táncolt, nyújtott illetve állathangokat utánzott.  

Miután ennek vége lett, az osztály két részre szakadt, úgy folytattuk tovább a nézelődést. A 

lányoknak(+egy Dávidnak) először programozás volt, ami meglepően gördülékenyen ment! A 

program, amit használtunk hozzá, könnyen értelmezhető volt. Érdemes megemlíteni, hogy 

abból a segítő munkatársból,  aki segédkezett nekünk, nem néztem volna ki, hogy annyira jó 

fej !Egy szóval élvezhető volt. 

Aztán pedig jött egy kisebb körbevezetés illetve két robot modell bemutatása. Voltak robotok, 

melyek legoból épültek meg, és voltak vázzal fedettek is. 

Miután a program véget ért a csapat kivonult a botanikus kertbe ahol szabad utat kaptunk! Az 

osztály nagy része kinyújtóztatta a lábát, megebédelt vagy éppen csak a padon ücsörgött. Volt 

kinek inkább a bambuszok sűrűje keltette fel az érdeklődését...A mozgás meg volt, a csapat 

nagy része belakott az aznapra hozott kajával, magyarul készen álltunk az útra! A busz pedig 

szépen szállított minket haza egyenesen Egerig.... 

 

Koska Tünde 6. b 



Én iskolám, köszönöm neked! 

Egy nyolcadikos búcsúzó szavai 

 

Mikor nyílt napon először beléptem a sárga épület kapuin, nagyon féltem, 

szorosan fogtam anya kezét és úgy mentünk be együtt a nyílt napra. A bemutató 

óra nagyon tetszett. Két mosolygós tanító néni fogadott minket. Már akkor 

tudtam, hogy ide fogok jönni. Több iskolát meg sem néztem. Teltek múltak a 

hónapok és elérkezett az első tanítási nap, emlékszem esős idő volt. Az akkori 

nyolcadikos diákok kísértek végig az iskola folyosóin, nagyon féltem, mert egy 

kisgyerek életében nagy váltás egy megszokott és biztonságos közeget otthagyni. 

Az első és másodikos tanáraimnak sokat köszönhetek. Ők a kezdetektől fogva ott 

álltak mellettünk megtanítottak olvasni, számolni és még sok másra, ha sírtam 

megvigasztaltak, ha rossz napom volt, felvidítottak. Ők voltak a Lenkeys 

anyukáim. Később 3. és 4. osztályban és felsőben Enikő néni volt az, akihez 

fordulhattam bármi panaszom is volt. Mi voltunk az ő első osztálya. Az összes 

tanárt kivétel nélkül nagyon megszerettem, a tananyag mellett talán egy kicsit az 

életre is felkészítettek. Biztos vagyok benne, hogy középiskolában és később az 

egyetemen is eszembe fog jutni a tanárok jó szava és a tanácsaik. Az épület maga 

nagyon hangulatos és barátságos volt, biztonságban éreztem magam. Sok rejtett 

helységgel rendelkezett, de én már mindet felderítettem az utolsó évre. A 

Lenkeyre míg ide jártam, úgy tekintettem, mint 2. otthon. Minden itt eltöltött 

percre szívesen emlékszem vissza. Szavakban nem lehet kifejezni, mi mindent 

adott nekem a Lenkey, ezért csak annyit tudok mondani, hogy én iskolám, 

köszönöm neked! 

 

Horuczi Gréta 8. b 

     

 

 

 

 

 



A jövő iskolája 

A 4. b osztályosok elképzelése alapján, válogatás az írásaikból 

Néhány hete fogalmazás órára egy különös témát választottam: Hogyan képzelitek el a jövő 

iskoláját? Hosszas beszélgetés után a tanulók leírták gondolataikat. Ezekből az írásokból 

szemezgettem most, s továbbítom az Olvasóknak. A fantázia, a képzelet szárnyalt… De az 

elképzeléseik valóban  elgondolkodtatnak...  Olvasd el, s ötletelj velük Te is!… 

„Az iskolák területe egy egész városrésznyi lesz. Amíg most egy terem van matematika órára, 

akkor már egy egész épület lesz, minden szükséges eszközzel felszerelve.” Sárközi Vince 

„Lesz egy kert, ahol ültetjük és gondozzuk a növényeket. Megtanítanának minket a pénzzel 

gazdálkodni és spórolni.” Gál Simon 

„Hetente egy napon csak kint lovagolnánk a szabadban.” Ár Boglárka 

„Testnevelés órán sokat táncolhatnánk. Robotok takarítanák az épületet.” Koczka Léna 

„ A tantermekben szőnyeg és padlófűtés lesz. A szünetekben medencében fürödhetünk az 

udvaron.” Szabó Benedek 

„Az iskolába való belépéshez kódokra lesz szükség. Testnevelés órákon sokat focizhatnánk, 

lenne futballpálya az udvaron és minigolf.” Juhász Martin 

 „Az épületben mozgólépcsőrendszerek lesznek kialakítva, felfelé azon közlekedhetünk, lefelé 

pedig csúszdákon. A termekben mindenkit fotel és tablet vár. A villany természetesen tapsra 

kapcsolódik.” Domán Adél 

„A táskák és könyvek helyett tableteket viszünk iskolába. A padok helyett szép kerek asztal 

vár minket, amelyet nem kell más valakivel megosztani.” Mihály Nóra 

„A folyosón robotok sétálnak és a kézfertőtlenítőt ők nyomják a markunkba.” Pál Réka 

A diákok szeptember 1-én kapnak egy tabletet, amelyet egész évben használni fognak. Így 

nem lesz senkinek felszerelés hiánya. ..Azok a tanulók, akik betegek, könnyedén részt 

vesznek az órákon, méghozzá elektronikai segítséggel.” Domán Liza 

„A tábla és a padok is érintőképernyősek lennének… Minden gyermek kipihentebb, mert csak 

9 órakor kezdődik a tanítás.” Orgován Maja 

„ A környezet órán az élővilágot, erdőket, dzsungeleket 3d-ben látnánk. Az asztalunk 

megérintésével tantárgyakat lehet választani. A tanórák rövidebbek lennének.” Pintér Petra 

„Minden tanulónak okos asztala lesz. Egy laptop emelkedne ki a padból…A tanáraink 

masszázsfotelekben ülve adnák ki a feladatokat. „ Almádi Mátyás 

„ Külön applikációk lesznek a tantárgyak számára. „ Czéli Anna 

„Az ebédlőben svédasztalos formában történik az étkezés.” Menyhárt Lia Jázmin 



„Szerintem nagyon sokat változna az iskola. Már csak szinte robotok járnának a folyosón, 

amelyek nagyon élethűek,  tanárokból csak 1-2 akad. Mindent számítógép és elektronika 

vezérel. A könyvek helyett digitális könyvek, az asztalunk egy laptop, amit a táblára lehet 

kivetíteni. Az ének óra azért különös, mert egy igazi tanár, ember tartja… Jó elképzelés, de én 

nem szeretném ha robotok tartanák az órákat.” Horuczi Kristóf 

„Ha az órán megéhezel, megnyomsz egy gombot és kihozzák a nasit. „ Agyagási Anna 

„ Ének órán azt hallgatsz, amit szeretnél.” „Zentai Benedek 

„Modern közlekedési eszközzel mehetünk iskolába.” Tajti Bálint  

„Az iskolába teleportálva jutunk el, s vissza.” Schmitt Benjámin Edwin 

„ Ha a diák elfárad, egy üdítő segítségével újra felébred. Történelem órán virtuálisan 

utazhatsz a múltba és harcolhatsz a csatákban pl. Rákóczival. Földrajz órán, ha szeretnél 

elrepülhetsz az Eiffel torony tetejére virtuális szemüveggel.  Biológián kivetíthetsz egy 

macskát, , s megnézheted a testrészeit… Videojátékokat használnak a tanításra. „ Csiki 

Mátyás 

„A tanulásra rá sem lehet majd ismerni. Földrajz órán 3D-s kivetítőkkel lehet majd 

körbenézni. Geometrián ugyanilyen kivetítőkkel lehet majd formákat megismerni. Rajz órán, 

amit elképzelünk, egy nyomtató kinyomtatja. …Tudod milyen órán unatkozni? Na ez nem 

lesz! Laptopon lehet majd tanulni.” Juhász Levente 

Kedves Olvasó!  

Gondolatébresztőek a tanulók írásai. Vajon milyen lesz az oktatás , az iskola 50,  100 vagy 

1000 év múlva?  

Eljátszhatunk a gondolattal… Igazuk lesz a gyereknek? Vajon ez lesz a jövő? Az igazán JÓ? 

Mindenkinek a saját véleményére bízzuk.  

Egy biztos, a fantáziának semmi nem szab határt…. 

 

 

 



A Föld Napja 

Kiállítás a rajzokból 

   

 

 



A Makk Marci hét néhány alkotása, pillanatképek 

 

2. b osztály 

            

        

Piacon jártunk, ahol a zöldségek és gyümölcsök mellett 

megismerkedtünk néhány olajos maggal. 

 

6. b osztály projekt munka 

A projektmunka a “Makk Marci és fenntarthatósági témahét” keretein belül készült, melynek 

témája a “Hulladékok” illetve “Hulladékgazdálkodás” ami felhívja a figyelmet a szelektív 

hulladékgyűjtés fontosságára, újrahasznosításra, valamint a műanyag mint veszélyforrás 

következményeire és különböző anyagok a természetben történő lebomlási idejére. 



 

Resperger Alexandra, Sipos Szonja, Demeter Flóra, Kovács Marcell, Vincze Zsombor 6. b 

 

3. a osztály 

Egy péntek reggelen elindult az osztály Felsőtárkányba kerékpárral. Nagyon vártuk, hogy 

kiérjünk, mert hosszúút állt előttünk. Útközben voltak pihenők is. Miután megérkeztünk, 

kicsit pihentünk, majd a Bükki Nemzeti Park által szervezett foglalkozáson vettünk részt. Itt 

víi élólényekkel ismerkedhettünk meg a tónál. Élményekkel gazdagon szálltunk vissza a 

biciklikre, és elindultunk haza. Fáradtan, de boldogan értünk vissza az iskolába. 

Béres Panka 3. a gondolatai alapján 

 



     

        

 



A Bükki Csillagdában jártunk 

  Már régóta vártam, hogy elinduljunk a Bükki Csillagdába. 

  Amikor reggel felébredtem, felöltöztem, és megfésülködtem. Amint a tesóm is kész lett 

ezekkel a teendőkkel, elindultunk az iskola felé. Mire odaértünk, az osztály már készen állt. 

Kimentünk az épület elé, ott vártak az autók. A szülőkkel autóztunk a Csillagdához. Bogiék 

kocsijában ültem, még öt lánnyal. Az autóból csodás látvány tárult elénk: a Bükk. Ilyenkor 

tavasszal gyönyörű. A zöldellő fák, apró bokrok mind csodaszépek. Ha beljebb mentünk volna, 

(amit nem tehettünk, mert épp a Csillagdába tartottunk…) láthattunk volna kisebb patakokat, 

különböző virágokat is. Maximum 40 perc az út. A tanító nénik megengedték, hogy nyitás előtt 

játszunk a játszótéren, s beszélgessünk az épület előtti tisztáson. Később beléptünk a Csillagda 

épületébe. Zárható kis szekrényekbe tettük a holminkat. Az idegenvezető először a 

Planetáriumba vezetett minket, ahol egy filmet tekinthettünk meg a  Naprendszerről. 

Megtudtam, pl.hogy mi az a napfolt, ki fedezte fel stb. Ahogy kiléptünk a tágas helyiségből, 

rögtön átballagtunk a kiállításra egy másik helyiségbe. Ez is izgalmasnak ígérkezett. Itt nekem 

az tetszett a legjobban hogy volt egy kameraszerű tükör, láthattad magad, csak egy kicsit 

másképpen. Nemsokára egy nagy távcsőhöz érkeztünk, amelybe ha belenéztél, láthattad a távoli 

Napot. Úgy nézett ki, mint egy narancssárga vagy piros labda fekete foltokkal. Az utolsó 

állomás az épület tetőterasza volt. Innen csodálatos kilátás nyílt a bükki tájra. Csoportképeket 

készítettünk itt. Szerencsére még volt egy kis idő játszani a játszótéren hazaindulás előtt. A 

lányokkal libikókáztunk, úgy pattogtam, azt hittem elrepülök… 

Élményekkel és tudással gazdagon tértünk haza. Mindenkinek ajánlom a Csillagdát. 

Osztályunk is nagyon szép délelőttöt töltött itt , jól éreztük magunkat. 

 Domán Liza 4. b gondolatai alapján 

 

g  



     

 

 

Maja alkotásai 

 
Orgován Maja 4.b 

 

Néhány hete alkalmam nyílt ellátogatni egy kis tanítványomhoz, Majához Egerszólátra. A 

szobájában igazi csoda tárult elém. Saját alkotások széles köre színesíti otthon Maja világát.  

Szabad idejében otthon horgol, fest…ALKOT! 

A tanuláson kívüli időtöltése, kikapcsolódása a kézműveskedés, az alkotó tevékenység. Szinte 

mindig jkészül valami szépség  Maja kezében. Ezekből láthattok a képeken egy kis ízelítőt: 

 

 
 



           

 

      

 

             

 

          

 

 



Horváth Bence 8. b fotói 

 

          

 

Galéria 

 

    

Sillei Lilla 6. a     Heijnen Anna 6. a 

 



    

Matisz-Rohlicsek Virág 6. a   Sztrapkovics Balázs 6. a 

 

 

 

         

Győrfi Bernát 3. b     Lengyel Veronika 3. b 

 



 Demeter Flóra 6. b 

Koska Tünde 6. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tehetségeink 

2021/2022-es tanévben 

     

 

                  

 

 

 

 

 

 

Kovács Barna 

Áron   

1. a Egri Futball 

Klub és az MTK 

Futball Club 

Kiemelkedő 

játékosa és 

soksoros 

gólkirályfutball ( 

Eger+ MTK) 

Kőműves 

Koppány  

1. a 

2. túrázás, 

íjászat 

 

Bayer Kilian 

Zente 1. a 

Regionális 

Úszóverseny 

mell-, hát-, 

gyors úszás 1. 

hely,    Úszás 

Diákolimpia 

Megyei Döntő 

7. hely 

 

Tóth Sára népi 

éneklés 1. a  

II: regionális 

Népzenei 

Versenyen 

népi éneklés 

kategóriában 

elért 1. hely 

Menyhárt Tamás 1. b 

Horgász verseny  3. 

hely 

Bozsik program, 

futball 

és Tóth Bálint 1. b 

futball 



             

 

   

 

   

 
 

 

 

Matisz Rohlicsek 

Gellért 2. a  

Zrínyi Ilona 

Matematika 

verseny megyei 

forduló  10. hely 

 

Tóth Ábel 

Úszás 

Diákolimpia 

Megyei 

Döntő I. 

korcsoport 

50 m 

gyorsúszás 

2. hely 

50 m 

hátúszás 2. 

hely 
 

Fónagy Hanna 

2. b 

A Páros és 

Formációs 

Országos 

Bajnokságon, a 

formációs 

összetettben 1., 

4x30 

másodperc 

gyorsaságiban 

1., páros 

gyakorlatban 2., 

páros 

összetettben 2. 

és a 2x30 

másodperc 
duplázásban 3. 

helyezést ért el.  
 
 

Kovács Anna Rebeka 

2. b 

Saját novella írásába 

kezdett, melynek 

címe: A rejtélyek 

mezeje 

Anna első kis irodalmi 

alkotását írja, melyet a 

tornateremben látott 

kosaras játékosok 

ihlettek.  Az első rész 

címe: A fekete szakáll 

szelleme. Olyan kalóz 

szelleméről szól, 

akinek még dolga van 

a Földön. 

Varázsnaplója fura 

dolgokat rejt. A 

könyvhöz egy térkép 

is készült Anna keze 

munkája nyomán.  

Várjuk a folytatást! 

 Erdélyi Patrícia 3. a 

 „Helyi klímastratégia kidolgozása, 

valamint a klímatudatosságot erősítő 

szemléletformálás megvalósítása 

Egerben” projekt keretében kiírt 

rajpályázaton 3. helyezést ért el. 

 

 

Menyhárt Ádám, 

2. a 

Tudásbajnokság 

Bozsik program, 

futball, Horgász 

verseny 1. hely 

 



 

   

    

   

    

Béres Panka, Petrányi Panna, 

Erdőházi Gréta, Bakondi 

Szonja 3. a Bolyai Anyanyelvi 

Verseny Megyei Döntő 

Petrányi Panna Szidónia 10. 

hely Zrínyi Ilona 

Matematikaverseny megyei 

forduló 

 

 

 

Szabó Simon 4. a 

Komplex Anyanyelvi és 

Matematika Verseny iskolai 

forduló 1. hely , megyei 7. hely 

Zrínyi Ilona Matematika Verseny  

Megyei forduló 2. hely 

 

Hittan verseny Egyéni kategória: 

Zentai Benedek és Csiki Mátyás 

Tamás első helyezés, Schmitt 

Benjámin Edwin második hely. 

csoportos kategóriában 

mindhárman 2. helyet értek el. 

 

a „Kicsiknek Nagyokról” 

megyei irodalmi 

csapatverseny 4. hely 

„ANZAVÉ  csapat. Sebők 

Véda , Tóth Anna, Bak 

Zalán, Hegedűs Nándor  

3. b 

 



      

    

      

       

Domán Liza 4. b  

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola által 

szervezett kistérségi 

zongorafesztiválon 1. hely 

Egri Búvárklub versenyzője 

 

Mihály Nóra 4. b Egri Úszóklub 

rendszeres versenyzője, ahol 1. 2. 

3. 4. 5. 6. helyezései vannak 

 

Domán Adél 4. b AMV verseny 

Bolyai Matematika csapatverseny 

4. hely 

A Víz Világnapja rajzpályázat 2. 

hely 

Tajti Bálint 4. b hegedű 

XIII. Heves Megyei Kocsis 

Albert Vonósverseny 1. hely 

 



     

   

 

Szabó Benedek 4. b  

Egri Vízilabda Klub 

Diákolimpia 

 

Menyhárt Lia Jázmin 4. b 

Országos Méh-ész Logikai 

Verseny 3-4. osztály 3. hely 

Bolyai Matematika csapatverseny 

4. hely 

Tudásbajnokság versenyzője 

Környezetismereti tanulmányi 

verseny 4. évfolyam Az iskolánk 

csapata 4. helyezést ért el. 

Menyhárt Lia Jázmin , Horuczi 

Kristóf 4. b 

Lepres Anna 4. a  



 

   

Juhász Martin 4. b 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

2021. szept. 12. Debrecen Nagyerdei futás 1,2 km 1.hely 

2021.09.11. Putnok Kiemelt Bajnokság legjobb játékos 

2021. 09.18. Észak-Magyarországi Atlétika csapatverseny 3.hely 

2021.09.23. Sperlágh József Emlékfutás Eger, 700 m, 1.hely 

2021.10.02. Észak-Magyarországi Regionális atlétika verseny 

Miskolc, egyéni 1000m 2.hely, 1000 m.váltó futás 2.hely, 

2021. 10.07.Diákolimpia Körzeti döntő 2000 m futás 3.hely 

2021.10.09. Ostoros, Szüreti Futrinka 1.hely 

2021.10.23. FutAbony 3000 m, 1.hely 

2021.12.04. Sport XXI.Terematlétika csapatverseny Miskolc 2.hely 

2021.12.19. Füzesabony, Jótékonysági futás 3 km 

2022. Blazepod Cup Budapest, EgerSE 3.hely 

2022. Blazepod Cup Budapest, EgerSE 3.hely 

2022.04.23. FutAbony 3000m 1.hely  
2022.04.25. Atlétika háziverseny Eger, kislabda dobás 30m, 1.hely, 

távolugrás 4,06 m 1.hely 60m futás 1.hely 

2022.04.26. Körzeti Diákolimpia 2 évvel nagyobb korosztály ( 

foci) 1.hely 

Havi 1 alkalommal vesz részt Hevesen Körzeti Bozsik tornákon 

Havi 2 alkalommal vesz részt Putnokon RUK válogatott edzésein 

Országos Bajnokság őszi és tavaszi fordulóin szinte minden 

hétvégén az ország különböző helyein: Putnok, Nyíregyhàza, 

Sátoraljaújhely, Debrecen,Balmazújváros, Gyöngyös, Jászberény, 

Mezőkövesd, Kisvárda, Miskolc 
 

Byssz Dominik 1. hely Gárdonyi 

Géza Vers és prózamondó 

verseny 

Mazsorett Arany minősítés 

Ár Boglárka, Agyagási Anna, 

Czéli Anna 4. b  



    

 

 

     

 

     

 

  

Bajzát Miksa 

Komplex Anyanyelvi és Matematika 

verseny 2. hely 

Csuhay Dorka  

Bendegúz Nyelvész Verseny, 

Tudásbajnokság, Bolyai Anyanyelvi 

Verseny, Bolyai Matematika 

Verseny, MatekÁsz 

Kovács –Nagy Áron 2. hely  

Gárdonyi Géza Vers és Prózamondó 

verseny 

Bendegúz Nyelvész Verseny, 

Tudásbajnokság, Bolyai Anyanyelvi 

Verseny, Bolyai Matematika 

Verseny, MatekÁsz 

 

A Népmese Napja rajzpályázat 

Veres Dominika 4. c 1. hely 

Kiss Dorka 4. c 2. hely  



Heves Megyei Összművészeti Tehetségkutató Verseny – színjátszás 1. 

helyezés 

A gulyás leánya c. mesejáték 

A Dráma-kuckó tagjai: 

      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mohácsi Judit tanárnő, szakkör vezető 

Szereplők: 

4. c  

Byssz Dominik Attila, Bóta-Szoó Hanna, Gnoll Réka Lili, Gyarmati 

Boglárka Heidi, Farkas Míra Zsófia, Kiss Dorka, Kovács-Nagy Áron, 

Magyar Nadin, Rab Zétény 

4. b 

Orgován Maja, Menyhárt Lia Jázmin, Almádi Mátyás 



Lenkeys Vándorlók Köre – állandó résztvevők 

 

    

 

 

       

 

Tehetségeink –felső tagozat 

 

Balogh László 5.b osztályos tanuló: 

Családjában hagyomány a zene szeretete, 

édesanyja és nevelőapja is zenetanár. Lacika 6 

éves korában kezdett el hegedülni. Tehetségét 

országos versenyeken is elismerik, legutóbb a 

XII. Országos Bartók Béla Hegedű-duó 

Versenyen I. korcsoportban II. helyezést ért el. 
Zenei sikerei mellet tanulmányaiban is 

jeleskedik, eredményesen szerepelt matematika 

tantárgyi versenyes és a Simonyi Zsigmond 

Kárpát-medencei helyesírási versenyen. 

Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny 4. hely 

 
 

Rázsi Csanád, Rázsi Csongor, 

Rázsi Ákos 

Smuczer Csaba ( 4. c ) 

Horváth Vencel ( 4.c ) 

Lepres Anna 4.a 

Bíró Ádám 6.a 

Bognár Boróka 6.b 

Bukta Attila ( 5.a ) 

 



  

  

  

  

  

 

Bartók Luca Sára 6. a   

Karate Európa Bajnokság Kumite 

1 hely, Kata 3. hely 

Bora Ádám 6. a 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny 

és az Alapműveleti Matematika 

verseny Megyei Döntő 3. hely 

Bendegúz MatekÁsz  tanulmányi 

versenymegyei döntő 1. hely 

Kaán Károly 

Természettudományi Verseny 

megyei forduló 4. hely 

Simonyi Zsigmond Helyesírási 

Verseny megyei forduló 

Nagy Ádám 6. a 

II. Regionális Fafúvós Verseny I. helyezés fuvola 

A Gárdonyi Géza Színház Fizikusok c. műsorában egyik 

fuvolista szereplő.  

A tavalyi évben Országos Jeney Zoltán Fuvolaversenyen 3. 

helyezett lett.  

  

 

 

Berta Csanád 6. a 

Medve szabadtéri Matematika verseny 1.hely 

Alapműveleti Matematika verseny megyei forduló 9. hely 

Gödöllői sátor Kupa, Hajdúszoboszlói Foci kupa 1. hely 

 

Medve szabadtéri matematika verseny országos döntőjébe jutott iskolánk 6. a osztályos 

csapata. Gratulálunk! 

• Bíró Ádám • Berta Csanád • Tóth Domonkos  

 



     

    

    

     

 

 

Bolyós Csenge 7. a 

Figedi János Általános Iskola által 
szervezett Angol Kistérségi 
Verseny  4. hely, szóbeli 
különdíjas 
- A költészet napjára készített 
versillusztráció 

- Kitűnő tanulmányi eredmény 

Németh András 7.b osztályos 

tanuló a Varázstorony vetélkedő 

országos döntőjében "A legjobb 

csillagász" díjat szerezte meg. 

 

Vöröss Luca 7. b  

Tájfutás diákolimpia 3. hely, 

továbbjutott az országos döntőbe. 
 

Kormos Kornél 8. a Úszás 

Diákolimpia Országos Döntő 3. 

hely 

Simonyi Zsigmond Helyesírási 

Verseny 9. hely 

Csóré Zoé Csenge 5. a 

XII. Országos Bartók Béla Hegedű-

duó verseny 2. hely 



   

 

 

Csapattagok: Csorba Zalán, Czank Csongor, Daragó Áron Nimród, Gál Gergely, Heverdle 

Zádor, Horváth Simon László, Menyhárt Ádám, Menyhárt Tamás, Smuczer Roland, Takács 

Gergő, Tóth Bálint, Tóth Ábel Edző: Bernáth Ferenc 

Balázs Hanna már óvodás korában megszerette az úszást, ahonnan rendszeresen 

vitték az uszodába. Hamar felfigyeltek tehetségére és leigazolták az Egri Úszó 

Klubhoz. 2019-ben volt első versenye, melyen mellúszásban 3. helyezést ért el. 2021-

ben az országos bajnokságon bronzérmet szerzett. Kedvenc úszásneme a mellúszás, 

de a többi úszásnemben sem vall szégyent. Korosztályában országos szinten 

mellúszásban a legjobb három között jegyzik. Az idén júliusban Szegeden rendezendő 

országos bajnokságon ,- mivel több úszásnemből rendelkezik a megfelelő szintidővel- 

,  lesz lehetősége versenyezni. 2023-ban már a korosztályos válogatottban a "Jövő 

bajnokai" programban is megmutathatja tudását és úszás iránti szeretetét. Nagy 

példaképei: Milák Kristóf, Hosszú Katinka, Kapás Boglárka. Sok sikert kívánunk! 



 

   

 

Csapattagok: 

Bányi András Sándor, Berta Csanád, Bíró Ádám, Juhász Sándor Martin, Szabó Benedek, 

Sztrapkovics Balázs, Tribik Martin Dezső, Xue Wen-Bo Péter, Zentai Benedek, Bata Levente, 

Eperjesi István 

Edző: Bernáth Ferenc testnevelő 

Az eredmények a teljesség igénye nélkül szerepelnek. Lapzártáig az összegyűjtött 

adatok alapján készültek.  A tanév végi Tehetség tablón még kibővülnek. (a 

szerkesztő) 

Megyei Diákolimpia  

Egri Lenkey János 

Általános Iskola 

(4-es és 6-os vegyes 

csapat) 

 1. hely  

Irány az országos döntő! 


