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 Hallhatja bárki, aki csak fülel,  

Lelkem húrjain arcod akkor is  

Teljesen tisztán, szépen csendül fel,  

Ha az összes többi arc már hamis.  

 

Szívembe belebújt a szerelmed,  

s szívem mosolyogva ölelte át,  

Mint anyai ölbe a kisgyermek,  

Mint holdsugár a sötét éjszakát.  

 

Szerelmünk arcát láttam szemedben,  

szemed tükrébe nézett az enyém,  

s varázslat történt, mert összeforrott  

Ajkunkon megszületett a remény.  

 

Tenyeredbe tettem a lelkemet,  

ahogy más szokott adni virágot.  

Te kezembe helyezted szívedet,  

S mosolyod szívembe a világot. 

 

Szűcs Noémi 

 
 

 

Hello, Lehel! 
 

 

 

3. 

 
 



 

Kommunista 

diktatúrák 

áldozatainak 

emléknapja 

4. 

Valentin nap 

♥ 



 

Tanárlabor 
Amint olvashattátok előző számunkban, azt a célt tűztük ki, hogy minél több 

mindent megtudjunk oktatóinkról, és ezeket az érdekes információkat közvetítsük 

nektek. Ebben a számban Bartókiné Koczka Éva tanárnőt szép emlékeiről 

kérdeztem. 

 

Annak idején milyen volt a gimnázium arculata, közösségi élete? Milyen érzés 

volt ebben a gimnáziumban tölteni a kamaszéveket?  

Nagy dolog volt bekerülni a Lehelbe. Az iskola már akkoriban is sok szép 

eredménnyel büszkélkedhetett, viszont a tanárok sokkal nehezebben adtak jó 

jegyeket. A diákokkal nem igazán alakítottak ki olyan közvetlen kapcsolatot, mint 

a maiak. Mi pedig, diákok, sokkal jobban megadtuk nekik a tiszteletet. Az akkori 

politikai rendszerben egyébként is nagyon vigyáznunk kellett arra, hogy mit 

mondunk és hogyan. A diákélet sokkal pezsgőbb volt, sok rendezvénnyel, amire 

szívesen mentünk, nem kérdeztük, hogy kötelező-e. Minden pénteken nagy élet 

folyt az iskola pinceklubjában, amire máig nagy nosztalgiával gondolok vissza. 

 

Gimnazista éveiben milyen diák volt? 

Húúú…nagyon szerettem a barátnőmmel óra alatt beszélgetni, így aztán mindig elültettek minket egymás 

mellől. A nyelvek érdekeltek, a matekkal és a fizikával viszont ki lehetett üldözni a világból. Ami fontos volt, azt 

komolyan vettem, de a jó bulikból soha nem maradtam ki. Reggelente mindig korábban mentünk suliba, hogy 

legyen időnk megbeszélni az előző nap történéseit, mivel akkor még nem volt se telefon, se internet, és 

emlékszem, haza se nagyon siettünk. 

 

Mi volt az a varázslat, ami arra késztette, hogy különböző idegen nyelvekre szakosodjon? 

Az oroszt már általános iskolás koromban is kedveltem, az angolt viszont csak itt a gimnáziumban kezdtem 

tanulni. Bevallom, kezdetben nem igazán ment a dolog. Viszont másodikos koromban tényleg valamiféle varázslat 

történt velem. Elfogytak körülöttünk az angoltanárok, és akkoriban nagyon nehéz volt újakat találni, így a 

nyugdíjas Petrics József tanár úr, aki mellesleg biológia-kémia szakos volt, vállalta, hogy óraadó lesz. Ő a háború 

alatt tanult meg angolul a hadifogságban. Mondanom sem kell, az osztályomban lévő fiúk mindent csináltak az 

órán, csak azt nem, amit kellett, pedig Józsi bácsi olyan lelkesen magyarázott. Akkor mi páran, lányok 

megfogadtuk, hogy előreülünk, és legalább mi figyelünk és tanulunk, hogy legyen neki sikerélménye. Ez annyira 

jól sikerült, hogy azon kaptam magam, hogy kezdek eligazodni a nyelvtan útvesztőiben, és a következő évben már 

a nyelvvizsga-bizonyítvány is a zsebemben volt. 

 

Akad-e olyan emlék, ami a mai napig jelentős befolyással van az életére, életvitelére? 

Hát persze, rengeteg. Amikor végigmegyek a folyosón, minden zug mesél valamiről. Boldog vagyok, hogy 

apukám után, én is és a gyerekeim is lehelesek lehettünk. Én pedig már teljesen az is maradtam. 

Egykori osztályfőnökömmel, Lengyel Lajosnéval nem volt túl felhőtlen a viszonyunk gimnazista koromban, 

viszont miután tanárként visszakerültem, alkalmunk lett igazán megismerni egymást és mostanra már nagyon 

szoros barátság alakult ki köztünk. 

 

Mit üzen a mostani ifjúságnak? Miért fontolják meg az alapos nyelvtanulást? 

Úgy gondolom, ma már mindenki számára egyértelmű, hogy mennyire fontos a nyelvtanulás, a nyelvtudás. 

Inkább arra hívnám fel a figyelmüket, hogy éljenek azzal az irdatlan mennyiségű lehetőséggel és segédeszközzel, 

ami a mi időnkben még csak egy álom volt: a millióféle érdekes kurzuskönyv, CD-k, DVD-k, a különböző idegen 

nyelvű tv-csatornák, az Internet végtelen tárházáról nem is beszélve. Nekem még most is felfoghatatlan például, 

hogy ma egy kattintásra előttem terem egy dalszöveg, amit gimnazista koromban csak százszori hallgatásra, véres 

verítékkel sikerült leírnom. Az pedig kész csoda, hogy a több ezer kilométerre lakó levelezőpartnereim, akik régen 

havonta írtak egy levelet, ma csak úgy megjelennek a monitoromon és beszélnek hozzám. 

 

Mihályi Zsuzsanna 9/C 
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 Mindenki nagyon várta már január 7-ét, mindenki készült is az eseményre a saját módján. Ki-ki 

diétával, ruhapróbálgatással, mások énekpróbákkal. Ti, végzősök hogyan valósítottátok meg 

mindezt?  

Már szeptemberben elkezdtük a próbákat. Kezdetben kisebb lelkesedéssel, de ahogy közeledett a 

bál, egyre jobban élveztük. 

Hány táncban táncoltál? Sok táncórán kellett részt venned?  

Én az osztálytánc mellett bécsi keringőt is táncoltam. Mindkettő nagyon jó élmény volt. Bár heti 3 

órám ment el a próbák miatt, cseppet sem sajnáltam. 

Mit csináltál a pénteki főpróba végétől a szalagavató kezdetéig? Izgatottan készülődtél? 

A főpróba után megittunk néhányan egy forró csokit, aztán eltettem magam a nagy napra. És el is 

érkezett. A nagy nap viszont nem csak a bál miatt volt nagy. Kispályás meccsünk is volt, így az 

osztályból többen is fociztunk délután. Nagy rohanás lett így a vége a dolognak, de szerencsére időben 

odaértünk a csarnokba. 

Hogyan érezted magad szombaton? 

A bál fantasztikus volt. Jobbról nem is álmodhattam volna, minden percét élveztem. Ezúton is meg 

szeretném köszönni mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a rendkívül színvonalas szervezéshez. 

Örülök, hogy Te is jól érezted magad a bálon. Akkor most hadd kérdezzek egy olyan valamiről, 

amire már nagyon sokan kíváncsiak az iskolában. Mi a helyzet a számonkérésmentes nappal? 

A dolgozatmentes nap január 23-án lesz. 22-én töltöm a tizennyolcat, de az vasárnap. Így 

magamnak kedveskedem ezzel a kis ajándékkal. És remélem, a diákoknak is. 

 Szerintem mindenki örül majd neki.  Hogyan fogadták tanáraink, hogy Te ilyet tervezel? 

Már augusztusban megbeszéltem Igazgató Úrral, aki készségesen belement a dologba. 

Kellemes dolgozatmentes napot kívánok Neked is és minden kedves leheles diáknak és tanárnak! 

 

 

Horváth Boglárka 11/C 

 
 

 

 

6. 



 

Ajánló 
 

, és adventi műsort ad az érdeklődőknek. Mint azt a  

Valentin-nap… Hangolódjunk hát lassan február 14-ére! A sok film közül 

nehéz választani, de ha már Valentin-nap a téma, hát akkor ajánlom 

figyelmetekbA csúf igazság című filmet. Romantikus vígjáték, amelyet fiúk 

és lányok is egyaránt szívesen megnéznek.  

 

A csúf igazság 
A pasi szerint minden nőt el lehet csábítani. A nő szerint minden nőnek 

megvan a maga szabad akarata és a józan esze - az egyik egy reggeli 

tévéműsor gátlástalan, nagyszájú műsorvezetője, a másik meg a 

producere: fogadást kötnek. A férfi vállalja: bebizonyítja a főnökének, 

hogy a módszerei hiba nélkül, mindig működnek, azt csábít el, akit akar. 

És ő majdnem mindenkit akar. Ha pedig ez kevés volna, azt is vállalja, 

hogy a nő tanácsadója lesz és segít neki megszerezni az álompasit. . A 

pár marakodva, versengve ismerkedik a csábítás fortélyaival. Egymás 

büszkeségét szeretnék megtörni, míg végül, mindketten megtörnek. Mert 

persze egymásba szeretnek. De ez még nem a történet vége… 

További filmek: 
Életrajzi: 127 óra 

Krimi: Törvénytisztelő polgár 

Sci-Fi: Az ember gyermeke 

Thriller: Legenda vagyok 

Vígjáték: Euro túra 

Akció: Elrabolva 

Dráma: P.S.: I love you 

Romantikus: Szerelmünk lapjai 

Történelmi: 300 

 

Jó filmezést és boldog Valentin-napot kívánok 

mindenkinek!  

 

Öztürk Fatma 

10/A 

 

7. 

 

 



A 4. helyezett kupája is gyönyörűen csillog! 

2012. január 5-én újra megkaptuk a Lehel Vezér Gimnázium kézilabdacsapataként a lehetőséget, hogy az 

ország legjobb csapatai közé kerüljünk a Berényben megrendezett országos diákolimpia elődöntőjén.  Az első 

meccsen hatalmas küzdelmet vívtunk Orosháza csapata ellen. Már úgy tűnt, hogy nem sikerül győzelmet 

aratnunk ellenük. 12 másodperccel a meccs vége előtt azonban labdát szereztünk, és döntetlenre hoztuk az 

állást. Ekkor következtek a legizgalmasabb pillanatok, hiszen büntetődobással kellett pontot tennünk a meccs 

végére. Mindkét csapatból 3-3 főnek kellett biztos kezekkel a hetes vonalhoz állnia. Az első körben mindkét 

csapat hibátlanul dobta büntetőjét. Azonban a második körben mi hetest hibázott, és így lecsúsztunk a döntőbe 

jutásról. A következő mérkőzést Vác csapata játszotta Hajdúnánás kézis lányaival. Itt azonban a váciak 

hatalmas fölénnyel nyertek ellenfelükkel szemben. Ezután ismét miénk volt a pálya. Következhetett a 

mérkőzés a bronzért. Sajnos az első elvesztett mérkőzés rányomta bélyegét a helyosztó rangadóra is, így 

Hajdúnánás csapata vereséget mért ránk. Tehát kis csapatunk lecsúszott a dobogóról, és a negyedik helyet 

szereztük meg. Ugyanakkor a döntő sokkal izgalmasabbra sikerült, mint azt bárki is gondolta volna. A 

győzelemre legesélyesebb Vác csapata küzdött Orosháza gárdájával. Nagyon érdekes meccs volt, hiszen adok 

kapok mérkőzéssé vált. A csapatok fej fej mellett haladtak, és az utolsó pillanatokban Orosháza egy ponttal 

legyőzte Vác csapatát. Így a torna tabellája így alakult: az 1. helyen Orosháza. a 2.-on Vác, a 3. helyen 

Hajdúnánás, a 4.-en Jászberény végzett. Izgalmakkal és könnyekkel teli diákolimpia volt, de kis csaptunk emelt 

fővel tartotta kezében a 4.-nek járó fényesen csillogó kupát. Természetesen az első helyezett széles mosollyal 

vehette át a neki járó díjat. Gratulálunk minden csapatnak az elért helyezéséhez. És persze a kis csapatunknak 

nagyon sok sikert a bajnokságra.  

 

 

Farkas Ibolya 

10/A 

 8. 



LVG-ben jártam 
 

A múzsa csókját vártam, de ő azzal a feltétellel jött, hogy csak akkor szán meg, ha versbe szedem 

mondanivalóm. Így hát kénytelen vagyok így közölni a közlendőmet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

Mondandóm eleje egy sárga épület nagy ajtójával 

kezdődik 

Itt jár be, ha nem máshol mindenki. 

Tanórák végeztével pedig itt özönlenek ki. 

Az óráknak vége igaz, de a napnak korántsem! 

Ilyenkor kezdődhet az élet, kedvesem. 

Elszúrni a napomat gépezéssel én restellem. 

De akad itt más is, rahedli gondolat 

Mivel töltsd ki ezeket a gondos napokat. 

Szembejövő emberkétől kérdeztem meg éppen, 

Ő hogyan tölti el ezt nem fölöslegesen. 

Egy sportról regélt nekem, minek neve „kézi” 

Nézzük csak, mit mond ő, kinek neve Domi: 

„Már 4 éve űzöm a kedvenc sportom. 

Nehéz, de a kapu az én feladatom. 

Meg kell jelennem gyakran nem elszórtan, 

Mert kevesen vannak az én reszortomban. 

Bár még országos versenyen nem voltam, 

Kapus vagyok az ifi csapatban, 

Mely már egy válogatott,  

S nem csak a sárga épületesek vannak ott.” 

Megköszöntem, s tovább mentem a 14-es felé, 

A teremhez mely nem csak a 12. N- é, hanem a 

művészeté. 

Itt tartja „Fekszab” a drámaóráit, 

a 6.-nak, 9.-nek és 10.-nek is. 

De kinek ez nem elég, annak elmesélem: 

Van ám színjátszó kör a sárga épületben! 

Múzsa, most segíts, hogy erről én regéljek, 

Meséljenek a színjátszós évek! 

5.-ben megérkeztem, s a kilincset alig felérve, 

Elmentem erre a drámakörre 

Szó, mi szó, kicsit kicsi voltam hozzá, 

Így hát le is koptam nemsoká’.  

7.-ben el is mentem újra 

A könyvtárnál a falon volt kiplakátolva. 

Sok minden, mi megmaradt 

Pl.: A tavasz ébredése. S emlékszem 

 Az előző nevünkre, a P.E.R.E.M.-re. 

 

 

 

 

 

 

 

Mára átköltöztünk a tiszti klubba 

S nem csak a sárga épületesek járhatnak oda. 

Most új feladat vár minket, A Legyek Ura. 

Reméljük, összehozzuk még júniusra. 

Ha szerepelni vágysz, s vonz a színpad, gyere! 

Kapj nyugodtan e lehetőségre. 

Most már a lépcsőknél járok  

A faliújság mellett is elhaladok. 

Tartok a 26-os felé, a felé a terem felé, 

Mely ugyancsak a művészeté. 

Itt tudod meg, hogy mi volt a romanika, 

És azt, hogy ki volt realista s ateista. 

Ki volt Leonardo és mit csinált 

Megláthatod, ki mit hogyan kreált. 

Hát tekints most az üvegszekrény oldalára 

Vagy a terem melletti faliújságra, 

S ott megláthatod, hogy mondókám e része szól 

miről, 

Az alkotóknak való rajzszakkörről. 

Vannak ott 5-8-ig egy héten 

A másikon pedig 9-12-ig egészen. 

Bármely korosztálynak megfelel e hely, 

Fizetni helypénzt érte Ica néninél kell. 

Érdeklődj hát nála, ha kell. 

Mennék én tovább is, mert van még bőven, 

De elfáradtam s hideg van ahhoz ilyen időben. 

Hát ennyit mára a szabadidőről  

Leballagok a lépcsőről,  

S kilépek a hátsó ajtón a hidegbe, 

Ennyi időtöltés elég volt egy időre. 

 

Berkó Boglárka 9/N 
 

 

 



 

Elkészültek a vizsgamunkák 

Az N tagozatos osztályoknak minden évben vizsgázniuk kell megadott tantárgyakból. Tételek, tanulás, 

vizsgák. Idén is így volt ez a mi osztályunkban is, de elérkeztünk egy különleges vizsgához. 

Most nem a tételírás jelentett nehézséget, hanem a kreatív technika és témaválasztás. Az első félévben rajz 

vizsgamunkát kellett beadnunk. Sokaknak egyértelmű volt, mit készítenek, mások hónapokat agyaltak, 

segítséget kértek Velkeiné Pócz Ilona tanárnőtől vagy idősebb diákoktól, de végül mindenki műve 

elkészült. Vannak köztük festmények, rajzok, fotók, ékszerek, kiegészítők, makettek, preparálás. A széles 

skála is mutatja, milyen sokszínű az osztályunk. Egyes művek talán nem felelnek meg a konkrét 

értelemben vett rajz és vizuális kultúra témakörnek, ezt beláthatjuk, de a művészet szabad, ezt nem lehet 

párhuzamba hozni például a matematika vizsgával, ahol adott feladatokra kell válaszolnunk. Ezekbe a 

művekbe belekerült egy kis személyesség is belőlünk. 

 

Aki divatmániás, az kiegészítőket gyártott, akinek a motor a kedvence, az működőképessé tett egy 

használaton kívüli járművet. Ez a két véglet nagyon távol áll egymástól, mégis mindkettő tágabb 

értelemben vett művészet. Az alkotói folyamatról mindenki egyoldalas munkanaplót adott be, amiben 

leírjuk részletesen választásunk indoklását, az elkészítést és az élményeket. Ez a munkanapló a 

vizsgamunkánk mellett szintén megtekinthető lesz. Rajztanárnőnk kiemelte, milyen kimagasló 

minőségűek lettek a műveink életünk első (egyeseknek egyben az utolsó) kiállítására, remélhetőleg 

diáktársainknak is hasonló véleményük lesz róluk.  

 

A kiállítás hivatalos megnyitója február 20–án lesz az iskolagalérián, ahol osztályunk műsora keretében 

Antics István igazgató úr nyitja meg a tárlatot, ami a tanév végéig lesz megtekinthető. 

 

Bobák Szilvia  

10/N 

 10. 
 



 

 11. 

Farsang 

A farsang évszázadok óta hazánk ünnepei közé 

tartozik. Minden kisgyerek várja a farsangi bált, ahol 

viccesebbnél viccesebb, szebbnél szebb maskarákba 

öltözve játszhat önfeledten a barátaival. Heteken keresztül 

tervezik a jelmezt, sütit sütnek és játékokat találnak ki a 

nagy eseményre. Biztos vagyok benne, hogy mindenki 

végigélte már a jelmezverseny izgalmait, vagy majszolt 

jóízűen süteményt egy ilyen összejövetel alkalmával. 

Pár információval szeretnélek most gazdagítani titeket, 

hogy, mi a farsang és honnan ered… 

 

A farsang hazánkban való elterjedéséről csak a 14. században vannak írásos feljegyzéseink. Az 

időszak megnevezése német eredetre utal, és aligha kétséges, hogy elsősorban nyugatról hoztuk be 

eme hagyományt. Ám a farsang gyökerei visszanyúlnak egészen az ókori Rómáig és Görögországig. 

A legkülönfélébb maskarákba öltözött alakoskodók, az esetenként durva tréfák, a szinte abszurd 

jelképes cselekedetek, valamint az is, hogy az egész város, az egész falu részese ennek a 

színjátéknak… ez mind jellemző tulajdonsága a farsangi szokásoknak. Itt lehet akár szó a 

Csallóközben ismert dőrejárásról, vagy a Mohács környékén élő busójárásról, vagy esetleg a 

különböző betyár-, halottas- vagy lakodalmas játékokról, vagy akár a kakasütés vagy a gúnár 

nyakszakítás meglehetősen drasztikus szokásáról. A farsang idején természetesnek számít a jókedv, a 

vidámság, így magától értetődő, hogy ebben az időszakban több a bál, a mulatozás. 

A farsanghoz több régi és mai hagyomány is kötődik. A régebbiek közé tartozik a busójárás. 

Emlékszem, egyszer én is láttam busójárást kisebb koromban. Őszintén bevallom, mosolyogtam és 

kicsit meg is voltam szeppenve egyszerre. A nagy, hosszú szőrű jelmezekben ugrabugráló alakok 

kissé megrémítettek. Főleg, mert az arcukat hatalmas maszk fedte. Vörös és különböző színű festékkel 

ügyes kezek egy szörnyeteget teremtettek egy egyszerű maszkból. A busók fején még két óriási szarv 

is díszelgett. Hangosan dübörgő dobzenére rázták magukat, és a kezükben lévő kolompot összevissza 

zörgették. Persze a busók nem engem akartak elijeszteni, hanem hagyomány szerint a telet akarták 

elűzni jó messzire! Néhány helyen még hamut is szórnak szét a busójárók, hogy elijesszék a rossz 

szellemeket. 

Ma már inkább csak bálokkal ünnepeljük meg a farsangot vagy még inkább bulikkal. A jelmezes 

szokás viszont máig megmaradt, ám ma inkább hercegnőnek, nindzsának és vámpírnak öltözik be a 

többség. A busójárás csak néhány helyen maradt meg, de ha szeretnétek látni egyet, akkor 

látogassatok el mohácsra!  

Én kellemes ünnepet kívánok mindenkinek, és remélem, jól fogtok szórakozni, akárhol is lesztek 

farsangkor. 

 

Banka Csilla 
8/N 

 



 

Történelmi vetélkedő 

Figyelem lehelesek!! A Lél krónikái újság történelmi vetélkedőt hirdet! Ne lapozz el! Ha 

megcsinálod, te is jól jársz vele, ugyanis annak, aki megoldja hibátlanra a ,,keresztrejtvényt,” nem 

más a jutalma, mint egy töri ötös!! Úgy bizony! Ne aggódjatok, tanáraitokkal megbeszéltük az 

ötletet, és ők biztosítottak róla, hogy azok, akik hibátlanul válaszolnak, megkapják a jutalmukat. Ám 

ez csak az első 7 emberre érvényes, ezért nagyon siessetek! 

Mit kell csinálni?: 1. Válaszolni a kérdésekre és értelemszerűen beírni a táblázatba! 

                             2. A besatírozott négyzetekbe írt betűk összeolvasásával megkapható az eredmény. 

Kérdések: 

1. Melyik csatában aratott győzelmet Hódító Vilmos 1066-ban II. Godvig Harald felett? 

2. Temetőváros az ókori Rómában: 

3. Hol várta ki IV. Béla, második honalapítónk a tatárjárás végét? Melyik várban? 

4. Ókori görög sokistenhit: 

5. 1918.okt.25-én megalakult a Magyar Nemzeti Tanács. Ki volt az elnöke? 

6. Ki volt a Magyar Köztársaság kormányzója a két világháború között? 

7. Melyik békeszerződéssel zárult le 1659-ben a spanyol-francia háború? 

8. A Rákóczi-szabadságharc idején vert 20, 10 majd 4 és 1 rézpénz, amit csökkenő ára miatt 

kongónak is neveznek: 

9. Mi volt III. Boleszláv lengyel király gunyoros jelzője? 

10. Ki volt az a hszinguni fejedelem, aki 304-ben hatalma alá hajtotta szinte egész Észak-Kínát és 

császárnak nevezte ki magát? 

 

    1.                

   2..                 

    3.                

4.                    

    5.                

   6.                 

 7.                   

8.                    

    9.                

 10.                   

 

Megfejtés: .............................................................................................................................  

Ki volt Ő?: ............................................................................................................................  

Mikor élt? (évszám): ...........................................................................................................  

 

Megoldásaitokat várjuk a lehelujsag@hotmail.com e-mail címre. 

Banka Csilla 8/N  12. 



 

A Lél krónikái diákújság újabb lehetőséget ad nektek, hogy bizonyítsátok, mennyire ötletesek és 

ügyesek is vagytok! 

 

Április 20-ig várunk a lehelujsag@hotmail.com e-mail címre tavaszi témában készült műveket. Ez 

lehet zene (értelemszerűen hangfájl), fotó, rajz, festmény, vers, történet, a lényeg, hogy kapcsolódjon a 

kikelet varázslatos évszakához. 

 

Természetesen a kicsiket és nagyokat külön értékeljük, és azok, akik helyezést érnek el, nagyszerű 

nyereménnyel gazdagodhatnak, amit egyelőre a meglepetés kedvéért nem szeretnénk elárulni, de 

megsúgjuk: megéri jelentkezni! 

 

Tehát: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sok ötletet és sikert kívánunk mindenkinek! 

 

 

 

Lél krónikái szerkesztőgárda 
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TÉMA 

tél 

 

 

MEGJELENÍTÉS 

zene, rajz, fotó, festmény … 

 

 

HATÁRIDŐ 

2012. április 20. 

 

 

ELÉRHETŐSÉG 

lehelujsag@hotmail.com 



 

Valentin-napi ajándékötletek 
Gondolkodunk, törjük a fejünket, mégse jutunk egyről a kettőre! A Valentin-napi ajándék kiválasztása, 

elkészítése sokunk számára nehézségekkel jár. Hiába ismerjük partnerünket, mégse tudjuk igazán 

eldönteni, mi a legmegfelelőbb ajándék. Nos, itt van egy-két ajándékötlet. Remélem, nyújt egy kis 

segítséget a tanácstalan fiataloknak! 

 

Fiúknak: 

 Ha jól ismerjük ruhaméretét, akár a stílusával megegyező pólóval, inggel megajándékozhatjuk 

őt! 

 PARFÜM! Talán az egyik legjobb ajándék! Ki ne örülne neki? 

 Ugyan a férfiak nem annyira lelkesek egy szívképkeretbe illesztett képnek, de ha mégis egy 

romantikus lélekről van szó, adhatunk egy kulcstartót, bögrét stb. közös képpel.  

 Művészeknek saját készítésű festmény! 

 Hobbival kapcsolatos tárgyak is nagy örömet tudnak szerezni. 

 Ékszer!  

 

Lányoknak: 

 Megint csak ékszer. Egy gyönyörű nyaklánccal elbűvölheted a lányt! 

 Mint a fiúknál, a parfüm a lányoknál is jól eltalált ajándék, de ne feledjük, illata a lány ízlése 

legyen!  

 A romantikus tárgyak sokkal többet jelentenek, mint egy drága parfüm vagy ékszer. Úgyhogy 

ne aggódjatok, egy szíves macinak ugyanúgy örül bárki. 

 Egy finom vacsora a kedvenc éttermében, de még jobb, ha a saját kezeddel készíted el az esti 

menüt egy kis gyertyafénnyel! Tuti sikered lesz.  

 Vörös rózsa. Elengedhetetlen! 

 

Persze emberfüggő, hogy ki milyen ajándéknak örül a legjobban. De egy ajándéknál sokkal többet 

jelent, hogyha együtt vagyunk kedvesünkkel, úgyhogy ne idegeskedjünk, a Valentin-nap lényege, hogy 

csupa romantikával teljen! Ehhez pedig nem ékszer szükséges, hanem szeretet, kedvesség, odafigyelés. 

 

Faragó Barbara 

10/C 

 14. 



 

Hnzzám 

Félelem. Ugrás. Rövid idő alatt lepörgött életképek.  

A tízemeletes felhőkarcoló tetején állva egészen másnak látszik a világ. Olyan, mintha a másik oldalról 

közelítenéd meg a dolgokat. Egy másik nézőpontból vizsgálnád a megoldandó problémát. Minden olyan 

apró, és alig látni a nyüzsgő embertömeget. Őt mégis határozottan ki tudom venni a rengeteg ember közül. 

Ott áll lent, a virágos ruhában, amit még tőlem kapott az első Valentin-napunk alkalmával. Együtt 

választottuk ki, és nagyon megszerettük. Mindketten. Úgy látszik, talán az ő szívének is kedves még.  

Én pedig itt fent. Minden lélegzetvétellel egyre közelebb a cél felé. Ő pedig valószínűleg mit sem sejt 

a tervemről, azon gondolkozva, vajon hol vagyok már, és mennyi idő múlva érek oda a megbeszélt 

helyre. Tulajdonképpen azt sem értette pontosan, miért egy hatalmas felhőkarcoló előtt szeretnék 

vele találkozni, de nem mondhattam mást neki. Nemsokára ezt is megérti majd.  Addig is, ő 

várakozással teli és egyre dühösebb a késésem miatt. Én pedig izgalommal és  félelemmel gondolok 

őrült ötletemre.  

 

Egyre több kérdés merül fel bennem. Vajon minden úgy van, ahogy én gondolom? Szeret? Elérkezett a 

legmegfelelőbb pillanat? Itt az idő? Gondolni sem akarok az ezzel ellentétes feltevéseimre. Persze - mint 

minden fontos és nehéz döntésnél - az agyam egyik fele azt súgja, amit én szeretnék… Viszont a másik fél 

teljességgel kiborít, és az agyamra megy minden egyes gondolatával.  

Most kiürítek mindent az agyamból. Már csak ő van és én. Most felnéz, és meglát a felhőkarcoló tetején, 

én pedig ugrom. 

Eddig sikerült betartani, hogy nem gondolok semmire. Valami igazság tényleg van a filmekben. Értem 

már, és át is érzem, amikor arról beszélnek, hogy lepereg az életünk a szemünk előtt. Ez történik velem is. 

Eszembe jutnak az együtt eltöltött idők, az első találkozások, randevúk, az első közös nyaralásunk, a 

bolondozások a tengerparton, a homokban való önfeledt fetrengések, a vízben való játékos kergetőzések, a 

nevetések, a csókok, a gyertyafényes vacsorák, a filmnézések és az összes együtt eltöltött perc, az összes 

együtt megélt pillanat. Közben két emlék között néha-néha megpillantva az arcát öröm tölt el. Talán 

mégsem volt hiába minden! A szeméből kiolvasható a félelem és az ijedtség. A kezét lassan a szája elé 

kapva rogy le a földre. Ennek ellenére az én arcomon egyre szélesebb, már-már fülig érő mosoly húzódik, 

majd kioldom az ejtőernyő zsinórját… 

Az ejtőernyőn a piros betűkből ez olvasható ki: 

 

„Hozzám jössz?” 

 

Erre az ő arcán is egy pillanat alatt megszűnnek a gondterhelt ráncok. A szeme már ragyog és szája arra az 

általam hűen imádott mosolyra húzódik. 

Leérek a földre, és egy pillanat alatt megszűnik a világ. Ő pedig minden szó nélkül rohan, majd a 

karjaimba borul. 

 

És így maradunk örökké… Igaz, őszinte, életünk végig tartó szerelemben.   

 

Barnabás Helga 10/C  15. 



Sítábor – Interjú egy testvérpárral 
 

Idén is megtartják a hagyománynak minősülő sítábort. Február 12-től 17-ig iskolánkból is sok gyerek 

látogat ki Gerlitzenbe. A résztvevők között egy testvérpár is van. Az idősebb fivér már kétszer járt síelni, 

míg az ifjabb most megy először.  Nem mások ők, mint a Heimann fivérek. Kíváncsi voltam az idősebb 

testvér tapasztalataira, élményeire, illetve az ifjabb testvér félelmeire, elvárásaira. Először Heimann Mátét 

kérdeztem, aki a 9/C osztály tanulója.   

 

Miért akarsz elmenni a sítáborba?  

Azért szeretnék elmenni, mert már régebben voltam síelni, és nagyon tetszett. Újra akartam érezni a síelés 

nyújtotta élvezeteket. 

 

Miféle „elvárásokkal” indulsz majd útnak? 

Remélem, hogy kellemes hetem lesz az osztálytársaimmal, és megismerkedhetek a többiekkel is. Illetve 

azért az se lenne baj, ha egy csontom se törne.  

 

Elkapott már a félelem a sítáborral kapcsolatban? 

A sportokban általában magabiztos vagyok, kétlem, hogy bajom esne.  

  

Milyen érzés, hogy a bátyáddal leszel sítáborban? 

Pont olyan, mintha nem lenne ott, de remélem, látom majd párszor elesni.  

 

 

Második alanyom Heimann Gergő volt, aki a 11/C tanulója.  

Ki biztatott először arra, hogy síelni kezdj?  

Apával voltam először síelni, 8-9 éves lehettem, és nagyon tetszett, így újra próbáltam.  

 

Féltél az első iskolai síelés előtt? 

Nem igazán. Addigra már egész jól ment, szóval hónapokkal előtte elkezdtünk visszaszámolni. 

 

Milyen érzés, hogy ott lesz az öcséd is? 

A családi síelés a legnagyobb poén.  

 

Mi volt az eddigi legemlékezetesebb pillanat? 

Egyszer kiestem a sífelvonóból, és másfél méteres hóban kellett visszagyalogolnom a pályára. 

 

Jót nevettél rajta? 

Igen, elég sokat. Az úton ötször is elestem, szóval elég komikus volt a helyzet. 

 

Tanácsok kezdőknek? 

Gyertek bátran, a hó puha, a síelés meg jó.  

 

 

 

 

 

 

 

Köszönöm fiúk a válaszokat! 

Zsámboki Anna  9/C 
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A bál, amit egész évben várunk 

 

A végzős diákok számára az utolsó év a legnagyobb bulik és egyben a legtöbb tanulás éve is. 

Ilyenkor ők kerülnek a középpontba, így van ez idén is. Január 7-én tartották a hagyományos szalagavató 

bált. A végzős osztályok, tanárok és a 11.-esek már hónapok óta erre az eseményre készültek 

produkcióikkal. 

 Amikor beléptem a sportcsarnokba, már nyüzsgött a rokonok, ismerősök, leheles diákok alkotta 

tömeg. A 11.-es diákok műsorát és a megnyitót követően a szalagtűzés következett, majd nagy 

meglepetésünkre Détár Enikő lépett a színpadra. Slágerekkel szórakoztatta a közönséget, amíg az 

osztályok felkészültek a táncokra. Az ismert zeneszámok után az este várva várt táncai következtek. A 

12.-esek sorban mutatták be az elképesztő show-kat. Pár éve az osztályok két táncot mutatnak be, egy 

keringőt –a végzősök vegyesen, és egy osztálytáncot. A táncokban pár nem végzős táncos is szerepelt, 

hogy kiküszöböljék a lányok és fiúk létszámbeli különbségeit. Angol és bécsi keringőt láthatott a 

közönség, illetve kreatív ihletésű, könnyedebb táncokat.  A 12/N osztály egy charleston- latin táncot 

mutatott be Fekete-Szabó Anikó tanárnő közreműködésével, trombitaszólóval, nőuralommal, akrobatikus 

elemekkel; a 12/B-sek Queen-számra táncoltak színes tütükben, botokkal, vidám hangulatot teremtve; a 

12CC osztály burleszk korabeli szórakozóhelyre repítette a közönséget, a „kocsma” énekesnője Forgó 

Katalin tanárnő volt, a fiúk asztaloknál iszogattak,néha-néha megmutatták ritmusérzéküket is, a lányok 

pedig flitteres ruhákban székeken táncoltak ; a 13/A osztály Christina Aguleira Candyman c. számára 

(spicces) tengerészes táncot mutatott be. A nagysikerű produkciók után a nyitótánc vette kezdetét, ahol a 

végzősök tanáraikkal, szüleikkel, nagyszüleikkel keringőztek, majd egy gyors stílusváltással elkezdődött a 

buli. A zenéről Szabó Levente dj, illetve a Nexxt zenekar gondoskodott. A tánctér hajnalig tele volt 

tanárokkal és diákokkal.  

Bátran kijelenthetjük, hogy idén is gimnáziumunkhoz méltó, magas színvonalú tablóbálon vettünk 

részt, ami egy életre emlék lesz a ballagó diákoknak.  

 

Bobák Szilvia 10/N 

 

 17. 



Szalagavató egy 11.-es szemével 
 

Egy szalagavató bálra mindenki máshogy tekint. Kíváncsiak voltunk, vajon a 11.-esek hogyan 

gondolkodnak az eseményről, Mihályi Andrással (11/C) és Guba Grétával (11/C) beszélgettünk. 

Mindketten részt vettek az idei szalagavatón mint táncos és szalagtűző. Andris bécsi keringőt táncolt egy 

végzős lánnyal. Hogyan élte át 11.-esként a szalagavatót? Örömmel mesélt nekünk arról, hogy sikerült a 

tánc, mennyire voltak nehezek a próbák, és mennyire várja a saját szalagavatóját. 

 

    András, bécsi keringőt táncoltál egy végzős lánnyal, de ahhoz, hogy a tánc sikerüljö, biztos rengeteg 

próbátok volt és nehéz volt betanulni a táncot. A társaság mennyire kovácsolódott össze? Mesélj a 

próbákról!  

   - Elég kevés időnk volt ugyan, de a sok próba meghozta gyümölcsét. Nagyon jó volt, már maga a 

tánctanulás élmény. A betanulás nem volt annyira nehéz, mert egészen az alapoktól vettük, és alaposan 

átvettük az egész koreográfiát. Sokat nevettünk mindez idő alatt, elengedhetetlen volt a viccelődés, de 

ettől függetlenül komolyan vettük, és minden erőnket beleadtuk.  

 

   Szóval a próbák jól sikerültek, de mi van a főpróbával, a szalagavatóval? Ott azért csak nagyközönség 

van!  

  - Nagyon jól sikerült a főpróba és maga a szalagavató is. Nagyon ügyesek voltunk, jól sikerült a tánc. 

Persze, azért nem tökéletesen! (nevet) 

 

    Mennyire izgultál? 

   - Ugyanúgy, mint egy 12.-es, illetve 13.-os. Nem mondanám, hogy annyira izgultam, de azért nem úgy 

léptem ki a tánctérre, mintha a sarki boltba mennék át.  

 

    Egy év múlva már a saját szalagavatódon lépsz fel. Várod már? 

  - Igen, várom. Sokat gondolkoztam már azon, milyen legyen, milyen tánccal lépjünk fel. Remélem, 

ugyanolyan jól fog sikerülni, mint az idei! Sőt még jobban! Mégiscsak a saját szalagavatóm lesz!  

 

     Mi is reméljük, hogy a következő szalagavató is ilyen sikeres lesz!  

 

   A fiúk és a lányok sok dologban különböznek, így többek között a szalagavató bálról való 

gondolkodásban is. Úgy fair, ha most Bandi után Gréti is szóhoz jut, és megosztja velünk gondolatait, 

élményeit. 

 

- Hogy érezted magad az idei szalagavató bálon?  

Jól éreztem magam. A korlátozásoknak legalább annyi előnye volt, hogy nem volt olyan zsúfolt a terem, 

és könnyen lehetett olyan helyet találni, ahonnan mindent jól láttunk. A bál második felében pedig igazán 

sokan maradtunk táncolni. Az egyetlen kifogásolnivalóm az volt, hogy minden táncot kétszer táncoltak el. 

Az elején semmi baj nem volt vele, de a végére kicsit unalmassá vált. Több szülő is panaszkodott 

mellettünk, és azt javasolták, hogy jövőre próbáljuk meg ezt a szokást mellőzni. 

 

- Nem izgultál, hogy annyi ember előtt kell énekelni? 

Elég sok fellépésem volt már, így a színpadon való szereplés nem okozott gondot. Inkább amiatt izgultam 

egy kicsit, hogy a szalagtűzéssel kapcsolatban minden rendben megy-e majd. 

 

- Sokáig maradtál utána bulizni? 

Végig maradtam a buliban sok más társammal együtt. Szerintem még akkor is maradtunk volna, ha tovább 

tart. 

 

- Fáj a lábad a sok tánctól vagy esetleg a magassarkútól?  
 18. 



 

 

- Fáj a lábad a sok tánctól vagy esetleg a magassarkútól?  

Hát azóta már szerencsére elmúlt, de igen, eléggé fájt a lábam. Még jó, hogy volt, aki megmasszírozza.   

 

- Bizony, ez nagy szerencse, azt hiszem. Gondolkodtál már azon, hogy vajon az osztályodnak milyen lesz a 

bál? 

Igen, már azóta jutnak eszembe ötletek a ruhákkal és a táncokkal kapcsolatban, hogy elkezdődött az idei 

bál szervezése, és pár végzős által jobban beleláttam az előkészületekbe. Ezzel szerintem azért még korai 

lenne behatóbban foglalkozni, de a tanév végén már nem árt az osztály előtt is szóba hozni pár fontosabb 

kérdést. 

 

- Én feltétlenül keringőzöm majd. Te szeretnél? 

Mindenképpen. A táncokat várom a legjobban. Azt hiszem, ez foglalkozási ártalom.  

 

- Várod már a saját bálotokat? 

A sok energiabefektetés ellenére, amivel egy ilyen bál megszervezése és megvalósítása jár, már igen, 

várom. Viszont elég félelmetes belegondolni, hogy ez a bál egy búcsúceremónia, és nekünk már csak egy 

évünk van addig. Nem érzem úgy, hogy akár az ismerőseim közül is bárki készen állna már arra, hogy 

ilyen rövid időn belül elhagyjuk ezt az iskolát. 

 

 

 

Faragó Barbara 10/C és  

Horváth Boglárka 11/C 

 

 19. 



 
 20. 

 

Ahogyan sokan közületek azt tudják, illetve személyesen is átélték, január 7-én újra megrendezte a szülői 

munkaközösség az idei év végzőseinek bálját, más néven a leheles szalagavató és tablóbált. Talán nyugodtan 

kijelenthetjük, minden végzős izgalommal várta már ezt a napot, hiszen így hivatalosan is iskolánk utolsó éveiket 

taposó diákjai lettek. Ahhoz, hogy egy kicsit többet megtudjunk a készülődés izgalmáról, Bathó Alexandra 12/B 

osztályos tanulót és Kiss Dóra , 13/A osztályos tanulót faggattuk, meséljen nekünk élete egyik nagy pillanatáról.  

Először Szanditól érdeklődöm.  Kedves Szandi! Milyen érzések voltak benned, mikor beléptél az első 

próbára? 

Izgatott voltam, nagyon kíváncsian vártam,mit fogunk csinálni,milyen lesz a tánctanárunk, hogy milyen ötletei 

vannak a legjobb tánc koreográfiájára. 

 

Volt olyan élményben részed a felkészülés során, amit talán soha nem fogsz elfelejteni? 

A legjobb az volt, mikor összeállt a tánc, és a szabadon kitalált bevonulást próbáltuk. Nagyon vicces pillanatok 

voltak ezek. A próbák nagyon jó hangulatban teltek, rengeteget nevettünk. Mégis a legszebb pillanatok a kemény 

munka gyümölcsei voltak, ha például sikreült egy emelés. Ez bizonyította, hogy a cél érdekében keményen 

dolgoztunk és ezzel az osztály összetartó erejét növeltük. 

 

Vártad már a szalagavatót? 

Azt hiszem, mindenki nevében mondhatom, nagyon vártuk a szalagavatót. Nemcsak a szalagtűzés miatt,hanem 

mert bemutathattuk a közönségnek,hogy miért izzadtunk vért a próbákon hónapokon keresztül. Persze nagyon 

izgultunk, hogy teljesítünk közel ezer ember előtt. De vidáman és felszabadultan táncoltuk el a rockinkat. Mellyel 

véleményünk szerint sikert arattunk. A tapsvihar legalábbis erről árulkodott. 

 

Mi a véleményed a többi osztály táncáról? Volt esetleg, ami nagyon elnyerte a tetszésedet? 

A keringők gyönyörűek voltak, mint minden évben. Úgy gondolom, idén a közönség nem szokványos táncokkal 

találkozhatott. Az osztályok igazi show-t csináltak, nígy minden tánc nagyon tetszett a maga nemében. 

Miután a „nagy kő” leesett a szívedről a táncok után, felhőtlen szórakozásba kezdhettél a buliba ,mint első 

bálozó. Hogy érezted magad? 

Valóban mindannyian nagyon megkönnyebbültünk. Örültünk, hogy végre szalagosak lettünk, és hogy jól sikerült 

a tánc, ,így jókedvűen vetettük bele magunkat a buliba, ahol természetesen megtáncoltattuk tanárainkat is. 

 

 

A következőkben Dóri mesél a kulisszatitkokról, és élete egyik talán legszebb napjáról. 

A szalagavatós táncot Balogh Erika és Balogh László tanította be az osztályom. Már az első találkozásnál 

éreztük, hogy őket fogjuk választani, nagyon szimpatikusak voltak ! A legelső 

táncpróbánk vidámnak indult, minden lány nagyon várta ,a fiúk már kevésbé,nem igazán táncos beállítottságúak 

. Az alaplépések könnyen mentek, majd jött a koreográfia ,amibe persze nekünk is volt beleszólásunk, de az ötleteink 
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szerencsére a tanárainknak is tetszettek, így egy igazán jó és ütős produkciót tudtunk előadni a tablóbálo . A legjobb 

próbáknak talán az utolsó 2-3 próbát mondhatom, amikor már az egész táncot tudta az osztály, és mindenki 

egyszerre mozgott. Hihetetlen gyorsan telt az idő, bár az elején azt gondoltu,k hogy ez nekünk nem fog menni ,de 

mégis! Eljött a főpróba ideje ,mindenki nagyon izgatott volt, nekem személy szerint remegett a lábam - hiszen eddig 

nem látta senki a táncunkat az osztályfőnökünkön kívül. Nagyon felemelő, ugyanakkor ijesztő érzés egy teltházas 

csarnok előtt fellépn, hiszen elfelejtheted a lépés, és akkor borul az egész, de szerencsére ilyen nem történt. A 

tablóbál estélyén már nem izgultunk annyira, hiszen az előző nap már eltáncoltuk a táncot egy csarnoknyi ember 

előtt. Az osztálytáncok után várt még rám egy keringő, de arra már nem is emlékszem. Olyan gyorsan történt 

minden, összefolytak a percek ,órák, ami a szalagtűzéssel és fotózással ment e, de a párom vezetésével tökéletesen 

sikerült az is. A táncok után pedig jöhetett az önfeledt szórakozás! Az idő még mindig repült. De szó szerint! Fel sem 

eszméltem, hogy rám tűzték a szalagot, és már vége is lett a bálnak . Másnap hatalmas űrt éreztem ,az az igazi 

elmúlásérzés fogott el .Nincsenek többé táncpróbák, ruhapróbák .. de a szalagot azóta is büszkén és boldogan 

viselem ! :)) Puszi LVG , Kindy  

 

Nagyon szépen köszönjük a lányoknak, hogy megismerhettük a szalagavató előtti és közbeni izgalmas 

pillanatokat. Kívánjuk nekik,hogy a kézipályán és az érettségin is ilyen sikereket érjenek el, mint a szalagavatón. 

 

 

Farkas Ibolya 

10/A 



Gyöngyszemeink 
 

Ebben a számunkban szeretnék kiemelni pár diákot a Lehel Vezér Gimnázium sporttehetségei közül. 

Először is szeretném megköszönni mindannyiuknak a segítségét. Mindenki a következő 3 kérdésemre 

válaszolt, amelyek így hangoznak: 

 Hány éve sportolsz? 

 Legnevesebb verseny? 

 Milyen gyakran vannak edzéseid? 

 

Kosárlabda: Takács Martin  

 

Már 10 éve kosarazom. Heti négyszer edzünk, tehát mindig a legjobb formánkat hozzuk ki magunkból. 

Sokszor megyünk meccsekre, és legtöbbször győztesen távozunk. Az egyik legjobb eredményünk az volt, 

amikor országos legjobb 24.-ek lettünk.  

 

Futball: Pesti Dávid 

 

Négyéves korom óta sportolok, de a focit konkrétan két éve kezdtem el. Amire nagyon büszke vagyok, 

hogy az U15-be I. osztályba feljutottunk Jászberénnyel. Tavaly U19-es NB2-es bajnokság megnyerése 

szintén Jászberénnyel. Heti szinten 7-8 edzésem van (+1-2 konditermi). 

 

Lábtengó: Kiss Ádám 

 

Kb. 6.-os koromban kezdtem el játszani, tehát már 6 éve. 7.-es koromban pár osztálytársammal országos 

elsők lettünk. Amire kivételesen is büszke vagyok, az a világbajnoki ezüstérem Isztambulban. Heti két 

edzésem szokott lenni. 

 

Tenisz: Dancsó Márk 

 

Hatéves korom óta focizom, a teniszt 13 évesen kezdtem el. Rengeteg fontos meccset játszottam mind az 

iskolám színében, mind az országos versenyeken. A 2010-es Országos korosztályos vidék bajnokságon 3. 

helyezést értem el párosban. Heti 2-3-szor edzek, de emellett játszom edzőmeccseket, és rendszeresen 

járom az ország különböző pontjait, ahol épp versenyek vannak.  

 

Kézilabda: Farkas Ibolya 

 

Már 8 éve kézizem. Nagyon sokszor megyünk meccsekre az ország különböző pontjaira. Amit 

kiemelhetek és amire különösen büszkék vagyunk a csapattársaimmal, az az országos diákolimpia 8. 

helye. Heti három edzésem van, amin nagyon keményen edzünk. Mindig készen állunk, hogy kiálljunk az 

ellenfél csapat elé.  

 

Röplabda: Kuli Zsófi 

 

9 éve kezdtem el röplabdázni. Heti négy edzésem van  

plusz egy kondi. Fontos és egyben eredményes meccsünk  

volt, amikor országos 3. helyezettek lettünk. A röpi mellett  

lábteniszezem is amiben tavaly országos 2.-ok lettünk hármasba,  

párosba pedig 3.-ok, de arra mostanában nem sok időm  

van a röpi mellett.  

Öztürk Fatma 10/A 
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Támogató: 

Lehel Vezér Gimnázium 

Szerkesztők: 

 

 

 

 

 

 

Ha szeretsz írni, információkban búvárkodni, kutatni, szerkeszteni, fényképezni, jelentkezz a 

lehelujsag@hotmail.com 

e-mail címen, névvel, osztállyal és némi leírással, bemutatkozással magadról és arról, hogy miért lenne kedved 

csatlakozni! 

 

♦ Cikkíró ♦ Dizájner ♦ Fényképész ♦ 

kerestetik! 

Szerkesztőség 
  

 

 

 

 

 

 

 

Jelentkezz! 
  

 

 

 

 

 

 

Antics István 

Bartókiné Koczka Éva 

Forgó Katalin 

Banka Csilla 

Barnabás Helga 

Berkó Boglárka 

Bobák Szilvia 

  

 

 

 

 

 

 

Faragó Barbara 

Farkas Ibolya 

Horváth Boglárka 

Mihályi Zsuzsanna  

Sárközy Áron 

Öztürk Fatma 

Zsámboki Anna 
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