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Dárdáit már rázza valahol a nap. 

Hallod az arany fanfárokat? 
Itt az ünnepe a ragyogásnak, 

a fényben szinte kigyulnak a házak: 
 

  kigyúlok én is a fény előtt 
s ahogy a zöldülő mezők 
visszaverik és üldözik 
a tél fehér seregeit, 

 
úgy ébredek a magam erejére, 

úgy tölt be a március melege, vére, 
úgy járom a várost ittasan 

s szivemben a nap arany arca van. 
 
 
 
 

 

fényképeket készítette: Bollók Petra Ágnes 
 
 
 
 

 



 

    

    

    

    

Szerte  a nagyvilágban! 

    



 

Email 
 
 

Megtaláltok minket a 

lehelujsag@hotmail.com 

email címen és 

http://www.facebook.com/lelkronikai 
oldalon! 

 

 

Honfoglaló a Lehelben, 
AVAGY A 2012-ES DIÁKNAP 

 

Szeretitek a Honfoglalót? Ha igen, akkor nagy  

szerencsétek van, mert az április 21-én tartandó  

diáknapon – fedőnevén iskolanapon -  egy nagy  

Honfoglalót fog játszani a suli apraja-nagyja. A játék  

menete egyelőre titkos, szeretnénk, ha meglepetés  

lehetne Nektek! Azonban már pár információt  

megtudhattok az osztályotok döszis képviselőitől. 

 

Találkozzunk április 21-én, és érezzük jól magunkat!  

Horváth Bogi 11.C 

 

Hello, Lehel! 
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DIÁKNAP 
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TAVASZI SZÜNET 

TAVASZI 

SZÜNET 



 

Tanárlabor 

 
„Hmmm... Az a sárga épület ott a távolban elég jónak tűnik!” 

 

Hol végezte gimnáziumi tanulmányait? 

Nagykőrösön. A gimnázium Arany János nevét viseli ma is, annak az intézménynek a jogutódja, ahol a költő 

tanított annak idején. 

Milyen volt ott a közösségi élet a jászberényivel összehasonlítva? 

Általános iskolában remek osztályközösségünk volt. Ehhez vérbeli, nevelni és oktatni egyaránt akaró 

osztályfőnök, Velényi Tibor tanár bácsi. Mi voltunk úttörők, és ez a mozgalom is sokat adott. Táborok, őrsi 

gyűlések, bunkerépítés. A gimnáziumi évek kevésbé kovácsoltak össze az osztálytársaimmal. Körülbelül annyi 

közös programunk volt, mint ma nektek, de valahogy nem találtunk eléggé egymásra. A KISZ-táborokat itt is 

kiemelném. A közös munkát, amely idegenekkel is megismertetett. A legmókásabb munkám a libaőrzés volt. 

Milyen diák volt annak idején? 

Jó tanuló, szervező, szavaló - tipikus jó kislány. Bár a fizika, a rajz és az ének a gyenge pontjaim voltak. 

Testnevelésből pedig fel voltam mentve. De ha szólni kellett, akkor nem tudtam megállni, hogy ne szóljak. Ezt 

a többiek igyekeztek is "használni". 

Követett el valami emlékezetes csínytevést? 

Nem. Elég szigorú iskolába jártam. És mint mondtam, jó kislány voltam. 

Mik voltak a kedvenc tantárgyai a magyaron kívül? 

Az oroszt szerettem (a másik szakom) és a matematikát. Vonzott a logikája és a szépsége, amely olyan jól 

ellensúlyozta kedvenc tantárgyaim lelki-érzelmi voltát... 

Akkor ebben nem értünk egyet... Miért döntött úgy, hogy tanár szeretne lenni? A magyaron és az oroszon kívül 

fel sem merült más? 

A tanáraim javasolták. De már kislányként tanítottam a babáimat... Eredetileg könyvtárosként szerettem volna 

továbbtanulni. A családban a jog is felmerült - oda is felvettek volna az akkori eredményeimmel.  Végül 

bölcsész lettem, majd tanár. Nagyon sok örömet ad ez a pálya, de mivel a teljes személyiségedet kell adnod, 

sérülékenyebbé is tesz. Ugyanakkor állandó megújulást követel tőled. A befektetett munka és energia viszont 

nem evidens sem a diákok, sem a társadalom számára. Az erkölcsi és anyagi megbecsülésről pedig ne is 

ejtsünk szót. Természetesen kutatni és tudományos pályán elhelyezkedni is lehetett volna, de erre én nem 

voltam alkalmas.  Nem vagyok alkotó ember, nem az én lelki alkatomhoz való a kutatás. 

Volt valaki, akire példaképként tekintett?  

Egyet nem tudnék kiemelni. Úgy érzem, a legtöbb ember van annyira érdekes és egyedi, hogy 

érdemes rá odafigyelni valamiért. És erre törekszem is. De az bizonyos, hogy a tanár-énemet sok 

kedves tanítómból-tanáromból gyúrtam össze. Itt élnek bennem. 

Varga virág 

5. 

Aranyos kis szösszenetek írása, izzasztó 

felelések, vetítések, humorbonbonok 

dobálása, „vadászati tilalom”... Sokan 

ezekből a szavakból ráismernek az LVG 

egyik jeles tanárára. Azoknak, akiknek 

azonban nem mondanak eme fogalmak 

semmit, elárulom, hogy az áprilisi 

Tanárlaborban Anticsné Szűcs Andrea 

tanárnőt vettem górcső alá. Elmesélte 

nekünk, hogy hogyan vezetett az útja 

Nagykőrösről Jászberénybe, valamint szó 

esett a „szavaló kislányról” és a csodás 

egyetemi évekről is. A libaőrzésről már nem 

is beszélve... 



 

6. 

Az egyetemi éveket hol töltötte? 

Szegedre jártam, az akkori József Attila Tudományegyetem magyar - orosz szakára. 

Sokan mondják, hogy az egyetemi évek felülmúlhatatlanok. Ez tényleg így van? 

Igen. Olyan szellemi közegbe kerül az ember, amely nagyon inspiráló, s olyan embereket ismer meg, akik utat 

mutatnak.  Már nem gyerek, hogy szabályok közé kelljen szorítani, de még nem is felnőtt, hogy teljesen 

önállónak kelljen lennie. Ez a szabadság mámorító az első időktől. Kulturális programok, bulik egyaránt 

vannak egy varázslatos nagyvárosban, amilyen például Szeged. 

Mi volt a legemlékezetesebb pillanata ezekben a mámorító években? 

Nem pillanat volt, hanem az I. év második féléve, amelyet Leningrádban töltöttem részképzésen. De 

emlegethetek filmklubokat, író-olvasó találkozókat, és persze szerelmeket is... 

Nehéz volt pályakezdő tanárként elhelyezkedni? 

Inkább érdekes. Volt egy szerződésem Pest megyével, hogy az egyetem befejezése után Nagykőrösön 

helyezkedem el. Csak nem volt állás. Én meg kaptam Jászárokszállásról egy ajánlatot. Szolgálati lakást is 

kínáltak. Úgy döntöttem, megpróbálom egyedül, az ismeretlenben. Ahol senki nem tudja, ki vagyok, kik a 

szüleim, hol lakom. Csak engem látnak és ismernek majd. Belevágtam. 

Jó döntés volt Jászárokszállásra költözni? Onnan hogyan került a Lehelbe? 

Családias, jó hangulatú kis iskola volt, ahová kerültem. Minden diákot név szerint ismert minden tanár. Négy 

szép évet töltöttem ott. Nagy András igazgató úr hívott Jászberénybe, akkor már a férjem is itt tanított két éve. 

Először nemet mondtam, de a következő évben mégis a Lehel mellett döntöttem. Addig a férjemnek ingáznia 

kellett naponta, így egy helyre kerültünk. 

És a Lehelről általánosságban mi a véleménye? Milyen irányba változott az elmúlt években, ha változott 

egyáltalán? 

Nehezet kérdezel. Megváltozott körülöttünk a világ, megváltoztak az emberek. Megváltozott a tudás szerkezete 

és értéke. Az iskola pedig mindig ezeknek a lenyomata. Nehezebb most tenni a dolgunkat, és talán nem is 

olyan egyértelmű, mit is vár tőlünk a diák, a család, a társadalom, és mi mit várunk el magunktól. 

Ha majd pályája alkonyára érkezik, mit szeretne, hogyan emlékezzenek Önre a diákok? 

Nem gondolok erre. Minden emberben benne van a vágy, hogy nyomot hagyjon, de ez mindenképpen illúzió. 

Valamikor majd szoborrá merevedünk, de nem tudjuk, mi marad igazi valónkból. Már most is mindenki mást 

mondana rólam, pedig még élek. Elvileg.  

Mit gondol, jelenleg a diákoknak mennyiben érdemes humán irányban elindulni? 

Mindenféleképpen számolniuk kell az álláskeresési és megélhetési nehézségekkel. Vagy: az is lehet, hogy épp 

azért lesz állásuk, mert alig lesz utánpótlás például a tanári pályán. 

 

Köszönöm szépen az interjút! 

Mi, diákok, még nem tudhatjuk, hogy mi vár majd ránk az életben. Sok leheles még nem talált rá saját ösvényére, 

sokakban még nem gyúlt ki a tűz... De hát mire valók a tanárok? Anticsné tanárnő szerint pont erre: az 

útmutatásra. 

 

„A tanár csupán katalizátor, meggyújtja a 

tüzet (vagy legalábbis nem oltja el ), és 

»saját elmétek küszöbére vezet benneteket «.” 

    (Anticsné Szűcs Andrea) 

 

 

 

Varga Virág 10/C 

 



 

Lábtenisz 
Kiss Ádám segítségével most több mindent megtudhattok a lábteniszről! 

 

Mikor kezdted ezt a sportot? 
A lábteniszt hatodikos koromban kezdtem, Miklós István barátommal amikor idekerültünk az iskolába. 

Kezdetben még csak teniszeztünk, utána láttuk meg a hálót kifeszítve a kézilabda pályán, akkor kezdtük el még 

amatőr szinten. 

 

Mesélj magáról a sportról, mivel sokan alig ismerik! 
A teniszpálya adogató udvarát kell elképzelni egy 1m 10cm-es hálóval, valamint egy football labdával, 

versenyeken szabványos nohejball labdával. Külön fiúk és lányok is játszhatják, az amatőr lány versenyeken 

még hármat pattanhat a labda, a nagyobbaknál már csak kettőt, a fiúknál általában már csak egyet. Különböző 

posztok vannak : fogadó,ütő és feladó. 

 

Mesélj az eddigi élményeidről, sikereidről! 
2011-ben részt vettem az isztambuli világbajnokságon amely ifi és női kategóriában volt megrendezve, ütőt 

játszottam. A válogatott párosban második helyezettet, illetve hármasban is ezüstérmesek lettünk.  

 

Hogyan zajlanak az edzések? 
Nagyjából 15 aktív játékosunk van, lányok, fiúk, kicsik, nagyok vegyesen. Bemelegítéssel kezdődnek az 

edzések, utána különböző feladások és ütőgyakorlatok, illetve technikai edzések. Páros és hármas játékokat is 

játszunk és a többiek kérésére egy kis teremfocival zárjuk az edzést. 

 

 

Hogyan készültök fel a versenyekre? 
Sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk a játékra, hogy a kisebbek szokják a versenyzést, de azonban nem 

hanyagolhatjuk el sem a fizikai, sem a technikai felkészülést sem, hiszen fontos hogy minden téren a toppon 

legyünk. Az eredményeink mutatják, hogy az elmúlt években sok országos helyezést is értünk el. 

Versenyszituációt próbálunk kreálni sokszor van hogy csokira, üdítőre játszunk. 

 

Sportolsz még valamit a lábteniszen kívül? 
Amatőr focicsapatban játszom kapusként, más sportot nem nagyon űzök.  

 

Mit gondolsz a következő éveidben szeretnéd folytatni?  
Úgy gondolom, hogy a tanulmányok mellett a sport is nagyon fontos és én nem is szeretném abbahagyni az 

egyik oka hogy Győrbe folytatom tanulmányaimat, hogy ott is megtalálható egy ilyen lábtenisz klub. Szeretném 

mindenféleképp folytatni és egyre komolyabb sikereket elérni. Remélem, hogy lesz aki itt a Lehel Vezér 

Gimnáziumban folytatni fogja ezt a sportot.  

 

Verseczki Brigitta 
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Farsangi bál a Lehelben 
Idén diákelnökünk, Horváth Boglárka kitűnő ötletére farsangi bált tartottunk a 10-14 éves diákok 

részére. A farsangra 2012. márc. 14-én került sor a pinceklubban. A mulatság délután két órától ötig 

tartott.  

Jelmezek ezerféle átdolgozását és feldolgozását láthattuk a tanulókon. Volt, aki meg nem 

unhatatlan módon csavarhúzónak öltözött, volt, aki gésának, de nem volt hiány cicákból és 

boszorkányokból sem. Láthattunk rabokat, Micky egereket és cigányzenészeket is, nem is beszélve a 

,,tanulás rabjairól”. Egy szó mint száz, a lehelesek megint bebizonyították, hogy kreativitásban nem 

szenvednek hiányt. 

A rendezvény keretében a diákok vetélkedőkön vehettek részt, ehhez vegyes csapatokat 

alakítottak ki. Fiúk, lányok, kicsik, nagyok együtt küzdöttek azért, hogy bebizonyítsák: ők a legjobbak.   

Az első megmérettetést a csapatnév választása jelentette. A diákok magasan átugrották ezt a 

lécet is, mint oly sokat már tanulmányaik során. A legfantáziadúsabb név díját a „Névtelenek” 

nyerték el.  

A következő feladat dalolás volt. Minden csapat kapott egy ismert nótát, és ezt el kellett 

énekelniük különböző stílusban. Az egyik ilyen volt Flour Tomi Mizu, mizu című slágere opera 

formátumban vagy a Hull a szilva a fáról…című népdal, rappelve. A diákok élvezték ezt a feladatot, 

bár kicsit gátlásosak voltak, mikor be kellett mutatni produkciójukat a zsűri és a többi ,,bálozó” előtt.  

A harmadik és egyben utolsó feladat rajzolás volt. Minden csapatból egy ember kapott egy szólást 

vagy egy közmondást, amit le kellett rajzolnia. Az első fél percben a saját csapata találgathatott, 

majd az idő leteltével a többi tanuló is versenybe szállhatott.  

A vetélkedő után kezdődhetett a buli. DJ, zene, minden játszott. Nagyon jól éreztük magunkat. Aki 

belépett a pinceklubba, ezt látta: ugráló diákok, üvöltő zene és röhögő csapatok mindenhol.  

Fájó pont volt, hogy a bálnak ötkor vége lett, de mit lehet tenni?  

Mindenki jól érezte magát ezen a rendezvényen, és várja a jövő évi mulatságot. Ezúton is 

tolmácsolnám az egész alsó tagozat nevében a szervezőknek: Köszönjük srácok! Nagyon jó volt!  

 

Banka Csilla  

8/N 
 

 

 

 

 

 8. 



N-esek vizsgái 
A nyolcosztályosba járó diákok, hatodikos koruktól kezdve minden évben bemutatják tudásukat egy két -három 

tagú bizottság előtt, vizsga formájában. Erre jegyet kapnak és ez az osztályzat szerepel a bizonyítványukban is, 

külön feltüntetve, vizsgajegyként. A tanárok minden egyes évben lelkiismeretesen felkészítik diákjaikat a 

megmérettetésekre, hogy azok bravúros teljesítményt nyújthassanak. Néhány kívülálló biztos azt gondolja, 

hogy ezek a vizsgák túl megterhelők a diákoknak és hogy ilyen fiatalon (hisz 11 évesen kezdenek az N-esek 

vizsgázni) felesleges a gyerekeket kitenni a vizsgadrukknak. Ám a diákoktól azt hallottam, illetve tapasztaltam 

is, hogy a vizsgák felkészítenek minket. az érettségire. Ráadásul egyfajta gyakorlást is adnak a nagy, 

gimnáziumi éveinket lezáró eseményre.  

A hatodikos tanulók angol nyelvből teszik próbára tudásukat. Erre a vizsgára az érettségi szünet valamelyik 

napján kerül sor. A tanulók jóval a vizsga előtt megkapják a tétellistát, és az azon szereplő témakörök 

kidolgozásával tudnak felkészülni a megmérettetésre. Ez természetesen sok gyakorlást és időt igényel, hisz a 

már kidolgozott tételeket meg is kell tanulni, mivel az angol szóbeli vizsgán ezeket fogják elmondani a 

vizsgabiztosoknak. 

A hetedikesek magyar nyelv- és irodalomból vizsgáznak. A felkészülésről Bóna Vanda 7.N osztályos tanulót 

kérdeztem. ,, Minden órán, illetve minden héten kapunk egy tételt, amit egy magyarórán fel kell mondanunk, 

minden órán egy ember szokott felelni. Otthon természetesen még sokat kell tanulni erre a vizsgára. Kapunk 

egy tételt, ami vázlatszerű, ezt otthon ki kell dolgozni és meg kell tanulni.”  Vanda szerint a tudást, amit az N -

es vizsgákon megszereznek kamatoztatni tudják majd az érettségin is.,, Szerintem jó, hogy minden évben 

vizsgázunk, mert ezzel felkészítenek minket az érettségire, illetve a felsőbb osztályokban a különböző vizsgákra, 

amivel majd a jövőnket befolyásolhatjuk.” 

A 8.N osztály matematika írásbeli és történelem szóbeli vizsgán mutathatja be a tudását. Kis-Bakos Nóra 

nyolcadikos tanuló így mesélt nekem a felkészülésről: „Matekból már megkaptuk a tételeket, azokat majd 

kidolgozzuk, megcsináljuk a feladatokat. Szerencsére csak azokból a feladatokból lehetnek a vizsgában, 

amelyeket Varga Ferenc tanár úr előzetesen kiosztott.  Történelemből még nem kaptuk meg a tételeket, de 

azokat is hamarosan kézhez kapjuk ésés majd együtt kidolgozzuk őket. ” Arról is megkérdeztem Nórit, hogy 

szerinte jó vagy rossz, hogy az N-es tanulók minden évben vizsgáznak. „ Abból a szempontból jó, hogy újra 

átismételjük a dolgokat és talán könnyebb dolgunk lesz az érettségire, viszont talán az a kis rossz oldala van, 

hogy nekünk többet kell tanulni mint a más iskolákban tanuló évfolyamtársainknak.” 

A kilencedik N-esek év elején földrajzból vizsgáztak, én végén pedig angolból fognak.  Kővágó Máté szívesen 

válaszolt pár kérdésemre a felkészüléssel kapcsolatban. „Mint minden vizsgára, ezekre is alaposan fel kell 

készülni. A tanárnőnk mindig mondja, hogy tanuljunk pontosan. Ha valamit nem értünk kérdezzük meg, mert a 

későbbiekbe problémákhoz vezethet,ha nem emlékszünk a részletekre. Órákon is gyakorlunk, feladatlapokat 

oldunk meg, hogy a vizsgán a siker biztos legyen.” Azt is megkérdeztem Mátétól, hogy nehezebbek lesznek-e a 

vizsgák, így az évek előre haladtával. „Annyi biztos, hogy ez a vizsga semmivel sem lesz könnyebb, mint az 

eddigiek. Ahogy mi is növünk, az agyunk is ,,nő” így a vizsgák is egyre nehezebb témakörökből lesznek.”   

A 10.N tanulóinak a matematika írásbeli és a magyar írásbeli és szóbeli vizsgán kívül rajz vizsgamunkát is kell 

készíteniük. Báró Anna 10.-es tanulót kérdeztem a felkészülési folyamatról. „A matematika vizsga az eddig vett 

tanagyagokból lesz a magyar pedig a kilenctől tizedikig terjedő anyagrészből. A matematika vizsgán bármilyen 

kérdésre számíthatunk, erre gyakorlunk és ismételgetünk az órán. A magyar írásbeli egy szövegértésből fog 

állni valamit egy szövegalkotós  feladatból. Ennek a megoldására 180 percet kapunk, mint az érettségin. A 

szóbeli vizsgára pedig 15 tételt kell kidolgoznunk és megtanulnunk, amit majd bemutatunk a vizsgabiztosoknak. 

A rajz vizsgamunkát a téli szünet előtt kellett leadni. Rajz tanárnő teljes mértékben szabadkezet adott nekünk, 

gyakorlatilag bármit készíthettünk, ami a kreativitásunkat és a kézügyességünket igénybe veszi.” Arról is 

megkérdeztem Annát, hogy mi a véleménye arról, hogy az N-es tanulók minden évben vizsgáznak. „Lehet 

mondani, hogy jajj szegények már hatodiktól vizsgáznak, milyen kicsik még stb., de ez nem igaz, mert nem 

olyan halálos dolog. Tényleg a szintünkhöz megfelelően vannak összeállítva a vizsgák. Valamint azt is 

megtanuljuk, hogy hogyan beszéljünk tanárok előtt, hogy fejtsük ki bátran és nyíltan a véleményünket félig 

meddig idegen emberek előtt, hisz a vizsgákon mindig jelen van olyan tanár, akit ismersz a suliból, de téged 

nem tanít.” 

 

9. 



 

 10. 
 

A 11.N történelemből teszi próbára tudását. Móczó Dóra szívesen segített nekem, hogy belepillanthassak ennek 

a részleteibe. „Erre a vizsgára elég sokat kell tanulni, viszont jó, hogy a tételek az előző évi anyagokból is 

vannak, tehát a 12 tételünkből 6 tételt már akkor tanultunk mikor az előző vizsgánk volt 8-ban így könnyebb 

volt ezeket átdolgozni.” Dórit arról kérdeztem még meg, hogy szerinte jó vagy rossz, hogy az N-esek minden 

évben vizsgáznak. „Szerintem nagyon jó mert ezzel egy úgymond előnyhöz jutunk a többi osztályhoz képest, az 

érettségire való felkészülésben. Ezek a vizsgák rutint adnak nekünk a szóbelihez, és szerintem nagyobb eséllyel 

indulunk a jó jegy megszerzésére, mint a többi osztály. Nagyon nagy segítséget nyújtanak ezek a vizsgák mert 

így nem fogunk izgulni az érettségin.” 

Az utolsó gimnáziumi évben ne aggódjatok, nem kell vizsgáznotok. Addigra „csupán” az érettségi sikeres 

letétele lesz a feladatotok. Balogh Jánost arról kérdeztem, hogy így a célegyenesben tudja e hasznosítani a 

vizsgákon tanultakat. „Teljes mértékben. Főleg a szóbeli tételek a leghasznosabbak. Egy N-esnek abban van 

óriási előnye, hogy 12.-re már rutinfeladat lesz egy tétel kidolgozása, illetve az előző évek tételeit 

felhasználhatjuk az érettségi tételek megírásához. Több vizsgahelyzetet átéltünk már, így azt is tudjuk, hogy 

mikor kell elkezdeni tanulni a tételeket, a vizsga előtt hány nappal, mindenféle praktikát kipróbáltunk már a 

gyorsabb tanulás érdekében. Megtapasztaltuk már, milyen várakozni a vizsga előtt (ez is fontos), húzni, 

kidolgozni és elmondani a megtanult, avagy meg nem tanult tételt, amiből a legtöbbet kell kihoznod. A 

gyakorlati tapasztalatokat nem tudom átadni, de amit mindenkinek javaslok: ha képes vagy rá óráról órára 

tanulj, és az anyagot, amiből emelt érettségit teszel ismételd az egészet (ez számomra lehetetlen, de ha te 

megtudod csinálni, gyerekjáték lesz az érettségi). 

 Tippek a vizsgakészüléshez: 

1.A tételeket az év folyamán fokozatosan dolgozd ki. 

2.A tételtanulással úgy számolj a szóbeli előtt (hogy kényelmes legyen), hogy minden napra kb. 2 tétel, utolsó 

előtti nap ismétlés, a vizsga napján pedig ne vedd elő a tételeket!! 

3. Ha leszívta az agyad a napi 6. tétel, mert három nappal a vizsga előtt kezdtél el tanulni, és nem akar már a 

fejedbe menni, fuss egy kört, fürödj meg, igyál tejeskávét, vagy teát folyamatosan.” 

Mindössze annyit tennék hozzá, így lezárás képpen, hogy sok sikert minden N-esnek a vizsgákhoz és a 12.N-nek 

pedig milliószor hajrá az érettségin!:) 

Banka Csilla 
 



 

 11. 

Március 15.-e kicsit másképpen 

 – interjú Bobák Szilviával és Kiss Szabolccsal 
 

Idén, hasonlóan az előző évekhez, szintén megemlékeztünk az 1848/49-es eseményekről. 

Azonban a 2012. évi március 15-e nem a hagyományos módon zajlott. Az ünnepi műsort nem egy 

osztály készítette, hanem az iskola „válogatott” diákjai. A forgatókönyvet pedig nem tanárok írták, 

hanem két lelkes diák, Bobák Szilvia (10/N) és Kiss Szabolcs (10/B), akik, ahogyan ők fogalmaznak, 

„közös szerelmüket”, a néptáncot vitték a színpadra.  

Szilvivel és Szabival egyaránt beszélgettem, nekik tettem fel azokat a kérdéseket, amelyek 

nemcsak engem, hanem sok diákot foglalkoztattak: 

 

 

Helga: Hogy jött az ötlet, hogy Szabival ketten szeretnétek megcsinálni az ünnepséget? 

 

Szilvi: Imádok szervezni, régi vágyam, hogy darabokat rendezzek, ez az első alkalom, amikor ez 

valóra válhatott azzal, hogy igazgató úrtól engedélyt kaptunk erre a műsorra. Szabit régóta ismerem, 

mindkettőnknek innovációs és kreatív ötleteink vannak. A néptánc mindkettőnknek a szerelme, így 

egyértelmű, hogy az a célunk, hogy széles körben elterjesszük a magyar néptáncot. Ez adta a műsor 

ötletét. 

 

Helga: Szilvi említette, hogy imád szervezni. Ezért inkább ő rendezte a műsort, vagy megosztottátok 

a feladatot?  

 

Szabi: Megosztottuk a feladatokat. Ez a műsor két ember fejéből pattant ki, mindkettőnknek más volt 

az elképzelése, és így született meg ez, a munkamegosztás.  

 

Helga: Együtt írtátok a forgatókönyvet? 

 

Szilvi: Mindkettőnknek saját elképzelése volt, ezeket gyúrtuk össze egy műsorrá. Egyes részeket 

külön-külön csináltunk, és volt olyan is, amit együtt. 

 

Helga: Hogyan döntöttetek a szereplőkről? 

 

Szilvi: A szereplők egytől egyig a gimnázium tanulói, úgy gondoltuk, hogy minden leheles táncost 

megkérdezünk, hogy vállalná-e az előadást. Többségük szerencsére igent mondott. A szavalókat 

eddig látott szereplésük alapján választottuk ki, az élő zenekar kérdése pedig egyértelmű volt, remek 

zenészekkel dolgoztunk együtt. 

 

Helga: Nehéz volt együttműködni a zenekarral? Együtt választottátok ki a zeneszámokat? 

 

Szabi: Igen, azokat nehezebb volt megoldani, de sikerült. A zenekarral könnyű volt dolgozni, nagyon 

rugalmasak a srácok. Alkalmazkodtak, szerettem a velük folytatott munkát. A próbák során sok új 

barátra tettünk szert, és ezeket a barátságokat a közös munkánk után is fent fogjuk tartani.  

 

Helga: Mikor tudtatok együtt lenni, próbálni? 

 

Szilvi: Próbálni nehezen tudtunk, mindenki rutinjához próbáltunk igazodni hétköznap. Közös próba 

pedig vasárnaponként volt. 
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Helga: A táncosok és a szavalók közösen próbáltak, vagy csak később vettétek át teljes egészében a 

műsort? 

 

Szabi: A szavalók és a táncosok próbája külön zajlott, és utólag gyúrtuk össze az egészet.  

 

Helga: Volt külső segítségetek az ünnepség megszervezésében, vagy mindent egyedül csináltatok? 

 

Szilvi: Forgó Katalin tanárnő segített a szervezésben, irodalmi anyagokat hozott a darabhoz, amiket 

közösen válogattunk ki, illetve ő bátorított minket egy-egy nehezebb pillanatban. :) Lóczi Péter pedig 

a Malomban lévő próbákon segített nekünk, hogy minden simán haladjon. A műsort színesítő videót 

egy ismerősünk csinálta, sőt a technikusunk is táncos. Nem utolsósorban maguk a táncosok is 

ötletekkel segítettek. 

 

Helga: Hogyan tudtátok a tánccal megformálni a 48-as történéseket, eseményeket? 

 

Szilvi: Ez a műsor nem csak konkrétan a 48-as eseményeket mutatja be. Próbáltunk olyan érzelmeket 

színpadra vinni, amelyek közel állnak a diákokhoz, átérezhetők számukra. A tánc, a mimika, a 

színpadi játék és a zene pedig többet mond a szavaknál, így ebben a műsorban ez került előtérbe a 

történelmi beszámolók helyett. 

 

Helga: Készítettetek saját koreográfiát is?  

 

Szabi: Az összes koreográfiát mi készítettük, minden a mi ötleteinkből való.  

 

Helga: Mire fordítottátok a legtöbb időt? Inkább a táncok és a szavalások külön-külön 

gyakorlására vagy az összpróbára?  

 

Szabi: A külön-külön próbákra, de itt mindenki tapasztaltabb táncos, szavaló, zenész. Ide 

összeválogattuk a Lehel legtehetségesebb emberei közül majdnem mindenkit. Én örülök, hogy velük 

dolgozhattam, és szerettem velük dolgozni. Bevallom, a végére már kezdtem belefáradni, ráadásul 

Szilvi és én is megbetegedtünk, így elég nehéz volt, de együttes erővel megoldottuk. 

 

Helga: Nehéz volt a szervezés, vagy könnyen tudtatok együtt dolgozni? Hamar összeszokott a 

csapat? 

 

Szilvi: Szabival az esetek többségében nem értettünk egyet, ő inkább biztosra akart menni, én 

vakmerőbb vagyok. Számomra kihívás volt alkalmazkodni egy másik emberhez. (Nem is beszélve 

Szabiról, akit néha-néha kikészítettem...) A táncos csapat eddig is jól ismerte egymást, a próbák még 

jobban összehoztak minket, a zenészeket eddig személyesen nem ismertük, de ahogy elkezdtek 

játszani, egy hullámhosszon mozogtunk. 

 

Úgy gondolom, a beszámolókból mindenki 

megismerhette az esetleges „kulisszatitkokat”. 

Reméljük, mindenki örömét lelte a műsorban, és ahogy 

riportalanyaim is említették, sikerült érzelmileg is 

megérinteni a közönséget. Ezúton is szeretném 

megköszönni Szilvinek és Szabinak, hogy időt 

szakítottak arra, hogy választ adjanak a kérdéseimre, és 

gratulálunk a csodálatos ünnepséghez. Vajon lesznek 

további bátor jelentkezők? 

 

Barnabás Helga 10/C 



Sas Dániel, az ifjú művészúr! 

Minden leheles diák számára ismerős lehet a Sas Dániel név. A Lehel Vezér Gimnázium 11. C osztályába járó 

tanuló kitűnik zongoratehetségével. Az interjúból bepillanthattok Dani zenei világába. 
 

Mikor és miért kezdtél el zongorázni?  

Szülői indíttatásra kezdtem el zongorázni, mivel édesapám több évtizede zenél, ezért ő ajánlotta fel, hogy mi 
lenne, ha megtanulnék zongorán játszani.Harmadik osztályos koromban beiratkoztam a Palotásy János 
Zeneiskolában, s zongoratanárnőm, Hagyó Lászlóné nyolc éve tanít zongorázni és készít fel különböző 
versenyekre. Bármennyire is hihetetlen az elején utáltam zongorázni. Ötödik vagy hatodik osztályos koromban a 

zongoratanárnőmmel felkészültem egy Törökszentmiklósi megyei zongoraversenyre, amit meg is nyertem, majd 
ennek a nemzetközi fordulóján is sikeresen a dobogóra állhattam, méghozzá az első helyre. Ennek 
eredményeként döntöttem úgy, hogy komolyabban foglalkozom a zongorával. 
 

Könnyűzenét vagy a komolyzenét preferálod jobban? 
Elsősorban ami a szívemhez közelebb áll az a komolyzene, amit versenyszerűen űzök. Emellett persze a 

könnyűzenét is nagyon szeretem. 

 
Játszol egy zenekarban, méghozzá a 4-es Metróban. Mesélj róla! 

A zenekar 2010-ben, a diáknapnak köszönhetően alakult meg, mikor összeálltunk egy jót zenélgetni. Kiderült, 
hogy másoknak is tetszett és persze nekünk is, ezáltal fordult komolyabbá. Két év elteltével még mindig nagyon 
aktív kis zenekarunk van, koncerteket adunk és különböző rendezvényekre, eseményekre is felkérnek minket, 
hogy mulatassuk a közönséget. A csapat tagjai Mihályi András, Horváth Richárd, Kovács Róbert és testvére 
Kovács Norbert, s persze jómagam. A zongora mellett énekelek is -amit nagyon szeretek csinálni-, de úgy 
gondolom, hogy a tehetségem a zongorában tűnik ki, nem pedig hangomban. Szerintem nem tudok énekelni, csak 

próbálgatok, habár pár ember szerint ez nem így van. Ízlések és pofonok… 
  

A zongorával kapcsolatban vannak komolyabb elképzeléseid? 

Vannak komolyabb elképzeléseim, ami nem tartozik a könnyűzene és az éneklés iránt. A legfőbb elképzelésem, 
hogy zongoraművész szeretnék lenni. Először Szent István Zeneművészeti Szakközépiskolába szeretnék 
bekerülni, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémia zongoraművész-tanár szakra. Próbálok minél többet 
gyakorolni, hogy a teljesítményem megfelelő legyen ahhoz, hogy felvegyenek. Ezért is lettem magántanuló, hogy 

az időmet leginkább a gyakorlásra szentelhessem. Ez mellett egy zongoraművészhez, Gulyás Istvánhoz járok 
meghallgatásokra.. Meglátta bennem a tehetséget, így szívesen segít. 

 

Mennyit gyakorolsz egy nap?  
Rengeteget zongorázok, mivel a gyakorlás teszi a mestert. Egy napom körülbelül úgy néz ki, hogy hajnali 

négykor csörög az ébresztőórám, és reggel nyolcig gyakorlok. Tanulok egy-két órát, úgy tíz óráig. Mivel 
magántanuló lettem ezért csak tíztől tizenkét óráig vagyok bent a gimnáziumban. Hazaérek gyakorlok egy kicsit, 

majd elmegyek zeneiskolába. Otthon pedig újra leülök a zongora elé gyakorolni. Néha pedig egy-két interjúra is 
van időm!  
 

Egy-két fontosabb versenyről megemlítenél pár szót? 

A Törökszentmiklósi zongoraverseny volt az, ami elindította az idáig lefutott kis karrieremet. A pozitív 
megerősítés hatására, itt éreztem azt, hogy ezt a dolgot nekem komolyabban kell továbbvinnem. Ha egy szakmai 
tekintélyű azt mondta, hogy ez jó, akkor én is elhittem, hogy ez tényleg jó. Pár hónappal ezelőtt, decemberben 
volt életem eddigi legnagyobb élménye. Részt vettem az V. Országos Zeneiskolai Ferenczy György 

Zongoraversenyen. 263 fiatal vett részt a versenyen 5 korcsoportban, és a saját korcsoportomból kiemelt első 
díjat kaptam. Ami még fontosabb nekem, hogy kaptam egy különdíjat - Ferenczy György Művészeti Díjat a 
Chopin művek kiváló előadásáért- 263 versenyzőből. Nagyon büszke vagyok erre a díjra, mivel ez egy tanár-diák 
díj. Nagyon hálás vagyok tanárnőmnek az eddigi munkájáért és a versenyekre való felkészülésekért és a sikeres 
eredményekért, amit a Ferenczy-díj is szimbolizál. A verseny idézete elgondolkodtató és igaz: „Sokan 
zongoráznak jól, de kevesen szépen.” 
A jövőben pedig lesz egy országos verseny, ahová Muhari Péterrel, négykezes társammal készülünk. A elődöntőn 

60 pontból 58 pontot szereztünk, így biztosan bekerültünk a döntőbe, ami Balassagyarmaton lesz áprilisban. 
Remélem szép eredményt fogunk elérni itt is.  

 
Reméljük, Daninak valóra válnak az álmai, és sok-sok felejthetetlen élménnyel gazdagítja meg életünket 

zongora előadásokkal és 4-es Metró koncertekkel. Így tovább és sok szerencsét a következő országos versenyhez!  
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Ebben a riportomban Kis Tibor, 12/B osztályos tanulót kérdeztem meg az egyéves Finnországi utazásáról.  

 

- Tibi, kérlek, mesélj nekünk arról, hogyan adódott ez a lehetőség, hogy egy évig 

Finnországban tanulj! 

- Édesapám egyik ismerősének köszönhetem, aki feldobta ezt az ötletet. Adtak egy tájékoztatót az 

iskoláról, ahová kimehettem, hogy tanulmányozzam. Egész gyorsan tudtam dönteni. Eldöntöttük, hogy 

akkor megpróbálom. Két hét múlva el is mentem meghallgatásra, hogy alkalmas vagyok-e arra, hogy kint 

tanuljak egy évig.  

 

- Nem féltél meghozni azt a döntést, hogy egy évig felfüggeszd a tanulmányaidat itt a 

Lehelben, és kimenj lakni egy olyan helyre, amit még nem is ismersz? 

- Akik ismernek, azok tudják, hogy nem olyan ember vagyok, aki megijed ilyen dolgoktól. Úgy gondoltam, 

van kedvem, és hát akkor miért is ne mennék ki? Tényleg tök idegen hely volt, nem ismertem senkit kint, 

de hát mi bajom lehet? Egy olyan szervezettel mentem ki, amelyik akármilyen gondom volt, egyből 

segített.  

 

- A szüleid hogyan álltak ehhez a dologhoz? 

- Édesapám az elejétől fogva támogatott. Édesanyám pedig az kezdetben még nagyon ellenezte a dolgot, de 

hát ő az a tipikus anyuka, hogy az ő kicsi fia ne menjen már ki egy másik országba úgy, hogy haza sem jön 

egy évig. Persze nehéz volt mindkettőnknek, de tudtuk, ez egy nagy lehetőség, amit nem hagyhattam ki.  

 

- Mesélj nekünk az ottani kultúráról, a diákok életéről és arról, hogy miben más a 

finnországi élet! 
- Erről nagyon sokat tudnék mesélni. Teljesen más az ottani kultúra. Az emberek nem olyan közvetlenek 

egymással, mint itt. Megvan a távolság két ember között. Olyan, hogy puszi-puszi nincsen. Én 3 hónapig 

nem kaptam puszit baráttól. Például egy családban, ha a gyerek elmegy otthonról, akkor nem az van, hogy 

puszi, vigyázz magadra, hanem a gyerek mondja, hogy megyek el, válaszul pedig annyit kap, hogy 

szevasz. Az ölelés már nagy köszönésnek számít.  

 

- Mi tetszett neked legjobban Finnországban? 

- Igazából maga az ország és a haverok. Nehéz kialakítani normális barátságokat, de ha egy emberhez 

közel kerülsz, akkor az már egy életre szóló barátságot jelent. Annyira megbízhattam az ottani 

ismerőseimben, hogy tényleg az életemet is rá mertem volna bízni az ottani barátaimra. Meg a 

mentalitásuk tetszett nagyon. Nem adnak fel semmit, még egy lehetetlen helyzetből is felküzdik magukat.  

 

- Tudtál olyan barátokra szert tenni, akikkel most is tartod a kapcsolatot? 

Tudtam. Az őszi szünetben is kint voltam látogatóban Finnországban, és tényleg olyan érzés volt, mintha 

haza mentem volna. Ott is van annyi barátom, mint itt Magyarországon.  

 

- Megtanultál valamennyire finnül? 

- Egy év alatt sikerült megtanulnom elég jól beszélni. Megvan már a nyelvvizsgám finn nyelvből. Első 

szavam a kiitos volt, ami azt jelenti, hogy köszönöm.  

? 

 

- Először volt az első három hónap, amikor új volt minden. Nagyon élveztem kint lenni. Augusztus elején mentem. 

 14. 



 

 15. 

- Mennyire volt honvágyad a kint tartózkodásod idején? 

- Először volt az első három hónap, amikor új volt minden. Nagyon élveztem kint lenni. Augusztus 

elején mentem. Több mint 2 hónapja ment a suli, amikor elkezdett hiányozni Magyarország. 

Karácsonykor tört rám az, hogy jó lenne otthon lenni, de meg sem fordult a fejemben, hogy hazajövök, 

mivel egy évig kötelező volt ott maradni. Szerencsére azért elég jól teltek az ünnepek is, mivel a család, 

ahol laktam, úgy kezelt, mintha én is teljesen hozzájuk tartoznék, és én is kaptam ajándékot. Februártól 

júliusig pillanatok alatt eltelt az idő, mert annyira jó volt.  

 

- Nem volt fura úgy visszajönni, hogy az osztályod már elballagott, neked pedig egy új  

osztályközösségbe kellett kerülnöd? 

- Ez megint egy olyan helyzet volt, mint amikor kimentem. Egy új közösséghez érkeztem vissza is. Az 

új közösségnek pedig igazából örültem, mert új barátokat, új embereket ismertem meg. A régi 

osztályom tagjaival meg ugyanúgy tudom tartani a kapcsolatot telefonon és interneten is.  

 

- Mit mondanál az olyan diákoknak, akik kapnak egy nagy lehetőséget, de félnek 

belevágni az ismeretlenbe? 

- Igazából erre okos válasz nincsen, csak annyi, hogy hinni kell magunkban. 

 

 

Öztürk Fatma 

10/A 

 

 



 Interjú egy ex leheles fizika zsenivel 
 

Zsámboki Richárd a Lehel Vezér Gimnázium 

tanulója volt, és 2011-ben végzett tanulmányaival. 

Csodabogárnak tartották, egyesek már a zseni 

kifejezésig mentek. Most a Budapesti Műszaki Egyetem 

tanulója mechatronika szakon. És jut eszembe, ő a 

bátyám.  

 

 

MILYEN EREDMÉNYEID VANNAK? 

Nem szeretném a cikket az eredményeim felsorolásával hosszabbítani, szóval legyen elég annyi, hogy volt jó 

pár. Voltam fizika, matematika, földrajz, kémia és történelemversenyen. A legutóbbi kivételével általában 

dobogós helyezést értem el megyei szinten, és több országos fordulóba is bejutottam. A következő versenyek 

szerepeltek a „portfóliómon”, persze a teljesség igénye nélkül: Gordiusz, Kenguru és Arany Dániel 

matekversenyek, Mikola és Holló fizikaversenyek, Bacsó földrajzverseny és Irinyi kémiaverseny. Továbbá a 

matematika és fizika OKTV-k, és végül, de nem utolsó sorban a KöMal levelezős fizikaverseny.  

MELYIK VERSENYEREDMÉNYEDRE VAGY A LEGBÜSZKÉBB? 

Számomra a legjelentősebb eredményem a végzősként elért fizika OKTV országos 17. helyezése. Ezen kívül 

megemlíteném még a KöMal versenyen ugyanekkor elért országos 9. helyét, és a Gordiuszon kétszer is elért 

országos 23. hely. Meglepő, mintsem jelentős az Irinyi kémiaversenyen kétszer is elért országos 50-be 

jutásom, hiszem nem ez volt a fő iránya tanulmányaimnak. Nem versenyeredmény, de gimnáziumi 

pályafutásomat szépen összefoglalta a végzősként kapott Pro Talento díj, ami egyszerűbben megfogalmazva a 

megye legjobb tanulójának jár.  

SOKAT TANULTÁL?  

Szerencsére elég jó memóriával lettem megáldva, szóval a „sima” gimis tanulásra nem kellett sok időt 

szánnom. Nekem a tanulás általában a versenyekre, illetve az érettségire való felkészülés jelentette, amit 

nagyon komolyan vettem. Amennyivel kevesebb időbe telt a tények magoldása, annál több időt szenteltem a 

konkrét feladatok gyakorlására.  

MILYEN ÉRZÉS, HOGY CSODABOGÁRNAK TARTANAK? 

Nem mindegy, hogy az embert milyen csodabogárnak tartják. Én úgy érzem, és remélem, nem tévedek, hogy 

sose tartottak egy csöndes, visszahúzódó diáknak, inkább csak normális, de tehetséges fiatalnak. Hazudnék, 

ha azt mondanám, hogy nem élveztem. Sose voltam egy szerény típus, de szerintem sose vetettem el a 

sulykot. A gimnázium négy év alatt végig egyenrangúként kezeltek a többiek, és ha egy kicsit kívülállónak 

éreztem magam, az érzés mindig gyorsan továbbállt. 

HOGYAN EMLÉKSZEL VISSZA A GIMIS ÉVEIDRE? 

Én egyszerűen imádtam a gimnáziumot. Annak ellenére, hogy sokan hitték, hogy sosem szórakozok, bizony 

eljártam. Ami kicsit szebbé tette az egészet, hogy a tanulás könnyebben ment. Persze nekem is voltak 

nehezebb tantárgyak, és néha a kedvelt óráimon is megtörtént, hogy valami nem volt világos, de szerencsére 

sose elégedtem meg azzal, amit „könnyen” elérek, így mindenből a maximumot hoztam ki. Minden tanárt 

kedveltem, és azt hiszem, ez kölcsönös volt.  Még ma is szívesen bemegyek a Lehelbe, ha az időm (ami 

drasztikusan lecsökkent) is engedi, és meglepően gyorsan eltelik a délelőtt a tanáraim (és a huga - a szerk.) 

látogatásával. Összességében szerettem gimnazista lenni, egy negatív emlék sem merül fel bennem.  

ZSÁMBOKI ANNA 9/C 
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Tavaszi divat 
Frühling. Spring. Primavera. Tagsibol. Németül, angolul, olaszul, 

sőt filippínó nyelven is ugyanazt jelenti: tavasz. Közeledtével 

mindenki ugyanarra asszociál: több napsütés, magasabb hőmérséklet, 

rügyező fák, nyíló virágok... A természet hamarosan újra használni 

kezdi összes színét. Ha pedig általánosságban gondolkodunk el erről 

a csodás évszakról, akkor is ugyanaz jut eszünkbe: Az újjászületés, a 

vidámság, a fiatalság képzetét hívja elő belőlünk az irodalmi művek 

kedvelt kronotoposza. (Ha valaki esetleg nem kedveli az irodalmi 

műveket, esetleg nem tudja hova tenni a kronotoposz szót, kéretik 

nem túl nagy jelentőséget tulajdonítani ennek a kis kitérőnek, és 

mosolyogva továbbolvasni. Köszönöm.)  

A divat világában is általában az élénk színek megjelenéséből következtethetünk a tavasz közeledtére. 

2012-ben a mandarinszín lesz a trend, a többi kedvenc közé pedig a cukorkaszínek nagy családjának 

tagjai, mint például a babarózsaszín vagy a banánsárga tartoznak majd. Hódítanak a kockás és egyéb 

geometrikus minták; a rakott miniszoknya és a hordószoknya is divatba jön, akárcsak a ’60-as, ’70-es 

években. Több márka tavaszi kollekciójában is visszaköszön Afrika és Ázsia mintavilága, valamint 

gyakoriak lesznek a virág-, zöldség-, gyümölcs- és madármintás ruhák is.  

De vajon azt leszámítva, hogy minden bizonnyal 

paradicsomokkal díszített felsőben és papagájokkal 

spékelt nadrágban éljük majd mindennapjainkat a tavaszi 

hónapokban, mire számítsunk még? Nézzük a lábbelikre 

vonatkozó íratlan szabályokat! A legfontosabb: a lehető 

legfeltűnőbb cipőket húzzuk a lábunkra! A legújabb 

stíluselemek között egyaránt megjelenik a fodrokkal és 

masnikkal díszített cipő, a csipkeréteggel bevont 

bőrlábbeli vagy a bújtatott platformmal megemelt fekete 

cipő. 

Aki a körmeivel is a legfrissebb divatot szeretné követni, az nem árt, ha megbarátkozik a már régen 

látott színekkel. A visszafogott francia manikűr mellett tavasztól teret hódítanak az olyan vad színek, mint 

a lila, zöld vagy akár a hupikék. 

Frizura szempontjából a rövid, kisfiús és a hosszú, 

kócos egyaránt trendi lesz majd 2012 tavaszán. A 

kontyokat kicsire és dúsra fogják elkészíteni a 

divatdiktátorok. A ’70-es évek stílusa a mai napig 

egyszerű és praktikus: a hosszú hajat szabadon engedjük 

és középen elválasztjuk – kész is a 2012-es tavaszi 

divatnak megfelelő frizura. A szabálytalan hajkorona 

szintén nagyon trendi lesz: lezserséget és pajkosságot 

kölcsönöz viselőjének. A fonott haj egyik speciális 

altípusa is divatba jön. Egyetlen fonott tincs a homlokra 

vezetve – ez lesz a hosszú hajúak másik alternatívája a 

divatos hajviselet szempontjából. 

New Yorkban, Párizsban, Milánóban és a többi divatfellegvárban már bemutattak néhány tavaszi 

kollekciót a nagyérdeműnek. Victoria Beckham macskás motívumokkal sokkolta a közönséget, míg más 

tervező ruhadarabjain lilahagymafejekkel és cukkinival teli „veteményeskert” okozott infarktus közeli 
 17. 
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New Yorkban, Párizsban, Milánóban és a többi divatfellegvárban már bemutattak néhány tavaszi 

kollekciót a nagyérdeműnek. Victoria Beckham macskás motívumokkal sokkolta a közönséget, míg más 

tervező ruhadarabjain lilahagymafejekkel és cukkinival teli „veteményeskert” okozott infarktus közeli 

állapotot a megtekintőknél. Ha ez még nem lenne elég: 101 kiskutyás mintákkal díszített ruhákat is 

vonultattak fel különböző pasztellszínekre festett hajú modellek...  

Most, hogy megtudtuk, mit tart trendinek idén Victoria, már csak az hiányzik a teljes boldogsághoz, hogy 

David Beckham és a férfi nem egyéb nemes példányai számára várható 2012-es tavaszi divatot is 

megénekeljük. Elegancia: szövetnadrág, zakó, ing - fekete, barna és szürke árnyalatokban, kiegészítőként 

pedig a kissé feledésbe merült kalap.  

Ezekkel a színekkel az őszt is jellemezhetnénk. Borongós, szürke idő, vörösesbarna 

falevelek...Nemsokára eljön majd ez is, mert van, ami évszázadok óta nem változik: a természet 

körforgása. Tél után mindig beköszönt a tavasz, tavasz után nyár lesz és így tovább. A természet 

folyamatosan váltogatja az ecsetei színét. Most előveszi a világos, üde árnyalatokat, tavaszt varázsol a 

környezetünkbe és a szívünkbe egyaránt. Ha szerencsések leszünk,  ez sokáig így marad (ha nem, még 

mindig vigasztalódhatunk egy barackszínű alapon kanári- és sárgarépamintás rucival - talán Victoria 

Beckham is kiegyezne vele...)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varga Virág 10/C 

 

 



Gyöngyszemeink 
 

19. 

BALAJTI -TÓTH KRISTÓF 9/A – MAKETTEZÉS 

 

- Mikor és miért kezdtél el makettezni? 

- Három éve talán, anyu egyik barátjánál láttam, és 

nagyon megtetszett. 

- Mesélj nekünk a makettezésről! 

- Külön adottság nem kell hozzá, csak egy minimális 

kézügyesség. Általában mindenki „szakosodik” valamire, 

én diorámára méretarányosan lekicsinyített, élethű, II. 

világháborús tankokat szoktam készíteni, de hajókat, 

repülőket és más harci járműveket is lehet alkotni. 

- Hogyan készül egy makett? 

- Először össze kell szerelni a darabjait, csiszolni, tömíteni kell, majd elkészíteni az esőnyomokat, 

olajfoltokat, a koszt és a sarat, hogy minél élethűbb legyen. 

- Mennyi ideig tart, míg elkészíted egy tank makettjét? 

- Mostanában nincs sok időm rá, de mindennap 10-15 percet foglalkozom vele, és körülbelül két hónap 

alatt elkészül. 

- Ha az információim nem csalnak, nagyon sok versenyre jársz, és szép helyezésekkel végzel. Mesélj kicsit az 

eredményeidről! 

- Az első versenyem Jászberényben volt, különdíjas lettem. Igazán örültem neki, de amire a legbüszkébb 

vagyok, az egy mosonmagyaróvári versenyeredményem. Négy ország képviselői minden kategóriában 

kiválasztották a legélethűbb makettet, és az én kategóriámban a 2. helyet értem el. De jártam már 

külföldön is, legutóbb Szlovákiában, ahol 3. helyezett lettem. 

- Vannak kitűzött céljaid? 

- Persze! Nagy álmom, hogy megnyerjem a Mester Levelet. Ez azt jelenti, hogy felnőtt kategóriában a 90% 

feletti pontszámot kapok. Tulajdonképpen, hogy a makettem tökéletesen élethű. 

Csak így tovább!  

 

 

KISS FRUZSINA 9/A - AEROBIK 

- Mikor és miért kezdtél el aerobikozni? 

- Már az oviban is aerobikoztam, de komolyabban 3. óta 

foglalkozom ezzel a sporttal. Azért kezdtem el, mert szerintem ez 

egy nagyon jó mozgásforma, fejleszti az állóképességet és a 

kitartást. 

- Milyen gyakran vannak edzéseid? 

- Hetente 3-4. Versenyek előtt 4-5. 

- Milyen versenyeredményeid vannak, és melyikre vagy a 

legbüszkébb? 

- Csapatban országos 3. hely, egyéniben a legjobb diákolimpiai 5. 

hely, de mégis a legbüszkébb arra vagyok, amikor Hollandiában, 

csapatban 1. helyezettek, trióban pedig 2. helyezettek lettünk.  

- Mik a terveid az aerobikkal kapcsolatban? 

- Amíg van rá lehetőségem, addig mindenképp, szeretném folytatni, szeretnék még sok 

versenyen részt venni és minél jobb eredményeket elérni.  

- További sok sikert kívánok!  

 

 

 



 

20. 

HAMBERGER SAROLTA 10/C – RAJZOLÁS 

Mikor kezdtél el komolyabban foglalkozni a rajzolással? 

- Óvodában, Nagyné Koncz Évi néni rajzszakkörén, minden 

oviból keresett jól rajzolókat, és engem is beválogattak. 

Körülbelül 5 éves lehettem. 

- Nem semmi, hogy ennyire fiatalon kezdted. A versenyekkel hogy 

állsz? 

- Szintén oviban az első versenyemen 3 könyvet nyertem. Egy 

télapós rajzpályázat volt, és emlékszem, egy légballonos télapót 

rajzoltam.  

- Esetleg ez a télapós rajzod megvan még? 

- Sajnos nincsen, mert nem adják vissza a rajzpályázatokról. 

-  Mostanában részt veszel valamiféle pályázaton? 

 

- A minap történt meg velem, hogy kivittem gyanútlanul Csibi kutyám sétáltatni, és 

összefutottam egy barátnőm nővérével, aki elújságolta nekem, hogy egy rajzpályázaton 2. 

helyezett lettem. Majd sétáltam tovább, találkoztam egy másik ismerősömmel: Sári, tudtad, hogy 

nyertél ezen meg ezen?? Igazán ebből csak Csibi kutyám járt jól.  

- Aranyos történet. Melyik az a rajzod, amelyre a legbüszkébb vagy? 

- Igazán kettőre vagyok a legbüszkébb. Az egyik, amikor alsóban meghívtak a Parlamentbe és a 

rajzomból képeslap készült. A másik pedig, amikor a rajzomból óriásplakát készült, és az M1-be 

is meghívtak. 

 - Meg is értem őket, a rajzaidat elnézve tényleg nagyon tehetséges vagy!  

 Vannak terveid a rajzzal kapcsolatban? 

- A matekkal szeretném folytatni, de hobbi szinten nagyon szívesen fogom csinálni.  

 - Na most egy picit a technikádról. Meddig készítesz egy rajzot? 

- Ez nagyon függ a rajztól, van, hogy fél óra, de olyan is előfordult már, hogy egy héten át 

mindennap rajzoltam. Meg persze a kedvemtől is függ.  

-  Van más egyéb rajzzal kapcsolatos dolog, amit szeretnél elmondani?  

- Az egyik osztálytársam megkérdezte, miért van minden rajzomon gitár. Mert imádok gitározni! 

 

 Köszönöm ezt a jó kis beszélgetés, egy élmény volt.  

 

 

Mutasd meg! 
Mindenkiben megbújik valamilyenfajta tehetség.  

Benned is! 

Ha szeretsz rajzolni, festeni, fényképezni, írni, költeni, énekelni, 

zenélni, és szeretnéd mindezt megmutatni, küldd el alkotásod a 

lehelujsag@hotmail.com e-mail címre! 

 
 



 

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 

Balog Vanessza 

Banka Csilla 

Barnabás Helga 

Berkó Boglárka 

Faragó Barbara 

  

 

 

 

 

 

 

Farkas Ibolya 

Horváth Boglárka 

Mihályi Zsuzsanna  

Öztürk Fatma 

Varga Virág 

Verseczki Brigitta 

Zsámboki Anna 
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