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Megtaláltok minket a 

lehelujsag@hotmail.com 

e-mail címen és 

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

 

 

                                                           L, mint: – Lehetőségünk van 245 éves  

                                                          tapasztalatra építve a legmodernebb  

                                                         felszerelésekkel megalapozni diákjaink jövőjét. 

                                                       E, mint: – Egyike vagyunk az ország legjobb  

                                                     középiskoláinak, így olyan ismereteket oktatunk,  

                                                 amelyek megállják helyüket a versenyek, a 

                                             továbbtanulás és a munka világában. 

                                      H, mint: – Ha itt tanulsz, nemcsak a kötelező tananyagra,  

de jól képzett és felkészült tanárainktól kiegészítésekre, hasznos tudnivalókra is 

szert tehetsz. 

E, mint: – Egyedül itt csak akkor vagy, ha akarsz. … mindig történik valami. 

L, mint: – Lehet tűz vagy jégeső, iskolánkba mindig élmény járni. … 

   Szavazzatok a gimnáziumra ezen az  elérhetőségen, hogy Az év sulija címet 

     magáénak  tudhassa:  

HTTP://AZEVSULIJA.HU/JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK/LEHEL-VEZER-GIMNAZIUM/ 

Hello, Lehel! 
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E-mail 
 



 

4. 

 

Hírmorzsák 
 

„Nyílt Taekwon-Do Európa Bajnokság 

Wieliczka-Lengyelország 2012. 

A Lehel Vezér Gimnázium tanulója,  

Kovács Karina Formagyakorlat sárga 

öves kategória 2. hely; 

 Küzdelem +55 kg 3. hely.” 

„A "Hidak összekötnek" c. országos 

rajzpályázat I. díját több ezer 

pályamunkából Katona Dorina 5.N 

osztályos tanuló nyerte. Díjazásban 

részesült még Sándor Petra 8.N osztályos 

tanuló is. Mindkettőjük felkészítő tanára: 

Velkeiné Pócz Ilona. Gratulálunk a 

gyönyörű eredményhez!” 
 

 

Az országos AIDS-prevenciós versenyen 

méltón képviselték iskolánkat és 

szerezték meg a megyei I. helyet: Berkó 

Boglárka 10.N, Báró Anna és Kövér 

Evelin 11.N osztályos tanulók. 

Felkészítő tanáruk Berkóné György 

Ildikó volt. Gratulálunk!  

 

Születésnapját ünnepelte az LVG férfikara novemberben. A megalakulása óta eltelt öt 

évben számtalan jeles eseményen szórakoztatta már a közönséget a Lehel Vezér 

Gimnázium Férfikara. A Deméné Ilonka Gabriella tanárnő vezényletével működő,  a 

diákok részvételétől függően 30-35 tagot számláló kórus állandó szereplőjévé vált a 

jászberényi, sőt a jászsági kulturális életnek is. Bár megalakulása óta még csak 5 év telt 

el, megannyi rendezvényen bizonyították már rátermettségüket a zömmel a Lehel Vezér 

Gimnázium tanáraiból, dolgozóiból és diákjaiból álló kórus tagjai. Felléptek már jász 

világtalálkozón, megannyi kiállítás megnyitóján, két alkalommal is kiereszthették már 

hangjukat a Pedagóguskórusok Országos Találkozóján. 

A Lehel Vezér Gimnázium 7. osztályos 

csapata a Bolyai Matematika 

Csapatversenyen országos 5. helyezést 

ért el (26 csapat közül). Nagy gratuláció 

Horváth Hilda Abigélnek, Farkas 

Istvánnak, Gyarmati Zalánnak és 

Németh Balázsnak,  továbbá Szabóné 

Gecse Anikó tanárnőnek, mint felkészítő 

pedagógusnak! 

EGÉSZSÉGNAP 2012 

A nagy sikerrel megrendezett Egészségnap 

során minden osztály megmutatta, hogy 

mennyire folytat egészséges életmódot, 

mennyire mozog otthonosan a konyhában 

és milyen nagy kreativitással van 

megáldva! Senkiben nem kellett 

csalódnunk, minden osztály bizonyított és 

helytállt! 

A biológia munkaközösség szakmai zsűrije 

a 7.N osztályt (osztályfőnök: Szabóné Gecse 

Anikó) nevezte meg nyertesként, , ám a 

szavazás győztese a 10.C osztály 

(osztályfőnök: Bartókiné Koczka Éva) lett. 

(Köszönet a zsűrinek: Csörgő Terézia 

tanárnő, Turi István tanár úr, Dr. Pető 

Katalin iskolaorvos) 

 

 

Forrás:  

http://www.facebook.com/

pages/Lehel-Vezér-

Gimnázium 



 

1935. október 24. 
Minden magyar ember nevében beszélhetek: hogyha ezt a dátumot meghallom, egyetlen dolog jut 

eszembe. Egyetlen egy esemény, amikor az elkeseredetten szabadságáért küzdő nép megütközött 

egy elnyomó nagyhatalommal. Amikor egész Európában egy kis ország nevét zengte a sajtó. 

„Magyarország.” Az ország, ami nemet mondott az elnyomásra. 

Minden évben megemlékezünk erről a neves eseményről, idén is így tettünk. A Lehel Vezér 

Gimnázium K-arcok névre hallgató színjátszó csoportja előadásában tekinthettük meg a „Piszkos 

kezek” című darabot.  

A mű alapja 1946-ban keletkezett, mikor is Hamza D. Ákos és Jean-Paul Sartre közösen dolgozott 

egy filmterven. A történet középpontjában egy egykori munkásvezér, mára bukott diktátorrá lett 

férfi pere áll, aki a 7 évvel ezelőtti forradalom során magához ragadta a hatalmat. A vád szerint a 

forradalmat elárulta, parasztok tömegét deportáltatta, emellett pedig számos ember vére tapad 

kezéhez. A per során különböző szemszögekből tekinthetjük meg a múlt eseményeit, amíg el nem 

jutunk a sorsdöntő ítélethozás pillanatáig.  

A színjátszósok a forgatókönyv fennmaradt töredékei alapján alakították saját darabjukat, ami a 

jövőben játszódik és egyfajta figyelmeztető jelleggel is bír…  

 

Rendező: Fekete - Szabó Anikó 

Rendezőasszisztens: Réti Tamás  

Szereplők: 

- Jean Aguerra - Réti Tamás 

- Őr - Simon Renáta 

- Francine - Rigó Renáta 

- Suzanne Terrier - Kővári Kata 

- Ügyész - Fecske Kálmán 

- Ügyvéd - Bugyi Nikolett 

- Darieu Soleyn - Keszei Dóra 

- Asszisztens - Dorozsmai Bori 

- Schoelcher - Csirmaz Luca 

- Hélène Borge - Fülöp Ildikó 

- Lucien Drelitsch - Lénárth Ádám 

- Benga - Szabó Zsanett 

 

 

Az iskola színjátszó csoportját már Facebookon is megtalálhatjátok: 

http://www.facebook.com/karcoktarsulat  
 

A darabot illetően a teljes előadást 2013-ban tekinthetitek meg, a 

részletekről értesítünk benneteket! 

 

 

Balog Vanessza 10/A 
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Angliában jártunk  

 

Szeptember 20-án a Lehel Vezér Gimnázium elől útnak indult a több  

mint 60 főnyi társaság, hogy meghódítsák a szigetországot, Angliát…  

Ausztrián, Németországon, Belgiumon és Franciaországon át vezetett a 
kalandos út - közben rengeteg megállóval és élménnyel -, amíg elértük a 
Csalagutat. Ezen keresztül jutottunk el végül Angliába.  

Az első állomásunk Dover volt, ahol megnézhettük a híres fehér sziklákat, és a bátrak 

megmártózhattak a jéghideg tengerben… persze, csak a lábukkal! Ezután Canterburyt fedezhettük fel. 

Gyönyörű macskaköves utcákkal, boltokkal, utcazenészekkel… A város nevezetessége a gótikus 

stílusban épült érsekség, ahova szintén betekintést nyerhettünk. Ezen a napon délután értünk el a 

szállásra (Allhallows), amely nem messze volt Londontól, a Temze partján. A kilátás gyönyörű volt a 

mobilházakból, ám a hely kicsit szűkösnek bizonyult hét ember számára.  

A következő napokban Anglia rengeteg nevezetességét tekinthettük meg. Londonba több 

alkalommal is ellátogattunk. A harmadik napon végre saját szemünkkel láthattuk a világhírű 

épületeket, tereket, múzeumokat a fővárosban: Parlament, Big Ben, Whitehall, Downing Street 10, 

Buckingham Palota, St. James’ Park, Piccadilly Circus, Soho, China Town, Covent Garden, Trafalgar 

tér, National Gallery.  

A negyedik nap ismét Londonba mentünk. Három múzeumot jártunk be: Natural History, Victoria 

& Albert és Science Museum. Hajókáztunk a Temzén; ez eléggé maradandó élmény, mert egész nap 

zuhogott az eső, a hajó teteje pedig folyamatosan eresztette be a vizet az utastérbe, nagyon fáztunk… 

Ezután gyalogosan keltünk át a Tower hídon, ahol pont a hídnyitásra értünk oda. Különleges élmény 

volt megnézni, hogy hogyan emelkedik fel a híd, többen videót is készítettek róla.  

Az ötödik nap az eddiginél korábbi, hajnali kelés és az Angliában megszokott zuhogó eső és erős 

szél ellenére jól sikerült. Avebury kőköréhez látogattunk, ahol kipróbálhattuk, hogy tényleg 

varázslatos energiája van-e a köveknek, úgy, ahogy mondják… Aztán a Stonehenge-hez utaztunk. 

Ezek után megnéztük Arthur király kerekasztalát Winchesterben. A város hasonló Canterburyhez, 

macskaköves utcák jellemzik és kis boltok.  

A következő nap újra Londonba látogattunk. A rengeteg lépcsőn felmásztunk a Szent Pál 

katedrális kupolájába, ahonnan varázslatos kilátás tárult elénk. Délután felfedeztük a British Múzeum 

kiállításait, ahol többek között a Rosetti-kő is megtalálható.  Ezután sokak számára várva várt 

program, az Oxford Streeten eltöltött néhány óra vásárolgatás, a szuvenírek beszerzése következett.  

Hetedik nap: a Tengerészeti Múzeum és a világóra megtekintése Greenwichben. Aztán következett 

Madame Tussauds panoptikuma, amely mindenki számára felejthetetlen élményt nyújtott. 

Hírességekkel, mint például a Beatles, Johnny Depp vagy Michael Jackson lehetett fényképezkedni. 

A horror pincében pedig egymás után hangzottak fel a sikítások. A panoptikum végén egy rövid 4D-s 

filmet vetítettek, hogy mitől 4D-s? Különböző effektekkel vittek bele szinte bennünket is a filmbe, a 

szuperhősök repülésekor például levegőt fújtak a lábunkhoz, ezzel érzékeltetve a filmvásznon látott 

képeket. Nagyon izgalmas volt! 

Az utolsó nap a csodálatos leedsi kastélyba és a körülötte található fantasztikus udvarba 

nyerhettünk bepillantást. A kastélyban berendezett szobák voltak. Az udvaron rengeteg madár pihent 

és úszott a tóban. Volt egy labirintus, amelyet mi is kipróbálhattunk. A közepén lévő kilátóba való 

bejutás nem ment könnyen, de végül mindenki megtalálta a helyes utat. A labirintus mellett volt egy 

kis bolt, ahol néhányan megkóstolták az ínycsiklandó fagylaltokat. Végül Rochesterbe látogattunk. Itt 

a híres antikváriumokat kereshettük fel.  

  6. 



7. 

 

Másnap a nehézkes bepakolás után útnak indultunk; ezúttal hazafelé. Megálltunk Brugge-ben, ahol 

bevásároltunk a híres belga csokikból.  

A hazaút talán rövidebbnek tűnt, mint az odafelé való utazás, hiszen mindenki fáradt volt. 

Körülbelül délután 2-3 óra között értünk haza.  

Szerintem az egész csoport számára felejthetetlen élményt adott ez a tíz nap. Rengeteg nevetés és 

vicces történetek fognak emlékeztetni bennünket Angliára. Új helyeket, városokat, kultúrát 

ismerhettünk meg. Azt hiszem, mindenki nevében köszönetet mondhatok a tanároknak, akik rengeteg 

energiát fektettek az út szervezésébe, és végig is kísértek bennünket rajta; valamint köszönet illeti 

szüleinket is, akik segítettek abban, hogy részünk lehessen ebben az örökké tartó élményben.  

 

 

A Szent Pál- székesegyház előtt 

Barnabás Helga 11/C 
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Gondolatok az 

Olimpiáról 
 

 

Kétféle ember létezik a világon: az egyik, aki csak nézi a sportot, a másik pedig, 

aki csinálja is. Így vagy úgy, de - az idősektől a fiatalokig - mindenki érintett a 

témában. Nincs olyan földlakó, aki ne ismerné a világ legjelentősebb sport 

rendezvényét: az olimpiát. A médián keresztül mindenki értesül a négyévente 

megrendezett eseményről. De vajon ismerik az emberek, hogy honnan ered ez a 

szép hagyomány, és hogy mi magyarok milyen sikeresek vagyunk az 

olimpiákon? Erről szeretnék megosztani néhány gondolatot az olvasókkal.  

 

Az olimpia hagyománya az ókorból ered. Az első ókori olimpiát Zeusz tiszteletére i. e. 776-ban rendezték a 

görögországi Olümpiában. Az első olimpiákon még nem volt túlságosan színes a programkínálat, ugyanis a 

verseny egyetlenegy számból állt: a stadionfutásból. Kr. e. 724-től jelentek meg újabb sportágak a programban. 

A játékok idején szent fegyvernyugvást hirdettek, és ezt a poliszok az olimpia alatt mindvégig tiszteletben  

tartották. Az ókori olimpiák történetében nem ment ritkaságszámba, hogy a versenyzők az életükkel fizettek 

kitartásukért, viszont a csalást is keményen büntették. A győztesek nagy tiszteletben részesítették. Az utolsó 

ókori olimpiát Kr. u. 393-ban rendezték meg. 

Az olimpiai eszmét 1896-ban Pierre de Coubertin báró elevenítette fel, 

és ő volt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) megalakításának 

kezdeményezője is.  

A világ legismertebb szimbóluma: az olimpiai 5 karika is Coubertin 

ötlete alapján keletkezett.  

Az öt egybefonódó karika szimbolizálja az öt kontinens egységét. Ez a 

szimbólum szerepel fehér alapon az olimpiai zászlón is. Az öt karika színei (fehér, vörös, kék, zöld, sárga és 

fekete) közül legalább egy a világ minden nemzetének zászlajában szerepel.  

 

Az újkori Olimpiák szülőatyja egész életét az olimpiai játékoknak szentelte 1937-ben bekövetkezett haláláig. 

Svájcban - a Genfi-tó partján található - Lausanne-ban temették el, ám szíve a görögországi Olümpiában 

nyugszik. 

Kezdetben csak nyári olimpiát rendeztek, 1924-től rendezik meg a téli sportágak olimpiáját is. A 4 évente 

megtartott olimpiai játékok a világ legfontosabb eseményei közé tartoznak. 

 

A 2012. évi nyári olimpiai játékokat hivatalos nevén a XXX. nyári olimpiai játékokat 2012. július 27. és 

augusztus 12. között rendezték meg Anglia fővárosában, Londonban. A rendezvényt a 2012. augusztus 29. és 

szeptember 9. között zajlott 2012. évi nyári paralimpiai játékok követte.  

 

A 2012-es játékok megrendezésével London lett az első város, amely háromszor rendezhetett újkori nyári 

olimpiát, mivel korábban 1908-ban és 1948-ban is e sportesemény házigazdája volt.  

 

A 2012. évi nyári olimpiai játékokon összesen 26 sport 39 sportága vett részt, 204 nemzet képviseltette 

magát, összesen 10 500 sportolóval, akik 34 helyszínen küzdöttek egymással. 

 

A magyarok 158 fővel utaztak ki, 24 sportágban, 125 versenyszámban volt magyar érdekeltség. A létszám 

legnagyobb csoportja az úszóké volt 32 fővel, és volt három sportcsapatunk is: férfi, női vízilabda és férfi 

kézilabda. Még két érdekes adat: a kiutazott sportolók 60%-át tették ki a férfiak, kor szerint pedig a legidősebb 

résztvevő 44 éves (Bognár Richárd sportlövő), a legifjabb pedig 15 éves volt (Szilágyi Liliána úszó).  

A londoni játékok két hete alatt 28 világrekord dőlt meg, közülük kilenc úszásban, hat a kerékpáros 

versenyszámokban, ugyanennyi súlyemelésben, a többi egyéb sportágakban. 
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Mi, magyarok is elértünk világrekordot: Gyurta Dániel 2:07.28 perces világcsúccsal nyert aranyérmet 200 

méteres mellúszásban. 

De a világrekord már a csúcsok csúcsa, s emellett még sok szép eredménnyel büszkélkedhetünk, mert 

honfitársaink kitettek magukért Londonban, és 11 érmet hoztak haza Magyarország dicsőségére: 

 

ARANY: 

Szilágyi Áron, vívás (kard, egyéni)  

Gyurta Dániel, úszás (200 m mell)  

Berki Krisztián, torna (lólengés) 

Pars Krisztián, atlétika (kalapácsvetés) 

Dombi Rudolf, Kökény Roland, kajak-kenu (K-2, 1000 m) 

Szabó Gabriella, Kozák Danuta, Kovács Katalin, Fazekas Krisztina, kajak-kenu (K-4, 500 m) 

EZÜST: 

Ungvári Miklós, cselgáncs (66 kg) 

Lőrincz Tamás, birkózás (kötöttfogású 66 kg)  

BRONZ: 

Csernoviczki Éva, cselgáncs (48 kg) 

Cseh László, úszás (200 m vegyes) 

Módos Péter, birkózás (kötöttfogású 55 kg)  

 

Minden dicséretet és köszönetet megérdemelnek azok, akik sok-sok év megveszített munka után képviselik a 

magyar színeket, dicsőséget hozva csodálatos teljesítményükkel a magyar honnak. Az olimpián elért eredmény 

alapján a nemzetek rangsorában a 9. helyet foglaljuk el olyan nagy hatalmak mögött, mint például az USA, 

Kína, Nagy-Britannia, azonban nem igazán szerencsés pusztán az érmek számának összevetése, hiszen a 

lakosság száma, a GDP nagyon eltér a világ országaiban. Ha például az aranyérmek számát viszonyítjuk a 

lakosság számához, máris előkelőbb helyre kerülünk: az 5.-ek vagyunk ebben az összehasonlításban.  

 

Az olimpia egyértelműen a sportversenyek megállíthatatlan fejlődését, haladását szemlélteti, hiszen 

világcsúcsok dőlnek meg a szemünk láttára, és a "Citius, altius, fortius" („Gyorsabban, magasabbra 

erősebben”) mottó mindannyiszor látványosan érvényesül, a sportolók hihetetlen teljesítményének 

köszönhetően. 

 

Az olimpiai eskü az élet bármely területén útmutatást adhat mindannyiunknak - tanulásban és munkában is. 

 

„A legfontosabb dolog az olimpiai játékokban nem a győzelem, hanem a részvétel, hasonlóan az élethez: 

nem a diadal: az igyekezet a fontosabb. A legalapvetőbb dolog nem az, hogy legyőzd társaid, hanem hogy 

küzdj jól.” 

 

 

Írta: Kis Dorottya 11/A 
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Tégl{, tejszính{| és {lm{… 

 

Nos, megkezdődött a Lehel Vezér Gimnázium újabb tanéve. A levelek hullnak, az épületek sárgulnak, és a 

diákok újra élettel töltik meg iskolánk falait. Az öreg csatalovak mellé, akik már becsukott szemmel is 

képesek végigmenni a folyosón, friss hús érkezett, kilencedikes diákok képében.  Az első pár hétben 

láthatólag kissé bizonytalanul bolyongtak az iskolában, valószínűleg néhányan párszor el is tévedtek.  Ezért 

aztán be kellett őket avatni. Az idei évben tényleg nagyon jó bundásavatót szerveztek a felsőbb évfolyamosok.  

Az osztályoknak előre el kellett készíteniük egy közös produkciót, amivel bemutatkoznak az iskola színe -java 

előtt.  Ott aztán volt minden! Szerepjáték, éneklés, néptánccal kevert gangam style. Merem állítani, az előadás 

nemcsak az előadóknak, de a nézőknek is élvezetes volt. Tóth Enikő a 9/B osztály diákja így nyilatkozott: 

 ,, Hát, nekem a közös produkció tetszett a legjobban, mert sokat nevettünk, és szabadjára engedhettem a 

fantáziámat.”  Ezenkívül még volt karaoke és almahalászat is. Az éneklő diákok felejthetetlen élményt 

nyújtottak. Nem minden dal volt tökéletes, de hogy viccesek voltak, az biztos.  És hát az almahalászat…jó 

ötlet volt, bár szegény kilencedikesek eláztak.  

Ezenkívül volt még sminkelés és téglaeladás. Magyarázom. Az osztályok azt a feladatot kapták, hogy 

díszítsenek fel saját ízlésük szerint egy-egy téglát, majd ezeket el kellett adni a járókelőknek. A nyertes az 

volt, akinek sikerült a legtöbbet keresnie az eladással. Ez az összeg, nem csalás, nem ámítás, 1200 Ft volt.  

Ezúton is köszönjük a kedves vásárlónak! A másik feladatnál minden osztálynak egy-egy fiút kellett 

kisminkelnie. ,, Jó volt, mert mindig is ki akartam sminkelni egy fiút…szegény srác!”- mondta Enikő.   

Egy másik feladat volt a szinte elengedhetetlen lufiborotválás. Nagyon ügyesen csinálták a diákok, egy lufi 

sem durrant ki ideje korán. Csak azért a sok, finom tejszínhabért kár. Ezenkívül még volt ízfelismerős feladat 

is. Rengeteg étel és ital egy folyadékban. Tejszín, paradicsomlé, kávé…bele se merek gondolni, milyen íze 

volt! 

Az utolsó feladat, amelynek le fogom írni a menetét, az az emberkeresés volt. Az osztályokból 2-2 embernek 

ki kellett mennie az utcára, és behoznia a gimi udvarába a legidősebb embert a környékről. ,, Szerintem jó 

volt, bár választhattak volna valami kevésbé sértő tulajdonságot,…mondjuk a legmagasabbat vagy a 

legalacsonyabb.” Mindenesetre szerintem a bácsik és nénik élvezték, hogy  a figyelem középpontjában 

lehetnek.   

Vicces volt, sokat nevettem, és kicsit jobban összeismerkedhettünk a programon a tizedikesekkel és az 

osztálytársaimmal is.” Igen, Enikő, azt hiszem, ebben egyetérthetünk. Nagyon jó bundásavatót hoztak össze a 

felsőbb évfolyamosok. Ezúton is szeretnék gratulálni nekik, és köszönöm Enikőnek az együttműködést. 

Végszóként csak annyit, hogy remélem, jövőre is ugyanilyen fantasztikus beavatáson vesznek részt az 

újoncok. 

Banka Csilla 9/N  

 



 

A képekért köszönet Sárközy Áronn{k! 
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A februári történelmi vetélkedő után most újra részt vehettek egy játékos feladatban! Ezúttal 

néhány irodalmi fogalomra, kiemelkedő alkotásra és személyre vonatkozó kérdés segítségével 

szerezhetitek meg a nyereményt: egy ötöst irodalomból. Iskolánk magyar szakos tanárai 

készségesen beleegyeztek ötletünkbe, tehát semmi akadálya az ötös megszerzésének. Most 

azonban nemcsak az első néhány helyes megfejtő részesül a jutalomban, hanem a jó megfejtést 

beküldők közül MINDENKI! Úgyhogy hajrá: ragadjatok tollat, papírt (esetleg Google -böngészőt 

 ), kotorjátok elő ismereteiteket, és oldjátok meg a rejtvényt! 

Szabályok:   

 - A kétjegyű mássalhangzókat külön négyzetbe írva jön ki az egy-egy megállapításra 

vonatkozó válasz. 

- A megfejtés 2 szóból áll: a szóköz az ötödik betű után kell. 

- A megfejtést és a rá vonatkozó kérdésekre a választ (szerző, műfaj) küldjétek el a 

lehelujsag@hotmail.com   e-mail címre. Ne felejtsétek el megadni a NEVETEKET és az 

OSZTÁLYOTOKAT! 

   

1. A névrejtés poétikai eszköze; gyakran használta Francois Villon és Balassi Bálint.  

2. Dante második nagy állomása az Isteni színjáték című műben . 

3. Moliére Tartuffe című komédiájában az a szereplő, aki az „író szócsöveként” jelenik meg. 

4. Az Antigoné című mű erre a mondakörre vezethető vissza. 

5. Csokonai Vitéz Mihály híres verse címének az első szava. A versben jelentősek az 

asszonáncok, a hangszimbolika, a vershelyzet pedig egy udvarlás szituációja. 

6. Híres filozófus, utolsó mondata: „Úgy halok meg, hogy imádom Istent, szeretem a 

barátaimat, megbocsátok ellenségeimnek, de gyűlölök minden üldöztetést.” 

7. A romantikára jellemző személyiségkultusz idegen szóval. 

8. Ezen rendező elv alapján válogatták ki, hogy mely szövegek kerülhetnek be a Bibliába, 

illetve hogy melyek maradjanak ki. 

9. Itt halt meg Mikes Kelemen. 

10. Tanító szándékú, retorikus témamegjelölő verstípus. 

11. Stílusirányzat, melynek középpontjában az egyéni boldogság, az erotika, a szellemesség 

állt. 

 

 12. 
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1. Megfejtés: ………………………………….. 

2. Ki írta? ………………………………… 

3. Mi a vers műfaja? ………………………………………….. 

 

 

Varga Virág 11/C 

 



„Az erő igazság nélkül erőszak, az igazság erő nélkül 

tehetetlenség.” 

 

 

Hogyan kezdődött a pályafutásod? 

Nővérem, Kriszta kezdett el karatézni, őt követte apukám és én is. Még most is e lőfordul néha, 

hogy kisebb nézeteltérések alkalmából csak annyit mondunk egymásnak Krisztával: „Majd edzésen 

lerendezzük! ”. Egy évig a shotokan karate edzéseit látogattuk. Majd 2004-ben sensei Agócs Tibor 3 

danos mester csapatához, a jászberényi Yakuzák SE-hez csatlakoztunk, ahová mai napig is tartozunk.  

Hogyan zajlanak az edzések a versenyfelkészülés ideje alatt? 

Ilyenkor általában az idegrendszer gyorsításával, valamint a technikák pontosításával foglalkozunk 

különböző szerek segítségével (pl.: pontkesztyű, zsák), valamint páros gyakorlatok formájában. 

Természetesen a gyakorló küzdelem is szerves része a felkészülésnek.  

Milyen versenyeken van lehetőséged részt venni? 

A legjelentősebbek számomra a diákolimpiák és az utánpótlás magyar bajnokságok. Legutóbb a 

szentesi világkupán vettem részt, bár azt egy másik karateszervezet szervezte; ott bronzérmes lettem. 

Azelőtt lettem diákolimpiai bajnok, melyre nagyon büszke vagyok. Vannak ezeken kívül természetesen 

kisebb kupák is, melyek jó lehetőséget nyújtanak a versenyhelyzetben való gyakorlásra.  

 Mesélj egy kicsit a versenyek atmoszférájáról! 

Egy küzdelem – az én korosztályomban – két percig tart, de ha az egyik versenyző az idő letelte 

előtt 6 pontot ér el – pontot tiszta, pontos technikával lehet szerezni – akkor ő automatikusan megnyeri a 

meccset. Talán egy kicsit furcsa lehet egy külső szemlélőnek, hogy milyen védőfelszerelésben küzdünk: 

fejvédő, testpajzs és sípcsontvédő viselése kötelező az én korosztályomban.  
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 „A karatéra, a jó tanulásra és a zongorára is szükségem van. 

Nekem így teljes az életem.” – olvashatjuk a jászberényi Yakuza 

SE weboldalán Szekeres Liliána bemutatkozásának mondatait. A 

11.C-s nagykátai lány kék-zöld foltjaiból, kitűnő 

bizonyítványából és a 25-ös teremből sokszor kihallatszó 

szépséges zongorajátékából gondolhatjuk, nem üres fecsegés volt 

szeretett sportjának, a kyokushin karaténak oldalára írott néhány 

sora. A regnáló ifjúsági könnyűsúlyú diákolimpiai bajnok 

szívesen mesélt a Lél Krónikáinak erről a harcművészetről és 

sikereiről. 
 

A kyokushinnak mint karatetípusnak mi a 

lényege? 

A kyokushin karatét Masutatsu Oyama hozta létre a második 

világháború után. Röviden megfogalmazva a sportág célja a test 

és a lélek harmóniájának elérése.  

 

 



 

 

„Harcra fel!” 

 15. 

Mire szoktál emlékezni egy-egy küzdelemből? 

Általában a karateversenyek küzdelmeiből is csak egy-egy 

pillanat marad meg az emlékezetemben. A legutóbbiból annyira 

emlékszem, hogy 5:4 volt az állás a javamra, mikor ránéztem a 

pontozótáblára. Ekkor már közel volt a győzelem, úgyhogy egy picit 

el is kezdtem húzni az időt...  

Mire tanított meg ez a sportág emberileg? 

A karate megtanít győzni, veszíteni, valamint a végsőkig 

küzdeni. Egy vesztes küzdelemből is rengeteget lehet tanulni. 

Rájöttem, muszáj mentálisan teljesen fittnek lenni a sikerekhez. 

Versenyküzdelmek alatt a figyelmem sosem lankadhat; ebben sokat 

fejlődtem az utóbbi időben. Ismeretségeket kötöttem, barátokat 

szereztem az egyesületben és a versenyeken, táborokban.  

 

Mik a további terveid a karatéval? Folytatod a versenyzést? 

A karate az életem része. Magát a sportot abbahagyni nem szeretném, mert a közösséget, a 

mozgást, a kihívást és a sikert egyszerre jelenti számomra. Ami a versenyzést illeti, ősszel az 

utánpótlás magyar bajnokságon védhetem meg bajnoki címemet.  

Köszönöm az interjút, és sok sikert kívánok neked céljaid eléréséhez! 

 

 

Varga Virág 11/C 
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Népzenétől a Rock and 

Rollig" 
 

  

Mint minden évben, idén is megzerndezték a Csángó Fesztivált 

itt Jászberényben. Különböző országokból, különböző nemzetiségű 
táncos csoportok érkeztek hozzánk. A program nagyon választékos 
volt. A Csángó Fesztivál több színpadon, közel ezer fős 

előadósereggel, folklórműsorok, népzenei koncertek, szentmise és 
folkmise, kézműves bemutatók, népzene és néptánc, táncházak, 

tánctanítások, gyerekprogramok, népi gyerekjátékok egész sorával 
várta a magyar kultúrát szerető közönséget.  

A fesztivál augusztus 8-án a jászsági táncok, hagyományok bemutatásával vette kezdetét a 

fesztivál. Aznap este volt az első táncháza is, amelyen először a Szerbiából és Ciprusból érkező 
néptáncosok vettek részt.  

Augusztus 9-én a gálaműsoron a Csík zenekar szórakoztatta a nézőket. Este pedig Irak és 

Mexikó néptáncosai jelentek meg a táncházban.  

Augusztus 10-től már sokkal több programmal várta városunk a vendégeit. Több koncerten, 

táncos bemutatókon, népzenéken, felvonulásokon vehettünk részt.  

Augusztus 12-én 22:30-kor látványos tűzijátékkal ért véget az idei Csángó Fesztivál.  

Ez a programsorozat nagyon jó lehetőség arra, hogy megismerjük közelebbről a különböző 

népek kultúráit, hagyományait. A fesztivál alakalom arra is, hogy külföldi barátságok 
szövődhessenek.  

Sok önkéntes dolgozott az előkészületekben a Lehel Vezér Gimnázium tanulói közül is. 

Reméljük, hogy a következő évben még többen vesztek részt látogatóként és önkéntesként is a 
fesztiválon. 

 

Öztüqk Fatma 11/e 

 

 



Gyöngyszemeink 

 

17. 

 

 

KIS DOROTTYA 11/A 

 

„2003 óta táncolok Akrobatikus Rock and roll-t. 

Kezdetektől fogva szép eredményeket értünk el a 12 fős children formációval. 

A kelet-magyarországi ranglista vezető pozíciójában voltunk, és 2007-ben Pécsett 

megnyertük a Magyar Bajnokságot.  

Junior nagyformációban a  területi lista vezetői voltunk , és 2010-ben a Prágában 

megrendezett nemzetközi versenyen ötödikek lettünk.  

Felnőtt nagyformációként 16 fősre bővült a csapat, és ebben a kategóriában is szép 

sikereket értünk el. 

Idén nyáron alakítottuk meg a B6 nevű felnőtt kisformációt, amelyben 6 -an táncolunk. A 

csapat kezdetektől fogva szépen fejlődött versenyről versenyre.  

Év végére sikerült egy területi 1. helyet megszerezni, és az év megkoronázásaként 2012. 

november 3-án Pécsett a csapat megnyerte a Magyar Bajnokságot.  

A versenyzés mellett 3 éve már edzéseket is tartok Jászberényben általános iskolásoknak, 

főleg párosoknak. 

Egyik children párosom megszerezte a területi 2. helyet, és az országos megmérettetésen is 

22 indulóból a 9.helyen végeztek. 

Természetesen a táncot addig szeretném folytatni, ameddig csak lehet, mert már az életem 

részévé vált. 

Terveim között szerepel, hogy Budapesten tanulok tovább, s ha lehetséges, ott is szeretném 

folytatni a táncot.” 

KOCZKA LILLA 11/A 

„Az életemet egészen 1. osztályos korom óta végigkíséri két táncfajta is, az aerobik és a 

funky. Minden héten hat edzésem van, ami talán kicsit sok, de szükségünk van a mozgásra. 

Aerobikon nagyrészt gyakorlatokat koreografálunk, erősítünk és próbálunk a versenyekre, 

fellépésekre. A két funkyórán pedig mindig újabb és újabb táncokat tanulunk. Sok 

versenyen vettem már részt szerte az országban, és mindnek megvan a maga varázsa. A 

külföldi utakat viszont semmi nem múlhatja felül. Voltam már versenyen Svájcban, és most 

megyek majd Szerbiába. A legnagyobb sikerem Hollandiához fűződik, ahol tavaly trióban 

nemzetközi II. helyezettek, csapatban pedig nemzetközi bajnokok lettünk. Felejthetetlen 

élmény volt. Azt, hogy a jövőben mi lesz, nem tudom, de a funkyt és az aerobikot nem 

fogom feladni. Hiszem, hogy tánccal ki lehet fejezni az összes érzelmünket, azok lehetünk 

általa, akik csak lenni akarunk, és számomra a színpad a legszebb hely a világon. Már az 

egész beleégett a szívembe, és ott is marad örökre!” 

 

 

 



 

KOHÁRI DÓRA 11/A 

„Az általános iskolában, ahova jártam, elég nagy hagyománya volt a röplabdának, és a 

röplabdás lányokra mindenki felfigyelt. Amikor ötödikes voltam, akkor indult egy kezdő 

csapat, és pár barátnőmmel úgy döntöttük, hogy megpróbáljuk. Már hét éve röplabdázom, 

hetente négy edzésem van. Tavaly junior korosztályban játszottam, idén már a serdülőben.  

Úgy érzem, minden egyes meccsen meg kellett küzdenünk a győzelemért. Egyre különösen 

emlékszem, még általános iskolai diákolimpiáról, amikor nagy küzdelemben 2:0 -ról 

fordítottunk és 3:2-re nyertünk. Az egész csapat együtt sírt örömében, mert tudtunk, hogy 

ez a saját munkánk gyümölcse, és hogy bármit el lehet érni, ha nagyon akarjuk. Viszont 

sosem volt az a vágyam, hogy élsportoló legyek, vagy hogy a későbbiekben ebből akarjak 

megélni. Nekem mindig a sport és a mozgás szeretete volt a fontos, és persze közben 

összekovácsolódott egy nagyon jó csapat. Szóval hosszabb távon még nem gondolkoztam, 

addig csinálom, amíg tudom a suli mellett, és szeretem, van kedvem csinálni.” 

 

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! 

 
 

Írta: Turóczi Viktória 
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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 ♦ Szerkesztő ♦ 

kerestetik! 

Szerkesztőség 

  

 

 

 

 

 

 

 

Jelentkezz! 
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Kis Dorottya  

Turóczi Viktória 

  

 

 

 

 

 

 

Mihályi Zsuzsanna 
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