
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. évfolyam 1. szám 

2017. március 



Igen, ez megint a Lehel suliújság 

 

Most forgatod a szemed. Igen, 

látlak. Az öregebb lehelesek és a 

tanárok sok lelkes indulást, majd 

abbahagyást láttak már.  

De azt hiszem, ez a suliújság egy 

ideig menni fog. Talán – lehet csak 

szerintünk a trendi- témák miatt, 

talán az újítások miatt.  

Egy biztos: ha rajtunk múlik, 

végigcsináljuk. 

 

Ha szeretnéd, hogy a munkád bele-

kerüljön, bátran írj nekünk facebookon:  LEHELBest  

 

 

 

 

 

 



 

#mindenkimegőrült 
MINDENKINEK MEGVANNAK AZOK AZ ISMERŐSEI, 

AKIKET LEGSZÍVESEBBEN CSOKORBA KÖTVE 

TÖRÖLNE. AZ EGÉSZ INTERNETRŐL. 

 

 

A mindenhonnan becsekkoló 

Igen,nagyon menő vagy, hogy ennyi helyre jársz. De muszáj még a 

kisboltból is bejelentkezned? 

 

 Az emotikonos gyilkos            A sportőrült      

 

Tudjuk, hogy ezek a kis            Tök jó, hogy ilyen akaratereje 

van, 

fejecskék alapból az érzelmek       de a többség alapjáraton is elég 

kifejezésére szolgálnak, de         rosszul érzi magát amiatt, hogy ő 

nem egyenértékűek egy szöveges      képtelen elmenni edzeni, pláne, ha 

poszttal. <3:D. Aztán találd     az arcukba tolják mindennap. 

ki, hogy mi van.                    Tudtad, hogy lehet hide-olni a  

                           a sport appokat? Amiről nem tudsz, 

                           az nem is fáj… 

A megmondóember 

Alapjáraton is idegesítő, hogy mindenről van egy magvas gondolata- 

hát még akkor, ha ez nem is a sajátja. Giccses fotóra csúnya 

betűtípussal írt emberek kíméljenek. 

 

A titokzatos 

Kiír egy számodra érthetetlen posztot, az-

tán kikészül, ha az ismerősök nem úgy rea-

gálnak rá, ahogy szeretné. Összeveszett a 

pasijával? Rossz lehet, de a „nem értem, 

hogy lehetnek egyesek ilyen kegyetlenek” 



megnyilvánulásból ez nem derül ki. Sem egy 

-ből. 

Grumpy cat 
Sokak kedvence grumpy cat, a morcos cica, 

így összegyűjtöttünk néhány vicces mémet 

róla, minimum egy mosoly meglesz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

It’s sleeptime 
Persze,hajnali kettőkor egy film még belefér, 

csak tudod, aztán el is tudj aludni…  

Dee, mivel mi olyan rendesek vagyunk-igen azok!- itt van 

néhány tipp, hogy könnyebben, egészségesebben tudj 

aludni!  

 

 Twilight: Ez az alkalmazás egy alap vöröses 
fényt ad a telefonodnak, ami alap, hogy el tudsz 

tőle aludni, de még egészséges is. 

 

 Zene: Ha bekapcsolsz egy számodra nyugtató ze-
nét- azért ne heavy metal legyen…- és mikor le-

fekszel, azt hallgatod, könnyebben el tudsz 

aludni. 

 

 Kaja: Ne egyél az elalvás előtt minimum fél 
órával, mert az emésztés zavarja az alvást. 

 

 Kényelem: Figyelj arra, hogy ne egy kőkorszaki 
ágyban aludj, a kényelem mindig az első. 

 

 Nyugodt környezet: Lefekvés előtt egy picit 
olvass, egészséges és könnyebb elaludni. 

 

  

 

 



 

 

 

  Mozgás: Próbálj mindennap mozogni egy ki-
csit. A rendszeres testedzés javítja a pi-

henés minőségét, és segíti a mélyebb al-

vást. Lefekvés előtt legalább három órával 

viszont már ne végezz megerőltető edzést! 

  

  Citromfű: Forrázz le csészénként egy evő-
kanálnyi teafüvet, és 3-5 percig hagyd áll-

ni. Ízesítheted mézzel és citromkarikákkal. 

Megnyugtatja a gyomrot és segít az elalvás-

ban. 

 

  Biológiai óra: Igyekezz mindennap ugya-
nabban az időben felkelni, még a hétvégén 

is. Ezzel helyreállíthatod szervezeted bel-

ső biológiai óráját. Ha este nehezen alszol 

el, ne szunyókálj napközben, így nagyobb 

esélyed lesz a könnyebb esti elalvásra. 

  

 

+1: Az is segít, ha nem épp elalvás előtt 

nézted meg a Démonok között 2-t, mert na-

gyon könnyen- Jajjjjj! Valami megmozdult az 

ágyam alatt!! Meddig lehet egy ágyon élni?! 
 

 

 

 



Horoszkóp 
Március 

Kos:  
A Vénusz egész hónapban nagy segítségedre lesz, s arra hívja fel a 

figyelmedet, hogy szánj több időt családodra, barátaidra! Fontos 

dolgok várhatóak szívügyek terén, ha még nincs párod, akkor most 

megtalálhatod az igazit. Járj nyitott szemmel, ne utasíts vissza 

senkit. Március második felétől fellélegezhetsz a munka és egyéb 

kötelezettségek terhei alól, ami még a februári hidegek során 

gyakran elvette a kedved...  

Bika:  
Ez a Te időd, egy remek hónap, bármit megvalósíthatsz, bármit le is 

rombolhatsz. Sok egyéb mellett fontos tudnod, hogy közlekedés, 

sportolás vagy egyéb – mozgással együtt járó tevékenységek során, - 

legyél nagyon körültekintő, mert kisebb balesetveszélyekre 

figyelmeztet a Mars erőteljes hatása 11-éig! Pénzügyek terén 

kedvező hónapra számíthatsz. Az első felében sok szerencsés 

lehetőség adódik, amelyeket inkább passzívan használsz fel, mint 

aktívan. Néha nehezedre eshet nyíltan kiállni a saját érdekeidért, 

de így is jól boldogulsz.  

Ikrek: 

 Figyelj önmagadra, cselekedeteidre, környezeted tagjaira. Március 

első napjaiban légy sokkal körültekintőbb közlekedés terén! A 

munkahellyel, karrierrel kapcsolatos változások kedvezőek rád 

nézve, különösen 24-e után. Barátokra, támogatókra számíthatsz. 

Kicsit befele fordulóbb lehetsz, nagyon jó időszak ez egy kis 

lazításra. Szívügyek terén kellemes időszak várható. 

Rák:  
Itt az ideje, hogy átértékeld a függetlenséghez kapcsolódó 

viszonyodat. Nagyszerűen és fordulatosan alakulhat a szerelmi 

életed, különösen, ha még keresed a párodat. Ennek legfőbb oka, 



hogy a Vénusztól pozitív támogatást kapsz, mely sok örömöt és 

szórakozási lehetőséget kínál számodra. Használj ki minden adandó 

alkalmat! Munkád, karriered, vállalkozásod terén is fontos, pozitív 

irányú változások veszik kezdetüket, akár jelentősebb anyagi haszon 

is várható.  

Oroszlán: 

Márciusban a napsütéses órák számának növekedésével arányban egyre 

több és több tennivalód akad, munkád, karriered teljesen lekötheti 

az idődet, mégis jól tennéd, ha családodra, barátaidra is odafi-

gyelnél jobban, esetleg többet járnál társaságba. Alapjaiban 

elmondható, hogy szerencsésen alakulnak anyagi, munka- és magán-

ügyeid, nincs mitől tartanod! Itt az ideje, hogy önmagaddal is 

foglalkozz!  

 

Szűz:  

A tavasz itt van a nyakunkon, a meleg idő közeledtével igazán nem 

lehet okod panaszra, hisz úgy tűnik, magánéleted jól működik, 

váratlan anyagi lehetőségekre bukkansz, használd ki bátran, amit a 

sors felkínál! Szerelemben nincs hiány, - annak ellenére, hogy a 

Vénusz most nem támogatja törekvéseidet. Amit most ne feledj: ne 

keverd a pénzügyeket a szerelmi kapcsolatodba, mert az gondokat 

okozhat!  

 

Mérleg:  

 Az új asztrológiai év beköszönte fontos időszakot jelez. Jelentős 

– anyagi ügyekkel összefüggő - döntéseket kell hoznod, ne spórold 

el az időt, alaposan gondold át terveidet és lehetőségeidet! A 

hónap első napjaiban inkább megy a pénz, de a hónap második felétől 

könnyebb lesz a helyzet, fordulhat a kocka. Gyakran tapasztalhatsz 

akadályokat vagy belső gátlásokat is, amelyeket a barátok, közeli 

hozzátartozók fel tudnak oldani, csak beszéljetek esetleges 

kételyeidről. 

    

Skorpió:  



A március havi bolygóállások most kifejezett óvatosságra és kellő 

körültekintésre figyelmeztetnek! Az új asztrológiai év beköszönté-

nek időszaka nem kedvez a nagy befektetéseknek vagy nyereségeknek, 

ezzel kapcsolatos elképzeléseidet halaszd el! Közérzeted lényegesen 

javul februárhoz képest. Nyitott leszel új érzelmek befogadására, 

és sokan kereshetik most a kegyeidet. Új barátságok 25-e után 

alakulhatnak ki, tartósságot ígérve.  

 

Nyilas:  
A tavasz beköszöntével több váratlan, egyben sürgősen megoldandó 

problémával kell szembenézned, nehézséggel teli napok várnak rád, 

munka - tanulás és az anyagiak terén egyaránt. Ezek a szokottnál 

jobban lekötik idődet. Légy a kelleténél óvatosabb, mert jelentősen 

több kiadás várható, mint amit előre beterveztél. Ezzel ellentétben 

társasági életed előtérbe kerülhet, sok új ismeretségre tehetsz 

szert. Szingliként 24-e után a szerelem ér utol, párban élőként 

elmélyültök az érzelmek tengerében.  

 

Bak:  
Március első két hetében komoly kettősséget, egyben végletességeket 

jeleznek a csillagok. Hivatalos ügyeidnek intézését kénytelen 

leszel a hónap végére, vagy inkább áprilisra halasztani. A hónap 

elején sajnos hiszékenyebb lehetsz a megszokottnál, és emiatt 

könnyen csalódás érhet, a becsapottság érzete lehet úrrá rajtad. 

Közvetlen környezeteddel nézeteltérések alakulhatnak ki. Szerencsé-

re a kocka fordul, 17-e után az élet naposabbik oldalán süttetheted 

a hasad.  

 

Vízöntő: 
Itt az ideje az önértékelésnek, rossz szokásaidról való lemondások-

nak. Légy a szokottnál is türelmesebb önmagaddal és környezeteddel 

egyaránt. Ha nem megy minden úgy, mint a karikacsapás, attól még ne 

érezd azt, hogy a szerencséd elhagyott. Családi kapcsolataidban sok 

vita, kellemetlenség adódhat, így érzelmi életed nem lesz nyugodt. 

A hónap második felében anyagi segítséget kaphatsz céljaid 

eléréséhez. 



 

 

 

Halak: 
A Merkúr és a Mars március első felében erőteljes hatással lesznek 

mindennapjaidra, úgy érezheted, családi és munkahelyi problémáid a 

szokottnál jobban nyomják a válladat. A hónap második felében 

megkönnyebbülhetsz, a terhek csökkennek. A hónap utolsó napjaiban 

munka és karrier területén jöhetnek sikerek és elismerések, a 

szerelmi életedben viszont adódhatnak viták, nehézségek, melyeket 

majd április közepe táján fogsz egy csapásra megoldani. 
 

 

 

Diy sarok 
Te is szereted nézni a csináld magad 

cuccokat? Akkor itt a helyed! 

Nézd meg a márciusi kedvenceinket!  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tény, hogy ezek agyzsibbasztóan jól néznek ki, és 

azonnal rohannál ki a konyhába hajlítgatni a 

villáidat, de légy szíves, még várj pár percet!  

                          

 

                        Ha már úgyis fel-

kelsz                  kelsz… 

… 

 

Igen. Jól látod. Ez 

egy mini-terrárium. 

Pontosítva: egy na- 

gyon is aranyos és 

könnyen elkészíthető 

mini terrárium. 

De most nem? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mindenképp ötletes, nem? 

 

 

 

Filmek 
És…(dobpergés) itt vannak 2017 legjobban 

várt filmjei! 

 

LOGAN-Farkas 

Minden X-man rajongónak 

ajánlom, tényleg nagyon 

jónak ígérkezik. 

Az eleve szuper alap- 

történet mellett most 

a filmeffektek is 

jobbak lesznek- 

állítólag… 



 

Páncélba zárt 

szellem 

Az eredeti 1950-es 

film, és az anime 

után most- végre!- 

egy újrafeldolgo-

zásban kapjuk meg 

az újracsomagolt, 

de végül is ugya-

nazt a történetet. 

Már a látvány miatt is megéri elmenni a mo-

ziba!  

A galaxis őrzői 2. 

 

A hatalmas sikerű első rész után jön a második 

is. Egy okot mondok, hogy miért KELL megnézned: 

…kicsi Grut!!! 

De most tényleg…kell bármi más indok?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wondar Woman: 

Oké, a fiúk átugorhatják 

ezt a részt, mert ők így 

is, úgy is megné- 

zik. A lányok nagy része 

nem szereti 

Csodanőt, mert nem 

igazán azt sugallja, 

amit kéne.  

De, az új film állítólag 

megint arra fog koncent-

rálni, amire kell  

Divatszemmel  
 Tele van az összes divatújság aranyos és ötletes tavaszi darabokkal, kis szoknyákkal 

és blúzokkal. De még mindig itt a rossz idő, hiába csicseregnek a madarak és, hiába 

nem hull már a hó. Nagyon szeretnék már szép, új ruhákat venni, mert a mostaniakat 

már elhordtam és felvillanyoztak a divatcikkek és fotók. Mi a neve ennek az 

időjárásnak, amikor a téli kabát már túl sötét, de a tavaszi még túl kevés?  

Nagyon bosszant, hogy ezt az időt nem tudták áthidalni a szerkesztők és nem közöltek 

le egy cikket sem "aktuális darabokról".  

Persze tudom, hogy miért. A divat nem vár. Már az áprilisi és májusi ruházat van a 

márciusi számban.  

Hogyan legyünk akkor mégis felkészültek?  

 

A legegyszerűbb, ha előre gondolkozunk, és az őszi ruhánk mellé veszünk tavasziakat 

is. Sokszor a kora őszi idő olyan, mint a tavaszi, és az őszi idő olyan, mint a kora 

tavaszi.  

 

De ha erre nem gondoltunk tavaly, mit tegyünk most? Mindenféleképpen találnunk kell 

egy új, kora tavaszi kabátot. Ez az igazi nagy kihívás, mert kabátok ilyenkor már 

inkább vékonykák. Mellette szóljon, hogy pont ebben az időben árazzák le a kabátokat, 

hiszen "jön a tavasz" (amit elfelejtenek, hogy attól még nem Floridában élünk).  

Ezek után már csak egy-két könnyebb sálra és kiegészítőre van szükségünk. A tavaszi 

idő közeledtét színes és vidám mintás nyakláncokkal és sálakkal tudjuk hirdetni. Így 

melegen tartjuk magunkat az egyszínű kabáttal, de mégis száműzzük az összeállításunk-

ból a komor szürke színeket.  



 

Elengedhetetlen egy-két új cipő. A hótaposó ideje lejárt, jöjjenek a kis csizmák és 

bokacipők. Ne feledkezzünk meg a hideg környezetről, és meleg cipőket válasszunk 

(feltétlenül új színekben, érdekes fazonnal), nehogy felfázzunk! 

 

Meleg harisnyáinkat sem kell elfelejtenünk, csak válasszunk kedves pasztell színeket: 

halvány rózsaszín, krémfehér, merészebbeknek halványkék. Ezek a színek istenien 

állnak a világosbarna kis csizmákkal és övekkel.  

Legyünk mindig üdék és frissek, és ilyen ruhákat is hordjunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sokak szerint ez az idő az, mikor a sötét színek 

jönnek divatba, de szerintem az a lényeg, hogy jól 

érezd magad,mindegy miben vagy, vagy éppen hogy 

nézel ki 

Itt van néhány márciusi kezdeményezés, ami talán 

okos, de néha túl korai lenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sütésre fel! 

 
Elronthatatlan sütik: 
Hozzávalók: 
2,5 dl-es bögre 

 1/4 bögre vaj 

 1 bögre apróra tördelt étcsokoládé 

 1 bögre cukor 

 3 tojás 

 1/4 bögre cukor nélküli kakaópor 

 2 csipet só 

 1,5 bögre liszt 

A sütőt 180 fokra melegítjük, és sütőpapírral bélelünk ki egy 20x20 cm-es tepsit. 

A vajat és a csokoládét vízgőz felett megolvasztjuk, majd a tűzről lehúzva 

elkeverjük benne a cukrot. Egyesével hozzáadjuk a tojásokat, majd a lisztet, a 

kakaót és a sót és alaposan összekeverjük. Az előkészített tepsibe öntjük a 

masszát. 20-30 percig sütjük. 

 

 



Hozzávalók 18 x 24 cm-es sütőformához: 

1 pohár = 2 dl 

 2 banán 

 2 tojás 

 1 pohár vaj (125 g) 

 fél pohár cukor (100 g) 

 1,5 pohár liszt (180 g) 

 1 tk. sütőpor 

 fél pohár apróra vágott étcsokoládé(100 g) 

A tetejére: 

 fél pohár étcsokoládé (100 g) 

 1 tk. étolaj 

Előmelegítjük a sütőt 180 fokra, és sütőpapírral béleljük ki a sütőformát. A 

banánokat villával szétnyomkodjuk, az étcsokoládét apróra vágjuk. A vajat 

megolvasztjuk, kikeverjük a cukorral és a tojásokkal, majd hozzáadjuk a 

szétnyomkodott banánokat is. A sütőporral elegyített lisztet a tojásos masszához 

keverjük, majd végül beleszórjuk az apróra vágott étcsokoládét. A tésztát a 

sütőpapírral bélelt sütőformába adagoljuk, elegyengetjük és 20-25 perc alatt 

készre sütjük. Ha kész, hűlni hagyjuk. Ha a sütemény kihűlt, vízgőz felett 

megolvasztjuk a csokoládét, hozzáadunk 1 teáskanál étolajat, és a sütemény 

tetejére csorgatjuk. Szépen elkenjük, majd hűvös helyen dermedni hagyjuk. 

Hozzávalók 18 x 24 cm-es sütőformához: 

1 pohár = 2 dl 

 2 tojás 

 fél pohár cukor (100 g) 

 fél pohár étolaj 

 1 pohár kefir 

 1,5 pohár liszt (180 g) 

 fél tasak sütőpor 

 1,5 pohár (300 g) magozott friss meggy vagy meggybefőtt 

Előmelegítjük a sütőt 180 fokra, és sütőpapírral béleljük ki a 

sütőformát. A meggybefőttet lecsepegtetjük. A tojásokat kikeverjük a 

cukorral, majd hozzáadjuk az étolajat és a kefirt, és jól összedolgoz-

zuk. A sütőport elvegyítjük liszttel, és a tojásos masszához adjuk, 

majd beleszórjuk a lecsepegtetett meggyet és összeforgatjuk. A tésztát 

sütőpapírral bélelt formába kanalazzuk, és 20-25 percig sütjük.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


