
 

AA  JJÁÁSSZZBBEERRÉÉNNYYII  LLEEHHEELL  VVEEZZÉÉRR  GGIIMMNNÁÁZZIIUUMM  DDIIÁÁKKLLAAPPJJAA  
1. évfolyam 2. szám 

2011. december 

2011/2012. tanév 

 

 

Hóban ébred majd az ünneo, 

minden oercben nevet ránk. 

Tud-e bármi szebbet adni, 

mint a békés nagyvilág? 

 

Körbenézel, s látsz egy arcnt 

amin némán gnnd oihen. 

Reményt adhatsz oár mnsnllyal,  

hogy a holnap más legyen.  

 

Jut még bárkinek  

a tiszta fényből egy cseoonyi láng! 

Jókedv könny helyett..  

Ha másnd nincs is, ezt add tnvább! 



 

    

    

    

    

Szerte  a nagyvilágban! 

    



 

 

Email 
 

Megtaláltok minket a 

lehelujsag@hotmail.com 

email címen és 

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

 

 

„Így kerek az egész” 

 

2012. január 23-án, a Déryné Művelődési 

Központban Sas Dániel (11/C) és barátai, 

előadó társai meglepetés koncertre 

készülnek! 

Az eseményre mindenkit sok szeretettel 

várnak! 

 

Gyere el te is!  

 
(Bővebb interjú a februári számban.) 

 

 
 

 

Hello, Lehel! 
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Szalagavató 

és 

Tablóbál 

Központi 

írásbeli felvételi 
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Tanárlabor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mit tanácsolna a diákoknak, miért fontos a tanulás? 

 

Úgy gondolom, azért kell tanulniuk, hogy később, mikor oda jutnak, hogy dolgozzanak, olyan munkát 

tudjanak végezni, amit amúgy is szeretnének/ kedvvel csinálnának és nem csak kötelezettségből. 

Persze a tanuláson kívül a fiatal korosztálynak fontos a barátságok kialakítása és a szerelem 

megtalálása. Meg kell találnotok a jó egyéniségeteket is. 

 

- Milyen diák volt a gimnazista éveiben?  

 

Tipikus vihorászós diák voltam. Az órákon elkapott a röhögőgörcs. Sokszor volt, mikor ki is küldtek 

emiatt a teremből. Mint minden diák, mi is csináltunk egy-két rosszaságot. Volt, hogy én is izgulva 

ücsörögtem a székben, az igazgató úr szobája előtt. Amire viszont még a mai napig is mosolyogva 

tekintek vissza, az az volt, hogy a biológiaszertárból „kiloptunk” 10 kitömött állatot (főleg 

madárfajtákat), és kimentünk az iskola udvarára, felmentünk a domboldalra, és a kitömött állatokkal a 

kezünkben, lefelé leszaladtunk a domboldalról, és „megreptettük őket”. A biológiatanárunk reagálása 

kicsit más volt, mint azt vártuk. A válasz: „Legalább portalanítottátok őket.” 

Tehát nem igazán mondhatom magamról, hogy anno jó kislány voltam.  

 

- Mennyire vágyik vissza az iskoláséveire?  

 

Mondhatni ki sem kerültem belőle, hiszen most is benne vagyok, csak a másik oldalról tekintek vissza. 

Majdnem mindennap szembesülök a diákemlékeimmel. Elég elhaladnom a folyosókon, és látni a 

szerelmes diákokat, az osztálytermekben tanuló diákokat, néha-néha rajtakapni egy-két diákot 

puskázás közben, látni az izgulást felelések közben, és még sorolhatnám… 

Jó itt tanítani, ahol egykor én ültem a padban.  

 

 

ÖÖÖzzztttüüürrrkkk   FFFaaatttmmmaaa         

111000///AAA   

 

Letti néni a Lehel Vezér Gimnázium egykori diákja, készségesen állt 

rendelkezésemre, mikor megkértem, hogy meséljen az iskolaújságnak 

a gimnazista éveiről. 

 

- Miért pont a földrajz és a biológia? Gondolom, a kedvenc tantárgyai 

közé tartozhattak… 

 

Annak idején a kedvenc tantárgyam a biológia volt, így 

mindenféleképpen biológiát szerettem volna tanítani. Viszont ha 

valaki tanítani szeretett volna, annak két szakirányban kellett 

gondolkodnia, így a természetföldrajz miatt a földrajzot választottam 

második lehetőségként. Mára már a földrajz vált a kedvenc 

tantárgyammá. Ezt a tantárgyat szeretem legszívesebben tanítani. A 

kedvenc részem a társadalomföldrajz, mert minden évben???? 
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Üzenet csokiba zárva :) 
          beszélgetés Miklós István szenátorral   
 

... A földrajzterem szintjén volt órám, így a 32-es terem felé sétáltam. Csak egy nagy tömeget láttam, és 

hallottam, hogy valahonnan karácsonyi dallamok szűrődnek ki. Nem láthattam, vajon miért van ott az 

a sok ember, de nem kellett sokáig törnöm a fejem, csak egy kis logika kellett hozzá. Az év ezen 

időszakában van a nagy szaloncukorküldés.  

- Már két éve járok a Lehelbe, így már kétszer éltem át a szaloncukorküldés körül kitörő ovációt.  

  Mióta van ennek a kétségkívül jó szokásnak hagyománya a suliban? 

- Még "kisgimis" korunkban láttuk az ötletet a nagyobbaktól, de később valahogy elveszett ez a szokás. 

  Három éve döntöttünk úgy Matyi barátommal, újra kéne éleszteni, méghozzá úgy, hogy valami jó célt 

  is szolgáljon. 

- Sok munka van ezzel a kis édességgel? 

- Munka az van vele bőven. A legtöbb ember csak annyit lát a dolgokból, hogy ott a sok szaloncukor, 

és a diákok fizetnek érte, holott sok-sok óránk megy el heteken keresztül az egésszel. Miután 

megvesszük a cukrot, címkét készítünk, amit a csomagolásra helyezünk. Aztán jöhet a külcsín, 

mégsem nézhet ki akárhogy, nem igaz? Standot állítunk fel, kigyúlnak az ünnepi fények, felcsendül a  

  Jingle bells. A fizikai roboton túl szellemi tevékenység is szükségeltetik egy ilyen vállalkozáshoz: az  

  egész megkoronázása a marketing. 

- Jövőre Ti már valamelyik felsőoktatási intézmény előadótermeiben hallgatjátok, hogy mikről  

  regélnek a professzorok. Számíthatunk esetleg mégis arra, hogy visszatértek almamáteretekbe egy  

  kis árulás kedvéért? 

- Ha jövőre nem is jövünk vissza árulni, tanácsokat szívesen adunk annak, aki érez magában elég  

  energiát és kreativitást, hogy ápolja a hagyományt. 

- Akkor kívánok Nektek kitartást a sok munkához! De biztosan tudjátok, hogy egy-egy szaloncukor  

  mekkora örömet tud okozni. Így igen, ez a szokás valami jó célt is szolgál. Egyébként Pisti, jó diák  

  voltál idén? Vajon mi kerül a csizmádba? Csokimikulás vagy virgács? 

- Próbáltam jó lenni, nem mindig sikerült. Ha a csizmámba nem is fér bele, a következő néhány hétben  

  remélem, kerül néhány őszinte mosoly, boldog pillanat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horváth Boglárka uu/C 
 

- És mit hozzon a Jézuska? Mit szeretnél 

karácsonyra? 

- Nem várok mást, csak a csendet, nézni akarom,  

  ahogy odakinn havazik, és közben forró kakaót 

szeretnék tejszínhabbal. 

- Mi a helyzet a szilveszterrel? Mész valahova 

esetleg egy nagyot bulizni? 

- Ami a szilvesztert illeti, nem vagyok híve a "nagy  

  buliknak". Többet ér egy jó kis beszélgetés,  

  remélem, abból kijut nekem egy kevés az utolsó 

napokra. 

 

Végezetül minden leheles diáknak szeretnék békés, 

boldog karácsonyt és felelőválasztás utáni 

fellélegzésekben, dolgozat láttán megélt 

mosolyokban és irigylendő eredményekben gazdag 

új évet kívánni! 
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Együtt 
 

December 7-én újból összeáll a Lehel diákserege, és adventi műsort ad az érdeklődőknek. Mint azt a 

plakátokról is láthattátok, az iskolai kórus már nagy erőkkel dolgozik a sikeres előadásért. Ezzel kapcsolatban 

készíthettem interjút iskolánk énektanárnőjével: Deméné Ilonka Gabriellával (Gabi nénivel).  

- Mióta rendezik meg az adventi műsort?- kérdeztem. 

- Emlékeim szerint az első 2007-ben volt - válaszolta Gabi néni 

- Mesélne arról, hogy mi is ez valójában? 

- Az advent a várakozás időszaka; ezzel kicsit a lelkünket rá lehet hangolni a közelgő ünnepre. Ugyanakkor az 

sem eretnekség, mert nem szigorúan a karácsonyhoz köthető, ha egy kicsit könnyedebb műfajt is beemelünk a 

műsorba, attól függően, hogy az itt tanuló diákok mire kaphatók, foghatók, illetve attól is függően, hogy 

mennyire sokszínűek vagytok ti (diákok), és hogy tudjuk mi ezt. megmutatni a színpadon keresztül.  

- Miért tartja ezt az ünnepséget fontosnak? Miért szereti? 

- Ebben az iskolában közel hétszáz diák tanul. Mindegyik kis kincs. Tehetséges. Mindenkinek van olyan 

tulajdonsága, amiben erős, amit jobban tud, amiben úgy érzi, jobban meg tudja magát mutatni. Néptáncol, zenét 

tanul, énekel, aerobikozik, verset mond, zenét szerez, ezerféle dolog. Az adventi műsor lehetőséget ad arra, 

hogy megmutassuk, mennyire tehetséges diákok vannak ebben az iskolában. Tehát ezért tartom nagyon 

fontosnak, hogy megmutassuk a szülőknek, a hozzátartozóknak vagy esetleg a városból érkező kíváncsi 

vendégnek, hogy mennyire ügyesek vagytok és nagyszerűek.  

- Szereti vezényelni az iskola férfi/női kórusát? Miért? 

- Én úgy ítélem meg, hogy nagyon fontos, hogy közösen énekeljünk. Ez egy nagyon intelligenciához közel álló 

megnyilvánulási forma, ahol lelkünk is kicsit megnyugszik, letisztul. Jó érzés együtt énekelni. És nyilván nem 

az a kérdés, hogy én szeretem-e csinálni. Én akkor lennék nagyon boldog, ha nagyon sokan járnának erre a 

próbára, és többen lennénk, mindig többen lennénk.  Nyilván ez nehéz dolog, mert nagyon sok az elfoglaltság, 

és ez, legyünk őszinték, munka is. Nem az a kérdés, hogy én szeretem-e, hanem az a kérdés, hogy aki eljön, ő 

szereti-e. De aki már eljön, az a tapasztalatom, hogy az már nem morzsolódik le. Ő már egy kicsit 

megfertőződött, ő már szereti. Legyen felnőtt férfi, igazgató, férj vagy kedves, aranyos diákok, akik kitartanak 

és itt vannak. Természetesen azért én ezt nagyon szeretem csinálni, és hiszek benne, de ma már úgy látom, 

hogy ez egy misszió. Meg kell azért küzdeni, hogy életben maradjon. 

- És milyen hangulatúak szoktak lenni ezek a rendezvények? 

- Én benne vagyok tetőtől talpig, de azt érzem, és azt látom,.visszanézve az eddigi műsorokat, hogy egyrészt 

teltházas a fellépés, sokan eljönnek, nagy az érdeklődés, illetve azt is látom, hogy meghitté tudják tenni a 

diákok azoknak ezt a néhány félórát, másfélórát, akik ide eljönnek. Mindig nagyon örülök, mikor azt látom, 

hogy elérzékenyülnek emberek, beleélik magukat a műsorszámokba, vagy ha van valami humoros, akkor a 

produkcióval együtt élnek és nevetnek rajta. Tehát a diákok munkája hatással van a közönségre. És én ezt a 

hatást még minden alkalommal éreztem. 

- Idén milyen előadásokat láthatunk a műsorban? 

- Tavaly óta egy tematika szerint építjük fel az adventi műsort. Tavaly ez a szeretet volt. Idén is majdnem erre 

van kihegyezve, de a mostani mottója: az együtt szó. Föllépnek diákokkal együtt a tanáraik, merthogy mi is 

voltunk valamikor gyerekek, mi is tanultunk hangszeren vagy énekelni vagy néptáncolni vagy társastáncolni, és 

együtt muzsikál együtt énekel a színpadon, diák, tanár vagy különböző osztályokból szerveződő kis csapatok. 

Tehát együtt mutatjuk meg az erőnket, ügyességünket a közönségnek.  

- Mennyi munkába kerül megszervezni egy ilyen eseményt, felkészülni erre? 

- Hál’ Istennek vannak jelentkezők, akik szívesen muzsikálnak, szerepelnek. Ezt össze kell fogni. Ebben Forgó 

Katalin tanárnő is oroszlán részt vállal . És ezt összeszerkeszteni, hogy jól felépített legyen, átgondoltan tenni, 

ez nem egyik napról a másikra történik. Jószerivel ezt már szeptember óta melegen tartjuk és ilyenkor, mikor 

már a célegyenesbe érünk, hiszen 2 hét múlva lesz a műsor ,akkor pedig egyre jobban rendeződik és áll össze 

egy egységgé az adventi műsor . 

- Remélem, ez az egység tökéletes lesz. Sok sikert kívánok! 

- Köszönöm! 

 

Így a végére még csak annyit tennék hozzá, hogy remélem, sokan eljöttök és megnézitek ezt a csodálatosnak 

ígérkező műsort. A fellépőknek pedig sok sikert!  

Banka Csilla 
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        Vajon léteznek emberek, akik nem szeretik a karácsonyt? Ha igen, a kérdés, miért nem? Mit nem 

lehet szeretni a karácsonyban? Vagy a legfontosabb, mit lehet szeretni benne? A válasz egyszerű, 

magát az ünnepet. Benne rejlik a szeretet, az elragadó hangulat, a pihenés. Felemelő érzés, mikor a 

csupa havas hajaddal, beszaladsz a meleg szobába, érzed a fahéj, a narancs, a szegfűszeg és esetleg a 

sültalma illatát. Ledobod a kabátodat, majd egy ízletes forró teával beleülsz a fotelbe és érzed a fenyő 

jellegzetes illatát. Ugye neked is megjött a kedved? De nem kell sokat várnunk már, közeleg! Az 

adventi koszorú november huszonhetedikén az asztalra kerül, úgyhogy nyugodtan elkezdhetünk 

készülődni.  

        Persze azért nem árt tudni az eredetéről is, mondjuk… ki ne tudná azt, hogy Jézus születését 

ünnepeljük. Huszonnegyedikén szenteste - amit általában szűk családi körben töltünk el-, 

huszonötödikén és huszonhatodikán pedig karácsony! Ezen a két napon inkább a nagyszülőkhöz 

látogatunk el, és sorban elfogyasztjuk a temérdek mennyiségű mákos és diós bejglit. A betlehemezés 

pedig majd mindenki kedvenc iskolai előadása. Általános iskolákban a karácsonyi ünnepségeken 

kihagyhatatlan! A vallásos, hívő emberek 24-én éjfélkor vagy 25-én napközben ellátogatnak a 

szentmisére, a közeli templomba. Egy kis érdekesség. Tudtátok, hogy a néphagyomány szerint 

szigorú rituálé volt, melynek során a gazdasszony nem állhatott fel a vacsora közben az asztaltól, 

azért, hogy jól tojó tyúkjai legyenek? Ez egy tipikus néphagyomány, amit ma már nagyon kevesen 

követünk. 

        A mai világban, már inkább arra figyelünk, hogy minél jobban átérezzük a karácsonyt. A ház teli 

díszekkel, itt egy kis hógömb, ott egy kis mikulásvirág. Az utcában a legékesebb kivilágítás a mi 

házunkon legyen, és a karácsonyfa lenyűgözzön mindenkit! A fa, az ünnep szimbóluma, lehet piros-

arany, kék-fehér, lila-arany, bármilyen színű! És hát kell valami, ami alá az ajándékok kerüljenek… 

De az ajándék semmiképpen sem a legfontosabb dolog, habár sajnos a mai világban sokan ezt nem 

így gondolják. Kaphatunk egy iPhone 4-et, esetleg egy karácsonyi képeslapot. Nem ez számít, a 

„boldog karácsony” éppen megteszi! 

        A városok már november végén, december elején karácsonyi színpompába öltöznek. Este a 

hóesésben igazán hangulatos végigsétálni egy-egy kivilágított utcán, sőt karácsonyi falun még jobb! 

Rengeteg helyen rendeznek vásárokat, ahol mindenféle dolgokat beszerezhetünk, persze itt sem ez a 

lényeg. A családdal, a párunkkal, a barátainkkal egy pohár forró csokival, esetleg forralt borral a 

kezünkben a bámészkodás nagyon szórakoztató tud lenni. Érdemes hozzánk a legközelebbi, híres, 

magas színvonalú bécsi karácsonyi vásárba eljutni. A mézeskalács és a fűszeres puncs igéző 

illatfelhői, egyszerűen mennyeiek! Mozduljunk ki, és gyönyörködjünk a karácsony varázsában! 

        Egy-két jó tanács, a dekoratív díszeket saját kézzel készítsük el, ez az ajándékokra is vonatkozik, 

hiszen nemcsak, hogy több pénzt spórolunk meg, hanem szívélyesebb is. Ne felejtsük el, számtalan 

családnak nélkülöznie kell karácsonykor is. Segítsünk és adományozzunk! Népszerű a „Cipős doboz 

akció”, mikor a Baptista Szeretetszolgálat cipős dobozokban lévő ajándékokat juttat el rászoruló 

gyermekeknek. 

        Mindenki tudja, a karácsony a szeretetről szól. Figyeljünk szeretteinkre, ne veszekedjünk, és 

élvezzük ki azt a pillanatot, hogy mindannyian együtt lehetünk, és egymás társaságát élvezhetjük. 

Bámulatos, lenyűgöző, káprázatos, és sorolhatnám a szebbnél szebb jelzőket, de a lényeg: a 

karácsonynak párja nincs. Élvezzük ki, mert egy évben csak egyszer van rá alkalom! 

 

Faragó Barbara 

10/C  8. 



Banka Csilla: Decemberi hó 
 

Kristályos pelyhek hullnak, 

Körülöttem gyertyák égnek, 

Háztetőn jégcsap olvad, 

Soha nem felejtelek el téged. 

 

Ködfátyol fedte tájak, 

Csípős hideg hajnalokon… 

Pillantásodra várva merengek e mozdulatlanságon. 

 

Felemelem a fejem, 

S te csak ott állsz mosolyogva, 

Kerge, bolondos szívem 

Látásodra nagyot dobban. 

 

Várom, hogy közelebb lépj. 

A gyertya már csonkig égett. 

És te csak nem mozdulsz még. 

A kristályos pelyhek tovább esnek. 

 

Végül nem bírom tovább, 

Félve megindulok feléd, 

Te csak mosolyogsz némán, 

És remegő kezed nyújtod felém. 

 

Hajad tele pelyhekkel, 

Meredten állok előtted, 

A gyertya elég csendben, 

És te csak egyszerűen megölelsz. 

 

Az idő hideg. Nagyon. 

Megjegyzem a pillanatot 

Mert ezen a szép napon 

Lett december a kedvenc hónapom. 
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Reszkessetek betörők: 
 

Kevin szülei egy igazi nagy családi karácsonyra készülnek - Párizsban. Az 

utazás körüli felfordulásban végül csak egy valamit felejtenek otthon: Kevint. A 

hatalmas házban magára maradó kisfiú azonban cseppet sem bánkódik. Éppen, 

amikor már unatkozni kezdene, két ügyefogyott betörő mászik be hozzá az 

ablakon. A srác nem ijed meg tőlük: százféle ravaszsággal és furfanggal úgy 

elbánik a rablókkal, hogy nemsokára ők is azt kívánják, bár utaztak volna 

inkább Párizsba. 

 

 

 

Így jártam anyátokkal: 
 

Ahogy a cím is mondja, a történet arról szól, hogy Ted Mosby 2030-ban 

elmeséli gyermekeinek, hogyan ismerkedtek össze a szüleik. 

Karácsonyi rész: 2. évad 11. része.  

Marshall: A Karácsony jelentése: belépni az ajtón és meglátni a csodavilágot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bécs 
Bécs tökéletes hely egy kis téli utazáshoz. Aki különlegesre, szépre vágyik, nem kell a 

világ végéig utaznia. Bécsben már elkezdődött a karácsonyi vásár, a Chriskindlmarkt. 

November közepétől karácsonyig Bécs legszebb terei varázslatos karácsonyi vásárrá 

alakulnak át. A karácsonyi pékségek és a forró puncs illata előkarácsonyi hangulatot 

keltenek. Körülbelül 150 stand karácsonyi ajándékokat, fenyődíszeket, édességeket és 

meleg italokat kínál. Egy 12 méter átmérőjű, óriási adventi koszorú uralja a teret, a 

környező fák pedig ünnepi díszben csillognak, és fényárba borítják a környéket.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajánló 
 

 

A Reszkessetek betörők című film a legviccesebb karácsonyi filmek közé tartozik. Egy családi estéhez illő 

vígjáték, amit a felnőttek is szívesen megnéznek.  

 

 

A zene pszichológia. Ha nem jut be a szívbe, a lélekbe, az elmébe, az emberek nem fogják 

érezni. 

Bob Marley 
Hangolódjunk a karácsonyra  Michal Bublé számaival. Bublé bevallása szerint a „Szeretet ünnepe” 

mindig is megbabonázta. Mostantól ezt mi is átérezhetjük a zenéjén keresztül. 

 

 Michael Bublé - It's Beginning to Look a lot Like Christmas  

 Michael Bublé - Christmas - Ave Maria  
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http://www.youtube.com/artist/Michael_Bubl%C3%A9?feature=watch_video_title


 

Színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő. 

Fellép és lelép: s mindenkit sok szerep vár életében. 

Shakespeare 
 

niótörő: 
Karácsonyeste van. A kis Klára és családja a meghívott vendégekkel együtt 

izgatottan várja, hogy megpillanthassa a feldíszített fenyőfát és a sok ajándékot. 

A gyerekek figyelmét egy későn érkező vendég vonja magára. Ő Drosselmeier 

úr, aki unokaöccsével, egy ifjú kadéttal érkezik. Klárának egy különleges bábot 

hozott ajándékba, a Diótörőt. Klára rögtön játszani is kezd vele. Az ünneplés a 

vége felé közeledik, búcsúznak a vendégek. Klára aludni tér. Álmában csoda 

történik, megelevenedik körülötte a szoba. A karácsonyfa, a tárgyak megnőnek. 

Harcias egerek bújnak elő, de a Diótörő - aki nagyon hasonlít a kadétra - hősies 

csatában legyőzi az Egérkirályt, és gyönyörű herceggé válva mesebeli tájra 

szánkózik Klárával. A táj életre kel, Klárának táncol a sok hópehely, a hó 

királynője és királya. A varázslatok országában továbbutazva színes táncokkal 

köszöntik Őket. Az út végén búcsút mondanak a varázslatoknak, és együtt 

szállnak fel az álmok szánjára. 

 

 

Charles nickens: Karácsonyi ének 
Szinte egy karácsony sem telik el úgy, hogy az ember valamiképpen 

össze ne találkozna a szőrösszívű és zsugori Ebenezer Scrooge úr és a 

három karácsonyi szellem történetével. Bár Dickens 1843-ban írt 

kísértetmeséje több tucat fel- és átdolgozásnak esett már szerencsés - 

vagy épp szerencsétlen - áldozatául, a romantikus mesélőkedvvel, 

humorral, kellő iróniával és jó adag emberszeretettel megfestett história 

valódi hangulatát csak a poros, megsárgult lapok képesek igazán 

visszaadni. Az embertársait megvető, magányos Scrooge karácsonyi 

álma, vándorútja és újjászületése egyszerre ijesztő és izgalmas, 

ugyanakkor felemelő érzést nyújt az olvasók számára.  

 

 

 

 

 

 

 

Öztürk Fatma  
10/A 
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http://hu.wikiquote.org/wiki/William_Shakespeare


 

Amikor jónak kell lenni 
 

  Hogy nálunk mi a karácsony? Amikor jónak kell lenni. Nekem is. Meg Marikának is. Meg egyáltalán 

mindenkinek. 

  Reggel felkelünk, és ahelyett, hogy megnyúznám Marikát, -mint ahogy azt mindennap teszem; szépen fel 

kell öltözni. Kifésülni a loknijaim, felhúzni a legszebb harisnyát, vigyázni, le ne szaladjon a szeme, 

templomba menős ruhát venni, sőt anyuka púderéből is kapunk ilyenkor. Amikor már elég jólneveltnek 

nézünk ki, kimegyünk a vendégekhez. Na, ott kell ám jól viselkedni! Ők bezzeg nyúzhatnak! Emelgetnek, 

puszilgatnak, húzgálják az arcunkat, aztán persze sok ajándékot kapunk, aminek nyilvánosan kell örülni, mert 

sokba került, és milyen szép, hogy gondoltak ránk. 

  Reggelizünk késsel-villával, mosolygósan bólogatunk: Jajj, de nagyot nőttél! Utána elmegyünk a fáért. 

Milyen szép ilyenkor a város! Fények mindenhol, sült mogyoró illata vonzza a csillogó szempárokat a 

bódékhoz. Nagynénink ebből is vesz, hát persze. Karácsonykor ezt is szabad. A fenyővásárra hosszú az út, van 

idő elmajszolni az fahéjas édességet. Koldusok kuporognak kapualjakban, ilyenkor még nekik is van mit enni. 

Szánakozva dobnak nekik egy-egy falatot vagy alamizsnát. Ilyenkor lenyelik a rosszalló mondatokat, 

ünnepnap van. Hosszú sor kígyózik fákért, az emberek nem tolakodnak, helyette vidáman kellemes ünnepeket 

kívánnak egymásnak. 

  A nappal unalmasan telik, mert jónak kell lenni. Nem lehet pofozkodni, hangoskodni, sikítozni, szaladgálni, 

összemocskolni a szép ruhát, anyukát idegesíteni. Helyette lehet süteményt enni, teázni, hölgyként viselkedni. 

Elcsépelt. Estére megtelik a kis lakásunk. Nagyothalló nagymamákat kell kísérgetni az ebédlőbe, 

megköszönni mindent. A sütőben kacsa sül. Egy évben egyszer van itthon ilyen. Marikával már csorog a 

nyálunk ekkor, de messze még a vacsora, helyette énekelünk. Na, hát ilyen is csak egyszer van! Nagypapa 

basszusától normális esetben már visítva hemperegnénk a földön, de most ugye nem szabad. 

Csak lenne már mise! Mert ilyenkor mindenki megy a misére. Ha mindenki megy, az azt jeleni, hogy ott lesz 

Misi. Nem egy Misi, ő a Misi. Az udvarlóm, már egy éve, persze apukáék erről nem tudnak… A templom tele 

van ilyenkor, csak ilyenkor. Szövetkabátban didergünk a jéghideg padokon, nem is tudjuk, hogy kell itt 

viselkedni, nálunk mise is csak egyszer van egy évben, karácsonykor. Misi mellém ül a padba. Persze meg 

volt ez már előre beszélve, hát nem lehetek jó egész nap. Az lehetetlen! Misi titokban fogja a kezem, otthon 

vár a kacsa. A kedvenc ünnepem a karácsony. 

  Otthon terített asztal vár minket, és jó hosszasan rágjuk a húst, hogy biztosan emlékezzünk rá egész évben. 

Karácsonykor boldognak kell lenni, mert azt mondták nekünk. Örülni kell egymásnak, szeretni kell egymást, 

nem szabad rosszalkodni, mert azt mondták nekünk.  

  Aztán elmúlik az ünnep. Anyuka ideges, nyúzom a Marikát, elhasznált bőrcipőben járunk, hajam kócos, 

templom nincs. Ha összeházasodom Misivel, akkor persze nem így lesz, tudom én előre, már vele is 

megbeszéltem. Nálunk mindennap karácsony lesz, puszilgató rokonok nélkül,  

jó sok kacsasülttel. 

 

 

 

 

Bobák Szilvia 
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Sílécre fel! 
 

Lassan itt a tél, de a hideg idő ellenére a sport szerelmesei újabb sportolási lehetőségekre találhatnak. 

A gimnázium diákjai között is rengeteg rendszeres sportoló van. Jeleskedünk a kézilabdában, a 

futballban, a kosárlabdában, a lábteniszben és még sok más testmozgató játékban is.  

Az iskola télen sem hanyagolja el mozgást. Minden évben van sítábor, amelyet a téli sportokat 

kedvelő tanulók mindennél jobban várnak. Nemcsak a már jól síelők, illetve snowboardosok, de a síelni 

tanulók is előszeretettel jelentkeznek az eseményre. A táborról az osztálytársamat, Takács Dórát 

kérdeztem.  

 

 

Helga: Idén milyen céllal jelentkeztél a sítáborba? 

 

Dóri: Öt éve kezdtem el síelni, és már az első alkalommal nagyon megszerettem. Rajongok érte. A 

második évben persze átváltottam snowbordra. Azt még jobban megszerettem. Mivel téli sportokat csak 

a télen lehet űzni, ezért én nem kikapcsolódni megyek, hanem azért, hogy azt csináljam, amit szeretek. 

Úgy hogy ez az öt nap nem éppen a pihenésről szól.  

 

Helga: Hogyan szokott zajlani az egyhetes téli kiruccanás?  

 

Dóri: Sajnos nincs egy egész hét. Két nap elmegy az oda-és visszaúttal, plusz egy négynapos síbérlet. 

Így megkapjuk a hat napot. A legfárasztóbb az egészben az első nap, ott is a bepakolás, mivel elég 

hajlamos arra az egész bagázs, hogy sok cuccot hozzon, és így lehetetlenné váljon a bepakolás.  

 

Helga: Nem bánod, hogy a tábor ideje alatt kimaradsz az iskolából, és le is maradsz tanulás terén? Hogy 

tudod pótolni a hiányosságokat? 

 

Dóri: Részben igen, de nagyobb részben nem, mivel mindig úgy próbálják szervezni a tábort, hogy 

érintse a hétvégét, így négy, esetleg három napot hiányzunk, és a tanárok is ilyen téren megértőek, hogy 

ha az osztályból nagyobb számú csoport megy el síelni, nem haladnak előre az anyaggal annyira, inkább 

ismételnek, gyakorolnak. Van esetleg olyan lehetőség, hogy az elméleti dolgokat, amit tanulnak a 

többiek az iskolában, elkérjük a szaktanártól, és mi is megtanuljuk sítáborban, miután végeztünk a 

pályán, és esetleg marad némi energiánk. 

 

Helga: Már említetted a legrosszabb, vagyis a 

legfárasztóbb dolgot, a pakolást. És mi a legjobb a 

hét során?  

 

Dóri: A legjobb egyértelműen az a rész, amikor a 

pályán vagyunk, bejárhatjuk a több 10 kilométeres 

pályarendszereket, és mindenki élvezheti a csúszást. 

 

 

Remélem, Dóri beszámolójából az eddig ebben a 

sportágban, illetve táborban nem túl érdekeltek is 

kedvet kaptak a síeléshez, és hamarosan 

jelentkeznek a táborba. Siessetek, mert hamar betelik 

a létszám!  

 

 

 

 

 

Barnabás Helga 10.C 
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Karácsnnyi ötletbörze 

   Egész különleges dolgokra vagyunk képesek, mi emberek.  Épp ezért, talán nem az a legjobb módszer az 

ajándékozás előkészítésére, hogy berohanunk a boltba, és gépszerűen pakolászzuk a termékeket a kosarunkba. Ha 

magunk készítjük, sokkal többet ér, mint egy sortermék. Sőt, még a hibái is szépek lehetnek, amik jelképezhetik a 

barátság és az emberek hibáit is, amelyekkel együtt szeretjük őket. 

 

Gyertyaöntés 

   Ajándékkészítés terén sokszínű a választék.  Ezek közül én a gyertyaöntést emelném ki, hogy bemutassak pár 

praktikus módszert, a finom illatú, hangulatosan játszadozó fények elkészítésére. 

Elkészítés: 

   Vízfürdőben olvasszuk meg a viaszt. Adjunk hozzá színező- és illatanyagot, majd öntsük a kanóccal ellátott 

formába. Az olvadt viaszba tehetünk sztearin adalékanyagot (kapható a gyógyszertárakban), így a gyertya lassabban 

ég el. Ha csíkos gyertyát szeretnénk, különböző színű viaszrétegeket öntsünk egymásra, mindig megvárva az előző 

réteg dermedését. 

 

   A képen látható gyertyák száraz virággal vannak díszítve. A forró, vízbe mártott kész gyertya tapadós felületére 

préselt faleveleket nyomkodunk, amit még egy réteg forró viasszal bevonva tehetünk tartósabbá. 

 

 
Viaszreszelék és Viaszdrazsé: 

  Roppant egyszerű a gyertya elkészítése viaszreszelékből, csak a többszínű gyertyaport kell egymásra szórnod 

néhány rétegben.  

   Változatos mintákat hozhatsz létre egy hurkapálca segítségével, ha a színeket egymásba nyomod. A 

viaszdrazséhoz hasonlóan, egy mutatós üvegpohárba vagy kehelybe a speciális talpas kanóc köré szórva és a színek 

kombinálásával, különleges díszgyertyákat készíthetünk. 

   Ugyanez a módszer érvényesül a kávészem nagyságú, sokszínű viaszdrazsénál is. 

   (Mindemellett készíthetünk gyertyákat zselés módszerrel is, és szépíti a gesztust, a saját kezűleg készített 

gyertyatartó.) 

 
 

Makramé 

   A makramé ősi csomózási technika, melynek előnye a kötéssel, horgolással szemben, hogy nem igényel 

semmiféle segédeszközt, csupán a két kezünket. Alapanyagként felhasználható kenderzsineg, szizál, pamutfonal, 

akrilfonal, de akár bőr is. A varázsa abban rejlik, hogy néhány egyszerű alapcsomó segítségével gyönyörű minták 

és változatos formák alakíthatóak ki, melyek az alapanyagtól függően általában igen jó tartásúak, így a 

dísztárgyakon / pl. virágtartó, asztaldísz, makraméval díszített üveg / kívül használati tárgyak, pl. táska, öv, 

ékszerek is készíthetőek belőle.  

   Makramézás közben azonban célszerű a munkát függőleges helyzetben rögzíteni / pl. szekrény gombján, fogason/ 

úgy, hogy csomóznunk mindig vállmagasságban kelljen, mert ez a legkényelmesebb, és leghatékonyabb testhelyzet.  

Az alábbi képeken látható néhány ötlet, melyek megvalósításához pusztán néhány méter kenderzsineg és egy kis 

ügyesség kell. Ezek segítségével olcsó, ám mutatós és egyedi ajándékokkal lephetjük meg családtagjainkat. 

 

Mihályi Zsuzsanna  

9/C 

9/ 
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Kókusztekercs 
 

Eszti néninél talán a legfinomabb és a legnépszerűbb süti a kókusztekercs. Mivel karácsonykor 

sajnos nem vehetjük meg nála kedvencünket, készítsük el otthon! Könnyen elkészíthető, és 

legnagyobb előnye az, hogy sütést nem igényel.  

 

Sok sikert kívánok az elkészítéshez! 

 

 

Hozzávalók: 
 A tésztához: 

 30 dkg darált keksz 

 2 kanál kakaó 

 1-2 kanál rum 

 10 dkg porcukor 

 kb. 2 dl tej (először száraznak tűnik, de ne önts hozzá több tejet) 

 A krémhez: 

 10 dkg puha vaj 

 15 dkg porcukor 

 5 dkg kókuszreszelék 

 + 5 dkg kókuszreszelék a nyújtáshoz 

 

 

Elkészítés: 
 A tészta hozzávalóit 

összegyúrjuk, majd két részre 

osztjuk, 2 tekercs lesz. 

Zsírpapíron vagy szilikonlapon a 

maradék kókuszreszelékkel 

kinyújtjuk – alul-felül szórjuk - 3-

5 mm vastagra. Megkenjük a fele 

krémmel, és a papír segítségével 

feltekerjük. Kókuszban 

meghempergetjük, hűtőben 

pihentetjük, majd tálaláskor 8-10 

mm vastag szeletekre vágjuk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faragó Barbara 
10/C 
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Felmérés a karácsonyról 

A Lehel Vezér Gimnázium 9/C osztálya szívesen állt rendelkezésemre – amit ezúton is köszönök 

nekik - egy kérdőív kitöltésének erejéig, amely a közelgő és egyben legszebb, legértékesebb családi 

ünneppel, a karácsonnyal foglalkozik. Az osztály minden tagja válaszolt a kérdéseimre, amelyek valójában 

nagyon egyszerűek voltak, mint például ki hogyan ünnepli a karácsonyt, szoktak-e karácsonyfát állítani az 

ünnep alkalmával. Az alábbi diagramon pedig a válaszok (igenek és nemek) arányát ábrázoltam, amiből 

lehet következtetni az általánosságra is! 
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      Közeledve a 2012-es évhez, ebben a cikkemben az újévi témakörből szeretnék mazsolázni. 

  
   A népszerű szokások közé tartozott, hogy az óévet hatalmas lárma, zaj, kolompolás kíséretében búcsúztatták el. 

Ez valószínűleg arra az ősi rituáléra vezethető vissza, hogy a gonosz hatalmak távozzanak az óévvel együtt. 

Népszerű hiedelem még, hogy a szemetet tilos kivinni újév napján, mert a hulladékkal együtt a jó szerencsét is 

kidobjuk. Tilos továbbá teregetni, ami a halottakkal van kapcsolatban, mely szerint a teregetés halálozást hoz a 

házhoz, illetve pénzt kölcsönadni se ajánlatos, mert nehezen jön vissza. Nem mindegy az sem, hogy mit teszünk 

ezen a napon először. Sokan ezért nem fekszenek le elsején napközben, mert félnek, hogy az évben „ágyhoz kötött” 

betegek lesznek. A házba lépés szabálya is egyfajta rituálévá alakult ki sok helyen. A férfi elsőként belépése az 

újévben szerencsét, a nőké balszerencsét hoz. Rengeteg hiedelem van még, ilyen a lencse- és malacevés, a tiltott 

baromfifogyasztás, a jóslások, az ólomöntéses jóslás és még sorolhatnám, de nem akarlak untatni titeket.  

  Inkább ugorjunk napjainkba, a 21. századi fiatalok életébe. Gondolj bele, hogy tavaly, tavalyelőtt hol voltál újév 

napján, kivel és mit csináltál. Az alábbi grafikonon (1. ábra) azt láthatjátok, hogy ki mivel tölti a szilvesztert és 

újévet. Megkérdeztem az iskolánkba járó diákok közül 20 főt, és ezeket az értékeket kaptam. 

  A másik kérdés, amire szerettem volna választ kapni, az az alkoholfogyasztás. A kérdésemre egy 10- es 

skálán behatárolható fokozatszámmal lehetett válaszolni. (Az alkoholfogyasztás elhanyagolásától (1) az ájulásos 

hatásig.) (2. ábra) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

   Mint ti is láthatjátok, sokan fogyasztanak nagyobb mértékű alkoholt, és a megkérdezettek 80%-a 

barátokkal tölti a szilvesztert, míg 20% buliban. A megkérdezettek 15 évesek voltak, és ezt figyelembe 

véve elég elszomorítóak az eredmények. Talán a szilveszter az az éjszaka, amikor a kevésbé bulizósak is 

kirúgnak a hámból, isznak és buliznak. Ennek viszont sok káros következménye lehet. Ha a fiatal ritkán 

iszik alkoholt, nem fogja tudni kezelni a hatásait sem. Rendkívül sok balesetről hallhatunk másnap a 

televízióban, és egytől egyig mindben szerepe van az agysejtölő alkoholnak.  

   Kérlek titeket, hogy legyetek óvatosak! Vigyázzatok magatokra!  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zsámboki Anna 9/C  18. 



 

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! 

 

 

 

 

Gyöngyszemek 

 

Sas Dániel a 11/C osztály tanulója immár 7 éve táncoltatja fürge 

ujjait a zongora hófehér és fekete billentyűin. A fiatal zenész országos 

versenyeken ér el elismerésre méltó helyezéseket, legtöbbször a 

dobogón. Jeleskedik a klasszikus és könnyűzenei műfajokban is. 

Zenekara, a 4-es metró már 3 éve nyújt élvezetet a közönségének. 

A közelmúltban pedig az országos Bartók Béla zongoraversenyen II. 

helyezett lett. 

 

 

Zenei videó megtekintéséhez, kattints IDE! 

 19. 

Gimnáziumunk sokszínűségét bizonyítja, hogy a tánc terén is képesek a diákok kiváló 

eredményeket elérni. A közelmúltban megrendezett néptáncverseny szarvasi fordulójából a döntőbe 

nagyon sokan jutottak tovább, pedig úgy hírlik, hogy nagyon erős volt a mezőny. Résztvevők (páros és 

szóló kategóriában): 

Balogh János - Szikra-Tóth Ágnes t.j. 

Balla Roxána - Kiss Szabolcs tj. 

Koczkás Márk - Járomi Cintia tj. 

Koczkás Márk - Drávucz Vivien 

Voller Klaudia (- Török Dániel) 

Cseh Annamária (Hamar Zsolt) tj. 

Bobák Szilvia (-Horvát Julianna) tj. 

Szűcs Eszter (-Nagy Richárd) tj. 

Pesti Richárd tj. 

Váradi Ádám tj. 

A döntő január 21.-én kerül megrendezésre Egerben. A táncos lábú növendékeknek kívánunk sok 

sikert, jó szórakozást és kitartást! El ne feledjétek: 

Nekem az igazi tánc az, amikor már nem érzem a nehéz szoknyákat, feltört 

sarkam, elszorított derekam, csak táncolok és nem fáj semmi. 

 (Bobák Szilvia) 

http://www.youtube.com/watch?v=iurykqvtqQA


 

Támogató: 

Lehel Vezér Gimnázium 

Szerkesztők: 

 

 

 

 

 

 

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

lehelujsag@hotmail.com 

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

csatlakozni! 

 

♦ Cikkíró ♦ Dizájner ♦ Fényképész ♦ 

kerestetik! 

Szerkesztőség 
  

 

 

 

 

 

 

Jelentkezz! 
  

 

 

 

 

 

 

Antics István 

Bartókiné Koczka Éva 

Forgó Katalin 

Banka Csilla 

Barnabás Helga 

Bobák Szilvia 

  

 

 

 

 

 

 

Faragó Barbara 

Horváth Boglárka 

Mihályi Zsuzsanna  

Sárközy Áron 

Öztürk Fatma 

Zsámboki Anna 
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