
 



 



 

Megtaláltok minket a 

lehelujsag@hotmail.com 

email címen! 

 

 

 

Előtted a küzdés, előtted a pálya, 

Az erőtlen csügged, az erős megállja. 

És tudod: az erő micsoda? - Akarat, 

Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt 

arat. 

 

Arany János 
 

Miklós István, szenátor 
Engedjétek, hogy a szívetek vezessen és hallgassatok r{, mikor a p{lyav{laszt{sra 

kerül a sor! Ha megtal{lt{tok a célotokat, küzdjetek érte! A Lehel falai közt 

minden lehetőség a Tietek! 
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   Vannak helyzetek, amelyekben nem tudsz dönteni. Bármennyire is szeretnél, nem  

megy.  

   Én is átéltem már ezt. Egy komoly válaszút előtt álltam, amikor el kellett döntenem,  

hogy a következő négy évemet a számok világában vagy a betűk rengetegében töltöm. 

Hosszas tanakodás után indultam el a számok négyzetei, gyökei után, meg sem állva a 

Lehel Vezér Gimnáziumig. 

   Igaz, még fel sem vettek, már kiötlöttem, hogy hogyan tárhatom ki az ablakot a másik 

útra: az írásra. Komoly elhatározást tettem: újságot akartam indítani. Szinte 

megrendíthetetlenül mentem az álmom után. Felvételt nyertem matematika tagozatra, majd 

összefogva Horváth Boglárkával, a DÖSZI elnökével, megtettem az első lépéseket. 

   Elsőként, még a nyár elején meglátogattam az igazgató urat. A szívem szinte a 

torkomban dobogott, hisz nem volt könnyű friss Bundásként előadni az ötleteimet az iskola 

vezetőjének. Viszont a kezemben már nemcsak szavak, hanem kész munkák is voltak, hisz 

a nyár utolsó hónapját lelkes szerkesztéssel és írással töltöttem, s lám lett eredménye a 

fáradozásaimnak: megkaptam a lehetőséget. 

   Szinte a semmiből indultam, hisz kevés informatikai tudással rendelkeztem, de végül a 

tervek alapján elkészült a lapok dizájnja és később a cikkek. Folyamatosan gyűltek a lelkes 

tanulók, kezükben tollukkal, pedig még meg sem lett igazán hirdetve a lehetőség.  

  Szépen lassan kikerekedett az újság. Az első szám, az elmúlt 2 hónapot, a szeptembert és 

az októbert foglalja össze egy online újság formájában, amely megtekinthető PDF és Flash 

book formátumban is, tehát lapozható, 3D stílusú magazinként.  

Figyelem! 

   Várjuk minden aktív tanuló jelentkezését! Legfőképp azokét, akik szeretnek írni, 

információkban búvárkodni, kutatni, szerkeszteni, fényképezni, kortól     függetlenül! 

Egyetlen kikötésünk van: legyetek kreatívak! Jelentkezni a    

lehelujsag@hotmail.com e-mail címen lehet, névvel, osztállyal és némi 

leírással, bemutatkozással magadról és arról, hogy miért lenne kedved csatlakozni a 

szerkesztőgárdához! Minimum 1-2 cikk kéthavonta mindenkinek belefér! ;) 

   De persze nem muszáj magatokat elkötelezni, éppen ezért aktuális eseményekről is 

írhattok, pl. egy- egy osztálykirándulásról. Várjuk az ilyen jellegű beszámolókat szintén 

ugyanerre az email címre.  

 

Úgy gondolom, hogy ezzel a bevezető számmal mindenki  

belekóstolhat abba, amit szeretnénk nyújtatni és  

remélem, hogy sokan fogjátok követni, esetleg  

megszeretni az újságot!  

Jó olvasást és jó szórakozást hozzá! 

 

Email 

lehelujsag@hotmail.com 

Facebook 

Lél krónikái 
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   Idén is lezajlott a bundásavató. A szeptember 29-ikét izgalommal teli örömmel vártuk.  

   Először is azt szerettük volna megtudni, hogy honnan származik az elnevezés. A Bundás szó sokak szerint abból 

ered, hogy régen az újonnan érkezett gimnazistáknak bundáskenyeret sütöttek vagy bundásalmát is csináltak.  

   Szeptember 26-tól a 3 új kilencedikes osztálynak az eggyel felette járó osztályt dicsőítő feliratot kellett viselnie 

és büszkén hordania.  Legtöbben az egyszerű, de hatásos pólóra vagy táskára ragasztott feliratot hordtak, de 

például az 9/A osztály erre a célra készített külön pólót. A tanárok figyelemmel követték, hogy rendesen 

köszönünk-e minden felnőttnek. Persze a bundásavató óta is becsületesen köszönünk, mert jó gyerekek vagyunk. 

Ezt a két fordulót a 9/C osztály nyerte meg.  

   29-én volt a nagy nap: a Bundásavató. Amikor kimentünk az udvarra, rengeteg lelkes arcot láttam, de akadtak 

páran, akik feszültek és sápadtak voltak. S hogy miért voltak ilyen állapotban? Gondolom azért, mert tudták, hogy 

a sok néző, illetve az évfolyamtársak előtt kell helytállniuk. Helyet foglalt a 3 főszereplő osztály, és a játékos 

verseny elkezdődött. A nap első feladata az volt, hogy az előre begyakorolt bemutatkozást az osztály tagozatáról 

elő kellett adni. Az A osztály verset mondott, a B indulót énekelt a János bácsi a csatában ritmusára, a C pedig 

átköltött egy híres dalt, a Porsche, szerelem, száguldást. Mindhárom előadást lelkes tapsvihar követte.  

  A következő játék izgalmasnak ígérkezett, és nem is csalódtunk. A hangfalakból három számrészletet 

hallhattunk. Az A osztály száma a Casino twist volt, a B osztályé a Meghalok, hogyha rám nézel, a C-seké pedig a 

Pocsolyába léptem. A táncokban vegyesen volt modern, retro és néptánc is. A 9. évfolyam minden tagja kivette a 

részét ebből a nagyszerű feladatból.  

  Miután megint leültek az osztályok, 4-4 főt felszólítottak, hogy menjenek ki az utcára, és vigyenek be embereket 

az iskolaudvarra táncolni. Nehezítette a feladatot, hogy nem sok ismerős arc járkált a környéken, így improvizálva 

ismeretleneket kellett megszólítani. Majd két hosszabb hajú fiú kiment két lány társaságában, és a fiúkat sminkelni 

kellett. A kicsinosított fiúk szende tündérke módjára andalogtak a zsűri elé, ahol pár bájmosolyt is bevetettek az 

eredmény érdekében, enyhén átszellemülve egy igazi nővé.  

   Mindeközben 5 fiút és 5 lányt hívtak ki a „színpadra”. Párokban kellett az almát székek közt kavarogva 

körbevinni, úgy, hogy a gyümölcshöz kézzel nem lehet érni, csak a homlokkal. Ez elég viccesnek bizonyult, mert 

a kötelezően viselt láthatósági mellény is nehezítette a feladatot. Miután letöröltük a homlokunkról a maradék 

ragadós levet is, osztályonként a fiúknak férfikart kellett alapítani, és egy számot előadni. Hallhattuk Boci-boci 

tarkát, a Pálinkadalt, és a 16 tonna című dalt. A közönség lelkesen énekelt velük. 

   A nagysikerű nóták után letettük a bundásesküt, jókat nevetve az ígéreteinken.  

   Ezután a zsűri elvonult, hogy meghozza döntését. A gyors végeredményt garantálta Antics István igazgató úr, 

Horváth Boglárka, DÖSZI-elnök, illetve a 10/A, B, és C képviselői, tehát a zsűri tagjai.  Közben a 10. osztályos 

tanulók láb alakú színes radírt adtak minden 9.-esnek, „Bundás vagyok” felirattal.  

   Következett az eredményhirdetés. Egymást ölelgetve és szorongatva vártuk a végeredményt. A 3. helyezett az A 

osztály lett, ezüstérmes a B. Amikor meghallottuk, hogy a C osztály, azaz a mi nyertünk, szinte egy emberként 

kiáltottunk az égbe. Mindenki arcán hatalmas mosoly és büszkeség látszódott. A nyeremény egy csokitorta volt, és 

persze sok gratuláció.  

   Így zárult ez a csütörtöki nap, és biztos vagyok  

benne, hogy mindenki élvezte.  

Ezúton gratulálok minden résztvevőnek,  

ügyesek voltatok.  

Zsámboki Anna 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

                       Utóirat: rettegjetek, 2012/2013-as Bundások! Most ti jöttök!  
 

http://www.lehel-vezer.sulinet.hu/gallery2/main.php?g2_itemId=706


 

 

Idén is, mint minden évben, a 10. osztályosok rendezték „testvérosztályuknak” a bundásavatót. 

Nagyon örültünk, hogy végre nem nekünk kell paráznunk a feladatoktól. 

Ám nem volt könnyű megszervezni, megvásárolni a hozzávalókat, összehozni a feladatokat, 

összeülni mind a négy osztálynak. Szerencsére osztályfőnökök nagyon sokat segítettek nekünk, 

ezúton köszönjük nekik!! 

Az idő is a mi oldalunkon állt, hiszen nem esett, de nem is volt meleg, így jó körülmények között 

zajlottak le az események. 

De a kreatív segítőink nélkül sem ment volna, hiszen nekik köszönhettük a feladatok nagy részét. Az 

énekkarokat, az alma hordozást, a táncos feladatot és még sorolhatnám. A bundások nagyon jól 

megoldották a feladatokat, örültünk neki, hogy mindannyian egy osztályként viselkedtek. Mintha 

mindig is együtt lettek volna, egy csapatként fundálták ki és csinálták meg a feladatokat, senki nem 

próbált kibújni alóluk. Idén a zsűri tagjai Antics István igazgató úr, Horváth Boglárka Döszi-elnök és 

a három osztály egy-egy képviselője voltak. Az ő pontozásuk alapján, a 9/C osztály nyerte a délután 

„kihívását”. 

De a bundásavatónak nem ez volt a lényege, csupán, hogy az újoncok bemutatkozzanak iskolájuk 

előtt. Reméljük, hogy jól éreztétek magatokat, és örömötökre jövőre Ti szervezhettek egy ilyen 

délutánt! Sok szerencsét Nektek, ehhez és a tanuláshoz is! Hallgassatok tanáraitokra! ;) 

 

Balla Helga 
10/B 

 

 



A Lehel Vezér Gimnázium, egy Bundás és egy végzős szemével 

 

Igen különböző egy elsős és egy végzős véleménye az iskoláról. Míg a végzős már megtapasztalta a leheles életet, 

addig az elsősre mindez most vár, most lép be a „nagy csapatba”. Pár kérdést feltettem, egy kilencedikes diáknak, 

Farkas Imrének, és egy 12/N-es (nyolc éve itt tanuló) fiúnak, Tóth Bencének.  

 

Részletek Tóth Bence tanuló riportjából: 

 „Végzősként biztos rengeteg dolog történt veled, jó és rossz dolgok is. Megfeleltek neked az iskolai 

körülmények, amit az iskola biztosított számodra? 

 - Igen, megfelelt. Az iskola jól felszerelt minden téren. 

 

Élmények, iskolai programok, amelyekre szívesen gondolsz vissza?  

 - Az iskolai napok, osztálykirándulások és a nyári kis osztálytalálkozók. 

 

Mit üzennél, a mostani nyolcadikosnak, miért a Lehelt válasszák? 

 - Ha nem akarnak messzire menni, akkor mindenképp a Lehel Vezér Gimnáziumot válasszák, mert a közelben az 

egyik legjobb iskola.” 

 

 

A „bundás”, Farkas Imre véleménye az iskoláról, és a tanítási rendszerről: 
 

„Ugyan még nem régen jársz ide, de tapasztalod a leheles életet. Hogy tetszik? 

  - A Lehel egy nagyon korrekt iskola. Csak jó dolgot lehet róla hallani. Rendkívüli eredményeket érnek el a diákok, 

bármelyik tagozatról is beszélünk. Ezért is jöttem ide, mert az a célom hogy kiváló eredményeket érjek el. Első 

benyomásaim nagyon jók az iskoláról. A közösség  és a mindennapok igazán fantasztikusak. 

 

A tanításról mi a véleményed, illetve mennyire nehéz megfelelni az elvárásoknak? 

 - A tanárok kifogástalanul adják le az anyagot. Az elvárás nem kevés, de ez csak természetes. 

 

Van valamilyen dolog, ami szerinted az iskolát lealacsonyítja vagy éppen ellenkezőleg, büszkék lehetünk rá? 

 - A diákoknak nagyon jó a tanulmányi eredményei, amire a tanárok, a diákok, az iskola büszke lehet.  

 

Egyéb gondolataid a Lehelről? Változtatnál valamin?  

 - A Lehelt mindenkinek szívből ajánlom, és nem akarok változtatni rajta. 

 

A jövőben mit vársz el az iskolától? 

 - Azt várom el az iskolától, hogy úgy tudjak felkészülni az érettségire, hogy egy jó felsőoktatási intézménybe tudjak 

majd kerülni.” 

 

Imi lelkesen kezd neki a következő négy évnek, Bence viszont már mosolyogva gondol vissza az itt töltött 

időre. Remélem, sok jót tanított a számodra a suli, kedves 12.-es, neked, Kisbundás pedig sok sikert a 

dolgozatokhoz, vizsgákhoz és jó szórakozást, az iskolai illetve osztályprogramokhoz!   

 

Faragó Barbara 

10/c 



 

A tavalyi szenátorjelöltek közül Miklós István került ki győztesen. Pártjának – és 

kampányának alapja – a Maffia-stílus volt. Pisti két dolgot ígért a diákoknak a 

szavazatok elnyerése érdekében. Egyik a dolgozatmentes nap volt, a másik pedig 

az olasz hét. Utóbbival kapcsolatban beszélgettem vele. 

 

Bogi: Pisti, betartottad az egyik ígéreted. Mesélnél erről nekünk? Nehéz volt megszervezni, 

összehozni az olasz hetet? 

Pisti: Természetesen, mesélek. A szervezés nem volt egyszerű, de remek csapat állt mellettem. 

Mellettem, nem mögöttem, ezt szeretem hangsúlyozni. Az osztályom és az összes 

támogatóm egyaránt hatalmas segítség volt. 

Bogi: Hogyan fogadta Eszti néni, hogy mit tervezel? 

Pisti: Eszti néni nagyon kedves volt. Az első perctől fogva maximálisan segítettük egymást. 

Bogi: Tervezel valami hasonlót létrehozni? Esetleg más nemzeti ételekkel? 

Pisti: Felvetődött egy esetleges magyar hét, de ez még kérdőjeles. Ti mit gondoltok? 

Bogi: Szerintem amilyen sikere volt az olasz hétnek, a diákság – és persze az idősebb korosztály is 

– vevő lenne efféle programokra. Ha már itt tartunk, akkor érdeklődöm kicsit. Mikor 

hallhatunk a dolgozatmentes napról? 

Pisti: Csak annyit mondok, hogy a közeljövőben. ;) 

   Ezek után elengedhetetlennek éreztem, hogy Eszti nénivel is beszéljek. 

Bogi: Mit tetszett szólni, Eszti néni a szenátor úr ötletéhez? 

Eszti néni: Mivel semmi jónak nem vagyok elrontója, így azt mondtam, hogy: „Jó, rendben, 

megcsinálhatjuk!” Összeszedtük minden tudásunkat Olaszországról és az ottani kultúráról, 

étkezési szokásokról. Összedugtuk a fejünket, Pisti is hozott ötleteket, az osztály is hozzátett 

pár dolgot. Megpróbáltunk minél több olaszos dolgot megteremteni e büfében, kivéve a 

bort. 

Bogi: Hogy fogadták a diákok? 

Eszti néni: Mindenkinek nagyon tetszett. 

Bogi: Gondolom az amúgy sem csekély forgalom még növekedett azon a héten. 

Eszti néni: Igen, megnőtt a forgalom. Mindenki kereste az újdonságokat. 

Bogi: Segített a 12/N osztály? 

Eszti néni: Igen, sokat segítettek, ők plakátolták ki a programot, ők készítették a kis kitűzendő 

cédulákat. 

Bogi: És az ételeket egyedül Eszti néni készítette? 

Eszti néni: Igen, azt én. 

Bogi: Eszti néni, mit szólna, ha sor kerülne egy újabb, ehhez hasonló hétre, csak esetleg más 

nemzet ételeivel? 

Eszti néni: Én azt mondom, próbáljuk meg. Ha legközelebb is ilyen ügyesen sikerül összehozni, 

akkor miért ne? 

   Amint látjuk, talán sor kerül egy másik hétre, amelyen egy másik ország ételeit kóstolhatjuk meg. 

Reméljük, nem kell rá sokat várnunk. 

Horváth Boglárka 
11/C 

 



 

2011. szeptember 30-án, immár 23. alkalommal rendezte meg iskolánk a Szántai József 

Emlékversenyt. Ez az esemény 1989 óta minden évben része a Lehel Vezér Gimnázium életének, 

hiszen ekkor nevezték el az iskola tornakertjét a gimnázium egykori testnevelő tanáráról, Szántai 

Józsefről.  

 „Öcsi bácsi” lelkiismeretes munkájával, odaadásával és nem utolsósorban hivatástudatával 

érdemelte ki ezt a kitüntetést, ezért nem csupán a tornakert és a Szántai-kupa viseli a nevét, hiszen 

idén egy emlékkerttel is bővült a sor.  
 Az idei verseny menete a szokásos volt. A sportrendezvényt Kiss László úr nyitotta meg.  

A gimnáziumon kívül Jászberény több iskolája és néhány környező település egy-egy intézménye is 

képviseltette magát. A mérkőzések egész nap zajlottak, amelyekre a szerencsésebb diákok is kilátogathattak és 

szurkolhattak osztálytársaiknak, barátaiknak. A következő sportágakban mérhették össze tudásukat a 

résztvevők: futball, kézi- illetve kosárlabda és tenisz.  

 A 23. Szántai József Emlékversenyen az alábbi eredmények születtek:  

 Futball:  

 

1. Damjanich János Gimnázium és    

Szakközépiskola 

2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Liska József 

Erősáramú Szakközépiskola, 

Gimnázium és Kollégium 

3. Lehel Vezér Gimnázium 

(gólkirály: Jánosi Marcell – 3 gól; LVG) 

 

Leány kézilabda: 

 

1. Damjanich János Gimnázium és 

Szakközépiskola 

2. Lehel Vezér Gimnázium 

3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Liska József 

Erősáramú Szakközépiskola, 

Gimnázium és Kollégium 

(gólkirály: Bérczi Barbara – 12 gól; Damjanich) 

 

 

 

Fiú kosárlabda: 

 

1.Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Liska József 

Erősáramú Szakközépiskola, 

Gimnázium és Kollégium 

2. Lehel Vezér Gimnázium 

3.Damjanich János Gimnázium és 

Szakközépiskola 

(gólkirály: Nagy Gábor – 53 pont; Liska) 

 

Fiú tenisz: 

 

1. Dancsó Márk (LVG) 

2. Bábosik Bence (LVG) 

3. Hoffer István (LVG) 

 

Leány tenisz: 

 

1. Farkas Tímea (LVG) 

2. Debreczeni Dorina (LVG) 

3. Gedei Alexandra (LVG) 

 

 

 

 

 

Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak és minden résztvevőnek. Kiss László úr beszédéből, Szántai József 

üzenetét újra idézve kívánjuk, hogy további sikereket érjenek el választott sportágukban a diákok: „A 

sport által váljanak Magyarország hasznos, öntudatos állampolgáraivá. Jó sportolást kívánok! Hajrá 

magyar ifjúság!” 

 

Barnabás Helga 

10/C  
 



 

2011. október 7-től 14-ig német szavaktól csengett a magyar anyanyelvű diákok, tanárok füle.  
A Vechtából érkező csoport ízelítőt kaphatott a magyar életvitelből és kultúrából az itt töltött  

napok alatt. A Lehel Vezér Gimnázium fogadóbizottságából kértem meg Dudák Dorottyát és  

Kiszel Pétert, hogy meséljenek nekünk a találkozóról. 

 

„Természetesen ez a rendezvény sem jöhetett volna létre, előzetes megszervezés nélkül. Pontosan hogyan 

is jött létre a kapcsolat? Milyen program keretében érkeztek a vechtai vendégek?Meséljetek a kezdetekről!  
Tavaly év vége felé kapott az osztály egy levelet, amelyben az állt, hogy a vechtai testvériskolánk, a Gymnasium 

Antonianum Vechta (GAV) szeretné újraéleszteni velünk a testvérkapcsolatot és ez év októberében újrakezdeni a 

csereprogramot. Nagy lelkesedéssel fogadtuk ezt a hírt, mindenki nagyon izgatott volt. Az iskolakezdés után 
kaptunk bővebb információt erről. Bemutatkozólapok alapján osztottuk ki a 10 német cserediákot. Október 7-én 

érkeztek 10-en, plusz 2 kísérő tanár, Herr Knake és Frau Star. Mindenki családnál volt elszállásolva. 

Hogyan üdvözöltétek őket? Volt valamilyen kis szűk körű összejövetel? 
Október 7-én, 13.00-kor érkeztek Budapestről Jászberénybe. Egy kis összejövetelt tartottunk nekik, amire már 

régóta készültünk. Két dalt énekeltünk, egy német népdalt, és Oláh Ibolya - Magyaroroszág című dalát, 

természetesen mindkettőt átírva a csereprogramra és németül. A magyar vendégfogadók lufira írták föl a nevét a 
cserediákjuknak, ez alapján kellett egymást kiválasztanunk. Egy kis ajándékkal - egy kézi készítésű medállal - 

kedveskedtünk nekik. 

Milyen volt az első benyomás?  
Az első benyomás mindenki számára nagyon jó volt. A kis "műsor" alatt végig mosolyogtak, és próbáltak együtt 

énekelni. Valamennyien egyenpulcsit viseltek, amit a fogadódiákok is megkaptak, hátulján az LVG és a GAV 

címerével. Miután megtalálta mindenki a párját, nagyon kedvesek voltak, egypár szót beszéltünk ott is, rendkívül 
közvetlenek, barátságosak voltak. 

Hogy telt ez a pár nap? Milyen programokat szerveztetek, hol jártatok? 

Pénteken érkeztek. Ezen a napon ismerkedtünk, este magyar néptáncot tanultunk a pinceklubban. Rögtön szombaton 

volt a családi nap. Ekkor közös szervezett program nem volt, a fogadó családnak maga kellett tetszés szerint 

programot szervezni. Mi - egypár magyar család és német vendégük - összefogtunk, és a Mátrába mentünk, azon 

belül Kékestetőre, majd pedig a Sástói Kalandparkban boboztunk és lőttük egymást a paintball puskákkal. Vasárnap 

Bér-Hollókő volt az útvonal. Megismerkedtünk a őshonos magyar állatokkal, játékokkal, hagyományokkal. Hétfőn 

délelőtt közös drámafoglalkozást, délután közös fogadást kaptunk az önkormányzattól 

Sikerült-e átültetni beléjük némi magyarságot? Például szavakat tanítottatok nekik? 

Ők már előzetesen kaptak egy lapot, amin a legfontosabb magyar szavak voltak találhatók német megfelelőikkel. 

Ilyenek voltak a köszönések, a "köszönöm", "jó étvágyat". Ezeket segítettünk nekik megtanulni, természetesen a 

"szeretleket" is tudták már fejből. 

Voltak vicces esetek, mondjuk a kommunikációban? Például mást mondtatok, mint gondoltatok, vagy nem voltak 

ilyesfajta akadályok?  

Az én német cserediákomnak –említette Dorottya - volt ilyen esete, mikor azt hitte, hogy a "sziasztok" a "szia" 

hivatalosabb formája. Mesélte, hogy egy fagyizóban, ahol csak egy felszolgáló volt, úgy köszönt el, hogy 

"sziasztok". Közöttünk nem igazán voltak kommunikációs problémák. Magyaráztunk angolul, németül, 

mutogattunk, kézzel-lábbal, megértettük egymást, és ez a lényeg. 

Alakultak ki erősebb szálak köztetek, mondjuk barátságok? Tartjátok-e esetleg a kapcsolatot? 

Természetesen. Szinte minden német vendéggel beszélünk rendszeresen, akár közösségi oldalakon, akár 

konferenciabeszélgetésekben skype-on. Nagyon jó hallani újra egymásról és mesélni. 

Hogy tetszett nekik Magyarország és mi az ami igazán megfogta őket?  

Nagyon tetszett nekik, főleg a szervezett programok. Azt mondták, hogy nagyon jól érezték magukat itt, és hogy 

nagyon szerencsések, hogy ilyen kedves családokhoz kerültek. Nagyon várják/várjuk a visszautazást márciusban!” 

 

Mindazok, akik ennek az élménynek részesei lehettek nemcsak a nyelvi készségeiket fejleszthették, de emberi 
kapcsolataikat is nemzetközi szintre emelhették, és az már biztos, hogy soha nem felejtek el ezeket a szép 

emlékeket. 

Mihályi Zsuzsanna 
9/C 

 



 

Mindenkiben megbújik valamilyenfajta művészet.  

Épp ahogyan benned is! 

Ha szeretsz rajzolni, festeni, fényképezni, írni, költeni és szeretnéd 

mindezt megmutatni, küldd el alkotásod a 

lehelujsag@hotmail.com email címre! 

 

                

P.-A. Renoir:  Városi csend   Reménytelen remény   Lovak 

Az evezősök  

reggelije (részlet)                 (Nagyításért kattints a képekre!) 

Faragó Barbara 10/C 
 

 
 

 
(Nagyításért kattints a képekre!) 

Sárközy Áron 10/C 
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TTáámmooggaattóó::  

Lehel Vezér Gimnázium 

SSzzeerrkkeesszzttőőkk::  

 

 

 

 

 

 

Antics István 

Bartókiné Koczka Éva 

Forgó Katalin 

Balla Helga 

Barnabás Helga 

  

 

 

 

 

 

 

Faragó Barbara 

Horváth Boglárka 

Mihályi Zsuzsanna  

Sárközy Áron 

Zsámboki Anna 

  

 

 

 

 

 

 

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! 

mailto:lehelujsag@hotmail.com


 


