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Babonás vagyok
Hűvös decemberi reggel volt, én pedig –
mint mindennap – akkor is álmosan vonszoltam ki mindenféle földi jóval és tudással
tömött iskolatáskámat az előszobába. Ahogy
letettem a földre, zajt hallottam, felemeltem
a táskámat, amihez, ugye, erő kell, és láttam,
hogy egy kalapács hever a földön. ”Na, ez a
nap sem fog jól sikerülni” – mondtam az akkor már mellettem álló és szokásához híven
engem indulásra unszoló anyukámnak, mire
ő csak legyintett és tett egy „ugyan már, ne
legyél babonás” megjegyzést. Eközben én
nyakam köré tekertem kedvenc lila sálamat,
majd kiléptem a decemberi reggelbe és az
iskola felé vettem az irányt. Az úton csak
bámultam ki a fejemből, néztem a többi embert, akik szintén mind az álmosság ellen
harcoltak. Beértem az iskolába, ahol osztálytársaim meleg szeretete fogadott. Mindenki
a maga módján próbált megbékélni a hétfő
reggel és az esedékes földrajzdolgozat gondolatával. Egyik osztálytársam például a táblán vezette le a feszültségét egy erre a célra
igencsak megfelelő gumikalapáccsal. Egy óra
alatt két kalapács? Na jó, nem vagyok babonás...
Az órák sablonos egymásutánisága most is
csak a megszokott rendet követte. Hét óra,
utána pedig irány a belváros, megyek az
újságírószakkörre, ahol most lesz a karácsonyi ünnepség. Ennek örültem..... Odafelé
azon gondolkodtam, milyen rossz lesz majd
hazamenni, és a kis kitérő után újra belecsöppenni a hétköznap délutánok örvényébe. A
karácsonyi ünnepség jól telt, kaptam csokit,
amiből ugyebár sosem elég. Ekkor eszembe
jutott, hogy gondoskodnom kellene már
nekem is egy-két karácsonyi ajándékról,
így hazafelé beugrottam még egy áruházba
néhány apróságért. Előtte persze felhívtam

az ősöket, hogy kicsit később érek majd
haza. Anyukámat tárcsáztam, aki zaklatottan közölte velem, hogy az iskolában megint
loptak, ezúttal a húgom telefonjának is lába
kelt, most indul a rendőrségre. Letettem a
telefont, szörnyű dühös voltam, hiszen semmit sem utálok jobban a lopásnál. Összevissza bolyongtam az áruházban, levettem
a kabátomat, mert meleg volt, majd azzal a
karomon rohangáltam, mint egy bolha. Meglett a kijárat, kezdtem öltözködni, de sajnálattal kellett nyugtáznom, hogy elveszett
a kedvenc lila sálam, nyilván elejtettem valahol. Felszálltam a metróra, leültem.
Végre volt időm egy kicsit gondolkodni.
Ekkor villant át az agyamon a sál, a telefon,
majd a reggel látott két kalapács. Egyszerre
fejbe kólintott mind a kettő. Hazaértem,
beszéltem a hugival, majd – mivel korábban
már az osztályunkat, valamint mások termeit
is rendesen kipakolták – levontam egy következtetést az iskolai lopásokkal kapcsolatban:
ha bárki idegent, vagy gyanús embert láttok
céltalanul kószálni a suli folyosóin, bátran
szólítsátok meg, és ha zavarba jön, szóljatok
egy felnőttnek, akár a portásnak, akár tanárnak, így talán sikerül majd megakadályozni
egy újabb lopást.

A HÓNAP FOTÓJA
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Turista osztály
Harminc évvel ezelőtt, 1981. október 21-én baleset érte a Malév TU-154-es repülőgépét, mely
prágai leszállás közben a földhöz csapódott,
törzse pedig kettétört. A gép kilencfőnyi személyzettel és nyolcvanhárom utassal a fedélzetén a Malév Amszterdam-Prága-Budapest járatát
teljesítette. A balesetnek csodával határos módon nem volt halálos áldozata. A gép egy darabját egy a repülőtérhez közeli telken eredeti módon hasznosították.

Decemberi számunkban egy pohár
víz látható, amelyben ecsetet mostak ki. Hát ez mi lehet?
Fotó: Szabó Bori (11.d)
Tőletek is várunk a rovatba nehezen
felismerhető fotókat!

Ugyanebben a számban Gergely Jánosné
tanárnő gyermekkori fotóját láthattátok.
Hát ezen a képen ki lehet?

A hónap kérdése
Ha bármit kitörölhetnél az életedből, mit törölnél ki?
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KÉRDEZD MÁSKÉNT!

TANÁRI INTERJÚ

Fazekas Ibolya tanárnő
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Az elmúlt hónapban hosszas keresés után végre találtunk egy alanyt ehhez az interjúhoz.
Fazekas tanárnő lelkesen vállalta ezt a szerepet,
aminek mi nagyon örültünk!
Reméljük, nektek is tetszik, amit magáról mesélt! Mi személy
szerint nagyon örülnénk, ha a minket tanító
tanárok közt tudhatnánk.
– Miért pont az Árpádba jött tanítani? Összesen hány éve tanít?
– Az előző iskolámban nem éreztem jól magam
több okból kifolyólag, például a gyerekek ott
nem voltak ilyen kedvesek, mint itt. Azért is
jelentkeztem újabb iskolába, mert értelmesebb
diákokat szerettem volna tanítani magasabb
színvonalon. Természetesen itt nincsenek ezzel problémáim, és örülök, hogy az iskola része
lehetek. Nyáron pályáztam meg az állást, és nagyon örültem a lehetőségnek. Még nagyon friss
vagyok a pályán, két éve tanítok.
– Miért pont a tanári pályát, és azon belül a
történelmet és az irodalmat választotta?
– Már gimnazista koromban vonzódtam ezekhez

a tantárgyakhoz, és már akkor is szerettem gyerekekkel foglalkozni. Fiatalként sokszor vettem
részt táborokban, ahol kisebb gyerekekre kellett vigyáznom, úgyhogy lényegében ez nálam
egyértelmű döntés volt, nem is nagyon gondolkodtam rajta, milyen pályára menjek. Mindenesetre először csak többet akartam tudni
az irodalomról és a történelemről, aztán realizálódott bennem, hogy ezt azért tanulom, hogy
később tanítsam is. A Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Bölcsészettudományi Karán tanultam.
Az első pár évben csak a konkrét szaktárgyakban mélyültünk el, és utána kapcsolódott hozzá
a pedagógia, pszichológia.
– Mivel foglalkozik a tanárnő szabadidejében?
– Irodalmi lapoknak írok kritikákat, recenziókat.
Jelenleg minden időmet felemészti az óráimra
való készülés, de talán a jövőben több marad
az írásra is. Természetesen nagyon szeretek
olvasni. Próbálok lépést tartani a kortárs irodalommal és eljárni irodalmi estekre. Általában
szépirodalmat olvasok, ha tehetem. Nagy hiányosságomnak érzem, hogy a kortárs európai

„A Facebookot. Nagyon idegesítő már, hogy mindenki rajta lóg, és hogyha te nem lógsz rajta,
akkor mindenről lemaradsz és lenéznek.” (B)

akar, ne gondolja tökéletesnek tanárát, bocsássa meg annak hibáit és gyengeségeit is.
Az ideális tanuló számomra nem feltétlenül a
szorgalmában (persze az is kell), hanem nyitottságában, jóságában nyilvánul meg. Tehát megbocsátható, ha elmarad a házi feladat, vagy nem
tudja valaki betéve a leckét. Aranyos, kedves és
eszes diák az ideális, legalábbis számomra.
– Mi az a három dolog, amit magával vinne
egy lakatlan szigetre?
– Huh... ez nagyon nehéz kérdés... Mindenféleképpen vinnék magammal egy könyvet, és
persze olyat vinnék, ami nagyon sokoldalú, nem
csak egy dologról szól, hanem kimeríthetetlen
tartalmilag és formailag egyaránt, tehát ami állandó érdekességeket rejt, és nem unnám meg
azalatt az idő alatt, amíg a lakatlan szigeten
vagyok. Ezért azt hiszem, a Bibliát vinném. Vinnék magammal egy társat, akit szeretek, akit
szerethetek. Akivel együtt könnyebb lenne
mindent leküzdeni ezen az átkozott lakatlan
szigeten. Harmadik dolog... valami jó kést. Ha
valamit szeretnénk építeni, enni vagy bármi
ilyesmit csinálni, legyen egy alkalmas segédeszközöm, amellyel megkönnyítem az élelemszerzést, építkezést, barkácsolást.
– Köszönjük a beszélgetést!
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irodalom alkotásait nem követem. Ebben
szeretnék a jövőben jobban elmélyülni. Nemrégiben olvastam Jean Rouaud-nak, egy francia szerzőnek a regényét (A becsület mezején),
amely egy ötrészes családtörténetnek az első
része. Ajánlom mindenkinek, mert lebilincselő,
izgalmas, jól megírt műnek tartom. Majd nyáron
lesz rá alkalmam, hogy ilyesmikkel foglalkozhassak. Emellett hétéves korom óta néptáncolok,
ez már nem is igazán hobbi számomra, inkább
az életem részének tekintem. A népzene energiát ad. A kultúránk csodálatosan sokoldalú.
Népdalaink, táncaink egyaránt ki tudnak fejezni
bánatot, örömöt. Mindazokat, amelyek az emberi életnek legalapvetőbb érzései. Szórakozni
is táncházakba járok általában.
– Van-e valamilyen különleges álma, amit
szeretne megvalósítani?
– Nagyon szeretek utazni. Európát és az európai
kultúrát már ismerem, bár mindig van mit felfedezni, de Dél-Amerikát és Afrikát nagyon
vonzónak találom. Ezekre a helyekre igazán
szeretnék eljutni. Jó lenne megtapasztalni más,
tőlünk teljesen idegen népek mentalitását,
kultúráját. Látni az élő latin-amerikai táncokat,
argentin tangót, ezzel is jobban megismerve a
világot.
– Milyen önnek az ideális diák?
– Az ideális diák? Hát... Legyen huncut , ravasz, de nagyon jó szándékú és együttműködő
a tanárral. Ne feltételezze, hogy a tanára rosszat

Surek Emese, Üveges Regina (8.b)

„A reggel fél nyolctól tízig tartó időszakot nagyon szívesen kitörölném a hétköznapokból.”
(névtelen)
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Éjnek évadján...
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Egész éjjel nem tudtam aludni. Kavarogtak bennem az érzések, az előző nap eseményei.
Valahogy hirtelen már élni sem volt kedvem. Azelőtt az álomvilág jelentette nekem a
kulcsot a boldogsághoz, most viszont rettegek elaludni, mert tudom, ha megtenném,
csak még inkább összetörnék. Az egész egy reménnyel teli napnak indult, most pedig
szerencsétlenül roskadok az ágyamba, és az elérzékenyülés határán állok. Egy nagy kudarc vagyok...
Töprengésem egy légy halk zümmögése zavarta meg. Berepült azon az aprócska résen,
amit szellőztetés gyanánt hagytam szabadon. Már vagy százszor nekirepülhetett az
ablaküvegnek, de még mindig nem lelt rá a szabadságot rejtő nyílásra. Ahogy azt a legyet
néztem, saját magamra gondoltam. – Én is ilyen szerencsétlen vagyok – suttogtam magam elé. – Százszor, majd ezerszer is nekifutok... – nyeltem egy nagyot, ugyanis az ember
még magának se könnyen vallja be esendőségét – ... mégis mindig hoppon maradok...
Fölálltam. Magam sem tudom már miért tettem, de ki akartam lépni a lelki nyomoromból.
– „Nem tudtam én dalolni nektek az újról, csak a régiről” – nyögtem végtelen fájdalommal. Trrrr... Trrr... Telefoncsörgés. Ki hívhat ilyenkor? Az órára néztem. 2:48. Lassan reggel
van. Felvegyem? – tettem fel magamnak a kérdést. – Ha fontos, akkor hív még egyszer!
Fejemet a párna puha ölébe fektettem. Megpróbáltam aludni. Trrrrr... Trrr... Trrrrrr... Újabb
csörgés. Nem adja fel. Egye fene, felveszem, aludni most úgysem tudok.
– Halló! – leheltem a telefonba alig hallhatóan.
– Jó estét! – mondta egy ismeretlen dörmögő hang. Én pedig csak vártam, hátha magyarázkodni kezd, amiért éjnek évadján felhívott. Nem is vártam hiába:
– Elnézést kérek a késői zavarásért. Egy nagyon jó barátom tanácsára hívtuk önt. Kosztolányi Dezső vagyok.
Hirtelen fel sem fogtam a helyzetet. Valaki szórakozik velem, de nem volt jobb dolgom,
belementem a játékba. Mit érdekelt már engem, hogy mennyi az idő. Csak el akartam
terelni a gondolataimat.
– Aztán hogyhogy pont nekem van szerencsém a híres Kosztolányi úrhoz, miért... – nem
hagyta, hogy befejezzem a mondatom, a szavamba vágott, aki az előbb Kosztolányinak
nevezte magát.
– Erre most nincs időnk. Frici, hány perc van még?
Néma csönd támadt, aztán éles kiáltás hallatszott: „3 perc!” Elgondolkodtam. „Frici? ... Egy
jó barátom...” Hirtelen félretettem minden kétségem és megdöbbenten szóltam bele a
kagylóba:
– Karinthy Frigyes?
– Igen, ő is itt van. – Szapora léptek zaját hallottam a háttérből, és felismertem azt a
hangot, aki előbb elmondta, hogy mennyi időnk van még.
– Gyorsan kérdezz valamit, mert már nincs sok időnk!
„Az időt, mert elegem van abból, hogy mindig mindenhonnan elkések.” (Zsófi)
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Nem volt sok időm gondolkozni. Hirtelen szinte minden kérdésemet rájuk zúdítottam
volna. Minden miértet, ami az addigi életem során felmerült bennem. De tudtam, hogy
úgysem kapnék rájuk választ. Tudtam, hogy ezeket magamnak kell megválaszolnom, mégis a szavak csak úgy kicsúsztak a számon:
– „Nem tudtam én dalolni nektek a földről, csak az égiről...” – amint kimondtam a szavakat,
egyszerre értelmüket vesztették a számomra, mégis fájdalom hasított a lelkembe. Nem
tudom megválaszolni a miértjeim. Nem tudok egyről a kettőre jutni.
– Te Dide, ez a te versedet mondogatta!
Hirtelen már nem érdekelt semmi, csak a kérdéseimre akartam választ kapni: – Mi értelme
a szerelemnek, ha nem talál viszonzásra? Mi értelme vágyakozni, ha csak fájdalom lép a
helyébe? Mi értelme szabadnak lenni, ha lelkünk közben fogságba esik?
Szavaimra néma csend volt a válasz. Talán most még őket is megfogtam. Talán – már ha
igaz, hogy ők ketten azok, akiknek kiadják magukat – erre még ők sem tudják a választ.
De a csendet hamar megtörte Karinthy hangja:
– A miértekre csak magad tudhatod a választ. Minden ember életében van millió és millió
egy kérdés és sok ezek közül megválaszolatlan marad, de talán ez így van rendjén.
Nem bírtam szó nélkül hagyni. Ki akartam törni.
– De mi van, ha... – újra félbe lettem szakítva.
– Ej-ej. Felesleges a mi lett volna, ha kérdéseken rágódni. Nem úgy lett. A miérteket is
csak akkor tudod megválaszolni, ha eltünteted a bizonytalanságod a lelkedben. Ha a jövő
felé tekintesz és nem a múltban kutatsz. – Halkan, de magabiztosan mondta ezeket a
szavakat.
– A kulcsot a jövőben találod...
– Frici, mennünk kell!
– Remélem tudtunk némileg segíteni. További szép estét!
Megszólalni sem tudtam. Mire feleszméltem, addigra már csak a telefonkagyló búgását
hallottam. Letelt az időm.
– Köszönöm... – suttogtam, majd hirtelen mintha mázsányi súly nehezedett volna a szememre, nem bírtam már sokáig nyitva tartani a szemeim. Már a légy sem zümmögött
olyan izgatottan. Mérhetetlen nyugalom költözött belém.
Nem akartam még mindig elhinni az egészet. Elővettem egy tollat meg egy papirost és
pár szót firkantottam rá: „A miértekre a válaszom a jövőben rejlik.” Összehajtottam a kis
papírkát és bedobtam a fiókomba. – Ha csak álmodtam, ez reggelre nem lesz itt – gondoltam, majd megfordítottam a kulcsot a fiókom zárjában, a kulcsot pedig a párnám alá
rejtettem. Már nem is emlékszem miként, de rövidesen elnyomott az álom.
Reggel a szokottnál is korábban keltem. Furcsa álmom volt... Nem tudtam magamban
különválasztani a valóságot az álomvilágtól. Pillanatnyi képek villantak fel, majd vesztek
el a homályban. Zzzzz... zz... zzzzzzzz... z... Az ismerős zümmögés. Ismerős volt az a légy.
A papír. Kiugrottam az ágyból, kikotorásztam a kulcsot a párnám alól és izgatottan indultam meg a fiókom felé.
Máthé Ádám (11.d)

„A reggeli felkelés rítusát szívesen átugranám reggelente.” (valaki)
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ARANYKÖPÉSEK
„Tudnunk kell, hogy amikor azt mondom, hogy a bőrszövet kívülről hézagmentesenhatárolja a
növényt, akkor igazat mondok. Azonban ez mégsem igaz.” (Tarlós Péter)
„Gyerekek! Vonalakat éneklünk! Tudjátok: parabola, hiperbola, szuperbola...” (Orosz Erzsébet)
„Bárhol vehettek levegőt, csak ott nem, ahol jólesik.” (Orosz Erzsébet)
„Van a határozós alárendelés, mint például az újjápusztulás.” (Lőrincz Andrea)
„Ma is az örök életre törekszünk, nézd csak meg a tv-ben. Szép, fiatal, 16 éves topmodell,
ránctalanító krémet reklámoz.” (Kőváriné dr. Fülöp Katalin)
„Kétszázmillió marha rohangál Indiában.” (Sziliné Dienes Irén)
„Van nekünk egy fiúnk, aki már 30 éves, no de nem volt ez mindig így!” (Varga Júlia)
„Egyrészt a népesség pusztul, mert amikor megölik, akkor meghal.” (Varga Júlia)
„Azt tudjátok, melyik király szúrta le? (csönd) Jó, mert én sem. Gondoltam, így megtudom.”
(Simon Péter)
„Kata, te keresed a bajt! Van egy jó hírem, megtaláltad.” (Simon Péter)
Nagyon várjuk tőletek a rovatba a nyersanyagot az első emeleti, sakktábla alatti postaládánkba vagy az arpadlapok@gmail.com címre!!!

A legjobb 10
Ebben a hónapban Tallár Tamás tanár urat kérdeztük kedvenc zenéiről. Íme a tanár úr listája:
1. Steppen Wolf: Born to Be Wild
2. Beatles: Let it Be
3. Queen: We are the Champions
4. Michael Jackson: Beat It
5. Pink Floyd: Money
6. Rolling Stones: I Can’t Get No
7. Supertramp: School
8. Deep Purple: Black Night
9. Jean-Michel Jarre: Oxygene
10. Uriah Heep: Easy Livin’

Kristóf Petra és Kozák Dóra (9.b)

Impresszum
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Kristófy Dániel, 19.b).

„A viszonzatlan szerelmet.” (Dóri)
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A skót meghal. A felesége elmegy a helyi újság
szerkesztőségébe, hogy gyászjelentést adjon
fel. Hogy ne kerüljön sokba, az értesítés csak
ennyiből áll: „McNabb meghalt”.
– Kérem – mondja a felvevő –, az alapdíj öt szót
tartalmazhat.
– Igen? Akkor írja hozzá: „Ugyanitt bicikli eladó.”
Udvarol a skót:
– Boldog lennék, ha ma este velem teáznál,
Mary!
– Ezer örömmel, John.
– Jó, akkor este nyolckor ott leszek a lakásodon!
– Ha mondjuk két autód lenne, nekem adnád az
egyiket? – kérdi a skót a bátyjától.
– Hát persze, hiszen a testvérem vagy!
– És ha két házad lenne egymás mellett?
– Természetesen az egyiket átadnám neked.
– Derék testvér vagy, John. És ha két nadrágod
lenne?
– Nadrágot ne kérj, mert abból tényleg kettő
van.
– Mit csinál a skót, ha fázik?
– Közelebb ül a gyertyához.
– S ha jobban fázik?
– Átöleli a gyertyát.
– És ha nagyon-nagyon fázik?
– Meggyújtja.
– Olyan sokat kér a fogorvosom, hogy nem

merek elmenni hozzá – panaszkodik McGregor
a szomszédjának.
– Akkor menjen az enyémhez, ő nagyon méltányos áron dolgozik. Amikor valaki másodszor
megy hozzá, már csak fele honoráriumot kér.
McGregor hallgat a jó tanácsra, és másnap
felkeresi a szomszéd fogorvosát:
– Jó napot doki! Már megint itt vagyok!
Két szőke nő lemegy egy tóra horgászni.
Minden nap bérelnek egy csónakot, majd kieveznek a tó közepére. Néhány napig semmit
sem fognak, majd a következő nap hirtelen
rájuk köszönt a szerencse, és vagy 30 halat
emelnek ki a vízből.
– Te, jelöld meg ezt a helyet, hogy holnap is ide
jöjjünk. Itt nagyon sok hal van, biztos jó kapás
lesz holnap is.
Másnap ballagnak a tópart felé.
– Megjelölted a helyet?
– Persze, rajzoltam egy nagy X-et a csónak
aljára, így biztos visszatalálunk.
A másik erre a földhöz vágja a horgászbotját.
– Te teljesen idióta vagy? A csónak alján jelölted be a helyet? Hát hogy lehetsz ekkora marha? És mi van akkor, ha nem a tegnapi csónakot
kapjuk meg?

VICCEK

A skót bemegy a vendéglőbe, odamegy a
pincérhez:
– Asztalt szeretne foglaltatni? – kérdi a pincér.
– Ellenkezőleg! Körülbelül egy óra múlva
visszajövök egy hölggyel, és azt szeretném, ha
azt mondaná, hogy minden asztal foglalt.

Nyelvi sarok
“Didn’t I meet you in Toledo?”
“No, I never was in Toledo.”
“Neither was I. It must have been two other
fellows then.”

„Egy-két kínos pillanatot.” (H)
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Képes krónika

BESZÁMOLÓ

November 25.: Karácsonyfa-díszítés

A Szentlélek téren Svarczné Micheller Erzsébet
tanárnő vezetésével 16 árpádos diák díszítette fel
az „Advent Óbudán” rendezvény karácsonyfáját.
December 5.: Mikulás
A dolgozók gyerekeinek a 9.a és a 9.b osztály tanulói rendeztek Mikulás-estet.
December 9.: A kórus karácsonyi koncertje

December 10.: Társasjátékverseny
A hagyományokhoz híven 2011 decemberében is
megrendezésre került az Árpád Gimnáziumban a
társasjátékverseny.
Idén is 4 kategóriában versenyezhettek a
jelentkezők, ebből három a diákoknak, egy a
felnőtteknek volt elérhető. Az „A” kategóriában
a Fresco, a Carcassonne és a Callisto; a „B”-ben
a Zug um Zug, a Keltis és az Alhambra; a „C” kategóriában pedig a Catan, az Atlantis és Számadó
László tanár úr fejlesztése, a Pislog volt terítéken.
A felnőttek Funkenschlagban és Puerto Ricoban
mérhették össze tudásukat.
Az egyes fordulók közötti szünetek ben a
versenyzők rengeteg játékkal játszhattak, pihenhettek és kipróbálhatták a meghívott Nunu
játékbolt által hozott bemutatókészleteket. A
rendezvény vendége volt továbbá a Magyar Társasjátékos Egyesület néhány tagja is, akik szintén
érdekes játékokkal bűvölték el a versenyzőket.
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A társasjátékverseny előnye éppen az, hogy
gyakorlott játékosok és műkedvelő érdeklődők
is önfeledten szórakozhatnak, hiszen a rendez-

vény nemcsak a vetélkedésről, de új játékok
megismeréséről is szól. Ez utóbbit könnyíti
meg az, hogy minden forduló előtt a szervezők
szabályismertetést tartanak (idén ebben én is
segítettem ).
A verseny reggel kezdődött, de csak délután
4-kor volt eredményhirdetés. A mulatság egész
napos volt. A nyertesek kategóriánként: Szentágotay Noémi, Palya Máté, Németh Márton és a
felnőtteknél Antal Zoltán voltak.
A versenyen idén is rengeteg árpádos vett részt,

de nem csak szervezőként. Rengetegen választották ugyanakkor inkább a szervezésében való
segítséget. Nekik hálával tartozunk, mert nélkülük
nem jöhetett volna létre ez a csodálatos verseny.
Mindazonáltal van játék a verseny után is. Ha
szeretnétek a barátaitokkal játszani egyet, vár
benneteket a könyvtár és a sok-sok készlet. A
következő, decemberi versenyig azokkal jól el
lehet ütni az időt.
(www.tarsasjatek.csztkft.hu)
Zwick Barnabás (10.b)

„Én a kiközösítéseket szívesen eltűntetném. Nem azt mondom, hogy mindenki legyen puszipajtás mindenkivel, csak azt, hogy ne közösítsünk ki senkit.” (anon)

December 16.: Sinkovits Imre Szavalóverseny
A magyar munkaközösség december utolsó péntekén rendezte meg hagyományos szavalóversenyét, melyet a Bajza-Könözsy Alapítvány támogat.
Az alapítványt ebben az évben is dr. Beck Béla
képviselte, a zsűri elnöke pedig Mészáros Károly
színművész, iskolánk egykori diákja volt. A korábbi éveknek megfelelően a versenyre két művel
(vers vagy prózarészlet) kellett jelentkezniük
a tanulóknak. Az alapítvány meghagyásának
megfelelően a kötelező alkotás témája a hazaszeretet, magyar táj, haza, míg a másik alkotást
maguk választották a versenyzők. Újdonság volt,
hogy ebben az évben közönségdíjat is osztottunk,
tehát a zsűrizésbe a közönség soraiban helyet
foglaló diákokat, tanárokat is bevontuk. A verseny

„Nem tudom, én nem törölnék ki semmit, inkább több időt kérnék, hogy mindent meg tudjak
tenni, amit szeretnék.” (N)
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December 16.: Iskolai karácsony
„Előttem a tanítványom, leendő tanárom” alcímet
is lehetett volna adni a műsornak. A kórusokon
kívül közreműködött Holló Noémi, Szerényi Béla
és a népdalkörös lányok (felkészítő „tanár” Holló
Noémi), Szabó Borbála és Czigány Márkó szólóénekesek, Orosz Flóra zongorán (Orosz Erzsébet
tanárnő gyermeke, leendő mestere), Kárpáti Attila és tanítványai (Kovács Bence, Rácz Kristóf ),
valamint Szendi Emma tanárnő hegedűn és zeneiskolai tanítványa, Barnás Dániel 8.c.osztályos
tanuló. A szövegek összeállításában és a vetítésben Svarczné Micheller Erzsébet segített.

nyitányaként Sinkovits
Imre előadásában hallgattuk meg Arany János A
Hazáról c. költeményét.
A lelkes közönség soraiban nem csupán diákok
foglaltak helyet, hanem
szülők, kollégák, sőt néhány évvel korábban BajzaKönözsy díjat nyert, ma már
jogászhallgató öregdiák is.
A zsűri szívesen hallgatta a
komolyabb, mélyen átélt műveket (József Attila:
A Dunánál, Márai Sándor: Halotti beszéd, Déry Tibor: Szerelem), de volt bőven részünk humorban
is. Igaz, azt nem tudtuk meg, hogy „mennyi nap
alatt ég el tizenkét kályhában kilenc köbméter
bükkfa”, de azt igen, hogy mire képes egy marha,
ha szerelmes. Arany balladái most is népszerűek
voltak, megindító volt Zách Klára tragédiája, s jót
mosolyogtunk az értetlenkedő, dohogó Pázmán
lovagon. Mészáros Károly művész úr foglalta
össze a verseny tanulságait, mondta el javaslatait a jövőre nézve. A szavalóversenyről Számadó
László tanár úr készített fotókat.
A legjobbak: 1. Slemmer Ádám (11.c ); 2. Molnár
Boldizsár (9.a); 3. Gábeli Flóra (11.c); 4. Sarkadi
Réka (10.a); 5. Pittner Fruzsina (11.d); 6. Holczer
Sára (8.a); 7. Üveges Regina (8.b); 8. Varga Nándor (11.b); 9. Kovács Marcell (7.c); 10. Vidor Kinga
(7.c).
A közönségnek Sarkadi Réka előadása tetszett
legjobban, így ő nemcsak könyvet, hanem csokit
is kapott jutalmul.
Kőváriné dr. Fülöp Katalin
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200 éve született...
200 éve, 1812. február 7-én született az angol irodalom egyik legnagyobb, mindmáig
kiemelkedően népszerű alakja. Nevét és három
művének címét rejtik a fő sorok.
A decemberi szám (100 éves expedíció) megfejtései: Déli sark elérése; Északnyugati átjáró
áthajózása; Roald Amudsen.
VÍZSZINTES: 1. Az író utolsó, 1865-ben befejezett regénye (zárt betűk: K, A, N). 13. Cukroz.
14. Közterületen. 15. Indulatszó. 16. Kis csomó.
17. Egyetlen háromjegyű betűnk. 18. Ügyetlen,
népiesen. 20. Határozói igenév képző. 22. Férfinév. 24. Természetes, eredeti. 25. Portéka. 27.
Albán pénznem. 28. Eltűnt (... ütheti a nyomát).
29. Húsos leves. 31. Abban az időpontban. 33.
Előtagként valaminek az olajos voltára utal. 34.
Arra a helyre szokott menni. 36. Nem élnek a szülei. 38. Néma jós! 39. Honfoglaló vezér. 40. Személyügy, avagy humánerőforrás idegen rövidítése. 41. Fémtartalmú kőzet. 43. Helyrag, -re párja.
45. A legnépszerűbb üdítőital fajta. 47. Egykori
híres teniszező (Andre ...). 49.
Ez. 51. Somogy megyei község a Dombóvár-Gyékényes
vasútvonal mentén. 53. Atlétikai klub. 54. Férfinév, régi
dal szerint a nők bálványa...
56. Végtag, esetleg hosszmérték. 58. Kerti házikó. 59. Már
ehető. 60. Had. 62. Rénium
vegyjele. 63. Kilenc angolul.
64. Közhasznú társaság, röv.
65. Felvétel gombjának felirata. 67. Ittrium és kálium. 68.
Hármas. 70. Cirkuszporond.
72. Az író huszonnégy éves
korában megjelent első,
rögtön hírnevet hozó regénye (zárt betűk: P, I, B).
FÜGGŐLEGES: 1. Az író
1859-ben megjelent regénye, elsőként Karinthy Frigyes fordította magyarra
(zárt betűk: K, T, S, E).
2. Oszlik a köd! 3. Zug párja. 4.

Elődök. 5. Csempészik. 6. Cégforma. 7. Ajakfesték.
8. Szereplő a Pál utcai fiúkban (... Feri). 9. Állóvíz.
10. Nem tartja fenn az érdeklődésemet. 11. Bejárat fedett része. 12. 200 éve, 1812. február 7-én
született angol író, a viktoriánus kor legnagyobb
alakja, művei a mai napig töretlenül népszerűek
(zárt betűk: C, D, N). 17. Kikötői medence. 19.
Belsőégésű motor. 21. Erdély déli kapuja. 23.
Shakespeare színműve (... király). 24. Skandináv
ország lakója. 26. Jelez a kutya. 28. Szőlő levéből
erjesztett szeszes ital. 30. Most készültek. 32.
Anyagi veszteség. 35. Őskori szerszám. 37. Keleti,
iszlám nép. 40. Vízi állat. 42. Trükk, fortély. 44.
Földrész. 46. Rostnövény. 47. Gyors versenykutya.
48. Német szövetségi tartomány (...-vidék). 50.
Brit folyó. 52. Lét. 55. Táplálja. 57. A helyére illeszt. 60. Látványos előadás. 61. Belga város. 64.
Mely személyek. 66. Verseny végpontja. 69. Páratlan rács! 70. Római 1100. 71. Zúzni kezd!
Lévay Zsolt

Felvételi
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Hogyan változtathatja meg életünket egyetlen döntés?
3. Maradni a régi elképzeléseknél?
a) Sikerül a felvételi!!
Jelen esetben csak a remény marad, hogy pont
én leszek egy a 250 közgazdasági területre
jelentkező közül, aki állami támogatásban fog
részesülni. Mindig is optimista természetem volt,
de most racionális énem folyton megszólal: a
múlt évi létszámnak csupán 5%-a lesz idén államilag támogatott. Könnyen lehet, hogy két 100%os emelt szintű érettségi lenne szükséges ahhoz,
hogy engem is felvegyenek.
b) Nem sikerül a felvételim államilag támogatott
helyre.
Az állam által ajánlott kézenfekvő lehetőség a
diákhitel felvétele. Személy szerint én ezzel nem
szeretnék élni, hisz a hitelt később kamatostul
fizethetném vissza. Másik lehetőség, hogy az
egyetem mellett vagy nyáron végzett munkával
járulok hozzá tanulmányaim költségéhez, valamint minél jobb eredmények elérésével talán ösztöndíjban részesülhetek.
Összességében kijelenthetjük, hogy jelentős változáson ment keresztül a felsőoktatás hazánkban. Vannak, akiket előnyösen és vannak, akiket
hátrányosan érint ez a döntés. A változás ellenzőit
talán könnyebben megérthetjük, hisz épp én is
két héten belül adom le jelentkezésem. Azonban
azt is beláthatjuk, hogy a másik oldalnak is lehet
annyiban igaza, hogy ha lecsökken a létszám,
nagyrészt fizetős lesz az oktatás, akkor mind, aki
ingyen tanulhat, s mind, aki jelentős összegeket
költ tanulásra, komolyan fogja venni az egyetemet.
Bene Dia (12.a)

TANULÁS

Ismét itt ülök a gép előtt és azon tűnődöm, hogyan sikerült ilyen mély tanácstalanságba zuhannom. Két lap között lavírozok, az egyik a Zara honlapja, mely segít visszaemlékezni arra, hogy pár
nappal ezelőtt még az volt a legnagyobb problémám, mikor kezdődik a téli kiárusítás, a másik
honlap pedig a felvi.hu, a felvételi információs
portál.
A kormány nemrég tette közzé, hogy a jogi és
közgazdászi képzést a továbbiakban nem fogja
olyan mértékben támogatni, mint ahogy azt az
elmúlt években tette. Számszerűsítve: a korábbi
jogi állami támogatású helyek számát 800-ról
100-ra, a közgazdasági állami támogatású helyekét pedig 4900-ról 250-re csökkentette.
Engem ez a hír erősen érint, hiszen pont ezekben
gondolkodtam. A bejelentés óta azonban kavarognak bennem a kérdések. Mi lenne a legjobb
választás? Karrieremet hogyan tudnám leginkább
megalapozni? Több lehetőség is felmerült:
1. Természettudományi tárgyak felé orientálódni?
Ezen területek továbbra is a múlt évekhez hasonló létszámban támogatottak államilag. Viszont
eddig hat éven keresztül arra készültem, hogy a
kötelező érettségi tantárgyakból megfeleljek,
valamint a nyelvi érettségim jól sikerüljön, így
a természettudományi területeken szükséges
érettségi tárgyakra kevésbé tudtam fókuszálni.
Ennek megfelelően túl nagy kihívásnak tűnik
utolsó előtti pillanatban (január közepén) elkezdenem készülni például informatikából emelt
szintű érettségire.
2. Külföldre menni?
Ennek a döntésnek a meghozatalával is kissé késésben vagyok, hisz például Angliában
és Skóciában január 15-én zárják le a jelentkezéseket, melyhez két ajánló és egy motivációs
levelet is kell csatolni.
Külföldi tanulással k apcsolatban azonban
alapvető probléma az, hogy a tanulónak kint
számolnia kell a lakásköltséggel, a rezsivel, az étkezéssel... Ezeket a plusz kiadásokat figyelembe
véve mindjárt kérdéses, hogy jobban megéri-e a
külföldi tanulás, mint itthon egy költségtérítéses
szakra bejutni és fizetni a képzésért.
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Szalagavató
Nehezen tudom kizárni a saját, szubjektív véleményem, de még így is biztosan állíthatom, hogy a
szalagavató fénypontja, a keringő – kívülről nézve
és belülről táncolva egyaránt – gyönyörű volt.
A felkészülés, a próbák mind-mind kemény munkát
jelentettek – főleg igaz volt ez a keringőre. Hiszen
nagyon nehéz összehangolni három osztály véleményét a tánctanárok, a koreográfia, a próbák
időpontja és természetesen a zene kérdésében.
A sok vita meghozta eredményét: kialakult a ko-

reográfia és a hajnali koránkelések (nem beszélve
a szombat délutáni próbáról) ellenére megfogyva
bár, de törve nem, betanultuk.
A reggeli kialvatlan tekintetekért, ráncokért és
megtépázott idegekért cserébe kárpótolt a végeredmény, a csodás látvány: a sok fehér ruhás
leány és párjaik, a „kis pingvinek” tánca. A lányok (legalábbis is a többség) nem pottyant le az
emelésnél, minden szoknya és cipő a helyén
maradt és olyan maradandó élményt nyújtott
a végzősöknek és a könnyes szemű szülőknek,
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amiről szívesen nosztalgiázunk majd a jövőben.
Az osztálytáncok főleg az adott osztály karakterét
fejezték ki. Eleinte az én szeretett osztályomnak
sem volt könnyű eldönteni: miféle táncban mutassuk meg rejtett tehetségünket. Végül elvetve
a börtönös, orosz, spanyol és indiai táncot, jutottunk el a színes, bohókás afro tánchoz. Közöttünk
nem volt szégyen, ha valaki nem a táncparkettre
termett. Harci sebe ellenére osztályfőnökünk is
hősiesen vállalta a törzsi áldozat szerepét és lelkesen engedte, hogy osztályunk erős fiai levegőbe
emelve behurcolják.
A fűszoknyák, virágfüzérek színes kavalkádjában,
a férfias és daliás férfitestek forgatagában végül
mégiscsak kibontakozott a „A”-sok személyisége
és megalapozta a jó hangulatot az est hátralevő
részére.
Nusy
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– Miért
a filmed címe, honnan jött
az ötlet?
– A cím a történetben felvezetett konfliktusra
utal, ahol egy igazán sötét üzlet jön létre terroristák és egy belgiumi bűnszervezet között .
– Mióta foglalkozol filmezéssel? Ez a film menynyi idő alatt készült el?
– Tulajdonképpen már 5-6 éves koromban is nagyon szerettem kamerával felvételeket készíteni,
persze ezek nem voltak film értékűek. Az első
nagy elhatározás 6 éve, az általános iskolában
fogalmazódott meg bennem, akkor döntöttem
el, hogy osztálytársaimmal filmet forgatunk. A
mai napig összesen 8 nagyjátékfilmem készült,
beleértve
et. Utóbbin másfél éven
keresztül dolgoztam, hiszen a célom az volt, hogy
minél pontosabb és precízebb legyen a produkció.
– Melyik a kedvenc jeleneted a filmből? Miért?
– Sok jelenet van, amit szívesen visszanézek, de
számomra a legkedvesebb jelenet az afganisztáni harc, amit mindössze három barátommal és
természetesen a testvéremmel vettünk fel. A legnagyobb kihívást ez jelentette, hiszen három személlyel kellett egy hatalmas hadsereget eljátszanunk.
– A forgatások alatt biztos sok érdekes dolog
történt, melyik volt a legemlékezetesebb?
– Nehéz lenne néhány szóban elmondani, mi minden történt ebben a másfél évben a film forga-

tása alatt. Talán ami a legemlékezetesebb, az a
„vallatószoba” jelenet forgatása volt. A szereplők
úgy tudták, másfél esetleg kétórás forgatásra jönnek el, de ebből hat és félórás elfoglaltság lett.
A munka végén már tapintani lehetett a feszültséget, bár néhányan a háttérben ezt kocsikerekek
dobálásával vezették le. Ez persze szintén megnehezítette az előrejutást.
– Hogyan volt időd mindenre suli, tanulás mellett? Kik segítettek?
– Azt nem tudom állítani, hogy mindig mindenre
maradt időm. Ebben az időszakban apukám volt,
aki a legtöbbet támogatott, de nem feledkezhetek meg a testvéremről és az osztálytársaimról
sem, akik szintén segítőkészek voltak.
– Sokan kérdezték, mikor jelenik meg a filmed
dvd-n? Milyen extrákat tervezel hozzá?
– eeeee..ee március 17-e környékén jelenik
meg dvd és természetesen blu-ray lemezen is.
Elsősorban a filmezés körülményeit bemutató „Így
készült...”-videó és az elrontott jelenetek kapnak helyet az extrák között. Továbbá a lemezen
megtekinthetők lesznek az előzetesek és a plakátképek is.

INTERJÚ

Iskolánkban egyre többet hallani egy akciófilmről,
amit árpádos diákok készítettek. Slemmer Ádámot kérdeztük meg a filmről, aki a sztorit kitalálta, rendezte, vágta és effektezte egy személyben.

– Mik a további terveid?
– A jövőben mindenképpen a filmkészítéssel
szeretnék foglalkozni, pontosan még nem döntöttem el, hogy ezen belül mit csinálnék szívesebben. Persze amíg bírom, addig is fogok amatőr
filmeket készíteni. Áprilisben kezdjük a következő
filmünk forgatását. Címe III/III, s egy 70-es években játszódó krimi lenne.
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Az ex libris sokszorosított eljárással készített papírlap, melyet a könyv kötéstáblájának belső oldalára
ragasztanak azzal a céllal, hogy a könyv hovatartozását dokumentálja. Lehet művészi rajz, címer, embléma, történetileg kialakult allegória, szimbólum vagy egyéb ábrázolás a könyvtulajdonos nevével, esetleg mottóval, idézettel ellátva.
Az ex librisek fénykora a 16. századra tehető. A későbbi korokban a műfaj hanyatlása következik be, ám a
20. században új fénykorát figyelhetjük meg. A könyvjegyek önálló művészeti alkotássá fejlődnek, ezzel
a gyűjtés divatját is megalapozva.
Svarczné Micheller Erzsébet

Juhász Krisztina (9.c)

Kiss Orsolya (9.c)

Szerényi Béla (9.a)

Kiss Norbert (9.b)

Maczák Máté (9.b)

Ady Endre

Tóth Alina (9.a)

Nagy Zsófia (9.a)
Kiss Paulina (9.c)

