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Sas Elemér tanár úr emlékére

Mivel vezércikkíró pályázatunkra nem volt jelentkező, idén minden hónapban egyegy tanárotok írását olvashatjátok ezen a helyen.
Bizton állíthatom, az alábbi történet az első is volt. Sas tanár úr nem csupán kiváló
szótól az utolsóig igaz, mert egykor mindez fizikatanár, hanem a 70-es évekbeli televízió
velem esett meg.
jóvoltából országszerte ismert és kedvelt
Általános, majd középiskolámban nem ismeretterjesztő is volt, így nem csupán ércsupán családom elvárásai miatt jómagam demes, de megtisztelő is volt előadásain,
amolyan eminens, az osztály legjobbjai közé óráin részt venni. Egykori felvételei ma is
tartozó diák voltam. Nem volt meglepő láthatók a YouTube-on, ajánlom ezeket
tehát, hogy az ELTÉ-re jelentkeztem és nyer- olvasóim figyelmébe. A fizikavizsgám jól
tem felvételt. Az is magától értetődő volt, sikerült, és a tanár úr ez alkalommal írta be
hogy mindenki úgy gondolta, (tanulmányi) a tárgyból kapott gyakorlati jegyemet is.
teljesítményem továbbra is a megszokott Tekintve, hogy két dolgozatom mindegyike
szinten marad: egyértelmű volt szüleim ez- jó lett, némileg meghökkentett, amikor látzel kapcsolatos igénye, miként nekem sem tam, a tanár úr a gyakorlati jegyhez is jeles
volt okom ennek az ellenkezőjét gondolni, (5) osztályzatot kanyarít. Becsületes diáknak
mi több, el is vártam ezt magamtól.
érezvén magamat, nem is tehettem mást,
Első egyetemi félévem biztatóan telt, a vé- gondoltam, figyelmeztetnem kell tévedégén tíz osztályzatot kaptunk. Könnyű volt sére. Néhány bátortalan szavamra azontehát kiszámolnom, legfeljebb négy jó ban Sas tanár úr némi szemrehányással,
osztályzat engedhető meg a jeles, tehát a egyúttal tanári hivatása és élettapaszta4,5-et meghaladó átlag eléréséhez. Annyi lata elnézésével és megbocsátásával így
nehézség azonban adódott, hogy már a válaszolt: Fiatal kollégám! Maga a félév
vizsgaidőszak kezdete előtt világossá vált, a során tette a dolgát, s bízza rám, én hogy
többségében ismert vagy ismertnek vélt(!) teszem a magamét! Kicsit megszégyenülhat gyakorlati jegyem alapján az a helyzet, ten, persze örömmel (megvolt a jeles átlag
hogy mind a négy vizsgámat jeles szinten :)) fogadtam szavait, ugyanakkor ma már
kell teljesítenem célom (biztos) eléréséhez. (úgy) látom, hosszú évek kellettek hozzá,
Az algebra- és az analízisvizsgák során ez míg ténylegesen megértettem és remérendben is volt. A legnagyobb kihívást a lem, magamévá tettem bölcsességét.
geometriavizsga jelentette; az a hír járta u- Nem tisztem minősíteni a két tanszék
gyanis, hogy a tanszék felfogása és eljárása eltérő mentalitását, hozzáállását. Abban
szerint azok, akik a félév zárásakor jó gyakor- azonban biztos vagyok, a (tudás, a jószánlati jegyet kaptak, a vizsgán sem érhetnek el dék kiváltotta) tisztelet és a hála sokkal jobennél jobbat. No, majd én megmutatom! ban növeli a tanítványok, a munkatársak
– feszült bennem az elszántság, ám minden motivációját. együttműködési szándékát,
erőfeszítésem és kiváló vizsgám ellenére, a közös cél elérése iránti törekvését, mint
ugyanakkor kellemetlen meglepetésként a bármilyen, egyébként indokolható és eltanszékvezető professzor úr jó osztályzattal fogadható szigorúság. Én ezt (is) tanultam
értékelt. Magamban dohogtam egy kicsit, s Sas Elemér tanár úrtól, s nagyon pironkodkezdtem megbékélni a gondolattal: a jeles nék, ha felkészületlenül kellene eléje (vizsrendűség álma számomra köddé foszlik.
gázni) állnom.
Az utolsó vizsgámat Sas Elemér tanár úrnál
Gyimesi Róbert
kísérleti fizikából tettem, aki hála sorsomnak
ebből a tárgyból egyben gyakorlatvezetőm
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Igaz történet

A hónap fotója
Hogyha elindul a vonat
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fotó

M. Schmidt János fotóriporter második helyezést ért el a Sony World Photography idei
versenyén, Mobile Phone Award kategóriában. A képet 6000 pályázó fotóiból választották ki. A felvétel a Nyugati pályaudvaron készült 2014 októberében, naplementekor,
nem sokkal a magyar szurkolókat Bukarestbe, a román–magyar Eb-selejtezőre szállító
vonat kifutása után.

KÉP-MÁS

A tavalyi utolsó számban megjelent képünkön egy zongora
húrozása látható.
Hát ez mi lehet?
fotó: Terjék Dóra (13.a)

KI EZ?

A júniusi számban Tamásné Hantos Gabriella tanárnő gyermekkori fotóját láthattátok.
Hát ezen a képen ki lehet?

A hónap kérdése: Mi volt előbb: a tyúk vagy a tojás?
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Kérdezd másként
Nyeste Katalin tanárnő

tanári interjú

– Miért éppen tanár szeretett volna lenni és hogyan került erre a pályára?
– Igazából nem tudom. Elkezdődött a
nagybetűs élet, elkezdtem az egyetemet,
majd egyszer véletlenül az egyik vonat
utam során találkoztam egy nagyon
aranyos nénivel, akiről kiderült, hogy a
Leőwey Klára Gimnázium igazgatójának
az édesanyja, és ők viszont nagyon szeretnék, ha lenne egy angol tanáruk. Én meg
mondtam, hogy ám legyen, így indult.
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jaim az évek alatt folyamatosan változtak.
Középiskolában zongoráztam. Ezt nagyon
szerettem, az osztálytársaim még a mai
napig is így emlegetnek. Egyetemista
koromban orgonálni szerettem volna,
de mielőtt orgonához ülhettem, meg
kellett tanulnom harmóniumozni. Ekkor
már a Leöweyben tanítottam, így egyre
gyakrabban az éneklés felé hajlottam. A
kórusvezetést nagyon szerettem volna
kipróbálni. Később a férjem kedvéért
meg kellett tanulnom táncolni, úgyhogy
minden energiámat abba fektettem.
Manapság nagyon kevés szabadidőm
van, és minden szabad percemet a kisfiammal töltöm, minden fontos dolgot vele
csinálok.
– Mi az, ami leginkább kikapcsolja a
Tanárnőt egy hosszú nap után?
– Nincs ilyen. amikor innen kilépek, akkor
teljesen „átkoncentrálok” arra, hogy mi
fog otthon történni. Különben a rendrakás
– Miért éppen az angol szakot válasz- az, ami nagyon megnyugtat, teljesen
totta?
kikapcsol. Rendet rakni nagyon jó, mert
– Angol szakos voltam már általános rend a lelke mindennek, amúgy is mindig
iskolában majd később gimnáziumban van mit hova rakosgatni.
is. Szinte adta magát, hogy nyelvszakos
leszek. Másrészt az édesanyám mindig azt
mondta, hogy azoké a jövő, akik nyelvet
tanulnak.
– Milyen iskolákban tanított az Árpád
előtt, és hogyan került ide?
– A Leőwey Klára Gimnáziumban tanítottam 5 évig, utána pedig a London
Stúdióban nagyon sokáig, több mint
egy évtizedig. Az egy kicsit más, az – Milyen témájú könyveket, filmeket
felnőttoktatás. Majd pedig az Árpád Gim- szeret a Tanárnő?
náziumba az egyik kolléga hívott. Nagyon – Nagyon szeretek olvasni és nagyon sokbüszke vagyok arra, hogy ennyire meg- félét. Nagyon szeretem a modern ameribízott bennem, nagy megtiszteltetésként kai és orosz irodalmat, és persze a nagy
ért.
klasszikus irodalmat is szívesen elolvasom
– Mivel foglalkozik a Tanárnő szabadide- akár többször is. Például Jókaitól Az arany
embert minden évben egyszer kiolvasom.
jében?
– Nagyon picike még a kisfiam, és min- Filmekben pedig azokat szeretem, ameden szabadidőmet vele töltöm. A hobbi- lyeknek van egy kis történelmi hátterük.
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„A dínó, mert az óriásgyíkokból készült csirke csak 12%-ban tartalmaz húst.”
(THE BOSS)

– Hova szeretne esetleg eljutni a
Tanárnő ahol még nem járt?
– Örményországba.
– És miért éppen Örményországba?
– Az üknagyszüleimet onnan üldözték el.
Nem tudom, hogy miért, nem árulták el
soha. De nagyon szeretnék oda visszamenni. Nagyon szeretem a zenéjüket és a
kultúrájukat.
– Végül szokásos kis kérdésünk, hogy
ha egy lakatlan szigetre kerülne, milyen
három dolgot vinne magával?
– Egy helikoptert vinnék, hogy visszajöhessek hozzátok :)
– Köszönjük az interjút!
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Extra: A Tanárnő saját kis története gimnáziumi éveiből
tettük az összes pénzünket. Kicsit el voltunk keseredve.
Ám a nézők közül (már akinek volt telefonja) nagyon sokan betelefonáltak.
Rózsa Györgynek az volt odaírva, hogy
helyben tud repülni, de ettől függetlenül
az is igaz, hogy hátrafelé is tud repülni.
Többen jelezték, hogy ez így nem volt
fair. A következő héten bejelentették a
műsorban, hogy amennyiben be tudunk
csatlakozni és újra bejelentkezünk, kapunk
még egy lehetőséget és nyerhetünk. Az
osztálytársaim elindították a riadóláncot,
így értesítették egymást, újra összejöttünk. Sajnos nem mindenkit tudtak utolérni – mivel a mobil még nem létezett, és
a vezetékes telefon sem volt jellemző. Így
sajnos én sem tudtam a második esetben
elmenni az osztálytársamhoz, mert én
Dunakeszin laktam, de egy 10 fős csapat
újra összeült, kaptunk még egy kérdést
és megnyertük. Mindezt annak köszönhetjük, hogy kívülről betelefonáltak a mi
igazunkat védve. Erre nagyon büszkék
voltunk.
Annu, Mesi, Sárgarózsa (8.c)

„A tojás, mert a dínónak is tojása volt, és az előbb volt, mint a tyúk.”
(The Guardian)

tanári interjú

„Képzeljetek el egy olyan világot ahol
még egyáltalán nem volt internet,
mobiltelefon és semmilyen mai kommunikációs eszköz. TV és vonalas telefon már
néhány helyen volt, de a legtöbb ember
– főként vidéken – nem engedhette meg
magának. A tévében egy darab csatorna
létezett, az m1, tehát az összes műsornak
ezen kellett osztoznia. Showműsort hetente egyszer egy órán át lehetett nézni.
Ez a műsor akkor Rózsa Györgynek a
Kapcsoltam című műsora volt. Mindenki nagyon szerette. Egyszer fogtuk
magunkat az osztállyal, összegyűltünk az
egyik osztálytársam lakásán, bejelentkeztünk a műsorba, és elkezdtünk játszani
telefonon keresztül. Több kérdést tettek
fel, természetesen mindegyiket másmás összegért, és mindig megkérdezték,
hogy megyünk-e tovább vagy megállunk
az adott pénzösszegnél. Az utolsó pénzösszeg 10 240 Ft volt, ami ma azt jelentené, mintha valaki 102 400 Ft-ért játszana. Továbbmentünk.
A kolibri miért különlegesebb madár,
mint a többi? – így szólt a kérdés. Mi azt
válaszoltuk, hogy azért, mert hátrafelé
is tud repülni. Sajnos Rózsa György nem
fogadta el a választ, mivel neki nem ez állt
a kártyáján válaszként, és emiatt elvesz-
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beszámoló
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Az alábbiakban összefoglaljuk a 2014/15ös tanévben született országos szintű
versenyeredményeinket. Kiemeljük 14
OKTV-döntősünket, akik közül hatan is
az első 10 közé jutottak.
ANGOL NYELV: OKTV (I. kat.) 7. helyezett
Garai Luca (12.a), 11. helyezett Keszthelyi
Erzsébet (12.a), felkészítő tanáruk Kárpáti
Attila. OKTV (II. kat.) 7. helyezett Ciceu
Iarina (11.d), felkészítő tanára Gergely
Jánosné. OÁTV 18. helyezett Szabó Viktória (8.a). Országos angol nyelvi verseny 5. helyezett Szalay Bence (10.b), 14.
helyezett Márkus Tamás (10.b), 16. helyezett Baksay Edvina (9.c). Jane Haining
országos angol nyelvi verseny 2. helyezett
Járai Anna (8.a) és Reményi Linda (8.a), 6.
helyezett Vágó Danica (8.a). Felkészítő
tanárok: Gergely Jánosné, Kocsis Ágnes,
Zombori Anna.
BIOLÓGIA: OKTV (I. kat.) 3. helyezett
Kardos Ilona (12.b), felkészítő tanárai
Kis Róbert és Ónodi Lívia, 6. helyezett
Nagy Dániel (12.a), felkészítő tanárai Kis
Róbert, Sziliné Dienes Irén és Tarlós Péter.
Árokszállásy verseny 11. helyezett Tóth
Balázs (9.c), 17. helyezett Vincze Tamás
(8.c), 19. helyezett Sajerli Bence (8.c),
24. helyezett Korecz Gábor (8.c). Avram
Hershko természettudományi verseny
2. helyezett a 10.a osztály csapata: Béres
Tünde, Keresztes Fanni, Klér Dóra, Páris
Boglárka és Vágújhelyi Zita, 4. helyezett
a 10.d osztály csapata: Perecz Petra,
Schlosser Ilona, Vörösvácki Dániel, 6. helyezett a 11.a osztály csapata: Horváth
Anna Floransz, Kun Anna, Ohno Noriko.
Felkészítő tanárok: Ónodi Lívia, Sziliné Dienes Irén és dr. Tüdős Éva.
ÉNEK-ZENE: Tiszán innen, Dunán
túl népdaléneklési verseny országos
döntőjébe jutott (a fővárosi versenyen
kiérdemelt Kiemelt Arany, illetve Arany
minősítéssel) három népdalénekes együttesünk (Bouchal Lili, Bereczki Réka, Nagy
Hanna Dóra, Németh Emmi, Maricza

6
6

Akikre büszkék vagyunk
Dóra, Pásztor Csilla és Tóth Fanni 7.a, Husi
Kitti és Sztanyik Lilla 7.c, Boda Dorka 8.a,
Remmers Lara 8.c, Kraxner Anna 9.a, Benda Orsolya 9.b, Kurucz Tünde és Siklós
Csenge 10.c), valamint szólistaként Siklós
Csenge. Felkészítő tanár: Orosz Erzsébet.
Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny 2.
helyezett Nagy Zsófia (9.a).
FIZIKA: OKTV (I. kat.) 7. helyezett Szépfalvi Bálint (11.b), 16. helyezett Bencsik
Bálint (11.b), felkészítő tanáruk Nagy Attila. OKTV (II. kat.) 13. helyezett Jakobi
Ádám (12.c). Hatvani István verseny 1. helyezett Marozsák Tóbiás (9.b), 2. helyezett
Horváth Márton (7.b), 3. helyezett Márkus
Tamás (10.b), 8. helyezett Fazekas Levente (9.b). Mikola verseny 3. helyezett Marozsák Tóbiás (9.b). Jedlik Ányos verseny
III. díjas Márkus Tamás (10.b). Felkészítő
tanárok: Gärtner István, Nagy Attila.
FÖLDRAJZ: OKTV 13. helyezett Pongrácz
Dániel (12.b). Felkészítő tanár: Nánay Mihály.
INFORMATIKA: OKTV (II. kat.) 34. helyezett Bencsik Bálint (11.b). Nemes Tihamér programozási verseny 10. helyezett
(és ezzel meghívott a diákolimpiai válogatóversenyre) Marozsák Tóbiás (9.b),
16. helyezett Varga Levente (9.b), 25. helyezett Márkus Tamás (10.b). Felkészítő
tanár: Sztojcsevné Fekete Mária.
KÉMIA: OKTV (I. kat.) 23. helyezett Harsay Lőrinc (12.b). Irinyi János kémiaverseny 3. helyezett Marozsák Tóbiás (9.b).
Felkészítő tanárok: Kovácsné Keszléri Erzsébet, Tajtiné Váradi Emőke.
MAGYAR IRODALOM: OKTV 9. helyezett
Molnár Boldizsár (12.a), felkészítő tanára
Molnárné Vámos Katalin. Arany János
verseny országos döntős Dömötör Emőke,
Fazekas Levente és Lővei Vera (9.b). A Kosztolányi és a Nyugat költői szavalóverseny
országos döntőjében 1. helyezett Csizmarek Krisztián (10.a). Felkészítő tanárok:
Feketéné Kovács A-nikó, Kőváriné dr. Fülöp
Katalin és Molnárné Vámos Katalin.

„A tyúk, mert valószínűleg előbb ő jött létre, és úgy fejlődött, hogy aztán tojással
kezdett szaporodni.” (Mici)

Vadász Dániel (12.c). Német nemzetiségi
versmondóverseny 12. helyezett Gáspár
Noémi (9.d). Felkészítő tanárok: Csorbáné
Tóth Irén, Serfőző Anikó.
TESTNEVELÉS, SPORT: Sakk diákolimpia 1. helyezett V-VI. korcsoportos fiúcsapatunk (Geresdi-Horváth Ágoston 7.b,
Kántor Gergely 9.d, Bea Gergely, Csáti
Olivér, Tóth-Katona Tamás 11.b). A csapat
felkészítője: Medvegy Zoltán nemzetközi
nagymester, egykori dákunk. U16 sakkolimpia csapatban 3. helyezett és sakk
országos felnőtt magyar csapatbajnokság
1. helyezett Kántor Gergely (9.d). Kadett
vívó világbajnokság tőr egyéni 3. helyezett Mészáros Tamás (11.a). Utánpótlás
kajak-kenu maratoni világbajnokság 1. és
2. helyezett Dóri Bence (12.d).

Condensed English
Slips of the tongue

Extracts from student tests and compositions. Have fun! :)
You can find friends from all over the
My mum has a pergament contract.
I'm trying to apply for the job of a train en- words.
In our scholl have a lot of problem... about
thusiast.
food, about dirty...
szemöldök = eyebrown
It would be going, just fingercross.
a dislocated stomach
It was the point when I lost my hall paenthusiasement
sell
salt
salt
tience.
sing
sang song
My mum takes after me all day.
Oh, deer!
Facebook use one million people.
Hellstorm (hailstorm helyett)
A lot of people are mobile phones.
Hungarina people eat so much with pasta, I like fright potatoes.
needle...

beszámoló

MATEMATIKA: Közép-európai matematikai diákolimpia csapatban 3. helyezett és OKTV (III. kat.) 28. helyezett
Kovács Viktória (11.b). Zrínyi verseny 9.
helyezett Szalay Bence (10.b), 13. helyezett Marozsák Tóbiás (9.b), 14. helyezett
Kovács Viktória (11.b), 19. helyezett Apró
Gergely (11.b), 22. helyezett Nagy Kata
(11.b). Kenguru verseny 2. helyezett
Kovács Viktória (11.b). Varga Tamás verseny 29. helyezett Barta Ákos (8.b), 30. helyezett Gosztonyi Zsombor (7.b). Öveges
József matematika-fizika verseny 2. helyezett az Árpád I. csapata (Szalay Bence
10.b, Márkus Tamás 10.b, Marozsák Tóbiás
9.b, Kovács Richárd 9.b). Egyéniben
12. helyezett Szalay Bence. Felkészítő
tanárok: Besnyőné Titter Beáta, Kézér Ildikó, Koncz Levente, Meszlényiné Róka
Ágnes, Számadó László és Sztojcsevné
Fekete Mária.

2015
NÉMET NYELV: OKTV (I. kat.) 21. helyezett 1 1
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„A világgazdaság.” (Luci-Muci)
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Aranyköpések
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„Sok kérdés, kevés perc.” (Schelb Tamás)
„Kinyitom a pofonládát!” (Belley Kinga)
„Inkább zongorázom, csak ne halljalak titeket.” (Orosz Erzsébet)
„Borzasztó! Elveszitek az ember kedvét attól, hogy szigorkodjon!” (Feketéné Kovács Anikó)
„Itt komoly összevonási lehetőségek vannak. Például összevonhatom a szemöldökömet.”
(Számadó László)
„Helyi emberek lubickolták benne a habtestüket.” (Sziliné Dienes Irén)
„Még kb. 6 perc van az órából. Továbbmenjünk?” (Tarlós Péter)
„Te most jelentkezel vagy csak simogatod a falat?” (Kőváriné dr. Fülöp Katalin)
„Na akkor most nézzük meg, hogy mitől férfi a férfi, és mitől férfi a nő...? Na ezt most nem jól
mondtam.” (Kis Róbert)
„Térkép: rózsaszínnel a britet, franciával a kéket jelöli a tankönyv.” (Fazekas Ibolya)
„A jó pedagógus még a méhecskének is megtanítja, hogy hol a kijárat.” (Számadó László)
„Bepasszintok egy szaktanárit, és így megyek, ni, hogy la-la-ra-laaa...” (Orosz Erzsébet)

Küldjetek sok-sok aranyköpést, ebből él ez a rovat!
Jöhetnek az első emeleti postaládánkba vagy az arpadlapok@gmail.com címre!

válogatás

Fortocska (форточка) – ablakocska
Шайба vs puck

Anyai nagymamán svéd, apai nagymamám
pedig orosz. Édesanyám apja 1956-ban
menekült Magyarországról Svédországba.
Svédország már akkor is rendkívül iparosodott
ország volt, szívesen fogadták a jó munkaerőt,
nagyapám ezért telepedett le Svédországban.
Édesapám apja Moszkvában járt egyetemre a
magas szintű műszaki képzés miatt, és ott találkozott nagymamámmal, akivel később Magyarországra költöztek. Szüleim véletlenül találkoztak később szintén itt, Magyarországon,
amikor édesanyám a nagypapám testvéreit és
unokatestvéreit jött meglátogatni.
A svéd és orosz nyelv között sok hasonlóságot
fedezhetünk fel. Igaz, hogy az orosz egy szláv, a
svéd pedig germán nyelv, a történelem mégis sok
közös szóval gazdagította őket, mint például:
a papucsokat (cipőt) az orosz nyelv туфли-nak
(ejtsd: tufli), a svéd tofflor-nak (tofflur) hívja. A
szekrény oroszul шкаф (skáf), svédül pedig
skåp (szkóp), vagy míg az o-roszban стул (sztúl), svédül stol (sztúl) a szék. A мёд (mjod)
oroszul mézet jelent, svédül a mjöd (mjőd)
pedig a vikingek kedvenc italát, a mézsört. A
лекарство (likársztva) oroszul gyógy-szert jelent,
a läkare (lekáre) svédül orvost.
A balti országok (elsősorban Észtország) területe sokáig hol orosz, hol svéd fennhatóság alá
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tartozott, ez a nyelvükön is meglátszik. Ezért
a területért, illetve a balti-tengeri hajózás
ellenőrzéséért Oroszország és Svédország
többször háborúzott egymással. A két ország
a mai Finnországot is felváltva tartotta uralma
alatt. Az ellentétek nagyon régre, a viking
időkre vezethetők vissza.
Ugyan a második világháborúban Svédország
nem vett részt, a legújabb kori történelemnek van orosz-svéd-magyar vonatkozású
szereplője Raoul Wallenberg személyében,
akinek embersége külön cikket érdemel.
Mára a két ország szerencsére csak a jéghokiban küzd egymás ellen (és így végre értelmet nyer a cím is).

„Nem értem a kérdést... Tolmácsot kérek!” (Calvin Klein)

Pál Elza (10.a)

Viccek
Egy öregasszony remegő lábakkal kérdi a rendőrt a vasútállomáson:
– Mondja, biztos úr, ha rálépek a
sínre, nem ráz meg az áram?
– Nem, néni kérem, de tessék
vigyázni, hogy a másik lába ne
érintse a felső vezetéket!
A székely álláshirdetésre jelentkezik, mint
favágó.
– Hát te székely, milyen referenciamunkát
tudsz felmutatni, hogy elnyerd az állást?
– Hát a Kalahári erdőt!
– De a Kalahári az nem erdő, hanem sivatag!!!
– Most má!

– Mikor vette észre, hogy
férje?
– Öt évvel ezelőtt.
– És megmondta neki?
– Nem. Azóta még nem jött haza.

Székely bácsika stoppol az útszélen a tehenével. Megáll mellette egy Jaguár. A
sofőr odakiált a bácsinak.
– Jó napot kivánok! Magát el tudom vinni,
de a tehenét nem.
– Kösse csak az autó után!
A sofőr rászánja magát, és odaköti a tehenet a vonóhoroghoz. Mennek negyvennel, a tehén kitartóan kocog utánuk. Mire
a parasztbácsika:
– Mehet gyorsabban is, bírja az!
A Jaguáros rákapcsol. Mennek már nyolcvannal is, amikor a vezető belenéz a
tükörbe.
– Bácsi, úgy látom, kezd elfáradni a tehene! Már lógatja a nyelvét!
– Nem olyan biztos az! Merre lógatja a
nyelvét?
– Balra.
– Akkor vigyázz, fiam, mert előzni fog!

viccek

A radiológus magához hívatja a beteget:
– Van egy jó és egy rossz hírem,
melyiket mondjam először?
– A rosszat, doktor úr!
– Rendben. A röntgenfelvételén a bal bokáján
szilánkos törés látszik!
– Hát ez szörnyű, és mi a
jó hír?
– Photoshoppal el tudom tüntetni.

2015
2011
megcsalja a

Két amerikai turista Walesben kirándulgat kocsival. Megállnak ebédelni Llanfacwyrnirbwlantyslioggich–ban és egyikük
azt kéri a pincérlánytól:
– Mielőtt rendelünk, segítene eldönteni a vitánkat? Megtenné, hogy lassan,
tagoltan kimondaná a hely nevét, ahol
vagyunk?
A lány odahajol, és szótagolva elmondja:
– Bööör-ger-kiiiiing.

Nyelvi sarok

Gary: I don’t think I deserved a zero on
this test.
Teacher: I agree, but it’s the lowest mark
I could give you.
„A tyúk, ami kifejlődött valami pici sejtből, ami előtte máshogy szaporodott, és már
tyúkként kezdett tojást rakni.” (Rebi)
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március

február

január

december

hó

dátum

december 1-től
december 1.
december 4.
december 4.
december 4-6.
december 7.
december 8.
december 9.
december 10.
december 11.
december 12.
december 12.
december 14.
december 16-17.
december 18.
december 18.
december 19-január 3.
január 8.
január 9.
január 11.
január 16.
január 19.
január 22.
január 22-24.
január 25-28.
január 26.
január 28.
január 29.
január 29.
január 29.
február 1.
február 3.
február 4.
február 5.
február 8.
február 8.
február 9.
február 12.
február 12.
február 13.
február 15.
február 15.
február 19.
február 19.
február 19.
február 20-28.
március 1.
március 3.
március 4.
március 5.
március 7.
március 9.
március 9.
március 11.
március 12.
március 14.
március 15.
március 17.
március 17.

nap

kedd
kedd
péntek
péntek
péntek-vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
szombat
hétfő
szerda-csütörtök
péntek
péntek
szombat-vasárnap
péntek
szombat
hétfő
szombat
kedd
péntek

idő

program

Adventi megemlékezések, cipősdoboz akció, könyvbörze
14:00 Varga Tamás matematikaverseny (7-8. évf.)
DT-nap
17:00 Mikulás-est
Kórustábor
14:30 Angol nyelvi szavalóverseny (7-8. évf.)
Gimnáziumi írásbeli felvételi jelentkezési határidő
14:00 Kapcsolda (Veres Péter Gimnázium)
14:00 Arany Dániel matematikaverseny (9-10. évf.)
este Karácsonyi koncert a kapucinusok templomában
Munkanap december 24-e helyett (6. szabadnap)
A túraszakosztály kirándulása
14:30 Angol háziverseny II. forduló
Osztálykarácsonyok
4-5. óra Kóruspróba
6. óra Iskolakarácsony
Téli szünet
Bolyai matematikai csapatverseny (9-12. évf.)
A túraszakosztály kirándulása
Fotópályázat (téma: egyensúly, szimmetria, ellentétek)
10:00 Gimnáziumi írásbeli felvételi vizsgák (6. és 8. évf.)
14:00 Varga Tamás matematikaverseny 2. forduló (7-8. évf.)
16:00 Az első félév vége, jegylezárás
II. FÉLÉV
péntek-vasárnap
Diákönkormányzati tábor
hétfő-csütörtök
Osztályozó konferenciák (40 perces órák)
kedd
9:00 A kijavított gimnáziumi felvételi dolgozatok megtekintése
csütörtök
14:00 Arany Dániel matematikaverseny 2. forduló (9-10. évf.)
péntek
A félévi értesítők kiosztása
péntek
Amerikai színáz (The Canterville Ghost)
péntek
14:00 Sinkovits Imre vers- és prózamondó verseny
hétfő
17:00 Szülői értekezlet minden osztályban
szerda
14:00 Karádi Károly természettudományi verseny
csütörtök
Gimnáziumi írásbeli felvételi eredményhirdetés
péntek
Bolyai természettudományi csapatverseny (7-8. évf.)
hétfő
14:30 Angol nyelvi szavalóverseny (9-10. évf.)
hétfő
Alkotópályázat leadási határidő
kedd
Öveges és Mikola fizikaverseny
péntek
6. óra Diákönkörmányzati küldöttgyűlés
péntek
Gimnáziumi felvételi jelentkezési határidő
szombat
A túraszakosztály kirándulása
hétfő
14:30 Angol háziverseny III. forduló
hétfő
Érettségi-továbbtanulási jelentkezési határidő
péntek
A kommunizmus áldozatainak emléknapja
péntek
14:00 Zrínyi Ilona matematikaverseny (7-12. évf.)
péntek
Gimnáziumi szóbeli felvételi beosztás nyilvánosságra hozatala
szombat-vasárnap
Síszünet (gimnáziumi szóbeli felvételi vizsgák)
kedd
18:00 Az árpádos öregdiákok iskolai találkozója
csütörtök
11:00 Gombár bejárópróba
péntek
Az egyesületi pályázatok leadási határideje
szombat
(valószínűleg) Munkanap március 14-e helyett
hétfő
16:00 Tanári fogadóóra (humán)
szerda
14:00 Kapcsolda
szerda
A gimnáziumi ideiglenes felvételi jegyzék közzététele
péntek
6. óra Megemlékezés az 1848-as forradalomról (40 perces órák)
szombat
A túraszakosztály kirándulása
hétfő
(valószínűleg) Szabadnap (március 5-e helyett)
kedd
Nemzeti ünnep
csütörtök
9:30 Kenguru matematikaverseny (7-12. évf.)
csütörtök
11:30 Gombár-bemutató főpróba

Első árpádos évem

2015
A 9.d osztály tanulóinak év végi visszaemlékezéseiből válogatunk. 2 0 1 1
Már év elején, amikor a gólyabálra
készülődtünk, úgy éreztem, hogy szeretek
iskolába járni, mondjuk még mindig így van,
nem akarom, hogy vége legyen a tanévnek.
A Gombár életem egyik legnagyobb élménye. Nagyon jó volt, és jó lenne, ha minden
évben valamilyen módon részt vennénk
benne.
Jó lenne, ha ki lehetne nyitni az ablakokat,
vagy lenne légkondi. Télen egy kicsit jobban fel lehetne tekerni a fűtést, és a 7. óra
végződhetne korábban.
Voltak nehéz pillanatok, de valahogy mindig
sikerült talpra állnom valamelyik osztálytársam vagy tanárom segítségével.
Egyszer elgondolkoztam, hogy itt vajon
professzor oktatja a fizikát, olyan szinten is.
A beszéde, illetve írásbelisége lenyűgöz.

Minden tanárnak van egyfajta saját stílusa,
ami érdekes és rendkívül jó.
Nem tudtam máshol elképzelni magam. A
gólyatábor előtt egy héttel szinte minden
percben arra gondoltam. Az indulás napján
nem mertem kiszállni a kocsiból, mert nem
ismertem senkit. A kezdeti félelem után
most már kijelenthetem, hogy sehogy sem
lehetett volna jobb a tábor. Egy nagyon
jó közösség alakult ki már ott is. A lehető
legjobb osztályba kerültem. Annyira összeszoktunk már az első két hétben, hogy
olyan volt, mintha már évek óta ismernénk
egymást. Talán a Gombár volt az a program,
ami alatt egy nagyon összeszokott osztállyá
váltunk. Mindenki értette és tudta, hogy a
másik mit gondol. Egyértelműen meg kellett nyernünk, mert annyit dolgoztunk rajta.
„Az, hogy buta vagy.” (Jesus)

beszámoló

Még nyolcadikban, amikor sulit kerestünk
édesanyámmal, eljöttünk ide a nyílt napra,
és miután megnéztük, csak ide akartam
jönni, olyannyira, hogy más suliba el sem
akartam már menni.
Amikor jelentkeztem az Árpádba, nem
gondoltam, hogy felvesznek. Egyik délután
Anya vitt haza, és már nagyon nagy vigyorral
fogadott. Beszálltunk a kocsiba, és elkiáltotta magát, hogy felvettek az Árpádba! Abban a pillanatban köpni-nyelni nem tudtam,
nagyon örültem! Apa már akkor mondogatta nekem, hogy milyen jó lenne, ha ide
járnék, főleg a ballagás (buzogány) miatt.
Egyáltalán nem bántam meg, hogy ebbe az
iskolába járok.
Az első árpádos élményem a nyílt nap és a
gólyanap volt, amikor még nem is akartam
idejönni. A suliról a véleményem a gólyanapon változott meg, amikor találkoztam
a jövendőbeli osztályommal. Szerintem az
osztályközösség nagyon jó lett év végére,
az osztálykirándulás nagyon jó volt, és nagyon pozitív irányba formálta a közösséget.
Elsőre meglepődtem, hogy az itteni tanárok
– habár sokat várnak el – elfogadóak,
megértőek, és nem utolsósorban viccesek.
Az Árpád minden elvárásomat fölülmúlta.
Őszintén megmondom, hogy az első pár
hónapban nem éreztem magamat annyira
jól ebben az iskolában, ebben az osztályban. Nem tudom, hogy ez miért volt, de
mostanra nagyon megszerettem ezt az osztályt.
Nekem szinte csak pozitív élményem van az
iskolával kapcsolatban. Minden tanárunk nagyon kedves és nagyon jól tanít. A Tanárnő
egy jó osztályt alakított ki. Az osztálykirándulás is nagyon jó volt. Életem eddigi legjobb
osztálykirándulása volt. Eddig ez az év volt a
legjobb évem.
Szeretek bejönni az iskolába, szeretem az
órákat, szüneteket, és az egész „árpádos
hangulatot”. A Gombár hihetetlen volt! Nagyon-nagyon tetszett, bár kicsit elfáradtam,
sokat izgultam. Az angliai utazás is szuper
volt. Úgy érzem, egyik legjobb döntésem
volt, hogy az Árpádba jöttem.
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beszámoló
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A 10.a látogatása Marosvásárhelyen

Még szinte ki sem pihentük az erdélyi osztály látogatásával járó rengeteg szervezést,
eljött a május, és egy nagy csapat diák
gyülekezett egy kora nyári estén az iskola
előtt, hogy elindulhassunk hosszú utunkra
Erdélybe. Az út hosszú és fárasztó volt, nagyon megkönnyebbültünk, amikor másnap
délelőtt végre leszállhattunk Marosvásárhelyen. Mindenki nagyon fáradt volt, de nem
volt megállás, elindultunk a Bolyai Farkas
Elméleti Líceum épülete felé. Az épület
nagyon régi és hatalmas, ehhez képest az
Árpád szinte eltörpül. Az iskola udvarán találkozhatott mindenki a fogadó diákjával,
majd a két osztály együtt elindult az erdélyi
10.a soron következő órájára. A biológiát
rendhagyó módon az Igazgató úr tartotta
a két osztálynak, és leginkább az iskola nagyon régre visszanyúló történetét mesélte
nekünk. Ebéd előtt még fizika és kémia
órán is voltunk, láttunk érdekes kísérleteket,
körbejártuk az iskolát. Délután az erdélyi
osztály osztályfőnökeivel elmentünk kicsit megismerni Marosvásárhelyt. Voltunk
a Kultúrpalotában, illetve a toronyban is,
ahonnan az egész várost látni. Itt már mindenki TÉNYLEG nagyon fáradt volt, úgyhogy az tanároknak megesett rajtunk a szíve,
és az első nap programját befejezettnek
nyilvánították. Visszasétáltunk az iskolához,
mindenkit összeszedett a fogadó diákja, és
mehettünk haza.
Másnap reggel kipihenten és újult erővel
érkeztünk a megbeszélt találkozási pontra. Először a parajdi sóbányába mentünk.
A sóbánya nem fedi teljesen a hely lényegét, a bánya ugyanis egy nagy földalatti
szabadidőpark. A következő megállónk Korond volt, ahol az autentikus ajándéktárgyak
és erdélyi jellegzetességek soha nem látott
tárházával találkoztunk. Utána továbbindultunk Farkaslakára, ahol meglátogattuk
Tamási Áron sírját. Utunk Székelykeresztúrra
vezetett tovább, ahol megnéztük Petőfi
Sándor körtefáját és a Gyárfás kúriát, persze
csak kívülről. Ezután a „meglepetés program” következett: egy ijesztő hídon való
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átkelés után megérkeztük Szászfehéregyházára. A falu a világörökség része, ráadásul
maga a brit trónörökös, Károly walesi herceg kedvenc nyári tartózkodási helye, még
saját háza is van itt. A nap utolsó programja
Segesvár volt, ahol a várban a nevezetességek megtekintése után kaptunk szabadidőt
is. Segesváron található a Drakula-kastély,
ugyanis a hírhedt Drakula gróf itt született.
Erdélyi tartózkodásunk alatt került megrendezésre a Bolyai Kupa, ahol idén rendhagyó
módon néhány árpádos diák is versenybe
szállt az egész Romániából érkezett magyar
anyanyelvükön tanuló diákok mellett. Délután ünnepélyes eredményhirdetés keretében jutalmazták a legjobb eredményeket
elért versenyzőket. A napot egy kellemes
közös vacsorával zártuk.
Másnap kora délelőtt búcsút vettünk erdélyi osztálytársainktól, és fáradtan, de
élményekkel telve indultunk vissza Budapestre. Összességében a program remekül
sikerült, köszönjük az erdélyi tanároknak
és a diákoknak a fantasztikus szervezést.

Őszintén remélem, hogy a két osztály közös
kalandjai itt nem érnek véget, és lesz még
folytatás.
Kriston Lili (10.a)

„Attól függ, mit mond a napi kupakom.” (Topjoy)

Német tábor
Ezen a nyáron is megrendezésre került a
német nyelvi tábor, melynek helyszíne idén az
ausztriai Schärding nevű kisváros volt.

Az utolsó tanítási napunkat egy sörgyárban kezdtük, ott betekintést nyerhettük a
sörgyártás rejtelmeibe, és megízlelhettük a
híres német sört. Délután Altötting városát és
persze kihagyhatatlan templomait csodáltuk
meg, majd a burghauseni kastélyban tettünk
sétát.

Pénteken meglátogattunk egy likőrgyárat,
itt gyógynövényekből készült pálinkákat,
likőröket és gyümölcsecetet állítottak
elő. Ezen a napon még egy üveggyárhoz
is elmentünk, ahol néhány szerencsés az üvegfúvás mesterségét próbálhatta ki. Következő úticélunk a bajoroszági bobpálya volt, ahol a jó pályának
köszönhetően órákig elidőztünk. Ezután a vállalkozó szelleműek a hűvösebb
idő ellenére strandra mehettek, akik
pedig inkább kihagyták a csobbanás
lehetőségét, azok a városban sétálhattak.
Az utolsó nap hazafelé menet megálltunk
Linzben, ahol sajnos nem volt sok időnk, de
azért kaptunk egy kis ízelítőt a város életéből.
Mindenki rengeteg élménnyel és új barátokkal tért haza a táborból. Reméljük, jövőre
is legalább ilyen jó társaság fog összekovácsolódni, mint idén. Szeretnénk köszönetet
mondani Csorbáné Tóth Irén tanárnőnek a
szervezésért, és hogy eltöltötte velünk ezt a
felejthetetlen hetet.

beszámoló

A korai indulásnak köszönhetően délutánra
megérkeztünk Mauthausenbe, ahol körbe sétáltunk az egykori koncentrációs tábor területén. Következő megállónk Schärding volt,
ahol elfoglaltuk az idegenvezetőnk által magyar luxusszállodának nevezett kollégiumot.
A háromfogásos vacsora után közös sétát
tettünk a barokk óvárosban, egy hídon átkelve
pedig még Németországba is eljutottunk.
Másnap reggel már el is kezdődtek a nyelvórák, melyek idejére – tudásunk szerint – csoportokra oszlottunk. Mi a kezdő csoportba
kerültünk. Egy év német tanulás után azért
néha akadtak gondjaink a nyelv megértésével és a beszéddel is. Szerencsére a tanárunk
nagyon segítőkész és kedves volt, így ha valaminek a megértése nehézséget okozott,
angolul igyekezett elmagyarázni azt. Így két
legyet ütöttünk egy csapásra: a német fejlesztése mellett az angolt is gyakorolhattuk.
Nagyon élveztük a tanórákat, mivel játékosabbak voltak, mint az iskolában megszokott tanítási óráink; sokat beszélgettünk, zenét hallgattunk, játszottunk. Délutánra még az időjárás
is nekünk kedvezett, a helyi strandon pihenhettük ki a délelőtt fáradalmait, megpróbáltatásait. Csorba tanárnő jóvoltából még este is
gyarapíthattuk a német tudásunkat: a biliárd,
a sport és az esti séták közötti időre kaptunk
néhány gyakorló feladatot.
A harmadik nap délutánját Baumkronenwegben töltöttük el, ahol a lombkoronák közötti
kiépített úton sétáltunk és gyönyörködtünk a
tájban.
Szerdán Passauba látogattuk, ahol a város
templomainak megtekintése után szabadidőt
kaptunk, hogy megnézzük a Duna, az Inn és az
Ilz összefolyását.
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Bajmóczi Vivien, Geiszelhardt Eszter (10.a)

„Mindegy melyik, mert előbb-utóbb mindkettő az asztalon végzi” (Sajt)
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Vitorlástábor

beszámoló

Nyáron mindenki arra vágyik, hogy egy
hetet a barátaival töltsön a Balatonon. A vitorlástábor pontosan erről szól: barátokkal
vagyunk és barátokat találunk, miközben
vitorlázni tanulunk.

Egy meleg július napon érkeztünk meg az
alsóörsi vitorlástáborba, ahol kilenc napon
át számtalan érdekes programon vettünk
részt. Az első napokban csak a kikötőben
voltunk, és elméletet tanultuk oktatónktól,
Böhm Lászlótól, majd csak utána következett a gyakorlat. A hajókban 3-4 személyes csoportok voltak, akik igen gyorsan
belejöttek a vitorlázás fortélyaiba, ezért
hamar egymás ellen is versenghettünk.

6

Ilyenkor mindenki egy adrenalinbomba
volt, pattanásig feszült idegekkel, mert
bármi történhetett a verseny alatt. A 306os hajó, más néven Fekete Gyöngy csapatban két igazán izgalmas pillanat volt
a verseny folyamán. Az egyik, amikor az
árbocmerevítő kötél elszakadt, és ezért
nem indulhattunk, a másik pedig amikor
érintettük a bóját a fordulás során, és ezért
egy 360°-os fordulatot kellet tennünk.
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Minden napot szigorú ébresztővel és reggeli tornával kezdtünk, amit mi találtunk
ki, és vicces vetélkedők is beletartoztak a
napi programunkba. Délelőtt és délután
is vitorláztunk, ha az időjárás engedte és
volt szelünk. Ha pedig nem volt, akkor a
hajókról fürödtünk a Balatonban vagy motorcsónakot vezethettünk.
Egyik nap abban a meglepetésben volt
részünk, hogy az egyik táborozó apukája elvitt minket egy vizimentős motorcsónakban a Balatonon egy túra körre.

Mindannyiunk számára egy hatalmas
le-hetőség volt egy maximum sebességgel száguldó motorcsónakban ülni
vagy vezetni. Utolsó előtti nap elvitt minket
a tanítónk egy nagy vitorláson vitorlázni,
ahol részem volt egy olyan szuper érzésben, hogy én voltam a vitorláskapitány, és
még ha egy kis időre is, de ez egy örök emlék az ember számára.
Bár kevesen voltunk a táborban, reméljük, hogy jövőre többen jönnek, és így
még nagyobb élmény lesz számunkra.
Mindenkinek ajánlom ezt a tábort, mert
felejthetetlen élmény, és Csernus tanárnő
szervezése nélkül nem jöhetett volna létre.
Szöllősi Brigitta (9.b)

„A tojás, mert a dínóknak is volt tojása, az pedig előbb volt, mint a tyúk.” (lebron)

Gólyatábor
Nekem nagyon tetszett az egész. Az indulás
előtt a gyülekezés nehezen ment, és sokan
nem tudták, hogy merre menjenek vagy hogy
kikhez álljanak csoportba, de végül sikeresen
felszálltunk a vonatra.

kerültünk az elsők közé. A tábor közepén volt
egy esti zumba is, vagy valami ahhoz hasonló
zenére mozgás...
Az előadások jók voltak. Az egyetlen gondom az volt, hogy nem lehetett hallani, mert
a szereplőknek bátrabbaknak kellett volna
lenniük, vagy jó lett volna egy mikrofon. Csak
ha kicsivel hangosabban beszéltek volna, akkor már jó lett volna. A gyilkososban én sajnos
gyorsan meghaltam, mert nem számítottam
akcióra éppen.

Amin nagyon meglepődtem, hogy az étel
nem olyan volt, mint a sulis kaja, hanem
olyan, mintha otthon ettem volna. A táncot
felejtettem még el, amit mi végig röhögtünk,
próbálás közben és amikor előadtuk, akkor
is, mert olyan rosszak voltunk. De legalább
mosolyogtunk, mert volt olyan osztály is, akik
fapofával csinálták végig.
A napok így gyorsan teltek, én végig jól éreztem magam. A buszozás vissza felé is rossz
volt. A vonaton – árpádos szokás szerint –
mindenkivel, akit ismerek, aláírattam a pólót,
amit a táborban kaptunk. És amint visszaértem
a helyemre, szinte már az állomáson voltunk.
Elköszöntünk egymástól, és mindenki ment
a maga útjára. Röviden szólva: jobbat kívánni
sem tudtam volna.

beszámoló

Az utazásnál már izgatott voltam, hogy milyen
lesz, végig csak az ablakon át nézelődtem és
gondolkodtam a programokon és a szállás kinézetén. A buszon nyomorogtunk, mert olyan
sokan voltunk, de eljutottunk a szállásig. Elfoglaltuk a szobákat és máris ebéd jött, de előtte
még ismertették a szabályokat.
Az első osztályos program volt a legjobb az
összes közül. Végre normálisan meg tudtuk
tanulni a neveket, mert valamennyire már
ismertük egymást, csak nem tudtuk, hogy
nevezzük a másikat, pedig a gólyanapon már
megbeszéltük. Ezután jött a csoportos program. Itt végre ismerős arcokat láttam, de voltak
újak is. Utána volt egy kis pihenő, vacsora és
végül a Híradó. A Híradó és az előadás volt a
legviccesebb az egész táborban. Először tényleg a híreket mondták be, az aznapi versenyek
eredményeit, meg a másnapi programokat, de
ezek után már egy paródia és poénok voltak,
amit két EB-s adott elő (Áron és Sára). Ezután
mindig tusolás és takarodó volt.
A programok közül (portya, hidegtál, csillagvizsgáló, gyilkosos és előadás) mindegyik
tetszett, kivéve az, hogy keveset voltunk a
városban, mert így nem lehetett sok dolgot
vásárolni, amit szerettem volna. A portyában az volt jó, hogy nem a kérdések
voltak a helyhez kötve, hanem a kreativitásunkra bízták a megoldásokat. A hidegtálat mi
olcsón ol-dottuk meg, és szép is lett, bár nem
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Hrubi Márk (7.b)

„Biztosan a tojás, mert azt elő lehet állítani mesterségesen, viszont a tyúkot nem
tudod odavarázsolni.” (Tesibogár)
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Rajzverseny az
állatok világnapja alkalmából

Árpád G

aléria

A díjazottak:
I. díj: Izsa Regina (7.b), Hajagos Enikő (7.a), Pál Flóra (7.c)
II. díj: Bajmóci Noémi (7.a), Nagy Borbála (7.b), Sztankó Janka (7.b)
III. díj: Erdélyi Flóra (7.c), Karádi Levente (7.b), Garadnai Ingrid Réka (7.c)
IV. díj: Andó Lujza (7.b), Peőcz Richárd (7.b), Szomolay Tibor (7.b)
A zsűri tagjai voltak: Kovácsné Keszléri Erzsébet (természettudományi munkaközösségvezető), Antal István (pedagógiai asszisztens), Móczárné Köves Eszter, Szebenyi Katalin
Tamásné Hantos Gabriella (igazgatóhelyettes) és Svarczné Micheller Erzsébet (rajztanár).
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Garadnai Ingrid Réka (7.c)

