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Tányérok, labdák, karikák, buzogányok, …

December utolsó tanítási napján elindultam,
hogy megkeressem a megfelelő boltot. Megtaláltam! Régi vágyam végre teljesült. Igazi
zsonglőrkellékeket vehettem kézbe!
Gyermekkoromban jöttem rá, hogy a zsonglőrködés pihentet, szórakoztat. Megtanultam három labdát dobálni. Már tudom, hogy az úgynevezett kaszkád dobást sajátítottam el. Édesapám
esztergályozott három buzogányt és karikát is.
Ezekkel már nehezebb volt a mutatvány. Nem
foglalkoztam túl sokat a zsonglőrködéssel, de
azt rendszeresen tettem. Jó volt! Gyakorlás közben felfrissültem.
Már tudom, hogy a zsonglőrködésnek fejlesztő,
gyógyító hatása van. A jól elsajátított mozdulat
rendszeres ismétlésével a fókuszált figyelem
segítségével nyugodt, pihentető, stresszoldó
technikát kapunk. A sikerélmény megtapasztalása kellemes érzés, ami erősíti az önbizalmat.
Segíti a szem-kéz koordinációját, a mozgás és
észlelés összehangolását, javítja a figyelmi funkciókat gyerekeknél, felnőtteknél egyaránt. Ezeket nem magamtól találtam ki!
Mindenből annyit vásároltam, hogy a csoportjaimban jusson mindenkinek. Tányérpörgetéssel
kezdtünk, ami négy-öt percig tart egy-egy órán.
És nem kötelező. Akik ekkor is matematikával
szeretnének foglalkozni, azoknak megadom a
lehetőséget! Persze mindenkiben meglehet a
félelem, hogy nem fog sikerülni, de ha egyszer
kézbe vesszük a pálcát, akkor rájövünk, hogy a
legegyszerűbb mozdulatokra bárki képes lehet.
Elmondom, nekem mit jelent a zsonglőrködés.
Közben lehet olyan érzésünk, hogy nem is a
zsonglőrködésről beszélek!
Apró lépésekre bontom a folyamatot. A cél
elérése érdekében ezekre a részfeladatokra
koncentrálok.
Közben nem szabad elfelejtenem, hogy mit
szeretnék megvalósítani. Van, amikor egy mozdulat még nem tökéletes, de nem ragadok le
ennél. Egy-egy lépéssel haladok előre, annak
ellenére, hogy még az előző mozdulaton is van
mit gyakorolnom. Így elérem azt az érzést, hogy
közeledek a cél felé.
A következő nap úgy érzem, hogy előbbre jutottam. Néha lehetnek hullámvölgyek. Nem szabad kétségbeesni! Van, amikor a szüneteltetés,
a pihenés is fontos. Ekkor rendeződnek a dolgok!

Közben megfigyelhetem magamat. Kiderül,
hogy mennyire vagyok türelmes, kitartó, hogyan
reagálok a kudarcra. Gyakorláskor ezeken tudok
javítani. Ha már rendelkezek egy kis tudással, akkor elkezdhetek csapatban dolgozni. Ez újabb
élményekkel gazdagít.
A vásárlás utáni napon elmentem a cirkuszba.
Nagyon érdekes világ. A felületes szemlélő nem
is gondolná. Sokkal több, mint egy pattogatott
kukoricás vasárnapi program. Az egyensúlyozók,
az akrobaták, a zsonglőrök, a légtornászok
mögött töményen megtalálható az alkalmazott
matematika. Csak észre kell venni!
A cirkusz megtanít minket arra is, hogy megtaláljuk helyünket a csapatban. Nem várhatjuk el
egy 42 kilogrammos kislánytól, hogy a gúla alján
álljon, ahogyan a 120 kilogrammos férfitől sem,
hogy hármas szaltóval a gúla tetejére ugorjon.
Ha mindenki megtalálja a helyét, akkor egyensúly és harmónia lesz, személyre lebontva
pedig elégedettség. Ezeket a gondolatokat a
cirkuszigazgató osztotta meg velem. Szerintem
igaza van!
Nem lettem profi zsonglőr, nem vállalok fellépéseket. A tanítványaimnál sem ez a célom.
Akik megértették a gondolataimat, azokkal a
következő órákon is „pörgünk” tovább...

Számadó László

A hónap fotója
Búcsú
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fotó

Január 15-én – a fonódó villamoshálózat elindulása miatt – több évtizednyi szolgálat
után elment az utolsó járat Óbuda egyik emblematikus autóbuszvonalán, a 86-oson. A
BKV az alkalomra egy Ikarus 180-as nosztalgiajáratot indított, melyen árpádos utasok
is voltak...
Ebbe a rovatba is küldhettek különleges, érdekes, szép fotókat!

KÉP-MÁS

A márciusi számban megjelent képünkön egy parkettarészlet
látható.
Hát ez mi lehet?
fotó: Terjék Dóra (13.a)

KI EZ?

Az előző számban Molnárné Vámos Katalin tanárnő gyermekkori fotóját láthattátok.
Hát ezen a képen ki lehet?

A hónap kérdése: Melyik híresség lennél és miért?
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Kérdezd másként
Fehér István, gondnok

– Hogyan került az Árpádba?
– Tudomásomra jutott, hogy a gondnoki állás
megüresedett a gimiben. Jelentkeztem, s
néhány nap múlva máris a nyakamba szakadt
5000 m2 terület, s a vele járó sok-sok feladat.
Olyan apróságokról nem is szólva, mint pl. a
félig fűtött, 14-15 fokos ebédlő. Mondtam is
viccelődve: nem baj, legalább nem kell fújni
a levest! Külön szót érdemel a beilleszkedés,
a gyerekekkel való kölcsönös tisztelet megadása. Így visszatekintve azt hiszem, ma sem
csinálnám másképp. Igaz, Ranschburg Jenő
tanár úrtól hármast kaptam pszichológiából,
de a lényeg, hogy a tanultakat alkalmazni tud- vényeinken. A kommunális szemétszállítást is
sikerült megreformálnom. Így az évi majdnem
tam.
2 milliós kötelezettséget csaknem felére csökkentettük.
2012-ben készítettem egy húzódzkodót. Sokakat, sokszor figyelmeztettem a biztonságos
használatra. De megérte, mert ma már sokan
rendszeresen használják szabályosan. Örömmel tölt el az érzés, hogy vannak diákjaink, akik
a szabályos egykezes húzódzkodást többször
is meg tuják csinálni. S mint szenvedélyes
növénymániás, a húzódzkodó melletti rácsra
– Hogyan lett gondnok?
– Hét év katonai szolgálat után tartalékos had- feltettem egy vertikális növényfalat, mely négy
nagyként leszereltem, s kerestem a helyem. darab használt, kidobott petpalackból készült.
Kisebb-nagyobb kanyarok után titkárként, ker- Itt megragadom az alkalmat és köszönetet
tészként dolgoztam, s végül megpályáztam a mondok a létrehozásban és fenntartásban
segítőknek: tanároknak, diákoknak, szülőknek
gondnoki állást.
– Milyen a kapcsolata az iskola vezető- és külsősöknek. Továbbra is várom az alkotni
vágyó, ügyes kezű, szorgalmas diákokat.
ségével?
– Harmonikusnak tartom. Az elmúlt nyolc Üzenetem: „Nem Te leszel az első, s nem is
évben mindig jó főnököm volt, minden prob- az utolsó, akit megtanítok söpörni, dugválémát meg tudtunk beszélni. Elmondhatom, nyozni, ültetni! Nem kell félni, segítségemhogy az első perctől kezdve önállóan, kreatí- mel mindent meg tudsz csinálni! Ígérem, nem
fog fájni! Ráadásul mindez beszámítható a
van végezhettem, végeztem a feladataimat.
– Milyen tevékenységeket végez az isko- kötelezően választható ötven órás közmunka
programba. Gyertek, szeretettel és munkával
lában?
– A gimnáziumba kerülésem óta folyama- várlak Benneteket!”
tosan azon dolgozom, hogy környezetünk Talán néhányak szemében negatív lehet, hogy
szebb, zöldebb és barátságosabb legyen. a szándékos rongálások okozta károk min2013-ban a főbejárattól balra található kiskert- denkori kifizetését szorgalmazom. A többség
ben egy sziklakertet készítettem. Három éve megérti ezt, de néhányan sunnyognak, s
készítettem el az ÁRPÁD betűket növényből, s szeretnének kibújni a felelősség alól. Én az
ezeket azóta is díszítésként használjuk rendez- egyenes utat szeretem, mindenki vállalja a

Emma Watson, mert már kiskorom óta ő a példaképem. (Demi)

2016
Rejtő 0 5

tanári interjú

felelősséget tetteiért. Talán még nem késő ezt
megtanulni.
Ötvenhat tél elteltével rá kellett jönnöm, hogy
nem váltom meg a világot. Amire nekem is és
minden embernek szüksége van csaták helyett,
az egy jó szó és egy köszönöm... Munkásságom
lényege az élettér barátságosabbá, szebbé,
élhetőbbé tétele, s ezzel az Árpád Gimnázium
hírnevének öregbítése.
– Milyen zenét szeret hallgatni?
– A zene területén hangulatembernek tartom
magam. Igazából vidám, jókedélyű ember
vagyok. Fiatalon sokat táncoltam. Általános
iskolás koromban néptáncoltam, majd tánciskolába is jártam. Valójában jöhetett a Beatles,
Demis Roussos, Omega, Korál, s jöhettek a
lassú és gyors, táncra perdítő dalok, amelyek
hangulatba hoztak.
– Mit szeret csinálni a szabadidejében? Hogyan, mivel kapcsolódik ki?
– Ma az emberek egy része nem tud kikapcsolódni a hajtás, a stressz miatt. Szerintem
fontos, hogy találjunk olyan tevékenységet,
ami valóban kikapcsol, s amit szeretünk.
Engem az alkotás, a kreativitás, a szépen
berendezett terek, a színek, a virágok, a kertészkedés, kerttervezés kapcsol ki. Ezen kívül
nagyon szeretem a színházat, s azon belül is
a zenés vagy éppen vidám darabokat. Kikapcsolnak, lekötnek a logikai játékok, feladvá-

nyok. Szeretek olvasni, kedvenceim a
regények, a Hetvenhét magyar népmese,
Wass Albert könyvei, az érzelmes versek,
kertészeti szakkönyvek, melyekből autodidakta módon sajátítottam el az ismereteket. De
kikapcsol a főzés is.
– Hol szeret legszívesebben nyaralni, pihenni?
– Ahol víz, szép környezet vesz körül. Egy
eset az életemből: egyik évben életem párja
kérdőre vont, hogy már megint nem terveztem nyaralást. Másnap mondtam: Csomagolj,
indulunk! Az Őrségben lyukadtunk ki, egy-két
éjszakát akartunk eltölteni, de csak egy hét
múlva jöttünk haza. Nem kell mindig agyonszervezni a dolgokat...
– Van-e példaképe?
– Konkrét példaképem nincs. Szeretem a
hiteles embereket, akikre önmagukért föl lehet
nézni.
– Mondjon pár szót a családjáról!
– Boldog házasságban élek. Ma már két
felnőtt gyerek édesapja vagyok. Lányom az
elmúlt évben férjhez ment, a fiam még keresi
az igazit.
– Egy lakatlan szigetre mely három dolgot
vinne magával?
Életem párját, mert szeretem, s hogy tudjak vele beszélgetni. Egy nagyon vastag
mesekönyvet. Mint „növénymániás”, még egy
egy kertművelő eszközt, hogy megalkossam
az első oázisomat. Három a magyar igazság,
de egy a ráadás, tehát még egy túlélőkést,
amivel elfoghatom a vacsorát!
Annu, Mesi, Sárgarózsa (9.c)

Hugh Hefner lehetek? :) Hááát... mert sok nő veszi körül és milliárdos, szóval emiatt
:) (Casanova)
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Mert mindenki erős és életrevaló…
Kapcsolda 2016

beszámoló

A humán tanáriban a cikket írva, a klaviatúra
fölé görnyedve próbáltuk felidézni a márciusi Kapcsolda legkiemelkedőbb pillanatait.
A kiürült tanári csendjében jól hallatszott az
Orosz tanárnő órájáról átszűrődő ének hangja. Magunk előtt láttuk a Valahol Európában
musical híres számának rongyos szélű, megkopott lapjain A zene az kell dalszövegét,
amit már magunk is ezerszer énekeltünk. Innen az összefoglalónk címe, ami szerintünk a
leginkább jellemzi a rendezvény mentalitását.
A foglalkozások során mindig újra felfedezzük a
csalogányos gyerekek sokszínű, élettel teli és a
miénktől teljesen különböző világát.
Az együtt töltött délutánt nekik szerveztük,
de nem csak ők élvezték. A szervezők és a

egybegyűlteket, és természetesen a híres buzogánygyakorlat sem maradhatott el.
A kézműves sarokban a színes dekorhomok
jobb agyféltekénket álomba illő képecskék
megalkotására késztette, a büfé folyton változó
arcokkal teli tömegében kisebb közelharcot vívtunk a legfrissebb gofrikért, a tornateremben
pedig szűnni nem akaró mozgásigényünket
csillapíthattuk. A napot a népzene ritmusára
lejtett tánccal zártuk, levezetésként pedig egy
mese-kvíz keretében óriási harc folyt a
megszerezhető csokikért.

Hiába fáradalmas és gyakran stresszes a
szervezés, a sok mosolygós gyermekarc, amit a
folyósón végigmenve látunk, csak erősíti bennünk az érzést, hogy minden erőfeszítésünk
megérte. Mert mindenki erős és életrevaló...
Bélpoklos és Rockstarsis
résztvevő diákok is egyaránt kedvüket lelték a
programokban. A Kapcsolda idén is fergeteges
nyitóműsora osztatlan sikert aratott. Miután
Téhá vidám szavakkal köszöntötte az összegyűlt
társaság női tagjait, a csalogányosok bepillantást nyerhettek az Árpád hagyományaiba.
A 7.c-s lányok az éppen készülő Gombárdarabjuk egyik táncjelenetét mutatták be, az
ÁSZ-osok egy rövid mesével szórakoztatták az

Pályázat
Pályázatot írunk ki az iskolaújság jelenleg 2.
oldali vezércikkének megírására a következő
tanévre. Pályázni lehet egy elképzelt vezércikkel, a cikk szokásos terjedelmében, akár fiktív
eseményeket felhasználva. A cikk korábbi tartalmi és stíluselemeit meg lehet változtatni.
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A pályázatokat elektronikus formában várjuk
június 10-ig az arpadlapok@gmail.com emailcímre.
A pályázat nyertese 20 ezer Ft ösztöndíjban
részesül, és egy tanéven (6 lapszám) keresztül
írhatja az újság második oldalát.

Taylor Swift, mert van egy cuki macskája. (Sabjanics András (kappa))

Matektábor
Idén harmadszorra került megrendezésre a
matektábor, melynek során a matematika új
részeit ismertük meg, és sok új élménnyel gazdagodtunk. Mivel az előző évek helyszíne (az
Orosdy Kastély) most felújítás alatt áll, ezért
a tábornak új helyszínt kellett keresni. Végül
a ceglédfürdői Diáktáborra esett a választás,
ahová április 1-én reggel indultunk a Nyugatiból.

A következő napon délelőtt még két foglalkozáson vettünk részt. A gólyák és a nyolcadikosok számára a rácsgeometria volt az aznapi
téma. Mi a gömbi geometria, majd pedig a hiperbolikus geometria rejtelmeivel, Bolyai János
munkásságával ismerkedhettünk meg.

Délután a pihenő után az alkotóműhely keretein belül az előadásokkal kapcsolatos dolgokat készítettünk. Ezután pedig szabadidő következett: a csapat egy része a közeli strandon,
míg mások sporttal töltötték el idejüket. Este
a vacsora után ismét összeálltak a csapatok,
és kezdetét vette a vetélkedő. Ezt is a segítő
tizenkettedikes diákok vezényelték, így ebben
tanáraink is részt vettek egy újabb csapatként.
Elérkezett a harmadik és egyben utolsó nap. Az
utolsó foglalkozáson a hetedikesek és a nyolcadikosok gömbön szerkesztgettek, a nagyobbaknak pedig csillagászatról szólt az előadás.
Utána összegyűltek a csapatok, témát választottunk és tablókat készítettünk, amelyeket aztán itthon, a földszinti vitrinekben állítottunk ki.
Az utolsó ebéd után a táborzárás következett,
amikor megköszöntük a tanárok és a segítő
diákok munkáját, és természetesen kihirdették
a tábor összesített eredményeit is.
Nagyon jól éreztem magam a táborban, és ez
szerintem mindenki másra is igaz. Az összes foglalkozás jó volt, és sok új érdekes dolgot tanultunk, melyek még sokszor hasznunkra lehetnek.
De álljon meg a menet! Most biztos sokan azt
gondolják, hogy ez a tábor strébereknek való,
és ez is csak a tanulásról szól. EZ NEM IGAZ!!!
JÓ hangulat és sok POÉN. Ez jellemezte a
tábort. Attól sem kell félni, ha senkit nem ismersz a csapatodban, mindenki barátságos és
jó fej. Szóval jó lenne, ha még sokszor lenne
ilyen tábor.
Gortka Bence (9.b)

Talán Beyoncé, a magabiztossága miatt. (Fanni)

beszámoló

A szállás elfoglalása után kezdődött a program.
Először véletlenszerű csapatokba osztottak
minket. Egy Logigrafika feladatot kellett megoldani. Akiknek ugyanaz az ábra jött ki, azok
kerültek egy csapatba.
Ezután el is kezdődtek az első foglalkozások.
Míg a hetedikesek és a nyolcadikosok a gömbi
geometriával, addig mi (kilencedikesek és a
tízedikesek) a kúpokkal és kúpszeletekkel foglalkoztunk két előadáson keresztül egészen
ebédig.
Ebéd után egyórás pihenő, majd az akadályverseny következett. A szomszédos tó körül a
segítő tízedikesek 6 állomást alakítottak. Saját csapatainkkal oldottuk meg a különböző
érdekes feladatokat, melyeket egytől-egyig ők
találták ki (igazmondók és „lókötők, üzenetek
kódolása, sakktáblás feladatok, jó és rossz számok, területmérés, Jenga és nyerő stratégia).
Este társasjátékoztunk. Rengeteg játék közül
lehetett választani, de sajátot is hozhattunk, így
mindenki megtalálta a neki való társast.
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2016
Aranyköpések
0 5 „Na, erre már ki vagyok váncsi, fiam!” (Tarlós Péter)

„Ha a gépnek kenyérpirító szaga van, fogjunk gyanút” (Gärtner István)
„Kérem a heti hetest!” (Svarczné Micheller Erzsébet)
„Helló, szia, járunk?... Ja, és ezt nem szeretném látni az iskolaújságban!” (Kőváriné dr. Fülöp
Katalin)
„Valamelyik nap kinyitottam a tévét, és valamilyen sötét jószágok vetélkedtek ottan földrajzból.” (Sziliné Dienes Irén)
„Basszus, a Kate Winslet fiatalabb nálam?! Én DiCaprioval meg Győzikével vagyok egyidős.”
(Kürtösi Balázs)
Diák: „Elnézést, tanár úr, bejöhetek egy pillanatra?” Tanár: „Igen, már meg is történt, viszontlátásra!” (Számadó László)
„All of the pasi.” (Orosz Erzsébet)
„Én is a BMV-met cseréltem Suzukira: Busz, Metró, Villamos.” (Czinki József)
Diák: „Várjon!” Tanár: „Hogy mondod?” Diák: „Tessék szíves lenni várni!” Tanár: „Ja, nálam
nem kell viselkedni, csak nem hallottam.” (Tarlós Péter)
„Szerintem kihajítalak, aranybogaram!” (Kőváriné dr. Fülöp Katalin)
„És csak úgy lapít, mint az a bizonyos a fűben?!” (Sziliné Dienes Irén)

válogatás

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

!

Condensed English

The most commonly misused English words
There are many words in the English language that are often misused by a lot of
people, and it can make you sound very
dumb, or it can even come off as rude in
some situations. Here’s a list of the most
commonly misused words in the English
language.
Practice/Practise: „To practice something”
generally means to do something often, so
that you get better at it. British English uses
‘practice’ as a noun, while ‘practise’ as a verb.
However in the U.S. ‘practice’ is the correct
spelling for both the noun and the verb.
Different from/Different than: Although there
is no universal agreement on this one, experts say that ‘different from’ is more com-

monly used in British English. If there is
a separate clause following the word,
’different than’ is used in British English.
(“The event turned out different than
what I expected.”) This phrase is more
commonly used in American English in
either case.
Lie: This word is often misused, because it has
two separate meanings; ‘lie’ as in „The cat lies
on its bed all day.” and ‘lie’ as in „He lies about
where he goes.” Some people also confuse
these two verbs with ‘lay’ as in „She lays her
textbook on her desk”
Fun fact: one of the most commonly misspelled words is ‘misspell’.
Valaczkai Délia (7.a)
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Alexis Ren, és azért, mert gyönyörű, és a barátjával körbeutazza a világot.
(Esperanza)

Viccek
Állítólag nemrég megtörtént a brit kormány ülésén. Egy miniszter:
– Sajnos előfordulhat, hogy egy teljesen
elfogadhatatlan figura lesz a következő
amerikai elnök.
Mire egy másik:
– Sőt, ami még rosszabb lenne: még az is
előfordulhat, hogy a Trump nyer.

Egy porszívóügynök betolakodik egy házba, és a háziasszony minden tiltakozása
ellenére nagy rakás száraz lócitromot szór
a szoba közepére. A nő felháborodik:
– Mit képzel?

tos porszívó nem szed fel, azt én magam
fogom megenni!
– Akkor teszek rá magának egy kis tejszínhabot, mert nincs áram a házban.

A kaszárnyában csörög a telefon. A kiskatona felveszi:
– Melyik barom telefonál már megint?
– Tudja maga, kivel beszél? – kérdezi a
telefonban lévő hang.
– Nem – felel a kiskatona. – Kivel?
– Kovács ezredessel.
– Kovács ezredes, és maga tudja, kivel
beszél?
– Nem.
– Akkor mázlim van – mondja és lecsapja
a kagylót.

Két pasi véletlenül összetolja a bevásárlókocsiját a szupermarketben.
– Jaj bocsánat, csak a feleségemet keresem.
– Maga is a feleségét keresi? A magáé
hogy néz ki?
– Az enyém gyönyörű, hosszú combú, vékony, nagy mellű, szőke, hosszú hajú. És
a magáé?
– Hagyjuk az én feleségemet, keressük
meg inkább a magáét!

viccek

Japán turista beszáll egy taxiba Budapesten, és ad egy csomó pénzt a taxisnak, hogy körbevigye a városban. Mennek a rakparton, egyszer csak megkérdezi
a japán:
– Ez mi? – mutat a várra.
– Ez a Budai Vár.
– És meddig épült?
– 50 évig – válaszolja a taxis.
– Nálunk egy ilyet 10 év alatt felhúznának.
– mondja a japán.
A sofőr morgolódik egyet, de nem szól
semmit. Kis idő múlva jön az újabb kérdés:
– Na és ez mi?
– Ez a Lánchíd – válaszol a taxis.
– És ez meddig épült?
– 7 évig – jön a felelet.
– Nálunk egy ilyet másfél év alatt felhúznának – büszkélkedik a japán turista.
A taxisnak kezd vörösödni a feje, de nem
szól semmit. Öt perc múlva megérkeznek
a Parlament elé, és a japán rögtön kérdezi:
– Ez mi?
– Mit tudom én, tegnap még nem volt itt!

2016
2005
– Asszonyom, ígérem, amit ez a csodála-

Nyelvi sarok

A man hurried into a quicklunch restaurant and said:
“Give me a ham sandwich.”
“Yes, sir,” said the waiter, reaching for
the sandwich. “Will you eat it or take it
with you?”
“Both,” was the reply.
„Fritzchen, wie kommt es, dass deine
Hausaufgaben plötzlich alle richtig
sind?"
"Mein Vater ist verreist, Herr Lehrer!"

Leonardo Di Caprio, mert most kapott Oscart. (Bene)
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Fortocska (форточка) – ablakocska
Szentpétervár a tavaszi szünetben

beszámoló

Március 25-én, pénteken véget ért a hosszas viszszaszámlálás, és Szentpétervár felé vettük az irányt. Hajnali 4:30-kor találkoztunk az iskola előtt,
ahonnan busszal utaztunk Bécsig. Itt repülőre
szálltunk, ez többeknek az első repülése volt.
Landolás után idegenvezetőnk, Mónika magyar
zászlóval a kezében várt minket a kijáratnál.

A szállodában elfoglaltuk a szobáinkat, majd
gyors vacsora után találkoztunk Vámos és Lienhardt tanárnők régi orosz ismerőseivel, akikkel
elindultunk életünk első szentpétervári sétájára.
Mindenkit elbűvölt a kivilágított város látványa
és annak pezsgő hangulata. Először pillanthattuk meg a monumentális épületeket és széles
utcákat. Este fáradtan zuhantunk az ágyba, de
tudtuk, hogy az igazi kaland csak másnap reggel
kezdődik.
Reggeli után buszos városnézésre indultunk, melynek során láthattuk Pétervár legkisebb szobrát
is, egy híd mellett megbúvó kismadarat, Csizsik
Pizsiket (Чижик Пыжик). Először az Izsák-székesegyháznál, az egyetemi Néva-parton, majd a
Nyulak szigetén tettünk látogatást a Péter-Pál
erődbe. Következő megállónk a világörökség
részét képező Ermitázs volt. Az épület szépsége
már önmagában ámulatba ejtő, és a benne található képek értéke szinte felfoghatatlan. Olyan
művészek alkotásaival találkozhattunk, mint
Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rembrandt
vagy Rubens.

A szállodában elfogyasztott vacsora után újra
esti sétára indultunk, ami ismét remek hangulatban telt. Meglátogathattunk egy orosz
gyorséttermet, és megkóstolhattuk a tipikus
orosz palacsintákat, utána jókedvűen szórakoztattuk a buszmegállóban várakozókat spontán
kis előadásunkkal.

A következő napon kicsit távolabb utaztunk a
várostól, hogy megtekintsük az egyik leghíresebb cári palotát (I. Péter nyári palotáját) és
csodálatos arany szobrokkal tarkított parkját,
Peterhofot. Az épületnek még a padlója is olyan
értékes volt, hogy csak védőhuzattal a cipőnkön
mehettünk be, mi pedig kreatív gyerekek lévén
műkorcsolyázóknak képzeltük magunkat, és végigkorcsolyáztuk a palotát a morcos teremőr
nénik legnagyobb „örömére”. A ködös idő ellenére is megnéztük a tengert, és rövid sétát
tettünk a parkban.

A városba visszatérve meglátogattuk az Izsákszékesegyházat, valamint megcsodáltuk a Vérző
Megváltó Templom 7050 négyzetméternyi mozaikkal borított falait és gyönyörű hagymakupoláit. Vacsora után szokásos esti sétánkra indultunk, és ismételten megállapítottuk, hogy a
Nyevszkij sugárút kivilágítva még szebb, mint
nappal.
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Lucy Hale, mert nagyon szép. (Pintyő)

A hazaút előtti utolsó napon már nem kísért bennünket az idegenvezető, hanem Vámos tanárnő
segítségével jártuk be a város addig ismeretlen
részeit. Az Orosz Múzeumban csodálatos alkotásokkal ismerkedhettünk meg, majd megnéztük
a Nyári kertet, a Mihály-palotát és a Bronzlovast

2016
Az esti vacsora vidám hangulatban telt annak el- 0 5
lenére, hogy tudtuk, ez az utolsó esténk ebben
a gyönyörű városban. Másnap hajnalban álmos
arcok búcsúztak Szentpétervártól, és csöndben
utaztunk a reptérig. A kalandos becsekkolást
követően ismét repülőre szálltunk, s szerencsésen megérkeztünk Bécsbe, ahonnan busszal
folytattunk utunkat az iskoláig.
Az utazás során új barátságok születtek, a régiek
pedig megerősödtek a számtalan intenzív élménynek köszönhetően. Szentpétervár szavakkal leírhatatlan, és mindannyiunknak örök emlék
marad. Köszönet érte tanárainknak!
Dióssy Panka és Keresztes Fanni (11.a)

Kosárlabda sikerek
Március elején rendezték a fiúk kerületi kosárlabda bajnokságát, melyen csapatunk fölényes
győzelmekkel védte meg tavalyi bajnoki címét.
Eredmények: Árpád-Kőrösi 70:27, Árpád-Veres
72:41, Árpád-Óbudai játék nélkül (az Óbudai
nem állt ki). Elődöntő: Árpád-Kerék 56:19.
Döntő: Árpád-Veres 66:25.
A csapat tagjai: Bak Márton (12.a), Bea Bence
(11.b), Bea Gergely (12.b), Huber György (12.c),
Korompai Zsolt (11.b), Kovács Marcell (11.c),
Kutrovich Bence (9.a), Virág Marcell (12.a). Manager: Fekete Andrea.
A B33 (streetball) diákolimpia regionális
döntőjében két csapatunk is érdekelt volt. A
Bea Bence, Bea Gergely, Korompai Zsolt, Nagymihály Levente (11.b) összeállítású csapat 3.
lett, így bejutott az országos döntőbe, ahol
összesen 12 csapat vehet majd részt. Másik csapatunk – Bak Márton, Gosztonyi Botond (12.c),
Huber György, Virág Marcell összeállításban – is
jól helytállt, csak az első két helyezettől kap-

tak ki, de nekik nem sikerült a döntőbe jutás.
A manager itt Gyanó Éva tanárnő volt. Gratulálunk és szurkolunk a döntőben!

Candice Swanepoel, mert ő a VS legjobb angyala. (Huba)

beszámoló

(I. Péter szobrát), és megmásztuk az Izsák-székesegyház kupoláját, ahonnan a város gyönyörű
panorámája tárult a szemünk elé. Utolsó szentpétervári programunk a Gosztinyij Dvor (Гостиный
Двор), a bevásárlóudvar felfedezése volt, ahol
beszerezhettük a tipikus orosz szuveníreket, és
elkölthettük utolsó rubeljeinket.
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Problémája van?! Mi megoldjuk!
Gombár 2016

beszámoló

Emlékszem, amikor év elején még csak
ötleteltünk, hogy mit adjunk elő, akkor először
két elképzelésünk volt. Az egyik, hogy egy
angyal és egy ördög uralja a színpadot, és az
angyal mindenkinek segít, viszont az ördög
épp ellenkezőleg. A másik volt a PROBOLDÓ
− persze akkor még nem tudtuk, hogy ez lesz
a neve, még csak annyi volt meg, hogy létezik
egy bolt, ahol az eladók problémákat oldanak
meg (kidolgozásra váró részötleteink már akkor is voltak).

Elég sok időbe telt, mire elkészült a darab, de
megérte várakozni. Amikor Simon Péter tanár
úr felolvasta az osztálynak, akkor már mindenkinek nagyon tetszett a Proboldó. Ezután egy
napunk volt rá, hogy kitaláljuk, melyik szerepet
szeretnénk alakítani. Voltak olyan szerepek,
amelyekre az elején senki sem jelentkezett,
de végül az is megoldódott. A főszerepekre
sokan vállalkoztak. Azt, hogy kik legyenek a
főszereplők, úgy döntöttük el, hogy aki az
szeretett volna lenni, annak meg kellett tanulnia egy szövegrészt, előadta az osztálynak, és
a végén szavaztunk. A többi szereplőt − ahol
kétséges volt, hogy ki melyik legyen − viszont
a Tanár úr választotta ki. Én is jelentkeztem
egy szerepre, és nagyon örültem, mikor meg
is kaptam.

Amikor már megvolt a szereposztás, akkor
jöhettek a próbák. Az elején még olvastuk a
szövegkönyvet, később fejből kellett tudnunk.
Mindig sorrendben haladtunk. (Elsőnek az első

jelenetet, majd a másodikat…) Minden próba
alatt nagyon sokat nevettünk. Azért, hogy
spóroljunk az idővel, a díszletesekkel együtt
még próba közben is készítettük a versenyplakátot. Persze, ha valaki szerepelt is, akkor
az mindig figyelt, hogy mikor következik ő.
Amikor először mentünk a Gombár helyszínére (az Óbudai Kulturális Központba), akkor még nagyon fura volt ott próbálni, mert
mégis csak más volt, mint az osztályteremben
vagy a nagyelőadóban. Március 17-én volt a
főpróba. Hát bevallom, nekünk elég rosszul
ment, de mindig az mondják, hogy a „rossz”
főpróba után lesz sikeres az előadás.

Március 18-a volt a Gombár napja. Mindenki
nagyon izgult. A mi előadásunk volt a harmadik. Amikor a második színdarabnak vége lett
(Macskafogó), akkor kezdtünk el igazán izgulni. Úgy éreztük, hogy jól ment az előadásunk,
és mikor vége lett, akkor már minden teher
leesett a vállunkról. Utánunk még volt egy
színdarab (a 9.d Liliomfija). Az eredményhirdetés előtt még megnéztük az ÁSZ előadását,
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Shay Mitchell, mert nagyon szép, modell és színész, ami szívesen lennék. (Héja)

2016
(a „főzsűri”) bemondta, hogy „a zsűri szerinti 0 5
legjobb előadás”, akkor már mindenki nagyon
kíváncsi volt, hogy vajon melyik osztály kapja.
Ééééééééésss…, a miénk lett a díj. Nagyon
boldogok voltunk, alig hittük el.
amely az egész közönségnek nagyon tetszett.
Sokat kellett várnunk, míg meglettek az eredmények, de ez nem csoda, hisz mind a négy
előadás kiváló volt. Nagyon sok különdíjat
kaptak az osztályok. Amikor Balázs Ágnes

Szerintem az egész készülődés, meg maga a
Gombár-nap is hatalmas élmény volt. Jövőre
a mi osztályunk szervezi a rendezvényt, már
elkezdtük összegyűjteni az ötleteket, hogy mit
hogyan szeretnénk csinálni. Várom.

Nagy Borbála (7.b)

Egy nap a táborban úgy nézett ki, hogy reggel felkelünk, s reggelizés után utaztunk a
sípályára. A pályarendszer elég messze volt a
szállástól, de megérte a kb. 25 perces buszút,
mert gyönyörű, izgalmas helyeken utaztunk.
A sípályán az első nap elosztották a csapatot
sítudásuk alapján, s ezt követően mindenki a
saját síoktatójával síelt (három csoport volt és
a kezdők) szinte egész nap. Az egész napos
síelést csak az ebédidő szakította meg egy
hosszabb pihenés erejéig.
A hosszú felvonókon is pihenhettünk, beszélgettünk, és gyönyörködtünk a hatalmas havas
tájakban.

denkit a tudásuknak megfelelően kezeltek,
de mégis elérték, hogy a maximumnál többet hozzunk ki magunkból. Bátorítottak és
megmutatták, hogy még az is ügyesen lesíel
a hatalmas lejtőkön, aki eddig még nem tudott síelni. Na és aki eddig úgy tudta, hogy
tud síelni, az még magabiztosabb sítudással
érkezett haza.
A szállásra visszatérve várt ránk a pihenés és
a finom vacsora. Az étteremben mindenki
kiválasztotta az ízlésének megfelelőt.
A tábor alatt barátságok szövődtek, jó volt olyan társakkal is összebarátkozni, akiket azelőtt
nem is ismertünk.
A tábor nagyon jó volt, pont elég hosszú, nem
is túl rövid... nem túl hosszú...
Megyünk jövőre is. Gyere Te is, tarts velünk (ha
még nem voltál azért, ha voltál, akkor azért...)

beszámoló

Sítábor
Az oktatók nagyon értették a dolgukat. Min-

Nagyon vártuk már a sítábort. A buszút ugyan
hosszú volt, de mikor megérkeztünk a hófedte
hegyekhez, mindezt el is felejtettük. A sítábor
nagyon jó helyen volt, egy tó partján. A szállás
tiszta és rendezett volt.

a 8. évfolyam sítáboros lányai

Eva Longoria, mert gyönyörű, és szerepelt A született feleségek című sorozatban,
ami a kedvencem. (Gabi)
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Skócia

beszámoló

A tavalyi jól sikerült angliai utazás után idén is
nagy lelkesedéssel vártuk az indulást Skóciába.
Szerencsére csak délben kellett találkoznunk a
Praktiker melletti parkolóban, mert az előző este
megrendezett Gombár-bemutatón néhányan
az utazók közül részt vettünk, s ettől bizony elég
fáradtak voltunk, de így is nekiindultunk a 22 órás
buszútnak.
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Másnap délelőtt megérkeztünk Amszterdamba,
megnéztük a város legfontosabb látnivalóit, bementünk a lenyűgöző Van Gogh Múzeumba, és
hajóztunk egyet a csatornákon. Hatalmas élmény
volt! Amszterdamban rettenetesen sok biciklis
van, és lenyűgöző a virágpiac kínálata.
Este újabb élményben volt részünk, hiszen
felszálltunk arra a 11 emeletes kompra, amivel Amszterdamból Newcastle-be hajóztunk
egy éjszaka alatt. Az első pillanatra ijesztő
méretű kompon volt minden: mozi, kaszinó,
bevásárlóközpont, több étterem. Szabadon
járkálhattunk, nézelődhettünk az emeleteken,
s néhányan közülünk a mozit is kipróbálták. Az
öltözékekben is nagy különbségek voltak. A mi
csapatunk kényelmes utazóruhában derítette
fel a kompot, míg más utasok nagyestélyiben

játszottak a kaszinóban. Az éjszakai szállásunk a
komp 2. emeletén a tenger szintje alatt volt, kis 4
ágyas kabinokban. A hullámzás ellenére jól tudtunk aludni az éjszaka folyamán.
Másnap Newcastle-ből busszal utaztunk Skóciába. Gyönyörű tájakon haladtunk keresztül, s
útközben megnéztük a történelmi jelentőségű
Hadrianus-falát, és ellátogattunk Gretna Greenbe is. Este végre megérkeztünk a szálláshelyünkre Skóciába. Idén nem családoknál szálltunk meg, hanem az óriási Holiday Parkban lévő
luxus lakókocsikban. A park közvetlenül az Atlanti-óceán partján feküdt, így csodálatos élmény
volt este a parton sétálni, látni a hullámokat, és
hallani az óceán csobogását.

Négy éjszakát töltöttünk ezen a szálláson. Minden „ház” maga főzött, kaptunk félkész ételeket, így esténként a nagy beszélgetések mellett
mindig volt valaki, aki a többieknek elkészítette
a vacsoráját. Ezek a főzőcskézések általában
jó hangulatban teltek, annak ellenére, hogy az
egész napos programok után már elég fáradtak
voltunk. Egy napot Skócia fővárosában, Edinboroughban töltöttünk. A várban minden nap
egy órakor ágyúlövés dörren el, ami egy ősrégi
hagyomány. Gyönyörű kilátás, sok szép kiállítás,
például a Childhood Museum okozott örömet
nekünk.
A másnap Glasgow felfedezésével telt. Egy
érdekes Közlekedéstörténeti Múzeum után a
belváros és a katedrális megtekintése következett, majd egy szakadék mellett lévő várromról gyönyörködtünk a táj szépségében. Délután
vásárlásra is volt időnk. Fillérekért – na jó, néhány
angol fontért – tudtunk olcsó és jó ruhákat venni.
A következő nap reggelén szakadó esőre
ébredtünk. Indulás után először az óceánparton
lévő sziklás résznél kaptunk 10 perc fotószünetet,
de nem tudtunk betelni a lenyűgözően gyönyörű
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látvánnyal. Végül 40 percet töltöttünk itt el, s bár
leszidtak minket a késésért – mindenki késett,
még a tanárok is! – egyáltalán nem bántuk meg
az ott töltött perceket. Ez volt a nap csúcspontja!
Minden szidást megért!
Ezután egy kastélyt látogattunk meg, ami a Kennedy család tulajdonában volt, a kastélyhoz tartozó óriási parkban pedig őzeket simogattunk a
kerítésen keresztül.

Este elindultunk a csak pár órának érezhető
útra, sok filmet néztünk, majd másnap este,
tele sok szép élménnyel megérkeztünk Budapestre. Szerintem mindenki hazament, és egy
forró fürdő után belevetette magát a pihe-puha
ágyba.

beszámoló

Délután a Burns-házba látogattunk el, ahol az interaktív kiállításon újra kicsinek érezhettük magunkat. Az egész napos rossz időben nagyon jól
tudott esni, hogy egy bácsi puszit dobott nekünk
az ablakon keresztül, és hihetetlenül örült, hogy
integetünk neki.
Utazásunk 7. napján hajnalban 4.30-kor keltünk,
hogy a reggeli elkészítése, az apartman takarítása és a csomagok kihordása után elhagyhassuk skóciai szálláshelyünket, s elindulhassunk az
észak-angliai tóvidék felé. A korai kelés miatt az
első megállóig a buszon teljes csend volt, mert
mindenki aludt. A tóvidék látványa egyszerűen
CSODÁLATOS volt! Sajnos a tervezettnél sokkal
rövidebb időt töltöttünk itt, pedig mindannyian
szerettük volna tovább élvezni a látványt! Sajnos
a programban megígért, s már nagyon várt víz-

esést nem nézhettük meg! Húsvét miatt nagyon
sokan voltak a környéken, s így a busszal nem
tudtunk megállni. Szomorúak voltunk, hogy egy
gyönyörű élményből kimaradtunk!
Ezen az úton sem maradt ki London. A hat és fél
óra szabadidő alatt bejártuk az egész fővárost.
Többször elmentünk a Picadilly Circus mellett,
megnéztük a Buckingham Palotát, a Trafalgar
teret, Covent Gardent, a Big Bent.

Szeretnénk megköszönni Indira tanárnőnek és a
többi kísérő tanárnak az út megszervezését és az
igazán vidám, jó hangulatot. Reméljük, jövőre
ismét találkozunk!!!
Nonó (10.d)
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Halak-madarak
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aléria

Mi a grafika? A látott, tapasztalt formáknak vonalak, pontok és síkok alakjába való áttételét nevezzük grafikának. „Graphein” görög szó: írást, rajzolást is
jelent, tehát a művész szabad rajzának alkotói átértelmezése.
Tanórán különböző grafikai felületkitöltéseket gyűjtöttünk pontokból, foltokból és vonalakból kialakítva.
Később a gyerekek fénymásolatban kaptak egyszerű állatfigurákat, amiket egy elképzelt környezetbe
helyezték el, pontokkal-vonalakkal tovább építve a képrészletet képpé, különböző grafikai megoldásokat
alkalmazva.
Svarczné Micheller Erzsébet

Agócs Zsófia (7.c)

Bánlaki Artúr (7.b)

Botyánszki Anna (7.c)

Fazakas Luca (7.b)

Homályos Réka (7.a)

Izsa Regina (7.b)

Könczöl Luca (7.a)

Luchesi Katalin (7.c)

Nagy Arnold (7.a)

Sztankó Janka (7.b)

