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„Az újság akkor jó, ha hangjában meghalljuk
a magunkét is.”
(Esterházy Péter)

Munkába igyekvő aktatáskás emberek, a buszon
kedvetlenül utazó diákok, fotelben ücsörgő
nagyszülők... Látszólag rengeteg ember kezében fordul meg nap mint nap valamilyen újság
– akár egy papírlapot olvasnak, akár a mobiltelefon képernyőjét.
Így volt ez évszázadokkal ezelőtt is – persze
más módon. Az ókori Rómában Julius Caesar
kéziratos formában adatta ki az Acta Diurnát,
amelynek az volt a célja, hogy közérdekű információkat terjesszen a birodalomban. Kínában
jelent meg az első nyomtatásban sokszorosított
lap. A nyomtatás feltalálása előtt Európában
főleg az arisztokrácia számára készített kéziratok útján terjedtek a hírek. Később Gutenberg
találmányának köszönhetően végre a szélesebb
tömegekhez is elérhettek az információk.
Az első magyarországi újságot Mercurius Hungarius címmel 1705-ben nyomtatták ki. A Rákócziszabadságharc idején a külföldi lakosság Bécs
félrevezetései miatt tájékozatlan volt a valódi
eseményekről. Ezért az újság legfőbb célja az volt, hogy hiteles tényekkel informálja az
olvasóit, ám a hírközlés minden véleménynyilvánítás nélkül történt. A lap rendszertelenül, hetente vagy havonta jelent meg, majd 1710-ben
végleg megszűnt. Érdekes, hogy a Mercurius
Hungarius még latinul közölt tudósításokat, az
első magyar nyelvű újság – a Magyar Hírmondó
– pedig csak 1780-ban látott napvilágot.
A huszonegyedik században az írott média számos formája ismert: napi-, heti-, havilap, félévente,
évente megjelenő lap stb. A témák pedig egyre
sokszínűbbek: életmód, egészségügy, gazdaság, politika, oktatás, turisztika, művészet...
A sajtótörténet szerint az újságokat típus, stílus,
közönség, kronológia és még sok más nézőpont
alapján is lehet rendszerezni, kritikákkal illetni.
Azt, hogy egy adott lap melyik kategóriába tartozik, a szerkesztőségén kívül legnagyobb mértékben a közönsége befolyásolja. Mivel mindenki megtalálja valamelyik újságban a sajátjához
közel álló véleményt, érdeklődést, Esterházy – a
címben szereplő – kijelentése valamennyire azt
is jelentheti, hogy nincs rossz újság. Egy lap csak
akkor él, ha olvassák. Ha olvassák, akkor pedig
nem lehet rossz, csupán a közönség igényei térhetnek el.

Miért is olvasunk újságot? Segít nyomon követni
az eseményeket, új információkat, érdekességeket tudunk meg belőle, esetleg szórakoztat.
Mindennapi ötleteket kínál, tanácsot ad, történeteket mesél el. Érdekes képek, pletykák, riportok, interjúk találhatók benne. Fontos helyet
kap néhány hirdetés, a műsorújság és a keresztrejtvény is. Egy szlovák közvélemény-kutatás
szerint pedig 500 megkérdezett emberből a
válaszadók 4%-ának jutott eszébe, hogy egyes
emberek azért vásárolnak lapokat, mert nincs
internet-hozzáférésük.
Egyáltalán olvasunk újságot? Vajon a hírek
mennyire befolyásolnak minket, milyen fontosak számunkra? Biztosak lehetünk abban, hogy
az interneten hömpölygő hírek közül éppen a
leghitelesebb ragadja meg az érdeklődésünket?
A mai rohanó világban sokan megszokásból
olvasnak újságot, még többen csak fellapozzák,
talán megállnak pár mondatra, amit egy mutatós
kép mellé biggyesztettek a szerkesztők, és vannak, akiknek a címlap pár bravúros szava is elég
a látókörük szélesítéséhez. Vajon végigolvasunk
egy nyolc mondatnál hosszabb vezércikket?

Mlynarik Julcsi

A hónap fotója
Méhek
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fotó

Még az előző tanévben május 30-án egy méhraj telepedett meg az iskolaudvaron,
amivel még a tévébe is bekerültünk (24:15-től a tudósítás).
Másik képünk Angliában készült. A kihívott méhész hiába gyűjtötte be a rajt, ők
nemsokára visszatértek a királynőjükhöz, aki a Mitsubishi Outlander csomagtérajtajába
szorult.
Ebbe a rovatba is küldhettek különleges, érdekes, szép fotókat!

KÉP-MÁS

A júniusi számban megjelent képünkön egy orchidea bibéje
látható.
Hát ez mi lehet?
fotó: Terjék Dóra (14.a)

KI EZ?

Az előző tanév utolsó számában Csorbáné Tóth Irén tanárnő
gyermekkori fotóját láthattátok.
Hát ezen a képen ki lehet?

A hónap kérdése: Mit csinálnál, ha megnyernéd a lottóötöst?
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Kérdezd másként

Antal István tanár úr, pedagógiai asszisztens

tanári interjú

– Hogyan került az iskolába?
– Eredetileg biológia és kémia szakos tanár
voltam 24 évig a Babits Mihály gimnáziumban, Káposztásmegyeren. Viszont nagyon
belefeledkeztem a tanításba, tábortartásba,
így alig jutott idő a családomra, ezért úgy
döntöttem, hogy váltok, és keresek egy 8 órás
munkahelyet, és nagy szerencsémre Keszléri
tanárnőn keresztül jutottam ide a pedagógiai
asszisztensi pályára.

– Miért éppen a biológia és a kémia szakot
választotta?
– Mert ezek voltak a kedvenc tárgyaim.
– Most osztályt is tanít, ez hogyan lehetséges?
– Igen, átmenetileg a 9.d osztálynak tanítok kémiát. De nem ez a fő tevékenységem,
hanem az, hogy a többi tanár munkáját segítsem.
– Elmondaná, hogy néz ki egy átlagos napja?
– Negyed 6-kor kelek, Újpestről kerékpárral vagy autóval és kerékpárral jövök iskolába, 7-től 3-ig itt vagyok. Ez alatt igyekszem
fénymásolni, laminálni, dolgozatok összeállításában segédkezni, adminisztrációs feladatokat ellátni, helyettesíteni vagy éppen
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Körbeutaznám a Földet. (Donát)

fogászatra kísérni a diákokat. Ezután hétfőn és
szerdán sietek vissza a régi gimnáziumomba,
mert ott van egy tájfutó szakosztályom, ahol
kb. 30 gyereknek tartok edzést. A többi nap
meg sietek haza a családomhoz.
– A helyettesítési órákon játszott kvízjáték
ötlete honnan származik?
– Ez eredetileg Vágó István Mindent vagy semmit vetélkedője. Ez annak idején annyira megtetszett, hogy azóta is ezt játszom a diákokkal.
– Ha forgathatna egy filmet, az miről szólna?
– Igazából már forgattam filmet, az egyik volt
osztályommal. Egy romantikus akciófilm volt
Fregolimen címmel. A lényege az, hogy a maffia elrabol egy lányt, és Fregolimen és barátja,
Bob felkutatja a tetteseteket, és kiszabadítja
a lányt. Ezután gyönyörű szerelemmel és egy
házassággal ér véget a 22 perces rövidfilm.
– Mi volt a legfurcsább álma?
– Visszatérő álmom, amikor futnom kellene
valaki elől, de nem tudom felemelni a lábamat
a földről. S volt még egy szintén visszatérő
álmom, amikor egyedül fölfedezek egy barlangot.
– Ha lehetne valami vagy valaki más, akkor
mi vagy ki lenne?
– Egy kerékpár, mert szeretek kerékpározni.
Vagy egy síbajnok lennék, mert síelés közben
nagy az ember szabadságérzete.
– Mi motiválja egy nehéz napon, hogy
felkeljen az ágyból?
– A családom.
– Mi volt a legfurcsább ételkombináció, amit
valaha megkóstolt?
– Van egy speciális étel, amit én készítek. Nem
tartom anyira furcsának, de elég egzotikus.
“Kalóz-becsináltnak” hívják, és gyakorlatilag
egy hagymás, kolbászos, szalonnás tojásrántotta, amelyre reszelt sajt kerül. Majd ezt
oregánóval megbolondítjuk, és az egészet
nyakon öntjük házi baracklekvárral. Ezt ritkán
eszem, mert csak akkor csinálom meg, ha a
tájfutó edzésről vagy egy táborból a legjobban szereplő gyerekek eljöhetnek hozzám,
és elkészítem nekik, majd egy közös étkezés
alkalmával el is elfogyasztjuk. Ez egy évben

2-3-szor fordul elő. Akik eddig megkóstolták,
azoknak nagyon ízlett, és azt mondták utána,
hogy “nyami”. :)
– Ha lenne egymillió forintja és húsz perce,
hogy elköltse, akkor mit tenne a pénzzel?
– Kifizetném az adósságaimat, és nagyon
gyorsan megrendelnék mesterembereket, akik
átalakítják a fürdőszobánkat.

gyerekeimmel voltam. Az eredeti alapötlet
tetszik, csak úgy érzem, hogy utána már csak
nyújtják, mint a rétestésztát. Én legszívesebben a cikesz lennék, mert olyan jól repül. Jó,
ha komolyan kell választani, akkor Hagrid
lennék, mert nagy szíve van, és ő szimpatikus
nekem.

– Szokott sorozatokat nézni?
– Igen, a kedvenceim a Jóbarátok és a Csengetett, mylord? a humora miatt, s mert egyben
görbe tükröt is tart elénk. Ugyanakkor nincsen
televíziónk, így nem nagyon vagyok függő.
– Mik a kedvenc filmjei?
– Amelie csodálatos élete, A szibériai borbély,
s kamasz koromban a kedvenc filmem a Megáll
az idő volt, amelyet nemrég a gyerekeimmel
is megnézettem, akik teljesen kiborultak tőle,
hogy hogyan lehet ilyen unalmas és vacak
filmet végignézni. Sajnos elszállt az idő, de
nekem azért továbbra is a kedvenceim közé
tartozik. S a legnagyobb kedvencem az Ötödik pecsét.
– Melyik három dolgot vinné magával, ha
egy lakatlan szigetre kerülne?
– A családomat, a kerékpáromat és egy tájolót.

tanári interjú

– Ha tudna az időben utazni, akkor hova
utazna el és miért?
– A boldog békeidőkbe, a vadnyugatra. És ott
persze western-hős lennék. :)
– Hisz a paranormáslis jelenségekben?
– Egy plakátot tudnék idézni: Ha szellemet lát,
akkor a para normális. De véleményem szerint
vannak olyan jelenségek, amelyekre jelenleg a tudomány nem tud magyarázatot adni.
Ezeknek egy része humbug, egy része pedig
valóban olyan létező jelenség, amellyel a
tudomány nem tudott még megbirkózni. Ilyen
értelemben igen, hiszek benne.
– Esetleg volt már paranormális élménye?
Ha igen, akkor mi volt az?
– Ha annak lehet nevezni, akkor igen. Egy
karambol előtt éltem meg, amikor autóval
belehajtottam egy másik autóba. Ekkor kívülről
lassításban láttam magamat és a karambolt.
Engem nyugalom töltött el, s tudtam, hogy mi
fog történni a következő pillanatban. Az biztos, hogy nagyon különleges volt.
– Mi a véleménye a Harry Potterről, s ha
választhatna, melyik lény lenne?
– Az első négy kötetet olvastam, viszont a
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későbbieken elaludtam a moziban, amikor a 1 1

Mesi, Sárgarózsa (10.c)

Vennék egy házat kinn Dubaiban, és egyet itt Magyarországon, és télen ott lennék kint,
nyáron meg itthon, a többit meg befektetném egy autóipari vállalkozásba. (Dumbi)
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dátum

nap

november 14.
november 14.
november 14.
november 14.
november 15.
november 16.
november 16.
november 17.
november 18.
november 21.
november 21.
november 21-25.
november 22.
november 22.
november 23.
november 23.
november 24.
november 25.
november 25.
november 25.
november 25.
november 28.
november 30.

hétfő
hétfő
hétfő
hétfő
kedd
szerda
szerda
csütörtök
péntek
hétfő
hétfő
hétfő-péntek
kedd
kedd
szerda
szerda
csütörtök
péntek
péntek
péntek
péntek
hétfő
szerda

december 1.
december 1.
december 2.
december 2.
december 2-4.
december 5.
december 5.
december 5-19.
december 5-től
december 8.
december 9.
december 9.
december 10.
december 10.
december 12.
december 15.
december 16.
december 16.
december 21.
december 21.
december 21.
december 22-január 2.

csütörtök
csütörtök
péntek
péntek
péntek-vasárnap
hétfő
hétfő
hétfő-hétfő

január 3.
január 4.
január 5.
január 6.
január 11.
január 13.
január 14.
január 16.

kedd
szerda
csütörtök
péntek
szerda
péntek
szombat
hétfő

január

december

november

hó

csütörtök
péntek
péntek
szombat
szombat
hétfő
csütörtök
péntek
péntek
szerda
szerda
szerda
csütörtök-hétfő

idő

program

Angol OKTV I. forduló
A magyar nyelv napja (XI. 13.)
16:00 Humán fogadóóra
17:00 Tájékoztató a leendő 7. osztályok szülei számára
Matematika OKTV I. forduló
Magyar nyelv OKTV I. forduló
Arany János irodalmi verseny
Fizika OKTV I. forduló
18:00 Szalagavató
Kémia OKTV I. forduló
17:00 Tájékoztató a továbbtanulásról és az érettségiről
Őszi középszintű szóbeli érettségi vizsgák
Regisztráció kezdete a nyílt napra
Francia OKTV I. forduló
Informatika (I. kat.) OKTV I. forduló
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
Biológia OKTV I. forduló
9:00 Amerikai színház (Twist Oliver)
11:00 Amfiteátrum Kupa (3 tanítási óra)
Bolyai anyanyelvi csapatverseny (9-12. évf.)
Tájház-látogatás (9.d nemzetiségi csoport)
Német OKTV I. forduló
Spanyol OKTV I. forduló
Óbudai Középiskolák Viadala (2. forduló)
Végzős osztályok látogatása a Parlamentben
8:30 Nyílt nap
Magyar irodalom OKTV I. forduló
6. óra Továbbtanulási kerekasztal (10-12. évf.)
17:00 Mikulás-est
Kórustábor
Orosz OKTV I. forduló
14:30 Angol nyelvi szavalóverseny (7-8. évf.)
Jótékonysági gyűjtés
Adventi megemlékezések, cipősdoboz akció
14:00 Kapcsolda (Veres Péter Gimnázium)
14:00 Sinkovits Imre vers- és prózamondó verseny
Gimnáziumi írásbeli felvételi jelentkezési határidő
A túraszakosztály kirándulása
Társasjáték verseny
14:30 Angol háziverseny II. forduló
14:00 Arany Dániel matematikaverseny I-II. kat. (9-10. évf.)
Karácsonyi koncert
14:00 Varga Tamás matematikaverseny (7-8. évf.)
2-3. óra Kóruspróba
4-5. óra Osztálykarácsonyok
6. óra Iskolakarácsony
Téli szünet
Óbudai Középiskolák Viadala (3. forduló)
Alkotópályázat leadási határidő
Mozgóképkultúra és médiaismeret OKTV I. forduló
Vizuális kultúra OKTV I. forduló
Bolyai matematikai csapatverseny (9-12. évf.)
ÓKV (4. forduló: matematika) az Árpádban
Fotópályázat eredményhirdetése, kiállítás-megnyitó
A túraszakosztály kirándulása
Német nemzetiségi nyelv és irodalom OKTV I. forduló

dátum

nap

január 20.

péntek

január 21.
január 23-26.
január 24.
január 24.
január 26.
január 27.
január 27-29.
január 30.
január 31.
február 1.
február 1. vagy 8.
február 2.
február 3.
február 3.
február 10.
február 10.
február 11.
február 14.
február 15.
február 15.
február 15.
február 15.
február 17.
február 20.
február 23.
február 24.
február 24.
február 25-március 5.
február 25-március 2.
február 27-március 3.

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

március 6.
március 6.
március 7.
március 9.
március 10.
március 11.
március 13.
március 14.
március 15.
március 16.
március 17.
március 22.
március 22.
március 23.
március 27-április 3.
március 30.
március 31.
március 31.

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

március

február

január

hó

idő

program

16:00 Az első félév vége, jegylezárás
II. félév
10:00 Gimnáziumi írásbeli felvételi vizsgák (6. és 8. évf.)
Osztályozó konferenciák (40 perces órák)
14:00 Varga Tamás matematikaverseny 2. forduló (7-8. évf.)
Filozófia OKTV I. forduló
14:00 Gimnáziumi írásbeli pótfelvételi vizsgák
A félévi értesítők kiosztása
Diákönkormányzati tábor
17:00 Szülői értekezlet minden osztályban
9:00 A kijavított felvételi dolgozatok megtekintése
14:00 Karádi Károly természettudományi verseny
Disznóvágás (9.d nemzetiségi csoport)
14:00 Arany Dániel matematikaverseny III. kat. (9-10. évf.)
9:00 Amerikai színház (felsőbb évesek) (Dracula)
Az alkotópályázat díjkiosztó ünnepsége
Bolyai természettudományi csapatverseny (7-8. évf.)
DT-nap, farsang
A túraszakosztály kirándulása
Vakrandi (könyvtár)
A második idegen nyelv választás határideje (8. évf.)
A fakultációválasztás határideje (10. évf.)
Érettségi-továbbtanulási jelentkezési határidő
Gimnáziumi felvételi jelentkezési határidő
14:00 Zrínyi Ilona matematikaverseny (7-12. évf.)
14:30 Angol háziverseny III. forduló
Szóbeli felvételi beosztás nyilvánosságra hozatala
6. óra Diákönkörmányzati küldöttgyűlés
Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól
Síszünet (5 szabadnap)
Sítábor
Gimnáziumi szóbeli felvételi vizsgák
Óbudai Középiskolák Viadala (5. forduló)
14:30 Angol nyelvi szavalóverseny (9-10. évf.)
16:00 Tanári fogadóóra (humán)
18:00 Az árpádos öregdiákok iskolai találkozója
A gimnáziumi ideiglenes felvételi jegyzék közzététele
Az egyesületi pályázatok leadási határideje
A túraszakosztály kirándulása
16:00 Tanári fogadóóra (reál)
Iskolai megemlékezés az 1848-as forradalomról
Nemzeti ünnep
3-4. óra Kenguru matematikaverseny (7-12. évf.)
4-7. óra Történelem próbaérettségi
14:00 Kapcsolda
A víz világnapja
11:30 Gombár bejárópróba
Papírgyűjtés
11:30 Gombár-bemutató főpróba
16:00 Gombár-bemutató
Jelentkezési határidő az osztályozóvizsgákra
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Aranyköpések
1 1 Könyvtáros: Tudod a törzsszámodat? Diák: Nem, de 3-mal osztható és két egyforma számjegy

van benne. (ismeretlen specmatos)
„Nagyon jó múzeum van itt, 4D-s mozival lehet rázatni a kis feneküket.” (Sziliné Dienes Irén)
„Behozol egy gyilkos galócát, és kihal a fél suli! Majd én hozok gombát, jó?” (Tarlós Péter)
„Amikor még egyetemista voltam... 1526-ban...” (Kőváriné dr. Fülöp Katalin)
„26-án akkor kegyetlenül írni kell!” (Csorbáné Tóth Irén)
„Annyira jó fej vagyok, így néha szoktam magamnak jó tanácsot adni... és be is tartom!”
(Számadó László)
„Úgy egybevágnak, mint két tojás!” (Számadó László)
„Ez kérem szépen a bányász béka bokáját közelíti alulról.” (Gärtner István)
„Én minden osztályomat elcipelem, nyilván egy földrajzos osztály az szenvedjen.”
(Sziliné Dienes Irén)
„Mész az erdőben, és egy ilyen 6 m-es moha leköszön rád, hogy szevasz!” (Tarlós Péter)
„Diák: Rajta vagyok már. Tanár: Hamleten vagy Ophélián?” (Kőváriné dr. Fülöp Katalin)
„Körübelül olyan hűtőnagyságrenden vagy” (Gärtner István)
„Na ezen most miért nem nevettetek, pedig vicces volt?” (Nánay Mihály)
Diák: „Istenem!” Tanár: „A főhatóságot nem illik emlegetni, mert lejön és nyakon ver!”
(Nagy Attila)

válogatás

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

William Shakespeare, “The Bard of Avon”
This year marks the 400th anniversary of
Shakespeare's death.
Facts:
Date of birth: 1564. Marriage: at the age of
18 to a lady 8-year senior to him, called Anna
Hathaway. They had 3 children. Jobs: actor,
writer, poet and part-owner of a playing company. Genres: histories, comedies, tragedies,
tragicomedies. Numbers: 38 plays, 154 sonnets, 2 long narrative poems, and a few other
verses. Death: 1616 at the age of 52. First Folio: posthumous collection of his works.
And the rest:
Quotes: ”O Romeo, Romeo! wherefore art
thou Romeo?” (Romeo and Juliet) ”All the
world’s a stage, And all the men and women
merely players; They have their exits and their
entrances…” (As You Like It) ”I come to bury
Caesar, not to praise him. The evil that men
do lives after them, The good is oft interred
with their bones.” (Julius Caesar) ”To be, or
not to be: that is the question: Whether ’tis
nobler in the mind to suffer The slings and arrows of outrageous fortune, Or to to take arms
against the sea of troubles, And by opposing

Körbeutaznám a Földet. (Donát)

end them? To die, to sleep – No more – and
by a sleep to say we end…” (Hamlet) ”There
is nothing either good or bad, but thinking
makes it so.” (Hamlet) ”A horse, a horse! My
kingdom for a horse!” (The Tragedy of King
Richard III) “Hell is empty and all the devils are
here.” (The Tempest) “Speak what we feel, not
what we ought to say.” (King Lear) “Though I
am not naturally honest, I am sometimes so by
chance.” (The Winter's Tale)

Fazekas Levente (11.b)

Viccek

– Semmi.
– Tegnap sem volt semmi.
– Hát két napra főztem.
Két szőke nő beszélget az előző napi

áramszünetről.
– Képzeld, 3 órát álltam a liftben az áramszünet miatt.
– Az semmi, én 4 órát álltam a mozgólépcsőn!
Az idős, nagyothalló gróf késő este érkezik
haza. A komornyik halkan megkérdezi:
– Na mi van, te vén piszok? Már megint a
kocsmában voltál és vedeltél?
– Nem, Preston. A városban voltam, és
hallókészüléket vásároltam.
Peti új esernyőt vesz, és fél, hogy ellopják.

viccek

Két barát beszélget a kocsmában. Azt
mondja az egyik:
– Hallottad, hogy Mike meghalt tegnap?
– Nem, mi történt vele?
– Tegnap épp a házunk előtt autózott,
amikor nem vett észre egy út szélén
parkoló autót. Nekiment, kirepült a
szélvédőn, és a csukott ablakon keresztül
pont a mi hálószobánkba repült be. Fejjel
törte be az ablakot.
– Úristen, micsoda halál...
– Nem, ezt simán túlélte. Odakúszott
a hálószoba-szekrényünkhöz, és megpróbált a kilincsbe kapaszkodva talpra
állni. Azonban a szekrény felborult, éppen
szegény Mike-ra.
– Micsoda kegyetlen vég...
– Nem, ezt is túlélte. Kimászott alóla, és
kikúszott az ajtón. A lépcsőkorlát mellett
megint megpróbált felállni, de a korlát
nem bírta a súlyát, és Mike lezuhant a
földszintre, a korlát darabjai meg a fejére.
– Ezt már biztos nem élte túl...
– Dehogynem! Kimászott a konyhába,
ahol a tűzhely mellett próbált talpra állni,
de lerántotta a fazekat, és a forró víz mind
az arcába borult.
– A szerencsétlen...
– Dehogy, ezt is túlélte. Elkúszott a telefonig, hogy a mentőket hívja. Azonban ahogy
felvette a telefont, hanyatt esett, kirántotta
a készüléket a falból, a konnektor kiszakadt,
és mivel Mike vizes volt, megrázta az áram.
– Micsoda szörnyű halál!
– Dehogy, ezt is túlélte.
– Akkor hogyan halt meg?
– Lelőttem.
– Lelőtted? Miért?
– Bakker, ha így folytatja, az egész házat
tönkreteszi!
– Mi van ebédre, drágám?

2016
2011

Ezért egy cédulát tesz rá a ruhatárban:
„Ez az esernyő egy nehézsúlyú ökölvívó
bajnoké, aki három perc múlva visszajön.”
Mikor indul haza, az esernyő helyén csak
egy cédulát talál, amin ez áll: „Az esernyőt
egy hosszútávfutó bajnok vitte el, aki soha
nem jön vissza.”

Nyelvi sarok

“Did you like the second act of the
play?”
“I didn’t see it. The program said, ‘Second Act, Two Years Later’, and I couldn’t
wait.”
Vennék egy lovat.

A maradékból pedig ajándékot a családomnak. (Ariel)
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Ifjú Tehetségek

Folytatjuk tavaly elkezdett sorozatunkat,
melyben különböző árpádos tehetségeket mutatunk be. Most Bodnár Gergelyt (12.a) kérdeztem, aki a barátainak
csak Boci.
A következő sorokban focis
karrierjéről olvashattok.

beszámoló

– Mióta focizol?
– 13 évvel ezelőtt kezdtem, az óvoda utolsó évében. Abban az általános iskolában, ahol édesapám tanít.

– És miért a foci mellett döntöttél?
– Kiskoromban szerettem a tévében nézni, és
gondoltam, kipróbálom, hogy milyen is ez a
valóságban. Azonnal megszerettem.
– Hányszor van edzésed egy héten?
– Ötször van egy héten, de általában a tanulás
miatt csak négyen szoktam részt venni.
– Hogy fér bele az idődbe a suli mellett?
– Megoldható, időnként nehéz, hogy késő este,
illetve éjszaka kell tanulnom, nem pedig délután.
Előfordul, hogy nincs kedvem leülni edzés után
tanulni, de hát muszáj...
– Milyen a csapat? Milyen a viszonyotok
egymással?
– A csapatom a második családom. A legjobb
barátok vagyunk, mindig segítünk a másiknak.

Mindent megteszünk egymásért, és ez a legfontosabb.
– Mindig vannak meccsek?
– Igen. Nekem lassan 200 nagypályás meccs
van a lábamban. Hétköznap ritkán, de hétvégén
mindkét napon van, ezeken időmtől függően
veszek részt. Ha tehetem, mindkettőn, ha nem,
akkor sajnos csak az egyiken.

– Milyen „nagyobb”eredményeitek vannak
már esetleg?
– Van két Budapest-bajnoki címünk és egy országos bronzérmünk.
– Volt olyan, amikor azt érezted, hogy te most
ott hagyod ezt az egészet?
– Pár éve, amikor nem ment annyira a játék, akkor
igen. Utólag örülök, hogy nem így döntöttem,
mert a kitartás meghozta az eredményét.
– A focinál maradva, van valami terved a
jövőre nézve?
– Igen, van. Szeretnék minél profibb szinten
játszani. Az idén már felnőttben is bemutatkozhattam, és remélem, pár év múlva erősebb
bajnokságokban is játszhatok majd.
– Ezek szerint érettségi után is szeretnéd folytatni?
– Igen, semmiképp nem szeretném abbahagyni.
13 komoly év áll mögöttem.
– Köszönöm Boci.

Impresszum

Annuska

Az Árpád Gimnázium iskolaújságja, XII. évfolyam, 2. szám. Megjelenik: tanévente hétszer.
Email: arpadlapok@gmail.com. Írták, rajzolták, fényképezték: Bata Emese, Fazekas
Levente, Fiar Mitra, Földes Anna, Futótűz szerkesztősége, Lampek Léna, Koltai Lilla, Koriczky
Vanda, Mlynarik Júlia, Molnárné Vámos Katalin, Móra Dominik, Reichenbach Eszter, Svarczné
Micheller Erzsébet, Szalai Bettina, Szili Maximilián, Szomolányi Krisztina, Szöllősi Bianka,
Terjék Dóra. Design és tördelés: Zisis Christoforos. Felelős tanár: Koncz Levente. Nyomdai
kivitelezés: OBR2000 Kft. Felelős vezető: Kutrovich Zsolt. A címlapon: A 12.c Kárpátalján.
Fotó: Móra Dominik (12.c).
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Vennék egy jó kávégépet az Árpádba. (Antal Gábor)

Gólyatábor 2016
Már a szünet elején nagyon izgultam, de akkor
még nem tudtam, hogy a vártnál is jobb lesz!
Rengeteget készülődtem előtte, talán már túl sokat is. Szerencsére a gólyanapon Borival, Rékával
és Hannával összeismerkedtünk, így a vonaton
nem kellett gondolkozni, hogy hova üljünk. Úgy
mentünk oda, mint egy csapat gyerek, de visszafele már egy osztályt alkottunk. Az út nagyon jól
telt, úgy is jól éreztük magunkat, hogy szinte még
nem is ismertük egymást.

2016
11

A következő napokban volt csoportos és osztályos foglalkozás. A csoportvezetőinket nagyon
megszerettem, és azt mondanom se kell, hogy
az osztályt is. Elmentünk városismereti versenyre,
majd egyik nap egy portyán vettünk részt, vagy
éppen feladatokat oldottunk meg fényképekkel
válaszolva. Az osztálytánc jól sikerült, és bár én
„fiú” voltam, nagyon élveztük. Csoportonként
színdarabot írtunk megadott szavak alapján. Attól függetlenül, hogy én nagyon elrontottam,
vicces volt. A gyilkosos játékban én 62.-ként estem ki utolsó este, és nagyon élveztem a „kommandózásokat is”, amikor gyilkos vadászásra
ment a fél osztály. Ez abból állt, hogy halott emberek járkáltak egyedül, mi pedig megpróbáltuk
meglesni, hogy ki az, aki meg akarja őket ölni.

beszámoló

Biztos, hogy soha nem fogom elfelejteni ezt a
csodás gólyatábort, köszönjük a szervezőknek!
Egy életre szóló élmény volt.

Fiar Mitra (7.c)

Amint odaértünk és megkaptuk a szobákat,
körbementünk, és elkértünk mindenkinek a teljes
nevét és a telefonszámát. Eljött az este, és vele
együtt a híradó is. Nagyon tetszett, hogy igényes
és aprólékosan kidolgozott volt, és hogy diákok
csinálják. Aztán pedig jött az éjszakai viccrovat.
Aznap egy videót nézhettünk meg, amin Sipi
(Sipőcz András) táncol! Annyit nevettünk, hogy
fájó hassal mentünk vissza a második emeletre,
a szobánkba. Ezután jött a fürdés, és akkor egy
kicsit kiborultunk, mert a zuhanyzóknál nem volt
függöny! Ezért a mosakodás kicsit hangosra sikerült.

Adnék belőle Anyumnak, hogy a házat felújítsa, és a maradékot valamilyen
formában lovakra költeném. (Mylord)

11

2016
11

Némettábor 2016

beszámoló

Az egész július 24-én reggel 7 órakor kezdődött
a Nagyszombat utca 19. alatt. Hiszen ekkor búcsúztunk el szüleinktől a nagy utazás előtt. Az
első napunk csak az utazásról szólt, már azt hittük, sosem érünk célba...
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Mikor este fél 7 körül kinéztünk az ablakon,
gyönyörű tájat láthattunk, amin csak ámultunk
és bámultunk. Egyszer csak arra lettünk figyelmesek, hogy le kéne szállnunk a buszról, mert
megérkeztünk Oberreute-ba, a szálláshelyünkre.
Fotóztunk, a tájban gyönyörködtünk, kipakoltunk a leendő szobáinkba, majd vacsoráztunk,
és ki korán, ki hajnalban, de elaludtunk...
Első reggel nem hittünk a szemünknek, amikor
kiléptünk a teraszra, és megpillantottuk a tájat,
de sietnünk kellett: reggeli, készülődés, indulás
az iskolába, ahol három csoportban kezdtük
meg „tanulmányainkat”. Szerintem mindanynyiunk nevében mondhatom, hogy fantasztikus
tanárokat kaptunk, akik már az első tanítási napunkon bemutatták nekünk Bregenz városát
különböző játékos feladatok segítségével. Délután libegővel felmentünk 1064 méter magasba,
ahonnan az egész Bodensee-t láttuk, és ahonnan gyalog (nagy nehezen) lesétáltunk.
A szokástól eltérően a harmadik napot nem az
iskolában kezdtük, hanem a Bodeni-tó vízi színpadánál, a tóban való fürdés sem maradhatott
ki. Délután Lindaut fedezhettük fel kisebb csoportokban, és alkalmunk nyílt ajándékokat is
venni.

A következő napon sem az iskolában kezdünk,
hanem tanáraink vezetésével megnéztük a
tartományi Parlament épületét. Kirándultunk
a Rappenlochschlucht szép vízeséséhez is,
ami csodálatos látványt nyújtott. A nap megkoronázása a sajtgyár megtekintése volt. Itt pontosan megismertük a sajtkészítés folyamatát, az
éhenhalás ellen pedig kóstolót is kaptunk.
Másnap Meersburgba mentünk. A város nagyon
szép volt, kisebb csoportokban jártuk körbe.
Egy-két óra múlva a kikötőben volt a találkozó,
ugyanis indultunk Mainau szigetére. Bárhova
néztünk, annyi virágot láttunk, mint még soha.
Három óra szabad programmal fedeztük fel a
nagy szigetet. Bementünk egy lepkeházba, ahova jó sokan álltak sorba. Talán virágokból több
volt a szigeten, de olyan gyönyörű lepkéket láttunk, hogy megint nem hittünk a szemünknek.
Péntek reggel kicsit szomorúan keltünk, mivel
tudtuk, hogy ez az utolsó nap a visszaút előtt.
Délelőtt egy Sea Life nevű tropikáriumban jártunk, majd elmentünk Stein am Rhein városába,
ahol egy kis városnézés mellett svájci csokit
tudtunk venni! Ezután érkezett talán az egyik
leggyönyörűbb program. Elmentünk ahhoz a
vízeséshez, ahol a Rajna elhagyja a Bodensee-t. A
táj egyszerűen mesebeli volt a felszálló párával.
Fantasztikus zárása volt ez az egész kint töltött
hétnek.

A szálláshoz visszaérve mindenki nagyon fáradt
volt, de hősiesen összepakoltunk és kidőltünk!
A visszaút nagyon jól telt. Épen, egészségesen
hazaértünk, és mint a sztárok, már a buszról integettünk a ránk váró tömegnek.

Vennék magamnak sok-sok pandamacit. (Fábos Liza)

Lampek Léna, Koltai Lilla,
Koriczky Vanda (10.d)

A német cserediákprogram
Mint sokan tudjátok, szeptember végén német
diákok voltak az iskolában… Azzal kell tehát kezdenem, hogy elmondjam, hogy ez az egy hét
(mert sajnos csak ennyi volt) fantasztikusan telt.
Minden napra jutott legalább három különböző,
rendkívül színes és érdekes program, szóval ez
alatt az egy hét alatt annyi különböző élményt
szereztem, mint amennyit általában fél év alatt
szoktam.

Számomra a legkellemesebb élmény a balatoni kirándulás és hajókázás volt, de szintén
nagyon tetszett az utolsó esti sétahajózás és
a bringóhintózás. A kötelező programok mellett – amelyeken mindenki ott volt – kisebb

csoportokba összeverődve más programokat
is szerveztünk a partnereinknek, többek között
voltunk lángosozni, gokartozni, megnéztük
Ürömöt, és a Tropicariumba is eljutottunk. A
hangulat – főleg a végére – olyan volt, mintha
már mindenki 3-4 éve ismerné egymást, sokat
nevettünk, táncoltunk, és benne voltunk szinte
minden „őrültségben”.

A projekteket, amelyeknek a témája idén a
gasztronómia volt, 4 fős csapatokban, 5 nap
alatt készítettük el, és szerda reggel a 7.c és a
9.d németet tanuló diákjainak, meg persze magunknak adtuk elő. A projektmunkák kitűnőek
lettek, mindenki meg volt elégedve! A legtöbben prezentációt készítettek, de voltak olyanok
is, akik filmet csináltak.

beszámoló

A német cserediákok nagyon kedvesek,
segítőkészek voltak, és szívesen beszélgettek
velünk bármilyen témával kapcsolatban; nagyon
gyorsan megtaláltuk velük a közös hangot. Mi
pedig szívesen bemutattuk nekik Budapestet
és a magyar kultúrát, nevezetességeket, látványosságokat. Sok új embert ismertem meg, új
kifejezéseket és szavakat is megtanultam, mert
hát valahogy azért mégiscsak ez a lényege ennek a cserediákprogramnak.

2016
11

Összességében én már nagyon régen kaptam
egyszerre ennyi kellemes élményt, és úgy gondolom, hogy ennél már csak a darmstadti út
lehet izgalmasabb! Mi már nagyon várjuk!

Szili Maximilián (10.b)

Nem mondanám el senkinek, mert úgyis csak komplikáció lenne belőle. (Zabszelet)
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Osztálykirándulás Kárpátalján

beszámoló

Bevallom, mikor az osztály először hallotta
Nánay tanár úr felvetését az utolsó osztálykirándulással kapcsolatban, nem aratott
osztatlan sikert az elképzelés. Mindenki ódzkodott az ötlettől, hogy Kárpátaljára, Ukrajnába utazzunk, és ez a kétség az utolsó pillanatig fönnállt, de mégis útnak indultunk a
beregsurányi határátkelőhelyhez egy péntek
délután.

Az első úticélunk Bustyaháza volt, ahová hajnali
fél egykor érkeztünk meg. Ehhez a szintidőhöz
nagyban hozzájárult az ukrán bürokrácia, ami
két órán keresztül tartott föl bennünket a határon, valamint az utak minősége, amelyeken
50 km/h fölött száguldozva már úgy érezte
magát az ember, mint egy izgalmasabb hullámvasúton. Érdekesség, hogy Ukrajna a mi
időzónánkhoz képest 1 órával előrébb jár, de
az ottani magyarok a mi időnket használják. Az
éjszakánkat a falusi turizmus jegyében töltöttük, egy helyi néninél.
Az első nap középpontjában főleg a várak
(néha inkább a romjaik) álltak. Felmásztunk
Huszt várának „bús düledékeire”, és jártunk
Munkácson is, ahol az első sokk ért minket az
országgal kapcsolatban: döbbenetesen olcsó.

Na, nem úgy olcsó, mint mikor bemegyünk itthon a Tescoba a kisbolt helyett, hanem egy
útikönyv mondatával tudom érzékeltetni ezt
legjobban, amely szerint Ukrajna azon kevés
országok egyike, ahová jobban megéri elutazni, mint otthon maradni. Vicces, hogy az ember
hozzászokik ehhez, ha pedig egy „drágább”
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helyet talál, rögtön fölháborodik. A szabadidő
után, a nap zárásaként felmásztunk a Vereckeihágóra is, őseink emlékművéhez.
Másnap tovább indultunk busszal a Tisza mellett, ahol az még csak nem is hasonlít a „mi
szőke” Tiszánkra, jóval inkább egy gyorsfolyású hegyifolyó képét adja. Megálltunk
Európa (egyik, még a monarchiában meghatározott) középpontjánál is. Körösmező volt a
következő város, ahol megszálltunk. Délután
innen vittek bennünket volt szovjet katonai
csapatszállítókkal a Fekete-Tisza forrásához.
Ezek a járművek olyan úttalan utakon gázoltak
át (akár magán a Tiszán is), hogy mindenki
ide-oda dülöngélt, sokszor leesett a székéről
útközben, de az utazás másfél óráját mindenki
végignevette. Este a lányok és fiúk külön szálláson voltak. Mindenki egymásra licitált, hogy
kinek jobb, szebb a szobája, hisz egy osztrák
üdülőfalu színvonalán lakhattunk, és helyi házi
ételeket ehettünk. Különleges szokás például,
hogy sokszor kaptuk kompótok levét italként.
A következő nap ígérkezett a legfárasztóbbnak: túrázni készültünk Ukrajna legmagasabb csúcsára, a Hoverlára. Az osztály zöme
(köztük én) nem vett még részt magashegyi
túrán, de így utólag biztosan állíthatom, hogy
fantasztikus volt: 2061 méterre följutni növényzet nélküli sziklákon, már-már mászva, úgy,
hogy közben azt érzi az ember, hogy nem tudja
eleget csodálni a szemkápráztató tájat, felejthetetlen! Visszatérve a csúcsról következett az
egyik legmeghatározóbb, már sokadik páratlan élmény: az – ott bevett közlekedési módnak számító – éjszakai vonatozás.
Este fél 12-kor indult a vonatunk Rahóról
Lembergebe (ukránul: Lviv), és kezdetét vette
röpke 8 óra a vonaton. A hálókocsik hangulata
leírhatatlan. Elég szűkös a hely, és egy-egy
részben hat ágy van: két-két emeletes egymással szemben merőlegesen, és még kettő
egymás fölött, a folyosóval párhuzamosan. A
vonatjegy áráért (kb. 500-800 forint) ágynemű
jár, és a kocsik végében egy szamovárból még
forróvizet is kaphatunk teához, kávéhoz.
Azt hiszem a társaság ezen az éjszakán és az
ezt követő reggelen érte el a holtpontját. Személy szerint én nagyon jót aludtam a kocsi
ringatásában, de sokaknak ez nem sikerült. A
posztszovjet éjszakai vonatozás és a reggel 8

Az őszt a tengerparton tölteném, a telet a sípályákon, élőben nézném a BLdöntőt... ja, és soha többet nem bliccelnék a HÉV-en. (Boti)

órás érkezés egy ködös, szürke külvárosi részbe, ahol még rossz idő is volt, kicsit megtörte
az osztályt. Itt találtuk a piacot is, amely egy
igen sajátos hely. A halak és húsok szaga
terjeng a levegőben, pékségek sorakoznak

Aknaszlatinára vezetett az utunk az utolsó nap,
ahol tengerek sótartalmát megszégyenítő tavakban mondanám, hogy úsztunk, de inkább
csak lebegtünk. Visszaúton még megálltunk
Beregszászon, ahol több magyar szóval találkoztunk, mint addig bárhol is. Szuvenírvásárlás után onnan indultunk haza, a viszonylag
rövid, egy órás határátkeléssel fűszerezve.
Nagyon nehéz korlátozott karakterszámban
mindazt leírni, amit egy hét alatt átéltünk. Az élményeket sorolhatnám bármeddig, de összefoglalásként a legjobb szó, ami eszembe jut,
az a „kultúrsokk”. Ez igaz – kezdve a cirillbetűs
világtól az ételeken át egészen az ukrán gondolkodásmódig – mindenre. Míg az elején
sokan azon akadtunk fönn, hogy egy közös
padlástér a szállásunk, az utazás végén az sem
okozott meglepetést, hogy „pottyantós wc”
van egy vasútállomáson, de megvan a bája
mind ennek. Döbbenetes, mennyire más világ,
amely pár száz kilométerrel arrébb vár minket.
Az biztos, hogy ez egy felejthetetlen utazás
volt, és azzal az élménnyel jöttünk haza, hogy
„Ezt látni kellett!”!
szöveg és fotó: Móra Dominik (12.c)

Fortocska (форточка) – ablakocska
Алые паруса, Bíborvörös vitorlák

Az Алые паруса orosz kifejezés jelentése:
Bíborvörös vitorlák. A. Sz. Grin romantikusfantasztikus regényének (1923) címe az ifjúkori
álmok szimbóluma lett Oroszországban. Ez
adta az ötletet arra, hogy bíbor vitorlák jelenjenek meg Szentpéterváron a végzős diákok
tiszteletére.
A fehér éjszakák rendezvénysorozat részeként
minden év júniusának harmadik szombatján,
éjjel tartják ezt az egész világon egyedülálló és
látványos ünnepet Szentpéterváron.
Az Alije parusza – Bíborvörös vitorlák – mára
a város legnépszerűbb és legjobban várt ünnepévé nőtte ki magát, amely turisták millióit

vonzza Észak Velencéjébe. Ezen az estén a
vörös és kivilágított vitorlások egészen a Téli
Palotáig hajóznak a Néván. A parton koncertek, a folyó felett pedig látványos tűzijáték
színesíti a rendezvényt.
A végzős diákok 1968. június 27-én rendeztek
először egy óriási ballagási ünnepet az akkori Leningrádban. A Néván két híd között, a
Vasziljevszkij-sziget csúcsánál a fehér éjszakák
idején egy vörös vitorlákkal felszerelt régi típusú hajó, a Titok, zenére vonult végig a rakpart mentén a nézők előtt.
A párthatalom 1979-től betiltotta a rendezvényt, mert attól tartott, hogy a nagy tömegben összegyűlt fiatalok esetleg a fennálló rendszer ellen fordulnak. 2005-től azonban minden
évben megrendezik a szentpétervári fehér
éjszakák rendezvénysorozat legnépszerűbb
ünnepét.
Molnárné Vámos Katalin

beszámoló

egymás mellett, és bármi beszerezhető az embertelen tömeg közepette. A kezdeti benyomások után Lemberg belvárosa felüdülést hozott,
hisz Prága vagy Bécs hangulatát árasztotta.
Szabadidőnk alatt bejártuk a várost, ettünk, ittunk, csokimúzemban jártunk. Vacsoránál megkóstoltuk a borscsot és a helyi töltött tésztákat
is. Este egy újabb 400 kilométeres, ezúttal 12
órás vonatozásba kezdtünk, ahol már mindenki
tudta, mit is kell tennie egy ilyen helyzetben.
Sokkal zökkenőmentesebb volt ez az alkalom.
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Árpád G

Állatok otthon –
Állatok otthona –
Állatotthonok
Rajzkiállítás a 7. évfolyam diákjainak munkáiból

aléria

A díjazottak:
I. helyezett:

Lakatos Lili (7.a)
II. helyezett:

Lukovszky Anna (7.c)

Papp Nóra Elvira (7.b)

Füleki Regina (7.a)
III. helyezett:

Márky Réka (7.a)

Picciano Alisia (7.b)

Kovács Róza (7.a)

Wettstein Annamária (7.c)

Illés Gergő (7.a)

Különdíj:

Mohay Lili Veronika (7.b)

