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2 0 1 6 „A szavak bénák, tökéletlenek, kevesek a fogalmazáshoz.”
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(Márai Sándor)
minden bizonnyal erdekes ez a forma. se nagybetuk, se ekezetek. irasjelek is nagyreszt csak
azert, nehogy kiverje ez az egesz a biztositekot, (de elhataroztam, h bator leszek, es igy
irom meg ezt a cikket). kb igy kommunikalnak
egymassal az interneten es az ott talalhato kozossegi oldalakon az emberek.
megis hogyan alakult ki ez az osszevissza iras?
a nyelv folyton valtozik. nem maradhat meg a
regi szintjen, amikor a valtozekony vilag sokkal
tobbet (pl szakkifejezeseket) kovetel. az utobbi par ev technikai valtozasai tomegekhez jutottak el, es oriasi hatassal voltak az emberek
kozotti kapcsolattartasra. mindenki minel
rovidebb ido alatt szeretne tudatni a masikkal
a mondanivalojat. igy gyakorlatilag a nyelvnek
egy uj retege alakult ki, ami raadasul olyan
kifejezeseket is alkalmaz (pl LOL, pls, thx),
amiket mas nyelveknek ugyanezen a retegen
ugyanigy hasznalunk, ez sztem eleg meno.
na, igen, az is nagyon fontos, mi a trendi. pl
a neten nem vmi cool, ha magyarositunk: a
legtobben azt mondjak, h ciki azt irni, h csetel
vagy lájkol. habar bizonyos gatlasok megmaradtak – ahogy az elet minden teruleten –, ez
a szabad nyelvhasznalat 1fajta lazadas is lehet
a fiatalok reszerol: csak azert sem irok ugy,
ahogy az iskolaban kell. ebben a kozegben el
is bujhatunk egyes szabalyok elol, ha nem tudjuk, hogyan kell helyesen irni vmit (pl jatsszakjaccak). persze nem mind1, kinek vagy hol
irunk: nyilvanosan kevesen alkalmazzak a chatnyelvet. viszont eszreveheto, h a beszelgetesek kozben egyre tobben hasznaljak a netes
roviditeseket, kifejezeseket. ez is bizonyitja,
milyen alkalmazkodo a nyelvunk. a chat-nyelv
szinte egy kulon nyelvtant alkot, aminek alkalmazasaba valszeg szocializalodni is kell. az
idosebb generaciok beletanulhatnak, ezzel
szemben a fiatalok barmifele tananyag nelkul
a birtokaban vannak.
mennyire ertheto ez a chat-nyelv, ha nem a
megszokott kozegben talalkozunk vele. papiron szokatlan, ugye? am, ha eloszor olva-

sunk igy vmit eleg nehez es idegesito lehet
megfejteni a roviditeseket. Pedig mashol
is hasznalnak ilyeneket, pl szotarakban. de
azert a neten ez teljesen mas, mintha kulon kulturaja lenne. eppen azert gondoljak
sokan ugy, h nem mondhatjuk azt, ez nem a
nyelvunk resze, mert az emberek minden nap
használják ezeket. vagyis a nyelv resze, max
egyes helyzetekben – ami egyebkent teljesen
ertheto – egyaltalan nem elfogadott. fontos,
h tudjunk kulonbseget tenni, mikor, hogyan,
kivel „beszelek” igy.
gyakran mondjuk azt, h nem tudom elegge
kifejezni a gondolataimat, nem talalok szavakat… ahogy Márai Sándor mondta: „A
szavak bénák, tökéletlenek, kevesek a fogalmazáshoz.” ezzel szemben azert mindig
megtalaljuk, amire szuksegunk van, ha az nem
is a legkivalobb. de mi lenne akkor, ha a nyelvunket veglegesen megcsonkitanank ezzel a
chat-nyelvvel? hiszen szeretunk sporolni a szavakkal. ezert is olyan gyakori a pontatlansag,
a felreertesek. a chat-nyelv hasznalata sok
eloiteletet szul. habar erdekes, laza ez a vilag,
nem szabad, hogy eltorolje a nyelvi fordulatok
sokszinuseget a mindennapokbol.
a chat-nyelv is mondhato sokretunek. vajon
hany olyan rovidites letezik meg, amit nem is
alkalmaztam ennek a szovegnek a megirasa
kozben (pl smileykat sem hasznaltam). de belegondolni is rossz, mi tortenne, ha csak ilyen
modon irnank es olvasnank. hiszen hogyan is
erhetne el ez az egesz mondjuk a szepirodalom – a versek, novellak, szinmuvek stb. – vilagahoz… szal erted. sztem pl eleg idegesito
igy vegigolvasni egy ujsagcikket.
Mlynarik Julcsi (11.d)

Köszönjük az idei vezércikkíró-pályázatunkra beérkezett műveket. A felkért
bírálók Mlynarik Julcsi (11.d) pályázatát tartották a legjobbnak, így idén az ő írásait olvashatjátok az újság 2. oldalán!
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A hónap fotója
Ütközés
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fotó

2015. február 4-én a TransAsia légitársaság két turbóhajtóműves ATR-72-es típusú
gépe a tajpeji Szungsan repülőtér közelében egy híd „érintése” után a Kilung
folyóba zuhant. Az 53 utas közül tucatnyian túlélték a balesetet. A képen látható taxi
elejét a gép szárnya megrongálta, de a sofőr nem sérült meg.
Ebbe a rovatba is küldhettek különleges, érdekes, szép fotókat!

KÉP-MÁS

A novemberi számban megjelent képünkön egy mammutfog
fosszília látható.
Hát ez mi lehet?
fotó: Terjék Dóra (14.a)

KI EZ?

Az előző számunkban Fazekas Ibolya tanárnő gyermekkori
fotóját láthattátok.
Hát ezen a képen ki lehet?

A hónap kérdése: Ha feltehetnél egyetlen kérdést amire biztos választ kapnál, mi
lenne az?
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Kérdezd másként

Miklós Zoltán, pedagógiai asszisztens

tanári interjú

– Milyen emlékek fűzik Szlovákiához?
– Ugye Szlovákiában születtem, egy gömöri
kisvárosban, Tornalján nevelkedtem. Mivel Tornalján nincsen kórház, ezért Rimaszombatban
láttam meg a napvilágot, ez egy 30 km-re lévő
nagyobb település. Az iskoláimat is Tornalján
végeztem. Később kerültem el a Selye János
Egyetemre, ahol magyar nyelv irodalom és
hitoktató végzetséget szereztem. Nagymamámék felsőrásiak voltak, így nagyon sokat töltöttem ott a nyári szünetekben, s ez egy dimbesdombos szép vidék. Nagyon szép emlékeim
vannak erről a tájról.
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– Hogyan került Magyarországra?
– Amikor már egyetemista voltam, akkor a
Károlyi Gáspár Egyetem Erasmus ösztöndíjasaként jöttem Magyarországra. Akkor derült ki számomra, hogy itt vannak nagyon jó
ismerőseim, barátaim szintén Tornaljáról. Az
előző munkahelyemen Tornalján nem úgy
alakultak a dolgok, mint ahogy azt terveztem,
s akkor jöttem át ide Magyarországra. Egy régi
kollégiumi cimborámmal lakunk jelen pillanatban egy albérletben, aki szintén régebb óta él
itt. Ezek miatt a barátságok miatt jöttem végül
is el Tornaljáról.
– Hogyan került az Árpádba?
– Óbudán sikerült albérletet találunk, így egy
közeli gimnáziumot kerestem, és végül is ide
lyukadtam ki. De nagyon szeretem, és jól
érzem magamat itt. :)
– Ha valamilyen három szuperképességet
választhatna, melyek lennének azok?
– Van egy szuperképességem: remekül
tudok aludni. Gyerekkoromban farsangi bál
alkalmával kétszer is Supermannek öltöztem
be, tehát elsőnek repülni szeretnék. Második-

Mik a heti lottó nyerőszámai. :) (kanna)

ként olyan költő szeretnék lenni, mint a régi
nagyok, például Ady, Kosztolányi, József Atilla.
Harmadikként pedig talán nagyobb bölcsességet szeretnék.

– Miért éppen a magyar és a hittan szakot
választotta?
– Az irodalom mindig adott volt az életemben, mert édesanyám nagyon szeret olvasni, s
több mint 600 kötetet számláló „könyvtárunk”
van otthon. Van egy könyvtáros rokonom Tornalján, akinél nagyon sok időt töltöttem el,
olvasgatni ez nagyon jó volt. Mindig is fontosnak tartottam azt, hogy ha valamit tudni,
tanítani kell, akkor az a magyar nyelv, mert
irodalom nélkül nem őrizhetjük meg az identitásunkat. S ez egy nagy kihívás, mert szerintem
a magyar nyelvet nem elég 100%-on, hanem
105-110%-on kell tanítani. Mert ezen a nyelven
tudjuk magunkat a legapróbb részletességgel kifejezni. Ezért választottam a magyart.
A hittant pedig azért, mert mindig is hittem
Istenben, s még azért is, mert akkoriban, 17-18
évesen szerelmes voltam, és követtem a lányt
az egyetemre. De ez által még jobban el tudtam mélyedni azokban a dolgokban, amik már
azelőtt is érdekeltek. Tehát nem csak a kereszténység érdekelt mélyen, hanem a buddhizmus is.
– Mik a kedvenc irodalmi alkotásai?
– Szinte minden nagy költőnek a verseit
nagyon szeretm, de ha ki kell egyet választani,
akkor az Kosztolányi Dezsőtől a Hajnali részegség. Szerintem az egy létösszegző vers. De
nagyon szeretem még Babitsot, Juhász Gyulát és Radnóti pipacsos verseit is. Most egy
posztmodern regényt olvasok: Orhan Pamuk
Furcsaság a fejemben című regényét. A most

sen és mámorosan Budapestbe. Mind a mai
napig imádom magát a Gellérthegyet. Azon
kívül a Margitszigetet, a Kálvin teret, mivel oda
jártam egyetemre, s most nagyon szeretem
magát Óbudát is.
– Melyik a legjobb gyerekkori emléke?
– Nagymamáméknak a Tátra mellet utaltak ki
egy fürdőt, ez egy négy hetes kúra volt. Gyerekként elvittek engem is egy hétre iskolaidő
alatt, ezért ki volt nekem adva feladatul, hogy
az alatt a négy hét alatt meg kell tanulnom a
szorzótáblát. S a túrázások közepette a nagy-

mamámmal gyakoroltuk a szorzótáblát,
különösen jó érzés volt tudni azt, hogy minden
osztálytársam az iskolapadban ül, én meg a
Magas-Tátrában a jó levegőn vagyok. Nagyon
szép az a része is a Felvidéknek.

– Mi volt eddig a legjobb és legrosszabb
élménye?
– Sohasem fokuszálok a rossz dolgokra, úgyhogy ezt így meg sem tudnám mondani most.
Ma már próbálok mindig a jelenben élni. Épp
ezért legjobb élményem az, hogy tegnap este
egy baráti gömöri társasággal ültünk be a kedvenc helyünkre, a Kandallóba egy kis borozgatásra, és nagyokat nevettünk, jól éreztük
magunkat. Ezek olyan barátaim, akiket lassan
15 éve ismerek már (szintén tornaljaiak), tulajdonképpen együtt iskoláskodtunk. De akár a
Színházak éjszakáján a Hegedűs D. Géza-est is
nagy élmény volt. Mindesetre az élet apró örömeit szeretem, a lényeg az, hogy a barátokkal
legyek. Ha tehetem, továbbá szívesen úszom,
szaunázom, vagy gyógyfürdőben áztatom
magam. Ez utóbbiakat ajánlom nektek is.
– Ha lenne egy időgépe, akkor hova menne,
és mit csinálna?
– Talán a New York Kávéházba mennék el, és
találkoznék Adyékkal, Kosztolányival. Beszélgetnénk és borozgatnánk. S ők felolvasnák a
műveiket.
– Ha egy lakatlan szigetre kerülne, milyen
három dolgot vinne magával?
– A családomat, főleg a kis unokaöcsémet,
egy e-book-ot és a barátaimat.

tanári interjú

elhunyt Eszterházy Pétert is olvastam és szerettem. Mostanában fantasztikus színházélményem volt: Hegedűs D. Géza előadásában a
Vígszínházban láttam egy Márai előadást.
– Ha írhatna egy könyvet, az miről szólna?
– Őszintén szólva ezen még nem gondolkoztam, de ha már regényt írnék, akkor az a Száz
év magányhoz hasonló lenne. Regényben
talán ez az, ami a legtöbbet adott nekem, és
nagyon érdekes, de 17-18 éves koromban –
amikor először olvastam – félbe is kellett szakítanom, mert egyszerűen éreztem, hogy nem
vagyok hozzá elégé felnőve. Viszont most a
múlt évben olvastam el megint, és az valami
hihetetlen jó volt. Én is valami ilyesmit írnék
egy gömöri közegben, de persze nincsen
hozzá tehetségem.
– Melyik a kedvenc helye Budapesten?
– Gyerekkoromban, amikor Budapestre jártam különböző rehabilitációkra, többek között
a Pető Intézetbe is, akkor egy műtét előtti
estén édesanyám felvitt a Gellérthegyre. Tulajdonképpen akkor szerettem bele végérvénye-
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Mesi, Sárgarózsa (10.c)
Szeretnek-e az emberek? (Dominik nője)
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dátum

április 3-10.
április 3.
április 4.
április 5.
április 5.
április 8-10.
április 9-17.
április 11-12.
április 11-12.
április 13-18.
április 17.
április 19.
április 20.
április 21.
április 21.
április 21-22.
április 22.
április 24.
április 26.
április 28.
április 28.
április 28.
április 29.

május 1.
május 2.
május 2.
május 4.
május 4.
május 5.
május 8-10.
május 8-12.
május 11.
május 11.
május 12.
május 15.
május 17.
május 20-21.
május 22.
május 24.
május 25.
május 26.
május 26.
május 27-29.
május 29-június 2.
május 31.
június 2.
június 5.
június 6.
június 6.
június 8-15.
június 10.
június 14.

június

május

április

hó

nap

idő

program

Jótékonysági gyűjtés
15:30 Buzogánypróba
1-2. óra Osztályozóvizsgák (írásbeli)
Osztályozóvizsgák (szóbeli)
15:30 Buzogánypróba
Matematika tábor
Angliai utazás
Árpád Napok
Próbaérettségi (12. évf. matematika, magyar)
Tavaszi szünet
Húsvéthétfő
15:30 Buzogánypróba
A költészet napja (IV. 11.)
A Föld napja
13:30 Buzogánypróba
12 órás sport
Töri tantúra (Pozsony) (10. évf.)
15:30 Buzogánypróba
15:30 Buzogánypróba
6. óra Ballagási összpróba
13:30 Buzogánypróba
16:00 Jegylezárás a 12. évfolyamon
A túraszakosztály kirándulása
Darmstadti látogatás
Óbudai Középiskolák Viadala (6. forduló)
Végzős osztályok látogatása a Terror Házában
hétfő
Munkaszüneti nap
kedd
Osztályozó konferenciák a 12. évfolyamon
kedd
20:00 Buzogánypróba
csütörtök
Utolsó tanítási nap a 12. évfolyamon
csütörtök
20:00 Buzogány főpróba
péntek
19:00 Ballagás
hétfő-szerda
8:00 Magyar, matematika, történelem írásbeli érettségi viszga
hétfő-péntek
Osztálykirándulások, erdei iskolák (7.c és 8.c)
csütörtök
8:00 Angol írásbeli érettségi vizsga
csütörtök
Délutáni tanítás (ha délelőtt emelt szintű érettségi van)
péntek
8:00 Az írásbeli érettségi vizsgák folytatása, rendes tanítás
hétfő
7. óra A háziversenyek eredményhirdetése
szerda
Idegen nyelvi kompetenciamérés (8. évf.)
szombat-vasárnap
A túraszakosztály kirándulása
hétfő
17:00 A leendő osztályok szülői értekezlete
szerda
Országos kompetenciamérés (8. és 10. évf.)
csütörtök
Töri tantúra (Visegrádi palotajátékok) (kezdő osztályok)
péntek
ÖKO-nap, Árpád-olimpia (órarend szerinti tanítás nincs)
péntek
Az írásbeli érettségi vizsgák vége
szombat-hétfő
Töri tantúra (Délvidék) (11. évf.)
hétfő-péntek
Erdei iskola (9.c és 10.c)
szerda
14:00 Kapcsolda (Óbudai Gimnázium)
Matematika évfolyamdolgozat (8. és 10. évf.)
péntek
Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról (VI. 4.)
hétfő
Pünkösdhétfő
kedd
Az érettségi dolgozatok megtekintése
kedd
Kóruskirándulás
csütörtök-csütörötök
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
szombat
Gólyanap
16:00 Jegylezárás
szerda
hétfő-hétfő
hétfő
kedd
szerda
szerda
szombat-hétfő
vasárnap-hétfő
kedd-szerda
kedd-szerda
csütörtök-kedd
hétfő
szerda
csütörtök
péntek
péntek
péntek-szombat
szombat
hétfő
szerda
péntek
péntek
péntek
szombat

június

hó

dátum

június 15.
június 15.
június 16.
június 19-29.
június 22.
június 23.

nap

csütörtök
csütörtök
péntek
hétfő-csütörtök
csütörtök
péntek

idő

program

Bécsi kirándulás
Utolsó tanítási nap
Osztályozó konferenciák
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák
17:00 Évzáró, bizonyítványosztás
8:00 Beiratkozás
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A dunaújvárosi vaskohó
Október 7-én a földrajzfaktos és még néhány
lelkes szerencsés diák ellátogatott a dunaújvárosi vaskohóba Szili tanárnő és Nánay
tanár úr vezetésével. A kohóhoz érve először
egy előadóterembe mentünk, ahol az erőmű
történetéről, működéséről meséltek nekünk, valamint erről egy kisfilmet is láttunk.

ahol kokszot állítanak elő, ezzel fűtik a nagyolvasztót. Dunaújvárosban két nagyolvasztó
működik. Ide koksz, érc zsugorítvány és pellett,
salakképzők valamint forró oxigén kerül.
Miután mindezek csodájára jártunk, irányunkat
az Acélmű felé vettük. Nyersvas, hulladékfém és
salakképző anyagok kerülnek az acélműbe, majd
forró oxigént fújnak be, így a széntartalma kiég,
valamint az egyéb, felesleges salakanyagok is
távoznak.

beszámoló

1950-ben kezdték építeni az erőművet, ami akkor az egész város alapját biztosította. 1961-ig
Sztálinvárosnak nevezték a települést. 2004ben ukrán kézbe került a kohó, ma a székhely
Donyeckben van. Napjainkban főképp középeurópai piaca van, leginkább vaslemezeket,
csöveket, hídelemeket gyárt.
Ezen információk birtokában tekinthettük meg a
gyakorlati részt. Elsőként a zsugorítóműbe mentünk, ami a vasércet készíti elő a nagyolvasztó
számára. Ezután a kokszolóműbe mentünk át,

Következő állomásuk a FAM, avagy a folyamatos
acélöntőmű volt. Itt átöntik a folyékony acélt a
konverterből, majd az öt emelet magas rézfalú,
vízzel hűtött kristályosítóba kerül. A végtermék
a téglatest alakú bramma, mely ezek után a
meleghengerműbe jut, ahol újra kell hevíteni a
brammákat, hogy formázható, hengerelhető állapotba kerüljenek.
Érdekes volt látni, hogyan is működik egy ilyen
vaskohó, hallani az ott dolgozó embereket mesélni a munkájukról. Akit érdekel részletesebben
a téma, az a 8.-os kémiatankönyvben bővebben
olvashat róla, vagy esetleg kereshet minket is.
a 11.-es kohászlányok
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2016
Aranyköpések
1 2 „Dániel, most fejezze be, mert megtépem, szívem.” (Sziliné Dienes Irén)

„Ha valaki repülni akar, nem baj, ha van szárnya. Vagy repülőjegye.” (Tarlós Péter)
„Ez persze nem azt jelenti, hogy megmutatom a hasamat, és nini, itt van egy ló, mert hasonló...” (Számadó László)
„A citromot kérem facsarni kell, hogy folyjon a leve.” (Gärtner István)
„Megnézzük, hogy van-e a feladatnak megoldása. Ha van, az nem lehet más, mint amit kihozunk.” (Mezei István)
„És aki lassan rohan, azt elönti a dagály.” (Nánay Mihály)
„Írjátok fel, hogy reneszánsz, meg minden frászkarika!” (Orosz Erzsébet)
„Ha már ennyi területképletünk van, az ember vérszemet kap...” (Koncz Levente)
„Veled együtt hárman leszel.” (Kőváriné dr. Fülöp Katalin)
„Itt meghagytak egy homokbuckát, hadd fusson szegény.” (Sziliné Dienes Irén)
„A halak ugyanúgy néztek ki tavaly is, mint idén. Az evolúció nem ilyen gyors.” (Tarlós Péter)
„Bár engem Gärtnernek hívnak, nem tudok németül” (Gärtner István)
„Itt állok, mint az ugrásra kész puma.” (Orosz Erzsébet)
Tanár: „Tedd el a telefont, különben megcsinálom a 41-es próbáját!” Diák: „Az mi?”
Tanár: „Az, hogy a telefonod vagy a 41-es villamos-e az erősebb!” (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

!

Halloween

Like many other holidays, Halloween has
changed throughout the history. 2000 years
ago Celtic tribes inhabited the land which
is now called Ireland and parts of Northern
France. November 1 was the Celtic New Year’s
Day. It was believed that the night before New
Year (October 31) was a time when the living
and the dead can get together. More than
a thousand years ago, the Christian church
named November 1 All Saints Day to honour
the saints and other people who had died for
their faith.
The night before All Hallows was called Hallows Eve. Later the name was changed to Halloween. The Europeans of that time believed
that the spirits of the dead would visit the
earth on Halloween. They were worried that
evil spirits would harm or hurt them. People
wore costumes that looked like ghosts or other evil creatures so that the spirits would think
they were also dead.
The tradition of Halloween was taken to
America by European immigrants. Some of
the traditions have changed a little since then,
though. For example in Europe people would
carry lanterns carved in turnips. In America, on

Mi lenne az ideális munka számomra? (Sab)

the other hand, pumpkins with candles inside
them were more common.
Nowadays Halloween is not usually regarded
as a religious holiday. It is primarily a fun day
for children. Children dress up in costumes like
people did a thousand years ago. But instead
of worrying about evil spirits, they go from
house to house. They knock on doors and
say “trick or treat.” The owner of each house
should treat them to some candies, otherwise
they might get tricked.

Balázs Csenge és Ország Liló (9.a)

Viccek
– Mi van a Schobert Norbi-féle fogyókúrás
betűtésztában?
– Szóköz.

csónakkal, belógatják a csalit, majd leülnek.
Egy félóra múlva megkérdi a gyerek:
– Édesapám, miért lebeg a csónak a víz tetején?
– Azt én nem tudom – mondja az öreg.
Eltelik egy újabb félóra.
– Édesapám, a halak hogyan tudnak levegőt
venni a víz alatt?
– Hát azt én nem tudom – feleli az öreg.
Kis idő múlva:
– Édesapám, miért kék az ég? – kérdi a gyerek.
– Azt nem tudom – mondja újra az öreg.
– És édesapám, nem baj, hogy ilyen sokat kérdezek?
– Nem baj, fiam, ha nem kérdezel, akkor nem
is okosodsz!

viccek

Chuck Norris elszámolt végtelenig. Kétszer.
Chuck Norris megcsinálta az összes fekvőtámaszt.
Chuck Norris 10 perc alatt lefutotta a Coopertesztet.
Mikor Bell feltalálta a telefont, már volt két
nem fogadott hívása Chuck Norristól.
Chuck Norris gyakran jár a kórházba vért adni.
Soha nem a sajátjából.
Chuck Norris tele tárral is játszott már orosz
rulettet. Nyert.
Chuck Norris osztható nullával.
Chuck Norris egyedül is tud kánonban énekelni.
Chuck Norris ha beleesik a vízbe, nem lesz
vizes. A víz lesz Chuck Norrisos.

2016
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Elviszi a székely a fiát horgászni. Kieveznek a

– Fázik a kezem.
– Akkor tedd zsebre!
– Nem tudom, ott van a kesztyűm!
– Te haver, engem mindig kizár az asszony
a lakásból, ha részegen megyek haza. Mit
tegyek, nincs valami ötleted?
– Én azt szoktam csinálni, hogy bekopogok,
levetkőzöm, beadom a ruháimat az ajtón, és
nincs az az asszony, aki hagyná,
hogy a férje meztelenül ácsorogjon az utcán.
Legközelebb mikor találkoznak,
kérdi a másik:
– Nos, bevált a tervem?
– Hát, csak részben... Bekopogtam, levetkőztem, beadtam a
ruháimat az ajtón, az becsukódott, ám ekkor hirtelen bemondta egy hang, hogy „Széll Kálmán
tér következik...”

Nyelvi sarok

At babtism of a baby.
Minister: “His name, please.”
Mother: “Randolph Morgan Montgomery Alfred Van Christopher McGoof.”
Minister (to assistant): “A little more
water.”
„Mami möchtest du ein Eis?”
„Nein.”
„Na, gut. Jetzt fragst du mich!”

Mi volt előbb: a tyúk vagy a tojás? (Hätte)
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Ifjú Tehetségek

Interjú egy messze kiváló versenyaerobikossal

Hajdú Kata a 10.d osztály tagja, és egy
különleges sportot űz. Vele beszélgettünk
arról, hogy pontosan milyen is ez az ága a
versenyzésnek.

beszámoló

– Szóval versenyaerobik. Miért éppen ezt a
sportágat választottad?
– Kis koromban, azt hiszem 5 éves voltam, egy
táborban láttam egy lányt táncolni. Ő mesélt
nekem erről a sportról, ami a tánc és a torna
keveréke, s nagyon megtetszett. Anyummal
megbeszéltük, hogy akkor kipróbálom, és ott
ragadtam.

– Megválaszoltad a következő kérdésem is,
hogy mióta csinálod, ezek szerint elég régóta.
– Igen, 11 éve.
– A versenyzést mikor kezdted?
– 10 éve.
Majdnem rögtön azután, hogy
elkezdtem.
– Milyen versenyekre szoktatok járni?
– Sok országos versenyre, országos diákolimpia, VB-k, EB-k, nemzetközi versenyek. Nagyon
szeretek versenyezni.
– Milyen helyezést szoktál elérni?
– Az országosokon álltában sikerül az első helyen
végezni, a nemzetközi versenyeken 15 alatt, de
voltam már hatodik is, meg csapattal negyedik.
– Ez egy állandó csapat?
– Nem, minden évben más a korosztály, és változnak a csapattagok, de van egy válogatott állandó csapat.

– Mióta vagy válogatott?
– Három éve.
– Hányszor van egy héten edzésed?
– Négy vagy öt szokott lenni, ezek 3 órásak. A
válogatott edzések még nem kezdődtek el,
ezért még nem annyira kemény. Versenyek előtt
vannak maratoni edzéseink is, azok 7 óráig tartanak.
– Tervezed továbbra is folytatni, esetleg még
komolyabban?
– Igen, a közeljövőben biztosan, igyekszem,
amennyire lehet, kihozni magamból a maximumot.
– Később foglalkoznál ezzel?
– Nem, azt nem. Nem szeretnék edző lenni.
– Előfordult már, hogy úgy érezted, abba
akarod hagyni?
– Igen, még nagyon az elején, rossz volt az edző,
nem szerettem, de aztán kerestünk egy másik
egyesületet, és azóta is itt vagyok. Megérte a
sok munka.
– Milyen kapcsolatod van a csapattal, illetve
az edzőkkel?
– Nagyon szoros kapcsolatom van a csapatommal, hisz együtt versenyzünk, küzdünk, utazgatunk. Az edzőkkel is jóban vagyok nagyon. Több
edzőnk van, és az egyikkel külön nagyon jó a
viszonyunk. Nagyon figyel ránk, az érzéseinkre,
kikéri a véleményünket, nagyon sokat beszélgetünk.
– Az jutott még eszembe, hogy fiúk is járnak
oda hozzátok?
– Igen, van néhány fiú, de nem gyakori. Általában ők tudják a leglátványosabb elemeket a
páros gyakorlatokban is.
– Mi az, amit elmondanál még az elmúlt 11
év alapján?
– Talán azt tudnám mondani, hogy a szenvedélyemmé vált. Az életem része, és a közeljövőben
nem tudom elképzelni nélküle az életem.

Annuska
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Mi is tulajdonképpen a világ, a világmindenség, meg minden nagy kérdése, ha a
válasz a 42? (Ford Perfect)

Iskolai megemlékezés az 1956-os forradalomról 2 0 1 6
Az 1956-ról való megemlékezést idén – a forradalom 60. évfordulója alkalmából – az Óbudai Kulturális Központban tartottuk. A műsor
szervezői és szereplői rendhagyó előadással
készültek: a Nagyapám naplójából című színdarabot adták elő Móczárné Köves Eszter tanárnő
rendezésében. Érdekes volt, hogy az eddigi
évek műsoraihoz képest most egy összefüggő,
zenés történetet láttunk. Közvetlen hangulatával

visszarepített minket a múltba, és olyan magával
ragadó volt, hogy azt érezhettük, már nem is áll
olyan távol tőlünk ez az időszak. Az előadást iskolai ünnepségeken talán még soha nem hallott
vastaps köszöntötte, és többen voltak olyanok is,
akik az első előadás megtekintése után a másodikra is ott maradtak az OMK-ban. Köszönjük az
élményt!

A Nagy Északi Háború
Érdekelnek a háborúk, vagy csak Oroszország
történelme vonz? Bármelyik is, a tökéletes helyen
jársz! Az egész úgy indult, hogy I. Péter, az akkori
orosz cár, 1700-ban megtámadta Svédországot.
Persze a háború nem csak annyiból áll, hogy átmasírozol egy másik országba, és harcolgatsz kicsit, hanem komoly csatákat kell vívni, területeket
foglalni.
Ahhoz, hogy Oroszország mutassa, méltó a
hódító címre, lengyel szövetségesei segítségével elfoglalta Livóniát (a mai Észt- és Lettországot).
Svédország sem volt rest javítani pozícióit, ezért
XII. Károly király megszállta Dániát, s a dán flotta
a harcban majdnem teljesen megsemmisült.
1701-ben Károly felszabadította Livóniát az orosz elnyomás alól, és egy évvel később elsöprő
győzelemmel vette be Krakkót és Varsót. Három
év alatt meghódította a teljes országot, és megfosztotta a királyt a rangjától. Péter, aki ezt nem
nézte jó szemmel, 1706-ban Erős Ágost, a lengyel király és szász választófejedelem segítségére
indult, de ez a hadjárat a svédek áthatolhatatlan

falába ütközött. Elérkezett 1708, és Károly az
oroszok felé vette az irányt. A poltovai csatából
az oroszok kétszeres túlereje és a gyenge svéd
utánpótlás miatt Péter került ki győztesen.
Károly Törökországba menekült, ahonnan csak
1714-ben tért haza. A történtekből semmit nem
tanult, két évvel később már háborúzott, majd
Fredrikshald ostrománál meg is halt. Ez Svédország bukását jelentette. 1721-ben írták alá a
nystandi békét, melyben Svédország az oroszok
javára nagy területekről mondott le.

beszámoló

Fortocska (форточка) – ablakocska
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Márkus András, Papp Dániel (10.b)

Hol lesz az after reggel 6-kor? (Vilmosking)

11

beszámoló
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,,Kezed életet menthet”

Az Európai Újraélesztési Társaság felhívása alapján idén október 16-án is megtartották számos
országban a Restart a Heart Day programot,
amelyhez a Magyar Resuscitatios Társaság
(MRT) közreműködésével hazánk is csatlakozott
a ,,Kezed életet menthet” rendezvénysorozattal.
Magyarországon minden órában meghal valaki
hirtelen szívmegállás miatt. Az MRT célja a váratlanul bekövetkező keringésmegállások ellátása
és az elkerülhető halál megelőzése a társadalom
minden tagja számára. Ehhez azonban szükséges az eszköz nélküli újraélesztés technikájának
elsajátítása és rendszeres begyakorlása. Ezen a
napon országszerte számos helyszínen: kórházakban, a megyeszékhelyek mentőállomásain, a
Magyar Vöröskereszt megyei szervezeteinél, általános- és középiskolákban, művelődési házakban bővíthették újraélesztési tudásukat és készségeiket az érdeklődők.
A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
meghívta az Árpád tanulóit erre a napra, végül
hatan voltunk jelen. A Klinikai Demonstrációs

Egység két instruktora (dr. Sabjanicsné Zsosa
Éva, Kiss Edit) irányítása mellett megtanultuk
az eszköz nélküli alapszintű (BLS) újraélesztés
technikáját. Örömmel fogadtuk, hogy Kis Róbert
igazgatóhelyettes tanár úr megtisztelte jelenlétével a rendezvényt.

A gólyahéten minden reggel 7 órára kellett
megérkeznünk az iskolába. Hullafáradtan leültünk a helyünkre, és vártuk a felügyelőinket.
Mikor először beléptek a terembe, mindenki ujjongott, mert Noémit és Levit kaptuk segítőknek.
Jobbá tették a kora reggeleinket.

A gólyahét legfontosabb napja a péntek volt.
Minden ott dőlt el. Először elő kellett adni a darabunkat. Egész héten vért izzadva készültünk
az előadásokra. A bemutatót a 7.c kezdte, majd
mi folytattuk. Minket a 9.d osztály követett, és
a bemutatók sorát a 7.b zárta. Mikor az összes
produkció véget ért, a zsűri elvonult egy megbeszélésre. Közben mi sem pihenhettünk, mert
a felügyelőinket elrabolták. Mivel imádtuk Levit
és Nonót, aggódva elkezdtünk nyomokat keresni, mint ahogy mindenki más is. Okosabbnál
okosabb és viccesebbnél viccesebb ötleteket
gyűjtöttünk. Végül ki tudtuk szabadítani őket.
Mikor a feladatot elvégeztük, a zsűri már a
nagyelőadóban várt minket. A gólyahetet hirdették ki először. A nyertes a 7.a lett, azaz mi. Aztán

Sabjanics András (11.a)

A mi gólyahetünk

Minden nap beosztottak minket párokba, és
újabb és újabb feladatokat adtak nekünk. Volt
egyszerűbb és nehezebb feladat is, de megküzdöttünk velük. A kedvenc feladataink közé tartozott a versírás és a mesehősök keresése. Persze
a hét folyamán időt kellett szánni a színdarabra
is. Az első napokban kínszenvedés volt a próba,
de ahogy telt az idő, egyre jobban éreztük a
győzelmet a kezünkben.
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A jelenlévők megerősítették a program
szervezőit abban, hogy a jövőben is tovább
vigyék ennek a napnak a fontosságát és mondanivalóját. A Klinikai Demonstrációs Egység és
dolgozói pedig ez úton is megköszönik az aktív
részvételt!

Vennék magamnak sok-sok pandamacit. (Fábos Liza)
Hogy ehetnék úgy sokat, hogy vékony legyek? (pacsirta)

a különdíjakat osztották ki. Nagyon sok tehetséges diák volt az előadásokban. Végül a gólyabál
eredményét hirdették ki. Mivel az összes darab
nagyszerű volt, ezért tudtuk, hogy nagyon szoros
lesz a verseny. A győzelem a miénk lett. Kaptunk
tortát, és mikor felmentünk a termünkbe, nagyon büszkék voltunk magunkra. Ezek után egy
hatalmasat buliztunk.
Ha egy olyan osztályzatot kéne adni a programra, amit mi kapunk a dolgozatainkra, akkor csil-
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lagos ötöst érdemelne, mert a DT-sek feledhetetlen élményeket és emlékeket adtak nekünk.

Takács Emese (7.a)

Őszi DT-tábor
Ebéd után szabadidőt kaptunk, és felfedezhettük
Vác belvárosát, ahol éppen különféle programokat rendeztek: így hallgathattunk koncerteket,
volt kirakodóvásár, kürtőskalács és sült oldalas.
Természetesen többen is ellátogattunk a főtéren
található fánkozóba is.

Vacsora után a gólyahét-gólyabál szervezői
összedugták a fejüket, hogy még tökéletesítsenek a programon. Vasárnap reggel pedig
még egy utolsó megbeszélést tartottunk, ahol
bályzatáról, valamint az iskoláról beszélgettek,
a többiek pedig a gólyabál szervezésével foglalatoskodtak. Az este nem csak munkából állt,
különböző csapatépítő játékokat játszottunk,
hogy jobban összeszokjon a csapat, és megismerjük az újonnan érkezett tagokat.
Másnap reggel mindenki fáradtan érkezett
a megbeszélésre, de a lelkesedés és a nagy
mennyiségű teabevitel mindenkinek erőt adott.
Szó volt az iskola felújításáról, az ablakcseréről,
az első félév programjairól, valamint a felmerülő
problémákról. Ezen kívül felmerült az év végi
díjazás átütemezésének kérdése, valamint új
díjak bevezetése is. Megbeszéltük a DT-szoba
házirendjét, és az Árpád napokra is érkeztek már
ötletek.

beszámoló

Immár harmadik éve szolgál a DT-tábor helyszínéül Vác. Péntek délután indult a vonatunk a
Nyugatiból, és egy órán belül el is érkeztünk úti
célunkhoz.
Elfoglaltuk szobáinkat – a kisebbek a fiúkollégiumban, a 11-12.-esek pedig a lánykollégiumban
kaptak szállást. Utána megvacsoráztunk, majd
teli hassal nekiláttunk a feladatoknak. Az újoncok Lőrincz tanárnővel a DT működéséről, sza-

a házirendről és a diákjogokról tárgyaltunk. Dél
körül hazaindultunk, így már otthon fogyaszthattuk el a vasárnapi ebédet. Szerintem mindenki
nagyon jól érezte magát a hétvégén, és számos
dolgot sikerült megbeszélnünk, reméljük, a terveink könnyen megvalósulnak!

Bajmóci Vivien (11.a)

Megkérdeznék egy kék szemű embert, hogy mit szólna hozzá, ha hirtelen
bebarnulna a szeme.
(Sárika)
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DT
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(legalsó sor) Marozsák Hédi, Koltai Sára, Reinhardt Bora, Fiar Mitra, Kovács Róza, Székely Áron; (2. sor) Botyánszki Anna, Bundik
Barbara, Szabó Rebeka, Rátki Barnabás, Kocsán Petra, Szőllősi Brigitta, Walter Vivien; (3. sor) Csányi Péter, Antal Laura, Nevihostényi
Marcell, Schlosser Ilona; (4. sor) Szomolay Tibor, Rettich Ágota, Bajmóci Vivien, Lőrincz Andrea, Móra Dominik (elnök), Dióssy Anna,
Földes Anna, Erdős Anna, Sipőcz András; (5. sor) Peőcz Richárd, Szentpéteri Liza, Németh Zsuzsanna, Mester Barbara, Keresztes
Fanni, Facskó Máté; (6. sor) Radványi Róbert, Földes Artúr, Vidákovits Anna, Husi Kitti, Krajczár Blanka, Korycki Vanda, Tóvári Sára,
Perecz Petra, Lővei Vera, Tóth Balázs; (7. sor) Tóth Gellért, Icsei Gergely, Bereczki Réka, Tóth Fanni, Pál Elza, Gáspár Noémi;
(legfelső sor) Szili Maximilián, Garai László, Mudra András, Fazekas Levente, Sumicz Benedek, Sajerli Bence.

Rendhagyó matekóra a Fővárosi Nagycirkuszban 2 0 1 6
Minket, a 9.c tt-seit érte elsőként az a megtiszteltetés, hogy Számadó tanár úrral elmehettünk a Fővárosi Nagycirkuszba, és megnéztük a Lúdas Matyi a cirkuszban című előadást,
majd részt vettünk az azt követő rendhagyó
matekóráján.
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beszámoló

A műsor előtt Fekete Péter (tényleg ez a neve )
igazgató úr nagyon kedvesen fogadott minket. Kardos Kata cirkuszpedagógiai koordinátorral pedig megbeszéltük, hogy mi is fog történni ezen a délutánon, és már kezdődött is
az előadás.
A mindenki által ismert történetbe nagyon
ötletesen vették bele a cirkuszi számokat, semmi nem hiányzott, ami egy rendes
cirkuszi előadásban benne van: volt zsonglőr,
kígyóbűvölő, artisták, minden, amit el lehet
képzelni. Mélyebb mondanivalóval bírt a hét
erény (szelídség, hűség, szorgalom, alázat,
tisztaság, egyensúly és irgalom) megjelenése
a hét lúd személyében.

A mese végét Fekete Péter igazgató úr egy
kicsit átrendezte. Matyi (személyes örömömre)
irgalmas volt, és elengedte a harmadik verést!
Végül mindenki megtalálta a párját, ahogy az
a mesékben lenni szokott. Nagyon tetszett
az előadás, és szerintem nem csak nekem, hanem a többieknek is.
Egy rövid technikai szünet után kipróbálhattuk a cirkuszi kellékeket, karikákat, trapézt,
buzogányokat, labdákat, és már kezdődött
is a Számok a porondon című óra. Beszéltünk a meseszámokról, prímekről, számtani
és mértani sorozatokról, hatványokról, oszthatóságról, mindezt azért, mert előfordultak
az előadásban. Jó hangulatú, érdekes óra volt,
mindenki jól érezte magát.

Mielőtt eljöttünk a cirkuszból, a Tanár úr feltett
nekünk egy elgondolkodtató kérdést: Összefüggésbe tudjuk-e hozni a hetedik ludat a
2016-os évvel? Kíváncsi vagyok, Ti tudjátok-e
a választ (ld. lent)!
A csoport nevében szeretném megköszönni ezt a csodálatos délutánt Fekete Péter
cirkuszigazgató úrnak és munkatársainak, valamint Számadó László tanár úrnak, aki nélkül
nem jöhetett volna létre ez a mesés matekóra.
Köszönjük, tanár úr!
Husi Kitti (9.c)

Ferenc pápa az irgalmasság szentévét hirdette meg 2016-ra, és ahogyan a cikkből is
kiderült, az előadásban a hetedik lúd az irgalmasságot személyesítette meg.

Miert nincs egy Kovács Nóri kaliberű barátnőm? (A Huszti)
Voltak-e sárkányok? (Pamuki Martin)

15

Árpád G

aléria

Érzelemkép

Minden olyan művészi megnyilvánulást, mely az alkotó szubjektív reflexióinak kifejezésére
helyezi a hangsúlyt, expresszívnek nevezhetünk. Az a művészi irány az
expresszionizmus, mely a 20. század elejétől céljának tekintette, hogy a valóság látszatának puszta ábrázolása helyett a valóságos érzéseit, gondolatait fejezze ki, lehetőleg közvetlenül, minden megkötöttség nélkül.
Az órán egy-egy érzelmet jelenítettek meg vizuálisan a gyerekek, színek és betűformák segítségével.
Fontos szempont volt, hogy a szó jelentése és a képi nonfiguratív elemek egymás hatását kiegészítve
felerősödjenek, és ezzel a nézőben is hasonló érzelmeket idézzenek fel.
Svarczné Micheller Erzsébet

Albert Hanna (10.b)

Csizmadia Tamás (10.b)

Földes Anna (10.c)

Illés Eszter (10.c)

Ötvös Bernadett (10.c)

Pongrácz Rita (10.a)

Szirmai Adrienn (10.c)

Áts Laura (10.c)

