ÁRPÁD LAPOK
Az Árpád Gimnázium lapja

Túraszakosztály
Darmstadt
Kapcsolda

XII. évf. 6. szám – 2017. április

beköszöntő

2 0 1 7„Még jobban szeretlek azért, mert azt hiszem, csakis önmagamért kedveltél meg, s nem befolyásolt semmi más.”
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(John Keats)
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Tegyük fel, hogy kő-papír-ollózol valakivel. Már
játszottatok két kört: egyet te nyertél, egyet az
ellenfeled. Minden a következő körtől függ.
Az ellenfeled eddig kétszer mutatott követ. Ha
harmadjára is követ mutat, két lehetőség tűnik
kedvezőnek. Az egyik, hogy követ mutatsz,
így döntetlen lesz, amit vagy elfogadtok, vagy
játszotok tovább. A másik, hogy papírt mutatsz, így nyersz. Mit fogsz mutatni? Annyi gondolkodási időd van, ameddig elolvasod ezt a
cikket, akkor döntened kell!
Hogyan döntsek? Mi a befolyásoló tényező?
Nap mint nap hallunk, esetleg teszünk fel magunknak ilyen kérdéseket. Ez nem meglepő,
hiszen percenként döntünk valamiről. Jobbra
vagy balra forduljak? Málnás vagy sima Túró Rudit
egyek? Tanuljak a következő dolgozatra? Követ
mutassak? Habár ezek nem tipikusan „életbevágó” kérdések, mégis megannyi tényező
gyakorol hatást arra, hogyan válasszunk... A
konyhába megyek, jobbra fordulok. Sima Túró
Rudit veszek, azt jobban kívánom. Nincs gond,
meglesz a jó jegy év végén is, ezért nem tanulok.
Mialatt eldöntjük, mit válaszolunk ezekre a kérdésekre, még sokkal több összetevő befolyásol
minket.
A befolyásolásnak több formáját ismerjük. Találkozunk vele a politikától kezdve, az üzleti világon, állásinterjúkon és a divaton át, egészen
addig, hogy kettőnk közül ki érdemelné meg
jobban az utolsó kocka csokit. A 21. században pedig a technika és az internet még több
lehetőséget kínál. A „jó” reklámok minden
egyes részlete terel minket valamilyen irányba.
De miért? (Egyből beugrott az a bizonyos hangsúlyozás a TV-s reklámból?) A reklámpszichológia megfigyel, hatást kelt, befolyásol. Egy reklám legtöbbször az érzelmi intelligenciára hat
(pl. kiskutyák), a szakértői hatást veszi igénybe
(pl. orvosok ajánlásával) vagy az adok-kapok
(pl. ingyenes termékpróba), esetleg a „nehéz
nemet mondani” (pl. önmagára is gondolnia
kell) csapdába csalja a vevőket.
Habár a hirdetésekről tudjuk, az a feladatuk,
hogy rábeszéljenek minket valamire, ezekkel a
módszerekkel nem merül ki a befolyásolás eszköztára. Tényleg! Inkább papírt mutatnál? Na
jó, nem szeretnélek sürgetni, még van időd.

Idő, időjárás... Hányszor mondjuk, hogy az
időjárástól rossz a hangulatunk. De a percekben
mért idő is befolyásolhat minket, sok olyan döntés van, amit lehetetlen hirtelen meghozni. Két
ember első találkozásakor is számos tényezőtől
függ, milyen kép alakul ki bennük a másikról. Ha
azonosságot vagy hasonlóságot találnak, nagyobb bizalommal fordulnak egymás felé, így
hamarabb megnyílnak egymás előtt. Interneten
pedig a tömegeket egyszerűbb befolyásolni.
Gondoljunk csak arra, mennyi valótlan hír kering a neten, mennyien hisznek a pletykáknak, és
döntenek úgy, továbbadják őket. Ha tömegeket
lehet, miért ne lehetne saját magunkat befolyásolni? Rendet rakok a szobámban! Bár ez egy
könnyen betartható ígéretnek tűnik, sokszor
érezzük úgy, a külső tényezők befolyása erősebb
a saját elképzeléseinknél. Ha ez zavar minket,
tudatosan is tehetünk ellene. Például mielőtt
belépünk egy szupermarketbe, bevásárlólistát
írunk, amitől később sem térünk el.
Sokan tesznek egyenlőséget befolyásolás és
manipuláció között, így negatívnak érzik mindkét módszert. Viszont a manipuláció során észrevétlenül változtatják meg az ember valamihez
való hozzáállását, véleményét, míg befolyásoláskor egyfajta meggyőzés történik. A kérdés
inkább az, milyen cél elérésére használjuk ezeket
az eszközöket...

Szóval? Kő? Papír? Melyiket mutatnád? Az ollóra
nem is gondoltál, mert az első bekezdésben
nem olvastál olyan lehetőségről? Csak annyit
írtam, ha követ mutat az ellenfél. És ha az ellenfeled valójában mást mutat? Vagy éppen az
ollót hiányoltad? Felmerült benned, hogy azt
mutasd? Vagy talán éppen ez a kis trükk befolyásolt?
Mlynarik Julcsi (11.d)

A hónap fotója
167 km/h
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fotó

A 42 éves Markus Stöckl időről időre megdönti a saját biciklis sebességrekordját, amit
általában egy vulkán oldalán lefelé biciklizve állít fel. Február elején a chilei Atacamasivatag egyik lejtőjén gurult le 167 km/h sebességgel. A hegy 3972 méter magas hegyet 45 fokos dőlésszöggel az indulásnál, és az aljáig csak 1,2 km-es,
sima úttal. Stöckl speciális sisakot és légzsákkal ellátott védőruhát
viselt, a bringa viszont teljesen sztenderd volt, egy bármelyik boltban kapható downhill-kerékpár bármilyen módosítás nélkül. Ne
próbáljátok utána csinálni!
Ebbe a rovatba is küldhettek különleges, érdekes, szép fotókat!

KÉP-MÁS

A márciusi számban megjelent képünkön egy mészkőben rögzült kagylólenyomat látható.
Hát ez mi lehet?
fotó: Terjék Dóra (14.a)

KI EZ?

Előző számunkban Kovácsik Antal tanár úr gyermekkori fotóját
láthattátok.
Hát ezen a képen ki lehet?

A hónap kérdése: Ha egy dolgot vihetnél magaddal egy lakatlan szigetre, mi lenne
az? Miért?
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tanári interjú
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Kérdezd másként

Pogányné Miskolczi Enikő tanárnő

– Hogyan választotta a tanári pályát?
– Szüleim is tanárok, munkájuk nagyon megtetszett. Őszintén szólva az eredeti ötletem
az volt, hogy idegenvezető leszek. Miután megszereztem a szükséges papírokat,
idegenvezetőként kezdtem el dolgozni a
nyár elején, s nagyon élveztem. Végig dolgoztam a nyarat, s folytathattam volna ezt a
pályát. Egyszer azonban a Tisza-parton sétálva
éppen elfogyott a fagylaltom, és felnézve láttam, hogy egy szimpatikus gimi előtt állok.
Eszembe jutott anyukám mondása, ha már van
egy diplomám, próbáljam ki, milyen tanítani.
Bementem, az Igazgató Úr nagyon kedvesen
fogadott, azzal próbált odacsábítani, hogy van
egy nemzetközi hírű kórusa az iskolának, s ha
annyira szeretek utazni, legyek a tolmácsa, és
világot láthatok. Amit ígért, azt be is tartotta,
úgyhogy a kórussal utazgattam, és belejöttem a tanításba is. Először nem ment könnyen
a dolog, a mostani tudásom ismeretében emlékszem, hogy rengeteg marhaságot csináltam, de
nagyon toleráns volt a környezetem. Tulajdonképpen két évbe telt, mire tényleg tanárszerűnek
éreztem magam.

– Hogyan került az Árpádba?
– Ez egy kalandos történet. Férjem már 8 éve
dolgozott Budapesten, gyakorlatilag távházasságban éltünk. Gondoltam, már tényleg
ideje követni az uramat, és feljöttem hozzá
augusztus végén. Szeptemberben megjelent
az iskola álláshirtetése, angol-spanyol szakost kerestek. Mivel én angol-orosz szakos
vagyok, meg sem pályáztam, gondoltam, esélyem sincs bekerülni. Telt-múlt az idő, és egy
péntek hajnalon úgy döntöttem, hogy tulajdonképpen annak nincs esélye, aki nem adja
be a pályázatot. Így reggelre megszületett a
dolog. El is feledkeztem az egészről, úgyhogy
aznap délután, amikor megláttam az Igazgató
Úr levelét, nem hittem a szememnek. Ezek a
dolgok hónapokig eltarthatnak normál esetben. Hétfőn eljöttem állásinterjúra, és olyan
volt az egész, mint egy mese. Amikor később
érdeklődött a volt szolnoki főnököm, hogyan
sikerült Budapesten elhelyezkednem, ő is azt
mondta, hogy tulajdonképpen bekerültem a
Kehelybe.

– Miért éppen az angol szakot választotta?
– Az volt a kedvenc tantárgyam. Jól ment az
orosszal együtt. Orosz tagozatos iskolába jártam, így már 8 éves korom óta tanultam oroszt.
Mivel az idegen nyelv terén voltak sikereim, adta
magát a dolog. És mint mondtam, idegenvezető
akartam lenni eredetileg, ehhez az angol nagyon
kellett.
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„Bicskát. Hogy élelmet tudjak szerezni.” (Falusi leány)

tagozatán.
– Ha elutazhatna valahova, hova menne és
miért?
– Szívesen mennék Portugáliába, mert sok
ismerősöm járt ott, és mindenki szuperlatívuszokban mesél róla.

– Milyen zenét hallgat, és mit táncol?
– Társastáncolok, bár aki nem ismer, nem
nagyon hiszi el rólam, mert rossz a tartásom.
A kedvenc táncaim az argentin tangó és a
shag. A zene, amit hallgatok, a hangulatomtól
függ. Szeretem a klasszikus zenét is, de általában amikor hazamegyek, bekapcsolom a
Sláger FM-et, és sokszor erre táncolok egyet,
illetve fölteszek valamilyen CD-t, és lejárok egy
paso-doble-t. Ezzel kiadom magamból a napi
feszültséget. De ha úgy adódik, naprakész
vagyok, Music FM-et is szívesen hallgatok, ez
tényleg az aktuális hangulatom függvénye.
– Ha egy lakatlan szigetre kerülne, mely
három dolgot vinné magával?
– A lakatlan szigetről mindenképpen egy
pálmafás, kókuszdiós hely jut eszembe, s
mivel nálam első az egészség, mindenképpen vinnék magammal több tonna naptejet,
mert nem szeretnék bőrrákot kapni. Azután
vinnék valamilyen zenelejátszó készüléket,
ami napelemmel működik, mert zene nélkül
nem tudnék meglenni. És mellesleg vinnék
magammal egy férjet is.

tanári interjú

– Hogyha esetleg úgy alakulna, hogy más
szakmában helyezkedne el, az idegenvezetőséget választaná?
– Gondolom, megpróbálnék újra idegenvezető lenni, de mivel ez szintén rendkívül
fárasztó szakma, inkább a fővárosban vezetnék
csoportokat.
– Ha megnyerné a lottót, mire költené? Folytatná a munkáját?
– Biztos, hogy folytatnám, de csak hobbiból.
Szeretnék egy szép villát, valahol a budai
hegyekben, azt berendezném, és a többi pénzt
a bankban tartanám. Később egy jó pohár
pezsgő mellett elgondolkoznék, hogy vajon mit
is csinálnék a betéttel.
– Mivel tölti a szabadidejét?
– Esténként sétálok, olvasok, TV-t nézek. Minden hétvégén Szolnokon vagyok, ahol egy
társastánc klub tagjai vagyunk a férjemmel, új
táncokat tanulunk, illetve gyakorlunk a bemutató vizsgákra.
– Milyen TV-műsorokat néz?
– Nagyon szeretem a krimiket, úgyhogy mindig megnézem az NCIS-t. Másrészt az Washingtonban játszódik, ezért közben kicsit nosztalgiázom is, mivel egy időben ott tanultam.
Az volt életem egyik legboldogabb korszaka.
– Milyen könyveket olvas?
– Most könnyedebb regényeket olvasok, mert
eléggé nehéz volt megszoknom a váltást.
Nem az iskola miatt, hanem úgy egyáltalán azt,
hogy Budapestre kerültem. Őszintén szólva
nagyon szeretem a városomat, Szolnokot, ahol
legutóbbi munkahelyemen 17 évig tanítottam.
Kezdetben nagyon hiányoztak az ottani tanítványaim, de azért ez az iskola kárpótol. Szerintem igaz, amit a környezetem mond, hogy
óriási nagy szerencsém van.
– Mit tart az életben a legfontosabbnak, és
miért?
– A családot és a munkát. Mindkettőt egyszerre,
mert ha csak az egyik valósul meg, akkor úgy
érzem, nem tud az ember teljes életet élni.
– Ha valamivel megváltoztatná az oktatási
rendszert, mi lenne az?
– Visszavezetném a régi érettségi és felvételi rendszert, valamint sokat gyakoroltatnám
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Mesi, Sárgarózsa (10.c)

„Egy barátomat. Vagy egy téli gyufásdobozt.” (Tim)
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Gombár bemutató
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válogatás

Március 31-én a szokásos nagy sikerrel zajlott
le a kezdő osztályok színdarab bemutatóinak
versenye. Négy nagyszerű előadást láthattunk.
Következő számunkban részletesen is beszámolunk a rendezvényről, most a díjazottak listáját
közöljük.
Legjobb előadás: 7.a (A palacsintás király),
Közönségdíj: 7.b (Az Y színház esete Rómeóval),
Legjobb női főszereplő: Reinhardt Bora (7.c,
Liza), Legjobb férfi főszereplő: Mravinac Bálint
(7.c, Munk Péter), Legjobb női mellékszereplő:
Marozsák Hédi (7.a, Derelye), Legjobb férfi
mellékszereplő: Rákosi Levente (7.b, Puck),
Legjobb díszlet: 7.a, Legjobb jelmez: 7.c, Legjobb rendező: Móczárné Köves Eszter (7.c, A
hideg szív), Legjobb dramaturg: Nagy Boglárka
(7.b), Legeredetibb szövegkönyv: Simon Péter
(9.d, Asztromédia), Legjobb koreográfia: 7.b,
Legjobb csoportos jelenet: 9.d (űrhajó-indítás),
Legjobb különleges effektek: 9.d, Kiemelkedő

csoportos jelenet: 7.b (tücsök-kórus), 7.c
(manók tánca és tündérek tánca).
Kiemelkedő színészi alakítások: 7.a – Lampek
Ármen (Csöröge), Járai Luca (Derelye lánya),
Zauer Kristóf (Fasírt generális), Takács Emese
(Aprólék hercegnő), Markos Máté (Lapocka
Benő), Kovács Róza (Lapockáné), Németh Anna
(Kökényszemű), Illés Gergő (Ákombákom);
7.b – Zentai Enikő (Asszisztens), Fazekas Tamás
(Konferanszié), Wiegandt Márk (Rendező), Balasi
Borbála (Tanárnő); 7.c – Paul Zsófia (Péter anyja),
Paták Balázs (Üvegmanó), Sajerli Balázs (Manó),
Arató Balázs (Tölgyfa), Farkas Hanna (Énekes); 9.d
– Bednarik Gergő (Szociopata), Mohai Flóra (Robot), Telek Dorottya és Fritz Dávid (Szerelmesek),
Merth Borbála (Félénk teleportáló), Nagy Bálint
(Alvilági vásárló), Bányász Márton (Kétes erkölcsű
mérnök), Vizér Mátyás (Idegenekkel cimboráló).
Minden díjazottnak gratulálunk!

Fővárosi komplex rajzverseny
Szép sikert ért el Adlovits Kinga (9.c) és Kun Domán (9.a) az idei Fővárosi komplex rajzversenyen,
ahol a 6., illetve 8. helyezést szerezték meg. Itt látható munkáikkal érdemelték ki a döntőbe
jutást.

Adlovits Kinga: Narancs havas falu

Impresszum

Kun Domán: O tempora, o mores!
(Micsoda idők, micsoda erkölcsök!)

Az Árpád Gimnázium iskolaújságja, XII. évfolyam, 6. szám. Megjelenik: tanévente hétszer.
Email: arpadlapok@gmail.com. Írták, rajzolták, fényképezték: Bajmóci Vivien, Bata Emese,
Földes Anna, Gáspár Noémi, Geiszelhardt Réka, Keresztes Fanni, Móra Dominik, Mlynarik
Júlia, Orendács Petra, Ötvös Betti, Reichenbach Eszter, Südi Júlia, Svarczné Micheller Erzsébet,
Szalai Bettina, Székely Áron, Sziliné Dienes Irén, Szomolányi Krisztina, Sztojcsevné Fekete
Mária, Tajtiné Váradi Emőke, Terjék Dóra. Design és tördelés: Zisis Christoforos. Felelős
tanár: Koncz Levente. Nyomdai kivitelezés: OBR2000 Kft. Felelős vezető: Kutrovich Zsolt. A
címlapon: Túra a Gyadai tanösvényen (2016. december). Fotó: Tajtiné Váradi Emőke.
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„Sok kaját.” (haspok)

Sítábor

2017
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A sítábor minden Árpádos diák számára egy
feledhetetlen és különleges élmény. A kaland
a buszúton kezdődött, ahol már csoportokban
beszélgettünk önfeledten nevetgélve. A szállásra érkezve örömmel fedeztük fel, hogy a hely
rengeteg lehetőséget kínál a síelésen kívüli
időtöltésre is. Már az első délután és este remek
hangulatban telt.

koztató feladatokra is megtanítottak minket.
A köztes időben volt lehetőségünk a szabad
síelésre is – a hüttében való pihenés mellett.
A sítábor ideje egy csodálatos hét volt, és mindenkinek bátran ajánlom az elkövetkezendő
évekre!

beszámoló

A tábor leglényegesebb része azonban csak
másnap reggel kezdődött: a síelés! A figyelmes
síoktatók csoportokba osztottak minket tudásunk szerint, hogy még nagyobb élménnyé
tegyék a sportos napokat. Minden csoportban
kiváló hangulat uralkodott, és a csúszások közti
holtidőkben sem volt csöndes pillanat. Minden
délelőtt és délután síeltünk néhány órát az oktatókkal, akik különböző technikák mellett szóra-

Filmajánló

Életrevalók (2011)
Az Életrevalók című filmet Oliver Nakache és Eric
Toledano egy 2004-ben látott dokumentumfilm
alapján rendezte. A film, amely valós történeten
alapul, 2011-ben jelent meg a mozikban.
Az extrémsportokat kedvelő milliomos (Philippe)
egy ejtőernyős baleset után tolószékbe kerül,
nyaktól lefelé lebénul. Kell mellé egy segítő, aki
„keze és lába” lesz. Driss, a büntetett előéletű,
nyomornegyedből származó férfi felkeresi az
arisztokratát, de kizárólag csak a munkanélküli
segélyhez kér aláírást. Akkor még nem is sejti,
hogy megkapja az állást. Minden megváltozik,
amikor Philippe maga mellé veszi Driss-t, és a
két világ találkozik. Megismerik egymás világát
és szokásait, szinte elválaszthatatlan barátok
lesznek, de Driss nem maradhat egész életében
Philippe mellett, így felmond.
A történet megindító és egyben vicces, az igaz
barátságról és a hűségről szól. Érdemes meg-

nézni, hiszen sok kérdést felvet az emberben,
elgondolkodtat. Tanulhatunk a toleranciáról,
türelemről, önzetlenségről. A film az egész világon osztatlan sikert aratott a nézők és a kritikusok körében. Driss „táncát” több millióan látták
a Youtube-on. Alapmű, amit senki sem hagyhat
ki kortól és nemtől függetlenül.
Wicked

„A kispárnámat, mert azt mindenhova viszem magammal, ha mashol alszom. ”
(Csót)
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Aranyköpések
0 4 „Oda vedd a levegőt, ahova majd a sör kerül!” (Orosz Erzsébet)

„Ez nem fun, viszont fact.” (Nánay Mihály)
„A tehén az ilyen living-fűnyíró.” (Tarlós Péter)
„Marcell, rád nézek, elolvadsz!” (Sziliné Dienes Irén)
„Sikerült belerúgnom a táskádba, lehet egy kicsit meg is tapostam, imádkozz, hogy nem
léptem kutyakakiba.” (Móczárné Köves Eszter)
„Nagyon szépen kérlek, ne hárfázz az idegeimen!” (Varga Júlia)
„Már mindenkinek kint volt mindene a strandon, csak én voltam bent a fizika órán, a fene egye
meg!” (Gärtner István)
„Itt a következő leckénél vér lesz, nem lesz itt ilyen demokrácia!” (Csorbáné Tóth Irén)
Tanár: Az elvetemült matematikusok ezt a szöget megszerkesztik. Diák: De mi nem vagyunk
azok. Tanár: De, de, mi azok vagyunk. (Izsáné Deák Mária)
„Dávid, teszel-e részletes feltáró vallomást a házi feladatod elkészültének pontos
körülményeiről?” (Koncz Levente)
„Ritkán szemléli az ember semlegesen azt, mikor levágják a lábát.” (Nánay Mihály)
„A klorofill molekulák bandáznak. Ők ilyen szociális dolgok.” (Tarlós Péter)

válogatás

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

Condensed English

The Edinburgh International Festival
The Edinburgh International Festival is an
event held in Edinburgh in August and lasts
over three weeks. The Festival focuses on performing art – for example opera, dance, theatre and music (especially classical music) from
all around the world.

The idea first popped out of Rudolf Bing
(General Manager of Glyndebourne Opera
Festi-val) and Audrey Mildmay’s heads. They
wanted to “provide a platform for the flowering of the human spirit” in Scotland, England and Europe. However the Festival was
founded by Rudolf Bing, Henry Harvey Wood,
Sidney Newman (Reid Professor of Music at
Edinburgh University) and Sir John Falconer.
According to Wood, they needed a city of an
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optimal size – it had to be able to entertain
and absorb 50.000-150.000 people. Before
Wood recom-mended Edinburgh, their first
candidate was Salzburg.

In 1947 between 22 August and 11 September the first Edinburgh International Festival
was held. It focused particularly on classical
music, for example the Vienna Philharmonic
was there with conductor Bruno Walter who
escaped from the Nazis. The first enormous
success of the Festival was the performance of
Sir David Lyndsay’s The Thrie Estaites for the
first time since 1552. In 1950 the British Army
wanted to showcase itself so they all got a tattoo called Edinburgh Military Tattoo.
I would recommend this festival for the lovers
of arts and classical entertaining.

written by Petra Orendács (10.d)

„Egy lovat. Mert soha nem lennék egyedül, de senki sem idegelne halálra a
kérdéseivel, hogy mikor és hogyan jutunk már ki innen.” (Ariel)

Viccek
Tisztelt Helpdesk!
Tavaly frissítettem a Barát 5.0-ról a Férj 1.0-ra,
és azt tapasztaltam, hogy a rendszer teljesítménye csökkent, különösen a Virág és Ékszer
alkalmazásokban, melyek pedig kifogástalanul
működtek a Barát 5.0 alatt. Ezen felül a Férj 1.0
több kedvenc programomat is eltávolította,
mint például a Romantika 9.3-at és az Odafigyelés 5.4-et, ám telepített olyan alkalmazásokat, mint a Bajnokok Ligája 4.1 és a Fradi 4.0.
Most már az Elbeszélgetés 8.0 sem működik,
és ha a Takarítás 2.8-at akarom indítani, visszautasít a rendszer. Megpróbáltam a Nyaggatás
4.3-mal kijavítani a hibákat, de sikertelenül. Mit
tegyek? Kérem segítsen!
Egy elkeseredett

demes lehet fontolóra venni néhány kiegészítő
szoftver beszerzését. Személy szerint a Meleg
Vacsora 3.1-et és a Rafinált Alsónemű 7.7-et
ajánlom.
Üdvözlettel: Helpdesk
Hogyan főz teát a matematikus és a fizikus?
– Mindketten teletöltik a teáskannát vízzel,
meggyújtják a gáz, felteszik a vizet főni, ha
kész, leveszik, és beleteszik a teát.
És mi történik, ha a teáskannában már van víz?
– A fizikus meggyújtja a gázt, felteszi a vizet, ha
felforrt, leveszi, és beleteszi a teát. A matematikus kiönti a vizet a kannából, és ezzel visszavezette a problémát a már korábban megoldott feladatra.

A székely és a felesége vacsoráznak. A székely
magára borítja a paradicsomos szószt. Azt
mondja a feleségének:
– Most nézz rám! Úgy nézek ki, mint egy
disznó!
– Ja! És még le is etted magad!

viccek

Kedves Elkeseredett!
Először is ne felejtse el, hogy a Barát 5.0 szórakoztatócsomag, míg a Férj 1.0 operációs rendszer, saját utasításkészlettel.
Gépelje be következő parancssort: C: Azt hittem, szeretsz (Enter). Ezután töltse le a Könnyek
6.7-et, amellyel telepítheti a Bűntudat 3.0-t! Ha
minden rendben megy, akkor a Férj 1.0 ezután
magától indítja az Ékszer 2.4 és a Virágok 3.6
alkalmazásokat.
Kérem, figyeljen oda, hogy ne terhelje túl
a Férj 1.0-át több ilyen alkalmazás gyakori
vagy egyidejű futtatásával, mert ez esetben
előfordulhat, hogy a Férj 1.0 telepíti az Ingerült Csönd 3.3-at, vagy a Kocsmázás 6.0-t,
mert ezek által a rendszer fokozottan ki lesz
téve a Sör 6.1 támadásainak. A Sör 6.1 kártékony program, mely Hangos Horkolás.wav
fájlokat hoz létre a merevlemezen.
Egyes tapasztalatok szerint a Férj 1.0 a Pletykadélután 2.1 és a Barátnőim Átjönnek Vacsorára
3.2 futtatása esetén lemerevedhet, ezért ezeket csak akkor indítsa, ha előtte telepítette az
Elmehetsz A Meccsre 1.5-öt!
Bármilyen hibát is tapasztal a Férj 1.0
működésében,
semmilyen
körülmények
között ne telepítse az Anyós 1.0-át, és ne
telepítsen új Barát programot se! Ezek nem
támogatott alkalmazások; a Férj 1.0 rendszer összeomlásához és a kapcsolat megszakadásához vezethetnek.
Amúgy a Férj 1.0 remek program, de csak korlátozott memóriakezelési lehetőségei vannak,
és nem kompatibilis néhány újabb alkalmazás-
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sal (ilyen például a Vegetáriánus Étel 4.2). Ér-

Nyelvi sarok

One friend to another, “My new horse is
very well-mannered.”
“That’s nice.”
“Yes, isn’t it? Every time we come to a
jump he stops and lets me go first!”

„Egy kutyát, hogy legyen társam és segítőm.” (Blanka)
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Ifjú Tehetségek

Dióssy Panka, az ÓBIÖK polgármestere

beszámoló

Ebben a számban kicsit másfelé kérdezősködtem korábbi beszélgetéseimhez képest. Az áprilisi ifjú tehetség Dióssy
Panka, aki az Óbuda-Békásmegyer Ifjúsági
Önkormányzat jelenlegi polgármestere.

– Milyen gondolat fogalmazódott meg
benned, amikor úgy döntöttél, hogy megpályázod ezt a címet?
– Akkor 1 éve jártam már ÓBIÖK-re, így volt rálátásom a belső folyamatokra. Voltak ötleteim a
hiányosságok pótlására, és elképzeléseim, mivel
lehetne fejleszteni és előrébb vinni a jövőben az
ügyet.
– Milyen pályázati feltételek voltak?
– Írnom kellett egy ismertetőt magamról és
az ötleteimről, hogy milyen programokat tartanék. Gyakorlatilag a jövőbeli munkámról kellett beszámolnom. Először mindenki elolvasta
a pályázók írásait, aztán egy gyűlésen, ahol minden iskola képviseltette magát, szavazást tartottunk.
– Tudnád összegezni az ÓBIÖK jelenlegi
programjait?
– A legfontosabb az iskolák közötti kapcsolattartás. A kerület összes gimnáziuma tagja az
ÓBIÖK-nek. Az a cél, hogy kerületi szintű programokat szervezzünk. Minden évben tartunk
jótékonysági adománygyűjtést gyereknapra. Az
ÓKV, vagyis az Óbudai Középiskolák Viadala egy
összesen hét fordulóból álló vetélkedő. Már harmadik alkalommal tartottuk meg a Komolyzenei
estet, idén az Óbudai Társaskörben mutatták
be tudásukat a zenét tanuló tehetséges diákok.
Júniusra ütemezzük a sportnapot, ami eddig
minden évben nagy népszerűségnek örvendett.
Ebben az évben indítottuk el a filmklubot, és már
három vetítésen vagyunk túl. Az első 150 diák
egy regisztrálással ingyen mozizhat, és utána is

csak 690 Ft. Végül jövő szeptemberben lesz az
ifjúsági nap a Kobuci kertben, Sena koncerttel
és még sok már érdekes programmal. Oda is
várunk mindenkit szeretettel. :)

– Mennyire befolyásolja a hétköznapi életedet ez a plusz feladat? Mekkora terhet
jelent számodra?
– Természetesen elég nagy munka. Állandó
kapcsolattartást igényel, mindig van valami
elintéznivaló és feladat. Nagyon sokat segít az
ifjúsági referensünk, de így is időigényes. Mindemellett nagyon szeretem csinálni, és amit az
ember szívesen csinál, azt nem érzi tehernek, és
örömmel fordítom rá az energiámat. Egyáltalán
nem gondolom, hogy befolyásolja a jegyeimet
vagy hogy elvenne a tanulásra szánt időmből.
– Mit gondolsz, az emberek mennyire tudnak az ÓBIÖK létezéséről, munkásságáról?
Milyen lépéseket tettetek már ennek
érdekében?
– Sajnos semennyire. Mi a középiskolásokért vagyunk, ezért fontos feladatomnak érzem, hogy
népszerűsítsük magunkat, hogy a diákok tudjanak az ÓBIÖK létezéséről, feladatairól. Van
egy működő Facebook-oldalunk, ahová minden
aktuális információ kikerül. A jövőre nézve pedig
tervezzük, hogy különböző promóciós videókat
készítünk, amiket a közösségi médiában lehet
majd terjeszteni.
– Sikerült mindent megvalósítanod, amit elterveztél?
– Sajnos, nem. Van még néhány dolog a
tarsolyomban, amire nekem már nem lesz
lehetőségem, de mindenképp átadom az
ötletet az utódomnak. Szerintem sokat fejlődött
az ÓBIÖK ez alatt az egy év alatt is. Hogy
a fiatalok ismerjék, és olyan szinten tudjon
működni, ahogyan mi elképzeltük, az hosszú
évek munkájának lesz majd köszönhető, de sok
kis lépéssel elérhető a kitűzött cél.

Annuska
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„Egy lakatot.” (Humor Herold)

Fortocska (форточка) – ablakocska
Mérföldkövek a biológiában – A pavlovi reflex

hez, és ilyen módon jön létre a feltételes reflex.
A csecsemők esetében is megfigyelhető ez a jelenség, mikor a cumisüveg láttára kicsordul a nyál
a szájukból. Ebben az esetben a cumisüveg látványát kapcsolta össze a gyermek a táplálkozással. Azonban ez az összekapcsolás mulandó. A
feltételes reflex nem állandó, a környező világ
változásaival megszűnik. Folyamatos kondicionálásra van szükség ahhoz, hogy hosszú távon
megmaradjon az összekapcsolás.
Összegezve gondolataimat megállapíthatom,
a biológiában ezek a kísérletek hatalmas
jelentőségűek, és valódi mérföldkőnek számítanak a tudomány fejlődésének útján.

válogatás

Az élet szinte minden területén megemlíthetünk
jelentős orosz alkotókat, tekintsük csak az irodalmat (Dosztojevszkij, Puskin), a filmművészetet
(Tarkovszkij, Mikhalkov) vagy a zenét (Csajkovszkij, Muszorgszkij). Most azonban a biológia
tudományának egyik jeles képviselőjével és
munkásságával fogunk megismerkedni: ő Ivan
Petrovics Pavlov (Иван Петрович Павлов).
Orosz fiziológusunk a 19. és a 20. század fordulóján élt, az emésztés élettanával foglalkozó
vizsgálataiért Nobel-díjat kapott, de érdekes
módon Pavlov neve egy másik kutatása miatt ismert a legtöbb ember számára. Ezekben a kísérleteiben a feltételes reflex (klasszikus kondicionálás) jelenségére derített fényt.
De vajon mi az a feltételes reflex? Röviden
és tömören a pavlovi kísérletekben a kutyák
nyálelválasztását vizsgálták, ami feltétlen reflex,
tehát a kutyának evés közben automatikusan
fokozódik a nyálelválasztása. Érdekesség, hogy
ez nem csak a kutyáknál, de az embereknél is
megfigyelhető! Sőt, nem csupán evés közben,
de akár az étel illatától vagy látványától is elindul a folyamat. Mint mikor meglátjuk a vasárnapi
ebédet, a forró húslevest és a gőzölgő rántott
húst az asztalon. Vagy mikor megérezzük a friss
sütemény illatát, amit épp most vesznek ki a
sütőből.
De térjünk vissza a kísérlethez! Pavlov kutyáinak
nyálkiválasztását mérte etetés közben. Mikor
ételt adott az állatoknak, előtte mindig egy
csengőszó volt hallható. Ezt sokszor elvégezte,
majd megfigyelte, hogy a nyálelválasztás csupán
a csengőszó hatására is megindult, nem kellett az
étellel kapcsolatba kerülnie az állatnak. A kutya a
csengőszót hozzákapcsolta az étel érkezéséhez.
Lehet csengő- vagy fényjelzés is, a jelzés típusa
nem számít, de szükség van egy semleges ingerre, amit hozzákapcsolunk a feltétlen reflex-
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Keresztes Fanni (12.a)

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. 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.

„Egy harcsacsaládot, mert velük nem unatkoznék, és mert imádom a harcsákat.”
(Harcsusz)
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DT-tábor

beszámoló

Amikor arról van szó, hogy a DT-táborról kell cikket írni, sokszor az az érzésem, hogy nem tudom,
hogyan lehetne ez picit több, mint egy egyszerű
beszámoló. De ez alkalommal igazán szívesen
vágtam a dologba, hiszen ez most egy kicsit
másabb, több okból is különlegesebb alkalom
volt. Nekem, nekünk, tizenkettedikeseknek biztosan!

12

Március utolsó hétvégéjén a szokásos péntek
délutáni indulással – amibe most beleszólt a
„négyeshatos” huncutsága – érkeztünk meg
Vácra. Még aznap este befutott a többség, és
szóba kerültek a második féléves programok.
Megbeszéltük a felelősöket, és megoldásokat
kerestünk az időközben fölmerült problémákra.
Az este csendesen telt, vacsora és beszélgetés
után kellemes fáradtsággal feküdtünk le.
A napok a reggelivel kezdődtek, és őszintén
mondom, hogy minden „hajnalban” hálát adtam, amikor a szokásos különítmény önként,
már-már élvezettel kelt föl fél hét körül, hogy
beszerezhesse a friss zsömlét vagy kakaóscsigát
a többieknek, akik még javában aludtak eközben.
Szombat jeles nap volt. Ha az nem lenne elég,
hogy Csicsó Nóri, két éve ballagott DT-elnök
eljött hozzánk, még Igazgató Úr is meglátogatott bennünket, és ismét készült a régebben
megszokott, a félév zárási statisztikáit ábrázoló
diagrammokkal. Ezek az utóbbi alkalmakkal
elmaradtak, viszont most valahogyan egészen
nosztalgikus érzés fogott el ezeket látva, fölidézve azt, amikor 6 évvel ezelőtt – még a piliscsabai társalgó kanapéin – fiatal hetedikesként figyeltük az adatokat ábrázoló színes oszlopokat. A
nap jelessége viszont annál inkább abban rejlett,
hogy Igazgató Úr kerek évszámú születésnapja
is pont szombatra esett. Ezt természetesen nem

hagytuk figyelmen kívül, és egy matematikai példával fűszerezett köszöntéssel készültünk, amely
felettébb különleges, családias és megható hangulatban telt.

Este – a vacsora és az Árpád-napok szervezése
után – összegyűltünk egy kis múltidézésre.
Fölelevenítettük a tizenkettedikesek emlékeit,
sztorizgattunk, néha a nosztalgiától, néha a
nevetéstől párás szemek hangulatában beszélgettünk. Másnap a délelőtti munka és a takarítás
csapatépítő varázsa után dél körül értünk vissza
Budapestre.

Most pedig szeretnék elnézést kérni mindazoktól, akiket a megbeszélések részletes leírása és
eredményei érdekelnek. Azt hiszem, ezek ki fognak derülni, és őszintén hiszem, hogy a legjobb
megoldásokkal fogtok találkozni, legyen szó
Árpád-napokról, vagy bármiről az elkövetkező
pár hónapban. Viszont ez egy csodás élmény, és
mindaz, ami nekünk a DT-t jelentette nehezen
írható le, de így hátha kaphattok egy kis ízelítőt
ebből. Egy teljes Árpád Lapok sem lenne elég,
hogy az elmúlt hat, illetve négy évet szavakba
öntsük, úgyhogy az egyszerűség elvét követve,
árpádos éveinket rövid összegzéseként két szó
maradt a végére: Köszönünk mindent!

Móra Dominik (12.c)

„Ha azt mondom, hogy a családom, akkor az úgy egy dolognak számít?” (Anna)

Diákönkormányzati küldöttgyűlés
A síszünet előtt a DT szervezte farsang kicsit kibillentett mindenkit a hétköznapokból, de ennek ellenére megtartottuk az idei küldöttgyűlésünket.
Miután a DT-sek elmondták a szokásos beszámolóikat, átbeszéltük az általatok felvetett problémákat Igazgató úrral, és közösen igyekeztünk
megoldásokat találni.
Reméljük, hogy a 2017-es év rengeteg újdonságot tartogat számunkra, de az már biztos,
hogy új DT-vezetést, hiszen a leköszönő 12.-esek
helyére új diáktársakat választottunk meg. De
azt ki kell emelni, hogy – bár vannak különböző
posztok – a DT egy közösség, egy klassz csapat,
amelyben mindenkinek a munkája egyaránt fontos.
A Diáktanács új elnöke Tóth Fanni, a 9.a osztály
tanulója lett, aki már eddig is rengeteget tett is-
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kolánkért, s reméljük, ezzel a feladattal is könnyedén megbirkózik. Az alelnöki tisztségeket pedig
a következő diáktársaink kapták: Walter Vivien
(10.b), Földes Anna (10.c), Pál Elza (11.a), Fazekas
Levente (11.b) és Rettich Ágota (11.d). Németh
Zsuzsi (9.d) és Gáspár Noémi (11.d) lett a DT két
jegyzője.
Szeretnék minden szervezőkészséggel megáldott, jó társaságra vágyó, közösséget kedvelő,
csapatjátékos fiatalt buzdítani, hogy bátran legyetek DT-sek, mert rengeteg jó program,
meglepetés vár rátok! Ha ez mégsem győzött
volna meg titeket, akkor azt is elárulom, hogy
olykor-olykor még tortázgatunk, sütizgetünk is
egy-egy DT gyűlésen!

Székely Áron (12.c)

Kapcsolda

A Kapcsolda segítségével nemcsak mi szakadunk ki a mindennapi monotonitásból, hanem
a csalogányosok is. Nekik hatalmas élmény,
hogy velünk játszhatnak, kézműveskedhetnek,
sportolhatnak, énekelhetnek, és igazi iskolásnak
érezhetik magukat. Olyan nem mindennapi dolgokat mutattunk meg nekik, mint a buzogánygyakorlat, a bűvészkedés, és táncoltunk is együtt
önfeledten. Ezen kívül ők is megmutathatják
tehetségüket: hogyan szavalnak, színészkednek.

Nekünk is fantasztikus élmény az együtt töltött
délután. A kicsikkel játszunk, és rohangálunk
utánuk, mert minden programot ki akarnak
próbálni. A nagyobbakkal pedig nagyon jókat
lehet beszélgetni. De a közös bennük, hogy sok
szeretetet adnak nekünk, nyitott szívvel állnak
hozzánk, és szívesen jönnek el minden évben.
Akik rendszeres résztvevői a Kapcsoldának, azok
tudják, hogy igenis mély nyomot hagy bennünk és bennük is, hisz sokan emlékeznek ránk,
barátságok szövődnek, és mindnyájan várjuk a
következő alkalmat, hogy újra együtt legyünk.
Ezért érdemes csinálni ezt, nem másért!

beszámoló

Minden nap ugyanaz történik velünk: felkelünk,
suliba megyünk, tanulunk, beszélgetünk, délután mindenki megy a saját dolgára – ez heti öt
napig így zajlik. De négyszer az évben részesei
lehetünk egy különleges programnak, amikor a
„csalogányosokkal” töltött közös délután után
beláthatjuk, hogy azok is élhetnek teljes értékű
életet, azok is lehetnek boldogok, akiknek nem
adatott meg, hogy testileg, szellemileg egészségesek legyenek.

Gáspár Noémi (11.d)

„Esőkabátot, mert megvéd az esőtől, plusz lehet benne vizet gyűjteni, ha
kifeszíted.” (Csenge)

13

2017
04

A természetjárók idei kalandjai

beszámoló

Immár 12 esztendeje, hogy a természetjáró
szakosztály tagjai minden hónap második
szombatján elindulnak világot hódítani, hazánk
gyönyörűségeit felfedezni! Idén sem volt ez
másképpen, csak sokkal nagyobb létszámmal
működünk: már minden alkalomra két nagy
buszra van szükségünk.

Nagy-Kopasz
Szeptemberben a Vörös-kőt másztuk meg.
Szentendre határából indultunk és Leányfaluba érkeztünk (85 fő). Lefelé volt izgalmas,
mert az újoncok balett mamuszkában jöttek a
meredek lejtőn.
Októberben a Pilis kedves csúcsát, a NagyKevélyt hódítottuk Pilisborosjenőről (127 fő).
Gyönyörű a szikláktól a kilátás.
Novemberben a szemerkélő eső ellenére 80
fő jelent meg a buszoknál. Módosítottuk az útvonalat, és megmutattunk egy gyönyörű szurdokot, az Apátkúti-völgyet. A túra Pilisszentlászlóról indul, és Visegrádon köt ki. Az elszánt
hősök tíz alkalommal keltek át a duzzadt pata-

Prédikálószék
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kon nagy izgalom és kacajok közepette. Mindig volt csobbanó páciens. A 8.c-s lányok azt
mondták, ez volt a legjobb túránk.
Decemberben a Mikulás a Gyadai-tanösvényen osztogatta a szaloncukrot. A Naszály
lábánál Szendehely határában indul a túra.
Érdekessége egy klassz függőhíd egy völgy
fölött (lásd a címlapon). Egyesek többször is
átszaladtak rajta.
Januárban szikrázó napsütésben és fél méteres hóban hódítottuk meg a Budai-hegység
tetejét, a Nagy-Kopaszt. Budakeszi határából
indul a túra fel a kilátóig. Mint a kiscsikók, úgy
ficánkoltak a hóban. Nagy dicséretet kaptunk
egy nyugdíjas csoporttól, hogy ennyi gyereket
elcsábítottunk a gép rabságából.

Prédikálószék
Februárban 100 fő indult el Mezei tanár úr
nyomában fel a Nagy-Getére, a Gerecse csúcsára. Dorogról indultunk, még volt jég az
úton. Lefelé a meredekség okozott izgalmakat, amíg beértünk Tokodra.
Márciusban a legszebb túránk következett:
a Prédikálószék hódítása (74 fő). Pilisszentlászlóról egy gyönyörű gerincen lehet eljutni az
új kilátóig, visszafelé pedig a Vadálló-köveknél
jutottunk le Dömösre. Az első fejen vezet le a
jelzés, alattunk a tátongó mélység félelmetes
és egyben lélegzetelállító. Féltünk is.
Áprilisban jön a csúcs, az ottalvós kirándulás.
A Mecsek tetejét és szurdokvölgyét terveztük
be. Péntek délben indulunk, és szombaton
délben jövünk haza. Hálásan köszönjük az
Egyesület anyagi támogatását, amivel támogatja a busz költségeit.
Sziliné Dienes Irén és Tajtiné Váradi Emőke

„Bear Grylls-t, mert ő egy kalandor, túrázó, túlélő pasi, aki sokszor volt ilyen helyzetben,
és ki tudna minket menekíteni, és életben tudna tartani.” (hannah montana)

Darmstadt 2017
Március 23-a, csütörtök reggel 7 óra 20 perc.
Míg másoknak egy átlagos, nekünk egy vonatozással teli nap kezdődött. Fél évvel azután,
hogy a német cserediákjaink nálunk jártak
Magyarországon, mi is elindultunk hozzájuk
Németországba. Megérkezésünkkor izgatottan szálltunk le a vonatról, partnereinket
keresve. A nagy találkozás után mindenki
elindult a fogadó családok otthonaiba, ahol
megismerkedtünk cserediákjaink családjával,
illetve egy kellemes vacsorát is elfogyasztottunk.

A munka végeztével a német tanulók vizsgázni, míg a magyar diákok portyára (Stadtrallye)
indultak. 4-5 fős csapatokra osztva oldottuk
meg a várossal kapcsolatos feladatsort. Este
pedig az egész csapat elment bowlingozni,
ahol mondani sem kell, egy kellemes estét
töltöttünk el.

Kedden Heidelbergbe utaztunk. A közös sétálás során megtekintettük az Alte Brückét („öreg
híd”), az óvárost, aztán mindenki szabadidőt
kapott, amit vásárlással, fényképkészítéssel
vagy pedig nézelődéssel töltöttünk.
Szerdán a darmstadti pályaudvaron találkoztunk, majd vonattal elmentünk Frankfurtba. Itt
ellátogattunk a Goethe-házba (Goethehaus), s
felsétáltunk a dóm tornyába is, ahova egy nagyon hosszú csigalépcső vezetett fel. Az utolsó esténket az iskola egyik pihenőtermében,
közösen töltöttük el. Az evés-ivás mellett nem
csak beszélgettünk, hanem táncoltunk is.

beszámoló

Pénteken, vagyis az első napunkon egész
délelőtt hideg, szeles idő uralkodott a városban, így mindannyian reménykedtünk, hogy a
délutáni programig – a kalandparkig – melegebb, napos idő lesz. Így is történt!
Szombaton délelőtt a Landesmuseumba látogattunk el, ami egy hatalmas, szép, többszintes
épület volt, természetesen több részleggel: a
festészet és szobrászat mellett kőzetekkel és
állatokkal is foglalkoztak a kiállítások.
Vasárnap szabadon dönthettünk az aznapi programról. Többen elmentek élményfürdőbe,
voltak, akik Frankfurtba látogattak el, mások
parkokban töltötték az időt, vagy vásároltak,
illetve focizni mentek.
Hétfő reggel, iskola... Annak ellenére, hogy milyen érzést vált ki ez a három szó az emberből,
egy kellemes délelőttöt töltöttünk el Darmstadt egyik gimnáziumában. Itt először mindenki részt vett egy 90 perces német (vagyis
egy ottani „magyar”) órán. Projektmunkára itt
is sor került: a csapatokat sorsolással alakították ki. Kaptunk kinyomtatott képeket a budapesti, illetve az addigi darmstadtos napokról,
ezekhez kellett szövegeket írnunk, majd minden csapat felrakta az alkotását egy nagy táblára.
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Március 30-a, csütörtök, reggel 8 óra. Újra
egy vonatozással teli nap kezdődött. Ezúttal
viszont német partnereinktől – vagyis
barátainktól – búcsúztunk el, ki tudja, hogy
mennyi időre. A sűrű, nevetéssel teli programoknak vége lett, mi pedig elindultunk
haza Magyarországra. Ez a kétszer hét nap,
amit a cserediákjainkkal töltöttünk, felejthetetlen marad, hiszen rengeteg szép, új
és vicces emlékkel gazdagodtunk!
Ötvös Betti (10.c)
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Drapériák

Árpád G

aléria

A drapéria – vagy más szóval lepel –, amint ezt számtalan képzőművészeti alkotás
igazolja, szívesen alkalmazott eleme a festményeknek, grafikáknak. A
rajzoló számára komoly kihívás a drapéria látvány utáni rajzolása, plasztikusságának
pusztán tónusokkal történő visszaadása. A lepel ezután szerves része lehet egy csendéletnek, vagy
gazdagíthatja egy enteriőr látványát. A rajzórán készített tanulmányrajz után a diákok fantáziájukat szabadon engedve egészen más témájú képek részévé tették a drapériát aszerint, hogy ki mit látott bele. Így
válhatott akár tájkép, portré vagy egy állat részévé.
Svarczné Micheller Erzsébet

Bódi Eszter (9.c)

Károlyi Kornélia (9.b)

Kovács Dorottya Róza (9.a)

Kun Domán (9.a)

Magyar Levente (9.c)

Magyar Nándor (9.c)

Szabó Bianka (9.b)

