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0 3 Vannak állatok, akikre csak rá kell néznünk, és A kígyó ki tudja akasztani az állkapcsát, amit
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tudjuk, hogy ők biztosan sikeresek az élet harcaiban. Ilyen az elefánt, aki minden akadályon
keresztül tud törni, a puma, aki arányos termetével és erős lábaival nem véletlenül tud kilenc
métert ugrani helyből, sőt a rozsomákról se feledkezzünk meg, aki ha medvével találkozik, általában nem ő hátrál meg. És itt van még a talán legértelmesebb állat a világon, a csimpánz.
Vannak viszont olyan állatok, akik esetlennek
tűnhetnek, de csodálatos képességeikkel még
az emberek nagy részét is rettegésben tartják.
A mostani témám a kígyók.
Láb nélküli, visszataszító, sokak által nyálkásnak
gondolt lények, akiknek bizonyos egyedei halálos méreggel rendelkeznek. Azonban vannak
olyan fajok, amelyeknek nincsen mérgük. Ők
az erejükkel ölnek. Egy kígyó ránézésre semmi
„extrát” nem tartalmaz, de ahogy közelebbről
megnézzük őket, kiderül, hogy az állatvilágban
egyedülálló érzékszervekkel rendelkeznek.
Hihetetlen tulajdonságaikkal olyanok, mintha
egy másik világból csöppentek volna a Földre.
Az első érdekesség, amit szerintem már mindenki tud a kígyókról az, hogy a nyelvükkel szagolnak. A szagmolekulák a nyelvükre ragadnak, és azt utána a szájpadlásukon található
receptorokhoz dörzsölve érzik a szagokat.
A következő érdekes dolog, hogy a kígyók
érzik az egér lépteit a homokban, mégpedig
úgy, hogy az állukat leteszik a földre, és az a
legkisebb rezgéseket is továbbítja a kígyó
agyának. Szerintem a legérdekesebb szervüket az orruk alatt található gödröcskék alkotják,
amik hőérzékelőként működnek. Mert bizony
az is van nekik, és ezzel éjszaka is tökéletes képet látnak. A hőkamerájuk mindent megmutat,
sőt annyira érzékeny, hogy a néhány perce elhaladt egér nyomait is érzékelik.
Afrika legnagyobb kígyója a „csekély” 10 méter körüli óriás anakonda. Ő nem rendelkezik
méregfogakkal, és évente maximum háromszor eszik, viszont amikor vadászik, az antilopok sincsenek biztonságban. Az elejtett zsákmányt patástul és agancsostul nyeli le egyben,
miután az antilopot megfojtotta. A kígyó nem
tör el csontot, hanem az áldozat minden egyes
kilégzésénél szorít a testén. Amikor már nem
tud kitágulni a tüdő, akkor beáll a halál.

szintén szinte mindenki tud róla, viszont azt talán kevesen, hogy nem csak fel-le távolodnak
el a csontok, hanem jobbra és balra is. Ezért
nem jelent akadályt egy villás szarv lenyelése
a kígyónak. Ha a kígyó elkapta az áldozatát,
onnan már nincs kiút. Nem ereszti el többet,
sőt visszafelé hajló fogai közül sem lehet kiszabadulni.
Mégis mi az, amit tanulhatunk ezektől a lenyűgözően ijesztő állatoktól? Szerintem nézzük egyben az egész képet: egy lábak nélküli
esetlen csúcsragadozó. Mi is ilyenek vagyunk.
Vannak olyan dolgok, amikhez nagyon nem
értünk, viszont olyan dolgokhoz meg értünk,
amiken meg a körülöttünk élők csak ámulnak.
A kígyó sem bújik be egy sarokba, és harap
bele méregfogával a saját nyelvébe, öngyilkosságot követve el csak azért, mert kevesebb
eséllyel indul egy medvéhez képest, hanem éli
az életét, sosem fordul vissza, hanem elfogadja
a helyzetét, alkalmazkodik, és tökéletesíti fegyvereit a túléléshez. Mi se ragadjuk le azoknál a
dolgoknál, amik nem mennek nekünk, hanem
fejlesszük az erős oldalunkat, hogy olyan sikeresek legyünk az életben, mint amilyen sikeresek a kígyók a vadászat során.

Horváth Ármin (9.a)

A hónap fotója
Elhúzták a csíkot

fotó

Ebbe a rovatba is küldhettek különleges, érdekes, szép fotókat!
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KÉP-MÁS

Előző számunkban egy kettéhasított farönköt láthattatok.
Hát ez mi lehet?
fotó: Tárnok Emese (11.a)

KI EZ?

Februári számunkban megjelent képünkön Csernus Magdolna
tanárnő gyermekkori fotója volt látható.
Hát ezen a képen ki lehet?

A hónap kérdése: Ha szerepelnél a TV-ben, melyik műsorba mennél szívesen?
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tanári interjú
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Kérdezd másként
Molnár Ildikó tanárnő

– Hogyan került a Tanárnő az Árpádba?
– Másik iskolában tanítottam előtte, aztán
elküldtem az összes környező iskolába az
önéletrajzomat, mert szerettem volna váltani.
Végül ide behívtak interjúra, és azt mondták,
hogy kellek, ezért aztán ide jöttem.
– Melyik iskolában tanított előtte?
– A Barcsayban, Szentendrén.
– Mi ösztönözte arra, hogy tanár legyen?
– Egyszer volt az iskolámban április elsején,
bolondok napján egy alkalom, hogy a diákok
tarthatták meg az órákat. Én is tartottam egy
töri órát, és az annyira jól sikerült, hogy ez
motivált arra, hogy tanár legyek.
– Miért éppen a fizika és matematika szakot
választotta?
– Mivel matek tagozatos osztályba jártam, a
matek eleve adott volt. Amikor még mi felvételiztünk, akkor csak előre megadott egyetemi
szakpárokat lehetett választani. Először a földrajzzal szimpatizáltam, de mivel mindenképp
az ELTE-re szerettem volna járni, ott pedig
nem volt ez a szakpárosítás, így a fizikát választottam másik szakomnak.
– Gyerekkorában mi szeretett volna lenni?
– Mindig is tanár akartam lenni. Bár volt egy
olyan rövidebb időszak, amikor orvos.
– Milyen sorozatban szerepelne, ha lenne rá
esélye?
– Mondjuk a Grace klinikában szívesen szerepelnék, mert innovatív, inspiráló.

– Milyen zenéket hallgat szívesen?
– Most éppen Vivaldi szól az autómban. Egyre
inkább a klasszikus zenéket hallgatom a mai
egyenzenék ellenében. A klasszikus, igazán
dallamos zenéket, amelyek például a barokkban annyira jellemzőek, nagyon szeretem.
– Van kedvenc zeneszerzője?
– A bécsi klasszikusok közül Mozart. De a
modernebb korból például Csajkovszkij.
– Hova utazna el szívesen, pénztől függetlenül?
– Mondjuk egy Hold-utazásra szívesen elmennék, hogy megnézzem a Földet a világűrből.
– Miért pont a Holdra?
– Egyrészt mert sokszor előkerül a fizika órákon, a gyerekek és az én fantáziámat is igazán
megmozgató téma, másrészt szívesen látnám
kívülről a Földet, meg persze a világegyetemet, a csillagokat, a galaxisokat. A végtelenség érzése és elképzelése nem a behatárolt
földi létünk jellemzője.
– Ha nyerne a lottón, mire költené?
– Biztosan támogatnám az egészségügyet:
a kórházakat, az orvosokat. Természetesen a
szűkebb és tágabb család megsegítése sem
lenne rossz. Annyi rossz történetet hallok az
egészségügyről, és ugye ez előbb-utóbb
mindenkit érinteni fog valamikor. Fiatalon természetes, hogy egészséges vagy, de ahogy
múlnak az évek, előkerülnek a gondok, problémák. Azt, hogy a magyarországi egészségügy helyzete katasztrofális, szerintem senkinek
nem kell bemutatni.

– Milyen zenekarban lenne szívesen tag,
például mint gitáros vagy énekes?
– A Queenben, bár az alapvetően egy férfi
zenekar, de ez a fajta dallamos rockzene közel – Mi a legkülönlegesebb étel, amit valaha
áll hozzám.
kóstolt?
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„Hmmm, saját műsort kérnék! Végül is ma már egy Pumped Gabó is kaphat.”
(Ms. Frappáns)

április

március

hó

dátum
március 13.
március 14.
március 14.
március 15.
március 16.
március 19.
március 19-23.
március 20.
március 21.
március 21.
március 22.
március 22.
március 22.
március 23.
március 23.
március 23.
március 24.
március 24.
március 24-30.
március 27-28.
március 27.
március 27.
március 29-április 3.
március 30.
április 2.
április 6-8.
április 9-20.
április 10-17.
április 10.
április 11.
április 11.
április 11.
április 13-14.
április 16.

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

három dolgot vinné magával?
– Magamtól sosem mennék ilyen helyre.
Szeretem az embereket, szeretek másokkal
együtt lenni, nevetni. Társaságban érzem
jól magam. Ha egy
ilyen helyre „kerülnék”, akkor pedig
nem választhatnám
meg azokat a dolgokat, amiket vinnék.

Mesi, Sárgarózsa
(11.c)
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beszámoló

– Amikor Thaiföldön voltam, akkor mindenféle
tücsköt-bogarat megkóstoltunk a férjemmel.
A legkülönlegesebb a szöcskenyárs volt. Az íze
és állaga sem volt igazán jó.
– Ha felfedezne egy égitestet, akkor minek
nevezné el és miért?
– Ha nagyon személyes
lennék, akkor biztosan
a gyerekeimmel kapcsolatos nevet választanék.
Nem biztos, hogy az
ő nevüket használnám
konkrétan, de keresnék
valami rájuk utaló jó kis
latin nevet.
– Ha egy lakatlan szigetre kerülne, mely

program

18:00 Az árpádos öregdiákok iskolai találkozója
A gimnáziumi ideiglenes felvételi jegyzék közzététele
Iskolai megemlékezés az 1848-as forradalomról
Nemzeti ünnep
Pihenőnap (ledolgozva március 10-én)
16:00 Tanári fogadóóra (reál)
A víz világnapja (III. 22.) – témahét
Kenguru matematikaverseny (7-12. évf.)
Kapcsolda
4-7. óra Matematika próbaérettségi
1-4. óra Magyar próbaérettségi
Gombár-bemutató főpróba
Gregorián verseny (7-8. évf.)
4-7. óra Történelem próbaérettségi
16:00 Gombár-bemutató
Jelentkezési határidő az osztályozóvizsgákra
Kalmár matematika verseny (7-8. évf.)
A turaszakosztály kirándulása
Angliai utazás
Árpád Napok
Pályaorientációs nap (7. szabadnap)
Matematika háziverseny
Tavaszi szünet
Nagypéntek
Húsvéthétfő
Matematika tábor
Papírgyűjtés
Darmstadti utazás
1-2. óra Osztályozóvizsgák (írásbeli)
Osztályozóvizsgák (szóbeli)
A költészet napja
15:30 Buzogánypróba
A túraszakosztály kirándulása
15:30 Buzogánypróba

júl

június

május

április

hó

dátum
április 18.
április 20.
április 20.
április 20.
április 20-21.
április 21.
április 21.
április 23.
április 25.
április 27.
április 27.
április 27.
április 30.
a hónap folyamán
május 1.
május 2.
május 2.
május 3.
május 3.
május 4.
május 7-9.
május 7-11.
május 10.
május 10.
május 11.
május 14.
május 16.
május 21.
május 23.
május 25.
május 25-28.
május 28.
május 31.
a hónap folyamán
június 1.
június 1.
június 5.
június 5.
június 7.
június 7-14.
június 9.
június 11-14.
június 13.
június 13.
június 14.
június 14.
június 14-15.
június 15.
június 15.
június 18-28.
június 21.
június 22.
július 8-14.
július 16-22.

nap
szerda
péntek
péntek
péntek
péntek-szombat
szombat
szombat
hétfő
szerda
péntek
péntek
péntek
hétfő

idő

program

15:30 Buzogánypróba
A Föld napja (IV. 22.)
A gimnáziumi végleges felvételi jegyzék közzététele
13:30 Buzogánypróba
12 órás sport
Munkanap április 30-a helyett (6. szabadnap)
Töri tantúra (Pozsony) (10. évf.)
15:30 Buzogánypróba
15:30 Buzogánypróba
6. óra Ballagási összpróba
13:30 Buzogánypróba
16:00 Jegylezárás a 12. évfolyamon
Pihenőnap (ledolgozva április 21-én)
Matematika évfolyamdolgozat (8. évf.)
kedd
Munkaszüneti nap
szerda
14:30 Osztályozó konferenciák a 12. évfolyamon
szerda
20:30 Buzogánypróba
csütörtök
Utolsó tanítási nap a 12. évfolyamon
csütörtök
20:30 Buzogánypróba (főpróba)
péntek
19:00 Ballagás
hétfő-szerda
8:00 Magyar, matematika, történelem írásbeli érettségi viszga
hétfő-péntek
Osztálykirándulások, erdei iskolák (7.c, 8.c, 9.c)
csütörtök
8:00 Angol írásbeli érettségi vizsga
csütörtök
13:30 Délutáni tanítás (amennyiben emelt szintű központ
leszünk angolból)
péntek
8:00 Az írásbeli érettségi vizsgák folytatása, rendes tanítás
hétfő
7. óra A háziversenyek eredményhirdetése
szerda
Idegen nyelvi kompetenciamérés (8. évf.)
hétfő
Pünkösdhétfő
szerda
Országos kompetenciamérés (8. és 10. évf.)
péntek
Egészségnap (órarend szerinti tanítás nincs)
péntek du-hétfő
Töri tantúra (Délvidék) (11. évf.)
hétfő
Az írásbeli érettségi vizsgák vége
csütörtök
Töri tantúra (Visegrádi palotajátékok) (két kezdő oszt.)
Matematika évfolyamdolgozat (10. évf.)
péntek
Töri tantúra (Visegrádi palotajátékok) (két kezdő oszt.)
péntek
Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról (VI. 4.)
kedd
Az érettségi dolgozatok megtekintése
kedd
Kóruskirándulás
csütörtök
Kapcsolda (Óbudai Gimnázium)
csütörtök-csütörötök
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
szombat
Gólyanap
hétfő-csütörtök
Erdei iskola (10.c tt)
szerda
Ifjúsági sportnap
szerda
16:00 Jegylezárás
csütörtök
Bécsi kirándulás
csütörtök
Utolsó előtti tanítási nap (1-4. óra, 40+15 perc)
csütörtök-péntek
du
Osztályozó konferenciák
péntek
DT-kirándulás
péntek
Utolsó tanítási nap (1-3. óra + osztályfőnöki, 40+15 p.)
hétfő-csütörtök
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák
csütörtök
17:00 Évzáró, bizonyítványosztás
péntek
8:00 Beiratkozás
vasárnap-szombat
Német nyelvi tábor
hétfő-vasárnap
Vitorlástábor

Árpádosok Indiában
melléklet

2018
Facts
Főváros:
Újdelhi
0 3 Legnagyobb város: Mumbai (12,5 millió lakos)

Államforma: köztársaság
Miniszterelnök: Narendra Modi
Zászlója: sáfrány-fehér-zöld, a középső részen
egy 24 küllős sötétkék kerék
Hivatalos nyelv: nincs, a 22 „elismert” nyelv
közül leggyakrabban használt a hindi és az angol
Beszélt nyelvek: összesen több mint 1500
Függetlenség: 1947. augusztus 16. (gyarmatoVillamos hálózat: 230 V
sító: Anglia)
Vallás: 80% hindu, 14% iszlám, 2% keresztény
Terület: kb. 3,3 millió km2 (7.)
Leghíresebb költő: Rabindranath Tagore
Népesség: kb. 1,33 milliárd (Kína után a 2.)
(1913-ban az első Európán kívüli irodalmi NoNépsűrűség: kb. 400 fő/km2 (31.)
Egy főre jutó GDP: 2000 USD (133.)
bel-díjas)
Időzóna: GMT +5:30
Legnépszerűbb sport: krikett
Pénznem: indiai rúpia (INR) (1 INR ≈ 4 HUF)
Olimpiai érmek száma: 9 arany (ebből 8 gyepNemzetközi gépkocsijel: IND
labda), 7 ezüst, 12 bronz
Közlekedés: bal oldali
Téli olimpiai érmek száma: 0
Nemzetközi országhívószám: +91
Távolság Magyarországtól: 6000 km
Internet domain: .in
Repülőút: egy átszállással kb. 11 óra
5 árpádos és 5 vereses diák utazott november 17-28. között az Újdelhiben található St Mark’s
Girls Senior Secondary School vendégeként Indiába Belley Kinga tanárnő vezetésével, viszonozva az indiaiak április végi látogatását. Az ő élményeikből állítottuk össze ezt a mellékletet. A névsor: Szarvas Lili (11.a), Szarvas Bálint (12.a), Lővei Vera és Benda Orsi (12.b), Kovács Fruzsina (12.c).

Félszáz gondolat Indiáról egy csereutazás kapcsán

1) Szerintem az első és a legfontosabb dolog,
amit az ember megtanul Indiában, és biztos,
hogy ezzel a bölcsességgel tér haza, az az,
hogy el kell engedni azt, amit kell. Annyiszor
hallottam azokat a mondatokat, hogy „It’s fine.
Everything is fine”, mint a saját nevemet. Itt fogalmaztam meg magamban ezek alapján azt,
ami ma is meghatároz: „Minden rendben lesz.
Vagy ha nem, akkor az még nem a vége.”
2) Az emberek a kezdettől fogva megbámultak minket, mintha még nem láttak volna fehér
embert. Mint később kiderült, valóban nem.
Mintha nem is átlagos emberek, hanem a leghíresebb színészek lennénk, vagy egyenesen
földöntúli jelenségek. Sokan jöttek oda fotózkodni vagy készítettek képet rólunk kérdés nélkül, de volt, hogy csak beszélgetni akartak vagy
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„A Fókuszba szívesen mennék :)” (Panni)

megérinteni minket, kezet fogni velünk. Furcsa
volt ez a kitüntetett figyelem.
3) A fenti okból kifolyólag sok emberrel akadt
össze a tekintetem mind az utcán, mind az iskolában. A gyerekek ártatlan szemén nem csodálkoztam, de egy utcán siető vagy ülő ember
szemében sem láttam rosszindulatot vagy negatív érzelmet irányomban. Ebben biztosan jórészt benne volt az az ámulat, amivel ránk néztek, de egyben volt kellemetlen és kellemes
ez. Kellemetlen, hiszen a folyamatos bámulás
mégsem túl komfortos, de kellemes volt látni
emberek ezreit, akik kedvesebben viseltettek
irányomban, mint a mellettem ülő öreg néni
a metrón, vagy egy átlagos magyar, európai
ember.

4) Látva ezt a sok-sok embert, akik a nem élhető körülményeket is élhetővé változtatják, sokkal jobban felértékelődött bennünk az itthoni
helyzetünk és maga Magyarország helyzete. A
mindennapokban annyiszor kritizáljuk erősen
és szóljuk le a rendszert és az állapotokat, amik
az országban vannak. Miközben ez messze
sokkal, de sokkal jobb, mint a világ megannyi
részén. Visszajőve ezekben a hozzászólásokban már csak a végtelen elégedetlenkedést és
a magyaroknak oly jól menő mocskolódást látom. Most egy ritka szép, tiszta, rendezett hely
lett az a tér, amit azelőtt két héttel a világ egyik
legvállalhatatlanabb helyének éreztem.
5) Magyar fővárosi szemmel igen furcsa volt
látni azt a konkrét állatkertet az utcán, ami ott
teljesen megszokott. És mi a fővárosban és
egyéb nagyobb városokban jártunk! El sem
tudom képzelni, mi lehet egy indiai faluban.
Hozzá lehetett szokni, nem arról van szó. Meg
aztán egy-egy felbukkanó teve vagy páva feldobta a napunkat.

6) Az mindenképp meglepetés volt számomra,
hogy teljesen telefonfüggők. Mindenki, mindenhol, nem csak a fiatalok, az új generáció,
ténylegesen értem azt, hogy mindenki. Nyomkodják, amikor csak tudják... meg még azon is
túl. Voltak olyan negyed órák, mikor ültem a
cserediákommal szemben teljes csendben, ő
nyomkodott, én pedig vártam, mikor hajlandó
velem foglalkozni, ha már itt vagyok. Nem azt
mondom, én is szoktam a telefonomon sokáig felesleges dolgokat csinálni, viszont ha van
velem valaki, akkor ezt nem teszem. Vagy ha
sürgős, szólok, hogy „pillanat, ezt el kell intéznem”. A lényeg, hogy próbálom elkerülni azt,
hogy valaki más társaságában telefonozzak.
Ebből adódik, hogy máshogy látják a baráti
kapcsolatokat. Én imádok beülni a barátaim-
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mal egy kávézóba és beszélgetni, hevesen
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gesztikulálni, nevetni. Náluk ez nagyon másképp volt. Az idő háromnegyedében a telefont
nézték, és csak néha félválaszokkal vagy bólogatással jeleztek vissza a szintén telefonozó
barátjuknak. Az egész egy idő után olyan volt,
mint egy Csehov dráma. Mindenki beszélt
mindenről, semminek sem volt köze egymáshoz, de nagyon jól megvoltak.

7) Amit tudtunk, mielőtt elindultunk, viszont
még így is komolyan érintett minket, az a nemek közti egyenlőség teljes hiánya. Nőt kocsit
vezetni egyszer sem láttunk, illetve motorost
is csak nagyon elvétve. A cserediákjaink szüleinek még megegyezésen alapuló házassága
volt. Ha jól tudom, egy kivételével mindegyikük
otthon lévő feleség, nincs munkahelyük. A családokon belül is a fiú gyerekek nem is elsősorban nagyobb figyelmet kapnak, hanem inkább
engedékenyebbek velük a szülők, nagyobb
a mozgásterük. A fiúk kimehetnek este bulizni és lányokkal ismerkedni, viszont a lányokra
ez nem igaz. Itt némi paradoxont azért érzek:
hogy hogy fognak a fiúk lányok nélkül ismerkedni velük, arra már nem mertem rákérdezni.
8) Azzal semmi baj sincs, hogyha egy történelmi
emlékműnél vagy fontos kormányzati épületnél
szigorú ellenőrzés van, viszont mikor egy plázába beérve szinte ugyanazon az ellenőrzési procedúrán kellett végig menni, akkor már jobban
meresztettük a szemeinket. A metróhoz menet
is hasonló volt a helyzet. Tíz nap alatt nem tudtunk olyan szinten elmélyedni az országban
ilyen téren, hogy meg tudjuk állapítani, men�nyire indokolt ez, de biztos nem a semmiért van
így. Akármelyik eset is áll közelebb az igazsághoz, nem tudom melyik a megnyugtatóbb.

„Négy órája próbálom megtanulni a föcit, szóval az időjárásjelentésben, hátha
ragad rám valami az anticiklonokból.” (Liza, a meterológus)
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A közlekedés egy híresen nagy káosz. Ezt
0 3 9)
mi is tapasztaltuk, valakinek tetszett, valakinek

nem. Nekem kifejezetten tetszett, hogy bármilyen lámpa vagy KRESZ nélkül arányaiban
sokkal kevesebb baleset van, mint nálunk. Elképesztő, hogy ebbe belenőve ugyanolyan jól
manővereznek, mint a szüleik. Eleinte a cserediákjaink a kezünket fogva vezettek át minket a
kétsávos úton, a hét végére saját magunk vágtunk át nyolc sávon. Ott hamar hozzászoktunk
az uralkodó állapotokhoz és alkalmazkodtunk,
megtaláltuk a megfelelő pillanatot az esetleges járdáról való lelépéshez. Indiában egy pár
nap tömegközlekedés után leléphet az ember,
tudja, hogy a vezetők is hozzá vannak szokva,
és nem ütik el. Itthon azért nem lepünk le, mert
tudjuk, hogy abból nem jövünk ki élve.

ran hasonlítanak, és a végtelen mennyiségek
egy szempillantás alatt válnak semmivé. Pár
zavaros mondat után kipirult arccal és tágra
nyílt szemekkel csak annyit lehet kinyögni a
szerencsétlenül járt kérdezőnek, hogy mindegy is, oda el kell menni, ezt látni kell. Oda el
kell menni, ezt látni kell, legalább egyszer mindenkinek, én is ezt hiszem. Meg kell ismerni, ki
kell tapasztalni, érezni kell Indiát, azt az ezerarcú Indiát, aki szívesen tanít annak, aki figyel
rá. Nem lehet máshoz viszonyítani, India csak
önmagában van, sokszínű és folyton változik,
akár az élet – talán India maga az élet.

12) India nekem egy olyan álmom volt, amit
egészen addig nem is tudtam magamról, amíg
ki nem derült, hogy én oda tényleg eljutok, záros határidőn belül. Egyszerűen nem fogtam
10) A kaotikus közlekedés közepette (életem fel, se előtte, se alatta, se most, másfél hónaplegszebb alliterációja) messze a legpraktiku- pal a hazaérkezésünk után.
sabb és szerintem a legélvezetesebb jármű a
riksa. Gyors, relatíve olcsó – bár ez sok tényezőtől függ –, és sokkal élvezetesebb, mint egy
zárt kocsi. El is játszottunk a gondolattal, hogy
itthon is alapítani kéne egy riksa vállalatot, de
a problémák felvetése után abban egyeztünk
meg, hogy nem lenne sem túl praktikus, sem
jövedelmező itthon.
11) Valami megfoghatatlan köd lepi el az emlékeket, mintha az ember szeme félig csukva
lenne. Látom az embereket, egészen úgy tűnik, hogy mind a másfél milliárdan azon az egy
négyzetméteren vannak, és érzem az utcán
sülő ételek illatát ezer meg ezer más szaggal 13) Amikor megérkeztem, akkor jöttem rá,
egy időben, minden zajos és élénk színekben hogy igazából nekem semmilyen konkrét eljátszik a szmogtól homályos nap fényében, és képzelésem nem volt az országról, csak valamégis, az egész elúszik, nem tudom megra- mi egészen kezdetleges, hogy milyen is lesz
gadni. India különös egy ország, ott a fekete majd ott lenni. Mindenesetre egyszerűen
sokszor fehér, az ember a tömegben érzi ma- csak ámultam és bámultam.
gát a legmagányosabbnak, az ellentétek gyak-

IV

„A Konyhafőnökben.” (Chef)

14) Bámultam ki a cserecsalád kocsijának ablakán át a városi forgalomra, az emberekre,
ahogy teljes hidegvérrel sétálnak át egy hatsávos úton, csúcsforgalomban.
15) Bámultam ki a buszok ablakán, hogy innen
magasról mennyivel több is látszik, elláttam
messzebbre is: a házakat néztem, melyek aljában száz és száz árust láttam, hangosan beszéltek, és barátságosan szóltak az ezredik előttük
elsétáló emberhez is.
16) Bámultam ki a cseresuli ablakán a hatalmas
iskolaudvarra, ahol az alig 4 éves egyenruhás
kislányok körjátékokat játszottak.

17) Amikor az utcán sétáltunk, ámultam a
szembejövő embereken, ahogy éppen egy tál
téglát cipelnek a fejükön, és azon, hogy men�nyi új arcot láthatok most.
18) Bámultam a riksában ülve a szinte karnyújtásnyira lévő másik riksákat tovarepeszteni, és
lavírozni a forgalomban, mint kis, de annál biztosabb elemek.

19) Bámultam a vonat ablakán át a néptelen
hatalmas mezőket, a vonaton belül pedig minimum fél India népességének legjavát.
20) Ámultam a magyar társaimon, hogy hogyan élik át ők ugyanazokat az élményeket,
amiket én.
21) Ámultam magamon, hogy a komfortzóná-
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imat hatványozottan is átlépve mikre nem vagyok képes, amikre otthon kizárt.
22) Ámultam. Ámultam Indián.
23) India sok mindenre tanít. Főként türelemre,
elfogadásra, elengedésre, megélésre, nyitottságra, együttérzésre, hitre, reményre, befelé
figyelésre.
24) Az Indiában töltött idő segít saját korlátaink, határaink legyőzésében és azok kitágításában.

25) Indiában el kell felejteni, tulajdonképpen
el kell engedni európai gondolkodásunkat, mivoltunkat, és beengedni az ottani kis világot, és
engedni, hogy az hasson ránk.
26) India egyértelműen az ellentmondások, a
„mélységek és magasságok” országa.
27) Az indiai emberek életfelfogása, életről
gondolkodása, szeretettel telisége példaértékű.
28) Az elképesztő forgalom, a konstans dudaszó, a folytonos közlekedési dugók, a temérdek ember, az általunk talán még soha nem
tapasztalt kosz és szmog mennyisége, a szegénység és a nyomor mind-mind India. Ezeket
meg kell tanulni elfogadni, és az ott tartózkodás ideje alatt ezekkel elfogadóan együtt élni.

29) India segít átgondolni az eddigi életünket,
értékrendszerünket. Egyrészt a jelentős távolság segít a globális szemléletben, hiszen otthoni életünk „eltörpül”, s így megfoghatóvá

„A Trónok harcában.” (Klaus Betti)
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Másrészt az indiai miliő mindenképpen
0 3 válik.
„átrendezésre” sarkall, átformál.

indiai lakosok mérhetetlen kedvességét, vendégszeretetét, irántunk tanúsított lelkesedését
30) Indiában az idő relatívvá válik. Minden va- és rajongását; (Ez mind egy dolog :D), valamint
lahogyan sokkal lassabban történik (meg). Ez a Taj Mahalt.
a nyugalom, tempólassulás jó hatással van az
emberre, kvázi „átragad”. Megélhető, milyen,
amikor az idő egy picit mintha megállna, milyen gyermekként rácsodálkozni újra a világra,
és annak indiai csodáira.

31) India lélegzetelállító építészeti csodáira
nem lehet eléggé felkészülni. Hagyni kell időt
magunknak azok minden apró részletének
megcsodálására.

32) Indiába egyszer MINDENKINEK el kell
mennie. Érzéseket, benyomásokat nehéz Indiával kapcsolatban továbbadni. Ezeket meg kell
élni, és engedni ránk hatni.
33) India a meglepetések országa, de nem
csak azokat lepi meg, akik nem tudják, mire
számítsanak, hanem azokat is, akik azt gondolják, rendesen felkészültek.
34) Eddig általam sohasem tapasztalt kontrasztok kerültek felszínre az utazás során. Ez azt
jelenti, hogy néha az őszinte meghökkenésből
pillanatok alatt mentem át a földbe gyökerezett lábbal való csodálatba.
35) Én Indiából két dolgot emelnék ki, azon felül, hogy az egész utazás rendkívül tetszett: az

VI

„Egy vetélkedőben.” (Dumbi)

36) Nahát a Taj Mahal... arról aztán lehetne beszélni, akár estig is. Legyen annyi elég, hogy
hogy nem véletlenül van a világ néhány modernkori csodája között számon tartva. Lélegzetelállító és életre szóló élmény. Mindenképpen az
utazásom fénypontja.
37) Természetesen nem maradhat említés
nélkül a túravezetőnk, a Qalandaros Csongor,
akinek szervezésével és hozzáértésével mind
felejthetetlen és végtelenül izgalmas Qalandokkal gazdagodtunk. Mindenkinek ajánlom
az összes általa szervezett programot, nem
fognak csalódni.
38) India kétségtelenül különleges konyhával
rendelkezik. Az, amit az európai emberrel csinál, mindenképpen szomorú, hiszen teljes egészében nem élvezhetjük ki minden csodáját. Ez
részben betudható annak, hogy vagy nagyon
csípős, vagy egyhangú egy idő után, ami egy
természetes nemkívánatot vált ki az emberből.
39) Igaz, hogy sok kortársamhoz képest bejártam a fél világot, de biztosan mondhatom,
hogy olyan élményekkel, mint India, egyik (általam látogatott) ország sem szolgálhat. Ez
nagyrészt pozitívan érthető. Hiszen a 45 fokos
szögben felfelé álló pad, a forgalom, ami kétpercenként fagyasztotta meg bennem a vért,
és a vonaton táncoló transzvesztita mind egyedi és máshol meg nem nevezhető élményként
vonult be a közös legendáriumba.
40) India, incredible India: megráz, felkavar, lenyűgöz, elkeserít, bosszant, inzultál, ámulatba
ejt, elkápráztat, megaláz, inspirál, lelkesít, elkeserít, megdöbbent, fölráz, arcul üt (vagy gyomorszájon vág), rabul ejt és fogva tart.

41) India rengeteg “most történt meg velem
először” élménnyel ajándékozott meg.
42) Az Indiában töltött 11 nap inzultálta minden érzékszervünket.
43) Az indiaiak mindig, minden körülmények
között dudálnak: ha elindulnak, ha megállnak,
ha sávot váltanak, ha kanyarodnak, ha gyorsan
mennek, ha lassan mennek, ha rossz kedvük
van és ha vidámak.
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fölérendeltségi viszonyokat, a kasztrendszer
továbbélését.
47) Az építészetük lenyűgöző, de sajnos a paloták üresen kongtak, a bútorok, berendezési
tárgyak eltűntek.

48) Szeretik és büszkék a hazájukra, amit a rengeteg helyen lobogó hatalmas nemzeti színű
zászló is jelez, és a tény, hogy a moziban, egy
vígjáték előtt a teljes nézőtér felállva énekelte a
nemzeti himnuszt.
49) Az ételeik mennyeiek, bár húst csak kevesen esznek. Az édességek többsége sűrű cukorszirupban úszik. A fahéjat a sós ételeikbe teszik, a sáfrányt az édességekbe. Bár az ételeik
többsége valamilyen “curry”, ezt a fűszert nem
használják az elkészítésükhöz.

44) A biztonság hatalmas szerepet játszik életükben: sok piacot, éttermet, bevásárlóközpontot és minden metróállomást és pályaudvart
fegyveres őrök őriznek. Csak alapos átvizsgálás
után – mint a repülőtéren – lehet felszállni a jár- 50) India átváltoztat, akár akarjuk, akár nem. A
különbség csak az, hogy felkészülten ér-e minművekre.
45) Minden metrószerelvény első kocsijába ki- ket vagy sem.
zárólag lányok/nők szállhatnak föl. Ezt a peroírták a Veresesek és az Árpádosok
nokra fölfestett rózsaszín csík jelzi. A rendet itt
is fegyveres őr tartja fenn. A szabály áthágóit
erőteljesen megragadja az őr, és kipenderíti a
védett zónából.
46) Bár a világ legnagyobb demokráciájának
tartják magukat, még a vak is látja az alá- és

„A Mónika showban, mert szeretek vitatkozni.” (Dolores de nigga)
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Thoughts after visiting India
0 3 • It was unbelievable to see how satis- gle day you have a moment,
fied Indian people were with the life they
had been given.
• You redefine the word dirt after visiting
the streets of India.
• Being able to use a public restroom is
a privilege.
• On the first day of the trip we made
up a challenge: “We have to see at least 2
charming indian guys.” Well, believe it or
not – we have seen a bunch of them!!
• Everyone smiles in the same language.
• All of my friends have been asking me
if the trip was good. Let me just state that
good is not an acceptable word for it. Actually there is no word
to describe our journey.
• Everything
was
blurry and surrealistic.
Basically all the things
which can not happen
in Europe definitely
happens in India.
• Sanitation is more
important than independence. (M. Ghandi)
(Read in a book in the
school library.)
• Where can I buy a
tuk-tuk in Budapest?
• Indian food was
like a relationship: I fell
in love with it, I promised to follow it all my
life, then something
bad happened and I
couldn’t think about it
anymore the way before, but I still miss how
great it was at the beginning...
• It’s a surprise how
much of a boss a
grandmother can be...
• In India, every sin-

when you
don’t understand how you got there or
what’s exactly happening and it’s unbelievably amazing!
• Since we got home my new goal is: trying to be very positive and live such a full
life as Indian people.
• Appreciating yoga more than ever.
• Being afraid of throwing up in front of
one of the 7 wonders of the world.
Szarvas Lili (11.a) és Kovács Fruzsina
(12.c)

VIII „Az Asztro Show-ban, Alexander mágussal butítanám a népeket.” (Hello Kitty)

A természetjárók kalandjai ebben a 2 0 1 8
03
tanévben
Szeptemberben a Visegrádi-hegységben jártunk 98-an. Az ország legszebb szurdokvölgyét, a Rám-szakadékot fedeztük fel zuhogó
esőben.

Novemberben a Börzsöny egyik kilátója
volt a cél. Hegyestetőn a Juliánus barát
kilátóból gyönyörködtünk a Duna kanyarulatában, lefelé pedig
a Templom-völgyön át
érkeztünk Nagymarosra 90-en.

Februárban a Velencei-hegység ingóköveit
sétáltuk körbe. Az ország legöregebb hegysége gránitból van.
Márciusban a Börzsönyi
kisvasúttal egybekötött
túra következik, és ha
kapunk egy kicsi támogatást a buszra, akkor
áprilisban pénteki ottalvós kirándulásunk lesz –
a helyszín még tervezés
alatt. Mindenkit sok szeretettel várunk további kalandjainkon!

válogatás

Októberben a Vértes őszi színeiben gyönyörködtünk. Csákváron a Haraszt-hegyi tanösvényen és a Gánti bauxitbányában jártunk 97-en.

Decemberben a hagyományos Mikulás-túránk
a kedvenc helyünkre, a Nagy-Hideg hegyre
vezetett (lásd a címlapon). Nagy hóban kutyagoltunk 88-an. A Mikulás két nagy fazék teát és
sok szaloncukrot hozott nekünk.
Januárban a Pilis csúcsát hódítottuk meg 103an. Nagyon szép az új kilátó a Pilis-tetőn.

Sziliné Dienes Irén és Tajtiné Váradi Emőke

„Csakis a Nógrád megyei híradóban szerepelnék bemondóként.” (sajtostejfölös
kenyér)

7
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Aranyköpések

„Többpetéjű. (A táblára csak annyit ír fel: TP) Hát ez pont az én monogramom!” (Tarlós Péter)
Tanár: „Gergőke, jól van?” Diák: „Igen.” Tanár: „Mindjárt nem lesz jól, mert megtépem!” (Sziliné
Dienes Irén)
„Hogy hányféleképpen ölöd meg a magyartanárodat álmodban, az neked azért jó, mert én itt
élve maradok órán.” (Feketéné Kovács Anikó)
„Mi ez a népvándorlás? Még a Vereckei-hágón is kevesebben keltek át!” (Czinki József)
„Hú, de rohadt kemény vagyok, mint a Rolling Stones.” (Gärtner István)
„Amilyen ügyes vagy, el tudom képzelni, hogy egy óra alatt el tudsz sétálni Debrecenig. Például
azt az órát a fejedre teszed és egy óra alatt elsétálsz.” (Számadó László)
„A nyálmirigyek nincsenek benne a szájban, mert akkor nem férne be a kaja.” (Tarlós Péter)
„Itt már megadtam az ötöst... Nem tudom, miért, de megadtam.” (Sziliné Dienes Irén)
„Nézzetek rám a legszebb hangotokkal!” (Orosz Erzsébet)

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

Fortocska (форточка) – ablakocska

!

válogatás

Miért nem mosolyognak az oroszok?

Az orosz viselkedéskultúra egyik alapszabálya
szerint nem illik ismeretlen emberekre különösebb ok és szándék nélkül, csak úgy jókedvünkben mosolyogni. Az udvariassághoz nem tartozik
hozzá ez a barátságos gesztus a világ oroszok
által lakott részén. Különösen hivatalos szituációban, munkavégzés során kerülendő a mosolygás,
ellenkező esetben orosz barátaink úgy érzik, komolytalan, megbízhatatlan ember benyomását
keltik, sőt, akár szakszerűségüket is kétségbe vonhatják. Az indokolatlan mosolygást mesterkéltnek
tartják, sőt, azt is gondolhatják, hogy a beszélgető partnerük nem őszinte. A „szolgálati mosoly”
kifejezés erősen pejoratív jelentéssel bír.
A családi, szűkebb baráti körre mindez természetesen nem igaz. Az oroszok is szeretnek mulatni,
vigadni. Az oroszul tanulót gyorsan befogadják,
zsenge próbálkozásait nagyon értékelik: jó szívvel
invitálják, elhalmozzák kérdésekkel, jó tanácsokkal, hamar előkerül valahonnan egy gitár is...
Kissé furcsának tűnhet, hogy első találkozáskor
nem fogadnak minket széles mosollyal, ám ez
csak annyit jelent, hogy abban a helyzetben még

nem áll készen orosz beszélgetőtársunk a személyesebb ismerkedésre, s ezt, legalább is a mi
fogalmaink szerint, kevésbé udvariasan, ám annál
őszintébben fejezi ki.

Lienhardt Krisztina

Impresszum
Az Árpád Gimnázium iskolaújságja, XIII. évfolyam, 5. szám. Megjelenik: tanévente hétszer.
Email: arpadlapok@gmail.com. Írták, rajzolták, fényképezték: Bajmóci Vivien, Bata Emese,
Belley Kinga, Földes Anna, Horváth Ármin, Kovács Fruzsina, Lienhardt Krisztina, Reichenbach
Eszter, Svarcz Enikő, Svarczné Micheller Erzsébet, Szarvas Lili, Sziliné Dienes Irén, Szoboszlay
Fanni, Szomolányi Krisztina, Tajtiné Váradi Emőke, Tárnok Emese. Tördelés: Kutrovich Gergő
(11.b). Felelős tanár: Koncz Levente. Nyomdai kivitelezés: Xilon Kft. Felelős vezető: Mórotz
Kálmán. A címlapon: Nagy-Hideg hegy, 2017. december. Fotó: Tajtiné Váradi Emőke.
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„Mondjuk egy Bajnokok Ligája döntőre szívesen elmennék.”

(Csanád)

Viccek
Iskolai folyosón.
– Van házid?
– Van. Töltsek?
Beszorul a kamionos a híd alá. Arra jár egy
rendőr.
– Na mi van, beszorultunk, beszorultunk?
– Nem. Hidat szállítok!
A rendőr felesége elküldi a férjét a boltba:
– Hozzál margarint, és ha van tojás, akkor
hozz tízet!
Hazajön a rendőr tíz margarinnal:
– Volt tojás!

Orvos a betegnek:
– Nem vagyok teljesen biztos, csak feltételezem a panaszainak az okát. Valószínűleg az alkohol a hibás.
– Semmi baj, doki, majd visszajövök, ha
józan lesz.
– Nagy, foltos és elől-hátul vérzik, mi az?
– Boci, boci tarka, se füle, se farka.
A tehén bonyolult állat, de én megfejtem.

Egy paraszt vesz egy Mercedest.
mérgelődik az extrákért fizetendő felár
miatt. Nem sokkal később vesznek ettől a
paraszttól egy tehenet. A paraszt a következő számlát állítja ki:
– 1 tehén (alapmodell): 900 €
– Paták (párosujjú, négyévszakos): 70 €
– Kétszinű (fekete/fehér) felár: 150 €
– Kétkörös fékrendszer (első és hátsó):30 €
– Marhabőr huzat: 50 €
– Légycsapó, félautomata: 20 €
– Tejtartó nyári és téli üzemre: 50 €
– Többhangú hangjelző: 25 €
– 4 lefejtő szelep: 12,50 €/db, 50 €
– Becsukható halogénszemek: 50 €
– 2 lökháritó, szaru: 17,50 €/db, 35 €
– Vegyes üzemű tápanyaglebontó: 150 €
– Trágyázó berendezés (bio): 60 €
Teljes tehén a kivánt kivitelben: 1640 EUR
Két amerikai turista Walesben kirándulgat
kocsival. Megállnak ebédelni Llanfacwyrnirbwlantyslioggich-ban, és egyikük azt
kéri a pincérlánytól:
- Mielőtt rendelünk, segítene eldönteni a
vitánkat? Megtenné, hogy lassan, tagoltan
kimondaná a hely nevét, ahol vagyunk?
A lány odahajol, és szótagolva elmondja:
- Bööör-ger-kiiiiing.

viccek

A székely álláshirdetésre jelentkezik, mint
favágó.
– Milyen referenciamunkát tud felmutatni,
hogy elnyerje az állást?
– A Kalahári-erdőben dolgoztam korábban.
– Ember, az nem erdő, hanem sivatag!
– Most már az.

2018
2003
Sokat

Nyelvi sarok

Patient: Will I be able to play the violin
after the operation?
Doctor: Of course, you will
Patient: Great! I never could before.
Der Direktor fährt mit dem Finger über
den staubigen Globus und beschwert
sich bei der Reini-gungskraft:
„Das nennen Sie Staub wischen?”
„Na ja, wenn Sie mit dem Finger auch
genau über die Sahara fahren …!”
„Az Echo tv-ben a napi aktuálisban.”
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Ifjú Tehetségek
Boda Dorka

interjú

Ebben a hónapban Boda Dorkával (11.a) készítettem interjút, aki életvitelszerűen néptáncol.
– Mióta táncolsz, és hogyan történt, hogy
éppen ezt a mozgásformát választottad?
– Még az óvodában elvittek a szüleim egy néptánc órára. Akkor kezdtem el, és így 5 éves korom
óta szerves része az életemnek.
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– A lelkesedésed mind a mai napig kitart?
Nem vágytál rá, hogy esetleg más sportágat
is kipróbálj?
– A néptánc nagyon a szívemhez nőtt, nem hagytam abba eddig soha. Általános iskolában próbálgattam egyéb különböző sportokat, mégis a
néptánc állt hozzám a legközelebb. Mint sport is
nagyon erős, és emellett egy művészeti kikapcsolódás egyben.
– Milyen együttesben táncolsz?
– Először Ürömön az Öröm néptáncegyüttesben
kezdtem, majd átkerültem Békásra egy ifjúsági
együttesbe. Ez a Kincső néptáncegyüttes volt. Tavaly lettem tagja az ELTE néptáncegyüttesnek, ez
már egy komolyabb felnőtt együttes. Itt heti kétszer van edzés. És hogy megcáfoljam az előítéletet, hogy a néptánc csak „tánci tánci”, az egyik
háromórás edzésnek a fele mindig erősítés, és a
másik edzésből is az első egy óra legalább. Mi is
szoktunk futni, erősítünk karra, lábra, mindenre.
– Mennyire van fix csapat? Mennyire álltok ti
csapattagok közel egymáshoz?
– A Kincsőből a csapatunk fele jött át ebbe a felnőtt csoportba, és nekem mindig is az egyik legmeghatározóbb baráti társaságom volt, hiszen
heti rendszerességgel találkozunk, illetve van-

nak külön programjaink, például gyakran járunk
táncházakba. Azzal a 10-15 emberrel, akik együtt
maradtunk Békásról, egy nagyon összetartó csapattá lettünk az évek alatt.

– Szoktatok járni versenyekre, vagy esetleg a
táncház minősül annak?
– Nem, a táncház igazából csak szórakozás. Nálunk néptáncfesztiválnak nevezik a versenyeket.
Van mindenféle hazai és nemzetközi fesztivál. Tavaly vettünk részt a szolnoki fesztiválon, amely az
egyik legrangosabb esemény Magyarországon.
Ezeken a fesztiválokon nem is helyezések, hanem
minősítések vannak. Korábban még a békási csapattal részt vettünk a nyíregyházi ifjúsági versenyen, ahonnan arany minősítést hoztunk el, és így
juthattunk ki egy országos antológiára.
– Tervezed folytatni a jövőben? Hogy érzed,
akadályoz a néptánc a suliban vagy a suli a
néptáncban?
– Annyi a nehézség talán, hogy az edzések után
mindig fél 11 körül érek haza, akkor ugye fáradt
vagyok, nincs annyi időm tanulni, ha pedig fellépés van, akkor az egész hétvégém is foglalt. De
nem érzem akadálynak, hiszen tényleg nagyon
szeretem. Az már eldőlt, hogy hivatásnak nem
választom, de hobbiként mindenképpen szeretném folytatni. Mivel ez már egy felnőtt csoport,
nincs felső korhatár, ameddig kedvem tartja, addig csinálhatom. Annak nagyon örülnék, ha majd
gyerekeim is megtapasztalnák azt, amit én. Nyilván nem fogok rájuk erőltetni semmit, de én nagyon sokat kaptam a néptánctól és ezáltal a népi
kultúrától is.
Annuska

Nyílt nap

2018
03
Javában zajlik a felvételi eljárás, mindenki kíváncsian várja, kik lesznek az új gólyáink. A felvételi

Condensed English
200th anniversary of Emily Jane Brontë’s birth
This year marks the 200th anniversary of Emily
Jane Brontë (1818-1848), who was an English novelist and poet. She was born is Thornton, Bradford
as the 5th of the six children. When she was only
3, her mother died, and a few years later two of
her sisters also passed away, so after that they’ve
been educated at home by their father and aunt,
which strongly influenced her life later. In their
free time they began to write fiction at home, inspired by a box of toy soldiers. Emily, her sisters
and her brother created imaginary empires like
Angria, Gondal and Gaaldine, and they wrote stories about them. Later the Brontë sisters decided
to publish their poem collections, but they used
male pen names. Emily’s pen name was Ellis Bell.
She published her one and only novel the Wuthering Heights, in 1847, which she is famous for. After
this novel came out it received mixed reviews, but
it subsequently became an English literary classic.

beszámoló

időszak első eseménye a nyílt nap, mely után minden évben visszajelzéseket kérünk a résztvevőktől. Idén novemberben is így tettünk. Általában jó ezeket olvasgatni, és most szeretnénk megosztani egy rövid válogatást.
Profi szervezés, igazán színvonalas esemény! Nekem nagyon tetszett az iskolai légkör, szimGratulálok!
patikusak a diákok, a tanárok is, nagyon tetszik
Fantasztikus vendéglátásban volt részünk a lá- az iskola színvonala is. Csak jókat tudok monnyommal.
dani róla!
Nagyon kedvesek és ügyesek voltak a „hosz- Nagyon színvonalas nap volt mind szervezétesz” lányok a bejáratnál a bezúduló hideg sileg és mind óralátogatásilag is. Köszönjük a
ellenére. A regisztrációnál is jó volt diákokat máshol nem tapasztalt rugalmasságot és színlátni. Jó gyakorlat nekik...
vonalat! További sok sikert!
Köszönet a szervezésért. A látottak alapján Az anyukámnak nagyon tetszett, hogy az oszkomoly szakmai munka folyik az iskolában. A tálytermek tiszták voltak, sok szép növény van
megtekintett órán különösen tetszett, hogy a a folyosón. Tetszett, hogy az angolórán a gyetanár a kétirányú (tanár-diák) interakciót előtér- rekek játékosan tanulták az anyagot. Jó lenne,
be helyezve vezette az órát, a diákok nem csak ha Árpádos lehetnék.
„passzív befogadókként” voltak jelen, hanem Önzetlen, kreatív és szárnyaló tanárokat, kíaktív „szereplői” és alakítói voltak az órának.
váncsi és boldog gyerekeket, fiatalokat láttam.
Nagyon tetszett az iskola légköre, az órákon és Nagyon köszönjük a lehetőséget!
a folyosókon tapasztalt tanár-diák viszony.
Nagyon intelligensek voltak a tanulók a konzulNagyon tetszett, ahogy a tanárok a diákokkal táción, illetve a tanárok és rendesek érthetőek
beszéltek az órán, hogy nem fegyelmeztek, és voltak!
utasították jelentkezésre a tanulót, ha pl. beki- Az iskolák között a legjobb volt a szervezés!
Gratulálok!
abált egy megoldást.

Szoboszlay Fanni (9.a)
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Árpád G

aléria

A tájkép

A művésznek nem másolni, hanem
tolmácsolnia kell a természetet, s ha van benne igazi
tehetség, akkor az eredeti, a művész módosított ábrázolásában jobban látható, mint ahogy az ember azt korábban látta. Mivel minden művész más
érzelemvilággal rendelkezik, nincs olyan tájkép, vagy természeti tünemény, amelyről legalább
húsz különböző képet ne lehetne festeni. A tájkép tehát nem más, mint alakra fordított, színre
váltott érzés (Szana Tamás, 1902). A diákok számukra kedves táj fotója alapján dolgozhattak
rajzórán, közben elsajátítva az alapozás és több rétegben festés technikáját.
Svarczné Micheller Erzsébet

Hegyesi Levente (8.b)
Balasi Borbála (8.b)

Farkas Hanna (8.c)

Marozsák Hédi (8.a)

Kövécs Laura (8.a)
Lakatos Lili (8.a)

Paul Zsófia (8.c)

Papp Nóra (8.b)
Szalai Henrietta (8.b)
Wettstein Annamária (8.c)

