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Ízlésekért pofonok

Az internet-korszakban sokfajta véleménynek
vagyunk kitéve sokféle embertől. A gond ott
kezdődik, hogy ennek a sokféle embernek
egy része meg van győződve róla, hogy övé
a helyes álláspont. Ilyenkor pedig a mi feladatunk, hogy figyelmen kívül hagyjuk őket.
Előfordulhat egy átlag individuum életében,
hogy rátéved egy újhullámos rapper egyik
videoklipjére a youtube-on. Netán kalandos
kedvében van, és úgy dönt, hogy elcsatangol
a kommentszekció mély zugaiba. Amennyiben elköveti ezt a súlyos hibát, egy háború közepén találhatja magát. Egy háború közepén,
melyet szavakkal vívnak, s értelmetlenebb,
mint amelyek vérre mennek.
De mivelhogy régen is voltak ágyúsok, lovasok, íjászok stb., ebben a küzdelemben
is felfedezhetőek a különböző harcmódok.
Vannak például az író-deákok, kiknek kolos�szális hosszakat öltő műveiket (értsd: youtube
kommentjeiket) még a legedzettebb gyorsolvasóknak is órákba telik végigfutni. Amit
sajnos nem értenek meg, az az, hogy írhatnak
akár egy mesterművet is, de senki nem fogja
elolvasni, pláne nem az érveikkel foglalkozni.
Ezekkel a hozzászólásokkal nincs nagyobb
gond, többnyire jól meg vannak fogalmazva,
és a szerzők legalább megpróbálnak éretten
vitatkozni, de mint tudjuk, az idő pénz, és ők
két kézzel szórják a semmiért cserébe.
Nem írhatok cikket az internetről anélkül, hogy
szóba kerüljenek a trollok. Sokféle ízben található faj az övék, de mind arra pályázik, hogy
felhúzzanak valakit, bárkit. A személyes kedvenceim a szűkszavúak. A trollok ezen ága

nem húzza az időt. Tiszteletreméltó képességük, hogy egy videót a teljes időtartama töredékrésze alatt feldolgoznak, majd nem sokkal
összetett meglátásuk kigondolása után egy
pillanat alatt összesűrítik azt egyetlen szóba:
rossz. Nem kell kifejteni, hogy miért, egyszerűen rossz és kész.
Utolsóként a bírákról lesz szó. Egyes legendák
szerint maga Isten küldte őket, hogy pásztorként tereljék az internet népét, s megvédjék
őket az ördögtől származtatott újgenerációs
zenétől és egyéb művektől. Ismertetőjelük,
hogy a helyes ízléssel rendelkeznek, és vissza
akarnak menni egy régebbi korszakba, ahol az
emberek még tudták, mi a jó zene. Továbbá
utálják a Z generációt, melynek ironikus módon 80%-uk a tagja. A sok kommenthuszár közül számomra talán ők a legérthetetlenebbek.
És ezzel a lendülettel pedig rá is térek a
konklúzióra, ugyanis soha nem tudtam felfogni, hogy lehet online hencegni azzal, hogy
valamit nem szeretsz. Mármint, az nem rossz?
Példának okáért mondjuk, a barátaid elhívnak egy Lil Pump koncertre, de te nem szereted, ezért nem csatlakozol. Magadban lehet,
hogy megveted az ismerőseidet, amiért ilyen
előadókat hallgatnak, de nem lett volna jobb
elmenni velük bulizni egyet, és egy újabb élménnyel gazdagodni? Nem azt mondom,
hogy nem nyilváníthatod ki a véleményed, de
mindig legyél nyitott az új dolgokra. Ki tudja,
lehet, ha újból meghallgatod azt a számot,
mégis megtetszik.

Forgács Bálint (10.d)
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A hónap fotója
Drónfotó
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fotó

A drónok elterjedése a fotózásban is új távlatokat nyitott meg. Idén az I. Hazai Drónfotó pályázatot is kiírták. Ennek egyik díjazott képén az esti fényekben úszó fonyódi
kilátó felől látni a Badacsonyt. Emlékezzünk a nyárra! (fotó: Kajetán Jácint)
Ebbe a rovatba is küldhettek különleges, érdekes, szép fotókat!

KÉP-MÁS

Tavalyi utolsó számunkban megjelent képünkön egy
diódarálót láthattatok.
Hát ez mi lehet?
fotó: Jánosi Panna (8.a)

KI EZ?

Májusi számunkban megjelent képünkön Csősz Dániel tanár úr
gyermekkori fotóját láthattátok.
Hát ezen a képen ki lehet?

A hónap kérdése: Milyen programot szerveznél a tanáraidnak?
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Kérdezd másként

Blumenau-Szabó Zsuzsanna tanárnő

tanári interjú

– Hogyan került a Tanárnő az Árpádba?
– Állást kerestem, és itt éppen szükség volt
rám. Tavaly ugyanolyan izgatottan kezdtem
az évet, mint most a gólyák, tizenegynéhány
év után munkahelyet váltani nem egyszerű.
Az ember tart az újtól, a bizonytalantól, nem
szívesen válik meg a számára kedves emberektől. Egy év elteltével már nyugodtan mondhatom, hogy jó döntést hoztam. Jól érzem itt
magam, a tantestület tele van jó emberekkel,
azt hiszem, szép lassan sikerül beilleszkednem.
Most pedig egy remek kis osztályom is van,
de ezt ne mondjuk meg nekik, mert elbízzák
magukat!
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– Miért ezt a szakmát választotta?
– Édesapám családjában sok pedagógus volt,
talán ezért. Mindig szerettem a matematikát,
ez valahogy hozta magával a tanítást.
– Ha nem taníthatna, mivel foglalkozna?
– Kipróbáltam azt is, mi lenne, ha nem tanítanék. Azt gondoltam akkor, hogy meg kell
néznem közelebbről, milyen az a nagybetűs
élet, amire próbálom az iskolában felkészíteni
tanulókat. Tapasztalatnak mindenképpen jó
volt, a Magyar Postánál dolgoztam az egyik
igazgatóságon néhány évig. Közben rájöttem,
hogy bár nem javítok dolgozatokat éjszakába
nyúlóan, mégsem az én világom az. Úgy éreztem, nagyobb hasznom lehet a tábla előtt,
mint egy íróasztal mögött.
– Milyen hobbijai vannak?
– A családommal sokat kirándulunk. A budai
hegyek, a Pilis közel van, és mindig csodaszép.
Mostanában az országos kéktúra útvonalait
járjuk. Emellett nagyon szeretek társasozni,

„Legózást.” (Domcsi)

remek kikapcsolódás. Egy kórusban is éneklek, abban az a csodálatos, hogy egyetemista
korom óta vagyok ott együtt jónéhány emberrel. Fontos, hogy megmaradjanak a régi kapcsolatok.
– Hova utazna el legszívesebben?
– Európán kívül még nem jártam, szívesen
elutaznék pl. Dél-Amerikába vagy Új-Zélandra, de nem vágyom ezekre olyan nagyon. Van
néhány hely Európában, ahová szívesen visszamennék, pl. Skócia, Korzika, Skandinávia. Most
épp Korzika a kedvencem.

– Mit csinálna, ha nyerne a lottón?
– Ez egy fogós kérdés, kicsit félelmetes, hogy
a statisztikák szerint hosszú távon ritkán lesznek boldogabbak a nyertesek. Ha nagyon
sokat nyernék, a családom anyagi biztonságát
alapoznám meg valahogyan, a többit szétosztanám.
– Melyik országban élne szívesen?
– Nem szeretem, ha nagyon meleg van. Mindenképpen legyenek hegyek. Alföldi gyerek
vagyok, de nem ott vagyok otthon, nagyon
szeretem a hegyi patakokat, a fenyveseket.
Szlovénia például gyönyörű.
– Melyik magyar város a kedvence?
– Nincs kedvencem, sok szép magyar város
van. Ha tehetjük, akkor az erdő közelében
keresünk egy házat, ahol csönd van és nyugalom, most éppen Velem jut eszembe, hangulatos kis falu.
– Melyik három dolgot vinné egy lakatlan
szigetre?
– A lányomat, a fiamat és a férjemet. Nélkülük
nem megyek. Ha ez mégsem lehetséges,
akkor Márqueztől a Száz év magányt, mert
úgysem olvastam még elégszer, a kis svájci
bicskámat, mert minden valamirevaló magányos hősnek is van, és nem utolsó sorban egy

jó kis társasjátékot, előbb-utóbb csak előkerül Amit tennék, nem árulhatom el, nehogy a
egy Péntek.
leendő klónom megtudja, és akkor oda az
azonosítás lehetősége.
– Ha szerepelne egy filmben, akkor mi
lenne az, és milyen lenne a szerep?
– Nem szeretnék filmben szerepelni, sőt színpadon sem. Bár most jut eszembe, szerepeltem egyszer egy magyar filmben, azt hiszem
az volt a címe, hogy Boldog Születésnapot.
Hatalmas szerep volt, egy a képen nem látszó
osztály hangját adtuk a kórusommal CD-ről.
No körülbelül ennyire vágyom filmszerepre.
– Ha egy ember bőrébe bújhatna 24 órára,
ki lenne az?
– Valamilyen pilóta lennék, vagy űrhajós, szíve– Ha lenne egy klónja, hogyan tudatná a sen megnézném a Földet kicsit távolabbról.
– Köszönjük az interjút!
tanítványaival, hogy Ön az eredeti?
– Gondolom, mondanék valami szurkálódós,
kevésbé kedveset, akkor rájönnének, hogy
Nagy Dorina, Tóth Lea (8.a)
én vagyok. A klónokkal az a probléma, hogy
meglehetősen hasonlítanak az eredetihez.

2018
11

Idén lettem árpádos diák, ezért először voltam DT-táborban. Nagyon megkedveltem
a közösséget! A szombati összejövetel nem
csak arra volt jó, hogy megbeszéljük a gimnáziumi programokat, hanem arra is, hogy
megismerhessem néhány iskolatársamat.
Kósza hírekből tudtam, hogy nagyon jó az
Árpád közössége. A gólyatábor és a DT-kirándulás után én is megtapasztaltam ezt.

A kirándulásra Kámán Veronika tanárnő és
Kárpáti Attila tanár úr kísért el minket. Egy
rövid vonatút után megérkeztünk Kismarosra.
A DT egy napra kibérelt egy házat. A teázgatás, sütizés közben otthonos, nyugodt hangulat alakult ki. Ezután a játékok alatt sokat
nevettünk, és érdekességeket is megtudtunk egymásról. Annu tájékoztatott minket a

programokról, majd mi is ötleteltünk ezekkel
kapcsolatban. A hűvös idő sem rontotta el a
hangulatunkat.

beszámoló

DT-tábor

Nagyon örülök, hogy ilyen jó csapatba
kerültem, és izgatottan várom már az újabb
árpádos programokat, ahogy még sok gólyatársam! Sajnos sokan nem tudtak eljönni erre
a napra, de még számtalan lehetőség lesz
arra, hogy megismerjük egymást. Mi, DT-sek
pedig sok programmal készülünk, hogy színesítsük az iskolai hétköznapokat. Remélem,
mindenkinek jól fog telni ez a tanév!
Mlynarik Lilla (9.d)

„Közös focit.” (Barnuska)
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Gólyatábor 2018

beszámoló

Idén kezdtem el a tanulmányaimat az Árpádban, és mint mindenki más, én is a gólyatáborral indítottam az első évemet. A tábor tényleg
nagyon jól sikerült, és remekül éreztem magam, bár az elején nem igazán gondoltam,
hogy ilyen jó lesz. Még az is felmerült bennem,
hogy nem megyek, pedig ezt az élményt kár
lett volna kihagyni.

Az egész úgy kezdődött, hogy beléptem egy
csomó ismeretlen ember közé, akikről tudtam,
hogy az osztálytársaim, de még nem tudtam
elképzelni, hogy hat évig folyton velük leszek.
Semmi mást nem láttam, csak sok-sok kék pólót, már-már egybefolytak a színek, és hirtelen
rosszul lettem, mert láttam, hogy már mindenki ismeri egymást a gólyanapról, és csak én álltam egyedül. De mikor felszálltunk a vonatra,
megkérdeztem pár osztálytársamat, hogy melléjük ülhetek-e, és innentől felszabadult és nyitott lettem. Nagyon jó osztályom lett, és már
akkor éreztem, hogy jó lesz ez a hat év együtt.

Mikor odaértünk, nagyon tetszett a tábor helyszíne és hangulata, a programok sokszínűsége.
Összekovácsolódott eközben a csoportunk és
az osztály is. Jól tudtunk együtt dolgozni, és
egyre mélyült a barátság is. Az osztálytáncunk
is remekül sikerült, a többi osztállyal és a felsőévesekkel is összebarátkoztunk. Esténként
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„Beöltözős partit.” (Levi)

a nap lezárása, a „Korshow” is nagyon élvezetes volt. Persze ezután is folytak a hajnalig
tartó beszélgetések, ami soha nem maradhat
ki egy tábor életéből. Az utolsó nap aláírásokat gyűjtött mindenki, és közben elég szomorú voltam, mivel pár óra választott el minket a
tábor végétől. Hazafelé az úton még mindig
megmaradt a fergetegesen jó hangulat, a pályaudvaron viszont szomorúan búcsúztam el
mindenkitől, és már alig vártam, hogy kezdetét vegye az új tanév.
Harsányi Lili (7.a)

Úgy éreztem, mindjárt elájulok. A hasam görcsölt, és egyfolytában azon stresszeltem, hogy
normálisan nézek-e ki, lekésem-e a vonatot,
ennek következtében pedig állandóan kicsúszott a kezemből a bőröndöm fogantyúja, és
a táska nagy csattanással dőlt el percenként.
De végül is csak eljutottam oda, ahova kellett.
Akkor már kicsit jobban éreztem magam, elkezdtem megismerkedni azokkal, akik nem
voltak a gólyanapon. Az elején még nagyon
nem találtam a helyem, össze-vissza csapongtam. Ekkor még minden lépésemre odafigyeltem, hiszen bárhol ott lapulhattak a gyilkosok,
zsebükben vízipisztollyal. Nem bízhattunk senkiben. Még a mosdóba is csapatostul jártunk...
A hidegtál versenyen gyönyörű, kreatív alkotások készültek. A miénk... a miénk legalább
ehető lett. Mondjuk annak örülök, hogy a villanykörtét végül nem használtuk fel.
Reggelre teljesen kiment a fejemből, hogy
megölhetnek. Csak az figyelmeztetett, mikor
Kiara a fürdőben rám kiáltott, hogy „Meghaltál!”. De akkor már késő volt.
A csillagvizsgálót érdekesnek találtam. Az

egyik kedvenc városomat láthattuk felülről. A
portyán is érdekes megoldások születtek, például a „Főzzétek meg az EB-t” instrukcióra. EB
egyenlő eb, egyenlő kutya.

A színdarab előtt eléggé izgultam, de végül
szörnyen élveztem. Ez tetszett a legjobban
a portyával és az osztálytánccal együtt, a
próbák óta a Mamma Mia! az egyik kedvenc zeném. Az utolsó Korshow adás után
elérzékenyülve már azon gondolkodtam, hogy
talán pár év múlva csopvezként vagy az EB
tagjaként ismét ott lehetek...
Palotás Rebeka (7.a)
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Vitakör az Árpádban

Gyakran keveredek vitahelyzetbe, és ezen
alkalmak során megfigyeltem, hogy miért is
szoktam alulmaradni – már amikor alulmaradok. Meglepően könnyű zavarba hozni, sokszor néhány keresztkérdés is elbizonytalanít.
Ha a partner erősen karizmatikus, akkor átengedem az irányítást. Hagyom, hogy mellékvágányra terelődjön a beszélgetés, illetve a
pontosan kijelölt kérdés hiánya miatt gyakran
elbeszélünk egymás mellett. Visszatérő gondom, hogy nem tudok rámutatni a másik logikai hibáira, vagy nem emlékszem pontosan a
másik fél állítására, így kihagyok egy lehetőséget egy jó ellenérvre.

Nem meglepő hát, hogy támogattam Sajti
Konor osztálytársamat, amikor felvetette egy
vitakör ötletét. Ennek az alapját Konor vitatapasztalatai és néhányunk érdeklődése adta.
Szerencsére Igazgató úr is támogatta a gondolatot, a könyvtár pedig helyet biztosított nekünk, így szeptember elején meg is tarthattuk
az első találkozót. Miután túlestünk néhány
kötelező adminisztratív teendőn, gyorsan
megegyeztünk a vitázás alapszabályaiban és
menetében.
Utána megnéztünk egy rövid TED-videót aznapi témánkról, a kreativitásról, majd megszavaztuk azt a mondatot, amiről vitázunk.
Kiválasztottuk a pro és kontra oldalon állókat,
majd következett maga a vita. Szerencsére a
számomra könnyebben védhető oldalra kerültem, de ellenfeleink meglepően jó érveket találtak. A végén nem hirdettünk győztest, mert
nem ez a cél. Összességében az első alkalom
nagyon jól sikerült, ráadásul a vártnál jobban
tudtuk tartani a szabályokat és időkereteket is.
Már várjuk, hogy következő pénteken is ös�szegyűljünk a könyvtárban, és egy új, izgalmas
témáról vitázzunk. Ha érdekel, akkor megtalálsz minket Facebookon és Instagramon is!
Ha nem érdekel, akkor gyere, mondd el, hogy
miért, és vitassuk meg!

válogatás

A vita, mint az ellentétes nézetek szabályozott
keretek között való ütköztetése, az ókori görögök óta a műveltség fontos része. Jelen van
a tudományos és politikai életben, jogi helyzetekben, szinte minden összetettebb munkában fel-felbukkan, de bármilyen beszélgetésben is jól alkalmazható a vitakészség. Fejleszti
a kreativitást, a kritikus és logikus gondolkodást, a beszédkészséget, és magabiztosabbá
tesz.

Reinhardt Bálint (11.c)

„Falmászást.” (Bori&Maja)
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válogatás
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Aranyköpések
1 1 Diák: „Úristen.” Tanár: „Nem, nem, csak én vagyok.” (dr. Nánay Mihály)
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„Az apoláris zsíroldékony farkak farkasszemet néznek egymással a vízben. Hoppá, egy szóvicc!”
(Kis Róbert)
„Amikor reggel felkelsz és belenézel a tükörbe, akkor olyan szemed van, mint a mongol hegesztőnek.” (Gärtner István)
„Tengelyesen tükröz téged a tengelyesen tükröző tükör.” (Meszlényiné Róka Ágnes)
Diák: „Tanárnőnek lesz még osztálya?” Tanár: „Neeem. Szerelem csak egyszer van az életben.”
(Kőváriné Fülöp Katalin)
„Aki sípnak érzi magát, kérem, távozzon!” (Kocsis Ágnes)
„Egy idő után általában mindenki egy időben üti össze a kenyerét... vagyis a tenyerét.” (Simon
Péter)
Tanár: „A disztichon két sorból áll. Hogy nevezzük az első sorát?” Diák: „Hexagon?” Tanár: „Persze, a második meg a pentagon!” (Rónyai Tünde)
Tanár: „Na mit rajzoltam ide?” Diák: „Semmit.” Tanár: „Dehogynem, egy nullvektort!” (Koncz
Levente)
Tanár: „Az a vektor mínusz b vektort vagy a b vektor mínusz a vektort szeretnéd látni a táblán?”
Diák: „Egyiket sem!” Tanár: „Akkor csukd be a szemed, hidd el, úgy egyszerűbb!” (Nagy Attila)
Tanár: „A jó időjárás az én művem!” Diák: „Az hogy lehet, Tanárnő?” Tanár: „Úgy, hogy boszorkány vagyok, ezt mindenki tudja.” (Sziliné Dienes Irén)
„Gyerekek, azért alapvetően nem vagyok analfabéta.” (dr. Nánay Mihály)
„Ha valaki odajön hozzád a buszon, és meg akar sérteni, és azt mondja, hogy te kemoheterotróf
vagy, akkor ne sértődj meg, mert tényleg az vagy.” (Kis Róbert)

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

Condensed English

!

Meghan and Prince Harry’s fairy tale wedding
How an American actress became the Duchess of Sussex
For today we all closed in our hearts Meghan
Markle, the newest member of the royal family,
but that was not always like this. Meghan is
probably the most unusual royal bride who has
ever lived, with her American origin and actress
past, moreover she is 3 years older than Harry.
They met each other through a common friend
(Misha Nonoo), but another friend organised
their first date (Marcus Enderson). It was love at
first sight. On 27 Nov. 2017 the young couple
made their relationship public and they shocked the people. For their future together both
of them have made sacrifices, but now it seems
like they could find the perfect harmony next to
each other. On 19 May 2018 they said the blessing yes. In the days following the event everybody was talking about the royal couple, but
the media have been quiet since then.
Even a movie has been made about them, but
the critics have bad opinion about it. However,

there is a more important piece of news, Meghan and Harry are expecting their first baby
next spring.

We hope we could remind you with this little
article of the real-life fairy tale wedding and you
wish the royals a lot of happiness for the future
just as we do!

„Pénteki délután bulizást, természetesen alkohol nélkül

Szénási Dorka (9.a)
.” (Domcsi)

Viccek

2018
2011
Az idei nyári gólyatábor napilapja Ahogy tetszik címmel jelent meg. Most az ebben
olvasható viccek közül válogattunk.
Két férfi beszélget a színházban. Az előttük
lévő szék üres. Mondja az egyik:
– Te, ez a jegy olyan drága volt! Nézd meg,
valaki van olyan bunkó, hogy el se jön!
Megszólal az üres szék mellett ülő férfi:
– Ez a hely a feleségemé lett volna, csak sajnos
meghalt.
A két férfi bocsánatot kér és megkérdezi az
egyik:
– De hát csak lett volna egy rokon, aki eljön,
nem?
– Sajnos nem – mondja a férj. – Mind a temetésen vannak.

– Melyik háziállatnak van nyomása, ellenállása
és fázisszöge is?
– ???
– Bar-Ohm-Phi.

– Mit mond a félbevágott színésznő?
– ???
– Idén két darabban játszom.

Egy nő bemegy a zöldségeshez, és kér egy
kiló szőlőt.
– A férjemnek viszem, tudja, nagyon szereti. A
szőlő nem tartalmaz semmi mérgező anyagot?
– Nem, asszonyom, azt a patikusnál vehet hozzá.

viccek

Hazaérve mondja az asszony a férjének:
– Most jövök a szépségszalonból.
– Zárva volt??

– Uram, mi a neve?
– Ko-ko-ko-vá-vács Ti-ti-ti-bor.
– Elnézést, maga dadogós?
– Nem, apám volt dadogós, az anyakönyvvezető meg egy idióta.
– Mi az: feldobják, sárga, leesik, szétrúg?
– ???
– Kínai karatés, aki nem szereti, ha dobálják!
– Hogy hívják a repülő tevét?
– ???
– Dromadár!
– Hogy hívják az instant baglyot?
– ???
– Neskuvik.

Nyelvi sarok

Husband: When I get mad at you, you never
fight back. How do you control your anger?
Wife: I clean the toilet bowl.
Husband: How does that help?
Wife: I use your toothbrush.
„Du hast gestern in der Schule gefehlt!”
sagt die Lehrerin zu Klaus. „Warum bringst
du vom Familienoberhaupt keine Entschuldigung mit?”
„Mama ist verreist, kann der Papa auch
schreiben?” fragt der Junge.

„Fürdőzést az Aquaworldben.” (Kolumbusz)
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Ifjú Tehetségek

Horváth Kiara (7.a), született táncoslány

– Hány évesen kezdtél táncolni? Hiszen még
most is nagyon fiatal vagy.
– Négyévesen kezdtem RG-zni, amit 2 éve hagytam abba. Azóta táncolok az Expeiredance-nél.
Korábban nem is táncoltam, csak az RG volt, úgy
hogy nagy stílusváltás történt.
– Hogy kerültél az Experiedance-hez?
– Volt egy válogató, amire elmentem, és mondták, hogy nagyon ügyes voltam. Akkor még nem
mertem ott hagyni az RG-t, és úgy döntöttem,
még egy évet maradok. Majd egy év után is
nagyon szívesen láttak, így én is tagja lettem a
Táncakadémiának.
– Hogy kerültök bele az előadásokba?
– Különböző előadásokba raknak bele minket,
ha ügyesebb vagy, akkor előrébb, ha kevésbé
ügyes, akkor hátrébb.
– Hány edzés van egy héten? Mennyire befolyásolja a sulis életed?
– A junior csapatnak vagyok a tagja, ami a legmagasabb szintű a Táncakadémián. 3x3 óra
edzés van egy héten, kora este. Egyelőre nem
befolyásolja sem a sulit, sem a tanulmányaimat.

– Milyen sűrűn vannak előadások?
– Általában 3 hetente vannak, ilyenkor a Ram
Colosseumban lépünk fel. Volt már kivételes alkalom, amikor leutaztunk Székesfehérvárra, ott
dupla előadásunk volt. Mi csak részleteket táncolunk a darabokból, de így is nagyon élvezem.
– Milyen kapcsolatod van a felnőtt tánckarral?
– Tulajdonképpen sajnos semmilyen.
– Hogyan jössz ki az edződdel?
– Van balett és néptánc óránk is, mind a kettőt
külön tanár tanítja, én jól kijövök velük. Néha
Román Sándor, az Experiedance igazgatója is
bejön, hogy megtanítson egy-egy koreográfiát.
– Hogy jössz ki a csapattal?
– Egy évvel később csatlakoztam, mint a többi-
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„Kirándulást egy stylisthoz.” (Karcsi)

ek, és ezért annyira közel nem állok senkihez, de
úgy érzem beilleszkedtem, és jól kijövök mindenkivel.
– Milyen érzés volt az RG után egy ekkora
váltás?
– Az RG nagyon hasonlít a baletthez, szigorúak a
szabályok, minden mozdulat rendkívül feszes. A
néptánc nagyon más, ott az embernek lazábbnak kell lennie. Eleinte féltem is tőle, hogy nem
fog menni, de azóta sokat fejlődtem, és szerintem már egészen jól csinálom.
– Szokott lámpalázad lenni?
– Nem, hiszen régebben is az RG versenyeken
egyedül kellett kiállnom a szőnyegre, már megszoktam. Meg itt a színpadon nagyon sokan
vagyunk egyszerre, még kevésbé vagyok lámpalázas.
– Mennyire támogat a családod?
– Anyukám RG válogatott volt, miatta kezdtem
el én is RG-zni. Akkor is és ma is nagyon támogatnak, de természetesen a suli az első.
– Szeretnél később életvitelszerűen foglalkozni a tánccal?
– Nagyon szeretek táncolni, és szívesen csinálom, de ezt még nem tudom. Most volt az első
generáció, 16 éves fiúk és lányok, akik bekerültek
rendesen a felnőtt tánckarba, ők már táncosok
lesznek, és ez annyira jó. Én is szívesen haladnék
ezen az úton.
– Melyik előadásokban szerepeltek, és melyik
a kedvenced?
– Az Ezeregy év-ben, a Nagyidai cigányok-ban,
és a Revans-ban. A kedvencem a Nagyidai cigányok, annak a hangulata annyira vidám, pörgős,
élettel teli, ami mindig átragad rám. Viszont az
1001 év-nek a ruháját egyszerűen imádom.
– A tánc számodra inkább hobbi vagy inkább
szenvedély?
– Nekem a tánc már inkább szenvedély. Állandóan táncolok, mindig megtalálom a lehetőségeket arra, hogy tudjak táncolni. Amit szeretek
a táncon kívül, az a színészkedés. Ezért szeretem
az Experiedence-t, mert egyszerre táncolhatok,
de az arcommal kell kifejeznem az érzéseim, színészi játékot kell belevinnünk a mozdulatokba.
Nusi

Német tábor 2018
Korán reggel, 6:45 körül indult el a busz az iskola elől. Az első utunk egyből a gumishoz vezetett, mert a busz kerekébe egy szög került.
Miután a kereket megcsinálták, folytattuk az
utat Gosau felé, ahol a szállásunk volt. Menet
közben megálltunk a fenséges látképpel rendelkező apátságnál, Melkben. Sajnos csak egy
gyors körbejárásra volt itt időnk. Az út hátralévő része sem telt eseménytelenül: páran beszámolókkal készültek a nevezetesebb helyekről, amelyeket a tábor során meglátogattunk.

Másnap reggel az egész környék a hangos
harangszóra ébredt. A nehéz ébredés és a
reggeli után elindultunk Bad Ischlbe, ahol az
iskolánk volt. A táborozókat három csoportba osztottak be, és minden csoport egy helyi
osztrák tanárral tanult délelőttönként. Aznap
délután a Kaiservillát látogattuk meg, ami Ferenc József egyik legkedveltebb rezidenciája
volt. Miközben a villában voltunk, az a fantasztikus érzés fogott el, hogy milyen izgalmas,
hogy egykor a császár ugyan ezeken a folyosókon, termeken ment keresztül.
Alig vártam már a következő napot, hisz a
kedvenc programom érkezett. Iskola után

Bad Ischlben helyiekkel kellett beszélgetnünk
a kedvenc iskolai tantárgyukról, a szabadidejükről, a környezetvédelemről, de még arról is kérdeztük őket, hogy mit tennének, ha
megnyernék a lottót. Az emberek többsége
nagyon kedves és segítőkész volt. A nap folyamán még ellátogattunk Gosauseehez, ahol
a tó körül meseszép környezetben sétálhattunk. Ezek voltak a tábor legmegnyugtatóbb
pillanatai. Személy szerint engem rengeteg
energiával töltött fel a séta ezen a gyönyörű
fekvésű helyen.

A negyedik napon voltak az utolsó nyelvórák a
helyi tanárokkal. A délelőtt hamar véget ért, mi
pedig elköszöntünk tőlük. Délután az elbűvölő
Hallstattot néztük meg, amelynél hangulatosabb városkát még sosem láttam. Ezután egy
felvonóval a Dachstein-i gleccserre mentünk
fel, így Hallstattot felülről is meg tudtuk csodálni.
Utolsó nap a csoport közösen megnézte Salzburgban Mozart szülőházát, majd egyénileg
járhattuk be a várost. Sétánk folyamán szinte
mindig látszott a városképből kimagasodó
Festung Hohensalzburg, mely Közép-Európa
legnagyobb épen megmaradt katonai építménye. Délután Heilbrunnba látogattunk, ahol
senki nem úszta meg szárazon . A heilbrunni
kastélyban a legkülönlegesebbek a vízi játékok, amelyhez hasonló nincs sehol máshol a
világon. A színháztól a vízköpő szarvasokon át
egészen a vízsugáron táncoló koronáig minden meglátogatható, ugyanakkor gyakran „eltéved” egy-egy vízsugár a látogató felé is.
Este összecsomagoltunk, hogy korán reggel
haza is tudjunk indulni. Nem mindenkinek
adatik meg, hogy ilyen lebilincselő helyekre
jusson el, azért pedig rettentő hálás vagyok,
hogy nekem sikerült.

beszámoló

Délután meg is érkeztünk a szálláshelyünkre,
mely egy kisebb, református település volt. A
szállásunk közelében 3 kis templom volt, és
aznap még kaptunk megfelelő időt a hely feltérképezéséhez.
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Paták Balázs (9.c)

„Szili túrát.” (Karesz)
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december

november

hó

dátum
november 8.
november 8-12.
november 9.
november 10.
november 10.
november 12.
november 12.
november 13.
november 13.
november 14.
november 14.
november 14.
november 15.
november 15.
november 16.
november 16.
november 16.
november 17.
november 19.
november 19.
november 19.
november 19-23.
november 20.
november 21.
november 21.
november 22.
november 22.
november 23.
november 23.
november 23-25.
november 24.
november 26.
november 27.
november 28.
november 28.
november 28.
november 29.
november 30.
november 30.
a hónap folyamán
december 1.
december 3-14.
december 3.
december 3.
december 3.
december 3.
december 4.
december 6.
december 6.
december 7.
december 7.
december 8.
december 10.
december 10.

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

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

idő

program

14:00 Művészettörténet OKTV I. forduló
Őszi emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
Bolyai anyanyelvi csapatverseny (7-8. évf.)
munkanap (november 2. helyett, B hét hétfői órarend)
Öveges József emlékverseny
14:00 Angol OKTV I. forduló
16:00 Tanári fogadóóra (reál)
A magyar nyelv napja
14:00 Matematika OKTV (I-II. kat.) I. forduló
14:00 Magyar nyelv OKTV I. forduló
Arany János irodalmi verseny
Nemes Tihamér verseny (alkalmazás) (7-8. évf.)
Nemes Tihamér verseny (alkalmazás) (9-10. évf.)
14:00 Fizika OKTV I. forduló
11:00 Amfiteátrum Kupa (3 tanítási óra)
Az alkotópályázat meghirdetése
Tájház-látogatás (9.d nemzetiségi csoport)
A túraszakosztály kirándulása
14:00 Kémia OKTV I. forduló
16:00 Tanári fogadóóra (humán)
17:00 Tájékoztató a továbbtanulásról és az érettségiről
Őszi középszintű szóbeli érettségi vizsgák
14:00 Francia OKTV I. forduló
14:00 Informatika (alkalmazás) OKTV I. forduló
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
14:00 Biológia OKTV I. forduló
Nyílt nap
Amerikai színház
6. óra Szalagtűzési próba
Kórustábor
Társasjáték-verseny
14:00 Német OKTV I. forduló
Varga Tamás matematikaverseny I. forduló (7-8. évf.)
Angol OÁTV I. forduló
Horváth Mihály történelemverseny
14:00 Spanyol OKTV I. forduló
14:00 Matematika OKTV (III. kat. ) I. forduló
8:00 Szalagavató főpróba
18:00 Szalagavató
Dürer csapatverseny
munkanap (december 24. helyett, 6. szabadnap)
Jótékonysági csokigyűjtés
Első adventi gyertyagyújtás
Árokszállásy Zoltán biológiaverseny
14:00 Orosz OKTV I. forduló
14:30 Angol nyelvi szavalóverseny (7-8. évf.)
14:00 Dráma OKTV I. forduló
14:00 Magyar irodalom OKTV I. forduló
DT-Mikulás
6. óra Továbbtanulási kerekasztal (10-12. évf.)
16:00 Mikulás-est
A túraszakosztály kirándulása
Második adventi gyertyagyújtás
14:30 Angol háziverseny II. forduló

Vitorlástábor –
a kezdő Árpádosok szemével
Nagyon örültem, mikor megtudtam, hogy
belépő osztályos, leendő Árpádosként is
lehetőség van a vitorlástáborba való részvételre. A tábor Alsóőrsön, az Elmű vitorlástelepén
volt. A szobák tiszták és rendezettek, a házirend
egyszerű, betartása azonban kötelező volt – például cipővel nem lehetett belépni a szobákba,
ételt sem lehetett oda felvinni, és vitorlázáskor a
mentőmellény használata kötelező volt!
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csomók kötését is. Az eleinte szigorúnak tűnő
házirend később értelmet nyert. Rájöttünk, hogy
betartásukkal biztonságosan lehet használni a
telepet és a hajókat is. Ettől fogva betartásuk is
egyszerűbb lett :-)
A tábor vége meglepően hamar elérkezett. Sok
új élménnyel gazdagodva tértünk haza, és remélem, hogy a jövő évi táborban is részt vehetek.

Farkas Eszter (9.d)

Barátra és osztálytársra találtunk a
vitorlástáborban

Kalóz típusú hajókkal vitorláztunk. A kalóz 2-3
ember által könnyen kezelhető kishajó, vitorlázata egy „fokvitorlából” és egy „grószvitorlából”
áll, melyeket kötelek segítségével lehet állítani,
kezelni. Izgatottan vártuk az első vitorlás élményeket. Az első nap korán keltünk, megreggeliztünk, majd felszereltük a hajót, felhúztuk a két
vitorlát. Azután beültünk a hajóba, kiengedtük
a vitorlákat, és kivitorláztunk a kikötőből. Egész
délelőtt kint voltunk a vízen és feladatokat oldottunk meg. Tanultuk a vitorlázás fortélyait,
fordultunk, perdültünk, és próbáltuk a vitorlákat
a lehető legjobban beállítani. Ezekben a vitorlásoktató és a segédje nagyon sokat segített
nekünk.
A tartalmas és finom ebéd után volt fél óra
csendes pihenő, majd két csoportra osztva játékos versenyeket rendeztünk. A játék után
ismét jött a vitorlásoktató, és megint vízre szálltunk. A többi nap is hasonlóképpen telt, kivéve
amikor erősen fújt a szél vagy másodfokú viharjelzés volt – ilyenkor nem lehet kishajóval a
vízen tartózkodni. Ekkor különböző ügyességi
feladatokat oldottunk meg, és a vitorlázás elméleti részébe is betekinthettünk az oktató segítségével. Megtanultuk a vitorlázáshoz szükséges

beszámoló

Egymástól függetlenül vágtunk bele az Árpádos vitorlástáborozásba. A helyszínen ért nagy
meglepetésként, hogy osztálytársak, sőt mindketten „tt-s” 7.c-sek leszünk.
Nagyon jó volt a tábor, sokat vitorláztunk. Ez egy
hatalmas, különleges élmény volt. Volt szelünk,
az időjárás is nekünk kedvezett. Nagyon sokat
tanultunk a hajózásról, a Balatonról.

Árpádos gólyaként szinte senkit nem ismertünk,
de belevágtunk... Érdekes és újszerű volt megtapasztalni, hogy milyen a gimnazisták táboros
élete. Milyen is...? Vicces, könnyed, érdekes, barátságos. Hamar befogadtak a baráti körükbe.
Nem is éreztük és nem is éreztették, hogy mi
„csak” leendő Árpádosok vagyunk.
Köszönjük, hogy ott lehettünk! Jövőre is szeretnénk menni a következő nyári sporttáborba.

Fazekas András és Kovács Balázs (7.c)
Fotók: Csernus Magdolna

„Vitakört.” (Liliom)
„Lézerharcot.” (Kamilyon)
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Délvidék 2018
Egy felejthetetlen túra

beszámoló

Talán kicsit reklámszövegesen hangozhat a cím,
de nincsenek szavak, amikkel jobban le lehetne
írni a Délvidéken töltött négy nap emlékeit. Igazán felejthetetlen dolgokat tapasztaltunk meg,
láttunk, próbáltunk ki és élhettünk át Nánay tanár
úr szervezése jóvoltából!

Régóta hallottuk már az Árpádban, hogy milyen jó ez a töri tantúra, és majd menjünk el,
nem fogjuk megbánni… Akkoriban még nem is
gondoltuk, hogy egyszer mi is a buszon fogunk
zötykölődni, hogy valahogy kijussunk a péntek
délutáni csúcsforgalomban Budapest városából.
De ez a nap is eljött, mi is felnőttünk a feladathoz,
hogy megismerkedjünk egy új világgal, ami kicsit
magyar, kicsit balkán, kicsit szerb és román, de
mindezek felett rendkívül izgalmas.
Útnak is indultunk, igaz esett, és borongós volt az
idő, de ez nem szeghette kedvünket. Megtörténtek a szokásos ki-hol-ül harcok (jó diákhoz méltóan ez kihagyhatatlan). Felmerültek a szokásos
indulásos problémák: otthon maradt a biztosítás,
nincs meleg ruha, rosszabb esetben nincs biztosítás sem. De mindent megoldottunk, senki sem
maradt le a túráról.

Már a kirándulás elején egy furcsa, szokatlan
érzés fogott el minket. A határhoz érve ez csak
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„12 órás sportot.” (Pogány)
„Szabaduló szobát.” (Luke)

fokozódott, hiszen olyan volt, mintha egy nagy
baráti társaság indulna egy idegen országba nyaralni. Mindenesetre amikor Belgrádban ujjatlanra
vetkőztünk, és megsütött minket a késő délutáni
napsugár, teljes mértékben nyaraltunk.
Szerencsére nem ütköztünk nagyobb problémákba, és a buszon folytonos jókedv uralkodott, mindenki izgatottan várta, hogy mi fog kisülni ebből
a pár napos kiruccanásból. A határokon is mondhatni, hogy simán mentek a dolgok – igaz, néha
tartottunk a szigorú szemű határőröktől.

Első megállónk Tóthfaluban volt, ahol a kicsit
megkésett és nem mellesleg már nagyon éhes
budapesti diákcsapatot kitörő lelkesedéssel és
kedvességgel fogadták a helyiek. A kicsiny faluba érve rögtön visszaugrottunk az időben. Mivel Szerbia nem EU tagállam, a szokásos „majd
írok Messengeren” nem működött, így fogtuk
magunkat, és nekiindultunk a falunak este, és
képzeljétek, telefon nélkül is megtaláltunk mindenkit! Nekünk egy kicsit hihetetlen, de úgy is
mondhatnám, hogy hihetetlenül jó érzés volt.
A másnapi esős reggel után Szabadka felé vettük
az irányt. Hihetetlen gyorsasággal megnéztük a
várost, amiben pár nap elteltével már profinak
mondhattuk magunkat. (A kirándulás tájékoztatóját olvasva mindenki ledöbbent a látnivalók
sokaságán, de könnyen bele lehet jönni ebbe a
tempóba, nem kell aggódni! ) A nap folyamán
koszorúztunk, és elmerültünk a Pétervárad alatt
lakozó kazamatákban, de ezek olyan helyek,
ahol ott kell lenni, nehéz őket leírni. A nap végén
megérkeztünk Belgrádba, ahol igazán megcsapott minket a balkáni hangulat. A belgrádi este
folyamán kisebb csoportokba verődve indultunk

el vacsorázni, és természetesen meccset nézni,
majd a takarodó időpontját minél pontosabban
betartva siettünk vissza a szállásra.
A kirándulás fő célja a történelmi és földrajzos
tudásanyagunk bővítése volt, ami véleményem
szerint célba is ért, hiszen nagyon sokat tanultunk
egy hétvége alatt. Idő hiányában már sokszor a
buszon készültünk a következő látványosságra,
Nánay tanár urat hallgattuk, dokumentumfilmeket és képeket néztünk. Teljesen más szemmel
lehet látni a világot, ha tudunk valamit a történetéről vagy a keletkezéséről. Talán ezt lehet az
igazi „játszva tanulás” módszerének nevezni.
Vagy inkább esetünkben ez „utazva tanulás”, de
a lényeg ugyanaz.
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beszámoló

Hatalmas élmény volt a Vaskapun száguldozni a
motorcsónakokkal, talán ezen a programon nevettünk a legtöbbet. Nagyon mókás volt megértetni magunkat a csak románul beszélő sofőrrel,
de szerencsére a zenei ízlésünk országtól függetlenül megegyezett, így bulizni is tudtunk egy
kicsit, miközben a gyönyörű szurdokvölgyben
hajókáztunk. Utolsó éjszakánkat már Herkulesfürdőn töltöttük, a Monarchia leghíresebb fürdőhelyén, ami ma már inkább egy szellemváros. Egy
filmben éreztük magunkat, ahogy az elhagyatott,
bomló falak között sétáltunk. Ezek után sajnos
már hazafelé kellett venni az irányt, de még volt
két megállónk: Temesvár és Arad. A hazaút kissé fáradtan és szomorúan telt, hiszen vége lett
egy fantasztikus kirándulásnak. De a közös játék
meghozta mindenkinek a kedvét, így boldogan
és élményekkel telve búcsúztunk el egymástól a
suli előtt.
Kirándulásunk folyamán csak egyszer léptük át
a történelmi Magyarország határait, mindvégig
magyar lakta földön kirándultunk. Sok magyar
szót hallottunk, de hallottunk szerbet és románt
is. Megkoszorúztuk emlékműveinket, ráadásul a
Vaskapunál mi lehettünk az elsők, akik a frissen
avatott Széchenyi emléktáblánál tiszteletünket

tettük. Mindezek egy olyan hangulatot hoztak létre, amiért mindenképpen érdemes volt
ellátogatnunk ide. Talán leginkább a meghitt
szóval tudnám ezt a hangulatot felidézni magamban, főleg mikor csoportosan énekeltük a
Himnuszt.
Azt szoktuk hallani, hogy egy kirándulás akkor kirándulás, ha a tanárnak is az. Én úgy gondolom,
hogy a kísérő tanáraink nyugodtan kiélvezhették
az utazást, hiszen a fegyelmezésre nem sok időt
kellett fordítani, még az időpontokat is legtöbbször sikeresen be tudtuk tartani.
Szeretnénk köszönetet mondani kísérő tanárainknak: Gyanó Éva, Pápai Éva és Tajtiné Váradi
Emőke tanárnőknek a felügyeletért; Andrisnak,
aki a Qalandar Utazási Iroda részéről nyújtott hatalmas segítséget utazásunk során; Zsoltnak, aki
kitartóan levezette a sok-sok kilométert; és végül,
de nem utolsó sorban Nánay Mihály tanár úrnak,
aki az egész kirándulást megszervezte nekünk!
Aki egy kicsit át szeretné élni az igazi „délvidéki
feelinget”, annak szívből ajánlom Tárnok Emese
(12.a) videóját: goo.gl/CnSw3W.

Valamint kedves 11. évfolyamosok, mindenképpen menjetek el Délvidékre, nem fogjátok megbánni, az biztos!
Boda Dorka (12.a)
fotók: Tárnok Emese (12.a), Nánay Mihály

„Érettségizzenek le újra.” (Tanárvadász)
„Társasjáték szakkört.” (Piroska)
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„Vadállatok a városban” – Rajzkiállítás a 7. évfolyam tanulóinak munkáiból
az Állatok világnapja alkalmából

Milyen vadállatok élnek a városokban? Korábban erdőlakónak, embert kerülőnek hitt állatok jelennek meg, sőt telepednek meg településeinken. Más fajok már régóta, vagy mindig is hozzátartoztak a lakott területekhez. A környezeti adottságokhoz való alkalmazkodás különböző tényezők
révén valósulhat meg. A tágtűrésű fajok könnyen alkalmazkodnak a civilizált körülményekhez és még
különböző gépek zúgása, a kutyaugatás, a folyamatos emberi zavarás, illetve jelenlét ellenére is jól érzik
magukat, szaporodnak.

Helgai Miklós, Szőcs Emese (vmi.info.hu)

I. díj:

Hanti Bernadett (7.c)

Vida Virág (7.b)
Takács Eszter (7.a)

II. díj:

Féderer Orsolya (7.c)

Gönczi Bori (7.c)

Fehér Dóra (7.a)

III. díj:

Fekete Dóra (7.c)

Tóth-Kiss Erzsébet (7.c)

Mazák Eszter (7.c)

