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Egy nap média nélkül

November 17-én kísérleti nyulas hangulatomban voltam, úgyhogy a bátyám sarkallására
huszon-négy órára megvontam magamat
mindenfajta médiafogyasztástól. A könyvek
kivételével nem nyúlhattam semmilyen információközlésre használt eszközhöz. Annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb kihívást
jelentse számomra ez a szombat, nem szerveztem magamnak semmilyen programot,
ami elterelhette volna a figyelmem az élményről. Pénteken, mikor álomra hajtottam a fejem,
még fogalmam sem volt, hogy életem egyik
legmonotonabb napja vár rám.
Nem fogok hazudni. Reggel, mikor a hajnali
nap életadó finom aranysugarai az ablakon
beúszva lágyan végigsimították orcám és felébredtem, az első gondolatom az volt, hogy
„a fene ebbe a baromságba, akkor gépezek,
amikor akarok!”, de egy közel félórás belső
monológ után úgy döntöttem, hogy végigviszem a tervem. Fél kilenc körül kipattantam az
ágyból, felkaptam valami göncöt, megszépítkeztem, reggeli, fogmosás, aztán... Tik-tak...
tik-tak...
Óra kilenc. Na, most mi van? Ja, tudom, felnézek a facebo... ja, mégse. Nincs közösségi
média, videojáték, zene, de még csak azt a sarokban porosodó tévét se kapcsolhatom be.
Unalom. Unalom, unalom, unalom. Nem éreztem magam rosszul, nem voltak elvonási tüneteim, csupán nem tudtam mivel elütni az időt.
Szerintem ezt fontos megérteni: a 21. század
fiatalsága nem felétlenül médiafüggő, csak
ahhoz van hozzászokva, hogy ha nincs mit csinálni, telefonozik. És majdnem biztos vagyok
benne, hogy, ha egy hétig tartott volna ez kí-

sérlet, a végére sokkal jobban el tudtam volna
szórakoztatni magam. Ez a törvény szerintem
mindenféle szabadidős tevékenységre igaz.
Tehát, ha valaki rengeteget olvas és elvennénk
tőle a könyveit, majd’ belehalna az unalomba.
Az idő egy úton átkelő idős hölgy iramát megszégyenítő lassúsággal múlt. Ahogy Danaé
testhelyzetét imitálva feküdtem az ágyamon,
megelégeltem a fejemben fel-felvillanó hamleti gondolatokat, és úgy döntöttem, teszek
a mentális épségemet fenyegető jelenség
ellen. Így hát leültem a zongorám elé, és elkezdtem gyakorolni. Egy óra múltán abból is
elegem lett. Nem volt mit tenni, hát elmélyedtem iskolai tanulmányaimban. Itt jön a második következtetésem a tapasztalataimból: az
unalom kitűnő motiváció. Ugyanis le voltam
maradva egy-két megnevezetlen tantárgyból,
és már egy ideje fel akartam zárkózni, de soha
nem bírtam rászánni magamat az extra munkára. Hát rábírt az unalom.
Ahogy vöröses fénnyel alábbszállt az égbolt
koronája, ismét kezdtem elveszteni a fejemet.
Megint próbáltam racionalizálni a feladást. De
nem engedtem, és új egyéni csúcsidőt beállítva, elaludtam tízkor. Vasárnap reggel már tudtam, mit csinálok egész nap.
Én mindenkinek ajánlom, hogy legalább egyszer próbálja ki, milyen média nélkül élni huszon-négy órán keresztül. Érdemes olyan napot választani, amikor valami intéznivalója van
az embernek, hogy az jobb ízűen menjen. Kis
önismereti feladatnak is elmegy, hisz érdekes
lehet, hogy hogyan reagálunk egy ilyen helyzetben.

Forgács Bálint (10.d)
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A hónap fotója
Ívek
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12

fotó

A Dunakanyar éjszaka Prédikálószék kilátójából, 640 méter magasból. A 2017-es Magyar Sajtófotó Pályázat egyik nem díjazott alkotása. (fotó: Kaszás Gergő)
Ebbe a rovatba is küldhettek különleges, érdekes, szép fotókat!

KÉP-MÁS

Az előző számunkban megjelent képünkön egy konyhai
reszelőt láthattatok, belülről.
Hát ez mi lehet?
fotó: Ilyés Margit (8.a)

KI EZ?

Az októberi számunkban megjelent képünkön Pogányné
Miskolczi Enikő tanárnő gyermekkori fotóját láthattátok
Hát ezen a képen ki lehet?

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

tanári interjú

– Hogyan került a Tanárnő az Árpád Gimnáziumba?
– Előzőleg egy szakgimnáziumban tanítottam,
és megérett a változtatás igénye bennem,
szerettem volna iskolát váltani. Fülöp tanárnő
régi barátnőm, ő szólt, hogy van lehetőség az
Árpádba jönni tanítani.
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– Miért éppen a történelem szakot választotta?
– Azt mindig is tudtam, hogy tanár szeretnék
lenni, leginkább magyartanár. Aztán gimnáziumban nagyon-nagyon jó töritanárom
volt, akit nagyon kedveltem, érzékletesen és
rendkívül érdekesen mesélt, és világított rá az
összefüggésekre. A történelem iránti érdeklődés miatt a magyar szép lassan háttérbe szorult, így történelem szakra jelentkeztem.
– Mit szeret csinálni a szabadidejében?
– Leginkább színházba és moziba járni, sorozatokat nézni, valamint szeretek olvasni is, bár
mostanában nem sok időm van rá, mert van
egy négyéves kisfiam, aki mellett kevés a szabadidő...
– Ha választhatna egy történelmi időszakot,
ahol élhetne, akkor melyik lenne az?
– Legszívesebben, a XIX. és a XX. század fordulójának Magyarországa lenne az, ahová szívesen visszamennék. Megszületnék a szabadságharc után, és az első világháborút már nem
élném meg. Átélném a boldog békeidőidőket, a felemelkedést, a Monarchia kulturális
sokszínűségét.
– Ki a tanárnő kedvenc írója vagy írónője?
– Nem tudok egy kedvencet kiemelni, a kortárs magyar irodalmat szeretem. Ha mégis
kellene, talán Esterházy Pétert mondanám.
Világirodalmat kevesebbet olvasok, Ulickaja

„Legózást.” (Domcsi)

regényeit kedvelem nagyon.
– Ki a kedvenc színésze?
– Sokan vannak, mivel nagyon szeretek színházba járni, sokszor nemcsak a színdarabért,
hanem a színészért is. A magyar színészek
közül az abszolút favorit Gálffi László, aki az
Örkény színházban játszik jelenleg. Ha nem
magyar színészben gondolkodom, akkor John
Malkovich.
– Van a Tanárnőnek kedvenc filmje?
– Ebből is több van, ezek olyan ma már klasszikusok, amiket már nagyon régóta szeretek. Az
élet bármely szituációjára képes vagyok idézni
ezekből a filmekből. Az egyik ilyen film Woody
Allen Annie Hall-ja, a másik pedig egy magyar
film, a rendszerváltásról készült Tímár Péter
rendezés, a Csapd le csacsi! Valamint nagy
sorozatfüggő vagyok, igazából ezekből mindenevő: sitcom, thriller, krimi, klasszikus... Bármi jöhet, de amelyiket szinte kívülről tudom,
és ebből is bármikor tudok idézni egy-egy
mondatot, az a Jóbarátok.
– Ha lehetne egy szuperképessége, akkor
mi lenne az?
– Nekem mindig krónikus alváshiányom van.
Azt mondják, hogy Napóleonnak napi 3-4 óra
alvás elég volt ahhoz, hogy meghódítsa a fél
világot, szóval én is ezt szeretném, mint szupererő. Az alvást, nem a hódítást.
– Milyen nyelven beszélne szívesen?
– Valószínűleg az olasz lenne, mert ahogy egyre többet ismerek meg az olasz kultúrából és
mentalitásból, egyre szívesebben beszélném
a nyelvet is. A másik meg talán valamelyik
skandináv nyelv lenne a különlegessége miatt,
vagy azért, hogy eredetiben olvashassam az
IKEA katalógusát.
– Ha pénztől függetlenül elutazhatna bárhova, hova menne?
– Európában gondolkodnék akkor is, valószínűleg Skandináviába mennék. Még csak
Koppenhágában jártam, de szívesen megnézném Svédországot vagy Norvégiát. Ha mégis
a tengerentúlra mennék, akkor az Egyesült
Államokba. Ott inkább a keleti part az, ami
vonzó számomra. Mivel városi ember vagyok,
engem inkább a városok érdekelnek, a nyüzsgés, a kávézók, a múzeumok...
– Melyik a kedvenc évszaka?
– Nem szeretem a meleget, csak a vízparton

lábat lógatva, úgyhogy a tél és a tavasz között
ingadozom. Talán inkább a tavasz, mert ez az
az időszak, amikor még fel kell venni egy kiskabátot, de már nyílnak a virágok, és jólesik az
arcodat a napfényben melengetni.

(nevet). Imádtam ezt az egészet tavaszostul, Petőfistül, kokárdástul. Mióta ennyire
aktuálpolitikai felhangja van, már kevésbé
szeretem. Így inkább a karácsonyt mondom, a meghittsége miatt.
– Van a Tanárnőnek bakancslistája?
– Ezen gondolkodtam már többször, hogy
milyen jó lenne összeállítani egy bakancslistát,
arról hogy mit szeretnék még megvalósítani,
meg hogy hova szeretnék eljutni. Az a típusú
ember vagyok, aki általában elérhető dolgokra vágyik, azok pedig jönnek maguktól, nincs
bakancslistám.
– Milyen három dolgot vinne magával egy
lakatlan szigetre?
– A férjemet és a kisfiamat vinném magammal.
Ez még csak kettő, úgyhogy biztos vinnék har– Van-e példaképe, és ha igen, ki az?
– Nem, nincsen.
madiknak valami eszközt, amivel tudunk tüzet
– Van-e kedvenc ünnepe?
csiholni, és jelezni. Így hazajöhetnénk.
– Most az jut eszembe, hogy amikor gyerek – Köszönjük az interjút!
voltam, akkor annyira szerettem március 15-ét
Nagy Dorina, Tóth Lea (8.a)
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World Press Photo Exhibition

A few weeks ago our class visited the World
Press Photo Exhibition which took place
in the National Gallery. In my opinion the
exhibition was perfectly organized and notwithstanding my expectations of seeing just
colourful pictures, there were many black
and white photos. Black and white photos
made us use our imagination. This way they
involve the visitor in the situation shown by
the photo.

The most shocking picture showed a 12-yearold Egyptian girl who was wearing just a
top and she was crying. The short description explained that in Egypt it is still a tradition to manipulate young girls’ breasts to
avoid sexual abuse. The photo showed this

young Egyptian girl’s feelings. The photo was
shocking because it is well-known that the
growing of the body and hormonal changes
at this age is so complex that its manipulation causes extreme pain and it may lead to
catastrophe.

beszámoló

Condensed English

I was surprised to see that most of the pictures were about illegal immigrants, refugees
and victims of terrorism. There were a lot of
pictures concerning injustice, too.
To say something happy: one of my favourite photos showed South-American guerrillas playing football despite the fact they
had been fighting against each other one or
two years before. I was delighted to see that
peace exists in the world.

Harangozó Lilla (10.a)
„Közös focit.” (Barnuska)
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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

Fortocska (форточка) – ablakocska
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Legekkel a fellegekben – Érdekes tények Oroszországról

1. A világ leghosszabb vasútja

A transzszibériai vasút a leghosszabb vasútvonal a világon. A 9200 kilométer hosz-szú út
Moszkvában indul, és átlép Ázsiába. Ezután
folytatja az útját a Csendes-óceán partjá-ig,
Vlagyivosztokig. Az egész utazás több mint
152 órát vesz igénybe.

válogatás

2. A világ legnagyobb McDonalds-a
1990. január 31-én nyitott az első amerikai
gyorsétterem Moszkvában, a Puskin téren,
amely ak-kor a világ legnagyobb McDonald’s-a volt. Megnyitásának napján, hajnalban
5000 ember állt sorban, mert mindenki részesülni akart az amerikai életmódot szimbolizáló
hamburgerekből. A nap folyamán 30 ezernél is
több embert szolgáltak ki (ez azóta is a vállalat
abszolút rekordja). A nyitás után hónapokig kígyóztak a sorok a gyorsétterem előtt.

3. A második legnagyobb olajtermelő ország a világon
2012-tól Oroszország a második legnagyobb
olajtermelő ország a világon, naponta átlagosan 9,9 millió hordó nyersolajat termel. Szaúd-Arábia áll az első helyen napi 10,9 millió
hordóval, de a becslések szerint az Egyesült
Államok meghaladja majd mind az orosz,
mind az arab kiterme-lést 2020-ig.
4. Hatalmas terület
Oroszország nagyobb a naprendszer most már
kisbolygójának titulált égitesténél, a Plutónál
is. Az utóbbi 16,6, az előbbi több mint 17 millió km2 területű. Azonban csak az ország területének 14%-a lakható, mert 60%-án örökös
fagy uralkodik, további 22%-át áthatolhatatlan
mocsarak borítják, a folyók és tavak pedig
Oroszország területének közel 4%-át teszik ki.
5. A világ leghosszabb gyalogos függőhídja...
...Szocsiban van. Az 520 méter hosszú és 218
méter magas hidat 2014-ben adták át. Ös�szesen két évig tartó építése során 740 tonna
acélt és 2000 köbméter betont használtak fel.
A tervezők szerint egyszerre 3000 ember tartózkodhat rajta, és akár a 9-es erejű földrengést is kibírja.
A hídon nemcsak sétálni lehet, hanem hét különböző ponton le is ugorhatnak róla a vállalkozó kedvűek – persze kötélen. Itt van ugyanis
a világ egyik legnagyobb bungee jumping
központja. A leghosszabb kötél 207 méter,
amely Oroszországban és Európában is a leghosszabb.

Picciano Alisia (9.b)

„Falmászást.” (Bori&Maja)
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XXV.
Amikor
tavaly
bejöttek
hozzánk
a
mostani
12.b
könnyebben és több helyen végezhettük,
1 2 osztályos főszervezők, és megkérdezték, hogy ráció
illetve a versenyzők eredményeinek feldolgozákik vállalnák el az idei szervezését, akkor nagyon
sokan jelentkeztünk. Ennek Titter tanárnő először nem örült, de végül Meszlényi tanárnő hatására beadta a derekát, és így az idei, jubileumi
versenyt 6-an szerveztük meg: Szűcs Tamás, Erhardt Anna, Szabó Bianka, Nagy Eszter, Takács
Maja és én. Szeptembertől elkezdődtek a munkák, például a szponzorok felkeresése és szülőikre járás, de ekkor még nem éreztük, hogy
mekkora feladat is lesz ez az egész. A logónkat
Marozsák Tádé tervezte, melyet a sok-sok ötlet
közül egyhangúan sikerült kiválasztanunk.

sát és az ezzel járó felelősséget is rá tudtuk bízni
a gépekre.
Közel 300 versenyző jelent meg, és nagyon so-

válogatás

kan közülük itt maradtak a verseny utáni programokon, ahol a gyerekek arcát látva nagyon jól
érezték magukat. Nagy sikert aratott az Xbox
szoba, de – mint mindig – a legtöbben a fizikai
és kémiai kísérleteket nézték meg.
A verseny lezajlása után a jubileumi alkalom-

Októbertől megindult a készülődés. Elkezdtünk pólókat rendeli; az eddigiektől eltérően a
főszervezők pólója zöld lett, amivel nagy sikert
arattunk. Megcsináltuk a munkabeosztásokat,
felkértünk nagyon sok tanárt és diákot a verseny
utáni programok lebonyolításához, és megszerveztük az eredményhirdetést. Az ezt megelőző
előadást szerencsénkre Igazgató úr elvállalta.
Az idei év legnagyobb újítása, hogy az eddigi

ból meghívtuk az eddigi összes főszervezőt
és a tanárokat, akik segítettek a verseny lebonyolításában. Megköszöntük a segítséget, és
egy beszélgetés keretében visszaemlékeztünk
az eddigi sikeres versenyekre. Végül minden
a legnagyobb rendben lezajlott és szerintem
mindenki egyetért abban, hogy megérte elvállalnunk ezt a feladatot.

regisztrációs rendszer Gembela Gergely és Rátki Barnabás munkájának köszönhetően felgyorsult, és az új informatikai rendszerrel a regiszt-
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Szakács Dóri (11.b)
fotók: Bundik Brigitta, Csongrádi Kristóf,
Csongrádi Máté, Földes Artúr, Pallai
Dávid, Somfai Réka, Szabó Bence

„Pénteki délután bulizást, természetesen alkohol nélkül

.” (Domcsi)

Viccek

2018

KPelét megkérdezi egy újságíró:
– Ön szerint a 70-es évek brazil csapata legyőzné napjaink Argentínáját?
– Igen.
– És mégis mennyire?
– 1-0-ra.
– Hogyhogy csak 1-0-ra?
– Vegye figyelembe, hogy többen már 75 évesek is elmúltunk.

Ember a TV-szerelőnek:
– Ültem a fotelban, néztem a TV-t, miközben
egy százas szöggel piszkáltam a fülem. Egyszer csak elment a hang!
– Főnök úr, ebben a zöld üvegben milyen
gyógyszer van?
– Semmilyen, segéd úr. Abból az üvegből
azoknak a betegeknek adunk, akiknek a receptjét nem tudjuk elolvasni.

10 éves érettségi találkozó előtt:
– Hova menjünk?
– A Rózsaszín Cicába.
– Miért oda?
– Csinosak a pincérlányok és nagyon jó zene
van.
20 éves érettségi találkozó előtt:
– Hova menjünk?
– A Rózsaszín Cicába.
– Miért oda?
– Nagyon jó a sörük.
30 éves érettségi találkozó előtt:
– Hova menjünk?
– A Rózsaszín Cicába.
– Miért oda?
– Jól főznek és van vega kaja is.
40 éves érettségi találkozó előtt:
– Hova menjünk?
– A Rózsaszín Cicába.
– Miért oda?
– Akadálymentesített az egész.
50 éves érettségi találkozó előtt:
– Hova menjünk?
– A Rózsaszín Cicába.
– Miért oda?
– Hát ott még nem voltunk.

viccek

Orvosnál:
– János bácsi, bevette az erősítő tablettákat?
– Nem vettem be, doktor úr. Nem tudtam lecsavarni a kupakot.

Nyelvi sarok

It was Christmas time and a woman invited
all her family to her house to eat. So they
gathered around the table and she asked
her son to pray.
He said: “But I do not know what to say.”
She said: “Say what I said this morning.”
So he said: “Dear god, why did I invite all
these people to my house?”
Zwei Eisbären in der Wüste. Da sagt der
eine:
„Die müssen ja sehr viel Schnee gehabt
haben!”
Fragt der andere:
„Warum?”
„Weil sie so viel Sand gestreut haben.”

„Fürdőzést az Aquaworldben.” (Kolumbusz)
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Ifjú Tehetségek
Andó Lujza

Ebben a hónapban Andó Lujzával (10.b)
készítettünk interjút, aki ötszörös Világkupagyőztes, Európa-bajnok karatés.

interjú

– Mióta karatézol?
– Elsős koromban kezdtem el, és azóta is csinálom. Most már ez a tízedik évem.
– Milyen stílusban karatézol?
– Az a stílus, amiben én karatézok, az a Zen Nihon Tai Jutzu Do*.
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– Miért pont ezt a sportot választottad?
– Mert mindig is szerettem a küzdősportokat.
Már kiskoromban is tudtam, hogy valami ilyennel szeretnék foglalkozni. Ez előtt judoztam két
hónapig, de az nem tetszett, majd édesanyám
megtalálta nekem ezt a helyet, és elkezdtem karatézni.
– Iskolai tanulmányaidat mennyire befolyásolja?
– Eléggé, mert az iskolában is szeretnék jól teljesíteni. Így egy kicsit nehéz, hogy este nagyon
későn érek haza, és van, hogy akkor is tanulnom
kell, de az eddigi eredményeim alapján működött a tanulás meg a sport együtt.
– Vannak terveid a karatéval a jövőben?
– Igen, a halálomig szeretném űzni, mert ezt a
sportot lehet. Szeretnék minél nagyobb versenyeken részt venni. Legnagyobb célom, hogy
versenyezzek.
– Célod profi sportolóvá válni?
– Ha van rá lehetőségem, akkor szívesen
kipróbálnám
magam
ott
is.

„Kirándulást egy stylisthoz.” (Karcsi)

– Milyen embereknek ajánlanád ezt a sportot?
– Bárkinek.
– Hány edzésed van egy héten? És milyen
hosszúak?
– Heti három, versenyek előtt pedig öt. Átlagosan kétórásak, de van, hogy három-négyórás
egy edzés.

– Hogy jössz ki a csapattársaiddal?
– Nagyon jól kijövök a csapattársaimmal, vannak,
akikkel tíz éve együtt sportolok, így már nagyon
jól ismerjük egymást. Nagyon jó barátok vagyunk, számíthatunk egymásra.
– Milyen versenyek várnak rád a közeljövőben?
– Most lesz megint egy világbajnokság, aztán
2019-ben lesz a Bicske Kupa, ami egy nemzetközi verseny. Ez lesz a nyolcadik ilyen versenyem.
Ez volt életem első nagyobb versenye. Amikor
részt veszek rajta, olyan, mintha hazaértem volna. Emellett bíróként fogok részt venni egy magyar bajnokságon.
– Volt olyan már korábban is, hogy bíróként
vettél részt egy versenyen?
– Volt, és ezt ugyanannyira élveztem, mint a versenyzést.
– Nagyon szépen köszönjük az interjút és sok
sikert kívánunk a továbbiakban.
Nusi

Gólyahét & Gólyabál
Amikor megtudtuk, hogy reggel 7-re már az iskolában kell lennünk minden nap, kicsit megijedtünk, de aztán könnyen hozzászoktunk a
dologhoz. Előre figyelmeztettek minket egy
egész héten érvényes játékra: ha valaki azt
mondja nekünk, hogy „STOP”, akkor mozdulatlanná kell dermednünk, és úgy kell maradni
körülbelül 1 percig. Mindenki, aki tudott a játékról, élvezettel állított le minket akár egymás
után háromszor is. Első nap úszószemüvegben
és úszósapkában kellett jönnünk, majd párokra osztottak minket: a párunkkal egész nap
együtt kellett lennünk. Feladatunk volt megmérni a folyosó hosszát „gólyában”, betűtésztából verset írni, végül a nap zárásaként egy
vizestálból ettük ki a szőlőszemeket.

mit ábrázol a „remekmű”. Az utolsó napon
mindannyian felvettük a gólyatábori pólóinkat,
kimentünk az udvarra, ahol kiraktuk az Árpád
feliratot, amit felvettek egy drónnal. A forgószínpadszerű feladat elmaradt, amit sokan sajnáltunk.

Végül elérkeztünk a gólyahét zárásához, a gólyabálhoz. Minden osztály előadta a saját dalát, amit nagyon élveztünk. Utána következett
az eredményhirdetés: nagy meglepetésünkre
a mi osztályunk nyert! Kaptunk két tortát, amit
tányér és villa hiányában kézzel ettünk meg.
A gólyabál itt még nem ért véget: csak most
kezdődött a különféle szobák felfedezése!
Volt örökbefogadás, házasságkötés, karaoke,
szabadulószoba, „mit rejt a doboz?” és „maradj ülve!” játék – és persze nem maradhatott
el a büfé és a diszkó sem.

beszámoló

Második nap új párok alakultak. Szünetekben
meg kellett mérnünk a terem hosszát gyufaszálakkal, és pár DT-s nevét összepárosítottunk állatnevekkel. Ki kellett ugyanis találnunk,
hogy melyik állat kit rejt; ha a tippünk jó volt,
aláírták a lapot, és mehettünk tovább. Szerencsére sikerült a verset megírnunk és a lapot
befejeznünk, pedig az elején nem értettük
pontosan a feladatot.
Harmadik nap nem beszélhettünk, csak az
osztálytermünkben, kártyavárat építettünk,
osztálylogót terveztünk a táblára, és felfűztük
magunkat egy cérnára: a pólónk egyik ujján
átfűztük a cérnát, majd a másikon ki, és következett a következő ember. Negyedik nap
felemás cipőben jöttünk. Feladatunk volt,
hogy megkeressünk egy kijelölt tablót, és felírjuk az osztályt és az évszámot. Végezetül egy
osztálykvízt kaptunk, aminek a megoldása az
utolsó napi feladat lett: kék pólóban kellett
jönnünk.
Napi feladatnak kaptuk, hogy számoljuk meg
az iskola épületében az összes növényt az
alagsortól a 3. emeletig, de vágtunk hagymát
vajazókéssel, rajzoltunk a szájunkba fogott
ceruzával, és a többieknek ki kellett találniuk,
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Nagy sajnálatunkra a gólyahétnek és a gólyabálnak itt vége lett, és a következő héttől vis�szaállt minden a megszokott kerékvágásba. A
felügyelőink nagyon sokat segítettek nekünk,
mindig ott voltak, ha szükség volt rájuk. Szerintünk minden gólyaosztály nevében mondhatjuk, hogy ez egy feledhetetlen hét volt!
Darvas Dóra és Mitsányi Maja (7.c)

„Szili túrát.” (Karesz)
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Aranyköpések
1 2 „Az őserdő olyan erdő, ahova emberi kéz még nem tette be a lábát.” (dr. Nánay Mihály)

„Bevallom őszintén, amikor először láttam a SpongyaBobot, azt hittem, hogy egy sajt. „Olyan
gyors a jelenség, hogy pulikutya legyek a sarokban, ha látom.” (Gärtner István)
„Babák, tudom, hogy öregszem, de ezt most tök érthetően mondtam!” (Meszlényiné Róka
Ágnes)
„Én Vámos tanárnővel nagyon jó viszonyban vagyok, különféle anyagokat szoktam vele cserélni.
Mármint irodalmi anyagokra gondolok.” (Kőváriné Fülöp Katalin)
„Három fontos mirigyről kell megemlékeznünk.” (Tarlós Péter)
„Évekig szégyelltem magam, aztán megkérdeztem egy barátomat, és elmondta, hogy ő is azt
hitte, hogy egy sajt. Úgyhogy megnyugodtam.” (Kis Róbert)
Tanár: „Dávid, te még focizol?” Diák: „Igen.” Tanár: „Akkor szaladj már el krétáért a portára,
kérlek!” (Koncz Levente)
„Magyarország egy klasszikus rántotthús alakú ország.” (dr. Nánay Mihály)
„Akkor egy kicsit dödögjünk még a számtani sorozatokon.” (Meszlényiné Róka Ágnes)
„Kérlek, erre figyelj most, mert erre algériás vagyok... meg allergiás.” (Kőváriné Fülöp Katalin)

beszámoló

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

Káprázatos Kárpátalja
Hagyományosan a 12.-es osztályok külföldi kirándulást szerveznek az utolsó iskolai évük elejére. A
mi osztályunk már májusban eldöntötte (Nánay
tanár úr javaslatára), hogy úti céljául Ukrajnát tűzi
ki. A kezdeti lelkesedés persze alábbhagyott,
mikor augusztus végén megkaptuk a sűrű menetrendet, az ajánlott gyógyszerek listáját (kötelező
hasfogó, antibiotikum), és egy gyorstalpalót a
posztszovjet területeken elvárt viselkedésről.

A kirándulás azonban már ki volt fizetve, így
hajnali 7-kor elindult a buszunk Kárpátaljára.
Először Munkács várát látogattuk meg, majd
megcsodáltuk Beregszász belvárosát, ahol a
vállalkozó szelleműek kipróbálták az ukrán édesipar legkiemelkedőbb termékét, a plombirt (fagyott tejszínes krém szivacsos tölcsérbe töltve).
Estefelé Mezőváriba érkeztünk, az éjszakát is itt
töltöttük helyi magyar családoknál. Házigazdáink
pedig nem csak kitűnő társasággal, de igazi
autentikus kárpátaljai fogásokkal is szolgáltak.
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Másnap reggeli után elköszöntünk vendéglátóinktól és Huszt városába buszoztunk, ahol
felkapaszkodtunk a már Kölcsey által is megénekelt „bús düledékekhez”, megcsodáltuk a
vár maradványait és a kilátást. Következő megállónk az Európa legnagyobb sóbányájának otthont adó Aknaszlatina volt. A már régebben
bezárt bányák helyén létrejött sós vizű tavak
ma fürdőként szolgálnak: különlegességüket az
adja, hogy a Holt-tengerhez hasonlóan a magas
sókoncentráció miatt itt is a víz felszínén lubickolhatunk, ami nem csak a felhajtóerő miatt volt
szórakoztató, de a 35 fokos hőségben nagyon
jól is esett. Strandolás után Rahó környékére
látogattunk; itt található Európa földrajzi középpontja, amit obeliszk jelöl. A kötelező fotózkodás
után Kőrösmezőre vezetett utunk, ahol először
átsétáltunk az ,,asszonyvallató” függőhídon,
megnéztük a hucul típusú sztrukivszka fatemplomot, majd hamar nyugovóra tértünk.

„Egész gyerekkorom boldogság volt, de az egyik legboldogabb emlékem az első
Rolling Stones koncertem.” (Facsi)

Kellett is a pihenés, mert másnap egésznapos
gyalogtúra volt a program az ukrán Kárpátokban.
Szovjet csapatszállítókkal, GAZ-okkal (Gorkovsky
Avtomobilny Zavod) utaztunk felfelé a hegyen
egy jó darabig. Ezek a járművek gyakorlatilag
mindenen képesek átmenni, az utazás túltett a
Fővárosi Vidámpark összes hullámvasútján. A
csúcsot, a Hoverlát, Ukrajna legmagasabb pontját azonban már gyalog hódítottuk meg. Sokáig
tartott, és a tüdőnket is kiköptük, de 2061 méter
magasan mindannyian egyetértettünk abban,
hogy megérte, ha másért nem, a páratlan kilátásért és a csúcscsokiért.

Verebesre utaztunk busszal, majd felmásztunk a
Vereckei-hágóra. A honfoglalás emlékművénél
elénekeltük a Himnuszt, és egy rendhagyó
törióra keretében csodáltuk a tájat, amire őseink
is letekintettek a Kárpát-medencébe lépés előtt
több mint ezer éve. Mielőtt még a határ felé
vettük volna az irányt, megálltunk Szolyván is, és
egy kis megemlékezést tartottunk a világháborús
hősök emlékparkjában.

Végezetül öt elképesztő nap után elindultunk
haza; természetesen ez sem volt zökkenőmentes.
Röpke 5 órát álltunk a határon, mert a határátlépés rendkívül körülményes nagy csoportok esetében. A várakozás közben érte el a csapat a
holtpontot, és majdnem megbontottunk egykét ajándékba szánt jellegzetes ukrán terméket.
Szerencsére még mielőtt erre kényszerültünk
volna, beengedtek minket az országba, és noha
csak hajnalban fél 1-kor, de megérkeztünk Budapestre.

beszámoló

A kiadós túra és egy zuhanyzás után mindannyian jobb hangulatban álltunk a ránk váró 8 órás
vonatút elébe. Az éjszaka a harmadosztályon
meghatározó élmény volt, talán a legkalandosabb az egész út során. A körülmények kicsit
poroszosok voltak, hely nem volt felállni, mosdó
meg csak egy volt (54 főre). Nem meglepően ez
okozott némi elégedetlenséget, de a szamovár, a
tea, a családias hangulat és az alvás hatására reggelre mindenki megbékélt, és végre megérkeztünk Lembergbe (Lviv), Ukrajna belsejébe, ami
egyúttal az ország legeurópaibb városa. Első
utunk a hatalmas piacra vezetett, ahol tényleg
bármi beszerezhető pár hrivnyáért (10 Ft = 1
hrivnya). A nap hátralévő része városnézéssel telt,
megnéztük a helyi látnivalókat, és kipróbáltunk
egy sor ukrán nemzeti fogást (borscs, varenyiki).
Lehetőségünk volt a
kapott szabadidőben
meglátogatni a csokivagy sörgyárat is, valamint a bolhapiacot,
ahol a náci ereklyéktől a
Sztálin figurákon át moszkvai olimpiai kitűzőkig
mindent lehetett kapni.
Este egy újabb 400 kilométeres, ezúttal 12 órás
vonatozásba kezdtünk.

2018
Hajnalban érkeztünk vissza Beregszászra. Innen 1 2

Ukrajnával egy teljesen új (cirill betűs) világot
ismerhettünk meg, mind gasztronómiájában,
mosdóiban, kultúrájában és az ottani emberek
gondolkodásmódjában. Nem választhattunk
volna jobban, életre szóló élmény volt ez az utazás. Ajánljuk minden jövőbeli 12.-es osztálynak,
nem bánjátok meg, ha ezt választjátok!

Erdős Anna, Laczkó Regina (12.c)
„Vitakört.” (Liliom)
„Lézerharcot.” (Kamilyon)
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Darmstadti
csereprogram
2018
Szeptember
13-án
este
érkeztek
hozzánk
Darmtémában
készült,
így
a
német
diákok megismer1 2 stadtból cserediákok, akikkel egy eseménydús kedhettek egy-két magyar számmal
is. Utolsó

beszámoló

hetet tölthettünk el. Az első két napon több ismerkedős és csapatépítő játékot is játszottunk,
amelyek segítségével könnyen nyitott közösséggé alakultunk. Az egyes játékokat a hét során
még többször is játszottunk, amikor vártunk egy
programra.

A héten megcsodáltuk a Parlamentet és a Budai
várat, bicikliztünk a Margitszigeten, kirándultunk
Szentendrén, és még a Balatonra is elmentünk,
ahol megnéztük a tihanyi Apátságot. A jó időnek
köszönhetően még fürödni is tudtunk a Balatonban.

Mivel idén kevesebben voltunk, akik részt vettünk
a programban, a délutánokat is közösen tudtuk
tölteni. Egyik este felmentünk a Gellérthegyre,
ahonnan megcsodáltuk a kivilágított Budapestet,
és rengeteg fényképet készítettünk. Vasárnap
délután elmentünk Visegrádra bobozni, ahol a
bobpálya bezárása után is még együtt beszélgettünk és játszottunk német vendégeinkkel. A hét
folyamán természetesen prezentációkat is kellett
készítenünk négyfős csoportokban. Több is zene

este búcsúzóul hajókáztunk a Dunán.

Csütörtök reggel rá kellett ébrednünk, hogy eltelt egy hét, és nem kell többet arra figyelnünk
közlekedéskor, hogy megvan-e mindenki. Itt a
könnyes búcsú ideje. Majd átgondoltam az elmúlt hetet, és inkább azt mondom, hogy csak
elköszöntünk egymástól a pályaudvaron, és Darmstadtban folytatjuk ott, ahol Budapesten abbahagytuk.

Megyeri Lili (10.d)

A jubileumi 50. Kékszalag – egy Árpádos diák szemével
A Kékszalag Magyarország, sőt Európa legré- ítve az éjszakai vitorlázást. A versenyzőknek 48
gebbi tókerülő versenye. 1934 óta rendezik
meg, de csak 2001 óta minden évben. A verseny július első teliholdjára esik, ezzel megkönny-
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„12 órás sportot.” (Pogány)
„Szabaduló szobát.” (Luke)

órájuk van körbevitorlázni a Balatont. Minden
évben 5-600 hajó szokott indulni, a legmodernebb katamaránoktól a mi hajónkhoz hasonló

családi túravitorlásokig. A Kékszalag azért
jelent nagy kihívást, mivel a versenyt időjárási
viszonyoktól függetlenül elindítják, tehát soha
nem fújják le a legnagyobb viharban sem. Mi a
46. Kékszalag óta minden évben indulunk rajta
a hajónkkal. A versenyre apukámon és rajtam
kívül még általában három fő jön segíteni.

beszámoló

Az első Kékszalagunk volt a legemlékezetesebb, ekkor még egy kisebb hajónk volt.
A verseny nagy szélben indult, és mi éppen
jó sebességgel haladtunk a keszthelyi bója
felé... de Badacsony mellett váratlanul az
egész árbóc ledőlt a cockpitra. Kiderült, hogy
az árbóc első merevítőjét a fedélzethez kötő
biztosítógyűrű engedett el. Szerencsére egy
versenyen kívüli hajó ki tudott vontatni bennünket a badacsonyi kikötőbe, ahol egy óra
szerelés után megjavítottuk az árbócot. A
versenybe már nem állhattunk vissza, külső
segítség igénybevétele után – a szabály szerint
– ki kell állni a versenyből. Azóta is ez volt az
egyetlen verseny, amit fel kellett adnunk.
Két évvel később már egy nagyobb hajóval
mentünk, egy 11 méteres túrahajóval. Abban az évben viharos Kékszalagunk volt, a rajt
előtti este egy több mint száz kilométeres szél
csapott le Balatonfüredre, ami fákat csavart ki,
és nagy károkat okozott. A versenyt nem fújták le, de sokan el sem rajtoltak a nagy szél
miatt. Mi viszont elindultunk, és egy bravúros
16 órás idővel értünk célba, ami azóta is a legjobb időnk. A hajónk a mérete miatt nagyobb
szélben sokkal esélyesebb, ezért szerepeltünk
ilyen jól. Még a verseny utolsó méterein is
előztünk meg hajókat, és sok sporthajó előtt
értünk be a balatonfüredi célba.
Az idei, ötödik Kékszalagunk már más volt,
mint a többi, mivel egy tipikus balatoni szél-
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csendben rajtoltunk el. Annyira nem volt
szél, hogy a rajt után tíz perccel még hallottuk, ahogy valaki felkiált, hogy “Elrajtoltunk!”,
mivel addigra érték csak el a rajtvonalat. Az
egész verseny szinte teljes szélcsendben telt,
ami sajnos a mi hajónk gyengéje. Ilyenkor a
kisebb hajók mind megindulnak a legkisebb
fuvallatra is, mi viszont sokszor órákat álltunk
egyhelyben forgolódva. Majdnem 30 óra szélcsendes szenvedés és egy kényelmes ebéd
után a rajt utáni nap délutánján hirtelen elkapott minket egy nagy vihar. A szél sajnos gyorsan elment, de láttuk a távolban a közeledő
viharfelhőket és az erősen dőlő hajókat. Ennek
láttán elkezdtünk felkészülni a közelgő viharra,
mindenki felvette a kabátját, a vitorlákat félig
lehúztuk, és így a szélcsendben állva vártuk a
vihart, ami végül el sem ért bennünket. A nagy
szél előttünk csapott le, mi pedig egyhelyben
állva néztük végig, ahogy az előttünk néhány
száz méterre lévő hajók elmennek a széllel.
Ezután egyedül maradtunk az üres Balatonon,
nyomasztóan felhős időben arra gondolva,
hogy vajon mi vagyunk-e az utolsók. Aznap
este, 37 órányi lehangolóan unalmas vitorlázás után értünk be a célba, ami a szokásosnál most sokkal szebbnek tűnt. Nem sokkal
később megtudtuk, hogy nem lettünk utolsók
(!), mivel nagyon sokan feladták a versenyt, és
még néhány hajónál gyorsabbak is voltunk. A
végeredményben kb. ötszázadikok lettünk a
684 induló hajóból.

De ez a Kékszalag nem vette el a kedvünket,
és természetesen jövőre is elindulunk!
Krehó Márton (9.b)

„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)

