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A rósejbni szó zsiradékban ropogósra sült burgo-
nyaszeleteket takar, melyeket leginkább húséte-
lekkel szokás fogyasztani. Nem így tette azonban 
a magát tősgyökeres óbudai polgárnak valló özv. 
Kovács Lőrincné, aki hajlott kora ellenére min-
dig is hevesen tiltakozott az idősotthonba kerü-
lés ellen, különösen mióta szeretett férje kilenc 
évvel korábban elhunyt. 
Felső szomszédja, a vezetékneve elhallgatását 
kérő Áron fiatalúr ekképpen nyilatkozott róla: 
„Legalább százéves volt az a banya, állandóan 
felvitette velem a bevásárlószatyrait az elsőre, 
mondván, ő már túl gyenge, és nem bírja el. Bez-
zeg arra mindig volt elég ereje, hogy felkopog-
jon hozzám a seprűnyéllel, amikor diszkréten 
és halkan… úgymond gyűlést tartottunk a srá-
cokkal. Pedig süket volt a néni, nem is hallhatott 
semmit! Főleg úgy, hogy mi jóformán meg se 
mertünk szólalni, vagy a zene hangerejét maga-
sabbra állítani, nehogy felébredjen…”
Az asszony egy este rósejbnit sütött, és ahogy 
az elsőt lenyelte (hús nélkül!), azon nyomban 
elhunyt. A helyszínelők legalábbis egy nagy tál, 
teljesen érintetlen rósejbnit találtak a konyha-
asztalon, amelyből egy vagy legfeljebb kettő 
darab hiányozhatott csak. A rendőrség eleinte 
mérgezésre vagy fulladásra gyanakodott, eset-
leg öngyilkosságra, valamint a szomszédasz-
szony beszámolója is azt erősítette meg, hogy 
idegenkezűségről szó sem lehet. Ő az alábbia-
kat közölte a rendőrséggel: „Három nap eltel-
tével tűnt csak fel, hogy a Mariska néni nem 
hozta a beígért lekvárt. Ajtaja zárva, a csengő 
elromlott rég, tehát kopogtam, mivel láttam, 
hogy odabent ég a lámpa. Semmi reakció. Na, 

mondom magamban: » Ez a Mariska néni, hát 
nem elfelejtette már megint?! « Aztán amikor 
negyednap se nyitott ajtót, úgy döntöttem, 
betörök hozzá, mert ez már tényleg hallatlan. 
Lehívtam azt a szemtelen ficsúrt, az Áront a 
másodikról, mert tudtam, hogy neki mindegyik 
lakáshoz van álkulcsa, és mondom neki, a Ma-
riskához szeretnék bemenni a lekváromért.”
Mint kiderült, Kovácsné addigra már ötödik 
napja holtan feküdt a konyhaasztalra borulva 
egy tál (szinte) érintetlen rósejbni társaságá-
ban. Teste másnap már boncolásra is került, s 
emésztő szervrendszerében megtalálták egy 
csokor hóvirág, egy OTP-kölcsönnel vásárolt Ki-
jev fényképezőgép, és a Rozsdatemető c. regény 
mellett azt a bizonyos rósejbni falatot, mely a 
nyugdíjas asszony halálát okozta. Az orvosok 
hosszas tanakodás után és megannyi vizsgálat 
elvégeztével arra a következtetésre jutottak, 
hogy Kovácsné szerencsétlen halálában az oda 
nem való tárgyak is szerepet játszhattak.
Biztos, ami biztos, az asszony halála előtt készí-
tett utolsó nagy tál rósejbnit is alaposan átvizs-
gálták mindenféle méreganyag ellen, amelyről 
dr. M. V. így nyilatkozott: ,,Látványra rendben 
van, szagra is teljesen átlagos, sőt, ízre sem po-
csék!” S mint hogy a doktor úr másnapra még 
életben volt, a vizsgálatokat az üggyel kapcso-
latban végleg felfüggesztették és lezárták, az 
esetet betudták véletlen szerencsétlenségnek. 
Azonban – mint utóbb kiderült – az asszony 
hűtőszekrényében talált nagy üveg baracklek-
várba fél kilogramm patkányméreg volt szánt 
szándékkal belefőzve. 

Bársony Kamilla (8.a)
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Vezércikk
Halált okozó rósejbni

(Örkény István Hírek és álhírek c. novellája alapján

A hónap kérdése: Ha hozhatnál egy törvényt, mi lenne az?



– Hogyan került az 
Árpádba?
– A tanítási gyakor-
latom során kerültem 
ide. Egy évig gyakorló 
tanár voltam, közben 
felajánlották a bioló-
gia és kémia tanári 
munkalehetőséget is. 
Én pedig örömmel vál-

laltam, hogy maradok dolgozni is, mert sok jó 
tapasztalatot szereztem, amióta itt vagyok.
– Hány éves kora óta tanár?
– Ez egy furfangos kérdés, hogy kiderüljön, 
hány éves vagyok? 26 éves korom óta dolgozom 
hivatalosan tanárként. Én azonban úgy tekintek 
vissza, hogy 12 évesen kezdtem pályafutásom, 
mikor az óvodás öcsémnek megtanítottam az 
elsős matematika anyagot.
– Ha bármilyen állat lehetne, mi lenne?
– Rénszarvas.
– Melyik a kedvenc téli sportja? És miért?
– Nincs kedvenc téli sportom. Szeretek túráz-
ni biciklivel vagy gyalog, egy- vagy többnapos 
kiránduláson is, télen is és nyáron is. A leg-
emlékezetesebb emlékem, amikor a Nagy Hi-
deg-hegy oldalában sátraztunk a hóban. Már 
sötét volt, mire átértünk a Csóványosról a Nagy 
Hideg-hegyre, ahol a szél miatt nem állíthattunk 
sátrat, így még le kellett ereszkedni a hegyol-
dalba, szélvédett helyre. A koromsötétben mire 
találtunk egy elfogadhatóan lapos terepet a sá-
tornak, már egészen átfagytunk. Tüzet raktunk 
a vacsorához és melegedéshez. Ekkor történt, 
hogy az evés után a hó áztatta zoknikat is nyárs 

botra húztunk, hogy megszáradjanak. Remek öt-
let volt, de vigyázni kellett volna, mert az egyik 
pár zoknitól ott kellett búcsút venni.
– Milyen típusú zenéket szeret? Melyik a 
jelenlegi kedvenc zeneszáma?
– Nincs kifejezett kedvencem. Szeretem a kétez-
res évek zenéit. Szeretem még a fantasy filmek 
filmzenéit. Például A Gyűrűk Ura trilógia zenéit 
válogattuk össze az esküvői szertartásunkhoz.
– Vannak háziállatai? Ha igen, hogy hív-
ják őket?
– Meglepő lesz: Trufa, Gandalf  és Frodó. Három 
macska. Vigyáz ránk egy félig ausztrál pásztor-
kutya is, akinek a neve Lambada.
– Ha bármelyik országba elmehetne, 
hova menne, és miért?
– Kanadába, és ha az évszakot is megválaszt-
hatom, akkor ősszel. Mondanom sem kell, kirán-
dulni mennék. Lenyűgöző az élővilág, és a klíma 
is nekem való.
– Melyik a kedvenc gyerekkori meséje?
– A Vizipók Csodapók.
– Melyiket teszi előbb a tálba: a müzlit 
vagy a tejet?
– A müzlit, majd a langyos tejet.
– Melyik a kedvenc napja a héten, és miért?
– A szombat, szokás szerint nálunk ez a kikap-
csolódás és a kirándulás napja.
– Ha bármelyik filmben bármelyik sze-
replő lehetne, melyik film lenne az, és 
melyik szerep?
– A Gyűrűk Ura trilógiából Trufa. Ezért hívják 
az én macskámat Trufának. A másik kettő a fér-
jemé.
Ollár Noémi (10.a), Pázmándi Renáta (8.b)

12
2022 Hencz Eszter tanárnő

4

Ta
ná

ri 
int

er
jú

„Az hogy az összes törvényt én hozzam, muhahaa.”



In diesem Jahr konnten die deutschen Gruppen 
Wien besuchen, um die Stadt besser kennenzuler-
nen. 
Wir haben uns am Morgen mit einem Bus sehr früh 
auf den Weg gemacht, um Staus zu vermeiden. Wä-
hrend der Fahrt hat uns eine unserer Lehrerinnen, 
Katalin Csonka, einige interessante Tatsachen über 
Österreich und die Hauptstadt erzählt. 
In Wien sind die meisten Schüler zum Schloss 
Schönbrunn gegangen, einige haben ein Musik-
museum im Stadtzentrum besichtigt .
Erstens haben wir das Schloss Schönbrunn, das 
größte Schloss Österreichs besucht, das die Ka-
iserin Maria Theresia im 18. Jahrhundert für ihre 
Familie zur gemütlichen Sommerresidenz um-
bauen ließ. Das Schloss Schönbrunn zählt zu den 

bedeutendsten Weltkulturerben Österreichs und zu 
einer der wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Wien. 
Zwei sehr berühmte Kaiserinnen lebten hier: Sisi 
und Maria Theresia. Alle Räume im Schloss waren 
sehr schick. Was mir sehr gefiel, war die Große 
Galerie, die vor allem für festliche Empfänge und 
Bälle verwendet wurde. Der Schlossgarten hinter 
dem Schloss ist auch sehr schön. 
Nach der Schlossbesichtigung machten wir einen 
Spaziergang durch die Stadt. Wir haben den Hof-
burg und auch den Stephansdom gesehen. Danach 
hatten wir ein bisschen Freizeit, wir konnten Sou-
venirs und Schokolade vor der Heimfahrt kaufen. 
Alles in allem hatten wir einen schönen Tag in Wien 
verbracht.

Mazák Eszter (11.c)

„1975 volt. Ahogy akkor 
mondtuk: hazánk felsza-
badulásának 30. évfor-
dulója megünneplésére 
készültünk... Én elvállal-
tam, hogy csinálok egy 
sportünnepélyt, melynek 
keretében piros és kék 
tornadresszbe öltözött 
lányok „apuka fehér 
zsebkendőjével” mutat-

nak be egy futásos alakzatváltozásból és egy 
kendőgyakorlatból álló gyakorlatsort.” –  Így 
kezdi Kati néni a visszaemlékezést a majdnem 
50 évvel ezelőtti eseményekre.
De olvashatjátok Kis Róbert igazgató úr beve-

zetőjét, Csernus tanárnő visszaemlékezését, 
Hajdu tanár úr gondolatait, Gyimesi igazgató úr 
elmélkedését és néhány volt Árpádos visszaem-
lékezését is, megnézhetitek Horvátits Barbara 
és az Árpád Média fantasztikus képeit.
És hogy kik ők? Megtudhatjátok az Amit a bu-
zogányok fénye nem világít meg című most 
megjelent könyvemből. Megtaláljátok benne a 
buzogányok és a buzogányok világításának evo-
lúcióját, a jó buzogányfogás titkát. Összegyűj-
töttem a zenéket, amire gyakorlatot csináltunk. 
2009-től hiánytalanul, de az előtte lévő évekből 
is sokra sikerült visszaemlékezni.
A könyvet megvehetitek Hajni néninél az iskola 
portáján!

Fekete Andrea
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„Csak jelzem, most megint olyan témánál vagyunk, ahol nem hogy harapok, hanem rögtön ítélőbí-
róságot hívok össze.” (Csányi Levente)
„A vonat feltalálásában nem az a zseniális, hogy meg tudom látogatni Mari nénit Kistarcsán, hanem 
az, hogy útközben még pár tonna szenet is vihetek magammal.” (Szalay Katalin)
„Ez úgy hiányzik, mint üveges tótnak a hanyattesés!” (Kárpáti Attila)
„Te pedig ott állsz a sziget csücskén, a Duna és az Inn találkozásánál, csak úgy natúran...” 
(Sziliné Dienes Irén)
(kiosztja az órai munkát) „Ez témazáró, 20 jegyes, ne aggódjál, minden ezen múlik!” (Tarlós Pé-
ter)
Tanár: „Tudjátok, a ló az az állat, ami messziről szép, de közelről mindkét végén veszélyes.” 
Diák: „Meg a közepén.” Tanár: „Igen, ott ráz. Főleg az elektromos ló.” (Simon Péter)
„Komolyan, ha még egyszer meghallom az erőszakmentes kommunikációt, lábon lövöm magam.” 
(Tamásné Hantos Gabriella)
„A cuki témazáró cuki térképén ezek potenciális jelöltek.” (Seres Dániel)
„You don’t know how creative I am with punishments.” (dr. Széllné Hajdú Indira)
„Nem tudhatom, hogy ezt tudjátok-e, mert kiragadtunk az általános iskola anyaöléből mi, vaddisz-
nók.” (Molnárné Vámos Katalin)
„Tehát van mozgócsiga, van álló csiga, és van… éti csiga.” (Gärtner István)
„Ha én 10.a-s diák lennék, a padon nyitva lenne az atlasz Ausztriánál.” (dr. Nánay Mihály)
„A szalagtűzésnél odatűzöm a szalagot a bal oldalatokra, és adok két puszit. Mindenkit le fogok 
smárolni aznap szerintem!” (Kőváriné dr. Fülöp Katalin)

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

Wir möchten euch „Das Parfum” von Patrick 
Süskind empfehlen, diesen Roman haben wir  
als Sommerlektüre gelesen. Der Inhalt geht um  
Jean-Baptiste Grenouille, um den genialsten und 
abscheulichsten Mann des 18. Jahrhunderts in 
Frankreich. Die Geschichte ist sehr interessant, 
Grenouille verfügte über einen perfekten Ge-
ruchssinn und er wollte der größte Parfumeur 
der Welt werden, aber er geriet auf  eine schiefe 
Bahn.
Die Geschichte fanden wir ganz originell, wir da-
chten gar nicht, dass Grenouille zu einem Mörder 
wird.
Wir denken, dieses Buch ist gar nicht langweilig, 
aber die Leser sollen starke Nerven haben.
Nagy Regina, Győri Romeó (11.d)
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dátum nap idő Program
de

ce
m

be
r

január 1. vasárnap Újév
január 4. szerda Filozófia OKTV jelentkezési határidő
január 7. szombat Természetjáró kirándulás
január 7. szombat 9:00 Nemes Tihamér nemzetközi programozási verseny regionális forduló
január 9. hétfő Mozgóképkultúra és médiaismeret OKTV pályamunka beküldési határideje
január 12. csütörtök Pálmay Lóránt matematikaverseny
január 12. csütörtök Vizuális kultúra OKTV pályamunka beküldési határideje
január 13. péntek 14:30 Bolyai természettudományi csapatverseny (7-8. évf.) 1. forduló
január 16. hétfő Német nemzetiségi nyelv és irodalom OKTV 1. forduló
január 17. kedd 13:30 Bolyai matematika csapatverseny (9-12. évf.) 1. forduló
január 19-31. csütörtök-kedd Indiai utazás
január 20. péntek Az első félév vége, jegylezárás

II. félév
január 21. szombat 10:00 Gimnáziumi írásbeli felvételi vizsgák (6. és 8. évf.)
január 23. hétfő 14:00 Filozófia OKTV 1. forduló
január 23-25. hétfő-szerda Osztályozó konferenciák
január 24. kedd 14:00 Varga Tamás matematikaverseny (7-8. évf.) 2. forduló
január 26. csütörtök A kijavított gimnáziumi felvételi dolgozatok megtekintése
január 27. péntek DT-nap
január 27. péntek A félévi értesítők kiosztása
január 28. szombat 9:00 Nemes Tihamér országos alkalmazói tanulmányi verseny regionális forduló
január 30. hétfő Szülői értekezlet minden évfolyamon
jan. 30-feb. 24. hétfő-péntek Buzogányvizsgák
január 31. kedd Regisztráció kezdete a nyílt napra

fe
br

uá
r

február 1. szerda Alkotópályázat leadási határideje
február 7. kedd Öveges József Kárpát-medencei fizikaverseny
február 8. szerda Nyílt nap
február 9. csütörtök 14:00 Arany Dániel matematikaverseny (9-10. évf.) (nem spec) 2. forduló, (specmat) 1. forduló
február 11. szombat Természetjáró kirándulás
február 13. hétfő 14:30 Angol háziverseny (3. forduló)
február 14. kedd Könyves vakrandi
február 14. kedd 14:00 Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny (1. forduló)
február 15. szerda A második idegen nyelv választásának határideje (8. évf.)
február 15. szerda A fakultációválasztás határideje (10. évf.)
február 15. szerda Érettségi-továbbtanulási jelentkezési határidő
február 15. szerda Karádi természettudományi csapatverseny (5-6. évf.)
február 17. péntek 14:30 Zrínyi Ilona matematikaverseny 2. forduló
február 17. péntek Fotópályázat beadási határideje
február 21-25. kedd-szombat Berlini utazás (11-12. évf.)
február 22. szerda Gimnáziumi felvételi jelentkezési határidő
február 22. szerda A parasport napja
február 24. péntek 7. óra Diákönkormányzati küldöttgyűlés
február 24-26. péntek-vasárnap DT-tábor
február 25. szombat A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja (megemlékezés történelemórákon)

m
ár

ci
us

március 1. szerda 14:00 Kapcsolda (Árpád Gimnázium)
március 1. szerda Gimnáziumi szóbeli felvételi beosztás nyilvánosságra hozatala
március 3. péntek Fotópályázat eredményhirdetése
március 3-8. péntek-szerda Sítábor
március 4-5. szombat-vasárnap Kórustábor (Piliscsaba)
március 6-12. hétfő-vasárnap Síszünet
március 6-10. hétfő-péntek Gimnáziumi szóbeli felvételi vizsgák
március 6-június 9. hétfő-péntek Kimeneti kompeteciamérések
március 13. hétfő Gombár bejárópróba
március 13. hétfő 16:00 Tanári fogadóóra (humán)
március 14. kedd Megemlékezés az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról
március 14. kedd 18:00 Öregdiák találkozó
március 15. szerda Nemzeti ünnep
március 16. csütörtök 3-4. óra Nemzetközi Kenguru matematikaverseny (7-12. évf.)
március 17. péntek Matematika próbaérettségi

„Legyenek ingyen a jó könyvek.”



Az Asterix egy francia hu-
moros képregénysorozat, 
melynek első része 1959-
ben jelent meg. Írója 
René Goscinny, rajzolója 
Albert Uderzo.
A történet i.e. 50 körül 
játszódik, ekkor hódította 

meg Caesar egész Galliát. Hősei Asterix és Obe-
lix, akik egy bretagne-i gall falu lakosai, amely 
a Római Birodalom területén fekszik. Viszont ez 
az egyetlen apró gall falu még mindig ellenáll a 
hódító római légiósoknak, mivel lakói egy va-
rázsitallal rendelkeznek, amely rövid időre szu-
pererőssé teszi azt, aki fogyaszt belőle. Asterix 
és legjobb barátja Obelix különféle küldetések-
re indulnak az ókori világban: eljutnak Indiába, 
Egyiptomba, Görögországba, Korzikára, sőt még 
Amerikába is. A küldetések során számtalan ve-
szélyes, de még több vicces kalandban van ré-
szük, hogy azután együtt ünnepeljék a gall falu 

lakóival egy lakomán a küldetés sikerét. Asterix 
kis termete ellenére bátor és erős harcos. Obe-
lix igazi óriás, ereje hatalmas, mivel kiskorában 
beleesett a varázsitalos kondérba, így a hatása 
nála sohasem múlik el. Nagyon szeret enni, ked-
venc étele a sült vadkan. 
Asterix és Obelix kalandjaiból világszerte több 
mint 300 millió példányt adtak el, és több mint 
100 nyelvre fordították le. A siker a filmkészítő-
ket is megihlette, tizenegy adaptáció született 
belőle, leghíresebbek talán a rajzfilmek.

Mazák Eszter (11.c)

Guy Fawkes Day
Guy Fawkes Day is a holiday on November 5th, 
commemorating the failed attempt to blow up 
the Houses of  Parliament in London in 1605, 
thereby assassinating the Protestant King Ja-
mes I. This was called the Gunpowder plot, and 
it was planned by Guy Fawkes, who the day was 
named after, and some of  his Catholic friends. 
They felt that the government was treating Cat-
holics unfairly, so they placed barrels of  gunpow-

der in the basement. Fortunately, an anonymous 
source sent a letter to the Houses of  Parliament 
informing them about the plot. Guy Fawkes was 
later executed for high treason. 
The British celebrate this holiday by lighting off  
fireworks, making bonfires, and setting fire to 
dolls of  Guy Fawkes.

Szókovács Léna (8.a)

Culture chez nous – Kultúra nálunk
Astérix et Obélix
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„Mindig legyen igazam, akkor is, ha nincs.” (Bálint, 10.d)



Megkérdezik a szőkét:
– Ha a 20. század nagy gondolkodói közül be-
szélhetne valakivel, legyen az élő vagy halott, 
vajon ki lenne az?
A szöszi rövid gondolkodás után:
– Az élő.

A régi pesti villamoson egy utas így szól a 
kalauzhoz:
– Kalauz úr, nem tudna egy kicsit gyorsabban 
menni?
– Tudnék én, de nem hagyhatom itt ezt a vacak 
járgányt.

Öreg bácsi megy a kivilágítatlan kerékpáron: 
Megállítja a rendőr:
– Bátyám, ha nem ég a lámpa a biciklin, akkor 
tolni kell!
Mire az öreg:
– Már kipróbáltam, de akkor se ég!

– Tényleg megőrjítesz, Dezső, akármit mon-
dok, mindig kijavítasz, és ez így megy már 
tizenöt éve! 
–Tizennyolc, drágám, tizennyolc!

– Apu! Azt mondjak az iskolában, hogy mi 
maffiózó család vagyunk.
– Majd bemegyek és elintézem a dolgot.
– Jó, de úgy csináld, hogy balesetnek tűnjön!

Az étteremben a pincértanuló egy egész 
malacsültet szolgál fel a vendégnek. A főpincér 
figyeli, és nincs vele megelégedve:
– Legközelebb ha ilyen ételt tálal, tegyen a 
fülébe egy kis petrezselymet, a szájába pedig 
citromkarikát. A farkára külön kössön egy 
arany szalagot. Megértette?
– Hogyne, uram! De nem leszek úgy kicsit 
röhejes?

rajzok: Turán Viktória (12.c)

A missziós atya kannibálok közé keveredik.
Azok vendégül látják, az atyának sikerül meg-
téríteni őket, majd rövidesen eljön a dél.
– Na én akkor indulok is – mondja az atya.
– De atyám – kérleli a kannibálfőnök –, 
maradjon már itt ebédre.

Egy férfi tanácsot kér a barátjától, aki tapasz-
talt házasember. 
– Édes öregem, neked már volt huszonötödik 
és ötvenedik házassági évfordulód is. Mit adtál 
a huszonötödiken a feleségednek? 
– Elvittem a Kanári-szigetekre.
– És az ötvenedik évfordulón?
– Visszahoztam!

NYELVI SAROK
– Darling. you would be a marvellous 
dancer but for two things.
– What are they, sweetheart?
– Your feet.

– Es ist komisch, Rita und ich können uns 
nie am Telefon verstehen.
– Habt ihr denn schon mal versucht, 
abwechselnd zu sprechen?
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„Mindig legyen igazam, akkor is, ha nincs.” (Bálint, 10.d)



Egyszer olvastam egy történetet, ami így szólt: 
képzeld el, hogy a bankszámládra minden reg-
gel feltöltődik 86 400 forint, ami a nap végén 
eltűnik. Mit tennél? Elköltenéd az összeset? 
Igazából mindegyikünknek van egy ilyen jelké-
pes bankszámlája, amit úgy hívnak, hogy idő. 
Minden reggel megajándékoz minket 86 400 
másodperccel, és minden este elmúlik attól füg-
getlenül, mennyit használtunk fel belőle. Amit 
elpocsékoltunk, már nem tudjuk visszaszerezni. 
Érdemes meggondolni, mi minden tölti ki napja-
inkat, és ha túl sok dolgot vállaltunk, változtatni 
kell valamin.
Kezdjük a vizsgálatot a szükségleteinkkel, mert 
ezeket néha nem vesszük elég komolyan, vagy 
esetleg teljesen elhanyagoljuk őket. A legtöbb 
időt kitöltő, egyben legfontosabb szükségle-
tünk az alvás. Naponta 8-10 órát kellene alud-
nunk, de ezt sokan nem teszik meg. Vajon mi 
veszi el az időt az éltető pihenéstől? Az egyik 
válasz a tanulás: sokszor egy-egy dolgozatra, 
témazáróra éjszakába nyúlóan készülünk. Ez 
nem probléma, amíg nem válik szokásunkká a 
kevés alvás. Egyébként kétféle ember létezik: 
vannak, akik reggel tanulnak, mert ekkor érzik 
produktívabbnak magukat (vagy ekkor van rá 
idejük), és vannak, akik este érik el teljesítőké-
pességük csúcsát, így ilyenkor készülnek a szá-
monkérésekre. Azt viszont tartsuk szem előtt, 
hogy ha reggel tanulunk, próbáljunk meg este 
hamar lefeküdni, ha este, akkor pedig fordítva. 
A kialvatlanságot az okoseszközök is okozhatják, 
mivel kék fényük csökkenti az álmossághormo-
nok termelődését, ezért nem ajánlott a lefekvés 
előtti egy órában a telefonunkat babrálni.
Másik alapszükségletünk az evés. Lehet, hogy 

megdöbbentő, de napi kb. 1 órán keresztül 
eszünk. Ez lehet több is, ha naponta legalább 
egyszer leülünk egy családi vacsorára, amikor 
megbeszéljük, kivel mi történt aznap, így men-
tálisan is feltöltődünk. Azonban az is fontos, 
hogy evés közben ne telefonozzunk vagy olvas-
sunk, mert ha elvonjuk figyelmünket a táplál-
kozásról, nem vesszük észre testünk jelzését, 
hogy már jóllaktunk.
Térjünk át a tanulásra, hiszen ez kötelező, de 
egyénenként eltérő ideig foglalkozunk vele. 
Van, aki a tanórákon kívül naponta két-három 
órát is tanul, és van, akinek egy óra is elég. Ez 
a tanulási szokásoktól és a tantárgytól függ, 
azonban van, hogy igazából nem is tanulunk, 
csak ülünk az asztalunknál, és bámulunk ki az 
ablakon, vagy teljesen máson gondolkozunk. 
Ez természetesen csak az időnket rabolja, így 
inkább próbáljunk a tanulásra koncentrálni 
például zenével, vagy tartsunk szüneteket és 
jelöljünk ki jutalmakat magunknak, amik moti-
válnak minket a tanulnivaló mihamarabbi elsa-
játítására.
Napunkat szabadidős tevékenységek is kitöltik. 
Legtöbben sportolni járnak, ami hasznos, hiszen 
testileg-lelkileg feltöltődve jöhetünk ki egy-egy 
edzésről. A versenyszerű sportolás azonban 
egészségünk rovására is mehet, nem beszélve 
a kifáradtságról, ami után nem szívesen ülünk 
le tanulni. Egy kamasznak napi egy óra aktív 
mozgásra van szüksége, amit érdemes úgy 
beilleszteni a napirendünkbe, hogy megfelelő 
mennyiségű és nehézségű legyen. Vannak, akik 
hobbijukként a zenetanulást választják, ami 
legalább napi fél óra gyakorlást jelent. Az idő-
töltések száma egyébként végtelen, a kreatív 
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Időmeg osztás

„A konstruktivitás törvénye.”



tevékenységek, festés, fotózás, sakk, modell-
építés sorában mindenki megtalálhatja a ked-
vére valót. Sokan szabadidejüket a közösségi 
médián töltik, ami elveszi az időt a hasznos és 
felfrissítő szórakozásoktól. 
Fontos azért, hogy az aktív szabadidős tevé-
kenységek mellett pihenésre is szakítsunk időt, 
amely nem csak az alvást, hanem olvasást, 
filmnézést, zenehallgatást is takar. Ne felejtsük 
azt sem, hogy az iskolai feladatokon és szük-

ségleteinken kívül 
magunknak is élünk. 
Beszélgessünk bará-
tainkkal, családunk-
kal, élvezzük az 
életünket, hiszen az 
idő akkor is elmúlik, 
ha nem költjük el az 
egész napunkat.

Tarcsay Veronika (8.a)

– Mióta rg-zel?
– 8 évesen kezdtem az rg-t, 7 éve.
– Milyen szerekkel rg-zel? Melyik a kedvenced?
– Négyféle kéziszer van ebben a sportágban; 
karika, labda, buzogány és szalag (kisebb kor-
ban még szabad gyakorlat is van). Minden szer-
rel nagyon szeretek dolgozni, de talán a buzo-
gány áll hozzám a legközelebb.
– Mi fogott meg ebben a sportágban, ho-
gyan kezdted el?
– Kisebb koromban rengeteg sportot kipróbál-
tam, de végül az rg volt az, amibe első látásra 
beleszerettem. Viszonylag hamar meg is látták 
bennem a tehetséget, így gyorsan a versenyző 
csoportba keveredtem, ahol már mindenki sok-
kal jobb volt nálam. De nekem annyira tetszett, 
amit csináltak, hogy elhatároztam, hogy beho-
zom a lemaradásomat, és ugyanolyan jó leszek, 
mint ők. Hát valahol itt kezdődött az egész...
– Voltak bökkenői, nehézségei?
– Bökkenők és nehézségek mindig vannak. Én 
úgy gondolom, hogy aki ezt a sportot választja, 
annak nem csak fizikailag, hanem mentálisan 
is nagyon erősnek kell lennie. Rengeteg fájdal-
mon, mélyponton mentem keresztül már én is, 
de úgy érzem, hogy mindig csak erősebb lettem. 
Az elmúlt hetekben például súlyos derékfájdal-
maim voltak, így nem mentek úgy az edzések, 
ahogy szerettem volna, de szerencsére egy na-
gyon jó manuál-terapeuta segített rendbehozni.
– Milyen rendszeresen mész versenyekre? 
Melyik eredményeidre vagy a legbüszkébb?

– A versenyek úgy szoktak zajlani, hogy van 
egy őszi szezon és egy tavaszi szezon, ekkor 
vannak a kisebb és nagyobb versenyek, ilyenkor 
kb. kéthetente hétvégén van egy megmérette-
tés. Télen és nyáron pedig edzőtáborok szoktak 
lenni, ez a felkészülési időszak. Még nincsen 
olyan eredményem, amire a leges-legbüszkébb 
vagyok, de sok nemzetközi versenyről hoztam 
már haza érmeket, kupákat (például Salzburg 
Sissi Cup összetett 2. hely; XX. Pécs Cup: össze-
tett 4. hely; Tenerife Estrella de Aura: összetett 
2. hely, karika és labda 1. hely).
– Van kedvenc elemed az rg-ben?
– Egyik személyes kedvenc elemem a „penché 
forgás”, amikor állóspárga helyzetben forgunk 
minél többet. Ezt külön balett tanárral szoktam 
gyakorolni, aki segít nekem javítani a kivitele-
men és a forgásaimon.

Lengyel Veréna (7.c)
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Három évvel ezelőtt tartottuk az első családi 
napot. Ezt követően a Covid-járvány miatti kor-
látozások miatt sok program maradt el, közöt-
tük ez is.
Szülői kezdeményezésre azonban idén október 
22-re ismét meghirdettük a családi napot, és 
megszerveztük-terveztük, összeállítottuk azo-
kat a feladatokat, amelyek szebbé, élhetőbbé 
teszik a környezetünket. A rendezvény hivata-
losan 8.30-kor kezdődött és 16.00 óráig tartott. 
A valóságban a munka már jóval hamarabb el-
kezdődött. hiszen az esemény nem kevés terve-
zési, előkészítési és szervezési munkával járt. 
A rendezvényen több mint 250-en vettünk részt. 
Diákok, tanárok, testvérek, szülők, nagyszülők, 
és iskolánk István bácsija, aki mindig lelkesen, 
szeretettel beszél nekünk a növényekről.
A feladatok sokféleségéből igen nagy szeletet 
vágtunk, terveink között szerepelt: az alagsori 
folyosó festése, az ebédlő és a hozzá vezető há-
rom kis folyosó festése, tanulói székek javítása, 
kerti padok javítása (elemeik cseréje, festése). 
A kerti munkák sorában szerepelt 121 árvácska 
palánta elültetése (minthogy 121 éves az Árpád 
Gimnázium), tiszafa-ültetés, kő virágtartók ki-
tisztítása-beültetése.
Az ősz beköszöntével megjön a hideg, a nyirkos 
idő, és már a kert is elveszítette élénk színeit 
– kevesebb időt töltünk kertészkedéssel. Sok 
feladat van pedig most is, amiket kb. 100 fővel 
sikerült szépen és szervezetten elvégezni. Szü-
lőkből és diákokból munkacsoportok alakultak, 
közöttük oszlott el a sok feladat. Mindenki szív-
vel-lélekkel tette a dolgát.
A fontosabb elvégzett feladatok:
– Hat sziklakert rendbe tétele, új virágokkal be-

ültetése; ezek közül nagy figyelmet szenteltünk 
István bácsi büszkesége, a Magyarország térké-
pe kétszintes sziklakert szépítésének.
– Előkészítettük a banánfa teleltetését.
– Kitisztítottuk és feltöltöttük a madáretetőket.
– Hamisciprusokat metszettünk.
– Kitisztítottuk az esővíz-csatornákat.
– Újjávarázsoltuk a kerti padokat: kicseréltük 
az ülő részeket, majd csiszoltuk, festettük őket.
– Mulcsot készítettünk, amit aztán a megmet-
szett cserjék alá terítettünk, ill. a komposztáló-
ba tettünk.
– Az ősz egyik legfontosabb feladataként ösz-
szegyűjtöttük a lehulló leveleket, és a kom-
posztban helyeztük el azokat.
– A sportudvart megtisztítottuk az elmúlt há-
rom év építkezése miatti letapadt betontól, épí-
tési anyagoktól, szeméttől, méteres gyomtól.
– A közlekedőutakat megtisztítottuk, és rendet 
raktunk rajtuk.
– A Szőlő utcai fronton megmetszettük a cserjé-
ket, összegyűjtöttük a leveleket.
– Kitakarítottuk és kifestettük a kerékpártáro-
lókat.
– A Főkert által felajánlott 3 m3 komposztált 
földet eldolgoztuk, és a kapott 10-15 tő virágot 
elültettük.
– A szülők által felajánlott, összesen 60 tő virá-
got elültettük.
A nap jó hangulatához a büfé is hozzájárult, 
amit szülők és gyerekek közösen működtettek 
– itt a szendvicsek, sütemények, üdítők, kávé, tea 
mellett kedves mosolyt, jó szót is kaptunk, s jó 
hangulatú beszélgetések is kialakultak. István bá-
csi a déli órákban saját szaporítású növényekkel 
kedveskedett sokaknak tombolahúzás keretében.
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A szülői munkaközösség szervezése, szü-
lők-gyerekek-tanárok odaadó munkája, István 
bácsi aktív közreműködése nagyban hozzájárult 
a nap sikeréhez. Ezzel az élményekkel teli csa-
ládi nappal erősítettük a közösséget, öregbítet-
tük az Árpád Gimnázium jó hírét. 
„Az öröm abból ered, hogy valaki meg tudja lát-
ni azt, ami szép és jó az életben.” (Móricz Zsig-
mond) Köszönet minden résztvevőnek!

Balding Emma (9.a), Fehér István

Augusztus első hetét ebben az évben is Keszt-
helyen, a Premontrei Szakgimnázium Kollégiu-
mában töltöttük iskolánk kórusával. Zsóka és 
Juli tanárnő kísért minket. Amikor odaértünk, 
sikeresen felosztottuk a szobákat, aztán kez-
dődhettek a próbák. A hét alatt három új dallal 
találkoztunk, de voltak olyanok is, amelyekbe 
év végén kezdtünk bele, és csak most vettük 
át alaposan. Ezeknek a daloknak a nagy részét 
visszük majd a novemberi Kodály-versenyre.
A táborban emiatt sok dolgunk volt idén. Egy 
nap abból állt, hogy 8-kor keltünk, 9-re már be-
fejeztük a reggelit, és 3 órát próbáltunk 20 per-
ces szünetekkel. Ezután jött az ebéd, amit a kö-
zeli, pár perc sétára lévő vendéglőben kaptunk. 
Az étel megfelelő mennyiségű és minőségű volt, 
mindig mindenki teli gyomorral hagyta el az ét-
termet. Ebéd után 3-ig volt szabadidő, ezalatt 
lehetett sétálni a városban, fagyizni, vagy akár 
egy jó délutáni alvást beiktatni (ezt néha a 20 
perces szünetekben is csináltuk). 
A délutáni próbákon általában ismételtünk vagy 
szólampróbát tartottunk. A vacsora 6-kor volt 
ugyanabban a vendéglőben, mint ahol délben 
ettünk. Ezután strandoltunk a Balatonban és/
vagy röplabdáztunk. A röplabdába a végére 
már majdnem mindenki beállt. Este nem mindig 
volt próba, csak akkor, ha a nap folyamán nem 
tudtunk valamit befejezni. Ha volt próba, akkor 
utána kidőltünk aludni egy gyors zuhanyzás 
után, mert mindenki fáradt volt.
Az utolsó napon volt a táborzáró koncert, amit 
Keszthely gótikus templomában, a főtéri Ma-

gyarok Nagyasszonya Plébániatemplomban tar-
tottunk. Itt most kevesebb dalt énekeltünk, mint 
tavaly, de az ideiek nehezebbek és komolyab-
bak voltak. A templom hatalmas belső terében 
ezek a dalok nagyon szépen szóltak, felemelő 
érzés volt énekelni őket. A záró koncertünkre 
több kórustag szülei is kíváncsiak voltak, az én 
szüleim is eljöttek. Jó érzés volt látni az arcukon 
a meghatódottságot.
A koncert után ebéddel zártuk a hetet, majd ha-
zafelé vettük az irányt Kicsit fáradtak voltunk, 
de szép emlékeket vittünk magunkkal a tábor-
ból. Sándor Anna (12.c)
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2022. október 17-24-ig az Erasmus+ program 
keretében 14-en diákok egy hetet töltöttünk 
Máltán, ahol más nemzetekkel egy projektben 
vettünk részt. Málta egy szigetcsoport, melynek 
fő szigetei: Málta (amelyről az ország is kapta 
a nevét), Gozo és Comino. Minket Málta szige-
tén, a St. Paul’s Bay nevű városban vendéglátó 
családoknál helyeztek el. A házak – mediterrán 
országhoz híven – egytől egyig homokszínűek 
voltak, és nagyon hasonlítottak egymásra. 
Délelőttönként a projekten dolgoztunk, délutá-
nonként és a hétvégén kísérőtanárainkkal, Bel-
ley Kinga és Gyanó Éva tanárnőkkel igyekeztünk 
a lehető legtöbb látványossághoz eljutni, ám a 
rendszertelen tömegközlekedés ezt kifejezetten 
megnehezítette. Mindezen nehézségek ellené-
re is jártunk a fővárosban, Vallettában, majd 
Mdinában, megnéztük a Nemzeti Akváriumot, 
voltunk madárlesen, láttuk a sziget legöregebb 
szentjánoskenyér fáját, sőt még Gozóra és Co-
minóra is eljutottunk a hét végén.
Délelőttönként az Alpha School of  English prog-
ramjain vettünk részt. A programok témája az 
önkénteskedés volt; csoportokra bontva olyan 
projekteken dolgoztunk, mint például macska-
hotel építés, majd péntekre mindezekből egy 
összefoglaló prezentációt készítettünk a többi 
csoport számára – természetesen angolul.

Szombaton az iskola által szervezett egészna-
pos túrán vettünk részt, melynek során Málta 
szigetének nyugati parti látványosságait te-
kinthettük meg, illetve elhajóztunk Blue Grot-
tóhoz (Kék Barlang), amely a sziget oldalában 
elhelyezkedő tengeri barlangrendszer legne-
vezetesebb és leggyönyörűbb barlangja. Nevét 
nem véletlenül kapta: a víz ott olyan kék, hogy 
lelátni az aljáig, akárcsak a Comino szigeti Kék 
Lagúnában, melynek kéksége még a repülőgép-
ről is látszott. Természetesen fürödtünk is a ten-
gerben, nem csak gyönyörködtünk benne.
Összességében a program nagyon tetszett, Mál-
ta gyönyörű, a programok felejthetetlenek, a 
szállásadók pedig nagyon kedvesek, barátságo-
sak és odaadók voltak, nyelvtudásunk is sokat 
fejlődött, hiszen a családokkal is és a projekt 
partnerekkel is angolul kellett kommunikálni. 
Bársony Kamilla és Sándor Eszter (8.a)

Idén a vándortáborral a Vasi-hegyháton kirán-
dultunk. Július elsején fél 8-kor indultunk a Ke-
leti pályaudvarról Vasvárra Csorbáné és Bene 
tanárnők kíséretével. A vasútállomásról egy 
rövid séta után eljutottunk az első kempinghez. 
Érkezéskor már kánikulai forróság volt, és be-
láttuk, hogy ekkora hőségben megerőltető és 
izzasztó elfoglaltság lenne megnézni a helyi 
múzeumot, ezért inkább a közeli strandon töl-
töttük a délutánt. 
Másnap a Vaskapu parkerdőhöz túráztunk, fel-

fedeztük a közeli játszóteret, illetve később vol-
tak, akik miután visszaértünk a sétából, délután 
is strandoltak.
A harmadik napon Oszkón folytattuk a túrát. 
Amikor fagyiszünet után végre megérkeztünk 
a sátortáborba (Hegypásztor kör), a szállásadó 
nénivel készítettünk bőrból karkötőt, ezután 
pedig lehetőségünk volt képeslapot küldeni 
otthonra. Nekünk azt mondták, hogy ősszel fog 
megérkezni, szóval izgatottan várjuk a boríté-
kot, és mivel már régen elfelejtettük, mit írtunk 
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Egy hét Máltán

Séta a Vasi-hegyhátban
Vándortábor 2022

„Nyáron (színes!!) zokni+szandálban kell járni.”



bele, érdekes lesz elolvasni, hogy mit üzentünk 
nyáron a jövőbeli énünknek.  
A következő napon a gyönyörű Jeli arborétumba 
vezetett az utunk. Miután bejártuk a kertet, óri-
áscsúszdákon csúsztunk le.
Az ötödik napon reggel annyira szakadt az eső, 
hogy különbusszal vittek át az utolsó kemping-
be a Szajki-tavakhoz. Mivel ez az időjárás egész 
délelőtt kitartott, nem igazán tudtunk mit csinál-
ni. Fedett részen tollasoztunk, és késő délután 
körbejártuk a tavakat.
Az utolsó napon szokásosan az erdész bácsi 
tartott nekünk foglalkozást, majd elindultunk 
Hosszúperesztegre, ahonnan a buszunk haza-
indult. Egy rövid, néhány kilométeres túrában 
alapjában nincs semmi különleges, de ugyanezt 
zuhogó esőben megtenni egészen más feladat. 
Annyira eláztunk, hogy a több órás hazaút alatt 
sem száradtunk meg teljesen.   
A délelőttjeinket és kora délutánjainkat tú-
rázással töltöttük, viszont késő délutánra és 

estére általában nem volt előre meghatá-
rozott program, így ilyenkor kártyáztunk, 
sakkoztunk, vagy néhány esetben akár órákig 
röplabdáztunk. Két dolog viszont minden eset-
ben garantált: a gyönyörű táj és a jó társaság. 
Horváth Zsófia (10.a), Sándor Anna (12.c)

Egy nyelvet érteni, jobban tudni mindig élmény. 
A múlt héten lehetőség nyílt a 11. osztályos ta-
nulók német és orosz nyelvtudásának megcsil-
logtatására. 
A Příbram városból érkező cseh diákok bepillan-
tást nyerhettek mindennapjainkba. Szeptember-
től kezdve leveleztünk velük, videó formájában 
be is mutatkoztunk. Küldtünk nekik tradicionális 
magyar ételek elkészítését bemutató videókat. 
Ők is megfőzték ezeket a finomságokat, majd 
pedig a cseh konyha szépségeibe vezettek be 
minket, ahol mi is az általuk bemutatott módon 
próbáltunk hozzájuk hasonlóan krumplilevest, 
fánkot, valamint kuglófot készíteni. 
November 8-án találkoztunk először, ahol kö-
zelebbről is megismerhettük egymást. Együtt 
boncolgattunk hétköznapi témákat, valamint 
közösen oldottunk meg különböző játékos fel-
adatokat. Mindnyájan észrevettük, hogy a nap 
végére sokkal jobban tudtunk kommunikálni 
németül, oroszul. 
Szerdán egy kis meglepetéssel készültek ne-

künk: kis ajándéktárgyakat kaptunk az iskola 
emblémájával, majd egy projektfeladaton dol-
goztunk egész nap. Különféle témákat kellett 
feldolgoznunk csoportokban (pl.: miért jó nyel-
veket tanulni, hogyan tanuljunk nyelveket), és 
egy tablót csinálni belőlük. 
Összegzésképpen: egy hatalmas élményben ré-
szesültünk, és persze a nyelvtudásunk is sokat 
fejlődött a két nap alatt. Nagyon örülünk neki, 
hogy sikerült eljutni a cseh cserediákoknak 
Magyarországra. Reméljük, hogy mi is elutazha-
tunk hozzájuk tavasszal!
Találkozunk Prágában!
Uvidíme se v Praze!

Lakatos Liza (11.c) Besze Zalán (11.d)
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– Mikor kezdtél 
sportolni?
– 3-4 évesen ta-
nultam meg úszni, 
bár a vizes közeg 
akkor még nem 
ragadott meg. In-
kább a küzdőspor-
tok tetszettek. Teli 
voltam energiá-
val, párhuzamosan 
többféle sportágat 
űztem. Akkoriban a 
kosáredzésről átro-

hantam a ju-jitsu edzésre is. Tízéves koromig 
csináltam, de a hátam és a térdem nem bírta. 
Édesanyám választás elé állított: úszás vagy 
vízilabda. Az utóbbit választottam, mert abban 
az időben a bátyám is vízilabdázott.
– Hány éves korodban látták meg ben-
ned a tehetséget?
– Bő félév múlva mondták az edzők, hogy érde-
mes lenne heti 5 edzésre járnom. Egyre komo-
lyabban vettem a vízilabdázást. Már 10 évesen 
is szerettem tiszta erővel edzeni.
– Az erőnléted vagy a magasságod közül 
melyik volt a domináns?
– Mind a kettő. A többiekhez képest a szorgal-
mamat is kiemelném. Az eddigi karrierem so-
rán ez vitt előre. Viszonylag későn kezdtem el 
a sportágat, nem is voltam feltétlen olyan ext-

rém ügyes, így nekem a beletett és az elvégzett 
munka volt a legfontosabb.  
– Az edzésen 100, esetleg 120%-ot teljesítesz?
– Igyekszem mindig a legtöbbet elérni. Felnőtt 
szinten ez a minimum. Hosszú még az út. A 
hatékonyság, ami igazán fontos. 2018 nyarán 
hoztam egy döntést, és elkezdtem kőkeményen 
edzeni. Azok az edzőim, akik a nagyon kemény 
munkában hisznek, felkaroltak, mert láttak 
bennem fantáziát. Az egész évet végigdolgoz-
tam, és sokat fejlődtem. Sikerült bekerülnöm a 
korosztályos válogatottba, EB-t is nyertünk. 
– A sok edzés mellett számodra kemény 
ez a suli?
– Igen! Magántanulóként specmatekra járok, 
ami nem egyszerű műfaj. Ezen az úton is köszö-
nök mindent a tanároknak, mert támogatók és 
elnézők velem. Az osztálytársaimnak is hálás 
vagyok, mert hatodik éve segítőkészek. Az uta-
zással együtt napi 6-8 órát simán el tud vinni 
a sport, mint egy full munkahely. Arról nem is 
beszélve, hogy a nap végére elfáradok. Ráadá-
sul elég nagy lemondásokkal jár. A magánéletet 
háttérbe kell szorítani. Ha van egy kis időm, ak-
kor tanulnom kell. Sokszor éjszakázom emiatt.
– Fiatal vagy, és neked is szükséged van társa-
ságra. Hogy tudod összeegyeztetni a sporttal?
– Nehezen. Lemondásokkal jár. Azonban a 
sporthoz elengedhetetlen, hogy töltődjön az 
ember, csinálja a programokat, mert nélkü-
le egyszerűen kiég. Pláne fiatalon, elveszik a 
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„Be kell tiltani a legyeket, mert illegálisan rászállnak az ételekre.”



motiváció. Ennyi tanulás mellett sokszor nagy 
a küzdelem. Amikor az edzésben szünet van, 
azt végigtanulom. Reggel leülök egy fotelba, és 
este 8-ig tanulok. Most nem arról szól az éle-
tem, hogy suli után a haverokkal találkozunk, 
hazamegyek és megírom a leckét, hanem a suli 
után egyből haza. Az étkezésre is figyelni kell, 
hogy időben egyek, hogy a szervezetbe beépül-
jön a táplálék, mire edzésre érek. Ezt is sokszor 
nehéz megoldani. Egész délután és este edzek, 
sokszor reggel is. 
– A táplálkozásodat is előírják, mint az 
edzésmunkát?
– Nem. A válogatottban kaptunk segítséget, 
meg önszorgalomból utánanézek. Valójában ez 
már egy profibb szint. Látszik, hogy betartja az 
ember vagy nem, de nem ezen múlik. Nem ez 
a legfontosabb aspektusa a vízilabdának. Ha 
megvannak a megfelelő célkitűzések, az segít 
ebben.
– Van célfüzeted?
– Füzetem nincs, a fejemben van minden. Világé-
letemben utáltam ezeket leírni. Amikor a villa-
moson vagyok, ezeken gondolkodom, mit ho-
gyan szeretnék. Ebben a korban a céltudatosság 
fontos, mert nagyon sokszor „káosz tud lenni”. 
Azt is el kell dönteni: egyáltalán akar bármilyen 
eredményt elérni az ember? Erre az útra a tu-
datosság visz. Abban hiszek, hogy a kemény 
munka mindig kifizetődik. Az embernek van 
célja, szerintem az a legjobb, ha végiggondolja, 
milyen út vezet oda. Kis állomásokat tűz ki. Meg 
kell lennie a hosszútávú célnak, a középtávúnak 
és a rövidtávúnak is. Mondjuk, ha a tanulásról 
van szó, pl. mindennap 20 percet a töri jegyzetet 
olvasom. Ezek a kis dolgok. Ha megcsináltam, 
akkor megdicsérem magam, hogy ez jó volt.
– Mivel dicséred meg magad?
– Megsimogatom a vállamat :).
– Finomságok is beleférnek?
– Nem feltétlenül. Mindennek megvan a helye 
és az ideje. Edzés előtt szabad ilyent enni, mert 
azt felhasználja a szervezet, de a lelki jutalom-
nak is meg kell lennie. „Igen, jó volt, haladok a 
célom felé.” Így lehet lépegetni előre. Tudatosan 
mindent fel lehet építeni az életben. 

– Hol edzel, és mi a célod?
– Jelenleg a KSI-ben sportolok, de július-
tól megyek tovább… Vizilabdában ren-
geteget szeretnék fejlődni. Így hétről hétre, ezt 
szeretném megmutatni. Ne felejtsük el, hogy 
most az érettségire is készülök.
– Hogy látod magad egy titkos szemüve-
gen keresztül?
– Szeretném, ha 2-3 éven belül kapnék egy 
meghívót a felnőtt válogatott edzésére. Azt 
látom, hogy játékosként még fejlődni kell. Je-
lenlegi cél a válogatott. Oda soha nem egyenes 
az út, hatalmas küzdelem lesz. Remélem, elérek 
oda. Igazából az, hogy milyen az út, az teljesen 
mindegy! Érjek el oda, és ezért keményen dol-
gozom.
– …és közben mosolyogsz!
– Igen, igyekszem. Családi vonás, a bátyámra 
nagyon felnéztem. Ő mindig azt mondta, a si-
ránkozás, a panaszkodás csak az energiát viszi. 
Ha az ember igazán sokat dolgozik, meg sok 
dolga van, sok mindent meg kell csinálni, akkor 
nincs ideje arra, hogy panaszkodjon. A gimná-
ziumnak nagyon szépen köszönök mindent. 
Támogatást és hitet. Nekem ez mindig kedves 
hely marad. A bátyám is idejárt. Szerintem a jó-
kedvű, kemény munka a legjobb dolog, főleg ha 
az sikerrel is társul.  Egy idő után az biztos, hogy 
sikerrel fog társulni. Pozitívan és keményen kell 
dolgozni, akkor előbb utóbb lesz eredménye. 
Ebben lehet hinni.   
– Kívánjuk, hogy minden célod valóra váljon!

Csernus Magdolna, testnevelő tanár
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Az idei évben az a megtiszteltetés ért, hogy én 
lettem az összekötő a Kapcsolda program és 
Gimnáziumunk között.
Hogy mi is a Kapcsolda? Sajnos a járványhelyzet 
miatt sok alkalom kimaradt, ezért én is tavaly 
vettem részt először rajta. Emlékszem, egy ki-
csit izgultam a program előtt, hisz nem tudtam, 
mi vár rám, hogy kell viselkednem, és hogy fog 
ez az egész érinteni engem. Persze elmesélték, 
hogy a programban négy iskola vesz részt (a 
Csalogány iskola, az Óbudai Gimnázium, a Ve-
res Péter Gimnázium és mi), akik programokat 
szerveznek fogyatékkal élő gyerekeknek, de 
később rájöttem, hogy igazából sokkal többet 
jelent, mint ez az udvarias leírás. 
Megérkeztünk az Óbudai Gimnáziumba, és az 
első pillanattal az összes kételyem elszállt. 
Mindenki mosolygott, és mindent megtett, hogy 
a lehető legtöbb odafigyelést, tiszteletet és sze-
retetet adja az ott lévőknek. Csodálatos dolog 
volt látni, hogy minden szív egy nemes célért 
dobban. A délután végén, a közös tánc után 
nagyon nehezen váltunk el a többi iskolákból 
újonnan szerzett barátainktól, és megígér-
tük egymásnak, hogy a következő alkalomkor 
megint találkozunk.
Sajnos az idei első programon nem tudtam részt 
venni, de megkértem egyik osztálytársamat, 
hogy számoljon be erről az eseményről: 
„Egy csütörtök délután indultunk az év első 
Kapcsoldájára. Odaérkezés után helyet foglal-
tunk egy teremben, majd átadtak egy adományt 
egy rászoruló Csalogány iskolai tanulónak. Ezu-
tán körbevezettek az iskolában, és bemutatták 
az itt tanuló (többnyire középsúlyos értelmi fo-
gyatékossággal élő) gyerekek mindennapjait. A 
napot végül egy közös tánccal zártuk, ami meg-
lepően jó szórakozás volt, pedig nem feltétlenül 
vagyok oda a táncolásért. Szerintem ez egy re-
mek alkalom volt arra, hogy megismerkedjünk 
olyanokkal, akik egy kicsit máshogy látják a 
világot.”
Szerintem ezért is nagyon fontos ez a program, 

mert amellett, hogy boldoggá teszünk másokat, 
mi is sok mindent tanulhatunk, hiszen fontos, 
hogy ne legyen teljesen idegen számunkra, ha 
fogyatékkal élő emberek közelében vagyunk. 
Másrészt pedig rengeteg élménnyel és baráttal 
gazdagodhatunk. A szobámban felakasztottam 
a Kapcsolda Olimpián szerzett érmemet és a 
Csalogány iskolások által készített szívet, így 
ha ránézek, mindig eszembe jut az a szavakkal 
kifejezhetetlen érzés, amit a programon ta-
pasztaltam. Remélem, kedvet kaptatok ti is, és 
a következő hónapokban egyre többen vesztek 
részt majd a Kapcsoldán, ahol az életre szóló 
élmények és a finom sütik garantáltak!

Szekula Flóra (9.a)
fotók: a Polgármesteri Hivatal Facebook-oldala

Az idei tanév további Kapcsolda-időpontjai és 
helyszínei:

2022. december 14. (Veres Péter Gimnázium);
2023. március 1. (Óbudai Árpád Gimnázium);

2023. június 1. (Óbudai Gimnázium).
Ha szívesen bekapcsolódnátok, keressé-

tek Flórát a 118-as teremben!
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Idén, szeptember első hetében, mi, dések 
Gosauba (Ausztriába) utaztunk az utolsó osz-
tálykirándulásunkra. Nagyon különleges volt, 
és felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk. 
Erről szeretnénk most mesélni.
Egy dombon, három templom között volt a kis 
szállásunk, ahonnan csodálatos volt a kilátás. 
Itt reggeliztünk és vacsoráztunk minden nap. 
Összesen három éjszakát és négy napot pihen-
tünk Gosauban és környékén. 
Minden nap 2-3 programra vitt el minket Csor-
ba tanárnő és Fülöp tanárnő. Szabadidőnkben 
elsétáltunk a dombra, a fiúk fociztak, és so-
kat beszélgettünk. Az egyik templom mögötti 
erdős tisztáson minden nap tehenek legeltek. 
A bátrabbaknak volt alkalmuk megsimogatni 
őket.
Említésre méltó a hallstatti szabad program, 
Bad Ischl kastélyának meglátogatása és a 
madár show a Kreuzenstein várnál. Egyik nap 
meglátogattunk egy sóbányát is, ahol minden-
ki fehér egyenruhában ment végig a barlang 
hideg falai között. A barlangi ismertető kevés 
részét értettük, de így is élvezhető volt a föld 
alatti túra.
Az egyik legjobb program a Gosausee körüli 
séta volt, ahol néhányan bemerészkedtek a 
kék vízbe egy-két jó kép kedvéért. A dachsteini 
túrázás a jégbarlangban és a kilátóban is fe-
lejthetetlen élmény volt. A kilátóból egyenesen 
Hallstattra láttunk.
Minden este osztályközösségi programok 
voltak. Társasjátékoztunk és beszélgettünk, 
méltó módon zártuk az osztálykirándulás es-
téit. Felejthetetlen volt, és gyönyörű helyeken 
jártunk. Erre az osztálykirándulásra mindig 
emlékezni fogunk. Minden kedves olvasónak 
ajánljuk Gosau meglátogatását.
Köszönjünk dések, köszönjük Csorba tanárnő!

Hatala Hanna, 
Lisóczki Réka, 

Somfai Petra (12.d)

Interjú – Hencz Eszter tanárnő (4. oldal)
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Árpád Galéria
A német Ansichtskarte (‘képes levelezőlap’) első tagjából, (Ansicht: látvány, látkép) és az ansehen 
(megnéz) igéből származik. A nyolcadikosok egy képzeletbeli vagy valós tájról, személyes élményről 
készítettek képeslapokat. Az alapja lehetett olyan hely, ahol valóban jártak, vagy egy elképzelt hely, 
ahova vágytak volna, de mindenképp olyan, ami valamiért nagyon fontos volt nekik. A képeslapokon 
lehetett felirat, üzenet is.

Svarczné Micheller Erzsébet

Anzix – látképes postai üdvözlőlap

Nébald Melinda 8.c

Nagy Zsombor 8.b

Mátrai Emma 8.b

Molnár Edit 8.c

Hegyi Márk 8.c

Csongrádi Gréta 8.c

Bársony Kamilla 8.a

Csányi Anna 8.a


