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Szerkesztőbizottság:  

Vitálos Zsóka, 1.A  

Tok Viktória, 1.A 

Molnár Viktória, 1.A 

Cséfalvay Karolina, 1.A 

Fehér Bianka, 1.A 

Somogyi István, 1.A 

 

Érdekel az újságírás, szeretsz fogalmazásokat, beszámolókat, különböző 

cikkeket írni? Ha szeretnél egy kicsi, de annál lelkesebb csapatban kipróbálni 

magad újságíróként, akkor jó helyen jársz. Nagyon szívesen várunk Benneteket 

kortól függetlenül szerkesztőbizottságunkban. Ha jelentkezni szeretnél, 

megteheted Fröhlich Ágota tanárnőnél vagy esetleg a szerkesztőbizottság 

bármely tagjánál személyesen! Reméljük, hamarosan kibővül kis csapatunk, és 

hogy Te is a részét képzed majd! 
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Gólyák lettünk, de túléljük! 

2015. október 9-én (pénteken) megrendezésre került a jól ismert gólyaavatási 

„szertartás“, amely során a Vámpírok és Zombik csapata mérte össze erejét különböző 

feladatokban. Ezen a napon mindenkiben vegyes érzelmek kavarogtak, mert egyrészt 

kíváncsiak voltunk, hogy mi vár ránk, másrészt viszont egy kicsit féltünk is az 

egésztől. A mi osztályunk (1.A) a Vámpírok csapatát erősítette, természetesen a hozzá 

illő sminkkel és ruházattal. A műsor kezdetén az osztály koreográfiák bemutatására 

került sor, a mi esetünkben Michael Jackson - Bad című számára. Ezután következtek 

a különféle feladatok, amelyeket egyedül vagy kisebb csoportokban csinálhattunk 

meg, pl. Istinek, Leilának, Bettinek és nekem táncolnunk kellett Taio Cruz - Dynamite 

című számára. Ezen kívül volt még éneklés, lufis kvíz, lufiborotválás, mágnesek 

kiszedése a lisztes edényből és intimtorna (kizárólag fiúknak). Ezek után következett 

az osztályhimnuszok eléneklése. Mi a Valami Amerika című dalt adtuk elő sajátos 

stílusban. Az utolsó, „mindent eldöntő“ feladat az volt, hogy mindkét osztályból 

menjenek ki a színpadra olyan emberek, akik valamilyen zenei tudással rendelkeznek. 

Ennek a produkciónak kellett volna lennie a végeredményt hozó számnak, de a zsűri 

tagjai úgy gondolták, mégis jobb lenne, ha maradna a döntetlen álláspont.  

       

                                                 

 

 

 

 

 

Legvégül a döntés után nem 

maradhatott el az elsős „madáchos 

eskü“, oklevelek kiosztása, valamint a 

torta elfogyasztása. Így mindent 

összevetve mindannyian nagyon jól 

éreztük magunkat, megtettünk minden 

tőlünk telhetőt mind a feladatokban, 

mind az osztályhimnuszban és koreográfiában - bárki bármit mond, mi büszkék 

vagyunk magunkra, mert ezáltal egyre inkább összetartóbbak lettünk.                                                           

.                                                                                                                      T.V. 
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Az avatás – a nézőtérből 

2015. október 9-én került megrendezésre az avatási ceremónia. Míg a prímós diákok 

egy-egy ötletes bemutatkozó verset adtak elő, az elsősöknek különféle feladatokat 

kellett teljesíteniük. Elsőként az osztálytáncokat járták el, s ezután számos próbán 

kellett összemérniük tudásukat, tehetségüket. Többek közt énekeltek, táncoltak, 

jógáztak és a kvíz sem maradt el. Fiúk-lányok egyaránt nagyon jól teljesítettek, hol az 

egyik, hol a másik osztály kiválasztott tanulói szereztek több pontot. A himnuszok 

előadása után pedig olyasmi történt, amire az eddigi avatási ünnepségek során talán 

még nem is volt példa; a vámpírok és a zombik pontszámai megegyeztek – így hát sor 

került egy végső produkcióra is. Ez ugyan sem az A-sokat, sem a B-seket nem juttatta 

előrébb, a zsűri kiállt a döntetlen mellett. Az eskütétel után oklevéllel jutalmazták a 

diákokat, mely arról tanúskodik, hogy immár ők is madáchosok. Hatalmas taps és 

köszönet jár a harmadikosoknak, a sextónak és az osztályfőnökeiknek is, amiért 

megszervezték az avatást, illetve Mészáros és Bott tanárnőnek, Liszkay tanár úrnak, 

Sármány Cyntiának az oktávóból és Szabó Sándornak a negyedikből, hogy elvállalták 

a zsűri szerepét. Gratulálunk az ifjú madáchosoknak és sok sikert kívánunk céljaik 

eléréséhez!                                                                                                                                           

.                                                                                                                  O.H. 

 

 

Vadonatúj kezdet 

z izgalmas és eseménydús nyári szünet után az iskolakezdés minden évben 

nehéz. Az idei év kezdete különösen, ugyanis egy teljesen új szintre léptem, 

gimis lettem. Bár sokan azt mondják a gimi olyan, mint egy második 

alapsuli, szerintem ez nem így van. Az alapiskolában csak az alapokat tanítják meg, 

viszont a gimnázium megadja az alapműveltséghez szükséges tudást. Másrészt pedig 

A 
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egy teljesen különböző „világ“ több tanulnivalóval, új tanárokkal, osztálytársakkal 

(osztályfőnökkel). Habár az osztályra vonatkozó része nem teljesen igaz, mert az 

alapiskolás osztálytársaim közül sokan velem tartanak az érettségi felé vezető 

négyéves úton. De természetesen vannak teljesen ismeretlen arcok is, remélem 

közülük idővel lesz néhány új barátom. A jelenlegi osztályközösség jóval nyugodtabb, 

békésebb, mint az előző, ami szerintem egy pozitív dolog, mert a problémáinkat nem 

veszekedéssel oldjuk meg, hanem megbeszéljük azokat. Ha már az osztályról esett 

szó, akkor nem maradhat ki ebből az új osztályfőnök sem, Fröhlich Gusztáv tanár úr, 

aki eddig számomra egy jó „vezetőnek“ tűnik. A többi tanárról szólva csak annyit 

szeretnék mondani, hogy szerintem mindegyik kiváló oktató, nekem eddig az összes 

kivétel nélkül rokonszenves. Még ha néha el is tévedek, vagy nem találok egy-egy 

helyiséget az épületben, nem számít, hisz minden kezdet nehéz, de idővel könnyebb 

lesz. Bár még csak egy hónapja járok ide, nekem nagyon megtetszett ez az iskola.                       

.                                                                                         T.V. 

Újra az elsőben 

indig kíváncsi voltam, milyen lenne belecsöppenni egy teljesen új 

közösségbe. Milyen lehet egy olyan csoport tagjává válni, ahol senkit sem 

ismerünk, és előre tudjuk, hogy nagyon hosszú időt fogunk velük eltölteni? 

Egy kicsit rémisztően hangzik, mégis izgalommal tölti el az embert. Még ugyan év 

eleje van, csak nemrég történt, hogy elkezdtük az iskolaévet. Sokan  (köztük én is) 

elsősök lettek a gimiben. Elég furcsa érzés 9 év alapiskola után, igaz? Már biztos 

kíváncsiskodtak a rokonaitok, hogy milyen az új iskola, milyenek a tanárok, mennyire 

nehéz a tananyag, hogy érezzük itt magunkat. Ez mind nagyon fontos dolog és a 

válaszok még mindig csak fogalmazódnak a fejünkben, a vélemények alakulóban 

vannak, de még mindig nem készek. Idő kell, míg teljesen hozzászokunk, és mindent 

részletesen megismerünk. A leglényegesebb számunkra viszont a közösség, amibe 

kerültünk. A középiskola életünknek egy nagyon fontos része; felkészít minket a 

főiskolára, a továbbtanulásra, sőt, itt fogjuk betölteni a 18. életévünket is. Minket 

mégis nagyrészt az a társaság érdekel, aminek a tagjává váltunk az első osztály első 

napjától kezdve. Meg akarjuk ismerni az embereket, akiket mostantól minden 

hétköznap látni fogunk. Véleményt alkotunk róluk már az első találkozás után, és 

idővel egyre több dolgot tudunk majd meg róluk. Vannak, akikkel már az elején 

összebarátkozunk, és vannak, akikért nem fogunk a későbbiekben sem rajongani. Mint 

azt már sok biológia és polgári nevelés órán hallhattuk, az ember társas lény. Mindig a 

kapcsolataink a legfontosabbak. Egy új iskolában, számunkra új emberek között ezt 

csak még jobban észrevehetjük. Ha nyitottak vagyunk a másokkal való barátkozásra, 

az elkövetkezendő négy év fantasztikus lesz még a nehéz dolgozatok és az érettségi 

ellenére is.                                                                            F.B. 

M 
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Kínában járt két madáchos elsős 

 

Talán már Ti is hallottatok arról, hogy Erik és Laci Kínába utaztak. Mi? Hogy nem 

tudtátok? Akkor majd MI tájékoztatunk!                                                                             

Osztályunk /1. A/ két tanulójának lehetősége volt eljutni Kínába egy nemzetközi zenei 

fesztiválra. Turtev Eriket /E/ és Baráth Lacit /L/ kérdezte riporterünk /R/. 

. 
R: Először is beszéljetek erről az eseményről! Mi volt a neve, és miről szólt 

egyáltalán? 

E: Ennek a rendezvénynek a neve Young People´s Concerts, ahova a világ minden 

tájáról érkeznek előadóművészek, hogy népzenéjüket, táncaikat megosszák egymással. 

Voltak ott lengyelek, szlovákok, 

franciák, meg még rengeteg más 

nemzet. 

R: Ki által jutottatok el ide? 

E: Bánhidy Miklósnak köszönhetjük 

ezt a nagyszerű utat, ő szervezett be 

minket. Laci apukájával jó 

ismerősök, ennek köszönhető ez a 

kínai út. 

R: Most meséljetek kicsit a 

bandáról! Amolyan rögtönzött, vagy már létező zenekar voltatok?  

E: Mi már létező banda voltunk, de Laci azóta kiszállt. Most, mint „vendégszereplő“ 

utazott velünk, a régi idők emlékére. 

R: Mennyi és milyen koncertjeitek voltak? 

E: Eredetileg kettő koncert volt a tervben, ebből aztán hat lett, főleg szabadtéri 

előadások. 

L: Kivéve egyet. Az plázában volt.  

R: Bizonyára volt veletek felnőtt kíséret ... 

L: Persze! Ott voltak a szüleink, és az együttes egyik tagja is nagykorú.                                                                                       

.                                                                                                                                                          
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R: Meséljetek valamit az élményeitekről! 

E: Rögtön, mikor megérkeztünk, megdöbbentünk. Az emberek nagyon kedvesek és 

aranyosak, és szinte mindig mosolyognak. Teljesen normális arrafelé, ha valaki elkezd 

thai-shiz-ni a buszmegállóban. Bár az eltérő mentalitásra a legjobb példa talán a WC-s 

néni. Épp jövök ki a mosdóból, mikor velem szembe jön, csupa mosollyal az arcán, és 

érdeklődik, hogy melyik országból jöttem. Nagyon szívmelengető volt ez a kedvesség. 

R: Mivel Laci alig mondott valamit, ezért neki teszem fel az utolsó, talán 

legnehezebb kérdést. Mi az, ami megegyezett az elképzeléseitekkel? 

L: Fú, hát úgy őszintén semmi. Kína teljesen más, mint ahogy azt mi vártuk, jó 

értelemben. Csak ajánlani tudom mindenkinek.                                                                                       

R: Nagyon szépen köszönöm, hogy szakítottatok egy kis időt erre a riportra.                     

.                                                                                                                       V.ZS. 
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Pozsonyi tanulmányi út 

skolánk sextós és másodéves diákjai október 2-án a fővárosba látogattak Kássa 

tanárnő, valamint Liszkay tanár úr kíséretével. Útjuk első szakaszában az Óváros 

néhány nevezetességét vették szemügyre, például a gótikus eredetű Szent                

Márton-dómot, a Fő tér Roland-kútját, a Szlovák Nemzeti Színház épületét és a 

csatornafedél alól kikandikáló Csumilt. Ezután a 85 méter magasban található 

pozsonyi vár következett, melynek kilátó bástyájáról nagyszerű rálátásuk volt a Dunát 

átszelő hidakra és a távolban lévő hainburgi vár maradványaira. Idegenvezetőjük 

számos érdekességgel, illetve fontos információval látta el őket – mind az óvárosi séta, 

mind a vár udvarában tartott pihenő közben. Útjuk utolsó helyszíneként a szlovák 

parlament szolgált, ahol a biztonsági ellenőrzés után először egy tanácskozóterembe 

vezették őket. Miután Mgr. Pfundtner 

Edit, parlamenti képviselő köszöntötte a 

csoportot, kellemes beszélgetés vette 

kezdetét. Többek közt szó esett a 

törvényhozás folyamatáról, s az 

Alkotmányjogi Bizottság szerepéről a 

törvényhozásban. Tanulóink többször is 

hozzászóltak az aktuális témához, a 

parlamenti túra pedig az épület 

megtekintésével zárult.            

 

Beugró 

któber 28-án Gál Tamás, Molnár Xénia és 

Kiss Szilvia látogatott el hozzánk, hogy egy 

rögtönzött műsorral szórakoztassanak 

minket. Az improvizált szituációk mindenkit 

megmosolyogtattak, remekül játszották a szerepüket. 

A tanulókat is bevonták a jelenetekbe; voltak, akik 

ötleteiket (különböző szituációkat) osztottak meg 

velük és volt, aki a színpadon is kipróbálhatta magát. 

A produkció végén nagy tapssal jutalmazta a 

fellépőket a közönség.  

I 

O 

O.H. 

O.H. 
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O.H. 

Felavattuk Madách Imre mellszobrát 

ondottam ember: küzdj, és bízva 

bízzál!" Iskolánk hatvan éves múlttal 

rendelkezik, s ennek tiszteletére 

felavattuk Madách Imre mellszobrát. A szoboravatáson 

gimnáziumunk tanárai és diákjai is részt. Az ünnepség 

alatt számos információt ismertettek az iskola 

történetéből, például hogy 1970-ben kapott gimnáziumi 

minősítést és hogy 2005-ben vette fel Madách Imre 

nevet. Végighallgattunk egy részletet Az ember 

tragédiájából, valamint Madách életébe is betekintést 

kaptunk. A rendezvény után pedig az aulában gyűltünk 

össze, ahol Zsapka Attila, Sipos Dávid és Vadkerti Imre 

verséneklő előadással szórakoztatta a jelenlévőket. 

 

 

Egy különleges hittanóra 

któberben nálunk járt Végh Miklós hitoktatónk egy barátja, Juraj Práger, aki 

még kiskorában vesztette el látását. Betekintést kaptunk a múltjába, s 

jelenébe – hogy birkózott, illetve birkózik meg a nehézségekkel. Az előadás 

keretén belül bemutatta a látássérültek segédeszközeit, melyek próbálják 

megkönnyíteni életüket. Mi is kipróbálhattuk, milyen is valójában úgy tájékozódni, ha 

nem látunk; egy kendővel a szemünkön és egy pálcával a kezünkben próbáltunk 

eljutni az osztály egyik pontjából egy másikba, kisebb-nagyobb sikerrel. Juraj nem 

egyedül jött, magával hozta vakvezető kutyáját is, egy fekete labradort, s bemutatta, 

hogyan segít a mindennapokban hű társa. Nagyszerű tapasztalat volt számunkra. 

 

 

 

 

 

 

"M 

O 

O.H. 
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Tanulni mindent vagy csak azt, amire az életben szükségünk lesz 

Vita 

Pro: 

Nagymamám véleménye szerint az iskolában azért kell mindent megtanulnunk, mert 

soha nem tudhatjuk, mit hoz az élet, és éppen mire lesz szükségünk a megtanultakból, 

ezért hát válogatás nélkül jobb, ha a lehető legtöbbet megtanulnunk valamennyi 

tantárgyból. Meggyőződésem, hogy nem ez a helyes út, véleményem szerint 

életünkhöz fontos dolgokra kell csak koncentrálni. Agyunkat, amelyet manapság, az 

információ évszázadának nevezett 21. században amúgy is rengeteg információval 

bombáz a média, az internet, a reklámok, fölösleges dolgokkal, tanulnivalóval nem 

szabad leterhelni. Ha nem akarok mondjuk rá vegyészmérnök lenni, akkor miért 

kellene tudnom az összes kémiai reakciót, vagy ha éppen nem régésznek készülök, 

mire megyek az életben a történelmi évszámokkal? Bármelyik tantárgyból 

felsorolhatnánk számtalan hasonló példát. Éppen ezért megítélésem szerint már az 

alapiskola utolsó évében is szét kellene osztani a kötelező tanulnivalót választható 

tantárgyakra. Legalább humán és reál irányzatra, aki például nyelveket szeretne 

tanulni, annak nem kellene például bonyolult matematikai műveletekre pazarolni az 

energiáját, ahelyett még egy idegen nyelvet tanulhatna, ellenben, ha valaki 

atomfizikusnak készül, annak legfeljebb csak egy idegen nyelv lenne kötelező. 

Szerintem nem polihisztorokat és szuperzseniket, mindentudókat kellene az 

iskoláknak nevelnie, hanem olyan szakembereket, akik a saját szakmájukban igen 

széles szaktudással rendelkeznek, hiszen a jó szakemberek együttműködése sokkal 

hatékonyabb, mintsem az okoskodó könyvmolyok társadalma. 

 

Kontra: 

Az alapiskola az alapműveltséget adja meg számunkra. Ez az, amit minden embernek 

illik és kellene tudnia. Ez a 9 év épp elegendő arra, hogy minden témába beavasson 

egy kicsit, így legalább megtudjuk, miben vagyunk jók és miben kevésbé.                                 

Ez hozzásegít minket abban, hogy eldöntsük, hova szeretnék majd járni az alapiskola 

után. Ez egy nagyon fontos döntés! Gyakorlatilag ilyenkor 2 választás jöhet szóba: 

gimnázium vagy szakközépiskola. Az választja a szakközépiskolát, aki már biztosan 

tudja, mi akar lenni, mivel szeretne foglalkozni a későbbiekben. Ilyenkor képezik a 

szakembereket, ők lesznek a valódi szakemberek. A gimnáziumok nem szakosodott 

embereket tanítanak ki. Nem. Gyakran mondják, hogy a gimnázium az alapiskola, 

csak nehezebb. Gyakorlatilag ez igaz. A tananyagok viszonylag hasonlóak, a 

mennyiség más. Miért? A gimnázium feladata már az, hogy mélyebb, átfogóbb tudást 

adjon át nekünk, hisz ha az érettségi után bármerre is folytatjuk tovább utunkat, 
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tudjunk megfelelően érvényesülni. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy kivétel 

nélkül az összes tantárgyból jeleskednünk kéne. Ha már tudjuk, hogy a jövőben nem 

szeretnénk a történelemmel foglalkozni, akkor azt annyira nem kell hajtani.  De sosem 

tudhatjuk, hogy pontosan mire lesz szükségünk az életünkben, mindig érhetnek minket 

meglepetések!                                                                                                                                    

.                                                                                                      T.V. és S.I. 

 

Könyvajánló:  

Kerstin Gier: Rubinvörös 

A könyv egy fantasztikus trilógia első része, melyben 

megismerkedhetünk az időutazás rejtelmeivel és 

részesei lehetünk megannyi kalandnak. Hisztek az 

ilyen természetfeletti dolgokban, mint az időutazás? 

Én személy szerint nagyon szkeptikusan vettem 

kézbe ezt a könyvet, s bár még mindig nem hiszek 

abban, hogy bárki is képes lenne visszaugrani a 

múltba, a könyv határozottan magával ragadott. A 

főhős Gwendolyn, egy 16 éves lány. Örökölte az 

időutazásra képes gént, viszont a család mindvégig 

azt hitte, Gwendolyn unokatestvére, Charlotte lesz 

képes az időutazásra, és csupán őt készítették fel. Így 

amikor arra kerül a sor, hogy egy váratlan szédülés 

következtében Gwendolyn „temportál” (utazik az 

időben), fogalma sincs róla, mihez kéne kezdenie. 

Miután bejelenti a családnak, mi történt vele, minden 

a feje tetejére áll. Gwendolyn megismerkedik a másik 

időutazásra képes személlyel, Gideonnal. Nehéz titkolnia, hogy rögtön megtetszett 

neki a srác, amint meglátta. Kecsegtetően hangzik a tény, hogy vele fog ezentúl utazni 

az időben. A két fiatalnak sok-sok nehézséggel kell majd szembenéznie útjuk során, 

rengeteg meg nem válaszolt kérdésbe botlanak és még a halállal is szembe kell 

nézniük. A családjuk múltja, úgy tűnik, rejtélyesebb, mint gondolták. Az időutazásért 

felelős gén évszázadokig visszanyúl. Megismerkedhetünk az első időutazóval. Ki az a 

Lucy, hol van és miért lopta el a múltban való tájékozódást segítő szerkentyűt? 

Gwendolyn úgy érzi, túl sok ez neki egyszerre. De ebből nincs kiút. Ő a 12. időutazó. 

A rubin.  

                                                                                    F.B. 
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A little bit english 

An ideal holiday 

y ideal holiday would be in London. I would go there with my 

family or with my friends. Why London? Because there are many 

famous buildings, museums, and the Madame Tussauds, where are 

famous persons and figures of wax. Tower Bridge would be interesting for me mainly 

in the evening when it is lit up. But Buckingham Palace is the building what I´d really 

like to see. I´d like to visit Stonehenge and the University of Oxford, too. If this 

holiday came true, I would be very glad.                                                                                                                                                      

.                                                                                                                                                                                    M.V. 

 

Church comes out of the water 

n 1966, an area in Mexico flooded after the constructions of a dam. 

One of the flooded buildings was a church, which was built in the 

country´s southern state Chiapas by Spanish colonists. It was under the 

water for a long time, but first appeared in 2002, when the Grijalva River´s water level 

sank 24 metres. It was so low, that visitors could walk around the church. This 

building doesn´t have a roof. Now the visitors can only see it from the boat, which 

carries them there. The church is now 400 years old.                                                                        

.                                                                                              M.V. 
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