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Interjú Venczel Csaba igazgató úrral
V.Cs.: Először is szeretettel köszöntöm a suliújság minden kedves
olvasóját. Úgy hallottam, hogy sok érdeklődője van ennek a lapnak
és kívánom, hogy az idén is minél többen vásároljátok ezt a
kiadványt, mert nagyon sok konkrét dolgot tudhattok meg az iskola
életéről.
Ébresztő: Ebben az évben sor kerülhet-e az eddig már szinte
hagyományként megrendezett szecskaavatóra, ha igen, milyen
feltételek között?
V.Cs.: Természetesen sor kerülhet rá. Feltételem csak annyi, hogy
kulturált módon történjen és nem túlfeszítve az ebben rejlő
lehetőségeket. Szeretném, ha a szecskázottak is jól éreznék magukat.
Ébresztő: Milyen délutáni szakkörökre jelentkezhetnek a diákok
ebben a tanévben?
V.Cs.: Matematika szakkörre (Taxné Major Zsuzsa), rajzszakkörre
(Borbély Lajosné), tánc szakkörre (Svasticsné Fodor Tímea).
Ezen kívül jelentkezhetnek tömegsport foglalkozásokra is.
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Ébresztő: Hány napos osztálykirándulásokra van lehetőség?
V.Cs.: Egyre, de ha hozzágondoljátok azt, hogy szeptemberben pl. a
6. évfolyamosok erdei iskola keretében Kupon táborozhatnak egyegy napot, tulajdonképpen ez is felfogható úgy, mint egy jó osztálykirándulás. A 7. és a 8. évfolyamból a második félévben azok, akik
erdei iskolába mennek, egy napot szintén kirándulással tölthetnek.
Ébresztő: Ebben az évben is felhasználhatóak-e az iskolaújságban
megjelent feleletmentesítők?
V.Cs.: Úgy gondolom igen, ennek jó gyakorlata van más iskolában
is, hogyha nem hamisítják meg egyesek, és nem élnek vissza a
lehetőséggel. Olyan feltételekkel természetesen, hogy a kollégák is
elfogadják.
Ébresztő: Mikorra várható a 6. és a 8. osztályos tanulókat érintő
központi felmérés?
V.Cs.: Tanév végére, a tanév rendje szerint május 31-én matematika
és magyar tantárgyakból. Nem feltétlenül olyan jellegű feladatok
lesznek, eddig sem olyanok voltak, mint a matematika vagy a
magyar órán megszokottak. A felmérés sokkal inkább általános
ismeretekre alapszik, de rendkívül fontos, hogy komolyan vegyük.
Idéntől a mérések eredményei az iskolák számára jelentősebbek
lesznek, mert bárki megvizsgálhatja, és következtetéseket vonhat le
az iskola életében folyó munkáról. Nekünk, kollégáknak is le kell
vonni a szükséges következtetéseket, és azokon a területeken, ahol
gyengébb eredményt értetek el, változtatni kell a tanítás módszerein,
illetve követelményein. Tehát ne úgy fogjátok fel, hogy egy
dolgozatot írtok, ami nem lesz leosztályozva, mert az eredményt itt
az iskolában számon fogjuk tartani.
Ébresztő: Milyen versenyek lesznek ebben az évben?
V.Cs.: Az Oktatási Közlönyben nagyon sok központilag szervezett
verseny jelent meg, ezt a kollégák számára elérhetővé tesszük.
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Rengeteg fizetős versenyre is érkezik ajánlat, de ezek közül szűrni
kell. Tapasztalatunk, hogy több fizetős verseny nem színvonalas, sok
esetben a cél az, hogy a befizetett versenydíjakból jelentős bevételre
tegyenek szert a versenyek szervezői. Sokan szerveznek országos
versenyeket ily módon, de a színvonaluk sokszor nincs arányban
azzal a befizetet összeggel, amit a tanulóktól kérnek. Másfelől ezekre
a versenydíjakra az iskolának kerete nincs. Amennyiben a diák
gondolja, finanszírozhatja, de csak az esetben, ha ő és a nevelő is úgy
érzi az előző évek tapasztalatai alapján, hogy az színvonalas verseny.
Ébresztő: Változik-e az iskola házirendje?
V.Cs.: Igen, de ezt komolyan elő kell készíteni. Változni fog
iskolánk Pedagógiai Programja és a Minőségirányítási Programja is.
Ébresztő: A házirend megszegése milyen következményekkel jár?
V.Cs.: A város legnagyobb iskolája vagyunk. Rendet, fegyelmet úgy
tudunk tartani, ha mindenkitől, válogatás nélkül, részrehajlás nélkül
számon kérjük azt, amit a házirend előír. Én úgy tapasztaltam az
elmúlt hetekben, hogy vannak jó magaviseletű tanulók, viszont
vannak olyanok is, akik megkeresik az apróbb kibúvókat a
házirendben leírtak alól. A heteseknek, az ügyeletes nevelőknek, és
az iskolavezetésnek együtt kell működni annak érdekében, hogy rend
legyen. Ne úgy álljunk az épülethez, hogy ez egy régi lepusztult
felújítás alatt álló iskola, amiért már nem kár, hisz úgyis ki lesznek
cserélve a nyílászárók, úgyis le lesz verve a vakolat. Nekünk ebben a
tanévben, ezekben a termekben kell tanítani, és nektek tanulnotok.
Nem mindegy, hogy milyen környezetben vagyunk. Az ötödikesek új
termeket kaptak. Az új karbantartó szorgalmasan dolgozik, több
termet már kifestett. Nagyon vigyázzatok az iskola helyiségeire,
eszközeire. Felhívom a figyelmeteket arra, hogy délután az iskola
épületében csak az tartózkodhat, aki valamilyen délutáni
foglalkozáson vesz részt, illetve tanulószobás. A többieknek az
utolsó órát követően haza kell menniük.
Az interjút készítette: Horváth Fruzsina és Kerpel Veronika (8. b)
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Vécsey Károly és édesapja
Az Aradon kivégzett 13 vértanú egyike volt
Vécsey Károly, aki a legsúlyosabb büntetést
szenvedte el az aradi mártírok közül. Mindezt
tulajdon apjának is köszönhette. Az apa
lovassági tábornokként s a nemesi testőrség
utolsó kapitányaként az udvar elkötelezett híve
volt. Így, amikor a temesvári csatavesztést
követően Vécsey Károly fedezte a visszavonuló hadakat, s leszakadt
Bem seregéről, majd Borosjenőre vonult, s letette a fegyvert az orosz
sereg előtt, az apa levelet küldött a hadbíróságnak. Ebben a levélben
szigorú büntetést követelt az elítélteknek. Többek között közbenjárása nyomán szenvedte el a legsúlyosabb büntetést fia is, ugyanis
halálos ítéletét azzal is súlyosbították, hogy őt akasztották fel
utoljára, s így végig kellett néznie társai kivégzését.

Nyári kirándulásom
Nyáron egy fantasztikus helyen voltam, az ausztriai Meseparkban.
Ez a hely tele van csodálatos játékokkal, szórakoztató építményekkel, ember nagyságú meseillusztrációkkal. Némely mesefigurák
„életre kelnek”, táncolnak és énekelnek. Ültem a sárkányvasúton,
melynek pályája a magasba vezet. Egy toronyba való felkapaszkodás
után élvezhettem a szabadesést. A hőlégballonozást is kipróbáltam,
persze csak körhinta formájában. Jártam az óriások világában is, ahol
törpének érezhettem magam. A szellemek kastélyában, ami egy sötét
labirintus, mindenki reszketett a félelemtől. Zöldségekkel megrakott
traktort vezetve jártam be egy farmot. A nyári melegben a vízi világ
hűs vize nyújtott felfrissülést. Akinek ez nem volt elég, az a krokodilvasút végállomásán nagyot csobbanhatott egy vízzel teli medencébe. Bemerészkedtem a sárkány barlangjába is, aki rettentően haragudott, hogy álmában megzavartam, ezért tűz helyett vízpermetet
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zúdított rám. Nagyon jól éreztem magam ebben a csodálatos
parkban, kívánom, hogy minden gyerek eljuthasson ide!
Varga Fanni (4. a)

Szeptemberi kirándulásunk Szlovákiába
Egy szeptemberi csütörtökön hajnali 5 órakor 15 fős csapatunk
elindult a „Szlovák Paradicsom” kicsiny falujába, Szepestamásfalvára. A határig ismerős tájakon haladt velünk a busz. Voltak
köztünk olyanok is, akik először lépték át a határt, s ők várakozással
teli vegyes érzelmekkel várták a nagy eseményt. Hét óra körül
átléptük a határt, ahol testvériskolánk két diákja és egy tanára is
csatlakozott csapatunkhoz. Hetényből Erdőaljára buszoztunk, kb. 12
órakor…
Itt kezdődött három napos kirándulásunk megpróbáltatás-sorozata,
hogy 8 km-es túra után elérjünk szálláshelyünkre, Szepestamásfalvára.
A szurdokban sziklafalhoz erősített pallókon és fémlétrákon
másztunk felfelé, melyek olykor 10-20 méter magasan voltak.
Az izgalmak után vacsorára a csehek nemzeti ételét, knédlit ettünk.
Jól esett „nyugovóra térni”.
Reggel mindenki úgy ébredt, mint akit előző nap mozsárban törtek.
Mindössze 9 km-es túra várt ránk. Megérte. A Tamásfalvi-kilátóból
653 méter magasból tekintettünk az őszi színekben pompázó Szlovák
Paradicsomra.
Délután jól megérdemelt pihenésünket töltöttük Iglán, ahol
megtépázott elemózsiakészletünket tölthettük fel.
A 3. napon egy 12 km-es túra várt ránk. Létánfalván kezdtük, ahol
végig a Hernád folyó mellett vezetett utunk. 20 méterrel a Hernád
folyó felett, sziklába vájt csigalépcsőn mentünk felfelé. Ezen a napon
mentünk a legmagasabbra, 744 m. Itt található a Kolostor-szakadék
és a Menedékkő. Nem sokkal messzebb egy csendes és szép réten
pihentünk, majd elindultunk Cingavba, ahol buszunk a hazaútra
készen állt.
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Fél 7-kor elindultunk Magyarországra. Kicsit szomorúak voltunk és
nagyon fáradtak, ezért majdnem az egész utat végigaludtuk. Kb.
éjfélkor értünk a határhoz, ½ 3-kor a hazai levegőt beszippantva
leszálltunk a buszról, és álmosan üdvözöltük szüleinket.
Ezúton szeretnénk megköszönni ezt a csodálatos, élménydús
kirándulást kísérő tanárainknak: Tóthné Bogdán Zita tanárnőnek,
Cser László igazgatóhelyettesnek és Boros Ágnesnek, a hetényi
testvériskola tanárának, valamint a pályázati támogatást a Veszprém
Megyei Önkormányzatnak.
A program részeként testvériskolánk diákjai az ősz folyamán
viszonozzák a látogatást.
Szücs Annamária (8. e)
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Tudtad-e?
– hogy már 450 éve is volt focilabda? Ez a már–már régészeti
leletnek számító különlegesség még ma is megvan. A sertéshólyagból készült, és szarvasbőrrel bevont labda állandó helye a
stirlingi múzeumban van. A 450 éves labdamatuzsálem állítólag
egykor Stuart Mária, a skótok királynőjének tulajdona volt.
– hogy már több, mint húsz éves a PC vírus? Az első számítógépes
kártevő 1986 januárjában jelent meg. Az akkor még floppylemezeken keresztül terjedő Brain vírus viszonylag ártalmatlan volt.
Ma már több mint 150 ezer vírusról tudunk, s ez a szám nagyon
gyorsan növekszik.
– hogy miért nem alszik a tehén? Négylábú barátunk jóformán egész
nap az emésztésével van elfoglalva. Ebből következőleg szinte
teljesen elvesztette alvási ösztönét, így aztán a nap 24 órájában csak
néhány percet bóbiskol, ám ilyenkor is rendkívül éberen.
– hogy a világtörténelem leghosszabb műsormegszakítását a BBC
követte el? Egy Miki egér rajzfilmet szakítottak félbe azzal a hírrel,
hogy kitört a II. világháború. 6 év múlva aztán folytatták a félbeszakadt rajzfilmet, pontosan attól a ponttól, ahol abbahagyták.
– hogy a nulla az egyetlen szám, ami nem írható le római számokkal?

Utónevek jelentése
Lányok
Abigél: A héber eredetű név jelentése méltón fejezi ezt ki: annyit
tesz, mint APA ÖRÖME.
Adél: Német eredetű név, az Adele magyar alakja. Jelentése csak
ennyi: NEMES.
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Aranka: Magyar eredetű név. Lehetséges, hogy ez a név viselőinek
MÉRHETETLEN ÉRTÉKét jelzi.
Barbara: Eredete görög, jelentése pedig egyszerűen ennyi: IDEGEN,
KÜLFÖLDI NŐ.
Bernadett: A Bernát név női változata. Jelentése: MEDVE ÉS ERŐS.
Dorottya: Jelentése: ISTEN AJÁNDÉKA
Edina: Germán eredetű név. Jelentése: NEMES vagy VAGYON.
Zsuzsanna: Héber eredetű név. Jelentése is bájos, akárcsak a
csengése: LILIOM.
Gabriella: Égi név. Jelentése: ISTENHEZ KÖZEL ÁLLÓ.
Éva: Jelentése: ÉLETET ADÓ, MINDEN ÉLŐK ANYJA.
Luca: FÉNYES, RAGYOGÓt jelent, bár máshol HAJNALBAN
SZÜLETETTet jelent.
Fiúk
Gergely: Görög az eredete, jelentése: ÉBEREN ŐRKÖDŐ.
Ferenc: Jelentése csak ennyi: FRANCIA.
Paszkál: Héber eredetű Paschalis névből alakult, aminek a jelentése:
HÚSVÉTKOR SZÜLETETT.
Dezső: Nevének jelentése: ÓHAJTOTT, KÍVÁNT.
Orbán: Ez egy igazi XXI. Századi név. A latin Urbanus névből
alakult, jelentése: VÁROSI.
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András: Eredete görög, jelentése pedig ennyi: FÉRFIAS.
Márton: Latin az eredete, jelentése: HARCIAS, BÁTOR.
Győző: Nevében hordja a neve jelentését, ami GYŐZTES.
Károly: Eredete török, jelentése pedig csak ennyi. SZABAD.
Imre: Első felének jelentése: SZORGALMAS, a másiknak pedig
HATALMAS, URALKODÓ.

3 állat történelmi jelentőségű utazása
1783. szeptember 19-én délután
egy óra körül egy hatalmas (20
méter magas) léggömb emelkedett a magasba Versaillesban, a
királyi udvarban. A léggömb
kosarát Bourbon-liliomokkal díszítették, a benne lévő "utasok"
pedig egy birka, egy kacsa és
egy kakas volt.
Amikor felemelkedett a léggömb, heves szélroham felszakította egy darabját, s úgy tűnt,
hogy a kísérlet kudarcba fullad,
de a repülés tovább folytatódott,
s mintegy nyolc percnyi út után
szerencsésen földet értek az
utasok.
Több, mint 100.000 ember nézte, amint egy ember alkotta
szerkezet tartósan a levegőben
marad, a történelemben először.
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Eszperente feladatok
Az eszperente nyelv neves íróink kedvenc szórakozása volt. Csak
egyetlen magánhangzót használtak fel, ez pedig az „e” volt.
1. Kösd össze a szavakat az eszperentéül megadott jelentéssel!
szófogadó

- mellette melegedsz telente

kályha

- kellemetlen kevert szer, melyet beteg vesz be

orvosság

- engedelmes

esernyő

- szerkezet, mely reggel csengetve felkelt

fejtörő

- mennycseppek ellen felemelt nyeles, feszes, fekete
lepellel fedett szerkezet

ébresztőóra - rejtelmes jelek, melyeket meg kell fejtened
2. Keresd meg és írd le a szavakat eszperente nyelven!
gólyák =________________________________________________
lépcső =_________________________________________________
hajnal =_________________________________________________
tájkép =_________________________________________________
„emeletes verebek”

„emeletre ezen egyenesen mehetsz fel”

„reggel kezdete”

„festett hegyek, berkek, fellegek”

3. Válaszd ki, hogy melyik eszperente kifejezés melyik szóra
vonatkozik: bíróság, rendőr, pénz, ábrándozó, dívány, élesztő
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- kenyeret keleszt = _______________________________________
- perek helye = ___________________________________________
- keresve keresed, de keveset lelsz____________________________
- rend embere = __________________________________________
- merengve eget les = ______________________________________
- kerevet = ______________________________________________

Világbajnok diák a Tarczy iskolában!!!
2006. szeptemberében a Sopron
melletti Ágfalván rendezték meg az
IFAA 3D Íjász Világbajnokságot. A
3D versenyek során a résztvevők
terepen, számukra ismeretlen távolságról, 3 dimenziós állatfigurákra
lőnek, ezzel utánozva a lehető legjobban az igazi vadászatot.
A versenyzők íjának típusától függően különböző kategóriákban indulnak
a sportolók. Megtalálható több
fegyvertípus, a hagyományos ősmagyar íjtól a legmodernebb csigás
íjakig.
A világbajnokság 4 napig tartott a Sopronhoz közeli, nehéz, meredek
terepen. Naponta 28 állatfigurát kellett a versenyzőknek „elejteniük”.
Iskolánk ötödikes tanulója, Oláh Hunor az olimpiai íj fiú-gyermek
kategóriájában aranyérmet szerzett.
Gratulálunk!
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Könyvajánló: Tini Krimik
A Tini Krimik címet viselő könyvsorozat írója Anthony Horowitz.
A sorozat főszereplője Alex Rider, egy
14 éves srác. Alexet nagybátyja, Ian
Rider nevelte, amíg meg nem halt.
A srácnak azt mondják, hogy gyámja
balesetet szenvedett, de ez gyanús
Alexnek, ezért nyomozni kezd.
Az eredmény megdöbbenti: Ian Rider
titkos ügynök volt! Kollégái pedig azt
akarják, hogy Alex lépjen a nagybácsi
helyébe! Alex élete így egyik napról a
másikra megváltozik: ügynökök társaságában fog kémkedni!
Minden lánynak és fiúnak ajánlom ezt a könyvsorozatot, aki szereti
az izgalmakat!
A sorozatban eddig megjelent: Az első bevetés, Veszélyes iskola,
Mély vízben, A sas lecsap, Láthatatlan kard, Harmadik erő.
Szabó Eszter (8. d)

Feleletmentesítő jegy
Tantárgyanként csak egy jegyet használhatsz fel egy félévben!
A jegyet az óra elején kell tanárodnak odaadni!
Ha szemtelen vagy, kizárod magad a kedvezményből!
2006. október
Sorszám:
Tantárgy: Tulajdonos: P.H.
„A jegy hamisítását a törvény bünteti!”
A tulajdonos nevét a vásárláskor kell kitölteni!
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