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Kedves Olvasó! 

A Noszlopy Aktuális (a későbbiekben: 

NOSZA) a veszprémi Noszlopy Gáspár 

Gimnázium és Kollégium diákjai által 

szerkesztett újság. A cikkek elsősorban 

angolul vagy németül jelennek meg, s 

először az interneten tesszük közzé őket a 

Nyelvtanulás MOST blogjában, valamint a 

Facebookon. Ezt követően havonta az iskola 

honlapjára is feltöltjük az írásokat, de 

nemcsak idegen nyelven, hanem magyarul 

is. A NOSZA tehát három nyelven lesz 

olvasható. Jó szórakozást kívánunk! 

Végh Balázs, főszerkesztő pedagógus 

A zene körülvesz! 

Mindenki szereti a zenét. Főleg az unalmas 

szünetekben. Valaki a rappet, valaki a 

rockot, hip-hopot.  Mind eltérőek vagyunk. 

De most az osztályunkról lesz szó. Mi 

mindig a hónap legjobb slágereit hallgatjuk, 

de manapság a magyar zenék egyre 

népszerűbbek, mint tavaly. Az osztályban a 

lányok kedvence a „Havana” Camilla 

Cabellotól, a srácoknak pedig a „rockstar” 

Post Malonetól. De mindenki kedveli Shawn 

Mandest, a 21. savage-et, Dua Lipát, Rita 

Orát, a Wellhello-t, Majkát. 

 

A mi kedvenceink: 

Kolos: A kedvenc muzsikám jelenleg a 

„Roll In Peace” Kodak Blacktől. Egy 

mixben hallottam ezt a speciális, első 

osztályú, csodálatos számot, és belezúgtam. 

Szabina: Nekem a kedvencem a „Beautiful 

Trauma” Pinktől. Minap bekapcsoltam a 

TV-t és a Music Channelen szólt, le voltam 

nyűgözve. 

 

Manapság ha valaki nem követi a trendet 

kiközösítés érheti.  De mindig lesz olyan aki 

eltér, és nem hallgatja a legújabb nótákat. 

 

„Isten azért teremtette a zenét, hogy szavak 

nélkül is tudjunk imádkozni.” - John 

Lennon. 

 

Barta Szabina, Koós Kolos 9.C 

 

Noszlopy-sok törzshelyei Veszprémben 

Gimisként kevés dolog fontosabb és 

tartalmasabb, mint összefutni és együtt lenni 

a barátokkal. Ha ez rendszeres, az jó. Ha 

nemcsak rendszeres, de többször is ugyanott, 

az már törzshelynek számít. Ahol a barátok 

rendszeresen találkoznak, szórakoznak és jól 

érzik magukat. Megnéztük, hogy a 

Noszlopy-soknak vannak-e törzshelyei. 

Törzshely lehet egy étterem, kávézó is, de 

sokan inkább a bárokat, klubokat értik 

ezalatt, ahol hétvégente vagy esténként 

találkoznak egy-két italra, esetleg éjszakába 

nyúló összejövetelre a barátaikkal. Régen a 

törzshelyeknek más funkciói voltak, mint 

mostanában. Míg korábban kávézókban 

ültek össze, manapság a tizenévesek inkább 

a szórakozóhelyeket választják. 

Amikor nekiláttunk a cikkírásnak, kutatást 

végeztünk, s az derült ki, hogy manapság 

nincs kimondott törzshelye a Noszlopy-

soknak. Általánosságban az mondható el, 

hogy mindenki a maga ízlésének megfelelő 

szórakozóhelyeken tölti az idejét. Mikor hol, 

ez változó.  

A lányok: kevésbé jellemző, hogy a zenés-

táncos helyeket választanák, ha 

kimozdulnak. Egyikük például a 

kérdésünkre ezt mondta el: „Legtöbbször a 

városba szoktunk menni a barátnőimmel, 

ritkán járunk bulizni. Sőt, csak akkor, 

amikor valamit megünneplünk.” Ebből az 

látszik, hogy a társasági események 

helyszíne a lányok részére nem elsősorban 

egy bár, klub vagy szórakozóhely. Ha nincs 

különösebb okuk az összejövetelre, akkor 

jobban élvezik a városi sétákat? 

Akinek párkapcsolata van, sokszor 

szívesebben tölti az idejét kettesben a 

barátjával, barátnőjével. Így több idő jut 

közös programokra is. Egy másik lány 

például ezt mesélte: „Minden szabadidőmet 

a pasimmal töltöm. Sok mindent szoktunk 

csinálni kettesben, színházba járunk a 
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legtöbbet, de az összes új filmet is 

megnézzük a moziban. Törzshelyünk 

nincs.” 

De mi a helyzet a fiúkkal? Amikor őket 

kérdeztük, kiderült, jóval aktívabbak ilyen 

téren, mint a lányok, bulisabbak, 

klubosabbak. Egyikük például azt mondja: 

„Ami nálunk törzshelynek számít, az a 

Presso a belvárosban. Minden buliban ott 

vagyunk.” Nem véletlen az sem, hogy a 

sportoló fiúk csapattársaikkal járnak el 

bulizni.. Egy másik fiút idézve: „Kevés idő 

jut a kikapcsolódásra, de sosem maradhat el 

a győzelem megünneplése egy belvárosi 

buliban.”  

Amit láttunk: van különbség a lányok és fiúk 

ízlése között. Konkrét hely kevés hangzott 

el. Abban bízunk, cikkünk nyomán lesz 

ötlet, hol érdemes összefutnunk.   

Bakos Bálint, Surguta Áron 9.Ny/A 

 

Valentin-nap  

A hagyomány szerint ha Bálint napon hideg, 

száraz idő van, akkor jó lesz a termés. Úgy 

tartják Bálint-napon választanak párt a 

verebek, vagy ekkor jönnek vissza a 

vadgalambok is. Sajnos Magyarországon 

Szent Bálintnak nem igazán alakult ki 

egyházi kultusza. A Valentin-nap, melyet az 

angolszász országokban február 14-én 

ünnepelnek, a 20. század végétől a 

szerelmesek világi ünnepeként terjedt el 

szerte az egész világon. Magyarországon a 

rendszerváltást követően vált ismertté és 

népszerűvé. Ezen az napon a szerelmesek 

ajándékkal, vagy szerelmes üzenettel 

kedveskednek egymásnak. A Valentin-nap 

vallási eredete nemcsak Magyarországon, de 

a világ más tájain is elhomályosult. 

 

Forrás: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1lin

t-nap 

 

Plesch Kristóf, Vörös Ádám, Simonfalvy 

Bálint 9.Ny/B 

Szolgai Bence Timeless c. angol nyelvű 

verse a 6. oldalon található. 

 

Interjú Suba Gabriella tanárnővel 

 

TB: Miért döntött úgy, hogy tanár lesz? 

SG: Ez a munka nagyon tetszik nekem. Már 

általános iskolában tudtam, hogy tanár 

leszek. 

TB: Mit szeret a tanításban?  

SG: Szeretem a tantárgyaimat, és motivál, 

hogy taníthatok. 

TB: Van tanár az Ön családjában? 

SG: Igen, édesanyám angol-, édesapám 

pedig magyar szakos tanár. 

TB: Miért magyart és történelmet tanít?  

SG: Szeretek olvasni és érdeklődöm a 

történelem iránt. 

TB: Mióta tanít ebben az iskolában?  

SG: 11 éve tanítok itt. 

TB: Szeret itt dolgozni? 

SG: Igen, szeretek. Nagyon jó a légkör. 

TB: Tanított más iskolában? 

SG: Igen, Debrecenből jöttem és ott már 

tanítottam. 

TB: Milyen a kapcsolata a kollégáival és a 

diákjaival? 

SG: Szerintem jó kapcsolatban vagyok a 

kollégáimmal és a diákjaimmal. 

TB: Hogy látja, milyen tanár Ön? 

SG: Szerintem jó tanár vagyok, mindig 

próbálok új módszerekkel tanítani. 

Tislér Bence 9.C 

 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1lint-nap
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1lint-nap
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Interjú Végh Balázs tanár úrral 

 

VV & FSZ: Ön mit gondol, hasznos a 

nyelvi előkészítő év? Ha igen, miért? 

 

VB: Ennél jobb lehetőség nincsen manapság 

a nyelvtanulásra. Könnyű és reális letenni a 

középfokú nyelvvizsgát, akár másfél év 

után. A diákoknak ehhez nem kell 

magántanárhoz járniuk. 

VV & FSZ: Ön is nyelvi előkészítő éves 

gimnáziumba járt? 

VB: Nem, én kéttannyelvű gimnáziumba 

jártam Kőszegen. A Jurisich Miklós 

Gimnáziumba. A „kéttannyelvű” alatt azt 

kell érteni, hogy nemcsak sok angol órám 

volt, hanem a matematikát, földrajzot, 

kémiát, fizikát és civilizációs ismereteket is 

angolul tanultam. 

VV & FSZ: Szerette azt az iskolát? 

VB: Nagyon szerettem, mert sokat utaztunk. 

Cserediákprogramok keretében néhány vagy 

több napot töltöttünk Svédországban, 

Franciaországban, Olaszországban és 

Portugáliáliában. Jó osztálytársaim voltak és 

sok barátom is volt.  

VV & FSZ: Milyen volt a 

fogadócsaládoknál? 

VB: Nagyon különleges. Más rutin, más 

ételek. A szülők általában nem beszéltek 

angolul, így a gyerekek tolmácsoltak. 

 

Szerintünk a nyelvi előkészítő év hasznos 

számunkra. 

Fogl Szonja, Végh Viktória 9.Ny/B 

 

 

 

 

 

 

 

Mit eszik a kollégista? 

 

A kollégisták többsége lemegy a menzára 

reggelizni. A reggeli általában szendvics, de 

szokott lenni joghurt, virsli, műzli. A többi 

ember a büfében veszi meg a reggelit. 12.30-

tól 12.55-ig tart az ebédszünet, de 3-ig 

mehetünk ebédelni. „A” és „B” menü van, 

amit 1 héttel előtte választunk ki. Szerdán 

mindig finom étel van, mert akkor valami 

édességet kapunk. Egy leves, egy főétel, 

meg néha 1-1 gyümölcs jár. Sok ember az 5. 

óra után megy ebédelni, ezért sokat kell 

várni. A vacsora fél 6-tól háromnegyed 7-ig 

tart. Ha dolgunk van, akkor dobozt adunk le. 

Mindig meleg ételt kapunk. Ha éhesek 

maradunk, akkor pizzát rendelünk az 

internetről. Hétvégén a Pennybe megyünk 

bevásárolni. 

 

Fazekas Ákos Ábel, Szokolóczi Áron 9.Ny/B 

 

Köszönet 

Ezúton köszönöm minden mentordiák, 

valamint tanárkolléga munkáját, akik az 

elmúlt hónapban a cikkeket író tanulóinkat 

segítették, támogatták.  

Végh Balázs, főszerkesztő pedagógus 
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Timeless 

 

Every day and every night 

Everything is running, right? 

Don't have time to stop with friends 

Can't talk only chat with them 

Emojis are not as good 

As your face showing your mood 

Sarcasm is more recognizable 

Messages are just not able 

To show off the irony 

Of what you're writing 

But let's take a look at the time 

Do you have any or you're just stealing 

some of mine? 

I don't have too much 

I don't care too much 

I just live for the moment 

Don't care about the time and 

I procrastinate everything 

You shouldn't click on "FOLLOWING" 

Because I have a lot of problems 

I can barely deal with them 

Think about the future 

And have a bit less pressure 

On your heart and your life 

Think and decide it right 

I know it's kinda interesting 

But it's worth a few minutes of thinking 

I thought it through a lot of times 

And I still can't memorize 

After each shard of change 

I should think it over 'cause it can change 

Anything through your days 

Hope you spent time reading these. 

 

 
 

Szolgai Bence 9.Ny/A 

Music’s around us! 

 

 
 

Everyone likes music. Especially in the 

boring breaks. Someone likes rap, someone 

rock, hip-hop. We're not the same. But now, 

let's talk about our class. 

 

We always listen to the latest hits of the 

month, but nowadays Hungarian songs are 

getting more and more popular than last 

year. In our class the girls' favorite song is 

'Havana' by Camilla Cabello, for the boys it's 

probably 'rockstar' by Post Malone. But 

everyone likes Shawn Mandes, 21. savage, 

Dua Lipa, Rita Orra, Wellhello, Majka. 

 

Our favorites: 

 

Kolos: My favorite music now is 'Roll In 

Peace' by Kodak Black. I have just found this 

special, first class, wonderful song in a mix 

and I fell in love with it. 

 

Szabina: My favorite music is 'Beautiful 

Trauma' by Pink. Some day I turned on my 

TV and I started listening to Music Channel's 

top list, and when this music came, I was 

amazed. 

 

Nowadays, if someone doesn't follow the 

trend, others can outcast him/her. But there 

is always going to be someone who will 

never listen to the latest track.  

 

'God gave us Music that we might pray 

without word' - John Lennon. 

 

Barta Szabina, Koós Kolos 9.C 
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Noszlopyans’ favorite places 

 
 

To high school students there are just a few 

things which are more important and better 

than hanging out with friends. If it’s regular, 

then it’s great. If it’s not only regular, but 

happens several times in the very same 

place, we talk about a haunt, where friends 

can meet, have fun and feel good. We have 

looked for Noszlopyans’ haunts. 

A haunt can be a restaurant or a café, but for 

many it’s a bar or a club where they can meet 

up for a drink with their friends at the 

weekend or party all night. In the past haunts 

had a different function than these days. 

Whereas peoples used to go to cafés, today’s 

teenagers prefer discos and clubs. 

When we began to write this article, we did 

some research. It turned out that 

Noszlopyans haven’t got a true favorite 

place. On average everyone has their own 

style of having a good time. The ’when’ and 

’how’ vary. 

The girls: They usually go to a less loud and 

dancing place when they want somewhere to 

hang out, for example one of them answered 

our question as follows: ’We go mostly to 

the city with my girlfriends, we rarely go to 

parties. We go clubbing only if we celebrate 

something.’ It seems that girls don’t 

particularly go to bars or clubs, except if 

there is a special occasion. So, do they 

simply go for a walk then? 

Students who are in a relationship prefer 

being with their love. This way they have 

more time to spend together. Another girl 

told us: ’I spend all my spare time with my 

boyfriend. We do a lot of things together, we 

like going to the theatre best but we always 

watch the latest films in the cinema, too. We 

haven’t got a haunt.’ 

What about the boys? When we asked them, 

we realized that they are way more active 

than girls. One of them told us: ’Our haunt is 

Presso in the city centre. We never miss a 

party.’ It’s little wonder that the students 

who do sport hang out with their teammates. 

Another guy said: ’We haven’t got too much 

time to switch off, but we always celebrate 

our wins. 

We’ve found some differences between girls 

and boys’ taste. We haven’t heard many 

concrete places. We hope that our article will 

encourage people to find the places where 

they can hang out. 

Bakos Bálint, Surguta Áron 9.Ny/A 

 

Valentine’s Day 

Tradition holds if the weather is dry and cold 

on Valentine's Day, crops will be good. 

Sparrows are said to choose their mates or 

wild pigeons come back at this time of the 

year too. Unfortunately, the cult of Saint 

Valentine didn't really develop in Hungary. 

Valentine's Day, celebrated on 14th 

February (Valentine's Hungarian equivalent 

is 'Bálint') across the English-speaking 

countries, has spread since the end of the 

20th century all over the world as the secular 

holiday of lovers. In Hungary, it became 

known and popular after the change of 

regime. On this day lovers give their love 

presents or send them love messages. The 

religious origin of Valentine's Day is 

obscure not only in Hungary but in other 

parts of the world. 

Source: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1lin

t-nap 

 

Plesch Kristóf, Vörös Ádám, Simonfalvy 

Bálint 9.Ny/B 

https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1lint-nap
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1lint-nap
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Interview mit Frau Lehrerin Suba 

 

BT: Warum haben Sie so entschieden, dass 

Sie Lehrerin werden möchten? 

FS: Diese Arbeit gefällt mir sehr. Ich habe 

schon in der Grundschule gewusst, dass ich 

Lehrerin werde.  

BT: Was mögen Sie im Unterrichten?  

FS: Ich mag meine Fächer und mich 

motiviert, dass ich unterrichte.  

BT: Haben Sie Lehrer in Ihrer Familie?  

FS: Ja, meine Mutter ist Englischlehrerin, 

und mein Vater unterrichtet Ungarisch.  

BT: Warum unterrichten Sie Ungarisch und 

Geschichte?  

FS: Ich mag lesen und ich interessiere mich 

für Geschichte.  

BT: Seit wann unterrichten Sie in dieser 

Schule?  

FS: Ich unterrichte hier seit 11 Jahren.  

BT: Mögen Sie hier arbeiten?  

FS: Ja, ich mag hier arbeiten. Die 

Atmosphäre ist sehr gut.  

BT: Haben Sie in einer anderen Schule 

unterrichtet?  

FS: Ja, ich komme aus Debrecen. Dort habe 

ich schon unterrichtet.  

BT: Wie ist die Beziehung mit Ihren 

Kollegen und Schülern? 

FS: Ich finde, dass ich in guter Beziehung 

mit meinen Kollegen und Schülern bin.  

BT: Wie sehen Sie, was für eine Lehrerin 

sind Sie?  

FS: Ich finde das, dass ich eine gute Lehrerin 

bin. Ich probiere mit neuen Methoden 

unterrichten. 

Tislér Bence 9.C 

 

Interview mit Herrn Lehrer Végh 

 

VV & SZF: Finden Sie das sprachliche 

Vorbereitungsjahr praktisch? 

HV: Heutzutage ist das die beste 

Möglichkeit, eine Sprache zu erlernen. Es ist 

einfach und realistisch, die Sprachprüfung 

Stufe B2 abzulegen, sogar nach eineinhalb 

Jahren, und die Schüler brauchen nicht einen 

Privatlehrer zu besuchen. 

VV & SZF: Haben Sie selbst so eine Schule 

besucht, die sprachliches Vorbereitungsjahr 

anbietet? 

HV: Ich habe in einem zweisprachigen 

Gymnasium in Kőszeg studiert. Es heißt 

Miklós-Jurisich-Gymnasium.  
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Unter ’zweisprachig’ soll man verstehen, 

dass ich nicht nur viele Englischstunden 

hatte, sondern ich habe andere Fächer wie 

Mathematik, Geographie, Chemie, Physik 

und Zivilisation auf Englisch gelernt. 

VV & SZF: Haben Sie jene Schule gemocht? 

HV: Ja, weil wir viel gereist sind. Wegen der 

Schüleraustauschprogrammen haben wir ein 

paar Tage oder mehr in Schweden, 

Frankreich, Italien und Portugal verbracht. 

Ich hatte gute Mitschüler und auch viele 

Freunde. 

VV & SZF: Wie war’s bei den Gastfamilien? 

HV: Ganz Besonderes. Andere Routine, 

andere Speisen. Im Allgemeinen konnten die 

Eltern nicht Englisch sprechen, deshalb 

haben die Kinder für sie gedolmetscht. 

 

Wir denken, dass das sprachliche 

Vorbereitungsjahr für uns nützlich ist. 

Fogl Szonja, Végh Viktória 9.Ny/B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was essen die Schüler im Wohnheim? 

 

Die Mehrheit der Schüler im Wohnheim 

gehen zum Frühstück in die Mensa. Das 

Frühstück ist meistens Sandwich, aber es 

gibt auch Joghurt, Wurst oder Müsli. 

Die anderen kaufen in der Imbissstube 

Frühstück. Von halb eins bis fünf vor eins 

haben wir eine Mittagspause, aber bis drei 

kann man essen. Wir müssen das Menü, "A" 

oder "B" eine Woche im Voraus auswählen. 

Am Mittwoch bekommen wir immer etwas 

Leckeres, eine Süßigkeit. Zum Mittagessen 

gehören eine Suppe, ein Hauptgericht und 

manchmal ein paar Obst. Viele gehen nach 

der fünften Stunde in die Mensa, deshalb 

muss man viel warten. Von halb sechs bis 

Viertel vor sieben haben wir Zeit fürs 

Abendessen. Wir bekommen immer etwas 

Warmes. Wenn jemand beschäftigt ist, muss 

er eine Box abgeben. Wenn wir hungrig 

bleiben, bestellen wir Pizza im Internet. Am 

Wochenende gehen wir zu Penny einkaufen. 

Fazekas Ákos Ábel, Szokolóczi Áron 9.Ny/B 

 


