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nepelnek az emberek – és ez a nap túlnyomórészt 
a szerelmeseké. Európában a legfőbb motívum a 
virág, amelynek egy szálra eső értéke Valentin 
nap környékén rejtélyes okokból kifolyólag meg-
növekszik... Japánban ezen a napon kizárólag a 
nők ajándékozzák meg férfi ismerőseiket cso-
koládéval, amiért viszonzásul egy hónapra rá 
( White Day) fehér csokoládét kapnak. Dél-Kore-
ában Valentin nap és White Day mellett tartanak 
egy Black Dayt is azok számára, akik netán egyik 
alkalommal sem kaptak ajándékot.
Egy más stílusú ünnep a Szent Patrik nap, ez 
kifejezetten jókedvet teremt, összehozza az em-
bereket. Az ünnep fő központja természetesen 
Írország, ahol egész nap felvonulások, sörözések 
és nagy bulik vannak, de Szent Patrikra a világ 
számos országában emlékeznek. A legjobban 
talán augusztus huszadikához lehetne hason-
lítani, de amíg mi, magyarok ott az államalapí-
tást és Szent István királyt ünnepeljük, addig 
az íreknél egy Szent Gellérthez hasonló papra 
emlékeznek, államalapításról pedig szó sincs. 
Szól az ír népzene, és mindenki zöldbe öltözik, 
hogy hódoljon Paddynek, az ír nemzetnek, az ír 
hagyományoknak, a manóknak, a tündéreknek, 
a szivárvány végén elásott kincsesládának, a 
lóherének – azaz mindennek, ami Írországhoz 
köthető...
Nagyot változott a világ az elmúlt pár évtized-
ben. Tévén, interneten keresztül azonnal tudunk 
mindenről, bármi történjék is bárhol a világon. 
A belátható emberi közösségek határai elképzel-
hetetlenül kitágultak.  És ezzel együtt bővültek a 
megismerhető és átvehető hagyományok is. Jó, 
ha megismerjük egymást, egymás kultúráját, és 
ha még együtt is tudunk ünnepelni, az már a hab 
a tortán.
Még éjszakákon át lehetne boncolgatni, hogy tu-
lajdonképpen jók-e ezek az átvett szokások, de 
azért nekem jöhet a virág Valentin napkor és egy 
adag sör Patrik napon, egy biztos: nem fogom 
visszadobni.

Gaál Rebeka (9.a)

Ír sztepptánc-csoportunk vezetője legutóbb úgy 
emlékeztetett március közepi fellépésünkre, 
hogy Szent Patrik napi ünnepi, táncházzal kie-
gészített műsor lesz. Elgondolkodtam: vajon 
mond-e valamit a magyar embereknek a Szent 
Patrik nap? Mitől ünnep az egyáltalán? És akkor 
eszembe jutott, hogy nemrég volt Valentin nap. 
Nagyszüleimnek semmit nem jelent, de még a 
szüleimnek sem igazán.
Korábban a népszokásokkal kapcsolatban min-
dig az élt bennem, hogy azok ősidők óta lé-
teznek. Ami persze nem igaz. A népszokások az 
életmódhoz, a hitélethez kapcsolódnak, és ezek-
kel együtt változnak. A szokások követése kifejezi 
egy közösséghez való tartozásunkat, s cserébe a 
közösség is mellettünk áll, megvéd a bajban. Az 
emberi szokások, hagyományok életünk legfon-
tosabb eseményeit is átszövik, kezdve a születés 
pillanatával, az esküvőn át a gyászig. De épp így 
szokások kapcsolódnak a – jellemzően paraszti 
– munka fázisaihoz, mint a betakarítás, vagy a 
jeles naptári napokhoz is, mint balázsolás, hús-
véti locsolkodás, Márton napi lúd stb.
S itt jutottam vissza az eredeti dilemmához. Va-
lentin nap, Szent Patrik nap, Halloween... A mi 
szokásainkhoz kapcsolódó napok ezek? Nem túl 
gyökértelenek ezek a mi közösségeinkben, s így 
nem csupán üzletről, illetve divatról van szó? 
Bizonyára indokolt kérdések ezek, amik talán 
nem csak bennem merültek fel. Azonban gon-
doljunk csak bele, ezek az ünnepek mind feldob-
ják a hétköznapokat. Lehet rájuk örömmel várni, 
készülődni, mulatságot és jókedvet hoznak, és az 
egyik legnagyobb ajándék a várakozás, ami ezek 
által megadatik.
A várakozásra jó példa a Valentin nap. A párok 
– egyes szélsőséges helyzetben elképzelhető 
hogy – akár hónapokkal „a nagy nap” előtt elkez-
dik a készülődést. Ennek az ünnepnek az eredete 
Bálint püspökhöz köthető, akinek halála előtti 
jótette vált legendává. Elég különböző módjai 
vannak február 14-e megtartásának, de tény, 
hogy ezen a napon a Föld legtöbb pontján ün-
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A HÓnAP FOTÓJA

Hózik-zik-zik...

Januári számunkban egy cd-n 
tükröződő szobabelső látható. Hát 
ez mi lehet?
Fotó: Szabó Bori (11.d)

Ugyanebben a számban Koncz Levente 
tanár úr Amfi előtti gyermekkori fotóját 

láthattátok. Hát ezen a képen ki lehet?

Ha bárhol élhetnél a világon, akár még kitalált helyen is, hol élnél szívesen?

FOTÓ
2012.
MÁR.

A hónap kérdése

Tőletek is várunk a rovatba nehezen 
felismerhető fotókat!

Február 4-én másfél méter hó lepte be Szarajevót.
(Múlt havi fotónkért minden Malév-utastól elnézést kérünk. Február 3-án, pénteken jelent 
meg az újság, melyben a hónap fotója egy kettétört törzsű Malév-gép volt. Aznap reggel 

szűnt meg a magyar légitársaság. Az összefüggéseket még vizsgálják.)



„Egy olyan helyen, ahol mindig tavasz van és ahol nincsenek határidők.” (Zsófi)4

KÉRDezD MÁsKÉnT!
Bene Zsuzsanna tanárnő

A mostani újságban Bene Zsuzsanna tanárnőről 
olvashattok, aki ebben az évben érkezett az is-
kolánkba, mint biológia tanár. A gólyatáborban 
már készült vele interjú, de szeretnénk, ha többen 
is olvasnátok róla, és reméljük újdonságokkal is 
szolgáltunk. 
– Miért pont a tanári pályát választotta?
– Amióta az eszemet tudom, szeretem a bi-
ológiát. Egész kicsiként is megfogalmazódott 
bennem, hogy biológia tanár leszek egyszer. 
Gimnazista koromban számos biológiai és 
környezetvédelmi versenyen vettem részt. 
Másrészt szerettem gyerekekkel is foglalkoz-
ni: Számos gyermektáborba jártam, eleinte 
még résztvevőként, később pedig nevelőként, 
segítőként. Ezért nem is volt kérdés, hogy 
tanárnak menjek-e. Tulajdonképpen 3 oka volt 
annak, hogy ezt a pályát választottam: a saját 
elképelésem, céljaim; a nagyon jó tanáraim, 
akik felkeltették bennem az érdeklődést és pél-
dát mutattak; a szüleimtől kapott nevelés.

– Mikor kezdett tanítani?
– Pontosan 2006. augusztus 16-án kezdtem el 
dolgozni.    Öt évig tanítottam egy vidéki su-
liban, ahol általános iskolásokat és gimiseket 
taníthattam a biosz és a föci rejtelmeire.
– Miért jött át az Árpádba?
– Azt hallottam, ez egy igen jó gimnázium. De 
tulajdonképpen nem (csak) ezért. Mondhatjuk 
úgy, hogy a szívem húzott székes fővárosunkba, 
így az egyetem 5 éve után újra szívhatom az it-
teni friss levegőt.
– Hogyha bármilyen más szakmát választ-
hatna, mi lenne az?
– Gimnazista koromban megfordult a fejemben, 
hogy esetleg szülésznő lehetnék, de hamar el-
vetettem ezt az ötletet. Azóta nemigen gon-
dolkoztam el ezen a kérdésen. Ezt szeretem 
csinálni, ez az életem.
– Mit csinál szívesen a szabad idejében?
– Télen és nyáron különböző hobbijaim vannak. 
Nyáron szeretek sokat úszni, túrázni, kirándulni 
és néha kertészkedni. Télen olvasok, és mint 
sok mindenki mást is, engem is beszippant az 
internet világa     .
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5„Valahol Svédországban, mert mindenki jól néz ki és a táj is szép.” (névtelen)

– Van-e a tanárnőnek bármilyen különleges 
álma?
– Mindenképpen szeretnék családot ala-
pítani, gyerekeket nevelni, boldogan élni. Jó 
lenne, ha a családomra és a hobbijaimra több 
szabadidőm lenne. Szeretnék még utazni, vi-
lágot látni, tapasztalatot szerezni. 
– Járt-e már külföldön és ha igen, akkor 
merre?
– Sok helyen jártam már hosszú életem során, 
soroljam? Hát... Romániában, azon belül Er-
délyben sokszor, Szlovéniában, Szlovákiában, 
Szerbiában, Ukrajnában (Kárpátalján), Spanyol-
országban, Olaszországban, Angliában, Fran-
ciaországban, Belgiumban, Törökországban, 
Németországban, Ausztriában. Ezen helyek 
közül számomra a legemlékezetesebbek a ha-
táron túli magyarlakta tájak, mert bár kellemes 
egy tengerparton sütkérezni, de a székelyföldi 
vagy kárpátaljai táj vadsága, az itt élő emberek 
vendégszeretete semmi mással nem pótolható. 
Szívesen látnék még más tájakat, országokat, 
például Oroszországba (szeretnék fehér éjsza-
kát tapasztalni) vagy egy észak-európai ország-
ba jó lenne eljutni.
– Milyen ön számára az ideális diák?
– Vidám, motivált, érdeklődő. Eleven, de mód-
jával. És persze nem árt, ha van józan paraszti 

esze. Legyen aktív az órákon és jó, ha van hu-
mora. Ez bőven elég.
– Mi az a három dolog, amit magával vinne 
egy lakatlan szigetre?

– Vinnék magammal nagy mennyiségű iható 
vizet.    És persze a páromat, őt semmiképen 
nem hagynám itthon... Nem tudom, mit vin-
nék még magammal, és hogy őszinte legyek, 
igazából nem is szeretnék lakatlan szigetre 
menni, bár nem tudom, hogy ez mennyire 
választható.
– Köszönjük a beszélgetést!

Surek Emese, Üveges Regina (8.b)

TAnÁRI InTeRJÚ
2012
MÁR.
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M Tegnap délután fél órán keresztül könyörögtem a szüleimnek, hogy engedjenek el az esti buliba. 

Végül beadták a derekukat. Mindent megbeszéltünk... mikor telefonáljak, mikorra érjek haza, sőt 
még azt is, hogy mit vehetek fel. Jó kislány lévén igyekeztem mindent be is tartani, hiszen örültem, 
hogy egyáltalán elengedtek.
A buliban megismerkedtem egy sráccal. Valami bogyókat árult. Ingyen. Megígérte, hogy erre nem 
lehet rászokni, és hogy csak ellazít. Hosszas rábeszélés hatására megkóstoltam. De csak egyet! 
Majd még egyet... végül már tucatjával szedtem be, de nem érdekelt. Elborult az agyam.
Most hajnali öt óra van. Az éjjeli ruhámban, sminkben, de már cipő nélkül fekszem az intenzív 
osztályon. Túl vagyok egy gyomormosáson, csövek lógnak ki belőlem, hihetetlenül fáj mindenem 
és eszméletlen vagyok. Anyukám az ágyam szélén ül és zokog. Apukám mellette áll és szintén 
zokog. Szörnyű érzés ezt hallgatni, ráadásul még ki sem tudom nyitni a szemem, hogy megnyug-
tathassam őket. Érzem, hogy a bal csuklómat szúrja valami... Egyre furcsább lesz ez az egész. Hal-
lom, ahogy az orvos azt mondja a szüleimnek, hogy a leleteim alapján ne sok jóra számítsanak. 
De hát én élek! Hisz lélegzem! Ennyire könnyen le lehet mondani egy életről? Néma csend u-
ralkodik a szobában. Csak csepp, csepp, csepp... Az infúzióban hullanak a cseppek, mint az élet 
homokórájának utolsó porszemei. Meg akarnék szólalni, de nem megy. Mintha kövek lennének a 
mellkasomon. Felerősödnek a hangok körülöttem... Sírás, elfojtott beszélgetés, és a gépek hangja, 
amik életben tartanak. Csak a szüleim jöttek be hozzám. El akarom nekik mondani, hogy nem akar-
tam csalódást okozni, és hogy nagyon szeretem őket. Anyukám mintha hallaná a gondolataimat, 
gyengéden megfogja a kezem, és azt mondja, szeret. Szívszorító ezt hallani, de nincs erőm sírni.
Egyre nehezebb levegőt venni, most már mintha tonnák ülnének rajtam. Érzem, hogy közeleg a 
vég. A végem. Talán most meghalok... de én nem akarok meghalni! Izzadok, fulladok, remegek... 
Csepp, csepp, csepp... Elnehezednek a végtagjaim. Lassan, egész fokozatosan minden megszűnik 
körülöttem. Már alig hallom a zajokat, már alig fáj, már alig érzem. Nem tudom, ez most jót vagy 
rosszat jelent, én mindenesetre nagyon félek. Elhalkul minden. Síri csend...
Majd egy éles, egyhangú sípolás! Egyszerre minden felbolydul! Szaladgálás, sírás és anyukám 
fájdalmas kiáltása. Egy, két, há’! Hátra! A defibrillátor enyhén összeránt, de semmi életjel... Még 
mindig az az éles hang! Egy, két, há’! Hátra! Még mindig semmi változás... Most pedig a szüleimmel 
közlik a rossz hírt. El sem hiszik, teljesen magukon kívül vannak. Hallom, hogy a nevemet üvöltik, 
és még több orvost akarnak hívni... De túl késő...
Az újságban majd így jelenik meg: „Egy 16 éves lány a halálba hajszolta magát a nyugtatókkal.” 
Szánalmas... Persze mindenki szerint én leszek a hibás és a felelőtlen. Talán így is van. De most már 
mindegy is, hiszen ennyi voltam... Holnapra úgysem leszek más, mint egy sokat hozó címlap egy 
napilapban. Vagy egy fekete lobogó a házunk falán. Esetleg egy kihúzott név az osztály naplójában. 
De mindenek előtt egy fájdalmas emlék azok szemében, akiket a barátaimnak mondhattam, és űr a 
szüleim lelkében, akik túlságosan szerettek ahhoz, hogy nemet mondjanak nekem tegnap délután.

(Anonym)

„London, mert mióta az eszemet tudom, mindig is oda vágytam.”  (G)

2012
MÁR.

Rövid befejezés

Emailen kaptuk az alábbi novellát
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„Amsterdamban, mert imádom, ahogy az ottani házak kinéznek.” (lány)
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A világ legnagyobb mozaikképe legóból

Magyarország egyik bevásárlóközpontjában 
építették fel a világ legnagyobb legóból 
készült mozaikképét. A remekművet kisiskolá-
sok, óvodások és az üzletközpontba látogatók 
segítségével készítették Gagarin űrutazásának 
50. évfordulója alkalmából. Az építők a mozaik-
kép kirakásához a cég nyíregyházi gyárában 
külön erre a célra gyártott, 1x1-es legókoc-
kákat használtak. A képet (nagy mérete miatt) 
elemekre bontották. Egy elem 2304 legókockát 
tartalmazott, a kép pedig 204 ilyen elemből 
állt össze. A mű elkészítésében még az utolsó 
órákban is többen segédkeztek, végül a világ 
legnagyobb mozaikképét 2011. március 21-én 
fejezték be.

KÜLönLeGes ReKORDOK
Különös hajvágás

Eck Ibolya, magyar fodrász tartja az eddigi 
legextrémebb hajvágás rekordját, ugyanis 2011. 
szeptember 17-én, szombaton délután a Sió-
fok-Kiliti repülőtéren ejtőernyős ugrás közben 
végzett hajvágásával nem csak a legmagasab-
ban végrehajtott hajvágó tevékenység rekord-
ját, de még a súlytalansági állapotban történő 
leghosszabb ideig tartó hajvágás rekordját is 
magáénak tudhatta. Műszerek segítségével 
megállapítható volt, hogy az ugrást 3900 mé-
teren hajtották végre, így Ibolyának 51 másod-
perce volt munkája elvégzésére. A rekord vég-
rehajtása során Ibolyának a maximálisan elért 
sebessége 229 km/óra volt.

K3DV35 ÁRPÁD05 D1ÁK0K!

3Z 4Z ÜZ3N37 4Z7 4 CÉL7 5Z0LGÁLJ4, H0GY B3B1Z0NYÍ754 M1LY3N C50D4L4705 
D0LG0KR4 K3P35 4Z 4GYUNK. LÁ7H47Ó4N F4N745Z71KU5 D0LG0KR4! UGY3 3LŐ5ZÖR 
N3HÉZ VOL7 0LV45N0D 3Z7, D3 M1R3 1D3ÉR7ÉL 3HH3Z 4 50RH0Z, MÁR 5Z1N73 
4U70M471KU54N 0LV450D. H4 EZ7 A C50DÁT – 4Z 4GY4D47 – M3GF3LELŐ3N 
H45ZNÁL0D, 4KK0R PÁR 71Z3D37 KÖNNY3DÉN J4VÍ7H47NÁNK 4Z 15K0L4 T74NUL-
MÁNY1 Á7L4GÁN. 3Z 1G4ZÁN JÓ L3NN3! N0 F1474L0K, 4KK0R R4J74!
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ARAnYKöPÉseK
„Az Árpád Gimnázium egy nagy állatkert.” (Gärtner István)
„Egy nap arra ébredsz, hogy nem ébredsz fel.”  ( Tarlós Péter)
„Csalánt már mindenki csípett meg...”  (Kis Róbert)
„Én ide bezárnálak és eladnálak titeket!” (Serfőző Anikó)
„Ne préseljetek annyira, mert szülési fájdalmaitok lesznek!” (Orosz Erzsébet)
„Az artériára ne rajzoljon cuccot!” (Sziliné Dienes Irén)
„Annál már csak az a nagyobb nembaj, ha igen... hú, ezt én sem értem.” ( Tarlós Péter)
„Elszállsz, fiam, mint a sóhaj!” (Gärtner István)
„Ezt a Facebook-os bulitársaságot hazaküldöm!” „Tanárnő, akkor nem marad kórus!” (Orosz Erzsébet)
„Husikám, te már csak néző vagy!” (Sziliné Dienes Irén)
„A pénteki órán, a következő alkalommal nagy vérengzés fog lenni.” (Kőváriné dr. Fülöp Katalin)
„A kommunikáció formái ugye a szóbeliség (ezt csináljátok az órákon), az írásbeliség (valaki ugye 
matekházit ír)...” (Svarczné Micheller Erszébet)
„Vagy kritikát is mondhatok, hogy inkább fizetek 500 Ft-ot, menj el fagyizni, csak versmondó versenyre 
ne gyere! Persze 500 Ft-ért rosszul mondani egy verset meglehetősen alantas dolog.” (Simon Péter)
„Flavius Maximus persze kockázatot vállalt, hiszen tudta, hogy egy ellenséges sereg nem lábujjhegyen 
megy a vetés mellett, és nem kérdezi meg, hogy „Hol a szilva?” ( Varga Júlia)

s.O.s.! Évek óta rendíthetetlenül legnépszerűbb rovatunkat a megszűnés veszélye fenyege-
ti, leáll, mint a Malév! Nagyon várjuk tőletek a rovatba a nyersanyagot az első emeleti, sakk-
tábla alatti postaládánkba vagy az arpadlapok@gmail.com címre!!!

A „Legjobb 10” most Fazekas Ibolya tanárnőt kérdezte kedvenceiről:
„A zenei listámba fele részben magyar és fele részben külföldi zenéket illesztettem. Megpróbáltam 
minél színesebb listát összeállítani, azt tükrözve, hogy a zene világa milyen változatos és szer teágazó
életérzéseket tud megszólaltatni, amelyek mind-mind önálló stílusra  (életstílusra) is igényt tartanak 
(reggae, alternatív, rock stb...). A listában szerepel néhány „öreg” darab is, amelyekről azt gondolom, 
hogy örökéletű szerzemények. Nem tagadom, hogy szívemhez legközelebb jelenleg a reggae áll, ép-
pen ezért életem felejthetetlen élményei közé tartozik, amikor eljuthattam a francia Reggae Sun Ska 
Festivalra.”

1. Cseh Tamás: Nincsen más
2. Quimby: Don Quijote ébredése
3. Presser Gábor: Szilvásgombóc
4. Pannon Allstars Ska Orchestra: Hungarian dish
5. Mystery Gang: Moon dance
6. Janis Joplin: Mercedes Benz, Cry Baby
7. Jack Johnson: If I have eyes
8. Patrice: Everyday good
9. U2: Where the streets have no name
10. Edit Piaf : Non, je ne regrette rien

Kristóf Petra és Kozák Dóra (9.b)

A legjobb 10
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„New Yorkban, a Central Parkhoz közel, mert imádom a várost és amit jelképez.” (B)
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A ház úrnője megkéri vendégét, a híres pszi-
chiátert, árulja el, miként tudja eldönteni, hogy 
az elébe kerülő ember normális-e, vagy sem.
– Semmi sem egyszerűbb, asszonyom. Fel-
teszek neki egy olyan kérdést, amelynek a 
megválaszolása normális ember számára 
semmi gondot nem jelent. Például, mint is-
meretes Cook kapitány három világkörüli úton 
vett részt, és egyik útján életét vesztette. Nos 
hányadikon?
Egy darabig eltűnődik ezen a ház úrnője, majd 
bosszús fintorral válaszolja:
– Sosem voltam erős történelemből.

Katonai boltban.
– Terepszínű gatya van?
– Van. De nem találjuk.

Egy honvédségi teherautó elakad a sárban. Épp 
arra jár egy tiszti gépkocsi, benne négy maga-
sabb rangú katona. Nekiállnak, segítenek ki-
tolni a sárból.
– Köszönöm, ezredes úr! – mondja a teherautót 
vezető kiskatona.
– Mit szállít, tizedes?
– Ezredes úrnak jelentem, 24 újoncot!

A Gösser, a Carlsberg és a Guiness sörgyárak 
képviselői elmennek együtt sörözni. Bemen-
nek egy vendéglátóipari egységbe, és a pultnál 
mindenki rendel magának. A gösseres kér egy 
üveg Gössert, a Carlsberg gyári egy Carlsber-
get, a guinesses pedig egy citromos teát. Látják 
ezt a többiek, és nem értik, miért nem Guinesst 
kért. Meg is kérdi az egyikőjük:

– Ne haragudj, de te miért citromos teát ren-
deltél?
Mire a fickó:
– Hát srácok! Ha ti nem isztok sört, gondoltam, 
akkor én sem!

Egy egyetemi kreatív író osztály házi feladata 
az volt, hogy írjanak egy rövid értekezést, ami 
az alábbi elemeket tartalmazza:
1. Vallás, 2. Királyság, 3. Szex, 4. Rejtély.
A díjnyertes esszé ez volt:
„Úristen! – mondta a királynő. – Terhes vagyok! 
De vajon kitől?”

Egy lány felhívott: „Gyere át, nincs itthon sen-
ki.” Átmentem. Tényleg nem volt otthon senki.

nyelvi sarok
A mathematician, a physicist, and an engineer 
were traveling through Scotland when they 
saw a black sheep through the window of the 
train. 
„Aha” says the engineer, „I see that Scottish 
sheep are black.” 
„Hmm” says the physicist, „You 
mean that some Scottish sheep 
are black.” 
„No” says the mathematician, 
„All we know is that there is at 
least one sheep in Scotland, and 
that at least one side of that one 
sheep is black!”

2012
MÁR.

„Én tutti több helyen élnék. De a sok palota közül csak egy töltené be az otthon szerepét.” 
(home sweet home)
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Az iskolai küldöttgyűlésnek minden évben 
két célja van. Az egyik az, hogy mi, a diákság, 
az igazgatóhoz fordulhatunk kéréseinkkel, 
problémáinkkal, ő pedig ezeket készségesen 
megválaszolja. A másik a Diáktanács tag-
jainak megválasztása.   Idén január 13-án ül-
tünk össze a nagyelőadóban, minden osztály 
képviseltette magát.
Mielőtt Gyimesi Róbert igazgató úr rátért 
volna az általunk felvetett problémák, javas-
latok megbeszélésére, végighallgathattuk a 
szokásos éves beszámolókat. Először Tamás 
Zsófia (10.c) – mint friss EB-tag – ismertette 
az Előkészítő Bizottság tavalyi munkájának 
eredményességét: a gólyanapról és a gólya-
táborról beszélt. Ő számolt be az idén 
először megrendezésre kerülő gólyahétről 
és a gólyabálról is, bár ezt a két programot 
a Diáktanács szervezte. Zsófi után többen is 
következtek, akik a DT előző éves munkáját 
ismertették – többek között a megrendezett 
programokról volt szó, mint például az Árpád-
klubok, a 12 órás sportrendezvény vagy akár 
az Árpád-napok. 
A beszámolók után pedig a problémáké lett 
a főszerep, a küldöttgyűlés eredményes volt 
e téren is. Többek között jobban működik a 
fűtés, sikerült a kisebb gondokat elhárítani 
és így most melegebb van az iskolánk-
ban – a különbség az eddigiekhez képest 
valószínűleg mindenhol érezhető. Ezen 
kívül a hiányzó tanárok névsoránál már azt 
is láthatjátok, hogy szakszerű-e a helyettesí-
tés vagy sem. A tornatermi nagytakarításra 
a síszünet alatt kerül majd sor. Emellett még 
kértétek, hogy legyen papírtörölköző a mos-
dóban a kézszárító helyett. Sajnos a kéztörlő 
nagyon drága lenne, az esetlegesen a földön 
landoló papírgalacsinokról pedig inkább ne 
is beszéljünk. Az a probléma pedig, hogy 
néhol mind a mosdókban, mind a folyóso-
kon kellemetlen szagok terjengenek, csak 

szellőztetéssel szüntethető meg. Drágállottá-
tok még a büfét. Páran a DT-ből körbejártak 
más gimnáziumokban és felmérték az ottani 
árakat. Együtt arra jutottunk, hogy a mi bü-
fénk árai elfogadhatóak: igaz, hogy van, ahol 
olcsóbban adják az ételt, de van olyan is, 
ahol drágábban. Próbáljunk megbarátkozni a 
mostani árakkal. Karbantartási problémák is 
felmerültek, például falból kiálló szög, hulló 
vakolat és hasonlók, ám ezeket a karbantartók 
segítségével sikerült orvosolni.  H a  b á r m i 
e z e k h e z  hasonló problémát észleltek, men-
jetek a titkárságra, ahol egy füzetbe gyűjtik a 
megoldásra váró problémákat. A lopások ellen 
pedig úgy védekezhettek, hogy magatoknál 
hordjátok értékeiteket, valamint ha máshol 
van órátok, rendszeresen zárjátok az osztály-
termet, testnevelés óra alatt pedig az öltözőt. 
A portásnak kötelessége a helyén lenni, de 
nem árthat, ha mi is elég éberek vagyunk. 
Mindezt összefoglalva úgy gondolom, hogy az 
Igazgató úr mindenre tudott választ adni és a 
legtöbb felmerült valós problémával kapcso-
latban sikerült is eljárni. 
A küldöttgyűlés végén pedig megválasztot-
tuk az új Diáktanácsot. Az elnök továbbra is 
Szemán Réka (11.a). A sportfelelősök Nemecskó 
István (11.b), Forgách Márton (11.b), valamint 
Kovács Marcell (7.c). Propagandistáink Pró 
Krisztina (11.d), Halász Nóra (11.d), Könnyü 
Laura (10.c) és Terjék Dóra (9.a). Holczer Kata 
(8.c) és Besei Bendekovics Liza (8.c) az új ÖKO-
összekötők. Megválasztottuk még a pályázati 
felelőst (Kovács Rebeka, 9.a), a stúdióst (Rácz 
Kristóf, 11.b), a DT gazdasági felelősét (Székely 
Dóra, 10.a) és jegyzőjét (Könnyü Laura, 10.c ).
Az idei küldöttgyűlés minden tekintetben 
eredményesen zárult és reméljük, hogy min-
den felmerült problémát sikerült orvosolnunk. 
Köszönjük a résztvevők munkáját! 

a Diáktanács

„Így tél közepén azt mondanám, hogy valami nagyon-nagyon meleg helyen, mondjuk Hawaii-n. 
De nyáron meg mondjuk inkább Finnországot vagy Dániát választanám.” (hangulatfüggő)

2012
MÁR.
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„Willy Wonka csokigyárában nagyon király lenne lakni.” (édesszájú)

2012
MÁR.

Gyönyörű, nagy pelyhekben hull a hó, fehérbe 
borult a táj, az egész olyan meseszerű. Mind-
eközben a gépem előtt ülök, és a jelentkezési 
lap kitöltésével foglalatoskodom. Sok-sok 
gondolat kavarog bennem, de az állandóan 
visszatérő téma az, hogy vajon vannak-e olyan 
határok, amiket nem tudunk legyőzni, ha az 
álmainkról van szó.
Egy lány már 6 éves korától kezdve modell 
akart lenni, de túlsúlyos volt, nem tudott le-
fogyni, pedig szinte minden eszközt bevetett. 
Mindenkitől azt hallotta, hogy „Ne nevettesd 
ki magad!” és „Te jó ég, mikor néztél utoljára 
tükörbe?”. Ő azonban érezte, sőt tudta, hogy 
a szomorú tény ellenére is elérheti, amit 
szeretne.

Egy napon betért egy plus size ruhaboltba, 
ahol szembesült azzal, hogy nem ő az egyet-
len, aki súlyfelesleggel küzd. Felpróbált egy 
hosszában csíkos ruhát, s nem hitt a szemé-
nek. Egyből úgy tűnt, mintha kilók olvadtak 
volna le róla. A nagy divatházak tudatosan 
kreálnak rafinált vonalú és mintájú ruhákat, 
hiszen jól tudják, hogy szinte nincs olyan 
nő a világon, aki elégedett lenne magával. 
Főhősünk megvette a ruhát, és magabizto-

san sétált végig az utcán. Ekkor történt meg 
az, ami egy csapásra megváltoztatta az éle-
tét. Egy ismeretlen nő odalépett hozzá, és 
megkérdezte, akarna-e plus size modell lenni. 
Azóta is a kamerák előtt pózol, bizonyítva azt, 
hogy jó, hogy saját megérzéseire és nem má-
sokra hallgatott.
Vannak azonban olyan esetek is, amikor nem 
mérjük fel saját adottságainkat és különböző 
okok miatt rossz úton indulunk el. Hiába akar 
valaki például énekesnő lenni, ha nincs hang-
ja, kertész lenni, ha allergiás a növényekre, 
stb. Fejleszteni, korrigálni lehet mindent, de 
ezekben az esetekben csak felesleges küz-
delem lenne az élet.
Kérdezhetnéd, hogy akkor most mi a jó út? A 
belső hang, a megérzés jó iránytű, pontosan 
mutatja a nekünk megírt utat. Ha ezen kívül 
másoktól is folyamatosan pozitív visszajel-
zéseket, megerősítéseket kapunk, akkor még 
biztosabbak lehetünk abban, hogy jó úton 
járunk.
Nem egy történetet hallunk, mikor az embe-
rek saját határaikat lépik át, és elérik azt, amit 
igazán szerettek volna. Ők felismerték a helyes 
utat és nem adták fel. Hiszen soha nem lehet 
tudni, hogy milyen közel van a cél. 
Mi, akik a pályaválasztás előtt állunk, kü-
lönösen fontos, hogy ne feledkezzünk meg ar-
ról, hogy – bár már sajnos közhely – soha, de 
soha ne adjuk fel az álmainkat.

Bene Dia (12.a)

JÓ ÚTOn JÁRunK!?
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1887. március 21-én született Kassák Lajos 
képzőművész, író, költő, műfordító, a hazai 
avantgard legkiemelkedőbb alakja. A művészet 
erejét megfogalmazó frappáns idézetét rejtik a 
fő sorok.
A januári szám (200 éve született...) megfejté-
sei: Közös barátunk; A Picwick Klub; Két város 
regénye; Charles Dickens.
VÍZSZINTES: 2. Az idézet első része: "A 
művészet..." (zárt betűk: Á, N, K, S, P). 14. A 
másik oldalra nyúló. 15. Görög betű. 16. Lauder 
páratlan betűi. 17. Tartozást lelakik. 18. Értel-
metlen beszéd. 20. Aggódik miatta. 21. Az utolsó 
szüretből származó bor. 23. Tanít. 24. Erőleves. 
25. Norvégia, Thaiföld és Ausztria autójelei. 26. 
Házi egynemű betűi. 28. Ugyanaz, röviden. 29. 
Idegen Katalin. 30. Nagyobb kavics. 31. Távolról is 
jól látszik. 33. Magyar színész (Flórián). 34. Annyi 
mint, röv. 35. Tengelye körül mozog. 36. Török mél-
tóság volt. 37. Amely személy. 38. Kis testű kutya. 
40. Világhírű spanyol férfi teniszező (Rafael). 42. 
Éppen csődbe menő fotóipari cég. 44. Írás eltávolí-
tására szolgál. 46. A napokban 
70 éves gitáros-énekes. 48. Ro-
zoga épület. 49. Nitrogén, ká-
lium és jód. 50. Megasztárban 
feltűnt énekesnő (... Ibolya). 
52. Egykori magyar színész 
(Gyula). 54. Ittrium és kálium. 
55. Baljóslatú előjel. 56. Ok-
tató. 57. Cérium vegyjele. 58. 
Szalonnát fokhagymás lében 
főz. 59. Tényleg. 60. Dátum-
rag. 61. Gyermek mondóka 
(..., eső ess). 62. Görög filozó-
fus, a dialektika felfedezője. 
64. Gyógyteát adó fafajta. 66. 
Férfinév. 68. Női név. 69. Puf-
fog. 71. Női név. 72. Ötórai 
ital. 73.  Ételt tűzön készítő. 
74.  Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei  község.
FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet 
második, befejező része (zárt 
betűk: V, K, E, Ü, Á, M, A). 2. 

Becsapó, megtévesztő. 3. Hettita város. 4. Trójai 
állat. 5. Ojtani kezd! 6. Libanon és Belgium autói-
nak jelei. 7. Kikötőgát. 8. Afrikai ország. 9. Üzlet, 
vagy a világ leggyorsabb sprintere. 10. Női név, 
vagy baszk nacionalista mozgalom. 11. Nátrium 
vegyjele. 12. Széke. 13. A gól nélküliség szava. 19. 
Hirtelen fellépő. 20. Sakk figura. 22. A tetejére je-
gyez. 24. Csillagkép, az északi és a déli félgömbről 
is látható. 27. Szentkép, vagy Ákos lemezének 
címe. 29. Borítókosár. 31. Becézett Róbert. 32. De 
tényleg. 33. Kossuth-díjas zenekar. 34. Szorul. 35. 
Borítja. 36. Légipostával (... avion). 37. Tartozása 
van. 39. Máz, fényes bevonat. 41. Pinceszag. 43. 
Egy évnél idősebb bor. 45. Építészeti stílus, vagy 
szomszédos nép. 47. Persze. 51. Talál. 53. Katona 
József bánja. 55. Fúvós hangszer. 56. Magyar 
filmrendező (... Béla). 57. Virágokból készül. 58. 
Neki. 59. Utcán szolgálatot teljesítő rendőr. 61. 
Tévesen jegyzé le. 63. A Paradicsom. 64. Cibáló. 
65. Hosszú ideig. 67. Eső fajtája lehet. 69. Szúr. 
70. Labda a hálóban. 73. Forint. 75. Mázolni kezd!

Lévay Zsolt

125 ÉVe szÜLeTeT T
KAssÁK LAJOs
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KÉPes KRÓnIKA
Január 16.: Dél-koreai tehetséggondozó 
küldöttség látogatása
Inchan városából érkeztek hozzánk pedagó-
gusok és a pedagógiai intézet tagjai. A kül-
döttség az iskolában folyó tehetséggondozó 
munkáról gyűjtött tapasztalatokat. Beszá-
molók segítségével megismerkedtek az is-
kola életével, a matematikai és a természettu-
dományos versenyekkel és rendezvényekkel, 
valamint az iskolai alkotópályázattal.

Január 18.: Karádi-verseny
A hagyományokhoz híven idén is megren-
dezésre került a Karádi Károly természettu-
dományi verseny. Idén hét iskolából érkeztek 
hozzánk a lelkes ötödikesek és hatodikosok, 
akik érdekes, látványos, izgalmas kémiai, 

fizikai, biológiai, földrajzi és természetvédel-
mi kérdésekben mérhették össze erejüket.
Míg a versenyzők a feladatlapokat oldot-
ták meg, addig mi (9. és 10. cések) a kémia 
szertárban javítottuk a feladatlapokat és 
összesítettük a pontokat. Amíg megírtuk az 
okleveleket, addig a versenyzők a biológia-
teremben elfogyasztották a Szili tanárnő és 
segítői által elkészített szendvicseket.
Miután az okleveleket, az ajándékba szánt 

könyveket és a csokikat elrendeztük a kémia 
terem asztalán, kezdetét vette az eredmény-
hirdetés. Idén első helyen végeztek a „Vér-
nyulak”, akik a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskolából érkeztek. Második lett a Szentist-
vántelepi Általános iskola csapata, a „Hó-
dok”. A harmadik helyen holtverseny alakult 
ki a „Fehér griffek” (Dr. Szent Györgyi Albert 
Általános Iskola) és a „Nyitvatermők” (Keve-
kiserdei Általános Iskola) között.
Az egész délután jó hangulatban telt el mind 
a versenyzők, mind pedig a szervezők egybe-
hangzó véleménye szerint.

Horváth Noémi (10.c)

BeszÁM
OLÓ

2012
MÁR.
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Január 13. és 20.: Kerületi kosárlabda 
diákolimpia
Lánycsapatunk veretlenül megnyerte a 
kerületi kosárlabda diákolimpiát, melyen 
hét iskola csapata indult. Az elődöntőben 
a Veres Péter Gimnáziumot 40-10-re, a 
döntőben az Óbudait 38-8-ra vertük. A csa-
pat tagjai voltak: Demeter Anna (8.a), Doktor 
Anna (8.a), Gyarmati Lilla (7.c), Horváth Viola 
(12.b), Kékesi Dóra (11.b), Menesdorfer Edit 
(10.d), Selmeci Hajnalka (7.a). Edző: Gyanó 
Éva tanárnő.
A fiúcsapat pár héttel később az 5. helyet 
szerezte meg.
Január 20-22.: A diáktanács tábora

Mint mindig, idén is péntek délután indul-
tunk a már jól ismert piliscsabai kollégi-
umba, arra készülve, hogy egy hétvégén 
keresztül dolgozzunk az iskolát érintő fe-
ladataink előkészítésén. Számomra ez a tá-
bor több szempontból is különleges volt, 
elsősorban azért, mert idén Dáviddal mi vol-
tunk a rangidősek, tehát ez volt az utolsó DT-
táborunk. (Ez – mivel hetedik óta az összesen 
jelen voltunk – elég furcsa érzés.)
Az alacsony létszám szintén szokatlan volt 
számomra. A téli táborban soha nem voltunk 
túl sokan, de idén meglepően kevesen vettek 
részt, aminek a fő oka az volt, hogy a nyol-
cadikos és a hetedikes évfolyam összesen 
csak két fővel képviseltette magát. Ők ketten 

ugyan nagyon rendesen dolgoztak, de három-
négy év múlva nem lesz elég két rendes ember 
a Diáktanács munkájához.
A harmadik és egyben utolsó, de nem lé-
nyegtelen különlegesség, hogy évek óta 
most először volt Bánhegyi tanárnő nélkül 
DT-tábor, ugyanis szeptember óta Lőrincz 
Andrea tanárnő a DT patronáló tanára. A 
tanárnő már évek óta segítette a munkánkat, 
most pedig lelkesen vette át ezt a tiszteletre 
méltó feladatot.
Szóval akkor mi is történik egy DT-táborban? 
Sokan kérdezték ezt tőlem az évek alatt, nem 
értették, mi jó lehet ebben. Megpróbálok 
úgy válaszolni, hogy megértsék, miért is 
szeretettem, és miért volt nekem fontos a 
DT, valamint igyekszem kedvet csinálni az 
„utánpótlásnak”, illetve beszámolni arról, 
hogy konkrétan mi is volt ebben a táborban, 
hiszen a cikk eredeti célja ez.
A téli táborok általában a második félév 
programjainak a szervezésével kapcsolatos 
ötletelésről, illetve ezek konkretizálásáról 
szólnak. Minden évben a legnagyobb ese-
mény az Árpád-napok. Az, hogy a kora tavaszi 
két nap úgy teljen, ahogy szokott, rengeteget 
kell szervezni. Minden hírességet, előadót, 
akik megtisztelnek minket az előadásukkal, 
jelenlétükkel, előre meg kell hívni, alkalmaz-
kodva természetesen zsúfolt programjaik-
hoz, és lehetőleg olyan időpontot találva, 
amely biztosítja, hogy a rendezvény mind-
két napja teljesen ki legyen töltve. Minden 
előadónak segíteni kell, hogy odataláljon, 
ahova kell, hogy mindene meglegyen, amire 
szüksége lesz. Előre be kell szerezni a nekik 
szükséges eszközöket, a termeket úgy kell 
beosztani, hogy a várható érdeklődésnek, 
valamint az előadás módjának (projektor, 
kémiai előadások, szabadtér) megfeleljen. A 
Diáktanács munkája nélkül nem jöhetne lét-
re ez a két legkevésbé sem haszontalan nap.
A táborban még három nagyobb esemény 
szervezésén munkálkodtunk: a farsangi Ár-
pád-klub megrendezésén, amellyel hagyo-
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mányt szeretnénk teremteni; az első Árpád 
által szervezett Kapcsolda programon; vala-
mint a 12 órás sportrendezvényen.
A programszervezésen kívül ilyenkor fontos 
feladat a félévi átlagok áttekintése, valamit 
annak megbeszélése, hogy a jobb eredmé-
nyekért mit lehet tenni.  Az iskolai problémák 
leginkább a küldöttgyűlésen merülnek fel, 
így a táborokban ezek már mindenki előtt 
ismertek. Itt már csak a megoldásokat kell 
megbeszélni. A szervezés, a programok le-
bonyolítása, illetve a vezetés is erős csapat-
munkát igényel, ehhez fontos, hogy a tagok 
jól kijöjjenek egymással, és képesek legye-
nek az együttműködésre. Ezért csapatépítő 
programokat, közös játékokat is szervezünk 
minden táborban. A munka ugyan több órán 
keresztül tart, de nem csak erről szól a tá-
borozás. Marad még elegendő szabadidőnk, 
amit egymással vagy sportolással tölthetünk. 
A beszámoló végéhez érkezve szeretném 
megindokolni, hogy én miért is szerettem 
DT-s lenni:
•	 egy  jó program megszervezése siker-

élménnyel tölt el bárkit; ha pedig nem 
sikerül egy program, akkor sem szabad 
letörni, hanem arra kell törekedni, hogy 
legközelebb jobban csináljuk

•	 sok barátot szereztem az évek alatt a 
DT-nek köszönhetően

•	 a kommunikációs, illetve a szervezési 
képesség (ami az élet minden területén 
szükséges és hasznos) csak tapasztalás 
útján tanulható meg; erre pedig nem 
sok jobb lehetőség van, mint a tábor, 
ahol az ember a barátaival, kortár-
saival a saját ügyeit, programjait, életét 
szervezheti.

Remélem sikerült válaszolnom a már rég 
feltett kérdésre, és sikerült a beszámoló is a 
2011/2012-es tanév (számomra utolsó) téli 
DT-táboráról.

Krepuska Edvárd (12.b)
Január 27.: A szputnyik társulat előadása
egy felejthetetlen irodalomóra

Januárban egy izgalmas színházi előadásban 
volt részünk. A Szputnyik Hajózási Társaság 

Antigoné című előadását tekinthettük meg 
az egyik tanteremben. Izgatottan vártuk a 
színdarab kezdetét, mivel nem tudtuk, mire 
számítsunk, főként a szűk hely miatt. Ekkor 
rengeteg színész jelent meg hangszerekkel 
(fuvola, dob, gitár, iphone-ra telepített zon-
gora...). Az előadás egyszerre volt humoros 
és megható, miközben a közönséget is be-
vonták a darabba. A színészek játékukkal és 
hangjukkal is lenyűgöztek minket. A színda-
rab után csapatokban interaktív játékokban 
volt részünk, s érdekes kérdéseket vitattunk 
meg a színészekkel. Még a szótlanabbak is 
kifejezték a véleményüket. Reméljük, legkö-
zelebb is ellátogatnak hozzánk a színészek, 
mivel felejthetetlen élményt nyújtottak.

Bakos Imola, Szécsányi Fanni (10.a)
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Á R P Á D  G A L É R I A
S Z Í N K O N T R A S Z T O K

Ellentétek, ütközések a színek között. A színkontraszt lehet világossági (tónus), telítettségi, méret, 
komplementer, szimultán, színezeti és hideg-meleg színkontraszt. A komplementer kontraszt a legfon-
tosabb színkontrasztok egyike, esztétikai hatását már évezredek óta kihasználják. A színkompozíció 
elkészítése tehát nem más, mint az egymáshoz illő vagy ellentétes színek, s azok árnyalatának és telített-
ségének kiválasztása.
A rajzórai feladatban egy rajzon belül négy különböző kontraszt szerint kellett variálni a színeket a he-
tedik osztályos tanulóknak.

Svarczné Micheller Erzsébet

szentágotay noémi (7.c)

Kovács Annamária (7.c)

Keresztes Fanni (7.a)

Turkus eszter (7.c)

Böcskei Anna (7.c)

Kertész zsófia (7.c)

szontág Imola (7.c)

nagy Réka (7.a)


