
Az Árpád Gimnázium lapja
2012. április

VII. évfolyam 6. szám

Sítábor

Párkereső

Pályázat



2

különböző kellékekkel és díszletelemekkel 
közlekednek a folyosókon, az aula pedig 
egyre gyakrabban foglalt és zenétől hangos, 
a Nagyelőadóban esetlegesen dolgozatot író 
diákok nagy örömére. ;)
Az Árpád Napok (idén április 3-4-e) prog-
ramjai mindig nagyon különlegesek és 
érdekfeszítőek, és azon programok közé tar-
tozik, melyek már akkor nagyon tetszettek, 
mikor először hallottam róluk, még hete-
dikes koromban – ki ne örülne annak, hogy 
két napig nem kell tanulni, és tanórák helyett 
különböző, izgalmasabbnál izgalmasabb 
dolgokkal foglalkozó emberek előadásait 
hallgathatja? Idén is nagyon különleges pro-
gramokat várok – Gauswheel-freeline bemu-
tató az udvaron, egy fesztiválpszichológus 
előadása, az utánozhatatlan Szántó Dávid és 
persze az elmaradhatatlan tanár-diák sport. 
Ezen kívül pedig lesz idén is Ki mit tud, ápri-
lis 2-án, melynek keretében az iskola tehet-
ségei megmutathatják és kipróbálhatják ma-
gukat diáktársaik előtt. 
És azt se felejtsük el, hogy az Árpád Napok 
utáni napon pedig már tavaszi szünet van!       

K. R.

A tavasz mindig is a kedvenc évszakom 
volt – ami nem túl meglepő, hiszen ebben 
az évszakban is születtem, habár ez nem 
az egyetlen ok. Imádom a tavaszt, imádom, 
ahogy az időjárás változik, enyhül, néha 
lassan, fokozatosan és néha – például idén 
is – hirtelen, gyorsan, és mielőtt észreven-
néd, egyik héten még télikabátban is fázol, 
a másik héten már rövidujjúban is kiülhetsz 
az udvarra, és beköszönt a napozószezon. 
Imádom, ahogy a természet változik, a fák 
és virágok szebbnél szebb színárnyalatok-
ban pompáznak, és még a gimnázium előtti 
gyepszőnyeg is zöldebbnek tűnik.
Mióta árpádos lettem, a tavasz még na-
gyobb jelentőséggel bír számomra: ebben 
az évszakban folynak le ugyanis a tanév szá-
momra legizgalmasabb programjai: a Gom-
bár-bemutató és az Árpád Napok.
A Gombár-bemutató főleg a gólyák számára 
izgalmas, de „idősebb” fejjel is érdekes el-
menni és megnézni, hogy az új generáció 
hogyan teljesít – főleg mivel erre a kérdésre 
a válasz általában az, hogy, „nagyon jól”. 
Az érintett osztályok tagjain már látszik, 
hogy közeleg a Nagy Nap, március 30-a – 
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Pályázatot írunk ki az iskolaújság jelenleg 2. oldali vezércikkének megírására a 
következő tanévre. Pályázni lehet egy elképzelt vezércikkel, a cikk szokásos terjedel-
mében, akár fiktív eseményeket felhasználva. A cikk korábbi tartalmi és stíluselemeit 
meg lehet változtatni. A pályázatokat elektronikus formában várjuk június 8-ig az 
arpadlapok@gmail.com emailcímre.
A pályázat nyertese 25 ezer Ft ösztöndíjban részesül és egy tanéven (7 lapszám) 
keresztül írhatja az újság második oldalát.
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A HÓnAP FOtÓJA

PUkk!

Márciusi számunkban egy 
celluxtépő látható. Hát ez mi 
lehet?
fotó: Lendvai Márton (11.d)

Ugyanebben a számban Szebenyi Katalin 
tanárnő gyermekkori fotóját láthattátok. 

Hát ezen a képen ki lehet?

Ki a kedvenc szuperhősöd és miért? 

FOtÓ
2012.
ÁPR.

A hónap kérdése

tőletek is várunk a rovatba nehezen 
felismerhető fotókat!

Prága, Károly-híd
fotó: Fehér Bálint (10.b)



„Batman, mert mindig legyél önmagad, kivéve ha lehetsz Batman – akkor legyél Batman!” (Brigi)4

kÉRDezD MÁSkÉnt!
Körösmezei Sarolta tanárnő

– Miért pont a tanári pályát választotta, és 
miért ide jött tanítani?
– Egészen kis korom óta tanár akartam lenni, 
még el is játszottam sokszor gyermekkorom-
ban, hogy milyen lenne, ha tanár lennék. Az 
első és a második osztály elvégzése után 
úgy gondoltam, hogy nem is kell tovább 
tanulnom, hiszen ennek a két évnek tudom 
a tananyagát, majd ezt fogom tanítani. Már 
fiatalabb koromban is – úgy 16 éves korom 
körül – tanítottam kisebbeket és korrepetál-
tam. Soha nem is gondoltam más szakmára. 
Az Árpádban 1995 szeptemberében kezdtem 
el tanítani. Előtte tanítottam egy másik gim-
náziumban, de egy teljes évig sem voltam 
ott, mivel akkor születtek a gyermekeim, így 
8 év kimaradt, és csak aztán folytattam itt a 
tanítást, mikor erre a környékre költöztünk.
– A tanárnő szeret itt tanítani?
– Igen! :) Nagyon jó a hangulat, sok a helyes, 

szimpatikus gyerek, és nagyon kedvesek a 
kollégák is.
– Miért pont angolt és németet tanít?
– Eredetileg németet és történelmet tanul-
tam, de rájöttem, hogy a nyelveket nagyon 
szeretem. Sok mindent lehet velük kez-
deni, és amúgy is rengeteg német és angol 
könyvet olvasok, és németül, illetve angolul 
szoktam filmeket is nézni, szóval végül emel-
lett döntöttem. Németországban pedig sok-
szor jártam már, tetszik a nyelv és az ország 
is.
– Melyik kultúra tetszett önnek jobban, az 
angol vagy a német?
– Különbözik egymástól a kettő. A német iro-
dalom számomra kicsit komorabb: nagy cé-
lokat kereső, fontos problémákat feszegető, 
többnyire pesszimista vagy szomorú. Az 
angol írók szerintem egy kicsit mindig felül-
emelkednek a bajokon, iróniával és szel-
lemesen fogalmazzák meg azokat. Nekem 
mindkettő tetszik.
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5„Joker, mert mindig vidám.” (happy)

– Milyen az ön számára az ideális diák?
– Hát... Olyan, akinek van humorérzéke, 
kedves, érdeklődő és szorgalmas.
– Van-e bármilyen különleges álma?
– Egyszer szeretnék hosszabb időt külföldön 
tölteni. Esetleg kint is tanítani vagy valami 
hasonló munkát találni, és pár évet kint 
maradni.
– A tanárnő mondta, hogy volt már néme-
tországban. Mi a véleménye róla?
– Legtöbbször ugye az iskola által szervezett 
utakon voltam Németországban. Mindig na-
gyon jól éreztem magam, hisz ott már van jó 
pár barátom és ismerősöm. Az a legérdeke-
sebb, amikor egy családnál vagy egy barát-
nál lakhat az ember, és ott láthatja a kül-
földiek életét. Izgalmasak a beszélgetések, 
a lakások, az étkezési szokások, Darmstadt-
ban még a munka világába is bepillantást 
nyerhettem. Az azért teljesen más, mikor az 
ember egy utazási irodával megy, és láthat-
ja ugyan a nevezetességeket, de magát az 
országot nem igazán ismeri meg.
– A tanárnő osztályfőnök is. Szereti ezt a 
feladatot?
– Igen, nagyon szeretem. Sokáig nem voltam 
osztályfőnök, szóval ez egy új kihívás. Ho-
gyha már tanít az ember, akkor jó, ha a min-
den oldalát megismeri ennek a szakmának, 
és ez is hozzá tartozik.

– Mit csinálna, ha majd nyugdíjba megy 
egyszer?
– Ha sok pénzem lenne – ami valószínűleg 
nem fog összejönni :) –, akkor egy retikül-
lel elutaznék Bécsbe, ott mindent megven-
nék, amire szükségem van, és ott maradnék 
egy hotelben valameddig. Aztán átmennék 
Párizsba, Londonba, stb... És bejárnám az 
egész világot egy retiküllel és egy csomó pé-
nzzel. De ez csak álom...
– Ha egy lakatlan szigetre kerülne, mi 
lenne az a három dolog, amit magával 
vinne?
– Nyilván az életben maradáshoz sok min-
denre szükség van, de nekem ezek az új iPad-
ek nagyon tetszenek. Amin egyszerre filmet 
is nézhetnék, olvashatnék, szótárazhatnék, 
és minden megvan egy helyen. Ha pedig az 
lemerülne, akkor jó lenne, ha lenne nálam 
sok könyv, és mondjuk papír meg toll, hogy 
én is írogathassak. Esetleg leveleket. :) 
Persze vinném magammal a családomat és a 
barátaimat is, de akkor már nem lenne lakat-
lan sziget, szóval tárgyaknak csak ezeket vin-
ném.
– köszönjük a beszélgetést!

Surek Emese, Üveges Regina (8.b)
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A 12.a osztály diákjai azt a feladatot kapták, hogy Kosztolányi Dezső Októberi táj című versén fel-
buzdulva ők is írjanak haikut.
A haiku ősi japán versforma, eredetileg 3 sorból álló, összesen 17 szótagos versalakzat: kezdő- és 
zárósora 5, a középső 7 szótagból épül fel. Témája főként természeti képekben fejeződik ki. Koszto-
lányi verse és a haiku nagymestere, Macuo Baso (1644-1694) japán költő két eredeti haikuja mellett 
álljanak itt végzős tanulóink alkotásai.

„A Tini Titánokból az a zöld lény, ami állatokká tud változni!” (bogii)

2012
ÁPR.

Haikuk

kosztolányi Dezső: Októberi táj
Piros levéltől vérző venyigék.

A sárga csöndben lázas vallomások.
Szavak. Kiáltó, lángoló igék.

Fenséges a csend!
Sziklákat átitató
tücsökcirpelés.

Vihar közelít.
Már a csigaházon is

átfütyül a szél.
(Macuo Basó)

Nappal kék az ég.
Éjjel már a holdtükör

Vezet el Hozzá.

Esik a hó is.
Nehéz az élet, nemde?

Mint egy fenyőfa.

Erős óriás,
Mint fa áll ellen szélnek,

Ám ő is fárad.

Már rég láttalak,
Hullnak már a virágok.
Nem vagy már enyém.

Egy esély kevés,
Mint évelő virágok!
Ember, ébredj fel!

Hangtalan vízpart,
Virágzó zöld szigeten

Örök gyötrődés.

Mélykék fellegek.
Valóban teljesülnek

Igaz álmaink?

Nagy jegek úsznak
A hűs Balatonban, ám

Mindük elolvad. 

Mint szikla súlya,
Oly nehéz a választás;

Egy élet kevés!

Szeretni nehéz.
A csillagos éj alatt

Halálra várunk.

Hegyek csendjeként
Nehezedik rám régmúlt

Idők emléke.

Rideg a talaj,
Már rég elmúlt a tavasz.

Nyílhat még virág?

Rohan az élet,
Akár a sebes özön,

Múlnak a napok.
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„A Pindúr Pandúrok, mert olyan cukik!” (Lány)

2012
ÁPR.kÜLönLeGeS FILMkLUB

Ha szeretnétek kellemes társaságban, jó film 
kíséretében tölteni a péntek délutánotokat, 
van egy jó hírem: április elején (újra) mó-
dotok lesz rá! Legközelebb az Eszter hag-
yatéka című alkotást fogjuk megnézni, amely 

Márai Sándor regénye alapján készült. Mint 
máskor, most sem lesz kötelező részt venni 
a film utáni beszélgetésen, azonban ez most 
különösen ajánlott, mert a rendező, Sipos 
József lesz a vendégünk, akinek bárki bátran 
felteheti legmerészebb kérdéseit is!

Metzler Viki (12.d)

Február 10-én rendhagyó filmklubra került 
sor a Tudásközpontban. A Kontroll című 
színes magyar film volt terítéken, mely 2003-
ban készült. Az alkotás rendezője Antal Nim-
ród, főszereplői Csányi Sándor, Balla Eszter 
és Mucsi Zoltán.
A gyönyörű és figyelemfelkeltő plakátok 
– melyeket Pártos Kata készített – meghoz-
ták hatásukat, ugyanis meglepően nagy 
volt az érdeklődés a mű iránt. Ez a filmklub 
rendhagyó volt, mert a szokottól eltérően 
nem Simon Péter tanár úr vezette, hanem 
a tavalyi 12.d osztály két tanulója – sokan 
már ismerhettétek őket: Czapovics Laci és 
Pogácsás Péter igyekezett mederben tartani 
a beszélgetést, és a helyes irányba terelni 
a résztvevők gondolatmenetét. Közösen 
próbáltuk megfejteni a film mögöttes tar-
talmát, mely – látszólag – nem teljesen 
egyértelmű, így a végén – a béke kedvéért 
– megegyeztünk egy, a többség számára elf-
ogadható verzióban. Érezhető volt azonban, 
hogy a döntést a rendező a nézőre bízza, és 
helytelen látásmód nincs. Szóba került még 
a film különleges képi világa, melyet a metró 
misztikus fényei és árnyékai határoznak meg. 
A zene ezzel harmonikusan együttműködve 
alakítja teljes egésszé a művet.



ARAnYköPÉSek
„A gombák ivaros és ivartalan úton is szoknak szaporodni.” (Kis Róbert)
„Válasszunk egy viszonylag normális Fiszt.” (Orosz Erzsébet)
„Ne rajzolj akkora kört, mert elfogy a kréta.” (Koncz Levente)
„A will a simple future... (csengetés) Miért mindig a jövőbe csöngetnek bele?” (Széllné dr. Hajdú Indira)
„Izommunkával tudom beducisítani a szemlencsét.” ( Tarlós Péter)
„Lássuk a halak... nem halak, tavak halálának, okait!” (Sziliné Dienes Irén)
„Mindig nagyon régen van óránk.” (Kőváriné dr. Fülöp Katalin)
„Nagyon jó a gazdasága, hiszen ömlik a búza ezerrel!” (Sarlósné Bánhegyi Lídia)
„Kiváglak titeket macskázni!” (Serfőző Anikó)
„Vigyázz, mert ha nem fogod be, odamegyek, aztán visszajövök!” (Bene Zsuzsanna)
„Ejtőernyős papírtantusz.” (Gärtner István)
„Elvágták az életét egy életre.” ( Varga Júlia)
„Beszélni nem azért kell, nehogy összenőjön az ember szája!” (Simon Péter)

Most Kézér Ildikó tanárnő legkedvesebb könnyűzenei listáját olvashatjuk.  „Ma erre a tízre esett a 
választásom, lehet, hogy egy hónap múlva mások lennének a felsorolásban” – mondta a tanárnő.

1. Árpád Gimnázium Vadvirág népdalkórusának előadásában – Quimby: Most múlik pontosan
2. Bryan Adams: Star
3. Gary Jules: Mad world
4. Josh Groban: You raise me up
5. Kelly Clarkson: Because of you
6. Rúzsa Magdolna előadásában – Enya: May it be
7. R.E.M.: Everybody hurts
8. Sarah McLachlan: Angel
9. The Roger Federer Song :)
10. U2: One

Kristóf Petra és Kozák Dóra (10.b)

A legjobb 10
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„A Totally Spies-ból Clover, mert ő olyan kis szerelmes és minden fiúba beleesik.” (Z)

Impresszum

Az Árpád Gimnázium iskolaújságja, VII. évfolyam, 6. szám. Megjelenik: tanévente hétszer. 
email: arpadlapok@gmail.com. Írták, rajzolták, fényképezték: Belházy Zsófia, Bene Dia, 
Dudás Orsolya, Fehér Bálint, Holczer Sára, Kovács Rebeka, Kozák Dóra, Kristóf Petra, Lendvai 
Márton, Lévay Zsolt, Mázsár Fanni, Méhes Előd, Metzler Viktória, Pádár Péter, Surek Emese, 
Svarczné Micheller Erzsébet, Üveges Regina. Design és tördelés: Zisis Christophoros. Felelős 
tanár: Koncz Levente. nyomdai kivitelezés: OBR2000 Kft. Felelős vezető: Kutrovich Zsolt. 
A címlapon: Sítábor, Altaussee (fotó: Holczer Sára, 8.a).
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A processzorok füsttel működnek: ha kijön 
belőlük a füst, nem működnek tovább.

A székelyek és a kínaiak csatában álnak. A 
császári követ átmegy a magyarokhoz s meg-
kérdi, hányan vannak.
– 1500 vagyunk, mind vérre éhesek. És ti 
hányan vagytok?
– Egymillióan – válaszol a követ.
– Hú, kapitány úr, nagy baj van – mondja a 
székely. – Hová fogjuk ezt a sok halottat elte-
metni?

– Doktor úr, segítsen valahogy a férjemen, mert 
álmában beszél.
– Hmm... és ez önt zavarja? Nem tud tőle a-
ludni? 
– Engem nem zavar, doktor úr, de a 
képviselőtársai mindig kiröhögik.

– Doktor úr! Nagyon hullik a hajam! Mit tud 
ajánlani, hogy megmaradjon?
– Egy papírdobozhoz mit szólna?

Kohnnak megdöglik a lova. Gondolja, hogy be-
hozza az árát. Bemegy a kocsmába és elkiáltja 
magát: 
– Száz forint a sorsjegy, a főnyeremény egy ló!
Hamar össze is gyűlik az új lóra való, aztán 
kisorsolja a nyertes parasztot. Odamennek az 
állathoz, de az atyafi látja, hogy a ló már nem 
él. 
– Hé, Kohn, hát ez a ló döglött! 
– Tényleg, bocs, itt a százasod. 
– És a többiek? 
– Mit törődsz velük, ők nem nyertek!

A parancsnok utasítja két rendőrét, hogy mér-
jék meg az udvaron lévő álló oszlop magas-
ságát. A rendőrök kimennek és tanakodnak. 
Éppen arra jár egy társuk:
– Azt tanácsolom, fiúk, hogy döntsétek le, és 
úgy próbáljátok megmérni!

– Ugyan már, te marha, nekünk a magassága 
kell, nem a hossza.

A szőke nő az apjától kap egy vadonatúj sport-
kocsit. Száguld az autópályán, majd elhajt egy 
kamion mellett. A sofőr kimutat neki, hogy 
húzódjon le. A szőke nő le is húzódik. A kamion 
sofőrje kiszáll és rajzol egy kört az aszfaltra, 
majd mondja a szőkének:
– Maradjon itt! De el ne mozduljon!
A szőke bólint. A kamion sofőrje kivesz egy 
baseballütőt a kamionból és betöri a sportkocsi 
ablakait. Visszanéz a szőkére, hát az csak nevet-
gél a körön belül. A sofőr elővesz egy óriási 
kalapácsot és szétveri a sportkocsi motorház-
tetejét. A szőke harsányan nevet a körön belül. 
A kamion sofőrje már nagyon ideges. Előveszi 
a bicskáját és kilyukasztja a sportkocsi összes 
gumiját. A szőke fetrengve röhög a körön belül. 
Mire a kamionos végre megkérdezi:
– Mit röhög maga?
Mire a szőke:
– Amikor nem figyelt, min-
dig kiléptem a körből!

nyelvi sarok
Innkeeper: The room is $15. a night. It's $5, if 
you make your own bed.
Guest: I'll make my own bed.
Innkeeper: Good. I'll get you some nails and 
wood.

2012
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„A Doktor, mert minden világot megmentett már minimum huszonháromszor.” ( john smith)
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Beköszöntött a tavasz, s mindenkit elragadnak 
az érzelmei. A szerencsésebbek szívük válasz-
tottjával kezdik a szerelmesek évszakát, míg 
sokan magányosan vágnak bele. Akik egyedül 
vannak, lépten-nyomon boldog, szerelmes 
párokat látnak a padokon ülve, az utcán sétál-
va. Ki ne vágyakozna ez után? Ki ne szeretne 
boldog lenni? Hiszen lehet az ember egyedül 
is elégedett, de előbb-utóbb elkezd hiányozni 
valaki, egy igazi társ, akivel osztozva még a 
hétköznapok egyébként szürke pillanatai is 
színesebbé válnak.

Egy igazi pár megtalálása nem könnyű feladat. 
Milyen lehetőségeink vannak erre manapság? 
Menjünk el bulizni? Ismerkedjünk a neten? 
Egyszerűen próbáljunk lazák lenni, és ha az 
utcán valaki leszólít és szimpatikus, ne uta-
sítsuk el?
Buliban? Ha nyilvános helyre megyünk buliba, 
ott elsősorban felületes kapcsolatok alakul-
nak ki az esetek többségében, hiszen minden 
a külsőségekről szól. A nagy hangzavar nem 
igazán nyújt lehetőséget a mélyebb beszélge-
tésekre.
A baráti kör által szervezett buli ennél azért 
jobb, mert nem egy teljesen ismeretlennel 
van dolgunk, hiszen valaki/valakik ismerik az 
újonnan megjelentet. Ez szerintem jó kerete 
lehet egy induló kapcsolatnak. 
Ismerkedjünk neten? Az ismerkedésnek ez 
a formája nélkülöz számos olyan tényezőt, 
mely szerintem ugyancsak fontos. Gondoljunk 
csak arra a szlogenre, hogy „nekünk találkoz-

nunk kellett”. Ha ez a kapcsolat „meg van 
írva” nekünk, akkor a rendező elv szerint az 
élet bármely területén sorsszerű a találkozás, 
legyen az a konditerem, suli, előkészítő, baráti 
kör és sorolhatnám. Egy romantikus, igazi 
kapcsolathoz szerintem elengedhetetlen a 
„sorszerűség”, melyet a netes ismerkedés 
teljes mértékben nélkülöz. Számos veszéllyel 
kell számolnunk, ha mégis ezt a formát választ-
juk, hiszen sok regény, film készült arról, hogy 
egy teljesen ismeretlennel való kommunikálás 
milyen csapdákat rejt. Persze azért biztosan 
akadnak olyanok is, akiknek mindezek el-
lenére is beválik.
Ha az utcán szólítanak le? Itt felvetődik „a 
szerelem első látásra” témája.  Ha az ember 
úgy érzi, hogy „te jó ég, belém csapott a vil-
lám”, akkor nem lenne túl okos dolog az elu-
tasítás. Hiszen lehet, hogy tényleg Ő az, akire 
vártunk. Látjuk, hogy néz ki, milyen a stílusa, 
tehát rögtön sokkal több infónk van, mint a 
virtuális társkeresés esetében.
Mit tegyünk akkor? Legyünk nyitottak és 
őszinték az emberek felé. Így sokkal több 
mindenkit megismerhetünk, és jóval több 
lehetőségünk lesz párunk megtalálására. 
Tombol a tavasz! Így a virágzó fák, virágok és 
a bódító illatok díszletként már adottak egy 
romantikus randihoz, legyen szó akár tegnap 
a buliban, akár máshol megismert sráccal való 
taliról.  A folytatás pedig csak rajtunk múlik!

Bene Dia (12.a)

„Gru, mert frankó cuccai vannak és jó fej.” ( jános)

2012
ÁPR.
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„Van az a Pókember, vagy ki... Az olyan aranyos!” (zs)

2012
ÁPR.

Szeptemberben indítottuk a természetjárók hato-
dik esztendejét. A mostani 12.a és 12.b lelkes csa-
pata akkor még hátulgombolósak voltak, amikor 
Drégely várának meghódításával elkezdődött. 
Mára már a vérünkbe ívódott, hogy minden hónap 
második szombatján indulunk a Börzsöny, Cser-
hát, Visegrádi hegység, Gerecse, Vértes valamelyik 
pontjára túrázni és bárkit szeretettel várunk, aki-
nek éppen kedve és ideje van csatlakozni.
Jól bevált buszos partnerünk van. Kilenc órakor 
indulunk a suli elől és a kora délutáni órákban 
érkezünk. Az utazási költségeket Alapítványunk 
támogatja. A kirándulásokon jó a hangulat. A 
meghódított objektum tetején mindig pikniket 
tartunk. Minden negyedik kirándulás után jár egy 
természetjáró póló.
Három alkalommal sikerült már kétnapos kirándu-
lást megszervezni. Idén a Bakony szurdokvölgyeit 

jártuk be, előtte a Vértest, az első kétnaposat 
pedig Nógrádban éltük meg. Nagy sikerük volt.
Feledhetetlen közös élményeink vannak:
– amikor eltévedtünk a nagy hóban a Nagy Getén
– amikor beragadt a buszunk a sárba és kitoltuk
– amikor nem bírtunk átkelni a megáradt patako-
kon Nagybörzsönynél
– amikor a jég fogságába estünk a Thirring szik-
láknál
– amikor derékig süllyedtünk a sárba Magyarkút 
és Nógrád vára között
A teljesség igénye nélkül felsorolunk olyan he-
lyeket amit már meghódítottunk (a kedvenceket 
többször is): Nagy-Hideghegy, Nagy-Mána, Drége-
ly vára, Nógrád vára, Vitány vára, Csővár, Szanda 
vára, Somoskő vára, Dobogókő, Thirring sziklák, 

Zsivány sziklák, Prédikálószék, Holdvilág árok, 
Lajos forrás, Dera patak völgye, Rám szakadék, 
Naszály, Nagy Kevély, Hegyestető, Nagy Gete, 
Nagy Kopasz, Haraszt hegy, Kő hegy, Gánti bauxit 
bánya, Kazári riolittufa domb, Vörös kő,  Mag-
yarkút , Nyakas kő, Pákozdi ingókövek, Dömösi 
Barátlakások, Cuha patak szurdokvölgye, Gaja pa-
tak szurdokvölgye.
Ha úgy adódik, olyan szépségeket is megnézünk, 
amit nem kell meghódítani, de a magyar léleknek 
ismernie kell: Majki kamalduli szerzetesek, Orosz-
lányi szénbánya múzeum, Salgótarjáni szénbánya 
múzeum, Kazár vasaló múzeum és tájház, Cseszne-
ki vár, Tési szélmalmok, Vértesszentkereszti kolos-
torrom, Martonvásári kastély, Alcsúti Arborétum, 
Sátorkőpusztai kristály barlang, Szelim barlang, 
Bárcahegyi barlang, Násznép barlang.
Reméljük, még sok-sok ilyen csodát megnézhet-
ünk együtt.

Sziliné Dienes Irén és Tajtiné Váradi Emőke

teRMÉSzetJÁRÓ SzAkOSztÁLY
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100 éve, 1912. április 5-én született ör-
kény István kossuth-díjas író, a magyar 
groteszk próza megteremtője, az egyper-
ces novellák atyja. Hat művének címét rej-
tik a kiemelt sorok.
A márciusi szám (125 éve született kassák 
Lajos) megfejtése: A művészet átfor-
mál bennünket, és mi képessé válunk 
környezetünk átformálására.

VÍzSzInteS: 1. örkény 1947-ben megje-
lent regénye a II. világháború alatti 
munkaszolgálatról (zárt betűk: G, n, e). 
9. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. 
10. Azonnal látszik rajta (... róla). 11. Tulaj-
donságokat átörökítő fehérje. 13. A Man-
chester United szenegáli játékosa (Patrice 
...). 15. Gally. 16. Ma már bowling a neve... 
17. Francia város. 19. Egy évnél idősebb bor. 
21. Nevetségessé tesz. 23. Aluminium vegy-
jele. 24. Vas megyei község. 25. Műsoros 
rendezvény. 26. Nagyobb 
számú. 28. Szibériai folyó, 
vagy rajzfilm figura neve. 
29. Némán ráz! 30. Folya-
dék. 31. Bolgár uralkodó 
(1943-1946). 33. Germán 
Tűzisten, vagy a debreceni 
focicsapat beceneve. 35. 
Zene lejegyzésére szolgáló 
írásmód. 36. Az első férfi. 
38. Sír, népiesen. 40. Állj! 
41. Tószéli növény. 42. 
Lovacska. 44. A hardcore 
punk zenei irányzataként 
indult, stílus és életérzés 
lett belőle... 45. Az '56 
után hallgatásra ítélt író 
1963-ban ezzel a kisre-
génnyel tért vissza (zárt 
betűk: C, Á).

FÜGGőLeGeS: 1. Férfinév, Gyulai ... Kos-
suth-díjas grafikusművész. 2. A másik szobá-
ba tör. 3. A távolba. 4. A tetejibe. 5. Cogito 
... sum. 6. Szabadba. 7. Nyírfa-féle fa. 8. A 
kenyér mestere. 9. örkény első, 1937-ben 
megjelent elbeszélése (zárt betűk: t, C). 
12. Az író 1957-ben megjelent regénye 
(zárt betűk: H, k). 14. A szerelem első vérig 
egykori sztárja (Beri ...). 16. Taszít. 18. örké-
ny legsikeresebb, 1964-ben írt drámája. 
20. örkény 1982-ben írt kisregénye. 22. 
Kapura rúg. 24. Afrika második legkisebb, 
két kis szigetből álló országa az egyenlítő 
mentén (... és Principe). 27. Budapest Sport-
aréna. 28. Színlel. 30. Kacat. 32. Vízzel tisz-
tít. 33. Nagy fadoboz. 34. Ázsiai ország. 37. 
Szarvas fajta. 39. Női név. 42. Utóirat idegen 
rövidítése levelek végén. 43. Húros fegyver.

Lévay Zsolt

100 ÉVe SzÜLetet t
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„Sheldon Cooper a kockás zakójával.” (szarkazmus?!)
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Február 10.: Farsangi klub
Az idei farsang szervezése remek volt, mert sok jó 
program közül lehetett válogatni. Az események 
fő színhelye az aula volt. Innen indult a farsangot 
megnyitó négyfordulós számháború. Később itt 
tartották a jelmezverseny eredményhirdetését, 
végül szintén az aula adott otthont a kétfordulós 
limbóolimpiának.
Más helyszíneken is folytak programok. A 
legnépszerűbb rendezvénynek talán a karaoke bi-
zonyult. A folyosó végén zajlott a sütisütőverseny, 
aki pedig megéhezett, az a büfében ehetett. A 
limbóverseny után az aulában elkezdődött a tánc. 
Az estet diszkó zárta.
A farsang kitűnő hangulatban telt. A szellemes 
jelmezek különleges hellyé varázsolták az Árpád 
Gimnáziumot.

Méhes Előd (7.c)

Február 15.: kapcsolda
2012. február 15-én kora délután megérkeztek 
a Down-kóros és autista gyerekek és fiatalok az 
Árpád Gimnáziumba.  Erre az igencsak érdekes 
önkéntes munkára nagyon sokan jelentkeztek is-
kolánkból, de jöttek diákok az Óbudai és a Veres 
Péter Gimnáziumból is.
A program érdekes előadásokkal kezdődött 
a nagyelőadóban. Színes műsorban lehetett 
részünk: volt tánc, éneklés és versmondás is. 
Minden jelen lévő iskola diákjai igyekeztek va -
l a m i l ye n  produkcióval előhozakodni. Még a 
Down-kóros gyerekek egy része is táncolt, énekelt 
nekünk, lelkesedésük szívhez szóló volt.
Ezután következtek a szabadon választható prog-
ramok. Volt lehetőség sportolásra is a tesiterem-
ben, de volt táncház, kézműveskedés, arcfestés és 
a rendezvény vége felé néptánc is az aulában. Az 
egyik legnépszerűbb és legkedvesebb programot 

Zaharieva Simonának (10.a) köszönhetjük,  aki 
behozta a kutyáját, Tiát, és különböző játékokat 
talált ki a gyerekeknek.

A gyorsan kialakult összhang a Down-kóros fiata-
lok és a három iskola tanulói között megdöbbentő 
volt. K e d v e s s é g ü k  é s  r a g a s z k o d á s u k  m i n d -
a n n y i u n k a t  meghatott, néhányuk annyira jól 
érezte magát, hogy semmiképp nem szeretett 
volna hazamenni.
Ez a pár óra, amit együtt tölthettünk velük,          
egyaránt ajándék volt számukra és számunkra. 
Köszönjük az iskola vezetőségének, hogy meg-
teremtette a lehetőséget, különösen a fő 

szervezőknek, Sarlósné Bánhegyi Lidia és Lőrincz 
Andrea tanárnőknek, valamint a kistanároknak, 
Pintér Lillának és Király Eszternek.

Mázsár Fanni és Belházy Zsófia (10.a)

Február 25.: A kommunizmus áldozatainak em-
léknapja
A tablót Varga Júlia tanárnő készítette. A megem-
lékezéshez kapcsolódott Könözsy Lajos emlék-
táblájának avatása is. Iskolánk egykori tanára a 
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„Sheldon Cooper a kockás zakójával.” (szarkazmus?!)
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Mindszenty-per kapcsán szintén a kommuniz-
mus áldozata volt. Az ünnepséget jelenlétével 
megtisztelte Tamás Ilona főosztályvezető asszony 
és Theisz Bálint Attila alpolgármester.

Február 26-március 3.: Sítábor
A sítáborba február 26-án reggel 8 órakor indul-
tunk, Fekete Andrea tanárnő és Spengler András 
tanár úr vezetésével. Tallár Tamás tanár úr beteg-
sége miatt nem lehetett jelen a táborban, de a 
szervezési munkákat így is ő intézte. Amit nagyon 
szépen köszönünk! A két tanár mellett 3 szülő és 3 
síoktató segítette a munkát.
Délután érkeztünk Altaussee-ba. A szobák elfog-
lalása után vacsora, majd biliárd és csocsó követ-

kezett. Ez mindennapos program volt!
Már az odautazáskor kiderült, hogy az időjárással 
gond lesz. Három napig szakadt az eső! Kedden 
este olyan vihar volt, hogy a villám belecsapott a 
felvonóba, így szerdán egy felvonó sem működött. 
Ami annyira nem jött rosszul, mert kénytelenek 
voltunk más pálya után nézni. Így jutottunk el 
Tauplitzba. Nagy öröm volt új pályát kipróbálni! A 
parkolóban még szépnek nézett ki az idő, de az-
tán... Elindultunk felfelé a felvonóval, aztán a har-
madik felvonó tetején már kezdtünk homályosan 
látni. Aztán elindultunk az egyik pályán, és az or-
runkig sem láttunk. Az eső meg persze zuhogott. 

Helyenként jeges eső esett, így kipróbálhattuk, 
hogy a tűpárna hogy érzi magát. A tanárok így idő 
előtt lefújták az aznapi síelést, mert csurom víz 
volt mindenki. Útközben hazafelé kisütött a nap 
és gyönyörű szivárványt láttunk...
Másnapra már megjavították a lifteket, így már 
mehettünk a megszokott utakon. Úgy tűnt, ra-
gyogó idő lesz. Bár reggel kicsit jegesek voltak a 
pályák, de nagy lelkesedéssel vetettük magunkat 
a hóba. Aztán az időjárás megint kitolt velünk, 
mert ugyan egész nap ragyogó napsütés volt, 15 
fok, így délután 2 óra körül már vízisíeltünk...
Az utolsó este vacsora után az oktatók ismét jó 
kis műsort készítettek nekünk. Beugró-szerű 
előadásmódban nézhettük meg, hogy látta Sipi, 
Zoli, és Misi a tábori viselkedésünket és sítudá-
sunkat.
Ismét egy tanulságos táboron vagyunk túl. So-
kat tanultunk, vidámkodtunk, bosszantottuk 
egymást, az oktatókat és a tanárokat. A háziak 
ismét megdicsértek minket, hogy az árpádosok 
még mindig átlagon felül, kulturáltan tudnak 
viselkedni. Voltak vidám dolgok, voltak betegeink, 
voltak kisebb sérülések, voltak összeveszések és 
kibékülések, voltak nehéz pillanatok a sípályán és 
a szálláson. Összességében megint egy nagyon jó 
buli volt!
Köszönjük a tanároknak, oktatóknak, szülőknek a 
szervezést és a lehetőséget, hogy elmehettünk!

K.M.

BeSzÁM
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„A mignonok... egyszerűen imádom őket!” (dezső)
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A költészet napja április 11-e, József Attila születésnapja. Erre a jeles napra olyan illusztrációkkal em-
lékezünk, melyek a költő alábbi verseihez készültek (az idézetek csak részletek). 

Svarczné Micheller Erzsébet

Horváth Levente (10.d) - Gyöngy

Gyöngy
Gyöngy a csillag, úgy ragyog,
gyöngyszilánkokként potyog,

mint a szöllő fürtösen,
s mint a vízcsepp, hűvösen.

…
Kezed csillag énnekem

gyenge csillag fejemen.
Vaskos göröngy a kezem,

ott porlad a sziveden.

Ars poetica
Az idő lassan elszivárog,

nem lógok a mesék tején,
hörpintek valódi világot,

habzó éggel a tetején.

A hetedik
Ha költenél s van rá költség,
Azt a verset heten költsék.

egy, ki márványból rak falut,
egy, ki mikor szűlték, aludt,
egy, ki eget mér és bólint,
egy, kit a szó nevén szólít,

egy, ki lelkét üti nyélbe,
egy, ki patkányt boncol élve.
Kettő vitéz és tudós négy ,-

a hetedik te magad légy.

Óda
Nézem a hegyek sörényét -

homlokod fényét
villantja minden levél.
Az úton senki, senki,

látom, hogy meglebbenti
szoknyád a szél.

És a törékeny lombok alatt
látom előrebiccenni hajad,

megrezzenni lágy emlőidet és
- amint elfut a Szinva-patak -

ím újra látom, hogy fakad
a kerek fehér köveken,

fogaidon a tündér nevetés.

komjáti Dalma (9.d) - A hetedik

Lászik Gábor (10.d) - Ars poetica

Repa Orsolya (10.d) - Óda


