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Elsô számunk szép volt (külcsín), de az
összes betût ki lehetett belôle olvasni há-
rom perc alatt. Most itt az igazság pilla-
nata: nézzük, milyen lesz a belbecs,
mondhattuk volna 1-2 évvel ezelôtt, de
már nem ez a címünk.

A múlt hónap legkiemelkedôbb isko-
lai eseménye az ôszi szünet volt. Végre
mindenki bekapcsolódhatott a délelôtti
mexikói sorozatokba is, melyeket eddig
csak videóról lehetett megnézni a Móni-
ka-show reklámszüneteiben. Bár tudom,
ilyeneket egy árpádos nem néz, mert be-
látja, hogy egy mûsorvégi stáblista intel-
ligencia-összege sem éri el egy nálunk
kétszer bukott hetedikesét.

Csak a Gólyabálnak köszönhetjük,
hogy nem észrevétlenül ömlött egész
hétvégén az F05-ben a falból a víz. A bü-
fé személyzete – hidegvérrel felfüggesztet-
ve a szalámis zsemlék kenegetését –
igazgató úr után kiáltott, aki szerencsére
az épületben volt, különben talán
még ma is a fôcsapot keressük.

Bár a csillebérci táborban va-
laki felvetette, hogy sokkal jobb
volt a régi zsúfoltság, amikor min-
denkit azonnal meg lehetett találni,

azért lassan megbarátkozunk az új kö-
rülményekkel. A dohányosoknak kicsit
problémásabb lett az életük. Mulatságos
látni, ahogy a Szôlô utcai zöld kapunál
néhányan izgatottan széttekintgetnek,
látja-e ôket valaki, majd kiosonnak. Miu-
tán a makacsul egészségvédô felfogású
G. tanár úr ezt mosolyogva végignézi egy
második emeleti ablakból, még kényel-
mesen lesétálni is van ideje, mielôtt a le-
bukottak a karjaiba futnának. Így bagó-
saink egy része kénytelen új rejtekhe-
lyek után nézni, mások pedig talán a
párnájuk fölé szögezik a statisztikát,
mely szerint napi egy-másfél doboz 10-
20-szorosára növeli a tüdôrák kockáza-
tát, s legalább délelôtt megpróbálják ki-
bírni.
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Feketéné Kovács Anikó tanárnô illusztrációja József Attila Ars poetica címû verséhez:
„... hörpintek valódi világot,

habzó éggel a tetején.”

Ebben a rovatban minden hónapban egy olyan képet szeretnénk közölni, amire pil-
lantva elsô két szavunk az lehet: „Ez igen!”. Az olvasóktól is várjuk a javaslatokat és
a fényképeket villámpostaládánkban.
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A HÓNAP FOTÓJA MEGFEJTÉS

Az elsô számunkban megjelent piros-
betûs-elrejtôs rejtvény komoly intellektu-
ális kihívást jelentett az olvasótábornak,
legalábbis a „Most mi van, ezeket össze
kell olvasni?”-típusú kérdések számának
BUX-indexet megszégyenítô növekedé-
sébôl erre lehetett következtetni. A be-
ígért nyeremény reménye öt olvasónkat
sarkallta arra, hogy az internetes világhá-
lón keresztül szerkesztôségünkbe a meg-
fejtést eljuttassa. Mivel megfejtésük hi-

bátlan volt, ôket (BBaarráátthh  BBeennccee  77..aa,,
LLeehheellvváárrii  TTüünnddee  77..bb,,  LLôôvveeii  PPéétteerr  88..bb,,  TTaall--
lláárr  ÁÁkkooss  77..aa,,  HHaalluukk  TTiibboorr  88..aa) egy-egy ér-
tékes Libri könyvutalvánnyal szeretnénk
kitüntetni.
E számunk 12-13. oldalán olvasható fel-
adványaink megoldói is könyvutalványo-
kat nyerhetnek. Persze csak akkor, ha az

aarrppaaddllaappookk@@aarrppaadd..ssuulliinneett..hhuu  
címre elküldik a megoldást. Jó szórako-
zást!

Szándékaink szerint
minden hónapban felte-

szünk egy közérdek-
lôdésre számot tartó kér-

dést véletlenszerûen meg-
szólított alanyoknak a suli folyosóin.
A válaszokat az oldalak alján olvas-
hatjátok. Legyetek készségesek mun-
katársainkkal, ha legközelebb nála-

tok érdeklôdnek! Jelige: „Cenzúra
nincs, de nem kötelezô bekerülni az
újságba!”

Kezdjük is a rovatot egy fontos
témát feszegetô közvélemény-kuta-
tással: „Szerinted mennyire sikerült
összerázódniuk az „Árpádos” és „Krú-
dys” diákoknak? Milyen programok
segítették ezt?”

A HÓNAP KÉRDÉSE
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Milyen volt a tanár úr ko-
rában az akkori diákélet?

• Az akkori diákok életéhez
képest – amennyire én látom – nem
sokban változtak a dolgok, akkoriban is
voltak már 24 órás rendezvények, me-
lyek már akkor is nagy népszerûségnek
örvendtek. Ami sajnos mára elveszett, az
Árpád kitûnô kosárcsapata, amit a suli
néha kollektíven kísért, hogy drukkolja-
nak iskolatársaiknak.
Diákcsínyek a régi gyermekkorban?
• Így hirtelenjében az jut eszembe, ami-
kor általánosban egy technika órán az
asztalban levô szekrénybe bebújtam
egész órára és az osztálytársaim azt
mondták, hogy hiányzom. Aztán óra vé-
gén lebuktam, mert amikor kimásztam,
még bent volt a teremben a tanár.
Az Árpád miben lett jobb vagy rosszabb,
mint amikor idejárt?
• Akkor az udvar teljes mértékben a
fôiskoláé volt, és amikor ôk az udvaron
voltak, tornaórákon az egész osztály
bent nyomorgott a kondi-teremben.
Milyen a viszonya a kollégáival, akik egy-
kor még a tanárai voltak?
• Eleinte féltem egy kicsit, hisz elég fura

helyzet volt, fôként, hogy most tegezôd-
hetek velük. De mostanra rendben van a
kapcsolatom a tanárokkal. Akik akkor
tanítottak és még itt vannak, azok Bánh-
egyi, Csorbáné, Fridli, Gergely Jánosné,
Keszléri, Kovács és Sziliné tanárnôk és
Tallár tanár úr.
A tanár úr utalt már rá már, hogy önnek
se volt a kedvenc tárgya a biológia. Hogy-
hogy mégis biológia tanár lett?
• Tizedikben egy életmód táborban tet-
szett meg a tárgy, és onnantól kezdve
orvos szerettem volna lenni, de sajnos
az orvosira többszöri nekifutásra sem si-
került bejutni. A felvételi miatt kihagyott
3 évben egy mentôs suliba jártam, ahol
aztán úgy éreztem, hogy mégsem lenne
nekem való ez a munka.
Hogy került ide a tanár úr egykor diák-
ként és hogyan most tanárként?
• Diákként nagyon szerettem ide járni,
és ezért szerettem volna itt tanítani.
Immáron a harmadik hónapot kezdjük,
biztosan kialakult már egy képe a diákok-
ról.
• A diákok olyanok, mint vártam, tehát
meglepetések eddig nem igazán értek. A
tanítási kedvem még ugyanakkora, mint

év elején. Boldogan megyek be minden
órára. Viszont egyes diákokról nincs el-
különült véleményem, mert ahhoz több
idô kell, és mindenki más és más. Úgy
érzem, hogy jó kapcsolatban vagyok ve-
lük.
Milyen a zenei izlése és milyen szerepet
játszik az életében a zene?
• A zenehallgatás számomra
nagyon fontos, és fôként a
60-as 70-es évek zenéit sze-
retem. De manapság sok
Green Dayt hallgatok.
Milyen filmeket szeret?
• Ritkán járok moziba, de
egyik kedvenc filmem az
Üvegtigris. Többnyire a víg-
játékokat szeretem, a klasz-
szikus amerikai akciókat na-
gyon utálom.
Minden gyermeknek van pél-
daképe. Önnek volt ilyen?
• Alapvetôen a szüleimre tá-
maszkodtam, az otthoni csa-
ládi légkör rendkívül kelle-
mes és ez sokat jelent ne-
kem.
A szülei mennyiben irányí-
tották az életét?
• A szüleim mindig minden-
ben támogattak, de sose pró-
bálták irányítani, merre
menjek.
A nehéz idôkben mivel oldja a
hangulatát a tanár úr?
• Nagyon sokat focizom a
barátaimmal és gyakran tar-
tunk összejöveteleket.
Mennyiben tartja a régi osz-
tálytársaival a kapcsolatot?
• A mai napig nagyon jóban

vagyok a volt osztálytársaimmal, de
nem igazán tartunk mindennapi kapcso-
latot. Az osztály kisebb csoportjai külön-
külön találkoznak, de kollektíven még
csak egy érettségi találkozónkon sike-
rült.

Zsigmond Lacl

KÉRDEZD MÁSKÉNT

TARLÓS PÉTER TANÁR URAT
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„Krúdysok? Nincsenek is krúdysok, olyan mintha gólyák lennének.”
(Szabó Zsolt, 10.a)
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EGYÜTTESEK AZ ISKOLAPADBÓL

KÜLSÔ BESUGÁRZÁS

Sziasztok! Kezdjük a
legalapvetôbb kérdéssel:
hogyan alakult a zene-
kar?
Mogyi (Mogyoródi Má-
té): – Egy évvel ezelôtt a
móri kórustáborban én és
Zsoca (Szabó Zsolt, a Have-
rock zenekar tagja) sokat gitá-
roztunk együtt, majd eljutot-
tunk addig a pontig, hogy
zenekart alapítsunk. Még
ott csatlakozott hozzánk
Lili (Krámer Lili), aki
hangjával teljesen fel-
dobta a kialakuló-félben
lévô bandát. Tavaly ôsz-
szel kezdtük el próbálni a
számokat. Idô közben csat-
lakozott hozzánk Ch (Kékesi
Christopher) egy szál basszusgi-
tárral a kezében. Az elsô
koncert elôtt két próbával
beugrott Ottó (Auguszti-
novich Dávid), akinek a
dob tudásával összerak-
tunk egy koncertet. Az-
óta Zsoca kilépett, Zsiga
(Zsigmond László) beállt
basszusgitározni és Ch
átvette Zsoca helyét a szó-
lógitárnál. Azóta még egy
énekessel bôvült a banda,
MG-vel (Máthé Gergely), így már
6-an vagyunk.

Honnan jött a név, ki találta ki és mit jelent?
Mindenkinek tetszett?

Mogyi: – Sokat gondolkodtam raj-
ta, eleinte nagyon tetszett a

,,Flashmaker” név, de utána
otthon ülve csak úgy be-
mászott a fejembe. A je-
lentése: Kissé kifordítva
látjuk a világot (Belsô ki-
sugárzás —> Külsô besu-
gárzás), na és persze egy
kis lázadás, ami minden

rock-bandába kell.
Ch: – Teljes mértékben bele-

egyeztem, akkora marhaság,
hogy már jó.

Ki írja és énekli a saját száma-
itokat?
Ch: – A Mogyi fejébôl pat-
tannak ki, majd én hozzá-
írok egy dallamot és szó-
lót, meg ami hiányzik.
MG: – A saját számokat
általában az énekli, aki ír-

ja, majd egy kis vokált
adunk hozzá, és egy csomó

próba után kész az új szám!
Lili: – Eddig sajnos még nem volt

olyan szám, amiben mind a 6-
an egyszerre színpadon let-

tünk volna, de most 2 ilyen
számot is tervezünk.
Kinek milyen a zenei múlt-
ja?
Zsiga: – Soha nem tanul-
tam zenét, mindent, amit

tudok, Orosz tanárnônek
köszönhetek.

Ch: – 8 éve akusztikus gitá-
ron tanulok egy zeneiskolában,

lassan már bottal járok. Apukám
basszusgitárja, majd késôbb elektromos-

Itt ülünk a ,,Külsô Besugárzás” zenekar
tagjaival. Egyiküknek se volt elsô
órája, ezért találkoztunk velük
az Aulában, hogy kifaggas-
suk ôket a banda
életérôl.
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„A 10.d-vel jól elvagyunk, sok mindenkit ismertem már régebbrôl is.
Semmiben sem különböznek az árpádosoktól” 

(10.c-s lány)

gitárja révén kerültem közelebb az
elektromos hangszerkentyûk
világához.
Mogyi: – 2 éve gitározom,
akusztikuson kezdtem és
három alkalommal jár-
tam gitártanárnál, erre
nem vagyok túl büsz-
ke, de így alakult.
MG: – 7 évet zongoráz-
tam, de tavaly abba-
hagytam.
Lili: – Ovitól számítva 6
évet zongoráztam és most a
kórusban énekelek.
Ottó: – Egy szentendrei ze-
neiskolában játszom ütôs
hangszereken, na és
persze a KB-ban.
Lili, nem zavar, hogy te
vagy az egyetlen lány a
zenekarban
Lili: – Tök jó egyedüli
csajnak lenni, így nekem
van a legmagasabb han-
gom, meg aztán féltékeny is
lennék, ha még egy csajt be-
vennénk.
Van-e valami emlékezetes
storytok?
Ch: – Például egyszer a
próbateremben az Ot-
tónak nagyon ala-
csony volt a széke,
ezért tett alá egy hatal-
mas párnát, majd egy
gyors szám közben kizu-
hant a dobszerkója mögül.
Látni kellett volna az arcát!
Mondanátok egy pár jellemzôt
egymásról?

Zsiga a Lilirôl: – Egyértelmûen ô a leg-
szebb tag, persze csak utánam!  

Lili és MG a Zsigáról: – A Zsiga
az egy nagy gyerek. Egyéb-

ként rendes srác, meg fon-
tos tagja az együttesnek,
mert csak ô ért a techni-
kai berendezésekhez.
Zsiga MG-rôl: – Testben
és lélekben mindenkép-
pen ô a fônök...

Mindenki az Ottóról: –
Mindent elfelejt!

Mogyi a Chról: – Jó arc, meg jól
gitározik! Mit mondjak még

errôl a hülyegyerekrôl?...
Mik a terveitek a jövôre néz-
ve, vannak-e komolyak,
vagy csak amíg egy iskolá-
ba jártok, addig jó a közös
muzsikálás?
Ch: – Tavaly összehan-
golódtunk, idén koncer-

tezünk....
Mogyi: – Jövôre turné-

zunk!!!!
Zsiga: – Nyáron össze akarunk

hozni egy cd-t a saját száma-
inkból.

Ch: – Valószínûleg a Rock-
togonban föl fogunk lépni.
Mogyi: – Aztán meg a
PeCsában, aztán álmodo-
zunk tovább…
MG: – Amíg az Árpádba

járunk, addig biztos, de
azután is jó lenne legalább

hobbi szinten együtt zenélni.   

A cikket elkövette:

Havasi Petra és Tóth Barna
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Pápai Éva: – Te minden
kérdésre azt válaszo-
lod, hogy „Yes, of

course”?
Kiss-Tóth Christian: – Yes,

of course.
A szünetben kiszabadultam a Belváros-
ba…, mit kiszabadultam, a nejem el-
rángatott! (Mikusi Imre)
Ha az egyik tag nulla, a másik tehet egy
szívességet. (Vankó Péter)
Azt a kabátot vegyétek onnan el, mert
többször rá fogok szólni, hogy énekel-
jen. (Orosz Erzsébet)
Egyes csapat félmeztelen, kettes leveszi
a trikót! (Tallár Tamás)

Fokozottan védett. Hoppá! Eltörtem!
(Sziliné Dienes Irén)
Ha nem is azt mondom, hogy 80%-ig,
de úgy 80%-ig jó. (Gärtner István)
Két dolgot utálok nagyon az életben: az
egyiket nem mondom meg, a másik a
fenyegetôzés. (Simon Péter)

Várjuk tôletek a szalonképes aranyköpé-
seket, mert biztosan tudjuk, hogy egy ki-
meríthetetlen kincsesbányában élünk
minden délelôtt, csak le kell hajolni érte!
Ide jöhet: 
arpadlapok@arpad.sulinet.hu.

ARANYKÖPÉSEK

1701. november 27. (304 éve tör-
tént): Megszületett Anders Celsius
svéd tudós, asztronómus, akinek
hômérsékleti skáláját ma is használjuk.
1810. november 7. (195 éve
történt): Gyulán megszületett
Erkel Ferenc zeneszerzô, a
nemzeti opera megteremtôje,
a magyar Himnusz megzené-
sítôje
1880. november 4. (125 éve
történt): Dayton-ban (Ohio,
USA) James és John Ritty sza-
badalmaztatta a pénztárgépet.
1905. november 19. (100 éve
történt): Felavatták a buda-
pesti Szent István-templomot,

a késôbbi Bazilikát.
1955. november 22. (50 éve történt): 
Az RCA Victor kiadó üzletet kötött a
Sun Records-szal, 40 ezer dollárért

leszerzôdtette magához Elvis
Presleyt.
1963. november 30. (42 éve
történt): 
Az Astoriánál átadták a forga-
lomnak Budapest elsô gyalo-
gos-aluljáróját.
1991. november 24. (14 éve
történt):
45 éves korában, londoni ott-
honában elhunyt Freddie Mer-
cury, a Queen énekese.

Palaczky Botond & Petz Tamás 11.c

ÉRDEKES NOVEMBERI ÉVFORDULÓK VOLTAK

A postás becsönget Juliska nénihez.
– Juliska néni, ha maga lóhere volna, ne-
kem most nagyon nagy szerencsém lenne.
– Dehát miért?
– Mert négy levele van.

***

Sherlock Holmes és Watson kempingez-
nek. Este Holmes megkérdezi Watsont:
– Mondja, Watson, mit lát, ha felnéz?
– Csillagok ezreit.
– És mire következtet ebbôl?
Watson villogni szeretne Holmes elôtt.
– Hát csillagászati szempontból arra,
hogy csillagok és galaxisok milliói van-
nak még a földön kívül. Lélektani szem-
pontból arra, hogy az ember csak egy pa-
rányi lény a mindenségben. Meteoroló-
giai szempontból pedig arra, hogy szép
idônk lesz. És maga, Holmes, maga mire
következtet?
– Watson, maga tökfej! Ellopták a sátrun-
kat!

***

– Miért élt sokáig a teknôs?
– Mert kitört a páncélján az idô vasfoga.

***

– Mi az, átlátszó: fém?
– Drótkerítés.

Egy kisboltban dolgozom. A múltkor egy
vevô a pulton felejtette a mobilját. Meg-
néztem rajta a címlistát, és felhívtam a
Mama feliratnál jelzett telefonszámot. El-
mondtam a hölgynek, hogy a fia telefon-
ja nálunk van.
– Azonnal intézkedem – válaszolt a Mama.
Kis idô múlva megcsörrent a mobil, fel-
vettem.
– Halló?
– Kisfiam, a kisboltból telefonáltak, hogy
náluk van a mobilod, menj érte! 

***

Kisfiú várakozik a buszmegállóban az
Andrássy úton, kezében hegedûtok.
Megszólít egy arra járó idôs embert:
– Bácsi, tessék mondani, hogyan jutok el
az Operába?
– Kisfiam, én csak egyet mondhatok:
gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni.

***

– Hej, prímás, tudod, hogy nyitva van a
slicced?
– Nem tudom, kérem alássan, de tessék
csak dúdolni, majd utánabazseválom.

VICCEK

9

„A 12.b-seket elég jól ismerjük, az a-sokat és az alsóbb évfolyamosokat
nem annyira. Talán a lányok jobban ismerik egymást a lánytánc miatt.”

(„Béla”, 12.d)
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Hogy éltétek meg, hogy becsukják a fejetek
fölül az iskolát?
S.Sz.: –  Nagyon furcsa volt, mert 11 évig
jártam oda.
T.Z.: – Egy összeszokott brigád volt az
egész, 11 éven keresztül megismertük a
diákokat, a tanárokat. Rossz érzés volt,
hogy bezárják.
S.Sz.: – Volt róla szó két évvel ezelôtt is,
hogy megszûnik a gimnázium, vitatkoztak
róla, de végül akkor nem került rá sor,
csak tavaly.
Nem mindenki jött át ugyanakkor az Ár-
pádba.
S.Sz.: – A mi osztályunkból mindenki át-
jött.
T.Z.: – Úgy, ahogy van, mintha átmásolták
volna.
De a 10.d osztály például csak 8-9 fôvel jött
át.
S.Sz.: – Ôk ennyien voltak korábban is. Az
egész iskolából csak pár ember volt, aki
nem mert idejönni, mert félt a magas
követelményektôl, vagy mert korábban
éppen innen jött.
S hogyhogy a ti osztályotok teljes egészében
átjött?
T.Z.: – A miénk egy nagyon összeszokott
kis osztály volt. Olyanok is voltak, akik
mentek volna máshova, de nem tehették
meg, mert a tanulmányi eredményük nem
volt hozzá elég jó, ez viszont adott volt.

S.Sz.: – Ez egy jó lehetôség volt.
Mit tudtatok elôzetesen az Árpádról?
S.Sz.: –  Azt, hogy jó iskola, hogy ma-
gasak a követelmények, én min-
denkitôl csak jókat hallottam róla, le-
számítva azt, akit kicsaptak...
T.Z.: – Én is sok jót hallottam róla,
fôleg, hogy nekem a nagypapám ide-
járt. Ô mondott elég sok jót, meg azt,
hogy kemények a követelmények, s
hogy ott majd engem legalább megne-
velnek. Ezzel bíztatott... Nekem
lehetôségem sem lett volna
máshova menni, ha már így
adódott, nem engedte volna...
Két hónap elteltével ahogy ezt
meg lehet ítélni, ezek a várako-
zásaitok mennyiben teljesültek?
T.Z.: – Bennem inkább félelem
volt, nagyon aggódtam, hogy
nem fog ez menni, egybôl ki fo-
gok esni, meg mennyit kell
majd tanulni. Az tény és való,
hogy sokat kell tanulni, de any-
nyira nem nehéz, mint amire
számítottam.
S.Sz.: – Többen izgalommal
váruák, hogy hogy tudunk majd
itt teljesíteni. Fôleg, hogy gon-
dunk is volt egy-két ottani taná-
runkkal, nem kaptuk meg azt a
tudást, amire szükségünk lett
volna.
A diákság részérôl milyen fogad-
tatásra számítottatok és milyen-
ben részesültetek?
T.Z.: – Volt egy elképzelésem,
hogy az Árpádos diákok milye-
nek – hát abszolút nem olyanok,

mint amit én gondoltam... Ez nagyon
kellemes meglepetés volt. A 12. évfo-
lyam például a mi osztályunkat telje-
sen befogadta, több emberrel összeba-
rátkoztam. Viszont hallottam egy
tizenegyedikestôl, hogy ott nem telje-
sen zökkenômentes a beilleszkedés,
nem feltétlenül fogadják el ôket.
S.Sz.: – A tizedikeseknek nehéz fôleg,
mert ôk nagyon kevesen vannak.
Most mennyi bennetek még a krúdys és
mennyi az árpádos identitás?
T.Z.: – Felvetôdött az osztályban pél-

dául a tablókészítés, Karádi tanárnô
kérdezte, hogy legyen, mennyire le-
gyen krúdys, mennyire árpádos, le-
gyen-e külön két tabló. Nekem sze-
mély szerint fontos a Krúdy is, mert
végülis ott 11 évet lehúztam, voltak ta-
nárok, akikkel nagyon jóban voltam,
és szeretném, ha ôk is ott lennének a
tablón.
S.Sz.: – Vissza szoktam járni beszélget-
ni, meg elmondani, hogy mi van ve-
lünk.
Köszönjük a beszélgetést.

KRUDY-SOKK

Megpróbáltuk megtudni, milyen érzé-
sekkel jöttek át a (volt) krúdysok az Ár-
pádba. A 12.d-bôl ketten, Soós Szandra
és Tóth Zoli osztották meg gondolataikat
az Árpád Lapokkal.

„Nem sokat beszélgetünk a krúdysokkal, semmi bajunk nincs velük, má-
sok, mint az árpádosok, de ez nem jelent gondot” 

(3 lány a 8.b-bôl)

„Én fôleg a testnevelés órákon látom ôket, de ott semmi gondot nem lá-
tok. Jól megvannak együtt. A 0-táborban is nagyon aktívan részt vettek

mindenben”
(Spengler tanár úr)



2005. december

• Miért nem ütötte agyon Noé a két
szúnyogot?

• Ha a kínaiak az esküvô alatt rizst
szórnak, akkor a mexikóiak kaktuszt
dobálnak?

• Miért kell leszögezni a koporsókat?
• Ha a fekete dobozok törhetetlenek,

akkor miért nem olyan anyagból csi-
nálják az egész repülôt?

• Ha az összes többi bolygó holdjának
van neve, a miénknek miért nincs?

• Amikor az elsô órát beállították, mi-

lyen óra alapján állították be?
• Ha fürdés után tiszták vagyunk, ak-

kor miért kell kimosni a törölközôt?
• Ki auditálja azokat a cégeket, ame-

lyek az ISO auditokat végzik?
• Miért nyomogatja mindenki erôseb-

ben a távkapcsolót, ha merül az
elem?

• Miért húznak bukósisakot a kamiká-
zék?

• Ha semmi nem ragad a teflonhoz, a
teflon hogyan ragad a serpenyôhöz?

A TÁRSADALOM TALÁNYAI TUDÓSKLUB

ABAHÁZY KRISZTINA (8.A): 
PORTYÁN A TOPORTYÁN

12 13

Tanárok közt állítólag azt tartják szakbarbárnak, aki megbukna a kollégája tan-
tárgyából. Vágó Istvánnál a legnagyobbat eddig egy postás akasztotta, a világ-
sztár Gyôzike pedig csúnyán leégette a mûsort.
Nálunk most mindenki ingyenesen kipróbálhatja magát, sôt, a legjobbaknak
könyvutalványokat is fel tudunk ajánlani. A megoldások villámpostán várjuk
(arpadlapok@arpad.sulinet.hu).

1. Hogy hívják a nemrég leköszönt német kancellárt?
1 Angela Merkel X Joschka Fischer 2 Gerhard Schröder
2. Hol volt 1988-ban a nyári olimpia?
1 Atlanta X Szöul 2 Los Angeles
3. Melyik nemzett tánca a menüett?
1 ír X svájci 2 francia
4. Ki festette a Guernicát?
1 Picasso X Salvador Dali 2 Victor Vasarely
5. Ki mondta: „Cogito ergo sum”?
1 Descartes X Blaise Pascal 2 Julius Cesar
6. Milyen Nobel-díjat kapott Hevesy György?
1 kémiai X fizikai 2 orvosi
7. Mit talált fel Kandó Kálmán?
1 transzformátor X villanymozdony 2 gôzmozdony
8. Ki volt a valaha élt leghíresebb hegedûkészítô mester?
1 Stradivari X Paganini 2 Bösendorf
9. Milyen évszakban nyílik a vetôvirág?
1 tavasz X nyár 2 ôsz
10. Kinek van elsôbbsége körforgalomban?
1 a becsatlakozónak X a benne haladónak 2 a jobbról érkezônek
11. A Föld felületének kb. hány %-át foglalja el tenger?
1 48% X 59% 2 70%
12. Melyik országban élnek a csángók?
1 Románia X Magyarország 2 Moldova
13. Mirôl híres Ipolytarnóc?
1 palóc hímzés X vár az Ipoly partján 2 ôsállat lábnyomok
+1. Melyik város érseke volt pápasága elôtt II. János Pál?
1 Krakkó X Varsó 2 Lublin

„Nagyon könnyen megszoktuk az Árpádos életet, egyszerû volt beillesz-
kednünk”

(Kövesdi Kati és Vad Viki 11.d)

A toportyán éppen szokásos portyán
rátalál egy nyúlra.

Rögtön meg is nyúzza.
Megy tovább toportyán

a szokásos portyán,
találkozik Mikulással,

lezúzza egy fejrúgással.
Továbbmegy toportyán
a tó partján a portyán...

Zaba után álldogál,
majd korcsolyázni nekiáll.
Lead egy pár kilót hátha
csak utól ne érje a nátha.

Élesíti körmeit
hogy csak szelje köreit.

De éles körme léket vágott
utoljára így portyázott

a tó partján ott,
ahol ráfázott.

Ha úgy érzed, hogy elsõ irodalmi-képzõmûvészeti szárnypróbálgatásaidat szívesen
megosztod a többi árpádossal, örömmel várjuk a verseket, novellákat, rajzokat. Nem
biztos, hogy közöljük is, de lehet.
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Azt hiszem, ott érdemes kezdeni, hogy a
négyre kiírt elôadásoknak háromnegyed
négykor még se híre, se hamva, amikor a
Külsô Besugárzás befutott háromnegyed
négy után. Az elôadásokat – mint mindig –
megint a nagy elôadóban tartották, ahol
hangosítani kell, és ott persze mindig köz-
bejön valami probléma. Idén a hangosító
fiúk részben talán azért csúsztak ennyit,
mert nem voltak megfelelôen tájékoztatva
– igaz ez az én hibám is, és ráadásul nem
tudtuk, hogy megjöttek az új mikroportok,
amiket nem lehet úgy használni, hogy ki-
vesszük a dobozból, bedugjuk és már
megy is. De nézzük a jó oldalát a dolognak:
a sulinak van négy frankó mikroportja, és
ez mindenképpen jó. S végül negyed óra
késéssel megkezdôdhettek az elôadások,
amiket idén a DT néhány elôre megadott
szóval és egy-két kötelezô szereppel szabá-

lyozott. 
Eközben a kulisszák mögött a zenekar-

ok készülnek a koncertre, és a 11.a-s lá-
nyok készítik elô a büfét, hogy rengeteg
szomjas, éhes szájat betömhessenek. De
semmit sem sejtenek arról, hogy ma még
elképesztô dolgot fognak átélni.

Na vissza a gólyákhoz, akiknél nagy-
ban zajlanak a kevésbé színészi, inkább
humoros elôadások jelenetei. Persze itt-ott
még egy-egy baki is besegít a hatás elérésé-
ben. És jön a 7.a, akiknek teljes elôadását
nem is az osztály, nem az osztályfônök,
még csak nem is a magyar tanárjuk, ha-
nem egyetlen diák az osztályból írta – de a
tehetség meglátszik, mert az osztály tarolt
és elvitték a díjakat.

De emellett a koncertünk idôpontja ki
volt tûzve fél hétre, és hatkor én még sem-
mit nem láttam belôle, hogy mibôl fogunk

GÓLYABÁL A KULISSZÁK MÖGÖTT
koncertezni, mert ekkor még áramot sem
sikerült csiholni az ebédlôben. Hogy a ta-
nárok izgulhassanak, nem egyszer a bizto-
sítékot is levertük. Aztán Gyimesi tanár úr
megmentette a koncertet, és ezt köszönjük
neki. Ennyi azonban nem volt még elég:
nemsokára szembesültünk vele, hogy nem
hoztunk elosztókat, amikbôl – mint utóbb
kiderült – a suli is kifogyott a nyáron, és ez
elég kellemetlen probléma. Nem volt mit
tenni, kirobbantottuk Nagy Attila tanár urat
az elôadásokról, hogy ötleteljen velünk ar-
ról, ilyenkor mit tehetünk. Végül az ma-
radt, hogy a két méteres placcra beviszzük
az 50 méteres elosztókat és arra dugjuk az
erôsítôket. Ezt is sikerült megoldani. Na ne-
gyed hatra minden megoldódott, még egy
hangpróba és már kezdtük is.

De mindeközben egy olyan dolog tör-
tént, amit nem hiszem, hogy elfelejtenek a
lányok. Szóval két sütemény és egy csésze
tea között egyszer csak a hátuk mögött el-
tört egy víznyomócsô, és beterítette a ter-

met a víz. Ennek köszönhetôen aztán min-
denütt elkezdett ömleni a suliban a víz, ahol
lehetett. De nincs olyan helyzet, ami kifog-
hat az árpádos tanárokon, és még az este
szerencsésen megoldották a problémát.

Zsigmond Laci

„Szerintem nagyon jól sikerült beilleszkedniük. A gólyabál és az utá-
na lévô Árpád-klub, de fôleg a 0-tábor segítette ôket ebben”

(Paulik Tamás 12.b)

„Szerintem semmi különbség az árpádosok és a régi krúdysok kö-
zött, az egyik osztálytársam a Krúdyból jött, de ez semmilyen prob-

lémát nem jelent.” 
(Varga Virág, 9.c)
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Hollauer Rita (11.d) illusztrációja 
Arany János Ágnes asszony címû balladájához
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