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A Flórián tér elôtt – és a legtöbb forgalmas
keresztezôdésben – van egy állandó mûsor
csúcsforgalomban. Megunván a hosszú vá-
rakozást, 2-3 autó még behajt a sárgába, de
továbbmenni már nem tud. A keresztirá-
nyú forgalom zöldet kap, de moccanni sem
tud. Épp újra pirosra vált a lámpa, mikor
végre felszabadul az út, s ezt kihasználva
egy kamion gyorsan ismét elfoglalja a
keresztezôdést. Jönne végre egy villamos,
de viszonylag kevés esélye van kikerülni a
kamiont. És ez így megy tovább. Pedig ha
mindenki lemondana arról a még meg-
nyerhetô 2 méterrôl, legközelebb nem
vesztene 52 métert. De nem, embertársa-
ink sokan nemcsak önzôek, de még ki is
szúrnak magukkal (és a többi autóssal).

Valahogy így mûködik gimnáziumunk
büszkesége, a büfé. Pedig elôdeink évszá-
zadokkal ezelôtt feltalálták a sort a hasonló
szituációk igazságos, méltányos és kiszá-
mítható megoldására. Az aulában azonban

sort csak akkor látni, ha Tallár tanár úr rá-
szánja a szünetét a csak a-testemen-
keresztül módszerének tökéletesítésére.
Ilyenkor kivételesen annak a hetedikesnek
is reménye lehet egy hambira, akit addig
hatszor vágtak hátra a nagyobbak a sorban
(háromszor az elôzô, háromszor abban a
szünetben). Igaz, Ricsiék újabban ravaszul
két kiszolgáló-ablakot hoztak létre, s ezzel
még akkor is jelentôsen javítottak a helyze-
ten, ha ezek kissé keskenyek lettek, s így
egy Balaton-szeletet is szinte csak hosszá-
ban lehet kiadni.

Lezárult a félév, csak a megszokott
síszünet került idén márciusra. De nem baj,
mert ha a hideg idô folytatódik, talán még
az Árpád-napokat is fel tudjuk dobni egy
snowboard-bemutatóval. Mondjuk a sajá-
tos helyi szokások sze-
rint úgyis ez az a hét,
amikor garantáltan sen-
ki nem megy síelni. Ta-
valy abban is biztosan
egyedülállóak voltunk,
hogy az iskolai sítúra is
elkerülte a síszünetet.
Vagy – legyünk jóindu-
latúbbak – a síszünet
kerülte el a sítúrát.

JANUÁR
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A HÓNAP FOTÓJA

FIKTÍV TÉR 1.

MEGFEJTÉS

Látszólagos népszerûtlensége ellenére
elôzô számunkban hitet tettünk a Tudós-
klub folytatása mellett. Nos, a 2. forduló-
ra eggyel kevesebb megoldást kaptunk,
mint az elsôre. Így nem kellett sorsol-
nunk.

Mivel a tévés vetélkedôk közül is Vá-
gó Istváné a példaképünk, nem adjuk fel.
A most ki nem osztott nyereményekkel
már-már jackpot mennyiségû könyvutal-
vány nyerhetô. De az olvasói vissza nem
jelzéseket is egyfajta visszajelzésként ér-
tékelve igyekszünk az eltérô igényeket is
kiszolgálni, így kibôvítjük rejtvényrova-

tunkat. Érdeklôdôk az 5. és a 11. oldalra
lapozhatnak. Az író-olvasó kommuniká-
ció interaktivtását pedig egy valóságos
postaládával szeretnénk elôsegíteni (lap-
zártakor tervezés alatt), bár továbbra is
ajánljuk emailcímünket: 

aarrppaaddllaappookk@@aarrppaadd..ssuulliinneett..hhuu..
Még egy kérésünk-reményünk van:

szeretnénk bôvíteni a szerkesztôk körét.
Alkalmi és állandó szerzôket örömmel
fogadunk. Lehetséges témák? Bármi, de
különösen szívesen közölnénk beszámo-
lót, véleményt, kritikát az árpádos élet
minden eseményérôl.

TARTALOMJEGYZÉK
Január 1
A hónap fotója 2
A hónap kérdése 2
Januári megfejtések 3
Tanári interjú 4
Kép-Más 5
Mi leszel, ha nagy leszel? 6
Évfordulók 8
Aranyköpések 8
Vicc 9
Diák Murphy 10
Rózsaküldés 10
Wilágháló-ajánló 11
Rejtvény 11
Hogyan õrjítsük meg a fiúkat? 12
Tudósklub 13
Együttesek az iskolapadból 14
Árpád Galéria 16

Otthon töltöm, mert szobafogságban vagyok. (Zsiga, 9.a)

Most sajnos nincs jelölt, akivel töltsem, de ki tudja... (Kati, 11.d)

(fotó: Kristófy Dániel, 13.b)

A HÓNAP KÉRDÉSE

MMiitt  ccssiinnáállsszz  iiddéénn  VVaalleennttiinn--nnaappoonn,,  ééss  kkiivveell  ttööllttöödd  mmaajjdd??
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Mi volt a tanárnô véle-
ménye az Árpádról a tan-

év kezdése elôtt, és mi most
így fél év után?
• Tanári szempontból nem sokat vál-
tozott. Az igazgató úrral sokat beszél-
tem a tanév kezdése elôtt, így nem
igazán ért meglepetés. Azt tudtam er-
rôl a gimnáziumról, hogy erôs, olyan
igazi gimnázium jellege van, és az is
fontos számomra, hogy legyen szín-
vonala.

Diák szemszögbôl nem tudok túl
sokat mondani, csak amit az osztá-
lyomtól hallok. Eleinte nagyon féltek,
de mivel a tanárok sokat segítettek,
átvészelték az átmeneti idôszakot.
Azt hallottuk, hogy nagyon szereti a
természetet és hobbija a fényképezés.
Ennek persze meg is van a gyümölcse: a
folyosókon látható fotókiállítás. Van
valamilyen más hobbija is?
• Négy gyerek mellett nem igazán jut
idô másra... esetleg az éneklésre. Az

nálam szerelem. Néha közlekedés
közben is énekelek, persze leginkább
biciklizve, mivel a buszon ez eléggé
érdekes helyzet lenne.
Milyen zenét hallgat a tanárnô?
• Zene szempontjából mindenevô va-
gyok, bár ez három tizenéves mellett
nem is csoda. Hallottam már a Blink
182-tól kezdve a Simple Plan-en ke-
resztül Red Hot Chili Peppersig min-
dent, úgyhogy saját magam nem is
igen tudok zenét hallgatni, így inkább
énekelek a Budapesti Ifjúsági Kórus-
ban. Hetente kétszer járok el próbára,
és nagyon jó a társaság, a hangulat.
Milyennek tartja a mi kórusunkat?
• Röviden szólva másnak. Az Ifjúsági
Kórus nyilván képzettebb, de ha visz-
szagondolok a kórustáborra, a hangu-
lat hasonló.
Játszott a tanárnô valamilyen hangszeren?
• Igen, hegedültem, 9 évig.
Volt vagy van esetleg a tanárnônek pél-
daképe?

• Külön példaképem nem volt, mivel
olyan szüleim voltak, akikre fel lehe-
tett nézni.
Honnan jött az ötlet, hogy a tanári pá-
lyát válassza?
• Amikor kiköltöztünk Angliába, hato-
dikos voltam. Az édesanyám a kinti
magyar kolónián tartott kisdobos fog-
lalkozást, én meg segítettem neki.
Elôször kis elsôsöket tanítottam zené-
re, s ekkor tetszett meg a tanári pálya.
Van valamilyen kedves gyerekkori em-
léke?
• Egyik évvége felé a szomszédos fiú-
gimnáziumban egy Shakespeare mû-
vet adtak elô, és néhány osztálytársa-
mat elkísértem a válogatásra. Minden-
ki kapott egy szövegkönyvet, hogy
nyáron olvassuk át. Mivel unatkoz-
tam, gondoltam, megtanulom, és vé-

gül engem választottak. A tapasztalat
fantasztikus volt, s az is világossá vált
számomra, hogy színésznek azért ne
menjek.
Tudtuk, hogy a tanárnô vegetáriánus.
Honnan jött ez az ötlet?
• Egyszer kipróbáltam egy talpmasz-
százst, és ott mondta nekem a termé-
szetgyógyász, hogy a hús lerakódik az
izületekben. Késôbb elkezdtek fájni az
izületeim, orvoshoz is mentem vele,
de nem tudtak rajta segíteni. Ekkor
eszembe jutott, mit mondott nekem a
természetgyógyász, így némi elôké-
szület után teljesen lemondtam a hús-
ról. Most már lassan 12 éve nem
eszem húst.

az interjút készítette 
Havasi Petra & Thernesz Artúr

KÉRDEZD MÁSKÉNT

SAS ÉVA TANÁRNÕT
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KÉP-MÁS

ÚÚjj  rroovvaattuunnkkbbaann  sszzookkaattllaann  bbeeáállllííttáássbbaann  ffoottóózzootttt  ttáárrggyyaakkaatt  mmuuttaattuunnkk  bbee..
AA  kkéérrddééss  ccssaakk  aannnnyyii::  mmii  eezz??????

(fotó: Palaczky Botond)
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MI LESZEL, HA NAGY LESZEL?

Mindannyian borzongva emlékszünk
vissza kisgyerekkorunk bájosan mosoly-
gó szomszédasszonyaira, anyu vagy apu
általunk sosem látott „barátaira”, akik
harsány jókedvvel megállapították, hogy
mennyit nôttünk a legutolsó találkozás
óta, és megkérdezték, „Hogy megy a ta-
nulás?” vagy „Na és mi leszel, ha nagy le-
szel?”

Vérmérsékletünktôl függôen vagy
barátságtalanul morogtunk valamit az
orrunk alatt, vagy lelkesen rávágtuk,
hogy ûrhajós, orvos, mozdonyvezetô,
színész vagy valami hasonlót.

A címben említett kérdés a középis-
kola vége felé kezd megkerülhetetlenné
válni. A végzôsöknek február 15-ig visz-
szavonhatatlanul dönteniük kell, leg-
alábbis abban, hogy mibôl és milyen
szinten érettségiznek, és hogy melyik in-
tézményekbe adják be a jelentkezésüket,
de az alsóbb évfolyamosoknak sem árt,
ha elkezdenek gondolkozni azon, hogy
majd milyen szempontok szerint dönte-
nek.

A mai világban a legfontosabb kérdés
az, hogy mi lesz 3 vagy 5 év múlva, mi-
lyen elhelyezkedési lehetôségek lesznek
az adott diplomával. Ehhez néhány ön-
magáért beszélô adat: 

A fenti adatok azt mutatják, hogy bár
folyamatosan nô a felsôoktatásban tanu-
lók, és az ott diplomát szerzettek száma,
sajnos ezzel együtt a szellemi foglalkozá-
sú munkanélküliek száma is nô.

A felsôoktatási intézmények statiszti-
kái viszont egyértelmûen azt igazolják,
hogy a végzettek legjobb eredményt el-
ért 10-15%-a képzési területtôl függetle-
nül gond nélkül el tud helyezkedni (so-
kan már hallgató korukban). Mit jelent
ez? Ne gondolkozzunk akkor, ha vágya-
ink, képességeink és teljesítményünk is
olyan, amivel egy adott pályán sikeresek
és elégedettek lehetünk. Bízzunk ma-
gunkban és akkor biztos, hogy benne le-
szünk abban a bizonyos 10-15%-ban. 

Más a helyzet, ha bizonyos tantár-
gyakból elért jó eredmények alapján ke-
resünk továbbtanulási lehetôséget. Ek-
kor el kell döntenünk, hogy egyáltalán
milyen jellegû munkát végeznénk szíve-
sen, és milyen tárgyakat szeretnénk ta-
nulni. 

Bánjunk óvatosan az éppen felkapott
szakokkal. Tudnunk kell, például azt,
hogy a munkaerôpiacon már jelenleg is
igen nehéz elhelyezkedni „csak” nyelv-
tudással. A multinacionális cégek tucatja
alkalmaz nyelvtanári diplomával ren-
delkezôket titkárnôi munkakörben. Vi-
szont az is tény, hogy kommunikáció ké-
pes nyelvtudás (elsôsorban angol nyelv-
tudás) nélkül esélyünk sem lesz jó mun-
kahelyet találni. 

Lassan telítôdik a
pénzügyi-, marketing-,
reklám- és mûszaki
menedzser „piac” is.
Például a bankok
pénzügyi, gazdasági
oklevéllel rendelkezô
munkavállalókat alkal-

maznak telefonos pénzbehajtói munkára. 
Hasonló munkaerôpiaci helyzet vár-

ható a ma oly divatos kommunikáció
vagy pszichológia szakok esetében is.
Ugyanakkor a látszólag legkevésbé kere-
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sett szakokon is a végzettek legjobb 10-
15%-a könnyen el tud helyezkedni a
munkaerôpiacon, vagy az ösztöndíjas
doktori képzésben (un. PhD) tovább tud-
ja képezni magát.

Mik legyenek tehát 
a választás szempontjai?

1. Milyen jellegû munkát szeretnék vé-
gezni 3 vagy 5 év múlva?

2. Mit szeretnék tanulni 3 vagy 5 éven
keresztül?

3. Milyen lehetôségeim lesznek tanul-
mányaim alatt külföldi tanulmányok
folytatására?

4. Van-e lehetôségem az adott képzés so-
rán bekerülni a legjobbak közé?

5. Jelenlegi (középiskolai) eredményeim
alapján reálisak-e vágyaim?

Ha a fenti kérdésekre
egyértelmû

választ adtunk, akkor fog-
lalkozhatunk az alábbi

kérdésekkel:

6. Akarok-e vidéken tanul-
ni, vagy ragaszkodom a
fôvároshoz?

7. Szóba jöhet-e költségté-
rítéses képzés?

8. Ha nem sikerül oda bekerülnöm, amit
a legjobban szeretnék, mit jelöljek
meg az utolsó helyen, végsô lehetô-
ségként?

Az idén végzôsök igen nehéz helyzet-
ben vannak, ugyanis minden szakértô
szerint a tavalyi pontszámok semmiféle
fogódzót nem jelentenek a képzési rend-
szer változása miatt. Ezért csak a fenti
kérdések egyértelmû tisztázása után
kezdjünk el pontokat számolgatni, és ha-
sonlítgatni.

Természetesen választásunk helyes-
ségét kizárólag az idô fogja igazolja, de a
tévedés lehetôségét csökkenteni tudjuk
önismeretünk fejlesztésével, gondos
döntéselôkészítéssel és mindenre kiter-
jedô információgyûjtéssel.

A jelenlegi végzôsök-
nek jó döntést, sikeres
érettségit és felvételit kí-
vánunk, és reméljük,
hogy javítani fogják 
az Árpád Gimnázium
(egyébként 90% körüli)
felvételi statisztikáját. 

Karádi Magdolna
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Parasztbácsi a folyópar-
ton baktat a szekerével.
Ott van szolgálatban a

rendôr. A bácsi megkér-
dezi tôle:

– Biztos úr hol lehet itt baj nélkül átkelni
a szekérrel?
– Jöjjön csak bátyám majd megmutatom.
Itt nyugodtan áthajthat.
A bácsi úgy is tesz, de hamarosan elsüly-
lyed a szekérrel együtt. Erre a rendôr:
– Érdekes! A kacsáknak csak derékig ért.

***

– Frici, mondj egy tagadó mondatot!
– Gyuri megette az uzsonnámat.
– De hát hol van ebben a tagadás?
– Gyuri tagadja.

***

Pistike virággal köszönti fel a nagyma-
máját a névnapján. Mire a nagyi:
– Ó, igazán nem kellett volna ennyi virá-
got hoznod, amikor a kert is tele van vi-
rágokkal!
– Csak volt, Nagyi, csak volt.

***

Egy törpe erôlködik a cirkuszigazgató
szobájában:
– Kérem, vegyen fel, nem bánja meg,
fantasztikus a számom...
– Mi az?
– Üssön a fejemre egy kalapáccsal!
– Na ne szórakozzon velem!
– Na, nyugodtan, üssön a fejemre.
Az igazgató nem tud mit tenni, lesújt. A
törpe összeesik, ömlik a vér a fejébôl,
mentôk viszik kórházba. Három hónap
múlva csöngetnek az igazgatónál, ott áll
a törpe, szétveti a karját a magasba, s di-
adalittasan mosolyog:
– Tátátá–tááááá!

Pistike ül a buszon, mikor felszáll egy öreg
nénike, és odabiceg mellé.
– Néni, fáj a lába? – kérdezi Pistike.
– Igen, fáj.
– És a néni gyerekkorában átadta a helyét
az idôsebbeknek?
– Igen, kisfiam.
– Na látja, hát ezért fáj...

***

Ketten beszélgetnek Brazíliáról.
– Brazília? Á, ott csak foci és utcanôk vannak!
– Micsoda?!?! A feleségem is brazil.
– Öööö... és melyik csapatban játszik?

***

Székely ember meséli a sivatagi kalandjait:
– No, akkor jött az oroszlán, elô a kétcsövû
puskát, lövök, az egyik csütörtököt mond, a
másik is csütörtököt mond, hát akkor futás,
fel az elsô fenyôfára...
– Koma, a sivatagban nincsenek is fenyôfák!
– No, olyankor nem nézed azt, hogy van-e
vagy nincs.

***

NYELVI SAROK
Boss to the applicant:
– Can you operate a typewriter?
– Yes, sir, I use the Biblical system.
– ???
– Seek and ye shall find.
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11776688..  ffeebbrruuáárr  1155.. (238
éve történt): Elôször

készítettek és reklá-
moztak mustárt.

11881155..  ffeebbrruuáárr  33.. (191 éve tör-
tént): Elkezdte mûködését a világ elsô
sajtgyára Svájcban.
11883366..  ffeebbrruuáárr  2255.. (170 éve történt):
Samuel Colt szabadalmaztatta a róla
elnevezett Colt 45 nevû pisztolyt.

11887799..  ffeebbrruuáárr  1199..
(127 éve történt):
Thomas A. Edison
amerikai feltaláló
megkapta a szaba-
dalmi védelmet, a fo-
nográf (hangíró) ne-
vû készülekre.

11990077.. ffeebbrruuáárr  2222..  (99 éve történt):
Elôször használtak taxiórát Londonban.
11993300..  ffeebbrruuáárr  2266..  (76 éve történt): Üzem-
be helyezték az elsô piros-zöld közlekedé-
si lámpát Manhattanben.

11997711..  ffeebbrruuáárr  66..  (35 éve történt): Elôször
ütöttek el golflabdát a Holdon. Az ütést
Alan Shepard végezte.
11998899..  ffeebbrruuáárr  1144..  (17 éve történt): Mûköd-
ni kezdett az elsô mûholdas telefon szol-
gáltatás.
11999977..  ffeebbrruuáárr  2233..
(9 éve történt): Skóciá-
ban tudósok bejelentet-
ték, hogy sikeresen
klónoztak kifejlett em-
lôsállatot. Létrehoztak
egy bárányt, amelyet
„Dolly”-nak neveztek el.
22000000..  ffeebbrruuáárr  2299.. (6 éve történt): Amerikai ku-
tatók bejelentették, hogy olyan chipet fejlesz-
tettek ki, amelyet a szilíciumrétegek mellett
emberi sejtek alkotnak.

VICCEK
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Hadd aludjon a Chris-
tian, ha álmos, leg-

alább csöndben van és
nem zavar senkit. 

(Vankó Péter)
Szomjas a szivacs! Miféle sivatagi álla-
potok ezek?! (Mikusi Imre)
Lassú futás közepes tempóban! 
(Tallár Tamás)
A szemipermeabilis még mindig jobb,
mint az egynapos ôszi szünet! 
(Kovács Judit)
Kiüríttetem a termet! Jaj, azt nem! Szét-
ültetlek! (Orosz Erzsébet)
Örömmel konstatálom akkor, hogy
mindenki él. (Kis Róbert)

– Kérdezhetek a 2-esért?
– Igen. 
– Beírhatom a kettest? 
(Simon Péter)
– Hová rakjuk az alanyt?
– Legelôre. 
– A legelôre a birkákat tereljük. 
(Enyedi Anikó)
Ez nagyon tetszik! Persze, mert én taní-
tottam! (Számadó László)
Kedves Dóri, hát Isten hozott a paradi-
csomban, fiam! (Gärtner István)

Továbbra is várjuk a gyöngyszemeket a
saját gyûjtéseitekbôl, ide: 

aarrppaaddllaappookk@@aarrppaadd..ssuulliinneett..hhuu

ARANYKÖPÉSEK

ÉRDEKES FEBRUÁRI ÉVFORDULÓK
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AA  KKEEZZDDÉÉSS  ÖÖNNBBIIZZAALLOOMM--BBEEFFOOLLYYÁÁSSOOLLÓÓ  TTÖÖRRVVÉÉNNYYEE
Akár az „A” , akár a „B” csoport kérdései a könnyebbek, Te mindig a másikban fogsz
ülni.

AA  FFEELLKKÉÉSSZZÜÜLLÉÉSS  PPAARRAADDOOXXOONNAA
1. Amit utoljára néztél át az anyagban, nyomát se találod a dolgozatban.
2. Amibe véletlenül – vagy mert nem volt rá idôd – egyáltalán nem néztél bele, 70%-a

lesz a kérdéseknek.
Folyománya: 30% már réges-rég elégtelen.

AA  TTAANNKKÖÖNNYYVVEEKK  ÉÉRRTTEELLMMEEZZÉÉSSÉÉNNEEKK  AAXXIIOOMMÁÁJJAA
A tankönyvek általában kis- és nagybetûs részbôl állnak. 
Értelme: A nagybetû a lényeg, a kisbetû a dolgozatkérdés.

MMEEGGFFIIGGYYEELLÉÉSS  AARRRRÓÓLL,,  HHAA  VVAALLAAMMII  JJÓÓLL  SSIIKKEERRÜÜLL((NNEE))
Ha jól sikerült a röpdolgozatod és úgy kéne a jó jegy, mint egy falat kenyér
a) Senkiét sem osztályozzák le. 
b) A beszedés után csak minden ötödiket értékelik, s persze Te nem kerültél ezek közé.
c) Csak azt hitted, hogy jól sikerült a röpdolgozatod.

AA  DDOOLLGGOOZZAATTFFAAJJTTÁÁKK  MMEEGGFFOORRDDÍÍTTHHAATTAATTLLAANN  EELLLLEENNTTÉÉTTEELLEE
1. A kisdolgozatra nagy jegyet adnak.
2. A nagydolgozatra viszont NEM adnak kis jegyet.

Gyûjtötte (Gálik Péter Diák Murphy címû mûvébôl) Thernesz Artúr

DIÁK MURPHY (2. RÉSZ)

VALENTIN-NAPI RÓZSAKÜLDÉS

Idén a barátommal, de eddig még nem volt senkim Valentin-napon,
úgyhogy ez lesz az elsô, amit kettesben töltök valakivel. (a 10.a-ból)

Tavaly nem töltöttük együtt, mert elment síelni a barátnôm, lehet,
hogy idén is elutazik, de azért bízom benne, hogy majd megünnepeljük va-
lahogy. (Mogyi)

Küldj rózsát barátnôdnek, barátodnak, kiszemeltednek, titkos
szerelmednek, múzsádnak, kutyádnak, cicádnak, vagy akár saját
magadnak!
A kiszállítók (Krámer Lili, 10.a és Pomázi Anna, 11.a) üzenetkéz-
besítést és szükség esetén teljes titoktartást vállalnak!
Jelentkezz náluk február 10-ig (péntek), add meg választottad ne-
vét, osztályát, az üzenet szövegét, esetleges titoktartási kérelme-
det és fizess be 700 Ft-ot! Ugye a dátumot mondanunk sem kell?

Krámer Lili, Pomázi Anna

IIssmméétt  iitttt  vvaaggyyuunnkk  ééss  iiss--
mméétt  mmeeggmmuuttaattjjuukk  nneekk--
tteekk  aa  nneett  ssookkaakk  sszzáámmáárraa
eellffeelleeddeetttt,,  vvaaggyy  ssoohhaasseemm

hhaasszznnáálltt  oollddaalláátt..
A nátha-megfázás combo

és a Windows® “Abnormal prog-
ram termination” hibaüzenetei (melyektôl
az ember köztudottan falra mászik) ellené-
re: hónap honlapja #2.
Eme kis alliteráció után lássuk, mit is tarto-
gat nekünk a Web Warázslatos Wilága!
Régi, tárhelyes, de a miénk, magyaroké!
Ezen a honlapon sok érdekességet olvas-
hatsz, például a fáraó átkáról (búúú...), a
Nazca-rejtélyrôl vagy kedvenc tantárgyad-
ról, a matematikáról. Fellelhetôek itt kü-
lönféle matekos kuriózumok (2+2=5,
kétféle bizonyítással), számolási trükkök,
tuti nyerô tippek szerencsejáték-megszál-
lottaknak, de ha a kört szeretnéd négyszö-
gesíteni (a megoldásokat várjuk a szerkesz-

tôség e-mail címére), akkor is ez a Te olda-
lad. Rengeteg anyag van a különbözô
élôlényekrôl: Ha tudni szeretnéd, mi az a
“szitatunga”, nos, csek it áut, ahogy mon-
dani szokták. Bizonyára mindenki tudja,
hogy a reklámokban néha (gyakran) orbi-
tális hülyítések hangzanak el. Ezekbôl, és a
reklámpropagandák érdekesebbjeibôl is
találunk egy kis kollekciót – és magyaráza-
tot – a szájton. Történelem, rejtély, részle-
tek az MTI híreibôl, és még sok minden
más. De nem szeretnénk lelôni a poént: jön
a konklúzió. Szumma szummárum: min-
den, ami érdekes, egy helyen.
http://beluard.freeweb.hu/
http://www.erdekességek.hu/
http://www.érdekes.hu/

Palaczky Botond 
& Petz Tamás

Több nagy írónk egyik kedvenc idôtöltése volt, hogy egymás nevébôl anagrammákat
gyártottak: a betûket összekeverve újabb értelmes szavakat hoztak létre. Ennek legna-
gyobb mestere Karinthy Frigyes volt, aki például saját nevébôl készítette a HIRES IGY
FIRKANT anagrammát. Ezeknek a megfejtése néha nem is olyan könnyû. Mi most a
tanári kar öt jeles tagjának nevével játszadoztunk el. Várjuk a megfejtéseiteket.

BAJLÓDÁSSAL IGÉNYE ÍRNI
FEJ IZZÓ KINCS

ÉSZTER BESOROZ
BIRS IRTÓ MEGYE

KÖTELEZÔ MAI SASORR

ANAGRAMMÁK
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A 3. forduló megoldásait is villámpostán várjuk 
(arpadlapok@arpad.sulinet.hu).

11..  KKii  kkiiáállttoottttaa  kkii  aa  MMaaggyyaarr  KKöözzttáárrssaassáággoott  11998899..  ookkttóóbbeerr  2233--áánn??
1 Antall József X Pozsgay Imre 2 Szûrös Mátyás
22..  MMeellyyiikk  kklluubbbbaall  nnyyeerrtt  BBaajjnnookkccssaappaattookk  EEuurróóppaa  KKuuppáájjáátt  ((BBEEKK))  PPuusskkááss  FFeerreenncc??
1 Honvéd X Real Madrid 2 Ferencváros
33..  HHáánnyy  88000000  mméétteerrnnééll  mmaaggaassaabbbb  hheeggyyccssúúccss  vvaann  aa  vviilláággoonn??
1 kilenc X tizennégy 2 hoszonkettô
44..  MMiitt  jjeelleenntt::  „„aalleeaa  iiaaccttaa  eesstt””??
1 Jaj a legyôzötteknek! X Az állam én vagyok. 2 A kocka el van vetve
55..  MMii  aa  ffôôvváárroossaa  LLííbbiiáánnaakk??
1 Tripoli X Teherán 2 Rabah
66..  MMiikkoorr  nnyyíílltt  mmeegg  aazz  eellssôô  MMaaggyyaarr  NNeemmzzeettii  SSzzíínnhháázz??
1 1923-ban X 1896-ban 2 1837-ben
77..  KKii  ffeesstteettttee  AAzz  uuttoollssóó  vvaaccssoorraa  ccíímmûû  ffrreesskkóótt??
1 Leonardo X Micelangelo 2 Raffaello
88..  TTiisszzttaa  iiddôôbbeenn  kkbb..  hháánnyy  ccssiillllaaggoott  lláátthhaattuunnkk  aazz  ééggeenn??
1 közel 1000 X 3000 2 7-8000
99..  KKii  ttaalláállttaa  ffeell  aa  ddiinnaammóótt??
1 Jedlik Ányos X Alfred Nobel 2 Edison
1100..  KKii  íírrttaa  AA  kkéékksszzaakkáállllúú  hheerrcceegg  vváárraa  ccíímmûû  ooppeerráátt??
1 Wagner X Bartók 2 Verdi
1111..  MMeekkkkoorraa  aa  mmeeggeennggeeddeetttt  lleeggnnaaggyyoobbbb  sseebbeesssséégg  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  aauuttóóúúttoonn??
1 120 km/h X 110 km/h 2 100 km/h
1122..  KKbb..  hháánnyy  lliitteerr  vvéérree  vvaann  eeggyy  eemmbbeerrnneekk??
1 5-6 X 8-10 2 14-15
1133..  KKbb..  hháánnyy  llaakkootttt  tteelleeppüüllééss  vvaann  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn??
1 2200 X 3000 2 3600
++11..  MMeellyyiikk  oorrsszzáágg  ffeennnnhhaattóóssáággaa  aalláá  ttaarrttoozziikk  GGiibbrraallttáárr??
1 Spanyolország X Marokkó 2 Nagy-Britannia

AA  22..  ffoorrdduullóó  mmeeggoollddáássaaii::    11,,  22,,  22,,  XX,,  XX,,  22,,  22,,  XX,,  22,,  11,,  XX,,  XX,,  22  ++11
11.. Jelcin volt az elôzô orosz államfô 22.. 1954-ben vesztettük el a foci VB-döntôt a né-
metek ellen 33.. négy feleséget engedélyez a mohamedán vallás 44.. Kálvin követôi a re-
formátusok 55.. a Dunántúl legmagasabb csúcsa az Irott-kô 66..  az MTA jelenlegi elnöke
Vizy E. Szilveszter  77.. Magyarország nem szerzett aranyérmet a téli olimpiákon 
88.. Fleming találta fel a penicillint 99.. J. S. Bachnak 20 gyermeke volt 1100.. Legújabb
nemzeti parkunk az ôrségi 1111.. Alfred Hitchcock rendezte a Maradakat 1122.. egy láb (30
cm) 12 hüvelyk (2,54 cm) 1133.. a normál A hang 440 Hertzen szól ++11.. egy repülôgép
kb. 17 év alatt tenné meg a Föld-Nap távolságot

1. RÉSZ: CSAK FIÚKNAK

HOGYAN ÔRJÍTSÜK MEG A LÁNYOKAT?
TUDÓSKLUB

11..  Beszélj sokat a szakmádról. A leglehetet-
lenebb pillanatokban is (pl. jegygyûrûvásár-
lás közben). Sértôdj meg, ha nem érdekli.
22.. Tegyél folyamatos erôfeszítéseket, hogy
bevond a lányt a hobbidba. Pl. motorszere-
lés, sziklamászás. Sértôdj meg, ha nem ér-
dekli.
33.. Újságold örömmel, ha újabb térképbolt
nyílt a városban. Javasold, hogy vasárnap
délután nézzétek meg együtt. Sértôdj meg,
ha nem érdekli.
44.. Vigyél ajándékba mûholdfelvételeket.
Ragaszkodj hozzá, hogy tegye ki a szobájá-
ban. Kérdezz rá, ha nem látod.
55..  Vállalj el olyan munkát, amin már az ele-
jén látszik, hogy folyamatosan nógatni kell
téged miatta. Kérd meg, hogy nógasson.
66..  Bántódj meg, ha nógat.
77.. A felelôsségre vonások, kisebb szemre-
hányások megelôzésére hajtogasd folya-
matosan, hogy tudod, hogy te egy önzô,
szemét, lusta gazember vagy, és meg sem
érdemled az illetô hölgyet. Nézz bután és
bánatosan, mint a Micimackóban a Füles.
88.. Felejtsd el még a saját névnapodat is.
Szervezz arra az estére sörözést a haverok-
kal. Csodálkozz otthon, hogy mi ez a torta a
hûtôben.
99.. Meséld el, hogy anyád hogyan vágja a
hagymát, milyen húst vásárol a hûtôben, és
mennyire süti át a bélszínt.
1100.. Társaságban kérdezz rá, hogy van a
hasmenése.

1111.. Tréfásan húzz egyet a fenekére, amikor
négykézláb sósavval súrolja a fürdôszobát.
Mentegetôzz, hogy merô szeretetbôl tetted.
1122..  Mindennap ígérd meg, hogy most már
tényleg elégeted azt a három doboz szerel-
meslevelet, amit különbözô nôktôl kaptál
az elmúlt években. Felejtsd is el azonnal.
1133..  Ragaszkodj két agyonmosott régi inged-
hez. Csak azokat hord felváltva, akkor is, ha
három újat kapsz tôle Karácsonyra.
1144.. Hívd fel, hogy beugranál ebédelni, és
három barátodat is hozod, félóra múlva ott
lesztek. Kérdezd meg, hogy ugye örül.
1155.. Vágj ôrült pofákat és grimaszokat a vil-
lamosmegállóban, mikor felszállt és elbú-
csúzott.
1166..  Húzkodd fel a szoknyáját, esetleg fog-
dosd a mellét autóbuszon, utcán,
mozgólépcsôn, parkban. Bántódj meg, ha
rád szól. Hajtogasd, hogy szereted.
1177.. Mondd, hogy neked nagyon tetszik az a
kis pocak, amit növesztett. Igazán szexi.
1188.. Családi életben mindenben érts egyet
leendô apósoddal. Utána jegyezd meg,
hogy milyen szimpatikus neked az öregúr.
1199.. Kérdezd meg, hogy betétet, tampont
vagy vattát használ-e. És hogy hogy is van
ez az egész.
2200.. Mesélj olyan vicceket, amit csak szak-
mabeliek érthetnek. Nevess rajta jóízût,
majd tanítóbácsis stílusban magyarázd el
neki.
(folytatása a következô számban)
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Itt ülünk a Jawbreakers tagjaival,
Spányik Péterrel (11.a) és Práznek Ta-
mással (11.d), hogy leteperjük ôket
kérdéseinkel.
Hogyan és mikor alakult az együttes és
pontosan hány tagot számlál?
• Két és fél éve Tankcsapda koncertre
volt jegyünk, de még elôtte beugrot-
tunk Petihez, s itt kiderült, hogy mind
a ketten gitározunk. Rá két héttel Peti
felhívott, hogy gondjai vannak a zene-
karával, és hogy nem akarok-e alapíta-
ni egy együttest. Az elsô két próbán a
basszusgitáros és a dobos mindig más
volt, mert nem találtuk az igazit. Tehát
ketten indultunk neki a zenekarral,
késôbb Peti összeszedett három do-
bost kipróbálásra: egy 35 éves csávót,
egy csajt és egy 14 éves kisgyereket.
Amikor meghallottuk a kissrácot ját-
szani, rögtön leesett az állunk, és még
azóta is ô a dobos. A basszusgitáro-
sunk, Dugó egy elég fura figura. Ha az
ember megkérdezi, hogy mit gondol
az életrôl, ezt válaszolja: ,,Hallod arc,
nem pálya!”

Honnan származik a nevetek és mit je-
lent?
• Az elsô néhány hónapban legalább 8
nevünk volt, mint például „The Cand-
les”. Egyszer rákerestünk egy interne-
tes szótárban a kemény és a zúzós sza-
vakra, majd így találtunk rá a
Jawbreakers nevû angol cukorkára,
ami egy nagyon kemény kicsi kerek
cukorka. Megkóstoltuk és borzalmas
íze mellett még állkapocstörô is volt, s
innentôl kezdve rögtön tudtuk, hogy
ez lesz a mi nevünk, mert mi is olyan
zúzósan játszunk, mint ahogy a cukor-
ka töri az állkapcsot.
Milyen zenei stílust képviseltek?
• Leginkább Trash Metalt játszunk. A
nagy példaképeink számait dolgozzuk
fel általában, mint például Pantera,
Sepultura, Slayer és a Metallica.
Vannak-e saját számaitok, ki írja ôket
és milyen nyelven?
• Általában mi ketten írjuk ôket,
elôször a zenét, majd a szöveget. Csak
egy magyar számunk van, a többi
mind angol. A számaink fôleg a láza-
dásról szólnak. 
Milyen a zenei múltatok?
PPéétteerr:: • Nyolcadikban gitártanárhoz
jártam, majd találkoztam Prézzel és
azután egymást oktatgattuk.

TTaammááss:: • Nagyon régen popot és rap-
et hallgattam, majd apukám által meg-
szerettem a rockzenét. Négy évet zon-
goráztam, majd szájharmonikáztam,
és végül – még most is – gitár tanárok-
hoz járok.
Van-e valaki, akinek sokat köszönhet-
tek, és van-e saját próbatermetek?
• Préz apjának, a rockos, technikus
metálfaternek nagyon sokat köszön-
hetünk, mindig segít a koncertek han-
gosításában és a cuccok hordozásá-
ban. Éppen mostanában próbálkozunk
a saját próbateremmel, már megvan a
hely és a felszerelés is, már csak össze
kell dobni és rázni a helyet.
Vannak-e összetûzések a bandán be-
lül, s ha igen, miért?

• Természetesen vannak, de az az ér-
dekes, hogy köztem és Peti között so-
sincs vita, viszont a basszusgitárossal
és a dobossal gyakran összeveszünk
azon, hogy mit játszunk. De végül
mindig kibékülünk.
Hol szoktatok fellépni és mik a tervei-
tek a jövôre nézve? Miért nem léptetek
még fel az iskolában?

• Elsôsorban azért, mert az a zene,
amit mi játszunk, nem tetszene min-
denkinek, tehát nem nagyon lenne si-
kerünk. Egyébként visszajáró fellépôk
vagyunk a Rocktogonban, sôt a leg-
utóbbi koncertünk majdnem csúcsot
döntött, 220-an váltottak rá jegyet.
Léptünk már fel Tiszakécskén, Vörös-
lyukban és Esztergomban is. Sôt most
nyáron lehetôséget kapunk egy moto-
ros fesztiválon való fellépésre. Termé-
szetesen CD-t is tervezünk. Mindket-
tônk nagy álma az, hogy a zenélésbôl
éljünk meg.

,,,,AA  JJaawwbbrreeaakkeerrss  zzeenneekkaarr  nnaaggyyoonn  uuttááll--
jjaa,,  hhaa  vvaallaakkii  eellmmúúlltt  1188  éévveess  

ééss  aazztt  hhiisszzii  mmaaggáárróóll,,  
hhooggyy  ôô  bbáárrmmiitt  mmeeggtteehheett!!””  

A cikket elkövette: 
Havasi Petra és Tóth Barna

EGYÜTTESEK AZ ISKOLAPADBÓL

JAWBREAKERS

15

Nem szoktam ünnepelni a Valentin-napot. Évekkel ezelôtt február
közepén még kaptam tanítványaimtól szívecskés leveleket, a világ

legjobb tanárának címezve. Most már valószínûleg a nálam fiatalab-
bak pályáznak erre a címre. Azért tudom, hogy mikor van ez a névnap,

mert keresztapám Bálint. (Számadó László)
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ÁRPÁD LAPOK
AAzz  ÁÁrrppáádd  GGiimmnnáázziiuumm  iisskkoollaaúújjssáággjjaa..  

Az Árpád Gimnázium iskolaújságja. MMeeggjjeelleenniikk:: kb. havonta. EEmmaaiill:: arpad@arpad.sulinet.hu. 
ÍÍrrttáákk  ééss  rraajjzzoollttáákk:: Dunai Barbara, Havasi Petra, Kristófy Dániel, Palaczky Botond, Petz Tamás, Rudnay

Lilla, Thernesz Artur, Tóth Barna, Zicsi Zsuzsanna, Zsigmond László. FFeelleellôôss  ttaannáárr:: Koncz Levente.
NNyyoommddaaii  eellôôkkéésszzííttééss::  Press GT Kft., 1139 Budapest, Üteg u. 49., Tel.: 349-6135, Fax: 452-0270,

Email: info@pressgt.hu. TTeerrvveezzééss::  Gula Annamária. 
NNyyoommddaaii  kkiivviitteelleezzééss::  Ritter Nyomda. FFeelleellôôss  vveezzeettôô::  Ritter Gábor.

ÁRPÁD GALÉRIA

Egy perui sírból került elô egy szövött rituális kesztyû, amely a 8. századból való. Má-
gikus, bajelhárító szerepe lehetett, erre a rajta levô szövött ábrázolásokból lehet kö-
vetkeztetni. A Brooklyn Múzeum ôrzi New Yorkban. A rajz órai feladat szerint a saját
kéz körülrajzolásával, személyes jelekkel, színekkel és formákkal egyéni fantáziavi-
lágot kellett teremteni a varázslás témájához kapcsolódva.

Fónagy Mogyorós Júlia (7.a) munkája


