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I. évfolyam, 7. szám

ÁPRILIS
A hónap fénypontja (ha a hosszú hétvégénél csak egy sóhajtásnyival hosszabb tavaszi szünetet nem számítjuk) az Árpád Napok voltak. A kezdô osztályok színdarabbemutatói közül egyértelmûen a Ludas
Matyiban volt legmagasabb a poén/m2
arány – de nem csak ezért érdemelte meg
a 7.b osztály az elsô helyet. A másik három
darab is értékes volt, felülmúlva a sokéves
átlagot. A közönségszavazás végeredménye meglepetés volt, egyesek újraszámolást is követeltek. Valami visszaélés talán lehetett, mert egyedül én négy szavazólapot
kaptam az azokat lelkesen osztogató 8.bsektôl. (Ezeket igazságosan használtam fel!)
A kedd és a szerda a matek háziverseny
után is sok érdekes programot biztosított.
Nem kellett sasszemû megfigyelônek lenni
annak felismeréséhez, hogy sokan nem az
elôadások címe, hanem az idôpontja alapján választottak. Így aztán egyes délutáni
programokat akár a portásfülkében is megtarthattunk volna, még úgy is maradt volna
üres hely; egy jó délelôtti idôpontban pedig
ha kínaiul olvasnának fel részleteket az
Odüsszeiából, akkor is pótszékeket kell bevinni az összenyitható 207-208-asba.
A ballagás hozott néhány újdonságot.
Az épület akkora lett, hogy aki nem volt

megfelelô edzettségi állapotban a tizenkettedikesek közül, annak komoly izomláza
támadhatott, mire kiért az Amfiteátrumba.
Az is izgalmassá tette az estét, ahogy a
szülôk vadászták a gyermekeiket, mert a
négy osztály most végre ötféle különbözô
útvonalon járhatta be az iskolát. Néhányan
újradefiniálták az ünnepi öltözék fogalmát
is: szakadt farmer, sort, póló, tornacipô biztosította a szükséges változatosságot. Kérdés persze, hogy a vendégeink is értékelték-e ezt a sokszínûséget.
Ami minket illet, egyelôre mi is búcsúzunk – remélhetôleg csak ôszig. Hülyén
nézne ki, ha saját szerkesztôségi vállunkat
nagyon megveregetnénk, ezért csak annyit
szögezzünk le, hogy bár sokan nem hitték,
hétszer végül is megjelentünk, ami
elôdeinknek néha csak 3-4 év alatt sikerült.
És bízunk benne, hogy tetszett.
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A HÓNAP FOTÓJA:
„TORONY! ELVÉTETTÜK A LESZÁLLÓT...”

MEGFEJTÉS
Az anagrammákat Taraszovics Ágnes (11.a)
helyesen fejtette meg.
A Tudósklubra 27 megoldást kaptunk.
Közülük 12 találatot ért el Had Zita és Szabó Kata (10.b), valamint Bezzeg Mihály,
Biró Zsuzsi és Mayer Miklós (10.a), jutalmuk könyvutalvány.
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(a www.fotozz.hu weboldalról)

A HÓNAP KÉRDÉSE
Büszkén mondhatjuk, hogy az Árpád Lapok elérte az egyéves kort.
Hogy elég színvonalas, érdekes, szórakoztató-e, azon lehet vitatkoz ni, de tény, hogy ez az eddigi leghosszabb életû iskolaújság. Ebben a
hónapban megkíséreltünk egy közvélemény kutatást a lapról. Ki mit gondol
róla, és milyen tanáccsal tud szolgálni a szerkesztôség számára? Köszönik
egész éves együttmûködéseteket a rovatvezetôk: Dunai Barbara és Zicsi Zsuzsanna.
„Egész színvonalasnak tartom az eddigiekhez képest. Megfelelô tartalomhoz
megfelelô forma társul. Az iskolai élet híreit viszont hiányolom.” (Orosz Erzsébet tanárnô)

„Tök jó, hogy színes. Érdekesek a cikkek, fõleg a Kérdezd másként
tetszik.” (Baji Zsolt, 8.b)
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KÉRDEZD MÁSKÉNT
PÖDÖR LÁSZLÓ TANÁR URAT
Ebben a hónapban iskolánk legfiatalabb, pályakezdô tanárát faggattuk ki.
Hogyan került az Árpád Gimnáziumba?
– Végül is a véletlennek köszönhetô. Tavaly végeztem a Pázmány bölcsészkarán, s mint minden pályakezdô tanár,
sok helyre beadtam a jelentkezésemet,
így látatlanban az Árpád Gimnáziumba
is. Szerencsére az iskolabôvítésnek
köszönhetôen szükség volt némettanárra.
Milyenek az eddigi tapasztalatai az iskolában? Milyen a kapcsolata a diákokkal?
– Sok viszonyítási alapom tanárként
még nincsen, mivel ez az elsô munkahelyem.
S a dolgok változtak azóta, hogy én diák
voltam, igaz, az nem volt olyan régen.:-)
Mondjuk a diákok picit többet megengednek maguknak mostanában, mint
amennyit én meg mertem volna. Függetlenül ettôl abszolút semmi bajom
nincsen a diákokkal, fôleg emberileg,
úgy érzem, hogy kifejezetten jó viszonyban vagyok velük. Más kérdés, hogy
szakmailag nem mindig felhôtlen és

gyümölcsözô az együttmûködés. Remélem, hogy ezen még lehet javítani és változtatni.
Emlékszik a tanár úr esetleg valami régi
diákcsínyre?
– Igazából ilyet nem tudok mondani, általában én olyan rendes fiú voltam a
gimnáziumban, semmi balhét nem csináltam.
S fordítva?
– Mint elszenvedô alany? Hála Istennek
még nem tapasztaltam meg, de attól félek, hogy ez sem fog elkerülni túl sokáig. :-)
Melyik gimnáziumba járt a tanár úr? Hol
töltötte gyerekkorát?
– Sopronba jártam gimnáziumba, a Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceumba.
Hogy került Budapestre?
– Az egyetem itt van a közelben, Piliscsabán. A baráti köröm, illetve a barátnôm is ideköt.
Miért választotta a tanári pályát?
– Már általános iskolában is ezen gondolkoztam. Ne kérdezzétek, miért, mert
ezt tényleg nem tudom megmondani,
egyszerûen csak vonzott. Kíváncsi vol-

tam, hogy milyen a másik oldalról az iskola.
Miért pont a történelem és a német szakot választotta?
– A történelem mindig is a kedvencem
volt, a németet pedig részben azért választottam, mert a magyar-osztrák határon laktam, s úgy gondoltam, hogy az
még hasznos lehet. Akkor még nem gondoltam arra, hogy egyetem után itt maradok Pesten.
Mivel tölti szívesen a szabadidejét?
– A munka mellett nem sok idôm marad, de viszonylag gyakran kirándulok a
barátaimmal vagy a barátnômmel. Szoktam internetezni, nem csak munka miatt, hanem szórakozásként is, akár híreket, akár egyéb dolgokat keresgélek. Tévézni nem szoktam túl gyakran.
Milyen a tanár úr zenei ízlése?
– Elég változatos, a hangulatomtól is
függ, hogy milyen zenét hallgatok. Szeretem a modernebb technós irányzatot,
de ettôl függetlenül nem vetem meg például a Rammsteint. Széles a paletta, így
fogalmaznék.
Szeret olvasni, van esetleg kedvenc
könyve? Kedvenc filmje?
– Filmre kapásból a Gyûrûk urát mondanám. Mostanában olvastam és nagyon
tetszett Máraitól A gyertyák csonkig égnek. Szeretem általában a történelmi jellegû regényeket.
Szokott színházba járni a tanár úr?
– Igen, van bérletem a Vígszínházba. Mióta felköltöztem, szerencsére több
lehetôségem van színházba járni. De a
tapasztalataim vegyesek: volt, amikor
majdnem felálltam s kimentem a darab
közben, olyan rossz volt; de volt, ami kifejezetten tetszett. Itt is elsôsorban a tör-

ténelmi drámákat kedvelem és a vígjátékokat.
Mi a véleménye az Árpád Napokról? Milyen programokon vett részt?
– Összességében egy nagyon jó ötletnek
tartom ezt a rendezvényt. Kifejezetten jó
programok voltak szerintem, bár nem
mindegyikre tudtam elmenni, ami érdekelt volna, a kötelezettségeim miatt. Én a
Goethe kiállítás és a nemzetiségi német
verseny szervezésében vettem részt, ez a
keddi napot érintette. Szerdán volt
lehetôségem elôadásokra beülni, volt itt
extanárom az egyetemrôl, akinél vizsgáztam gazdaságtörténetbôl, Botos Katalin tanárnô. Jó volt vele újra találkozni és
beszélgetni egy kicsit.
A tanár úr iskolájában is voltak hasonló
rendezvények?
– Az én gimnáziumom egy egyházi iskola volt, ott a lelki élet, a vallás kicsit nagyobb szerepet játszott. Iskolanapok ott
is voltak, de közel sem ilyen nagyszabású és sokszínû, mint itt.
Havasi Petra, Rudnay Lilla

„Nekem nagyon tetszik. A fényképes szám sokat segített a többiek
megismerésében. Egyébként jónak tartom a Kép-Más-t és az Aranyköpéseket. És persze vicces régi képeket látni a tanárainkról. Az iskolai
sportéletrôl lehetne benne cikk.” (Tóth Máté, 9.c)
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IRODALOM
Az idei vers- és novellaíró pályázat elsô díjas novelláját közöljük.

KAPOCS
Egyedül is mehettem volna a „látogatásra”, de magamnak is nehezen mertem bevallani, hogy nem mernék egyedül odamenni.
Már húsz éve nem láttam anyát, teljesen eltüntettem az életembôl a baleset óta. Félek a
visszautasítástól, de legjobban a közönytôl. Elképzelhetô, hogy olyan lesz velem, mint
egy idegennel, talán ha elkísér valaki, akkor szeretô anyaként viselkedik, mindig adott
arra, hogy mások mit gondolnak. Emlékszem, hogy amikor apám elhagyta, azt hazudta
a szomszédoknak, hogy külföldre megy segíteni az édesanyjának, aki lebénult, és nemsokára mi is utánamegyünk... Angliába! Maga is szégyellte, hogy apa elhagyta ôt, hisz
eddig ô beszélte ki ezeket a kényes ügyeket a szomszédokkal. A nap témája az volt,
hogy a három háznyira lakó Szabó családban iszákos a férj, és mindenféle nôket visz
haza. Akkor aztán hétpecsétes titok volt a családi szégyenfoltunk, hazudtunk az iskolának, hazudtunk mi mindenkinek. Anya tanított meg hazudni, és talán ebbôl élek még
ma is.
Már három óra, mindjárt indulnom kell. Elmegyek Annáért, aztán irány az öregek otthona. Legalább tízszer végigmondtam az útitervet magamban, hogy azzal is felkészüljek a találkozásra. Olyan, mintha egy ismeretlen emberrel találkoznék. Összevissza kuszálódnak bennem az érzések. Miért nem mentem elôbb? Folyton csak halogattam és
végül... ez lett belôle.
Már negyed négy, nehezen állok fel az asztaltól, már fél órája felvettem a kabátomat,
de a terv szerint csak negyed négykor indulhatok el.
Fél négy, Anna beszáll a kocsiba. Még mindig nem tudom, hogyan fogom üdvözölni
anyut... Adjak neki puszit vagy sem... Régebben nem szerette, ha megöleltük, ahhoz túl
büszke volt.
Öt óra, megérkeztünk az öregek otthonához. A szívem majd kiugrik a helyérôl, a vér
szokatlan módon áramlik szét a testemben, valahogy most érzem, ahogy eljut a legapróbb résekbe is. Nem is tudom, hogy Anna beszélt-e hozzám útközben, viszont rögtön
kiszállt és várt a kapu elôtt.
Össze kell szednem magam! Anya nem szerette, ha túlságosan is érzelgôs vagyok, nem
szabad elsírnom magam, nem szabad! Most kell elindulnom, érzem, ha most nem indulok el, akkor már sosem! Kiszálltam a kocsiból. Lassú, egyenletes léptekkel araszoltunk a lehangoló, szürke háztömbök mellett. Már el is felejtettem, milyen nyomasztó
egy öregek otthona. Lassan botorkáló, idôs emberek haladnak el mellettünk, tisztán
kivehetô a tekintetük, mellyel azt fürkészik, hogy talán rokonuk, esetleg unokájuk vagyok-e.
Egy, már bottal járó idôs férfi tûnik fel elôttem, észre sem vette, hogy nincs egyedül és
szinte belénk jött. Talán azon gondolkozott, vajon ki fogja eltemetni. Fog-e egyáltalán
sírni valaki a „sírjánál”. Nekem itt csakis ilyen gondolatok jutnak az eszembe, csak a
halál. Ennek a helynek nincs köze az élethez! Minden olyan... olyan sivár, semmilyen,
egyhangú, szomorú! Lassan kezdem megérteni, hogy mit tettem az anyámmal. Ezen elfelejtett emberek mind csak egy kapcsot keresnek, ami még hozzáköti ôket ahhoz a világhoz, ahol élnek. Én ettôl fosztottam meg. Az élettôl.
6

Anna még mindig néma volt, az ô arcán nem lehetett észrevenni semmilyen megrökönyödést, kissé sértôdötten haladt az úton. Tényleg, miért is ôt hoztam el? Anna sosem
állt közel hozzám, néha, ha Feri nem volt otthon, átmentem hozzá teázni, hogy beszélgessünk egy kicsit... De... de Annán kívül egyetlen barátnôm sincs, akivel idejöhetnék,
sôt, ô rajta kívül nincs is más barátnôm. Talán nem is mondtam neki, hogy miért jöjjön
velem.
Hirtelen megálltam, magam sem tudtam, hogy miért... Felnéztem a földrôl, ahol már
így is elég sokáig hevert a tekintetem. „G” épület... valahogy felelevenítették az emlékeket a zöld függönyök, melyek minden ablakon, hol félig, hol teljesen be voltak húzva.
Eszembe jutott az a nap, amikor idehoztam anyát a kórházból, megígértem neki, hogy
holnap visszajövök és... és azóta nem jöttem!
A portán egy szintén idôs úr ült, megkérdeztem, melyik szobában találhatom meg Sebestyén Rozáliát... Furcsa volt megint kiejteni a nevét... – 107-es szoba – vágta rá rögtön, mintha fejbôl ismerné az összes ember aktáját.
Végül is valamiért a lépcsôházon keresztül mentünk. Fel az elsôre, a másodikra, a harmadikra, mintha minden lépcsôfok egy hónap lett volna itt, az elmúlás házában. 100as szoba... 101-es... 107... nagy levegô, és... kinyitottam az ajtót.
Bent egy kedves, kicsit már púpos, idôs nô ült és horgolt. Egy kicsit sem emlékeztetett
arra a méltóságteljes asszonyra, aki emlékeimbôl nézett vissza rám. Olyan védtelen
idôs nônek nézett ki, mint akiknek kiskoromban átadtam a helyem a buszon. Lassan
észrevette, hogy nincs egyedül, és felém nézett, a szeme ugyanolyan volt, mint húsz
éve. Elôtört belôlem minden, és szinte már sírva indultam volna, hogy megöleljem,
amikor elhangzott az a mondat, amire sosem számítottam volna.
– Maga kicsoda?
Molnár Ágnes (11.a)

ANAGRAMMÁK
Ehavi anagrammáink mai és korábbi jól ismert magyar sportolók neveit rejtik. Az
elôzô szám öt megfejtése: Kosztolányi Dezsô, Ottlik Géza, Balassi Bálint, Gárdonyi Géza, Berzsenyi Dániel. Várjuk az új megfejtéseket.
BÁR ILY KÁROG
IGENIS EGZAKT RIZSRE
PUNCS SÁRKEFE
KERETBE DOBNI
CSÁK IVÁST VON

„Elôször is a vicceket ki kéne hagyni az egészbôl, azok borzalmasak. Az interjúk a tanárokkal, zenekarokkal, a Kép-Más és az Aranyköpések viszont
jók. Összességében nem rossz, csak kicsit csúnya szegény… :)” (Cicca)
„Igényesebb, mint az eddigi próbálkozások. Ez legalább rendszeresen megjelenik… Nagyon tartalmas, elôfordul, hogy többször is újra átolvasgatom.
Keresztrejtvényt szívesen látnék benne.” (anonymus)
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ARANYKÖPÉSEK
Most, hogy nincs villany,
kénytelen a lángelmém
világítani. (Czinki József)
Ígértem még nektek májbetegségeket? (Kis Róbert)
Akik úgy gondolják, hogy a nyelv egyenlô a
papírral, azok minden hájjal megkent globalista kapitalista gazemberek.
(Láng Krisztina)
Az a piros sál a tanári asztalnál a nyelvem.
(Orosz Erzsébet)
Kénytelen vagyok téged onnan kikapni,
mint foxi a lábtörlôt. (Gärtner István)
És akkor nem várt gyökáldás érkezik. Amit
nagyon nehéz eltenni láb alól. (Számadó
László)
Aki holnap 7:34-kor belép a terembe, az
nem késô, hanem hülye! (Mikusi Imre a
másnap elmaradó 1. óráról)
Ha ezt összevetjük az Ohm-törvénnyel, akkor ez egy kicsit vigasztaló dolog. (Vankó
Péter)

Fiam, ha nem volna fal, a Flórián térig futnál! (Tallár Tamás)
– Fürdéslehetôség milyen lesz?
– Májusban nem szoktunk, de lesz minden
szobában kályha. (Sziliné Dienes Irén)
Kezd annyira érdekes lenni a beszélgetés,
mint amikor otthon a lambérialéccel szoktam. (Simon Péter)
Vannak, akiknek az absztrakciós képessége
olyan, mint egy mélytengeri csigáé! Elnézést kérek a mélytengeri csigáktól! (Mikusi
Imréné)
Fogja be a száját mindenki, még az is, aki a
pad alatt csinálja. (Feketéné Kovács Anikó)
Szaglásuk általában nagyon girnyó! (Tarlós
Péter)
Alacsonyan szállnak ma a törikönyvek.
(Varga Júlia)
Hagyjuk a szénszünetet, inkább nézzük mi
a nagy büdös helyzet Madridban! (Ódor
Gabriella)
Bárcsak ne hagytad volna becsukatlanul az
ajtót... vagyis nyitva. (Lienhardt Krisztina)

1618. május 15. (388 éve történt): Johannes Kepler megalkotta a bolygók mozgásával kapcsolatos
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törvényeit.
1819. május 22. (187 éve történt): Elôször szelte át gôzhajó az Atlanti-óceánt.
1840. május 6. (166 éve történt): Nagy-Britanniában kiadták a világ elsô bélyegeit, a Viktória királynô portréját ábrázoló fekete egypennyst és kétpennyst.
1896. május 4. (110 éve történt):
ICCEKFelavatták az elsô európai földalatti vasutat Budapesten. A "kisföldalatti" az államalapítás 1000. évfordulója tiszteletére készült
el,
ésaz
épp
a Millennium
Budapest
polgárainak.
A földalatti
Kétadták
fickóátnagy
munkában
van. Az
egyik és az
– Ki
abszolút
kövér évében
Andrássy
út
egy
része
megkapta
"a
Világörökség
része"
kitüntetô
címet.
kiás egy gödröt az útszélen, a másik
ember?
1937. május 27. (69 éve történt): Átadták a Golden Gate hidat San Franciscóban.
– Aki ha kifekszik a ten- megy utána, s rögtön betemeti. Így
Hídépítésen itt alkalmaztak a világon elôször biztonsági hálót - hídfôtôl-hídfôig -,
megy ez marha sokáig, míg egy járókelô
gerpartra, az állatvédôk a
ez 19 munkás életét mentette meg.
végre megkérdezi:
tengerbe tuszkolják.
1975. május 19. (31 éve történt): A japán Junko Tabei megmászta a Mount Everestet, így
– Ne haragudjanak, uraim, de mi hiábaô lett az elsô nô, aki feljutott ide.
valóság ez, így lyukakat ásni, s aztán
A rendôr felesége ikreket vár.
1980. május 26. (26 éve történt): Farkas Bertalan, az elsô magyar ûrhajós megkezdte egyhetes útrögtön be is temetni azokat?
–
Akarja
tudni
a
születendô
gyerekek
ját a világûrbe a Szojuz 36 fedélzetén
– Tudom, nevetségesnek hangzik, pedig
nemét? – kérdezi a doki.
csak arról van szó, hogy a harmadik tár– Nem, nem, az legyen meglepetés.
sunk, akinek a fákat kellene elültetnie,
Csak azt mondja meg, hogy egynemûek
beteget jelentett mára.
lesznek-e.
– Nem.
– Igazán én vagyok az elsô modell, akit
Pingvin bemegy a kocsmába és megkér- megcsókoltál?
– Igazán.
dezi a csapost:
– És hány modelled volt eddig?
– A bátyámat keresem, nem láttad?
– Négy. Egy alma, két narancs és egy vi– Hogy néz ki?
rágváza.
– ... Szerinted?

V

– Te anyjuk, ez a káposzta nem elég savanyú!
– De édes uram, ez nem káposzta, hanem mákos tészta!
– Ja, akkor elég savanyú.

ÉRDEKES MÁJUSI ÉVFORDULÓK
1618. május 15.
(388 éve történt):
Johannes Kepler
megalkotta a bolygók mozgásával kapcsolatos törvényeit.
1819. május 22. (187 éve történt):
Elôször szelte át gôzhajó az Atlanti-óceánt.
1840. május 6. (166 éve történt):
Nagy-Britanniában kiadták a világ
elsô bélyegeit, a Viktória királynô
portréját ábrázoló fekete egypennyst és kétpennyst.
1896. május 4. (110 éve történt): Felavatták az elsô európai földalatti vasutat Budapesten. A „kisföldalatti” az államalapítás
1000. évfordulója tiszteletére készült el, és
8

épp a Millennium évében adták át
Budapest polgárainak. A földalatti és
az Andrássy út egy része megkapta "a
Világörökség része" kitüntetô címet.
1937. május 27. (69 éve történt): Átadták a Golden Gate hidat San Franciscóban. Hídépítésen itt alkalmaztak
a világon elôször biztonsági hálót – hídfôtôl-hídfôig –, ez 19 munkás életét mentette meg.
1975. május 19. (31 éve történt): A japán
Junko Tabei megmászta a Mount Everestet, így ô lett az elsô nô, aki feljutott ide.
1980. május 26. (26 éve történt): Farkas
Bertalan, az elsô magyar ûrhajós megkezdte egyhetes útját a világûrbe a Szojuz 36
fedélzetén.

– Képzeld, az új barátnômnek ikertestvére van!
– És hogyan tudod ôket megkülönböztetni egymástól?
– Egyszerû: a fiúnak szakálla van.
Borbély a vendéghez:
– Hadd kérdezzem már meg, Ön vörös
nyakkendôt viselt, amikor bejött?
– Nem.
– ... Hûha...

NYELVI SAROK
– Hello, are you there?
– Yes, who are you please?
– I'm Watt.
– What's your name?
– Watt's my name.
– Yes, what's your name?
– My name is John Watt.
– John what?
– Yes, are you Jones?
– No I'm Knott.
– Will you tell me your name then?
– Will Knott.
– Why not?
– My name is Knott.
– Not what?
– Not Watt, Knott.
– What?
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DIÁK MURPHY (5. RÉSZ)
PUSKÁZÁS ÉS SÚGÁS
TÖRVÉNY A PUSKÁZÁS ÉS A PADTÁRS VISZONYÁROL
A padtársad mindig jobban tud puskázni.
Folyománya: A padtársadról kell puskázni.
A folyomány folyománya: Ha dolgozatot írsz, a padtársad vagy hiányozni fog, vagy két
padsorral arrébb ültetik.
FIGYELMEZTETÉS A PUSKA OPTIMÁLIS MÉRETNAGYSÁGÁNAK KIVÁLASZTÁSÁRÓL
Kerüld a nagyméretû puskákat! A „hosszú puska” ezen a területen nem válik be.
Folyománya: Ha kisméretû puskát csinálsz, azt vagy elveszted, vagy nem tudod elolvasni.
ÉSZREVÉTEL A SEGÍTÔKÉSZSÉGRÔL
Ha a dolgozat közben segítettél a padtársadnak, az ô dolgozata legalább egy jeggyel
jobb lett, mint a Tiéd.
Folyománya: Kérd meg a szomszédodat, hogy segítsen majd a dolgozatírás közben.
A folyomány folyománya: Nem fog segíteni.
„A PUSKA SOHASEM TÖKÉLETES” TÉTEL
A jó puskán tömören és készítôje számára érthetôen rajta van az anyag 80%-a.
Folyománya: A dolgozatban az a 20% fog szerepelni, amirôl számodra nyilvánvaló
volt, hogy ez nem szerepelhet a dolgozatban.
Gyûjtötte (Gálik Péter Diák Murphy címû mûvébôl) Thernesz Artúr

WILÁGHÁLÓ-AJÁNLÓ
Az elmúlt hónapok reálközpontú írásai után a
humán mûveltség kedvelôit is „megörvendeztetjük”. Elsô lépésben tegyünk említést a magyarul
is elérhetô Web Gallery of Art
címû gyûjteményrôl, ami a XII. századtól a
XIX. századig nyújt átfogó képet a festô- és
szobrászkultúra törzsfejlôdésérôl. Meglelhetjük itt bármelyik említésre méltó festô,
szobrász remekmûveinek jó minôségben
beszkennellt változatát, Guido da Siena-tól
Antonio González Velázquez-ig vagy a
Keresztrefeszítéstôl Gróf Széchenyi István
portréjáig. Aki a modernebb mûvészeteket
kedveli, annak különösen közel kerülhet a
szívéhez a Deviantart címû oldal, ahol a
kortárs mûvészek (akik közül a legtöbben
10

hétköznapi emberek) osztják meg velünk
legjobban sikerült mûveiket a versírás, a
fotómûvészet, a festészet, a grafika, az animációk, a novellák, et cetera területén. Egy
egyszerû regisztráció után külön fiókot
kapsz, ahová felpakolhatod remekmûveidet, amihez a többi felhasználó hozzászólhat. Mivel ezt az oldalt a NÉP hozta létre,
ezért mindenki találhat érdeklôdésének
megfelelô témakört, amiken belül már több
mint 21 millió kép, vers vagy flash-animáció képes szórakoztatni – a történelemkönyveken megfáradt szemünkön keresztül a boldogsághormonok enzimjeit fokozva – fennkölt szépségekre éhezô, sóvárgó
lelkünk feneketlen bugyrait.
http:\\www.wga.hu (magyarul is!)
http:\\www.deviantart.com
Palaczky Botond & Petz Tamás

TUDÓSKLUB
A 6. forduló megoldásait villámpostán (arpadlapok@arpad.sulinet.hu)
vagy a sakktábla alatti postaládánkba várjuk.
1. Mi volt az írói neve Jean Baptiste Poquelinnek?
1 Rousseau
X Moliere
2 Voltaire
2. Ki írta az Édentôl Keletre címû regényt?
1 Merle
X Steinbeck
2 Hemingway
3. Hogy hívják a jelenlegi amerikai külügyminisztert?
1 Condoleeza Rice
X Donald Rumsfeld
2 John Kerry
4. Mibôl készül a bronz?
1 réz, ón
X réz, ólom
2 cink, ón
5. Ki szerezte az Egy kiállítás képei címû zenemûvet?
1 Beethoven
X Csajkovszkij
2 Muszorgszkij
6. Melyik ország fôvárosa Ulanbator?
1 Vietnam
X Kambodzsa
2 Mongólia
7. Hol járt régen a 84-es autóbusz?
1 Újpest
X Dél-Buda
2 Belváros
8. Melyik két tengert köti össze a Boszporusz tengerszoros?
1 Fekete és Földközi
X Fekete és Márvány
2 Fekete és Égei
9. Nyert-e olimpiai bajnokságot Magyarország labdarúgásban?
1 nem
X igen, egyszer
2 igen, többször is
10. Melyik a legnagyobb bolygó?
1 Uránusz
X Szaturnusz
2 Jupiter
11. Mikor találta fel Gutenberg a könyvnyomtatást?
1 XIV. század
X XV. század
2 XVI. század
12. Lakott területen kívül általában mennyi a megengedett legnagyobb sebesség?
1 80 km/h
X 90 km/h
2 110 km/h
13. Hogyan halt meg Semmelweis Ignác?
1 vérmérgezésben
X hepatitisben
2 meggyilkolták
+1. Futni vagy repülni tudnak gyorsabban a struccok?
1 repülni nem is tudnak X repülni
2 futni
A 4. forduló megoldásai: 2, 2, 2, 1, 2, X, 1, 2, X, X, 1, 2, 1 + 1
1. a krikett legjobban a métához hasonlít 2. a differenciál- és integrálszámítás a XVIXVII. században alakult ki 3. a Magyar Köztársaságot 1989. október 23-án kiáltották
ki 4. a tengerfenék legmélyebb pontja (Marianna-árok) a Csendes-óceánban található 5. 1940-ben nem volt nyári olimpia (elmaradt a háború maitt) 6. az ENSZ Biztonsági Tanácsának 15 tagja van 7. a Szózat zenéjét Egressy Béni szerezte 8. Kuba Spanyolország gyarmata volt 9. a nôstény szúnyog vérszívó 10. az E betû jele a Morzeábécében az egy rövid 11. a fonográfot Edison találta fel 12. Gerevich Aladár vívásban versenyzett 13. József Attila Balatonszárszón vetette magát a vonat elé +1. a Fiat Mûvek Torinóban található
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SZÍNDARAB BEMUTATÓK
Idén április 10-én került sor a Gombár Vince Alapítvány színdarab bemutatójára, melyen fantáziadús darabokat láthattunk.
Ebbôl adódóan aztán sok diák kapott különdíjat.
A kezdô osztályoknak csak négy órájuk
volt aznap megtartva, így volt idejük arra,
hogy átvigyék a színdarabhoz szükséges
díszletet, jelmezt és még egy kicsit pihenjenek az esti elôadás elôtt. Miután (többnyire) testileg, lelkileg felkészülten fél ötre
mindenki visszament az OMK-ba, ahol átöltözött és izgatottan vagy idegesen várta
az 5 órai kezdést.
Elsôként a 7.a mutatta be színdarabját,
Figaro házasságát, majd a 9.c a Piszkos Fredet, a 7.b a Ludas Matyit és végül a 9.d a
Csongor és Tünde átírt változatát, a Kincset.

Miközben a zsûri elvonult döntést hozni, addig a 8.b (mert ôk rendezték ezt az
egészet) meglepett bennünket egy kisfilmmel, amit a próbákon vettek fel.
A zsüri visszajött és kezdôdött az eredményhirdetés, amin számos ajándékot
osztottak ki. A legizgalmasabb kérdés is
eldôlt, legjobb darabnak a 7.b Ludas Matyiját ítélték.
Varga Stefánia (7.b)
Fotók: Kristófy Dániel

„Nagyon sokoldalú és tetszik, hogy modern és színes. A
szerkesztôk sokat dolgozhatnak vele, hiszen szinte havonta megjelenik, és az emberek várják is ezt. Az irodalomnak kicsit több helyet szentelhetnének és jöhetnének a Chuck Norris-os viccek is… :)”
(10.a-s lányok)
12
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ÁRPÁD NAPOK 2006
ABA BOTOND, A BKV VEZÉRIGAZGATÓJA
Hogyan lett Önbôl a BKV vezérigazgatója?
Gyerekkora óta érdeklôdött a BKV, a közlekedés iránt?
– Ez úgy mûködött, hogy a tettes visszatért a tett színhelyére. A Nagykörúton laktam és mindig láttam az új jármûveket, az
új pályákat. Mindenképp valahogy a közlekedéssel akartam foglalkozni, már kisgyerekkorom óta. Eleinte jobban vonzott
a vasút, utána inkább a közút, autók. Aztán egész véletlenül kerültem erre a pályára, de most már itt vagyok majdnem
25 éve. Így már a BKV, ha nem is az ereimben csörgedezik, de nagyon közel áll
hozzám.
Mennyi elônye és mennyi hátránya származik ebbôl a felelôsségteljes munkából?
– Errôl úgy gondolom, a családomat kéne
megkérdezni. Mert ugye a fizetés nem
ugyanolyan, mint a buszsofôröké, de én
ezt nem elônynek, hanem adottságnak tekintem. Engem kevéssé érdekel a pénz.
Elônye az, hogy az ember nagyon aktív
életet él, nincs ideje elfáradni, gondolkozni, panaszkodni. Ugyanez a hátránya is,

hogy keveset lát a családom. Nekem a
munkaidô reggel 6-tól este 8-ig tart. Ez
nem jó, de együtt lehet vele élni.
Mennyi a személyes kapcsolata az
ellenôrökkel, buszvezetôkkel?
– Egyre kevesebb. Egyrészt ami az
ellenôrzést illeti, az nem az én hatásköröm, arra vannak különbözô személyek,
szervezetek. Persze szoktam velük találkozni itt-ott, például van egy Juniális névre hallgató, Árpád Napok-szerû rendezvényünk, ahol 6000 ember is össze szokott
jönni. Itt bárkivel tudok találkozni, leülünk sörözni, beszélgetni. Az is jó, hogy
engem még mindig megállítanak a folyosón, hogy Fônök így, meg Fônök úgy. Elég
baráti és családias a hangulat a BKV-nál.
A család, amirôl már beszélt, hogy néz ki
pontosan?
– Nekem öt gyerekem van, a legidôsebb
matematika tanár, a következô szociálpedagógus, ô hajléktalanokkal, drogosokkal foglalkozik. A középsô fiú most 22
éves és közlekedési mérnöknek készül, ô
az utód. :-) Szerencsétlennel történt meg
az, hogy az egyetemen ránézett egy tanársegéd s ezt mondta: „Magának ezzel a
névvel kétszer annyit kell produkálnia,
mint a többieknek!” A kislányom még keresgéli a pályáját, a legkisebb fiam pedig
16 éves és még gimnazista.
Majd, mint egy elfoglalt emberhez illik,
már rohant is tovább egy újabb megbeszélésre.
Havasi Petra

NÉMETH LAJOS, METEOROLÓGUS
Hogy tetszett a közönség? Érdeklôdôek
voltak?
– Az nagyon tetszett, hogy ebben a kis teremben ilyen sokan gyûltünk össze,
ebbôl ugyanis számomra az derült ki,
hogy a fiatalokat is érdekli az idôjárásjelentés s a meteorológia, mint tudomány –
mivel ez, mint az elôadásból is kitûnt,
tényleg egy komoly tudomány.
Milyen végzettsége van?
– Nekem matematika tanári és meteorológus végzettségem van, de a kettô összefügg, hiszen a légkör titkainak megfejtése
bonyolult számításokon alapszik.
Milyen érzés az a tudat, hogy nagyon sok
ember elképzelése a másnapjáról, heti
beosztása Öntôl függ?
– Jó érzés elmondani azt az ismeretet
(fôleg, hogyha az idôjárás tényleg úgy

alakul :-), aminek segítségével az emberek
meg tudják szervezni a hétvégi programjukat, szabadidôs munkálataikat. Tudásunk legjavát szeretnénk átadni azoknak,
akik kíváncsiak erre, ám idônként sajnos
az idôjárás útjai kifürkészhetetlenek.
Havasi Petra
fotó: Kovács Petra

„Az biztos, hogy jobb, mint a régi sulinkban. Talán még gyakrabban
megjelenhetne. A grafika nagyon tetszik, esetleg lehetnének még
benne idézetek, apróhirdetések.” (7.b-s lányok)
„Szerintem eddig ez a legjobb iskolaújság, mondjuk nem is volt túl sok
elôtte. Kíváncsian várom milyen lesz jövôre.” (a 11.c-bôl)
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ÁRPÁD GALÉRIA
George Seurat francia festô (18591891) az impresszionizmusból kinövô
festészeti irányzatnak, a
pointillizmusnak a képviselôje a XIX.
század végén. A véletlen benyomások helyett tudományos alapokra kívánta helyezni az ábrázolást. Apró,
pontszerû ecsetvonásokkal építi fel
képeit, alapszíneket (kék, sárga, piros) illetve komplementer színeket
(zöld-piros, kék-sárga) használ. Nem
a palettán keveri össze ezeket, hanem a vásznon.
A rajz órai feladat pontokból téri ábrázolás kialakítása volt.

Gazsó Judit és Ray Emese (11.d) munkái
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