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II. évfolyam, 2. szám

OKTÓBER
Húsz éve, 1986 októberében Mi Újság címmel az Árpád Gimnázium KISZ szervezete
lapjának III. évfolyam, 1. száma jelent meg.
Akkoriban még ellenforradalomnak illett
(mit illett, kellett) szólítani azt, ami ma már
forradalom. Kétmilliót fizetett a lottó ötös.
Mindjárt az újság 2. oldalán Meszlényi tanárnôvel olvashatunk interjút, aki elmondja, hogy „rendes, normális gyerek volt”, ennek ellenére „szeretett szabadidejében matekpéldákat megoldani”.
Nem tudjuk, milyen események
vezettek odáig (a történészek ezt nem tartják számon), hogy egy évvel késôbb, 1987
októberében I. évfolyam, 1. számként hirdeti magát a Hírharang címû újság, amit továbbra is az akkor még rendíthetetlenül
álló KISZ-szervezet ad ki. Az iskolai kosárcsapat stuttgarti túrájáról beszámolva az ifjú Tallár tanár urat idézik, aki a németekkel
angolul („Good csávó”), majd japánul
(„Konichi wa!”) próbált kommunikálni – a
rosszmájú tudósító szerint sikertelenül.
Húsz év egy ország történelmében csak
annyi, mint mondjuk egy röpke sorbanállás a büfében egy hosszú iskolaév közepén.
S mégis: a Kommunista Ifjúsági Szövegség
ma már csak rossz emlék, míg október 23a nemzeti ünnep. A Mi Újság szerkesztôi

ma családanyák és családapák, Meszlényi
tanárnônek az akkor még meg sem született gyermeke azóta leérettségizett az iskolában, és Tallár tanár úr is mintha kicsit kopaszodna.
Egy hónapja, 2006 októberében megint volt egy szépen sikerült ünnepélyünk a
forradalom emlékére, most cések és dések
tettek ki magukért. Úgy látszik, a házirend
is nyerésre áll a farmerok ellen.
És újabb húsz év múlva? Sok mostani
tanár már az unokáit terelgeti majd a
játszótéren. Az Árpád sikeresen kiszorította
a Kandót az új épületébôl is. Gyerekeiteknek az Árpád Lapok megôrzött, megsárgult példányaiból olvassátok fel az aranyköpéseket. A forradalom pedig még mindig
forradalom.
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MEGÚJUL A KÖNYVTÁR

(a www.fotozz.hu weboldalról)

A HÓNAP KÉRDÉSE
Idén sem kíméljük az utca emberét. Hónapról hónapra izgalmas
és mindenkit foglalkoztató kérdéseket teszünk fel a folyosón
gyanútlanul sétálgató árpádosoknak. Ilyenkor tudjátok a köte lességeteket: válaszolni kell, hiszen a Közvélemény Ti vagytok! Az idei tanév
elsô kérdése: Mi a véleményed a büfé és az ebédlô szolgáltatásairól?
„A büfében szerintem rosszabb a választék és az árak is emelkedtek. Az
eladónô sem túl szimpatikus..” (a 11.c-bôl)
„Ebédlôbe nem járok. A büfé egész elviselhetô, bár az ár a minôséghez
képest egy kicsit magas.” („Ano”, 10.a)
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Ha az udvaron tartott tesiórák lelkes
közönségére nem is, de az aulai zajos-szagos munkálatokra biztosan felfigyeltetek
már. Sokan azt is tudhatjátok, hogy az új
könyvtár számára alakítják át az aula
feletti galériát.
Megnyugtatok mindenkit, már nem
kell sokáig várni, hogy igénybe vehessük
az új könyvtárat és új szolgáltatásait,
ugyanis a tervek szerint október végéig
befejezôdnek a munkálatok. A költözködés és berendezkedés után pedig
hamarosan mindenki megtekintheti ezt
az intézményt, mely egyfajta tudásközpontként fog mûködni.
A szolgáltatások terén gazdag választék vár ránk. A tervek szerint lehetôség
nyílik majd multimédiás dokumentumok
használatára, kivetítôre épülô elôadások
megtartására és természetesen az internet által elérhetô információk megszerzésére. Itt kaphat helyet a filmklub,
valamint különbözô iskolai versenyek,
rendhagyó órák, kulturális programok is
itt kerülnek megrendezésre.
Barátságos környezet fogadja mindazokat, akik ide betérnek. Hogy a matekosok fantáziáját is megmozgassam,

olyan új asztalokat találunk majd a
könyvtárban, melyek trapéz alakúak. A
tanulásra, olvasásra kialakított rész padsora csillag vagy kígyó alakzatban variálható.
Az új könyvtárnak logó is kell! Ezért
pályázatot hirdet a könyvtár ennek
megtervezésére. Az A/3-as méretû pályamûnek utalnia kell arra, hogy mire lehet
használni a tudásközpontot, vagy milyen
szerepet tölt be az a diákok, tanárok
életében. Biztatok mindenkit, hogy
készítsen logót a könyvtár számára, hogy
minél szélesebb választékból kerüljön ki
az az egy, mely a könyvtár jelképe lesz.
Kopácsi Laura

3

2006. november

KÉRDEZD MÁSKÉNT
KIS RÓBERT TANÁR URAT
Hogyan került az Árpád
Gimnáziumba?
– Öt évvel ezelôtt kerültem az
Árpádba. Egy évfolyamtársam az egyetemrôl szólt, hogy kellene itt helyettesíteni. Együtt vállaltuk el, az órák egyik
részét ô tartotta, a másikat én, s aztán
így ragadtam itt. Ez volt az elsô állásom.
Milyennek találja az iskola légkörét,
szellemiségét?
– Nekem alapvetôen tetszik, de a fegyelmet, a rendet néha hiányolom. Nagyon
jónak tartom viszont, hogy rengeteg program és sokféle kikapcsolódási lehetôség
van. Sok szép hagyomány van az Árpádban, ami rendkívül jó, néhány rendezvény talán már túl is nôtte magát,
mint például a szalagavató, Gombárverseny. De ezektôl eltekintve kellemes,
jó itt dolgozni.
Milyen a kapcsolata a diákokkal?
– Szerintem alapjában véve jó, de azért
ahogy telnek az évek, egy kicsit én is
„koptam”. Olyan értelemben, hogy talán
barátságosabb, egyedibb voltam, amikor ide
kerültem. Néha érzem
is, hogy meg kéne újulni, új módszereket alkalmazni, de én továbbra is
korrektnek találom a
viszonyomat a diákjaimmal. Nem gyakran van
olyan, hogy ne fogadna
el egy osztály. Ezt a saját
osztályomnál sem érzem, habár az osztályfônök gyakran játssza
„mumus” szerepét, a
sok szervezési feladat,
fegyelmezés miatt.
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Hol töltötte a gyerekkorát, s mikor döntötte el, hogy tanár szeretne lenni?
– Én kecskeméti vagyok, ott születtem s
18 éves koromig ott is éltem. Apukám
egyébként tanár, de ettôl függetlenül
már nagyon korán vonzani kezdett ez a
pálya. Egész kisgyerek voltam még,
amikor a lakásban rendelkezésre álló
plüssmacikat, kutyákat, ilyeneket leültettem s órát tartottam nekik. Elôbb döntöttem el, hogy tanár akarok lenni, s
csak utána, középiskolában dôlt el, hogy
milyen szakos.
S ezeket mi alapján választotta a tanár úr?
– Leginkább a biológiát szerettem. Eredetileg biológia-földrajz szakot választottam volna, a kémiát sokáig nem is nagyon
értettem, de 11-12. körül rájöttem, hogy
a kémiában vannak jó dolgok is. Aztán
soha nem bántam meg ezt a döntést, ez
egy jó szakpár.
Kicsit ehhez a témához kapcsolódik a
következô kérdésünk is: mi az a pálya,
amit szívesen választana
magának, s mi az amit
semmiképpen sem?
– Azt hiszem, ha én újra
kezdeném, orvos lennék, nem is igazán a
gyógyítás miatt, hanem
leginkább azért, mert
olyan jó lenne annyit
tudni, amennyit egy jó
orvos tud. Még ami
szóba jöhetne, az valami
közlekedéssel kapcsolatos dolog. Ami biztos,
hogy nem... ez egy jó
kérdés, de nyilván például egy dögfeldolgozó
üzemben nem szívesen
dolgoznék. Várjunk csak,

mondjuk a történelmet sohasem kedveltem, olyan soknak és megemészthetetlennek tûnt. Valószínû persze, hogy nem
tanították jól, s biztos a töri is izgalmas.
Ennek ellenére történész biztos nem
lennék, s tesi tanár sem. Sajnos
sohasem voltam túl ügyes e
téren.
Mivel tölti szívesen a szabadidejét? Van esetleg valami különleges hobbija?
– Hát nekem van egy
nagy mániám. Ez a tömegközlekedés, ami
egyrészt a vasutat jelenti, a vonatozást. Négy
vasútvonal van az országban, amelyen még
nem utaztam, az összes
többin már igen. A másik
pedig a BKV járatok feltérképezése, kipróbálása. Ott
meg már minden megvolt,
leszámítva mondjuk a legújabb
járatokat. Azt hittem egyébként,
hogy ezt a szenvedélyemet elôbb-utóbb
ki fogom nôni (elsôs egyetemistaként
kezdtük egy barátommal), de nem.
Olyan jó a várost járni, megismerkedni
helyekkel, utcákkal, épületekkel és
egyáltalán vonalakkal, busz- és villamos
járatokkal. Úgyhogy, a szabadidôs tevékenységem elég jelentôs részét ez tölti
ki. Persze most ilyen közhelyeket nem
mondanék, mint olvasás, zenehallgatás
és hasonlók, természetesen ezek is vannak. Ôszintén szólva nálam a
közlekedésen van a hangsúly.
Milyen stílusú zenét szokott hallgatni a
tanár úr?
– Az az igazság, hogy az én zenéhez való
viszonyom elég speciális, mivel 9 évig
tanultam zongorázni. Ami a komolyzenét illeti, szeretem Csajkovszkijt,
Beethovent. Nagy szerelmem a könnyûzene terén a ’80-as évek zenéje, például
a Genesis az egyik kedvencem, és Mike

Oldfieldot is szeretem.
Van esetleg kedvenc városa, országa?
– Amilyen sokat utazom az ország
határain belül, olyan keveset utazom
külföldön, így országot biztos nem tudnék mondani. Nyilván a szülôváros
áll a legközelebb az ember szívéhez, de én Pestet is nagyon
szeretem. Mindenki átkozza, meg menekül innen,
de nekem eszem ágában
nem volna elköltözni,
szeretek itt élni. Ezen
kívül még talán Debrecent mondanám, amennyire én ismerem,
az egy nagyon helyes,
kellemes város.
Egy kicsit lélekbúvár
kérdés következik: van
olyan tulajdonsága, amit
szívesen megváltoztatna
magán?
– Azt hiszem, hogy az osztályom biztos sokat tudna mesélni errôl
:-) Bizonyos dolgokat nagyon komolyan
veszek, s hajthatatlan vagyok és talán
nem mindig a legfontosabbak ezek.
Lehet, hogy más dolgokban pedig,
amiben keményebbnek, határozottabbnak kéne lenni, nem vagyok annyira
karakán.
Ha most itt teremne egy jó tündér, mi
lenne a három kívánsága?
– Az egyik mindenképpen az lenne,
hogy egy pár napra 30-40 évet visszamennék az idôben. S mondjuk a ’60-as
évek Budapestjét járnám be: olyan fantasztikus villamos-járatok voltak akkor,
azokból ma már csak kevés van. Kicsit
bajban vagyok a másik két kívánsággal,
de talán szívesen elmennék Izlandra, az
olyan izgalmas lehet. S esetleg egy autó
is jól jönne, bár nagyon szeretem a
tömegközlekedést, de egy gépjármû sok
elônnyel járna.
Havasi Petra, Rudnay Lilla
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IRODALOM

FIAM

A tavalyi vers- és novellaíró pályázat
második díjas novelláját közöljük.

Nem bírtam már tovább. Klárival nem tudtunk együtt élni. Szörnyû évünk volt,
meghalt apám, elbocsátottak az állásomból. Klári a szülés óta nem tudott, vagy inkább
nem akart visszamenni dolgozni. Nekem sikerült állást szereznem, de törvényellenes
ügyletekhez kell a nevem adnom. Sosem beszéltem errôl Klárinak. Gyûlöltem hazamenni munka után, gyûlöltem hazudni.
A fiúnk születésekor még rendben volt minden. Azóta teljesen eltávolodtunk
egymástól. Aztán jött Elvira. Gyönyörû, vonzó nô. Kihívóan viselkedett velem, pedig
tudta, hogy családom van. Azt mondta, a szemembe szeretett bele. A gondjaim elôl
hozzá menekültem, de arra sosem gondoltam, hogy ezeknek a gondoknak részben én
is okozója voltam. Egyáltalán nem is gondolkoztam. Egy idô után már titkolni sem
próbáltam Klári elôtt. Elvira rávett, hogy költözzek el otthonról. Otthon. Az a lakás már
sosem lesz többé az otthonom.
Hiányzik a fiam. Hiányoznak az esti legózások. Nem tudom fizetni a tartásdíjat,
még új vagyok a cégnél, azt mondják, örüljek, hogy ennyit kapok. El kellett költözniük.
Iszonyatos ez a maró bûntudat. Klári nagyon korrekt. Világéletében az volt. Néha
látom reggelente a kocsiból. Fáradtnak látszik. Szörnyeteg vagyok, de most már nincs
visszaút.
El kell intézni a válást. Elvira erôlteti, közölte, hogy terhes lett. Valahogy nem tudok
úgy örülni, mint amikor Klári a kertben a fülembe súgta, hogy áldott állapotban van.
Szeretem a fiam, de jobb helyen van az anyjánál. Klári megengedi, hogy néha meglátogassam. Azt hiszem még nem tud semmit a kettônk dolgáról, de biztos sejt valamit.
Okos fiú. Klári erôlteti, hogy beszélgessek vele, még egyszer utoljára, mint igazi apa.
Itt ül velem szemben a padon, néz rám a nagy csillogó szemeivel. Vajon milyen
lesz, ha felnô? Nem tudom kimondani. Képtelen vagyok bevallani neki, hogy elhagytam ôt és az édesanyját egy másik nôért, egy másik életért. Kisöregnek szólítom.
Szánalmas. Sosem szólítottam így. Csak néz rám. Keresi a tekintetemet. Régen mindig
megtaláltuk a közös hangot, most keresnem kell a szavakat. Zavaromban a leendô féltestvérérôl kezdek beszélni. Azt hiszi hazamegyek. Önmagamat is becsapom. Vigyázz
anyádra! - közhelyek. Nem ismerek magamra. Megígéri, hogy nagyfiú lesz. Már most
nagyfiú. Látom a szemén, hogy kezdi érteni. Megkeményednek a vonásai.
Hazafelé nem engedi, hogy megfogjam a kezét. Nem értem..... kisfiam.... mindig az
apád maradok.... ezt mondom neki.... nem válaszol.... látom az arcán, hogy gondolkodik valamin.... akkor néz így, ha nem találja a megfelelô építôkockát.... messze
érzem magamtól.... ölelés nélkül beszalad a szobájába.... milyen kicsi ez a lakás...hogy
tehettem ezt?..... Klári azt kéri, menjek el.... itt kell hagynom ôket... itt kell hagynom a
fiam.
Niobé

APA
Apa elment....... elment a boszorkánnyal.... nem értem...... anya sír..... apa nem
ember..... apa szörnyeteg.... ezt mondja.... nem hiszem..... apának van szeme.....
szép szeme..... apa szokott mesélni..... a szörnyek nem mesélnek..... de elment a
boszorkánnyal......majd visszajön este.... és mesél megint, mert apa nem
szörnyeteg.... csak anya hiszi azt...... de ha visszajön, anya meglátja, hogy nem
is az.
Anya sokat sír...... ilyenkor én is sírok.... de csak néha.... mert nagyfiú
vagyok.... és a nagyfiúk nem sírnak.... apa nem jön.... biztos a boszorkány
miatt.... vagy sokat dolgozik, hogy vegyen nekem legót.... de majd hazajön és
mesél, úgy mint régen.
Elköltözünk.... anya azt mondja nincs elég pénzünk.... nem értem.... eddig
volt..... anya megint csúnyákat mond apára.... és sír.... lehet, hogy a boszorkány
anyát is elvarázsolta.... hogy mérges legyen apára..... de ôt ne vigye el!.... kicsi a
szobám..... nem fog elférni a legó..... nem baj.... már nem is kell annyira...... csak
apa jöjjön haza..... megkeresem apát..... megmentem a boszorkánytól..... mondom anyunak is...... anyu nagyon sír.... apa meg nem jön.
Apa itt van.... nagyon furcsa..... anyával nem beszélget... nem mosolyog rá....
ad egy papírt neki és elvisz..... engem kisöregnek szólít..... nem vagyok öreg.....
és kicsi sem.... már nagyfiú vagyok.... aki nem sír.... régen sosem hívott így.....
nem akarok a boszorkányhoz menni..... csak a térre megyünk..... nincs itt a
boszorkány.... apa nagyon furcsákat mond..... új életrôl, meg kistestvérrôl
beszél..... nem akarok kistestvért..... így is kicsi a szobám..... mondom is apának.... azt mondja nem fog a szobámban lakni, mert elköltözik a boszorkánnyal..... a boszorkány terhes... mi az hogy terhes?.... mondom neki, hogy jó,
hogy költözünk, mert úgyis kicsi a szobám....... csak a boszorkány ne jönne....azt
mondja én nem megyek, hanem maradok anyuval..... nem értem..... vigyázz
anyukádra... ezt is mondja.... eddig anya vigyázott rám... ha beteg voltam akkor
is... anya most beteg?... vigyázni fogok rá, megígérem... visszavisz a kicsi
szobámba... azt mondja késôre jár.... ki jár késôre?... nem értem apát, máshogy
beszél. Más a hangja. Más a szeme.
Elmegy, és nekem sírnom kell, pedig már nagyfiú vagyok és tudom, hogy
apa nem jön többet, mert elmegy a boszorkánnyal, meg a terhessel. Lehet, hogy
apa tényleg szörny lett, aki fájdalmat okoz belülrôl. Anya már nem sír, mert
vigyázok rá................ kezdem érteni mit mondott apa.

„A büfében lehetne nagyobb választék, az ebédlôben pedig szerintem elavult az ebédjegyes rendszer.” (a 11.a-ból)
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„Végzôs lévén hiányolom az ebédlôben a tizenkettedikesek elôreengedését... Szerintem ez alapvetô udvariassági követelmény... :-)”
(a 12.a-ból)
„A büfé kiszolgálása lassú. Elôfordul, hogy ha sokan vannak, nem fôz
kávét. Ja és nincs panaszfüzet, amit ígértek...” (Kriszti)
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ARANYKÖPÉSEK
A Réka olyan, mint egy
mesebeli hercegnô: hol
volt, hol nem volt.
(Mikusi Imréné)
Minden csapat kap egy betegséget. (Kis Róbert)
A lányoknak is kell tudni gumit cserélni
és az uraknak is kell tudni epillálni.
(Láng Krisztina)
Mert mint tudjuk, fehér ember nem felejt.
(Gärtner István)
Ez most egy kicsit lecsúszott... bár most
divat, hogy egy kicsit le van csúszva.
(Számadó László)
Hogy letagadta a másik csoport, a disznók! (Koncz Levente)
Ne úgy töröld le a táblát, mint egy vadmacska, hanem, mint egy szelíd cicus.
(Mikusi Imre)
Kezdem azt hinni, hogy a tanulás
tönkreteszi a társaságot! (Gergely Nóra)

Add oda az ellenôrzôdet túsznak!
(Orosz Erzsébet)
Lassan úgy érzem magam, mint smasszer
a börtönben. (Tallár Tamás)
Októberre egy nagy tök hármas, novemberre egy nagy tök hármas.
(Sziliné Dienes Irén)
Szét fogjátok magatokat mulatni rajta!
(Simon Péter)
Ha átmegy a mókuson az úthenger,
akkor az fáj neki. (Tarlós Péter)
Már 5 másodperc eltelt az órából, és még
mindig nem vettétek elô a füzeteteket?
(Vankó Péter)
Az ó-t ejtjük, de nem mondjuk.
(Lienhardt Krisztina)

S.O.S.: Ha nem szeretnétek,
hogy megszûnjön a rovat,
akkor küldjetek méééég!!!

ÉRDEKES NOVEMBERI ÉVFORDULÓK
1666. november 14.
(340 éve történt): Samuel
Pepys bejelentette, hogy
sikeres vérátömlesztést
végzett kutyákon.
1859. november 14. (147 éve
történt): Elkészült a fizikus és feltaláló
Jedlik Ányos dinamója.
1867. november 25. (139
éve történt): Alfred Nobel
a szabadalmaztatta dinamitot.
1923. november 4. (83
éve történt): Howard Carter megtalálta
Tutankhamen sírkamráját Egyiptomban.
1923. november 4. (83 éve történt):
Megszületett Alfred Heineken sörfôzô.
1939. november 4. (67 éve történt):
Bemutatták az elsô légkondicionált autót a
40. autókiállításon.
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1952. november 6. (54 éve történt): A
Csendes-óceánban felrobbantották az elsô
hidrogénbombát.
1963. november 30. (43 éve történt): Az
Astoriánál átadták a forgalomnak Budapest
elsô gyalogos-aluljáróját.
1964. november 21. (42 éve
történt): Budapesten felavatták
az Erzsébet-hidat.
1988. november 26. (18 éve
történt): A szovjet Szojúz ûrhajó
fedélzetén a „elsô ûrlemezként”
Pink Floyd Delicate Sound of Thunder
címû lemeze is feljutott az ûrbe.
1989. november 9. (17 éve történt):
Megkezdôdött a berlini fal
lebontása, amelyet az NDK kormánya építtetett Nyugat-Berlin
köré.

1618. május 15. (388 éve történt): Johannes Kepler megalkotta a bolygók mozgásával kapcsolatos
2006. november
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,
évében
adták át Budapest
polgárainak. A földalatti és az
Mi és
a képp
ülöanMillennium
bség a
Történelemórán
a tanár:
Andrássy
út
egy
része
megkapta
"a
Világörökség
része"
kitüntetô címet.
börtön és a munka – Hogy hívták Árpád feleségét?
Átadták a Golden Gate hidat San Franciscóban.
h1937.
ely kmájus
özött?27. (69 éve történt):
– Pehely!
Hídépítésen itt alkalmaztak a világon elôször biztonsági hálót - hídfôtôl-hídfôig -,
– És ezt mibôl gondolod, kisfiam?
• A börtönben az idôd
ez 19 munkás életét mentette meg.
– Hát a Vikidál azt énekli: Árpád népe
nagy részét egy 2,5 x 3
1975. május 19. (31 éve történt): A japán Junko Tabei megmászta a Mount Everestet, így
hej!
méteres cellában töltöd.
ô lett az elsô nô, aki feljutott ide.
• A munkahelyen idôd nagy részét egy
1980. május 26. (26 éve történt): Farkas Bertalan, az elsô magyar ûrhajós megkezdte egyhetes út2
méteres
irodában
töltöd.
Orvos a dohányos-alkoholista beteghez:
játxa2.5
világûrbe
a Szojuz
36 fedélzetén
• A börtönben naponta háromszor
– Van egy jó hírem meg egy rossz,
kapsz ételt.
melyikkel kezdjem?
• A munkahelyen egyszer ehetsz,
– Mondja a rosszat.
akkor is fizetned kell érte.
– A jobb oldali tüdejét ki kell operálni.
• A börtönben enyhítik a büntetésedet, – Ó, anyám! És mi a jó hír?
ha jól viselkedsz.
– Legalább lesz elég hely a májának.
• A munkahelyen ha jól viselkedsz,
még több munkát kapsz.
• A börtönben az ôr nyitja, zárja az
ajtót neked.
• A munkahelyen mindenféle kulcsokat meg kódkártyákat kell magaddal
vinned, az ajtókat is nyithatod
Fiatal turista a vidéki kisvárosban
egyedül.
megszólít egy öregasszonyt:
• A börtönben nézheted a tévét és
– Tessék mondani, van itt éjszakai élet?
játszhatsz másokkal.
– Van, aranyom, csak most felutazott
• A munkahelyen megszidnak, ha
Pestre.
tévét nézel vagy másokkal játszol.
• A börtönben saját WC-d van.
NYELVI SAROK
• A munkahelyen meg kell osztanod
másokkal.
– Hello, are you there?
• A börtönben meglátogathat a csalá– Yes, who are you please?
dos és az ismerôseid.
– I'm Watt.
• A munkahelyen rosszallva néznek
– What's your name?
rád, ha a családdal vagy ismerôseiddel
– Watt's my name.
beszélsz.
– Yes, what's your name?
• A börtönben az ellátásodat az adó– My name is John Watt.
fizetôk fizetik, míg neked dolgoznod
– John what?
sem kell.
– Yes, are you Jones?
• A munkahelyen mindenért fizetned
– No I'm Knott.
kell, míg az általad befizetett adóból
– Will you tell me your name then?
tartják el a börtöntöltelékeket.
– Will Knott.
• A börtönben a börtönigazgató a
– Why not?
szükségesnél többször szadista.
– My name is Knott.
– Not what?
• A munkahelyen az a különbség,
– Not Watt, Knott.
hogy ott az ilyeneket menedzsernek
– What?
hívják.

V
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FILMAJÁNLÓ
AZ ÖRDÖG PRADÁT VISEL
Manapság az esély, hogy egy mozifilm
után úgy jövök ki a terembôl: „woowww
ez tényleg király volt!!” – lecsökkent az
esetek hmm… 15%-ára (vagy ezzel is
sokat mondtam?). Egyszerûen az eredetiség szó valahogy mára már végleg kitörlôdött a filmkészítôk szótárából. Nem
elég, hogy a mozimûsor 70%-a folytatásból és remake-ekbôl áll, de ha egyszer
továbbvisznek vagy felújítanak egy
darabot, legalább egy kicsivel lenne jobb,
mint elôdje, ne pedig 80-szor rosszabb
(Betörô az albérlôm, Superman visszatér)!
De hát persze én ezt naivan így gondoltam.
Úgy 7-8. osztályos lehettem, amikor
egy csapásra gigantikus mozi-rajongó lettem. Ez az idôszak egyébként a Chicago,
a Karib-tenger kalózai és a Pókember
megjelenése körülre tehetô. Persze
ilyenkor kis kezdôként mindent csodálatos újdonságnak éltem meg, ezért ha
kijött egy film és érdekesnek találtam a
sztorit vagy éppen azt, aki benne játszik,
cél bemérve és indulás! Hát igen, mivel
hetente több új alkotás jelent meg, ezért
elég gyakran jártam moziba (természetesen nem a hét minden napján, de egy kicsit sokszor). Most így 16 éves fejjel persze rájöttem, hogy a nagy többsége
pénzkidobás volt és megközelítôleg
26280 órát vett el az életembôl. Bele se
merek gondolni, mennyi sokkal érdekesebb dolgot csinálhattam volna, ha
mondjuk kihagyom a Kôkemény családot vagy az Én és a hercegemet – e 2 film
után csalódtam végleg az egész pattogatott kukoricás mozgókép színházban.
Azóta a mozilátogatásaim gyakorisága erôsen lecsökkent. Sulikezdés óta
elôször okt. 12-én szántam rá magam Az
ördög Pradát visel címû filmre.
10

WILÁGHÁLÓ-AJÁNLÓ

A film Lauren Weisberger bestseller
regénye alapján készült és egy tipikus
csajos Hamupipôke-mese egy álomról,
ami sok erôfeszítés és koppanás árán bár,
de valóra válik. Adott egy Hamupipôke –
akit itt éppen Andy Sachsnak hívnak – és
minden vágya, hogy bekerüljön a New
Yorker nevezetû laphoz, ahol majd
takarítókról írhat. De hát nehéz az élet és
ahhoz, hogy meglegyen a hôn áhított
állás, mindenképp ütôs ajánlást kell
szereznie, amit kitôl is kaphatna meg,
mint a divatvilág keresztanyájától,
Miranda Pristley-tôl (akinek a véleménye
szent és sérthetetlen, az ô tetszésén
múlik, hogy mondjuk az új Valentino
kollekció kijöhet-e). A gonosz fôszerkesztô hatásásra Andy jelentôs stílus és
személyiség változáson megy keresztül
és minden percben különbözô utasításokat kell végrehajtania (pl.: szerezze
meg a Harry Potter eddig csak kéziratban
elkészült legújabb példányát!). Persze
ahogy ez lenni szokott, jön az elôléptetés,
de a magánéletben már rég nem stimmel
valami.
Választás.
A két fôszereplô Meryl Streep (egyszerûen zseniális!) és Anne Hathaway
(akinek az alakítása nekem még mindig
eszméletlen Neveletlen hercegnô-szagú)
jó páros és a többi színész is rendben van.
Tehát akkor, miért is pont errôl
írtam? Úgy gondolom, a téma mindenkor
aktuális, nem kell mindig az akkori
nagyágyúnak megfelelnünk, mert úgy
hisszük, hogy ez a legrövidebb út céljaink
elérésére, néha pont onnan és akkor jön
a várva várt segítség, ahonnan nem is
remélnénk.

50 évvel ezelôtt a
kamaszok (ma: tinédzserek) legkedveltebb
délutáni elfoglaltsága a
foci volt, ami meg is látszott a válogatott teljesítményén. A mai kor technikai
fejlôdésének köszönhetôen a fiatalok
többet ülnek egy székben feloldhatatlanul a számítógéphez kötve, mint a
szabadban. Ezt mindenki saját belátása
szerint ítéli meg, ugyanakkor elhanyagolhatatlan tény, hogy szociális életünk
nagy része is a netre szûkült. Lehet vele
beszélgetni (ma: chatelni), letöltögetni,
videót nézni, zenét hallgatni, és ami a
leggyakoribb használati módja: játszani.
Tévedés, hogy csak a fiúk teszik ezt. A
lányok legalább ugyanannyit töltenek
számítógépes játékokkal játszva, mint a
fiúk. Amikor már valaki belefáradt a sok
egyéb tevékenységbe, szívesen látogat
meg egy online játékokat tartalmazó
oldalt, és kedvére játszogat. Ezek nem
nagyvolumenû játékok, nincsen ezernyi
fegyver, milliónyi pálya, a történet egy
szálon fut, a cselekmény rövid, és nincs
benne egy fikarcnyi személyiségfejlôdés
sem. Mégis sokan szeretik, mert gyors és
ingyenes kikapcsolódást nyújt. Az
egyik legközkedveltebb típus az
úgynevezett kvízjáték, mint például a Honfoglaló.
Ezeket azért szeretjük, mert aki
tud, az nagyon
büszke lehet magára és felvághat
tálentumával, aki
pedig nem tud, az
pedig, nos, köny-

nyen szerezhet magának elismerést egy
jó tippel. Ezekbe a játékokba is beépült a
chat modul, így a játékosok ismerkedhetnek egymással, amivel új barátságok
köttetnek, és még csak fel sem kellet
állni hozzá a gép elôl. Tényleg egyszerûbb, mint a grundfoci.
http://www.alomtozsde.hu/site/index.php
http://www.anagram.hu/cgi/anagram.cgi
http://www.freegames.hu/
http://www.glad.hu/
http://www.gratislotto.hu/
http://www.googlecsata.hu/
http://www.idezok.hu/
http://www.hodito.hu/
http://www.honfoglalo.hu/
http://jatek.webclub.hu/
http://www.jojatek.hu/
http://www.kalandor.hu/
http://www.miniclip.com/games/en/
http://www.minijuegos.com/
http://www.newgrounds.com/games/
http://sl.e98.hu/
http://www.startlapjatekok.hu
http://www.stratega.hu/
http://www.sztartozsde.hu/

Palaczky Botond & Petz Tamás

Máté Krisztina (10.d)
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SPORT
KAJAK-KENU VB
Idén hazánkban került megrendezésre a
35. síkvízi kajak-kenu világbajnokság.
Kevesen ismerik ezt a sportágat, mégis
úgy gondolom, hogy ebben vagyunk
szinte a legsikeresebbek. A versenyen a
27 megrendezett számból 12 arany-, 2
ezüst- és 4 bronzéremmel minden idôk
legjobb világbajnoki szereplésével zártak
a magyarok. A nôi mezônyben a magyar
lányok kilenc gyôzelmet arattak, azaz
minden versenyszámot megnyertek,
Kovács Katalin és Janics Natasa pedig hat
elsôségével egyedülálló világrekordot
vitt véghez ebben a sportágban.
"Nehéz lesz valaha is felülmúlni ezt a teljesítményt. Meglehet ez a szegedi csoda
egyszeri és megismételhetetlen lesz a
sportág történetében. Nem tudok
meghatottság nélkül beszélni errôl a
világbajnokságról" – fejtegette Angyal
Zoltán szövetségi kapitány a szegedi
világbajnokságot követôen.

A szurkolók felejthetetlen produkcióját a
Nemzetközi Fair Play Bizottság is elismerte, a VB záróünnepségének keretében
átadták a szervezet díját a vezérszurkolónak, id. Beé Istvánnak, a híres Beé-közép
vezetôjének. Id. Beé Istvánról tudni kell,
hogy minden versenyen ott van és dobjával vezeti a magyar szurkolótábor
„kemény magját”, amúgy a fia benne van
a magyar válogatottban (és egy második
helyre sikerült bekalimpálnia idén). Ezen
kívül sportszerûségi díjat kapott Abdel
Jaber Saddam Hamid iraki kajakos is, aki
annak ellenére eljött Szegedre és részt
vett a magyarországi viadalon, hogy
korábbi társa két hete egy bombatámadásban meghalt. Amikor hallottam ezt
a hírt, nagyon meglepôdtem, és szerintem
nem csak bennem keltett nagy tiszteletet.
A 35. síkvízi kajak-kenu világbajnokságon
kajakban a nôknél a magyarok, a férfiaknál a németek, kenuban pedig az oroszok voltak a legeredményesebbek.
Fenyô Dorka

AZ ELSÔ DT TÁBOROM...
...ez volt, mivel idén kerültem ide, az Árpád
Gimnáziumba. Kicsit izgultam, hogy ugyan
mit kezdek majd ott magammal, de egybôl
megnyugodtam, mikor a Moszkva téren
megláttam az egyik barátnômet, akivel
régen egy suliba jártam. ô akkor már
elôzetesen mindenkirôl mondott valami
keveset, így már nem éreztem olyan idegennek magam a többiek között (mivel azt
mondják, az Árpád már csak ilyen pletykás...:-).
Azt hittem, hogy unalmas, megbeszélésekkel teli két napot fogunk eltölteni ott
fenn, Csillebércen, de kellemesen csalódtam. A programok egyáltalán nem voltak
unalmasak, mivel Spengler tanár úr,
Bánhegyi és Karádi tanárnô, volt és jelenlegi DT tagok – végig fenntartva bennünk az
érdeklôdést – röviden és tömören ismertettek minden problémát (amiket még péntek
este gyûjtöttünk össze) s azok megoldásait,

továbbá minden ebben a félévben esedékes
programot és rendezvényt. A szabadidônkben jókat nevetgéltünk és próbáltunk
ébren maradni. Az estéket sporttal vagy
további kacagással töltöttük. Az utolsó este
fénypontja a számomra a Mogyi által
rögtönzött játékok és fejtörôk kavalkádja
volt.
Örülök, hogy ilyen emberek között
lehettem, s remélem, hogy még sok ehhez
hasonló élményben lesz részem itt az
Atzél Zsuzsanna
Árpádban.

KÉP-MÁS
Még az áprilisi számban egy
radiátor volt látható a képen.
A kérdés idén is újra csak az:

mi ez?

(fotó: Treszkai Anett, 8.b)
BEST JOKE OF THE MONTH COMPTETITION
Send us an english joke and we will display it on the noticeboard next to room No.
205. Everybody can send in a good joke and everybody can vote for the best one by
secret ballot.
Deadline. 30th November.
You can sign what you send in, give a pseudonim or use a logo.
Please note: dirty jokes are not taken itno consideration.
English Department
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„A büfé környékén egy héten egyszer jelenek csak meg;
csütörtökön az elsô szünetben. Ez hivatali kötelességem, ugyanis
ekkor vagyok ügyeletes...” („eSZeL”)
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GÓLYABÁL 2006
A Gólyabál elsô helyszíne a nagyelôadó
volt, mint minden évben. Minden
meghívott, rokonok, barátok, tanárok és
diáktársak vagy az aulában vagy már az
elôadóban várakoztak és beszélgettek.
Eközben fönt az emeleten nagy volt a
sürgés-forgás. A 7.a és 7.b, illetve a 9.c és
9.d tanulói készülôdtek az elôadásra.
Tapinthatóan nagy volt a feszültség. Aki
nem vett részt Gólyabálon, nem tudja,
hogy milyen nagy munka megcsinálni a
színdarabot és milyen nagy munka elôadni. Úgy érzem, ezt azok az emberek érzik
a legjobban, akik írták és rendezték a
darabokat, mert az volt, hogy: „Mi lesz, ha
nem fog tetszeni a közönségnek? Mi lesz,
ha utolsók leszünk? Mit fog szólni az
osztály, az osztályfônök, hiszen mégiscsak én írtam?”
De itt senki nem volt utolsó, minden
osztály, amelyik egy szalonképes színdarabbal elô tudott állni, nyert! Ez egy
óriási feladat volt! Szeretnék gratulálni
mind a négy osztálynak, mert ügyesek

voltak, és szeretnék mindenkit arra buzdítani, hogy jövôre is jöjjön el!
Végül így alakultak a helyezések: 1.
9.d osztály; 2. 7.a osztály; 3. 9.c osztály; 4.
7.b osztály.
Az elôadások után is voltak még programok. Az aulában a Twister játék jó
hangulatban folyt, csak kevés játékossal.
Az F04-ben házasságkötés zajlott, ami
nagyon sikeres volt! Annyian álltak sorba,
hogy nem lehetett közlekedni a folyosón.
Az F05-ben teaház volt, az F06-ban pedig
bôr ékszereket lehetett készíteni. Végül az
ebédlôben volt a koncert, ami nagyon jól
sikerült!
egy gólya

talán még annyit se.
De te írtad, akkor mégis mi segített?
– Semmi. Ismertem nagyjából az orvosok
nevét, beleraktam, amit még lehet, dr.
Csernust (alias Farkas György, másik
különdíjas) meg ilyeneket. Az én verzióm
egyébként sokkal véresebb volt, tiszta
Quentin Tarantino. De sajnos végül átírtuk mind szövegben, mind cselekményben.
Mit alakítottatok át?
– A Manson-jelenetet.
Azt egyébként hogy csináltátok?
– Bementünk a kémia szertárba. Kértünk
az Esztitôl sebbenzint és azzal János (dr.
Manson) gyakorolta, hogy hogyan kell
meggyújtani a kezét. Az teljesen véletlen
volt, hogy a másik keze is meggyulladt,
próbálta eloltani, csak túllocsolta a
sebbenzint, s akkor átment a másik
kezére is. De a végén beszéltük, hogy jól
jött így ki. Ô sem égett meg és így sokkal
jobb volt!

Utána ünneplés?
– Nem, semmi extra, a fél
társaság hazament, úgyhogy a tortát
is elosztogattuk az ottmaradt tizenkettedikeseknek.
A színészi teljesítményedért
különdíjat kaptál, amihez gratulálok! Mit
gondolsz, mennyiben segíti elô ez a
késôbbi elôadómûvészi pályádat?
– Köszönöm. Szerintem nem sokban,
végül is ez csak egy iskolai szereplés.
Sose lehet tudni... Köszönöm a beszélgetést.
Máté Krisztina (10.d)

Interjúalanyomat, Németh Márkot (9.d)
éppen táplálkozás közben zavartam meg,
de így is készségesen beavatott színdarabjuk kulisszatitkaiba.
Mit szóltatok a témához, a Vészhelyzethez?
– Sokkal jobban örültünk volna valami
másnak, mondjuk a Lostnak, de azért meg
tudtuk oldani. Sokan nem is ismerték,
például én is csak egy fél részt láttam vagy
„A menzán lehetne jobb a kaja, hosszú a sor, ezt mindenképpen meg
kéne oldani valahogy, emiatt nem is járunk mindig ebédelni.”
(Kata, 7.b)
„Kicsit zsíros a pizza és hiányolom a hideg innivalót.” (Luca, 7.b)
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ÁRPÁD GALÉRIA

A rajzórai feladat
szerint olyan növényt
kellett alkotni, amely
mindenkinek a saját
személyiségéhez kapcsolódik, színes és
valóságos vagy fantázianövény
formájában.
„Ez egy fantázianövény. Szerintem legjobban a liliomhoz hasonlít. Szeretem a vidám,
meleg színeket és a
nagy, laza vonalakat.
Azért szeretnék ilyen
növény lenni, mert
nagyon szeretek nevetni.”
Kelemen Bíborka (7.a)
munkája

ÁRPÁD LAPOK
Az Árpád Gimnázium iskolaújságja
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