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II. évfolyam, 3. szám

NOVEMBER
A 24 órásnak nevezett focit örökös
sportfelelôsünk, Szegedi Totó megtörhetetlennek látszó lelkesedéssel szervezi évrôl évre, sajnos a résztvevôk
száma is hasonló kitartással csökken.
Sokan támogatnák, hogy a tanórák is
úgy legyenek 45 percesek, ahogyan ez
a foci 24 órás, így legkésôbb 11 óra
körül garantáltan véget érne a tanítás
(még az énekkarosoknak is). Az sem tett
jót a rendezvény hírének, hogy akadt
olyan sportolónak álcázott résztvevô,
akinek a szervezete alulmaradt az alkohollal vívott egyenlôtlen küzdelemben.
A tavaszi kosáron hasonló probléma
biztosan nem lesz – talán jót tesz majd
ezeknek a korábban sikeres programoknak egy kis pihentetés.
Bármilyen szomorú, de az egész
országon végigsöprô megszorításokból
az oktatás sem maradhat ki. Ezekre
lenne néhány diákbarát alternatív
javaslatunk. Pénz hiányában megszüntethetnék az elégtelen osztályzatokat.
Takarékossági okokból szüneteltethetnék a feleltetéseket. Megreformálhatnák, azaz felére csökkenthetnék testnevelés órákon az iskolakört és az
ebédlôi sorbanállást is. Nem lehetetlen,

hogy ezeket az ötleteket az illetékesek
egyszerûen csak tréfának minôsítik. De
az biztos, hogy amit helyette kapunk,
annak a fele sem tréfa.
November végén megvolt és jól sikerült az elmaradhatatlan Amfi Kupa.
A 30 perces órák nagy népszerûségnek
örvendtek a tanulóifjúság körében.
Ennél már tényleg csak egy kellemesebbet tudunk elképzelni: 10 perces
órák 30 perces szünetekkel (jó, az
ebédszünet lehet 35).
Megújult a gimnázium homlokzata,
nem kell tovább tartanunk az emeleti
ablakok elôtt váratlanul elsuhanó
építômunkásoktól. A régi kôtáblák leszedésekor az élelmesebbek néhány
napig megfigyelhették a több évtizedes
feliratot: „Támogatjuk az új munkás
szövetséget!” Hogy mi lehetett ez a
szövetség és mi köze volt a sulihoz, ma
már nem tudjuk. Nehéz azonban
elképzelni a hajdani graffitist, midôn a
munkásszövetség iránti vonzódástól
felhevült lélekkel e támogatását festékszórójával világgá kürtöli. Jelenkori
utcamûvészeinket viszont ezúton is
nagyon kérjük, irgalmazzanak az új
falfelületnek.
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KÓRUSTÁBOR

A HÓNAP FOTÓJA:
NOMEN EST OMEN*

(a www.fotozz.hu weboldalról)
* a név kötelez

Egy fárasztó pénteki nap után megérkeztünk az év elsô kórustáborába. Miután megkaptuk a szobáinkat, és majdnem mindenki megérkezett, elmentünk
egy „Jót” bulizni Lagzi Lajcsival. Legjobban Orosz tanárnô, Mogyi & Simon
élvezte a Szuperbuli turnéját.
Még aznap nekikezdhettünk a darabok tanulásának, s itt már mindenki jelen volt. A kórustáboron végigvonult a
jókedv és a vidámság, de a fáradtság sem
maradt el. A szombati nap folyamán már
négy tanárral találkozhattunk: Spengler
tanár úrral, Tarlós tanár úrral, Gärtner

tanár úrral és persze
Orosz tanárnôvel.
”Kipihenve” estünk
be a próbaterembe,
ahol karmesternônk
(jutalom) cukorkákkal dobált minket.
Több órát próbáltunk
minden napszakban,
de általában ezeket is
feldobták a kórus, az
öregdiákok vagy éppenséggel a tanárnô
jókedvû kiselôadásai.
Vasárnap dél körül indultunk vissza,
és ha jól emlékszem, elértük a vonatot
(kivételesen). A
Nyugatiban volt
egy kis kavarodás, de ezt is szó
szerint átléptük.
Treszkai
Anett, Varga
Stefánia (8.b)

TARTALOMJEGYZÉK
A HÓNAP KÉRDÉSE
Az aktuális Hónap kérdésében az év elején kiadott
figyelmeztetô felhívásról kérdeztük "Árpád népét", vagyis ki
mennyire és miért tartja vagy nem tartja veszélyesnek az
Amfiteátrumot?
Szerintem abszolút nem veszélyes. A tanárok valószínûleg csak azért mondják, hogy megakadályozzák az ottani dohányzást. (a 11.c-bôl)
Az tény, hogy – mint minden régi, romos épület – veszélyes. Mindenkinek
saját felelôssége, ha odamegy. De semmiképpen nem tiltanám meg, hogy a
diákok kimenjenek, végre egy pici zöld terület. (Lôrincz Andrea tanárnô)
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KÉRDEZD MÁSKÉNT
KARÁDI MAGDOLNA IGAZGATÓNÔT
Hogyan került kapcsolatba az Árpád Gimnáziummal?
– Elmondhatom, hogy már a születésem
elôtt kapcsolatba kerültem a gimnáziummal, ugyanis a szüleim mindketten itt tanítottak és így ismerkedtek meg egymással.
Sôt édesapám 1920-tól 8 évig volt az iskola
diákja. Jómagam is itt végeztem a
középiskolai tanulmányaimat, de korábban, még kisgyerekkoromban is megvolt
az állandó kapcsolatom az iskolával, mert
édesapám rendszeresen magával vitt az
iskolai kirándulásokra.
Milyen érzés volt, hogy a szüleivel egy helyre
járt be nap, mint nap?
– Nem mondhatom egyértelmıen jónak,
így azt már akkor megfogadtam, hogy ha
valaha az életben tanár leszek, a gyerekeimet nem fogom abba az iskolába járatni, ahol én tanítok, és ezt be is tartottam.
Bár a kisebbik lányom is itt érettségizett, de
egy évvel korábban, mint ahogy én visszajöttem.
Mi késztette Önt arra, hogy pedagógus legyen? Még milyen más lehetôségei voltak?
– Sokáig eszembe sem jutott a pedagógus
pálya, egészen harmadikos gimnazista koromig orvos akartam lenni, és nem emlékszem pontosan, hogy mi változtatta meg az
elhatározásomat. Arra viszont jól emlékszem, hogy a harmadik és negyedik osztály
közötti nyáron, már gôzerôvel oldottam a
matematika felvételi feladatsorokat.
Nem bánta meg?
– Nem, ellenkezôleg. Én minden lánynak,
akinek van egy kicsi affinitása a pedagógiához, javaslom, hogy bármilyen más tudományág, szakterület elsajátítása mellett végezzen el egy tanári kiegészítô szakot, mert
ez nagyon sok segítséget ad a család és gyereknevelés területén is.
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Mivel tölti szívesen a szabadidejét?
– Tekintettel arra, hogy napi 10-12 órákat
dolgozom, így kevés a szabadidôm, arra
viszont nagyon vigyázok, hogy a hétvégék
megmaradjanak a családomnak. Fontosnak tartom, hogy az ember megôrizze a
kondícióját, ezért hetente háromszor férjemmel uszodába, kondi-terembe járunk.
Nyáron rendszeresen kerékpározunk. A
kisebb túrák mellett idônként több száz
kilométeres 8-10 napos baráti-családi
túrákat szervezünk. Szívesen járok színházba, és nagy mozirajongó vagyok.
Tudna mondani kedvenceket?
– Bár sokan használják a mindenevô kifejezést, de én inkább azt mondom, hogy ha
mindent nem is, de sokféle stílust szeretek.
Tökéletes kikapcsolódást jelent például egy
Mozart Requiem, de kedvenceim közé tartozik Ákos zenéje vagy a Pink Floyd,
ugyanakkor szívesen és rendszeresen járok
Kormorán koncertekre is. A film iránti
szeretetem nagyjából akkor alakult ki,
amikor olyan, vagy egy kicsit idôsebb
lehettem, mint maguk. Ekkor ismertem
meg Fellini, Antonioni, Ingmar Bergman és
a többi nagy rendezô alkotásait. Nem
tagadom, hogy egy-két jó film kedvéért
otthagytunk néhány kevésbé jó egyetemi
elôadást. Mivel a Puskin mozi volt
legközelebb az egyetemhez, általánossá
vált a kérdés: „Na, ma mit játszanak a
Puskin tanszéken?”
Részt szokott venni iskolai programokon?
– Természetesen, sok programon hivatalból veszek részt, de a többi rendezvényre is
idômtôl függôen igyekszem eljutni. Voltam
24 órás kosáron, szavalóversenyen, barlangtúrán, eddig minden gólyatáborba
elmentem, a csillebérci DT tábort is már
kétszer meglátogattam. Az Árpád napokon
és egészségnapokon szinte nem tudom

eldönteni, hogy melyik programot részesítsem elônyben.
Van valamilyen terve egy új rendezvény
bevezetésével kapcsolatban?
– Természetesen vannak ötleteim, de a
legjobb ötlet is csak akkor tud megvalósulni, ha van egy ember, aki ezt a szívén viseli
és végigviszi. Erre példának mondhatnám
éppen az iskolaújságot. Pillanatnyilag egyfajta családi sportnap és egy szülôi bál kezd
körvonalazódni.
Hogyan ítéli meg az eddigi tevékenységét,
mint igazgató?
– Erre talán még korai lenne válaszolni,
hiszen ez még csak a harmadik hónap, de
úgy érzem, hogy nem rossz az indulás. A
tevékenységem megítélése nem az én
feladatom, remélem, hogy az eredmények
fognak igazolni.
Mennyivel több felelôsséget igényel az igazgatói munka?
– Természetesen ez a beosztás sokkal több
felelôsséggel jár, mint korábbi helyettesi
beosztásom. Mindenért, ami itt történik én
vagyok egy személyben a felelôs.
Hogyan befolyásolja ez a magánéletét?
– Úgy gondolom, hogy ezt a munkát csak
abszolút stabil családi háttérrel lehet végezni, ami szerencsére megvan.

Háromévesen az iskola kapuja elôtt

Milyen felújítások várhatóak még a közeljövôben?
– A felújításokat az Önkormányzat az éves
költségvetésébôl finanszírozza, vagy pályázatok útján juthatunk forráshoz. Az ez
évi keretbôl eddig elkészült az új könyvtár,
megújult a külsô homlokzat és hamarosan
megkezdôdik a tornaöltözôk felújítása. A
következô szakasz a diákmosdók felújítása
lesz. Ezek a már leszerzôdött munkálatok.
Következô legfontosabb lépésnek a két
korszerû „tesiterem” kialakítását tartom.
Ehhez elsô lépésként a forrást kell elôteremtenünk.
Mit kívánna, ha megjelenne egy tündér és
teljesítené három kívánságát?
– Elsôként gyerekeimnek kívánok az
enyémnél is szebb és tartalmasabb életet. A
másodikként ugyanezt kívánom az összes
tanítványomnak, hiszen itt beszélhetünk
rendezvényekrôl, építkezésrôl, de az iskola
azért mégiscsak a diákokért van. Azt
kívánom, hogy olyan körülményeket
tudjunk teremteni, hogy évtizedek múlva is
szívesen gondoljanak vissza ezekre az
évekre. A harmadiknak megerôsítésként
azt kívánom, hogy az elsô kettô valóban
teljesüljön.
Havasi Petra, Rudnay Lilla

18 évesen
az Árpádos tablón
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Árpádos tanárként
a 90-es évek elején
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IRODALOM

A SZOMSZÉD KUTYÁJA

A 7.a osztály azt a feladatot kapta, hogy Nagy Lajos: Képtelen természetrajz címû mûve után hasonló karcolatot készítsenek. Egy
eredeti részlet mellett a két legjobban sikerült alkotást közöljük.

A szomszéd kutyája négylábú, mégis megbotlik. Ez egy különleges faj, amely csak a
szomszédban található meg. Azért alakult ki, hogy hazafelé menet megugasson,
fôleg akkor, amikor a legjobban elgondolkoztál, vagy hajnalban ne hagyjon aludni.
Úgy kerül a szomszédba, hogy a leendô gazda elmegy az állatkereskedésbe és
meglát egy aranyos kiskutyát. Attól kezdve, hogy megveszi, a szomszéd kutyájának
hívjuk.
Húsevôk, de nem maguk szerzik a táplálékukat, hanem okosan megvárják, amíg
az emberek otthagyják az ételt a tányéron, aztán felugranak az asztalra és mindent
felfalnak. Ha a gazdák nem hagynak maradékot, postásokkal táplálkoznak.
Nagyon szeretnek hozd-vissza-a-labdát játszani, de ha a laszti kigurul az útra,
addig ugatnak, amíg vissza nem kapják. Ez rendkívül idegesítô tud lenni. Másik kedvenc elfoglaltságuk a Holdat ugatni. Emiatt az ember legszívesebben megsütné és
megenné ôket, de sajnos kutyából nem lesz szalonna.
Ellensége a dühös járókelô, aki olykor kaviccsal dobálja a kerítésen keresztül.
Ezért – ha tehetjük – költözzünk olyan helyre, ahol a szomszédnak nincs kutyája.
Radványi Gergely

NAGY LAJOS: A KOLIBRI
A kolibri olyan kis madár, hogy ha valaki például egy kolibrit akar ebédelni, annak
elôbb két sült csirkét kell megennie, hogy egy kolibrival jóllakjék. A kolibri maga
szégyelli is kicsiny termetét, s ezért a ragadozó madarak elôl, amelyek sokkal
nagyobbak, mint ô, szemérmesen elrejtôzik.
Kétféle kolibri van, úgymint eleven és döglött kolibri; a döglött kolibri az
elevenbôl keletkezik haláleset által. A kolibri hazája Dél-Amerika, de ezenkívül
máshol is elôfordulhat, ha odaviszik.
A kolibri bogarakkal táplálkozik, mivel pedig oly kicsiny, hogy akárhány bogár
nagyobb nála, hát a bogarakat a kolibri szempontjából két csoportra oszhatjuk: 1.
olyanokra, amelyeket a kolibri eszik; 2. olyanokra, amelyek a kolibrit eszik. Ezzel
a példával, remélem, az állatok fölosztásának egy új módját vezetem be, mely
hivatva van arra, hogy a régi avult rendszereket, különösen a Linné-félét, teljesen
kiszorítsa.
A kicsi kolibrinak kedves kis csipogó hangja van, amellyel lágyan csipog a
nôstény fülébe, és ez a csipogás komoly dolog, mert ebbôl keletkezik aztán a
kolibritojás, ami oly kicsiny, mint egy nagyobbfajta gombostûfej, tehát ha földobják is fehér, ha leesik is fehér, s éppen ebben különbözik a tyúktojástól.
A kolibri a természetnek csupán dísztárgya, az ember sem lovaglásra nem
használhatja, sem bôrébôl bakancsot nem gyárthat, szôrét a szûcs föl nem dolgozhatja, egyetlen haszna az, hogy kitömése után természetrajzi múzeumokban kiállítják, s ott gyönyörködünk benne, de elvégre ez is haszon, ha meggondoljuk,
hogy némely embernek még ennyi hasznát se vesszük.
A kolibri neve indián eredetû, magyar neve nincsen, ami sajnálatos fogyatékossága a magyar nyelvnek, s egy elkövetkezendô nyelvzsenire vár a kolibri
magyar nevének megalkotása, s annak leleményességétôl és ízlésétôl függ, hogy
a kolibrit magyarul a csalogány szó mintájára kicsigénynek, vagy netán kis röpke
mitugroncnak, vagy netalántán – színei alapján – piroscsagos zöldkékenynek,
esetleg amerikai röpparánynak fogják-e nevezni.
A kolibri életkora, mivel a termete is igen kicsi, szintén kicsi, pontosan még
nem lehetett megállapítani, de mindenesetre kisebb, mint a kolibri szeretné.
Persze, még ekkora életkort is csak neki kedvezô, tehát direkt dél-amerikai viszonyok közt ér el, életkora nálunk még jóval kisebb, jégszekrényben, sósavban
vagy forró vízben még ennél is kisebb lenne.

Nem igazán szoktam kijárni, de nem azért mert félek. Nem hallottam még senkitôl, hogy rossz tapasztalata lett volna. (Dóry)
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A KIRÁLYPINGVIN
A királypingvin húsevô állat. A királypingvin kivételek nélkül csak a vízbôl szerzi
táplálékát, ami azt jelenti, hogy emberre nem veszélyes. (Csak arra, aki a vízben van.)
Kedvenc eledele a tintahal, ezt azért fogyasztja, hogy a tintát szétkenje a hátán, hogy
jobban csillogjon.
A királypingvin rokona a pingvinkirály, ôk csak abban egyformák, hogy pingvinek. Jellegzetes tulajdonsága, hogy önzô, mert kitalálta, hogy ô lesz a pingvinek királya. A legtöbb fajt az Atlanti-óceán déli részén, lakatlan szigeteken látni. Ez persze
csak kamu, mert egy lakatlan szigeten hogy élne bármi is. Az éttermekben viszont
annál többet látni.
A pingvin a pincérfélék családjához tartozik, mert fekete zakót és fehér inget
visel. A legkedveltebb idôszaka az éjszaka, mert beleolvad a környezetébe, így könynyen tud vadászni nála jóval kisebb halakra. A pingvint pingvinvadászok lövik le, ha
az állat már túl öreg. Ilyenkor, amikor a pingvint golyó éri, egyszerû kecseséggel feldobja a talpát, magyarul megdöglik. Így már a dögök családjához tartozik. A királypingvin fölött még rangban találjuk a császárpingvint, ô sokkal nagyobb és önzôbb,
mint a királypingvin. Ô már nem a pincérfélékkhez, hanem a fôpincérek családjához
tartozik. A pingvint gyakran összetévesztik a kisgyerekkel, mert az is ugyanúgy totyog.
A pingvin kihaló állatfaj, mert az emberek egyre kevesebb borravalót adnak
nekik. A természetvédôk már gyûjtik a pénzt a borravalóra.
Poros Gergely

Hallottam, hogy volt példa verekedésre vagy szóváltásra az Amfiban,
de nem járok oda, úgyhogy engem nem igazán érint. (a 9.b-bôl)
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ARANYKÖPÉSEK
Ha valaki erre ránéz,
heveny hányás jön rá.
(Tamásné Hantos Gabriella)
Nem lesz manöken az ember orr nélkül. (Tarlós Péter)
Hát mi nem tudtuk, hogy a (Titter)
tanárnô is akciózni fog itt. (Barakony
Zsófi, 11.b az Amfi Kupa végén)
Jó volt, amikor rosszul írtam. (Sztolár
Miklós)
A nyomóerôt tudjuk úgy nyomogatni,
hogy felboruljon a test. (Vankó Péter)
Állítsátok szûkebbre a hangréseteket!
(Kis Róbert)
Mostantól aki nem tudja elkezdeni,
kezébe adom a fejét. (Láng Krisztina)
Tudom, hogy jól nézek ki, de az ábrát
nézd inkább. (Számadó László)
Most pedig széttrancsírozzuk az egytagú
összeget. (Mikusi Imre)

Platón is egy grafomán ôrült volt. (Simon
Péter)
Hát a te énekkarosságodra már csak az
utal, hogy nem írtál házi dolgozatot.
(Orosz Erzsébet)
Na és akkor most kiveszem a hômérsékletet!! (Tajtiné Váradi Emôke)
– Hogy is hívták az elsô Jagelló uralkodót
Lengyelországban?
– Ulászló, nem?
– Na de melyik?!
– Hát... az elsô. (Sarlósné Bánhegyi Lídia a
11.a-val)
Kétségtelenül rovatunk egyik sztárja
és legtöbbet idézett szereplôje
Gärtner tanár úr. A következô számban egy „Best of Gärtner”-t szeretnénk
összeállítani, elsôsorban tehát az ô
legjobb aranyköpéseit várjuk
a januári számba.

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,
épp aaMillennium
évében
adták át Budapest
polgárainak.
A földalatti és az
– Kedvesem,
hívhatlak
mától hóvirágnak?
Az és
öregúr
teniszAndrássy
út
egy
része
megkapta
"a
Világörökség
része"
kitüntetô
címet.
– Miért, édesem?
versenyen így szól a
1937. május 27. (69 éve történt): Átadták a Golden Gate hidat San Franciscóban.
– Mert te vagy az elsô.
szomszédjához:
Hídépítésen itt alkalmaztak a világon elôször biztonsági hálót - hídfôtôl-hídfôig -,
– És én hívhatlak mától Boeingnek?
– Hallatlan, ezek a fiatal
ez 19 munkás életét mentette meg.
– Miért?
lányok hogy néznek ki ma1975. május 19. (31 éve történt): A japán Junko Tabei megmászta a Mount Everestet, így
– Mert te vagy a 747-edik.
napság! Alig lehet ôket a fiúktól megküô lett az elsô nô, aki feljutott ide.
lönböztetni!
1980. május 26. (26 éve történt): Farkas Bertalan, az elsô magyar ûrhajós megkezdte egyhetes út– Az
éppen az aénSzojuz
lányom.
ját
a világûrbe
36 fedélzetén
– Bocsánat, nem tudtam, hogy ön az apja.
– Pardon, én az anyja vagyok.

V

***
Amerikai látogató meséli pesti rokonának:
– Nálunk olyan gyorsak a vonatok, hogy
egy alakalommal, mikor egy goromba
állomásfônököt pofon akartam ütni, már
a másik állomás fônökét érte az ütés.
– Az semmi – mondja a pesti. – Nálunk
olyan lassúak a villamosok, hogy egy
ismerôsön öngyilkossági szándékkal a
sínekre feküdt és éhen halt.
***

ÉRDEKES DECEMBERI ÉVFORDULÓK
1695. december 31.
(311 éve történt):
Bevezették Angliában az
ablakadót, aminek az lett
a következménye, hogy az
emberek befalazták az
ablakokat.
1844. december 11. (162 éve történt): Dr.
Horace Wells elôször használt érzéstelenítést egy foghúzáshoz.
1898. december 18. (108 éve történt): Új
autós sebességi rekordot állítottak fel, a
rekord akkor 63 km/h volt.
1901. december 2. (105 éve
történt): Gillette szabadalmaztatta
az elsô eldobható borotvát.
1911. december 14. (95 éve
történt): Ronald Amundsen norvég
felfedezô elsôként érte el a Délisarkot.
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1913. december 21. (93 éve történt):
Megjelent az elsô keresztrejtvény, a "New
York World"-ben.
1945. december 7. (61 éve
történt): Szabadalmaztatták
a mikrohullámú sütôt.
1952. december 4. (54 éve
történt): Elôször képzôdött
Londonban gyilkos köd, ami
a 'szmog' nevet kapta, a füst
és a köd angol szavak
összevonásaként.
1967. december 3. (39 éve történt): Az
orvostudomány történetében
elôször hajtottak végre emberen
sikeres szívátültetést.
1979. december 3. (27 éve
történt): Japánban bemutatták az
elsô, kereskedelmi forgalomba
szánt mobiltelefonokat.

– Jani, te mar megint iszol! Megígérted,
hogy egy más ember leszel!
– Más ember is lettem, de az is iszik.
***
Egy férfi meghal, és a mennyország kapujában találja magát, ahol Szent Péter várja.
– Fiam! Te nem voltál valami jó ember
életedben. Tudsz valami jócselekedetet
mondani, ami alapján beengedhetlek ide?
– Igen – feleli a férfi. – Egyszer motorosok
molesztáltak néhány apácát. Én odamentem a vezérükhöz, egy nagydarab
tetoválásos, orrkarikás fickóhoz, megfogtam a karikáját, odahúztam az arcát, és
azt mondtam neki: „Most pedig bocsánatot kértek a hölgyektôl!”
Szent Péter lapozgat a könyvében:
– Én ilyet nem találok! Mondd, mikor
történt ez?
– Úgy 1-2 perce...

Megkérdezik a szôkét:
– Ha a 20. század nagy gondolkodói közül
beszélhetne valakivel, legyen az akar élô
vagy halott, vajon ki lenne az?
A szöszi rövid gondolkodás után:
– Az élô.
***
– Te képzeld, a feleségem krumplipürét
akart csinálni a rántott húshoz, de amikor
kiment a kamrába krumpliért, összeesett
és meghalt.
– Ste, mit csináltál?
– Ha’ rizst.
NYELVI SAROK
– There's a man outside with a wooden
leg named Smith.
– And what's the name of his other leg?
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SPORT
CURLING*
Elkezdôdött a tél, és vele
együtt a téli sportok szezonja is. A curlinget mutatom be elôször, mert ezt a
sportágat igencsak kevesen ismerik Magyarországon.
Kialakulására él egy teória, ami téli vadászatokra vezeti vissza a
játék, mint ügyességi próba megszületését. Befagyott tavakon csoportokba verôdött, nehézkesen mozgó madarakat célozgattak a vadászok a kezükbe akadt szikladarabokkal. Talán nem nehéz
elképzelni, hogy a családfenntartók
körében presztízskérdés lehetett a jó
célzás. Az egymás közti versengésnek
aztán... hát ez lett a vége.
Inkább humoros, mint igaz legendák
is felbukkannak. Az egyik szerint az eszkimók védték meg szigetüket a vikingektôl oly módon, hogy a hirtelen hidegben
jégben rekedt viking hajót az éj leple
alatt csúszó kövekkel célozgatták az
ôslakók (vezetôjük neve Körl) a partról,
mert még nem volt közlekedésre alkalmas a jég.
Egy játék nagyjából 2-2,5 órás. Tíz
endbôl, vagyis
játékrészbôl, „tizedidôbôl” áll.
Döntetlen állás
esetén erre jöhet még egy 11.,
a hosszabbítás.
A játék színhelye egy keskeny,
hosszú jégpálya,
két végén egyegy céltábla jel*

(ejtsd: körling)
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legû rajzolattal. A csapatok célja minden end végére az, hogy lehetôleg
minél több kövük helyezkedjen el a ház középpontjához közelebb, mint
az ellenfélé. Ennek érdekében kiüthetik az ellenséges követ is, ha az túl jó helyen áll.
Mintha csak petanque-ot játszanánk,
csak a jégen. A kövek útja a jég sûrû
söprésével bizonyos határokon belül
befolyásolható. Ezt több ember végzi.
Csúsznak a kô mellett, és söprögetnek.
Legalábbis ez látszik a tévében. A
söprögetést eredetileg arra használták,
hogy hóesésnél vagy szélfúvásnál folyamatosan takarítsák a pályát, tekintettel a játékban levô kô zökkenômentes
útjára. Manapság már szinte mikroszkopikus szemcséket tisztítanak le a
jégrôl, ami még mindig nagyban befolyásolni tudja a sima aljú gránitkô
sebességét és kanyarodási ívét. A söpréssel leginkább hôt, s így vizet termelnek.
A négy csapattag ellenfelével váltakozva
végzi el a delivery-t, vagyis a kô kiadását,
más néven a ház felé küldését. Egy
játékrészen belül minden játékosnak két
dobása van. Így a játék végére 16 kô
sokasodik a pálya végén, persze (ha túl
bénák) nem feltétlenül a házba kerülnek.
Igazán érdekes sport, nekem tetszik.
Már csak azért is szimpi, mert a paralimpián a sok mozgássérült is rendkívül
ügyesen ûzheti, és biztos jókat szórakoznak. Ha valaki esetleg többet szeretne
tudni róla, a www.curling.hu címû weboldalon talál még több adatot.
me

WILÁGHÁLÓ-AJÁNLÓ
A valóságban való tajékozódásunk legfôképp a külvilágból az
érzékszerveink által szerzett ismeretek segítségével valósul meg,
ennek is a ~90%-át a mindenki számára oly kedves szemek biztosítják. Mindenki elcsodálkozott már azon, hogy vajon a látása
miért hagyja cserben néha. Ilyen történik akkor, amikor a
történelem dolgozaton a reálisnál 3-mal rosszabb jegy jelenik meg a
fejünkben; ha a megerjedt almalé elfogyasztása után nem tudjuk, melyik
tanár úrhoz kell intézni a szóbeli feleletet, vagy hogy egy klasszikusabb példát említsünk, ha a vízbe merített lapát "eltörik". Ennek általában nem pszichológiai, sokkal
inkább érzékelési okai vannak (bár elôfordulhat bizonyos kémiai anyagok áldásos
hatása miatt is). A lapát például nem törik el, még csak meg se hajlik, ám mi mégis eldeformálódottnak látjuk. (Mielôtt bárki elkezdené a kisbicskáját a látószervébe mártogatni, szögezzük le, hogy a legtöbb esetben pozitív következménye van annak, hogy a
szemünk "becsap" minket: például ennek köszönhetjük a térlátásunk.)
A világon rengeteg elborult – ám bizonyára csodálatos – elme fáradozik azon, hogy
e tulajdonságunkat a végletekig kihasználják. Ennek megfelelôen – a technika
fejlôdésével párhuzamosan – sorra készülnek a témával foglalkozó weblapok: videók,
képek tucatjait tölthetjük le és nézhetjük meg, hogy vigyorgás közepette mondhassuk
el: "Uhh, ezt nem hiszem el! Még egyszer, még egyszer!". Segítség: ha MÁSHOGY nézed
a képeket, akkor talán megoldáshoz jutsz.
Palaczky Botond & Petz Tamás
http://indy.poliod.hu/program/vizualis_illuziok/vonalas.html
http://gallery.honfoglalo.hu/view_album.php?set_albumName=album27
http://www.mozaik.info.hu/MozaWEB/feny/page61.htm
http://www.alon.hu/galeria/thumbnails.php?album=12
http://www.michaelbach.de/ot/
http://www.optical-illusion.org/
http://www.eyetricks.com/illusions.htm
http://www.grand-illusions.com
http://www.coolopticalillusions.com
Az ábrán az A és B betûvel jelölt
négyzetek színe teljesen egyforma.
A hitetlenkedô meggyôzôdhet errôl,
ha egy olyan sablonnal takarja le
a képet, amely csak a két négyzet
egy-egy kis darabját engedi
látni, az ábra többi részét
eltakarja. Vagy az egyik
linkrôl letöltve a fájlt
a négyzetek egy-egy darabját egymás mellé másolhatjuk
egy képszerkesztô programmal.
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KERESZTREJTVÉNY
Iskolánk volt történelem tanára, Lévay Zsolt tanár úr, mint amatôr
keresztrejtvény készítô, megkeresésünkre örömmel vállalta el egy
keresztrejtvény-rovat gondozását. A rejtvény két fôsora könyvutalvány reményében beküldhetô (arpadlapok@arpad.sulinet.hu
vagy az elsô emeleti postaláda).
VÍZSZINTES: 1. Spanyol közmondás elsô
része (zárt betûk: S, E, T, S) 14. Formák
15. Vándor csomagja 16. Görög nemzeti
ital 17. Helyrag 18. „Ti urak, ti urak,
hitvány …!” 20. Belga város 22. Norvégia
autójele! 23. Após régies szóval 25.
Settenkedô 27. Bökô 29. Keservesen sír
31. Zöld közterület 33. Idômérô 34. Utál
egynemû betûi! 35. Az oxigén háromatomos molekulája 36. Haza 37. IJS 39.
Kirgízia autójele! 41. Indulatszó 42.
Emelkedett stílusú lírai mûfaj 44. Idegen
szavakban levegôvel kapcsolatos kifejezésre utal 46. Az iszlám szent könyve
47. „Törjön el a csizmám …!” – magyar
népdal címe 49. Olasz város 51. „A” férfi
párja 52. Kerek szám 54. Vuk pártfogója
56. Norvégia fôvárosa 58. Nevek elôtti
rövidítés lehet! 59. Gyors kutya fajta 61.
… Oric, háborús bûnös, a délszláv
háborúban Srebrenica városparancsnoka 63. Emil idegen névváltozata

FÜGGôLEGES: 1. Házépítés elsô lépéseit
végzô 2. E napon 3. Földmûves eszköz 4.
Sebesen halad 5. Díszes 6. Üres yab! 7. A
Hattyú csillagkép egyik csillaga 8. Csiga is
van ilyen 9. Ilyen juttatást kap a gyermekét nevelô anya 10. Kirándulás is lehet
ilyen! 11. Newcastle United 12. A U2 frontembere 13. Esôt tûrô 14. A spanyol közmondás folytatása (zárt betûk: Y, L, Á, É)
19. Vadászkutya 21. Földet orrával ás 24.
Régies ûrmérték 26. Zola regénye 28.
Pakoló 30. Fémmel kezel 32. Mely személyre? 34. A természetben nagyobb mennyiségben elôforduló legnehezebb elem
36. Templomtorony hangszere 38.
Becézett férfinév 40. Északír terrorista
szervezet 43. Ókori nép 45. Szétmázol 46.
Finom anyag 47. Téli sporteszköz 48.
Keleti nép 50. Trükk 53. Rabság 55. Film
érzékenységét jelölô mértékegység 57.
Idegen olaj! 60. Eres egynemû betûi! 62.
Üres rôf! 64. A mélybe

SUDOKU
A népszerû sudoku rejtvények elôl az Árpád Lapok sem menekülhetett el. Itt egy könnyebb
és egy nehezebb, természetesen beküldhetô a megoldásuk.

KÉP-MÁS
Elôzô számunk fotóján egy
fuvola volt látható – belülrôl.
A kérdésünk ezúttal is:

mi ez?

(fotó: Treszkai Anett, 8.b)

Én úgy gondolom, hogy amik azon a kis lapon vannak, azok nem
csak az Amfiban történhetnek meg, hanem bárhol. Nem tudnak
minket mindenhol megvédeni. (a 11.a-ból)
Már jó néhány éve nem jártam az Amfiban, régebben nem volt semmilyen rossz benyomásom, de nem tudom, hogy azóta változott-e valami.
(árpádEX)
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AMFITEÁTRUM KUPA
Idén tizenharmadszor rendezték meg az
Amfi Kupát iskolánkban, amely – hála a
szervezôknek – most is rendben zajlott.
Az 5-6. osztályosok 11 után érkeztek, és
miután megírták a versenyfeladatokat,
különbözô érdekes programokon vehettek részt. A folyosókat járva eleinte megnéztük a fizika kísérleteket, ahol (idén is)
a héliumos lufinál volt a legnagyobb
tolongás, de „honvágyunk” miatt visszatértünk az osztálytermünkbe, ahol teaorigamit készítettünk. A társasjátékos
terembe is bementünk volna, de a büfé
elcsábított minket. Összetalálkoztunk a 7.
b-sekkel is, akik árpádos pólóban járták
körbe a sulit és segítettek ott, ahol kellett.
ôket kérdeztük:
– Milyen volt most már árpádosként
megélni az Amfi Kupát?

SINKOVITS IMRE VERSMONDÓVERSENY
December 1-én rendezte a magyar munkaközösség az idei szavalóversenyt. A
gyôztes Smaraglay Zoltán (12.a) lett, megelôzve Pálvölgyi Annamáriát (10.d) és
Molnár Annamáriát (10.a). Különdíjat kapott Kohlhoffer Fanni (7.a), aki
egyébként a 4. helyen végzett a 27 induló közül. A verseny végén a zsüri elnökét,
a volt árpádos Götz Anna színmûvésznôt kérdeztük.

Hát fura. A kicsik csókolommal köszöntek...
– Melyik program tetszett a legjobban?
A társasjáték, azon belül is a Catan és a
Niagara.
– Mi a véleményetek magáról a versenyrôl?
Jó volt, érdekes programok voltak, jó,
hogy minden évben megrendezik.
Benkô Krisztina, Treszkai Anett (8.b)

Az Árpád Gimnáziummal kapcsolatban mi
az elsô emlék, ami eszébe jut?
– Hûha, ez nehéz kérdés, mert én két utcával idébb nôttem fel, édesapám is ide járt az
Árpádba, tehát mindenféle személyes kötôdésem volt már akkor is, amikor felvételiztem ide. Késôbbi szeretett kollegám,
Sinkovits Imre bácsi és Sinkó László is idejárt.
A saját árpádos életébôl mi a legmeghatározóbb élménye?
– Ez már összetettebb, elsôsorban talán a
fantasztikus társaság, akikkel egy osztályba
jártam (pl. Tamásné Hantos Gabriella tanárnô – a szerk.) és akikkel azóta is tartjuk a
kapcsolatot. Azért szerettünk elsôsorban
iskolába járni, mert összetartó, jó kis csapat
voltunk. Volt aztán egy fantasztikus Irodalmi Színpadunk is Bertha Irma tanárnô
vezetésével.
Akkor már itt az iskolában érlelôdött a
késôbbi hivatása?
– Így van, bár mindig tele voltam kisebbségi érzésekkel, mert nagyon sok tehetséges
gyerek volt már akkor is. Többünket is felvettek a Fôiskolára abból a generációból.

Vett részt szavalóversenyen az Árpádban?
– Igen, és mindig halálosan izgultam, úgyhogy nagyon együtt éreztem a versenyzôkkel.
Nyernie sikerült?
– Úgy emlékszem, nyertem.
Mûvészi pályájának jelenlegi alakulásáról
mit érdemes tudnunk?
– Most szabadúszóként elsôsorban a
Madách Színházban játszom több darabban. Ezen kívül ami most legjobban foglalkoztat, az egy Sütô András-est, amire a
párommal, Rubold Ödönnel készülünk.
Ezzel szeretnénk járni az országot, mert úgy
érzem, hogy egy olyan ügyet szolgálnánk
vele, ami szerintem ma nagy hiánycikk és
nagyon ki vannak éhezve rá az emberek.

ANAGRAMMÁK
Új életre támad anagramma-rovatunk. Utoljára tavaly májusban közültünk feladványokat, azok megfejtését sajnos elvesztettük, de Puskás Ferenc biztosan köztük
volt. Mostani rejtvényeinkben különbözô könnyûzenei elôadók nevét rejtettünk el:
magyarokat és nemzetközieket egyaránt. A megoldások beküldhetôk.
AMATôR CSEH VÉNEK
A PIROS SZÉKLÁB
ZSIDÓ SEPER
A VÉN MÓKUS IS KOALA
ETIL MALAC
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Alapvetôen pozitívnak tartom, hogy felhívják a szülôk figyelmét
efféle dolgokra, bár ennyi idôs diákoknak talán van annyi eszük,
hogy maguktól is elkerülik az ilyen helyeket. (noname)
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ÁRPÁD GALÉRIA
A rajzórai feladat egy
klasszikus ókori szobor
átdolgozása volt, sziluetthatás (folthatás) alkalmazásával, ellentétek hangsúlyozásával.
Praxitelész: Knidoszi Aphrodité
(kb. Kr.e. 350). Római márványmásolat, Vatikáni múzeum.
A görög szobrászatban korábban
csak mezítelen férfiak ábrázolása
volt természetes, így még Praxitelésznek is indokolnia kellett a
merész lemeztelenítést: az istennô

éppen fürödni készül. A telt asszonyi formák a hideg márványkô ellenére is annyira életszerûek, hogy a szoborba valósággal
szerelmes ifjakról korabeli feljegyzések is
megemlékeznek.
A szobornak csak másolatát láthatjuk. A görögök, s késôbb a rómaiak is nem értelmezték annyira szigorúan az eredetiség kérdését, mint a
mai muzeológia. A híres szobrok
másolása általános gyakorlat volt –
szerencsénkre, mert csak így hagyományozódhatott ránk számos
elveszett forma.

Bölcskei Zita, Dudás Fanni
és Legeza Péter (10.a) munkái
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