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II. évfolyam, 4. szám

JANUÁR
Kettôezerhat utolsó tanítási napjai mozgalmasan teltek. A népes szereplô-gárdát
felvonultató Dániel-játék egyik érdekes
tanulsága volt, hogy még egy kiszolgált
sötétítô-függönybôl is lehet jelmez, s az
aulából is lehet színház, ráadásul lényegesen jobb az akusztikája, mint a tornateremnek. Bár ezzel nem mondtunk sokat.
A szereplôk alighogy levetették függönyeiket, már kezdôdött is az új könyvtár megnyitója. Nem is könyvtár,
hanem Tudásközpont. De
jó is lenne, ha egy nehezebb dolgozat elôtt csak
úgy le lehetne ugrani a büfébe és a Tudásközpontba egy
szalámis szendvicsért és 2-3
oldal extra tudásért. És itt nem a
puskák fénymásolására gondolunk.
Az Árpád számítógépes hálózatának
szervere megérett a cserére. A log-fájlok
adatai arról tanúskodnak, hogy az adminisztrátori jelszavakat a felhasználóknak
mintegy p százaléka ismerte, ahol p egy
elég nagy pozitív szám. Namármost ez a
tény nem volt számottevôen kedvezô hatással a hálózat mûködésére és biztonságára. Az új szerveren már fent van vi-

szont és letölthetô az iskola honlapjáról
idei elsô (fényképes) számunk nyomtatható változata. Megjelenése napján egy
órán belül elfogytak a nem elôfizetôi példányok és azóta is sokan keresték. Népszerûsége talán épp elmarad a Harry
Potter utolsó kötetétôl, melyet ugyan J.
K. Rowling még be sem fejezett, de már
egymillió fölött van a megrendelôk száma. Az írónô vagyona
már korábban felülmúlta az
angol királynôét – mi a
magunk részérôl beérnék
mondjuk a walesi hercegével.
Alighogy kipihentük a
szilveszteri bulik vagy kibírhatatlan tévémûsorok fáradalmait, máris jött a szalagavató.
Szép volt, jó volt, bár az egyik lánytánc
többek szerint határeset volt. Kár, hogy
vége, csak a hajnali próbákat nem sajnálja senki, amikor a legmesszebbrôl
bejárók olyan fél négy körül kelhettek,
nagyjából fél órával azelôtt, hogy
lefeküdtek volna. De mi lesz velük akkor,
mikor az új közlekedési tarifák miatt ôk
is kénytelenek átszokni a gyalogos közlekedésre!
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TARTALOMJEGYZÉK

A HÓNAP FOTÓJA:
HÁROMPONTOS
(ismeretlen szerzô)

PÁLYÁZAT
Szeretnénk fellendíteni a rejtvénymegfejtési és beküldési kedvet.
Ezért erre és a következô két számra egy pályázatot hirdetünk,
melynek fôdíja egy grafikus számológép. Más értékes
nyeremények is lesznek. A fôdíjat az nyeri el, aki e három szám
rejtvényei közül a legtöbbet és a legjobban fejti meg. Több azonos
értékû pályázat esetén sorsolunk. A pályázatba bevont
rejtévények: az anagrammák, a keresztrejtvény és a
sudoku. Beküldési határidô a megjelenéstôl számított egy hónap.

A HÓNAP KÉRDÉSE
Speciálisan ehavi tanári interjúalanyunk, Szili tanárnô
kedvéért: „Mi a véleményed a globális felmelegedésrôl szóló
hírekrôl? Egyszerû riogatás vagy lehet benne valami?”
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Az Árpád-szerver cseréje miatt régi emailcímünk
december végén elhalálozott, sajnos minden azóta
oda küldött levél elveszett. Elnézést kérünk!
Ezentúl ide írhattok: arpadlapok@gmail.com

ANAGRAMMÁK
A múlt havi feladványok megfejtése: amatôr cseh vének = Mc Haver és a Teknô; a
piros székláb = Kispál és a Borz; zsidó seper = Depresszió; a vén mókus is koala =
Alvin és a Mókusok; etil malac = Metallica.
Az alábbiakban pedig országneveket keressetek.
PÁR FESLETT TANONC
HATSZÁZ KAN
A BOTOS ADDIG ÉRINT
ASZTALOS MEGKENI
ELIT KELYHES SZEGECS

"Szerintem reálisak a hírek. Az egész a régi Trabantok miatt van. Ezt most
hallottam földrajzórán... :) De tényleg, ha így folytatjuk, nem tudom mi lesz
a Földdel..." (Mészáros Zsolt, 10.c)
"Nekem tetszik, hogy ilyen meleg van és hogy nem fagyok le télen hazafelé,
de azért a jégtáblák maradhatnának ott az Antarktisz felé..." (M.T., 11.oszt.)

"Valamit muszáj lenne tenni ellene. Szerintem otthon kell elkezdeni
a környezetvédelmet, például szelektív hulladékgyûjtéssel és
kevesebb kocsihasználattal." (a 9.b-bôl)

"Igazak lehetnek a hírek. Most is látható volt, mert "zöld Karácsonyunk"
volt és valószínû, hogy a következô teleken is melegebb lesz. Az emberiség
hanyagsága a hibás." (Márkus János Dániel, 9.d)

"Nem akarom, hogy megváltozzon az éghajlatunk. Mert megszoktuk és
gondokat okozna, például hangulatváltozást meg tanulási nehézségeket."
(Krámer Lili, 11.a)
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KÉRDEZD MÁSKÉNT
SZILINÉ DIENES IRÉN TANÁRNÔT
Januárban Szili tanárnôt kerestük meg néhány kérdéssel, aki az elején
vonakodott szerepelni a médiában, de hamar meggyôztük, hogy félelemre
semmi ok. Sôt, ezúton is szeretnénk tôle bocsánatot kérni, hiszen kétszer is
le kellett bonyolítanunk az interjút a diktafon rakoncátlankodása miatt.
Hogyan került a tanárnô az Árpád Gimnáziumba?
– Egyetem után egy kisvárosban, Jánoshalmán tanítottam 3 évig. Ott férjhez
mentem, s Dunakeszin kaptunk lakást. Így
az elsô gyerek megszületése után automatikusan ide költöztünk. Ma is szívesen
emlékszem vissza tanításom elsô három,
gyönyörû évére. A második évben élhettem át azt az elsô nagy sikert, hogy
megválasztottak az év legjobb tanárának a
diákok a diáknapon. Ott már eldôlt, hogy
jól választottam, befogadtak és nagyon
szerettem ott lenni. Megszületett a második
gyermekünk is, és 6 év elteltével elkezdtem
itt a környéken munkát keresni. Akkor
még Száva tanárnô volt az igazgató és
meghirdettek egy félállást, amit megpályáztam és fel is vettek. A következô évben
már osztályom is volt.
Hogyan gondol az iskolára?
– Én borzasztóan szeretem az Árpád
Gimnáziumot, nagyon szeretek itt lenni.
Mindent megtennék érte, hogy szebb, hogy
jobb legyen. Családomnak és otthonomnak tekintem, ezért rengeteg pluszmunkát
vállalok érte. Azt szeretném, ha továbbra is
megmaradna ez a családias, otthonos hangulat. Amikor idekerültem, a földrajzterem
sem létezett, csak be volt dobálva a sarokba egy pár térkép. Mindig pályáztam, vetítôt szereztem. Mivel látták, hogy dolgozom
érte és szeretem, a diákok is besegítettek.
Mi a véleménye az iskolai programokról?
– Lehetne gazdagabb is! Jobban szeretném,
ha több lenne benne a környezetvédelem.
Néha úgy érzem, az Ökoiskola egy személyben Szilinérôl szól. Bár sok iskola
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irigykedik, hogy egyáltalán meg lehetett
valósítani a pontrendszert. Az a baj, hogy a
diákok nagyobb korukra elvesztik a
lelkesedésüket. Pedig akkor kellene a
kicsiknek példát mutatni, majd felnôtt korban is környezettudatosan élni, szeretni a
Földet.
Mire gondol vissza szívesen a tanárnô a
gyerekkorából, van-e esetleg példaképe?
– Egy kicsi faluban, Szabolcsveresmarton
nôttem fel, majd Kisvárdán jártam gimnáziumba. Az általános iskolában végig
kitûnô, kis eminens tanuló voltam, a falu
minden ünnepségén én szavaltam. A gimiben aztán a földrajz szakkörbe kerültem és
ahogy ott az elsô elôadást megtartottam, s
megtapsoltak, eldôlt a sorsom. Az idôs
tanár bácsi kicsit raccsolva azt mondta:
„Ihhrénke, magának egyetemre kell
menni!” Akkoriban még nem volt divat,
hogy egy parasztlány, akinek anyukája tsztag, apukája asztalos mester, kitörhet a
faluból. Életem legszebb 5 éve volt a debreceni egyetemi évek. Minden héten hazajártam, mai napig borzasztóan kötôdöm a
falumhoz, az ottani emberekhez. Egy ilyen
kis helyen mindenki ismer és szeret mindenkit. Sajnos most már anyukám beteg és
a nôvérem vigyáz rá, mert nem tudja ellátni magát. Úgy hálálom meg neki mindazt,
amit tôle kaptam, hogy amint kitörnek a
szünetek, felpakolom és viszem haza a kis
házikójába, és ott vagyunk együtt, egészen
a szünet végéig, mert borzasztó honvágyam van. Mindenkinek azt ajánlom, hogy
amíg van hova visszatérnie, menjen, mert
ezek borzasztóan fontos dolgok az életben!
Pedig ha hazamentem, mindig keményen

kellett dolgoznom a kertben. Egyáltalán
nem zavar azóta sem, ha valamit fogni kell,
megcsinálni, még ha koszos is leszek.
Példaképem pedig Kôrösi Csoma Sándor,
hihetetlen akaratereje, elszántsága.
Mit csinál szívesen szabadidejében?
– Nagyon kevés a szabadidôm, általában
nagyon késôn keveredek haza, a környezetvédelemmel rengeteg munka van.? A
hétvégi túrákhoz, családi kirándulásokhoz
ragaszkodom. A hobbim a várak „begyûjtése” itthon és a szomszédos országokban.
Milyen zenét, könyveket, filmeket kedvel a
tanárnô?
– Nagyon szeretem Demjén Rózsit,
gyakran azonosulni tudok a dalszövegeivel,
például az új albumáról A Föld tele van
könnyel címû számmal. Könyvek közül
pedig a romantika a kedvencem: Jókai,
Verne. Szeretem a meséket, a felnôttesebbeket is, mint a Star Wars vagy a
Gyûrûk ura.
Hogy került Önhöz ennyire közel a természetvédelem és ez az egész földrajzos
dolog?
– Adódik abból, hogy biológia-földrajz szakon végeztem. Akkor még egész másképp
mûködött az egyetem, mint most. Akkor
még az államnak volt arra pénze, hogy
évente 4 héten át terepgyakorlaton legyünk. Beültettek a buszba és vittek minket, úgyhogy minden szépséget láttam.

Rádöbbentünk, milyen gyönyörû ez az
ország. Ezt szeretné az ember átadni. Nyolc
éve csináljuk így Nagy Attila tanár úrral az
erdei iskolát a Zemplénben. Imádom a
mocsarast is.
Hova utazna a világon legszívesebben?
– Bárhova szívesen utaznék, ahova csak
lehet. A földrajztanárok egyletének tagja
vagyok, így eljutottam már sok helyre.
Persze nagyon szeretnék távolabbi vidékeket is beutazni, mert eddig csak a
környezô országokban jártam. De ez csak
álom marad, amíg nem nyerjük meg a lottó
ötöst. Furcsa, hogy a diákok mesélik, mit
láttak az Egyesült Államokban, én meg –
aki tanítom – sose fogok eljutni oda, de hát
ez van. Nekem az egész világ tetszik, úgy,
ahogy van.
Utolsó kérdésként ha 3 kívánsága lehetne,
mit kívánna?
– Az anyagi dolgok engem nem érdekelnek. Nekem csak egy kívánságom van,
szeressék egymást az emberek. Ha mindenki szeretne mindenkit és odafigyelne a
másikra, a környezetére, szebbé, jobbá
varázsolná, akkor olyan szép világunk
lehetne. Borzasztóan fáj, hogy mennyire
elidegenednek az emberek. Persze az
Árpád Gimnáziumnak is kívánnék milliókat, hogy szebbé tegyük, de akkor is
elsôsorban azt kívánnám, hogy szeressétek
egymást!
Havasi Petra, Rudnay Lilla
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IRODALOM

KÖNYVTÁR MEGNYITÓ

Ezopusz, Phaedrus, Heltai Gáspár, La Fontaine – mindannyian
saját koruk jelenségeirôl beszéltek állatmeséikben. A 9.a osztály
irodalom házi feladata egy modern állatmese írása volt.

Nemrég, december 21-én a könyvtárunkban nagy esemény történt. Az új könyvtár (amire már mindenki nagyon várt) megnyílt az aula fölötti helységben. Ebben nem
kevés munkájuk van a könyvtárosainknak, fôleg Rónyai
Tünde tanárnônek, valamint a diákoknak, akik segítettek
a berendezésében. Rónyai tanárnôt ki is faggattuk:
Mi a tanárnô véleménye az új könyvtárról?
– Körülbelül 50 éve az iskola területének egy részét
elvették, ezért egy osztályterembe költözött a könyvtár,
de mivel ott nem fért el az összes könyv, ezért azokat egy
másik teremben helyezték el. Így nem lehetett rendesen
ôrizni a könyveket, és csak tanítás után lehetett kölcsönözni. Ez csak 2 évvel ezelôtt szûnt meg. Az a terem nem
volt az igazi, és egyébként is kicsi volt.
A tanárnô örült az új könyvtárnak?
– Megszûntek a rossz körülmények, és új lehetôségeket használhatunk ki. Például
január 19-én felolvasó délután volt. Versenyek, filmklub, könyvbörze szerepel még
a tervek között.
Felszereltség?
– Bôvül folyamatosan. Lesznek sötétítô függönyök (a filmklubhoz), számítógépek,
projektor. Lesz lehetôség fénymásolni, cd-t, dvd-t, videókazettát is kölcsönözni. A
könyvtár fogja betölteni részben a nagyelôadó szerepét is. A cél az, hogy a könyvtár
az iskola tudásközpontjává váljon. Az új könyvtár készítése szeptember óta folyt,
végül kb. 15 ezer kötetet kellett áthelyeznünk ide.
De térjünk vissza a megnyitó eseményeire: sok vendég volt, többek között Bús
Balázs óbudai polgármester. Nemcsak a vendégek, hanem az iskola tanulói is tartottak beszédet. Diákjaink és tanáraink elôadással is készültek az alkalomra, melyben közremûködött Szendi Emma tanárnô (hegedû), Angi Bernadett (hegedû),
valamint Boda Daniella (cselló),
majd a kórus elôadását élvezhettük.
A vendégeken kívül jelen voltak tanáraink és minden osztály 1-2 képviselôje. Reméljük mindenkinek elnyerte tetszését, és ugyanolyan szívesen használja (ha nem szívesebben) az új könyvtárat, mint a
régit.
Várjuk az új könyvtár jelmondatát is Rónyai Tünde tanárnônél!
Varga Stefánia (8.b)

A TÜCSÖK ÉS A HANGYA
Nagyon forró, meleg nyár volt. Mindenki legszívesebben az árnyékban pihent, és
az orrát sem dugta ki a napra. A szorgos hangya ebben a tikkasztó forróságban is
dolgozott. Megállás nélkül hordta a leveleket, a maradékokat.
Eközben a tücsök egy virág hûvösében üldögélve fagyit evett, dudorászott, sôt,
még a legfrissebb nyári válogatás-albumot is unásig hallgatta. A hangya ugyan irigykedve nézte a gondtalan élet örömében elmerülô tücsköt, de folytatta a munkát.
Így ment ez egész nyáron át. A hangya szorgoskodott, elôrelátóan számolgatott,
mibôl mennyit kell összegyûjtenie, hogy ne éhezzen a tél folyamán. A tücsök
mozikba járt, a reggeli telefonos mûsorokat nézte a tévében. Aztán beköszöntött a
tél.
A hangya – szorgos munkájának köszönhetôen – nagyon szûkösen ugyan, de
mindig jutott ennivalóhoz. Igaz, voltak napok, mikor fáradtan, korgó gyomorral
feküdt az ágyba, de az éhhalál nem fenyegette.
A tél közepén azonban eszébe jutott, hogy a tücsköt még nem látta, mióta
beköszöntött a fagyos idô.
– Biztosan megfagyott vagy éhen halt – gondolta a hangya. – Hát igen, ki mint veti
ágyát, úgy alussza álmát.
Megnyugtatta a gondolat, hogy a tücsök valószínûleg most látja kárát annak, hogy
a nyáron csak henyélt. Azonban egy zord decemberi napon, mikor a hangya
éppen munkából tartott hazafelé, meglátott egy piros Porschét a távolban. Ahogy
az autó közeledett, egyre jobban kivehetô volt egy zöld sziluett. Kis idô múlva a
járgány megállt a megfáradt hangya mellett. A hátsó ülésen sílécek, a kormány
mögött pedig a tücsök ült, s ütemesen rángatta a fejét a legújabb popslágerre.
– Hát te meg hol voltál egész eddig? – hüledezett a hangya.
– Síelni az Alpokban – mondta a tücsök, s léggömböt fújt a szájában lévô rágógumiból.
– Dehát mibôl volt neked pénzed erre az autóra és a síútra? Egész nyáron süttetted a hasad és két fûszálat sem tettél keresztbe.
– Tudod – folytatta a tücsök, s kissé lehalkította a hangját –, beszálltam az
évszázad üzletébe.
– Mibe??? – kérdezte a hangya most már szinte magán kívül.
– Egy haverommal lemossuk a lejárt levelekrôl a szavatossági idôt és átírjuk.
Aztán elpasszoljuk féláron – mondta a tücsök s elhajtott. Az autójából messzirôl is
hallatszott a zene.
Szauftmann Ivett
Helyesbítés: Az elôzô számunkban megjelent A szomszéd kutyája
címû írás szerzôjének neve tévesen jelent meg. A név helyesen Radványi
Péter (nem pedig Gergely). Az érintett és az olvasók elnézését kérjük.
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"Szerintem egy nagy kamu az egész. A Földön elôfordulnak természetes éghajlatváltozások. Jégkorszak is volt már és remélem lesz
is. :)" (Zsoci)
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ARANYKÖPÉSEK - BEST OF GÄRTNER
Röhög, mint pocok a
lisztben.
Egy izé meg még egy izé,
az két izé.
Amikor bementem az osztályukba, akkora kupi volt, hogy röfögni
támadt volna kedvem.
Mert ott ha megbillen a motor, az biztos
perecelés.
Megint csak ökörség, mert ô körpályán van.
Esetleg ha engem is felhomályosítanál,
akkor boldog lennék.
A bányászbéka bokáját csak létrával éri el.
Belegabalyodtál, mint majom a házi cérnába.
Ez felvételi példa volt. A többi is, de ez még
inkább!
Ha látná ezt, fiam, olyan hátraszaltót
nyomna!
Kepler törvények. Három darab, szólt az
arab.

Mértékegységet is kérek, anélkül nem ér az
egész egy kalap szamócát sem!
Most jön az, amit már kérdezni akartam,
csak nem sikerült.
Zolikám, hadd gratuláljak! Micsoda szerencse! (hogy ôt sorsolta ki a számológép felelésre)
Ne nézzél, mint tehén a bokorból kikerekedett szemmel!
Nem negatív, sôt mi több, pozitív!
Olyan melegen ajánlom, hogy szinte már
kötelezô.
Rettegek a témazárótól. Ti is? Akkor már
ketten vagyunk. Ti meg én.
A következô számot Számadó tanár úr
munkásságának szeretnénk szentelni.
Az ô legjobb mondásait várjuk tôletek
nagy mennyiségben, a tanár urat pedig
kérjük, hogy különösen igyekezzék
mostanában.

ÉRDEKES FEBRUÁRI ÉVFORDULÓK
1659. február 16. (348
éve történt): A legrégebbi ismert csekk erre
a napra van dátumozva.
400 angol fontról állították ki, ma is megtekinthetô a
Westminster Apátságban.
1893. február 15. (114
éve történt): Puskás
Tivadar találmányának
köszönhetôen Budapesten
beindult a vezetékes rádió
ôse, a Telefonhírmondószolgálat.
1930. február 26. (77 éve történt):
Üzembe helyezték az elsô piros-zöld
közlekedési lámpát Manhattanben.
1938. február 24. (69 éve történt):
Elkészült az elsô mûszálas sörtéjû
fogkefe. Ez volt az elsô alkalom, hogy
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nylonfonalat hétköznapi célokra
használtak.
1962. február 6. (45 éve
történt): Megszületett Axl
Rose (eredeti néven: William
Bailey) a Guns & Roses
együttes énekese.
1962. február 20. (45 éve
történt): Az elsô amerikai ûrhajós, John
Glenn földkörüli pályán keringett a Föld
körül.
1963. február 17.
(44 éve történt):
Brooklynban, New
Yorkban megszületett
Michael Jeffrey Jordan
amerikai kosárlabdázó,
az NBA legponterôsebb
játékosa.

1618. május 15. (388 éve történt): Johannes Kepler megalkotta a bolygók mozgásával kapcsolatos
2006. február
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,
és épp
a Millennium
át Budapest
polgárainak.
A földalatti és az
mi adták
szivárog
belôle. Viccesen
megkóstol
A pesti
villamoson
egy évében
Andrássy
út
egy
része
megkapta
"a
Világörökség
része"
kitüntetô
címet.
egy cseppet, és megkérdi:
utas így szól a
1937. május 27. (69 éve történt): Átadták a Golden Gate hidat San Franciscóban.
– Bor?
kalauzhoz:
Hídépítésen itt alkalmaztak a világon elôször biztonsági hálót - hídfôtôl-hídfôig -,
– Nem – feleli a fiú.
– Kalauz úr, nem tudna
ez 19 munkás életét mentette meg.
egy kicsit gyorsabban menni? Újabb cseppet kóstol a tanító.
1975. május 19. (31 éve történt): A japán Junko Tabei megmászta a Mount Everestet, így
– Pezsgô?
– Tudnék én, de nem hagyhatom itt ezt a
ô lett az elsô nô, aki feljutott ide.
– Nem.
vacak járgányt.
1980. május 26. (26 éve történt): Farkas Bertalan, az elsô magyar ûrhajós megkezdte egyhetes út– Szabad a gazda! Feladom. Mi ez? –
ját a világûrbe a Szojuz
***36 fedélzetén
kérdezi a tanító.
Öreg bácsi megy a kivilágítatlan
– Kiskutya.
kerékpáron: Megállítja a rendôr:
– Bátyám, ha nem ég a lámpa a biciklin,
akkor tolni kell!
Mire az öreg:
– Mar kipróbáltam, de akkor se ég!

V

***
– Ma délután fodrásznál voltam.
– És zárva volt?
***
– Tényleg megôrjítesz Dezsô, akármit
mondok, mindig kijavítasz, és ez így megy
már tizenöt éve!
–Tizennyolc, drágám, tizennyolc!
***
Kovács és Szabó a kedvenc borkóstolójában támasztja a pultot. A harmadik
pohár után Kovács panaszkodni kezd:
– Rettenetesen nehéz helyzetben vagyok.
Állandó otthon a veszekedés. Annyira
súlyos a dolog, hogy számomra csak
egyetlen megoldás létezik: az idegenlégió.
De képzeld, öregem, sehogy sem tudom
rábeszélni a feleségemet, hogy jelentkezzen.

***
Nyuszika elmegy a Rókához elkérni a
fûnyíróját. A Róka éppen füvet nyír.
– Hé, Róka! Elkérhetném a fûnyíródat?
– Nézd, Nyuszika. Mondhatnám, hogy
nincs fûnyíróm, de látod, hogy van.
Mondhatnám azt is, hogy rossz, de látod,
hogy mûködik. Így hát egy megoldás
maradt: elmész te a jó büdös francba!
***
– Apu! Azt mondjak az iskolában, hogy mi
maffiózó család vagyunk.
– Majd bemegyek és elintézem a dolgot.
– Jó, de úgy csináld, hogy balesetnek tûnjön!
***

***
Az utolsó tanítási napon a gyerekek
ajándékot visznek a tanító néninek. A
virágboltos fia egy csokrot hoz, a cukrász
kislánya egy tortát, majd az italboltos
kisfia egy nagy dobozt, szépen csomagolva. A tanító megemeli, és látja, hogy vala-

NYELVI SAROK
A new barber nicks a customer badly in
giv-ing him a shave.
– Oh, I'm terribly sorry... Do you want
your head wrapped in a hot towel?
– No, thanks, I'll carry it home under my
arm.
9
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A következô írás a Szabadság, szerelem címû film hátterét jelentô sporttörténelmi
eseményeket mutatja be.

AZ ÉVSZÁZAD VÍZILABDAMECCSE
Az „évszázad meccsérôl” mindenkinek a
londoni 6:3 jut elôször az eszébe. Az angol
labdarúgó válogatott ilyen nagy arányú
legyôzése hatalmas sikernek számított.
Három év múlva a magyar sportolók a
melbourne-i olimpián szintén eredményesen szerepeltek: 9 arany-, 10 ezüst- és 7
bronzérmet nyertek. A sikeres szereplés
értékét növeli, hogy 1956. november 22én volt az olimpia nyitónapja, ahova a
sportolók november 5-én indultak.
A legemlékezetesebb a férfi vízilabda
válogatott elsôsége volt. Elsô mérkôzésüket
Anglia ellen vívták, amelyen 6:1 arányban
nyertek. Ezt követte további három gyôzelem az USA, Németország és Olaszország
ellen. December 6-án már a döntôbe
jutásért szálltak vízbe, az ellenfél pedig
Szovjetunió válogatottja volt. „A melegítôjükön virító négy betû (CCCP) sajnálatos módon megegyezett azzal a néggyel,
amely a körúton nyikorgó tankok oldalán
éktelenkedett.”
Az uszoda 6000 ember befogadására
volt képes, de akkora volt az érdeklôdés,
hogy végül 8000 nézô zsúfolódott be.
Mindenki a magyar válogatottnak szurkolt.
Tombolva bíztatták a támadásainkat, a
szovjetek labdaérintéseit pedig kifütyülték.
Az ellenfél legfôbb fegyvere Msvenieradze,
az óriás center volt. A semlegesítésére egy
teljesen új stratégiát kellett kidolgozni. Így
született meg a zónavédekezés ötlete
Markovits Kálmán fejében. A taktika bevált. A szovjetek csak
távoli lövésekkel tudtak kísérletezni, melyeket – ha eljutottak
egyáltalán a kapuig –
a kiváló formában levô kapus, Boros Ottó
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védett. Támadásban is kiváló teljesítményt
nyújtott a csapat, és már 4:0 volt az állás.
Ezt a szovjetek nagyon nehezen viselték el,
és egyre keményebben oda-oda ütögettek
a víz alatt. Egy perccel a mérkôzés vége
elôtt aztán elszabadult a pokol. Zádor
Ervint véletlenül vagy szándékosan arcontalálták. A vizet megfestette a vére, a mérkôzést leállították. A közönség a vérzô
játékos láttán minden korábbinál jobban
tombolt. A tömeg szovjetek elleni felfokozott ellenszenve lincshangulatba csapott
át. A mérkôzést lefújták, a szovjet játékosokat rendôrök kísérték az öltözôbe,
hogy elejét vegyék a tömegverekedésnek.
Bár az olimpiai elsôség nem ezen a
meccsen dôlt el, hanem a másnapi magyar-jugoszláv döntôn (2:1), mégis történelmi jelentôségû volt ez a mérkôzés.
Zádor véres feje és a magyar válogatott
bravúros gyôzelme megmutatta a világnak
a magyarok harci szellemét.
Az olimpiai bajnok férfi vízilabda válogatott névsora: Bolvári Antal, Boros Ottó,
Gyarmati Dezsô, Hevesi István, Jeney
László, Kanizsa Tivadar, Kárpáti György,
Markovits Kálmán,
Martin Miklós, Mayer
Mihály, Szívós István,
Zádor Ervin.
Máthé Gergely (12.a)

WILÁGHÁLÓ-AJÁNLÓ
Ehavi cikkünkben egy olyan játékot hozunk el nektek, ami nem
afféle szórakoztató, sokkal inkább bosszantó, agyörlô, az idegeket
megtépázó, a koncentrációt és kreativitást maximálisan igénybevevô logikai-rejtélymegoldó játék.
A játék eredetileg francia, de a pályák nagy részét már lefordították
angol nyelvre is. Lényege igen "egyszerû": megoldani a látszólag
logikátlan információk összessége által kiszabott feladványt, amihez egy
kulcs ("Clue") is jár. A cél: eljutni a következô pályára. A bosszankodás garantált. Sokan
már a második pályán elakadnak, holott ez még csak a bemelegítés! Ez részben a
szokatlan böngészôhasználat illetve egyéb programok használata szükségességének a
következménye.
Forráskódban turkálás, hexeditor-használat, hangok manipulálása, számrendszerek
közötti számolgatás – ezek csak ízelítôk, mi kellhet ahhoz, hogy továbbjuss. De ha
mégis nagyon elakadnál (azaz egy vagy több napot már eltöltöttél egy szinttel, de eredménytelenül), még mindig ott van segítségül a fórum. Igaz, konkrét megfejtést nem
árulnak el, de sokszor nagy segítséget adnak a pálya és/vagy a kulcs értelmezéséhez.
Végül a játék vonzalmai közé tartozik, hogy ha már elkezdted – a tapasztalatok szerint
– nem tudod abbahagyni egykönnyen, mivel már "csakazértis" alapon mindenképp
meg akarod fejteni a feladványt, így unalomûzésre ideális. No meg említésre méltó a
szélsôségesen hosszú végigjátszás. Eme agymozgató neve: Ouverture Fácile (Könnyû
Kezdet). Akár fél év, de több is lehet, ez játékostól függ. Ilyen, és ehhez hasonló logikai
feladványok linkjét találhatjátok alább:
http://www.ouverture-facile.com/
http://home.scarlet.be/~bbonte/fieldsoflogic.html
http://www.meltingmindz.com/sssg8.html
http://www.deathball.net/notpron/
http://web.thaicool.com/questvillage/world/world.html
http://web.thaicool.com/questvillage/world/world_special.html
http://www.utu.yoyo.pl/
http://www.freewebs.com/kirtle/madcowriddle.htm
http://www.weltmumientag.de/
Palaczky Botond & Petz Tamás
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KERESZTREJTVÉNY
A napokban volt éppen 100 éve, hogy a Budapesti Naplóban
megjelent Ady Endre "farsangi" verse. A fôsorokban a vers
záró sorait idézzük. Ezek pályázatunk keretében (ld. 2. oldal)
beküldhetôk (arpadlapok@gmail.com vagy az elsô emeleti
postaláda). Az elôzô szám megfejtése: „A merészségben bátorság
nô, de a bizonytalanságban félelem.”
VÍZSZINTES: 1. „Éljen, …” A vers záró sorai, 1.
rész (zárt betûk: J, O, F, R, V) 14. Magyar Távirati
Iroda 15. … boszorkányok – Arthur Miller
drámája 16. Vérszegénység 17. Nôi név, Csehov
három nôvérének egyike 19. Nôstény madár 20.
Kültéri 21. … Shan – 3.099 m magas hegy
Kínában, a négy szent buddhista hegy egyike 23.
Más helyre szólít 25. A három testôr egyike 27.
Ázsiai nép 29. Hátrafelé elhalad 31. Arra a helyre
32. Néma Néró! 33. Titokban figyelte 35. Gaia
Veleria … – Áprily Lajos verse 37. Vegyjele: Sn
38. Ezüst és nitrogén vegyjelei 40. Lírai mûfaj 42.
Csilingel 44. A spanyol festészet kiemelkedô
mestere (1746-1828, Francisco de) 46. Város
Burkina Faso területén 47. Zenei irányzat, az
R&B rokona 48. Megtapasztalja 50. Forma 52.
Tengeri hal, tüskés változata is van 54. Olasz
autóversenyzô, a Forma-1 elsô világbajnoka
(Emilio Giuseppe „Nino”, 1906-1966) 56.
Tartomány Spanyolországban, a francia határ
mentén 58. A buddhizmus egyik ága

FÜGGÔLEGES: 1. Étlap eleje! 2. Város Etiópiában
3. 1952-ben felfedezett elem vegyjele, nevét
Albert Einsteinrôl kapta 4. Becézett nôi név 5.
Régies vezényszó 6. Nyilvánosságra hoz 7. Dôlt
8. 1817-ben felfedezett elem vegyjele, nevét a
görög ’kô’ (litosz) szóról kapta 9. Mit sem sejtô
módon 10. DNN 11. Lassú gyaloglás 12. Áltató
13. Gitár eleje! 14. A vers záró sorai, 2. rész (zárt
betûk: S, Y, A, A, J) 18. Becézett nôi név 20. Ezer
grammot 22. RS! 24. Nincs hazája 26. Nagyon
régi 28. Tolvajnyelv 29. A leghíresebb angol
magán középiskolából való 30. A Daewoo
kisautója 34. Pántlika 36. Ókori isten 39.
Szalonnasütés kelléke 41. Nauru törzs a csendesóceáni szigetvilágban 43. Esôtôl vizessé váló 45.
… Balba Caesonia – Augustus császár anyja 47.
Szoknyás nép 49. ÉNN 51. A koppányi … testamentuma – Fekete István regénye 53. Japán
pénzneme 55. 1894-ben felfedezett elem vegyjele – nevét a görög ’tétlen’ (argosz) szóról kapta
56. Juttat 57. Náspángolni kezd!
Lévay Zsolt

SUDOKU
Lásd a pályázatot a 2. oldalon!

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

mi ez?

(fotó: Treszkai Anett, 8.b)

"A fejlôdô országokban, például Indiában egyre többen megengedhetik maguknak, hogy bicikli helyett autóval járjanak, ez biztos súlyosbítja a helyzetet." (M&M)
"Biztos van valóságalapja, de egy kicsit fel van fújva, hogy az emberek
komolyabban vegyék." (G. Csaba)
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FILMAJÁNLÓ: ÍGÉRET - FORDULAT - TRÜKK
Biztos mindenki ismeri az érzést, amikor
pontosan eltervez valamit, de mégis – a
sors kegyetlen fintora által – teljesen más
sül ki belôle. Körülbelül ez az érzés kerülgetett a jegypénztár elôtt. Sajnos kiderült
ugyanis, hogy a cikkem témájának sok
keresés után kiválasztott filmet mégsem
játsszák, pedig nekem sürgôsen kellett. Így
"már úgyis mindegy" alapon beültem az
éppen kezdôdô filmre és megtörtént,
amire nem is számítottam. Nemcsak láttam egy tényleg érdekes és elgondolkodtató alkotást, de még írni is lehet róla!
Hosszú bevezetô végeztével tehát ez a
film A tökéletes trükk volt.
Már az elsô percekben kezdtem belesüppedni a székbe a meglepetéstôl, pedig
még egy trükköt sem láttam. Szépen
egymás után sorakoztak fel a sikerfilmek
jól ismert szereplôi: Farkas (Hugh
Jackman), Batman (Christian Bale), Gollam
(Andy Serkis), Nola (Scarlett Johannson) és
Gracie Hart stylistja, Victor (Michael Caine).
Megszületett az elsô benyomás: ennyi
húzónévvel biztos a sztori nagyon gyenge
(az Ocean's Twelve-bôl kiindulva).
Megint sikerült egy többszörösen is
díjazott regény adaptációját választanom,
ami két bûvész rivalizálását mutatja be,
ahogy versengenek az eléggé szigorú és
szenzációéhes közönség kegyeiért. A szokásos ellentétes páros: gazdag és ábrándokat kergetô Robert "a Nagy Danton"
Angier (Hugh Jackman) és Alfred "a Professzor" Borden (Christian Bale), aki inkább
középosztálybeli, de nagyon leleményes.
Ha ez egy szép történet lenne, most az
következne, hogy kölcsönösen segítik egymást és remek karriert futnak be. Sajnos
ezt az idilli jövôt beárnyékolja egy
bizonyos harmadik ember, aki nem más,
mint egy nô. Angier felesége, Julia (Piper
Perabo) vagánykodása miatt a szakadék,
ami a két fôszereplô között eddig is táton14

SZALAGAVATÓ
Minden diák a saját szalagavatóját tekinti a legtökéletesebbnek. Nincs ez másképp az Árpád Gimnázium végzôs tanulói körében sem. A tizenkettedikesek
gimnáziumi éveik legszebb idôszakát
élhették át a felkészülés során. De kezdjünk mindent az elejérôl! Osztályunk
már októberben elkezdett gyakorolni, de
még az utolsó pillanatokban is volt mit
tökéletesíteni. A 12.c osztály tánctanára,

Christian bale és Hugh Jackman

gott, még jobban elmélyül. A történtek
után már nem csinálnak mást, mint ott
kötnek bele a másikba, ahol csak tudnak –
még a fizikai megsemmisítéstôl sem riadnak vissza! Mindeközben bepillantást nyerhetünk az illuzionisták cseppet sem olyan
bámulatos, sôt inkább elborzasztó, kegyetlen és frusztrált világába. Megtudhatjuk, hogy tûnik el egy madár az
ígéret-fordulat-trükk folyamatán keresztül
az összelapított ketrecben, és hogy jön elô
egy zsebkendô alól ugyanaz újra. És ez
megy 2 órán keresztül. De mégsem tûnik
hosszúnak. Alastor Mordon ex-auror
szavaival élve a filmet "LANKADATLAN
ÉBERSÉG"-gel kell végignézni ahhoz, hogy
a végére egy kerek egészet kapjunk, mert
talán a regényhûségnek vagy a remek forgatókönyvírónak köszönhetôen folyamatosan kérdésekkel bombáznak minket,
melyekre a válaszok néha csak egy fél
mondatban vannak elrejtve.
Befejezésként pedig következik a kiszámíthatatlan slusszpoén, aminek ötletessége miatt tényleg meg kell emelnünk
cilinderünket Christopher Priest (a szerzô)
elôtt, ugyanis annyira egyszerû, de mégis
nagyszerû, hogy még egy jó húsz másodpercig odaláncol a székhez! Újabb bizonyosság az elsô benyomás csalhatóságáról.
Máté Krisztina (10.d)

Zsarnóczky Alexandra eleinte elképzelhetetlennek találta a 38 fôs osztály
betanítását. S valljuk be, nem is volt egy
egyszerû feladat: a lankadó figyelemmel,
a folytonos ellenkezéssel kellett megküzdenie. Az osztály tagjainak pedig a bonyolult lépések, a rendkívül gyors ritmus
jelentett problémát. De valójában nem is
a tánc volt a lényeg, hanem az, hogy az
osztály végre egy igazi nagy csapattá
kovácsolódott.
A végzôs lányok két produkcióval is
elkápráztatták a közönséget. A konzervatívabb felfogású diákok a katonai táncot választották, ilyenek voltunk mi is. A
novemberben elkezdett próbák alaposan
félresikerültek a megbízott tánctanár
miatt, akit hamarosan leváltottunk.
Ezután Péntek Kata (12.a) vette át az
irányítást. Bár a felkészülésre kevés idô
maradt, reméljük, hogy így is sikerült
emlékezetes perceket szereznünk.
De most már térjünk át az est fénypontjára: a keringôre! Gyanó tanárnô ötletére

az idei keringô egy hosszú bevonulással
kezdôdött. A szülôk így több ideig gyönyörködhettek az elegáns ruhákban,
kontyokban, s nem utolsó sorban gyermekeikben. Kellemes meglepetésünkre
a keringôt háromszor táncolhattuk el:
kétszer fényben, egyszer pedig UV-ben.
Mindez egy kisebb technikai hiba miatt
történt. Nem tudjuk, hogy ki volt a
felelôs ezért, mindenesetre köszönjük
neki, hogy meghosszabbította ezt a szá-

munkra oly szép estét. A bál vidám
hangulatát a fiútánc és a tanártánc
fokozta. Nem újdonság, ha azt mondjuk,
hogy ezek voltak a közönség kedvenc
táncai a szalagavató bálon.
Reméljük, hogy nemcsak mi, hanem a
tanárok és az alsóbb éves diákok is jól
érezték magukat. Végül köszönjük minden lelkes szervezônek, amiért felejthetetlenné tették számunkra ezt az
eseményt.
Monoki Franciska, Csajági Tímea (12. c)
15

ÁRPÁD GALÉRIA
aki a természet formáival fejezte
ki emberi arcok segítségével egyegy évszak karaktereit, sajátos
hangulatát, lényegét (képünkön
A tavasz). A mannerizmus korára
a groteszk, bizarr túlzásokkal
megfogalmazott képalkotás volt
jellemzô.
Havasi Petra (10.a)
és Kondor Kinga (10.d) munkái

A rajzórai feladat az emberi
arc megjelenítése.
1. Tanulmányrajz egy
reneszánsz festményrôl
2. Szürreális arc figurákkal, tárgyakkal felépített karakter
Giuseppe Arcimboldo (15271593) képei adták az inspirációt,
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