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A félévi iskolaátlag ismét hiába ost-
romolta a 4,00-t. A bukások száma 
viszont nyolccal csökkent – 80-ra. 
Látványosan visszaesett az igazolat-
lan órák száma is. Kevésbé optimista 
beállítottságú elemzôk azonban rámu-
tatnak, hogy ez pusztán amiatt van, 
mert a késések már nem számítanak 
igazolatlan órának. Hasonló módszer-
rel élve ha az elégtelenek a jövôben 
nem számítanának bukásnak, akkor 
azt a 80-at is gyorsan akár nullára 
lehetne csökkenteni.

Fegyelmi szempontból azért az 
igazolatlan órák kreatív könyvelésén 
kívül is mutatkozik javulás. Az ún. „fô-
bûnök” intézményének és különleges 
szankcionálásának év eleji bevezetése 
óta az ilyen súlyos esetek száma mini-
málisra csökkent. Ügyesebben rejtôz-
ködnek vajon az elkövetôk? Esetleg a 
tanári felderítés hatékonysága csök-
kent? Vagy csakugyan jobbak lettünk? 
Bízunk ebben az utóbbi verzióban.

A szokásos csillebérci téli táborban 
kezdte meg DT-elnöki tevékenységét 
Kovács Petra. Pontos azonosításához 
nem elég annyit mondani, hogy „tud-
játok, a 10.a-ból”, merthogy ott van 

kettô is. Ennek mondaná meg vala-
ki a valószínûségét... Ilyenkor szok-
ták még kérdezni mondjuk az anyja 
nevét. Hát a mi esetünkben közismer-
ten ez sem nélkülözi az érdekességet. 
Eredményes munkát kívánunk az új 
elnöknek!

A csillebérci tábor állapota egyéb-
ként évrôl évre lehervasztóbb. Még 3-
4 éve egyszer papírgalacsinokkal töm-
tünk be egy méretes lyukat Bánhegyi 
tanárnô lakosztályának egyik ablakke-
retén, ahol csak úgy fütyült be a szél. 
Sajnos úgy tûnik, az elmúlt öt évben 
ez volt az összes felújítás arrafelé.

A síszünet elôtti utolsó hét külön-
leges eseménye lehetett volna a köz-
szolgálati sztrájk, alighanem az elsô 
hasonló eset az Árpád történetében. 
Azt nagyjából mindenki értette, hogy 
miért szervezôdött a sztrájk, a lefújás 
indokai között pedig bizonyosan sze-
repelt a „konvergencia-program” kife-
jezés. Így hát odalett a potya-alvás. 
Ezt a szünetben pótolhattuk, s ebben 
a síelés is csak keveseket akadályoz-
hatott, mert azt a hagyományoknak 
megfelelôen sokan idén is már koráb-
ban letudták.

Február
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A hónAp FotójA:
A hAjdAni 11-es villAmos Az árpád elôtt

„Az mi? Még nem voltam ott. Azt sem tudtam, hogy van ilyen. Lehet, hogy jobban 
kéne reklámozni. És lehetne máskor a filmklub, amikor többen ráérnek.” (Peti) 

„Szépen megcsinálták. Találhatnánk helyet a csocsóasztalnak is valahol. Lehetne 
ott játszóház kis mûanyag golyókkal. Jó lenne ha kipróbálnánk, hogy a diákok 
vezetik a könyvtárat.” (Bálint)

Lássuk, mi a köz véleménye a decemberben megnyitott, látvá-
nyosan megújult könyvtárról. A hónap kérdése: „Mit szólsz az új 

Tudásközponthoz? Van-e valami javaslatod a mûködéséhez?”

A hónAp kérdése

(fotó: ismeretlen szerzô)
A fénykép a 70-es évek végén készülhetett. A 11-es villamos 1981. január 17-i meg-

szûnéséig a Margit híd és Bécsi út, óbudai kocsiszín között közlekedett.
http://villamosok.hu/villtort
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Elôzô számunkban pályázatot hirdettünk, melynek második fordulójához 
érkeztünk. A feladat egyszerû: három hónapon keresztül (most éppen ez a 

második) az újság rejtvényei közül a keresztrejtvényt, az anagrammákat és a 
sudokut – lehetôleg hibátlanul – megfejteni. Aki a legtöbbet és a legjobban 

fejti meg, elviheti a fôdíjat, egy grafikus számológépet. A megoldásokat az elsô 
emeleti, sakktábla alatti postaládánkba, vagy az arpadlapok@gmail.com címre 

küldhetitek. Beküldési határidô a megjelenéstôl számított egy hónap.

Még érdemes most is bekapcsolódni!

pályázAt

Még egy kép  
a szalagavatóról  

(fotó: Kristófy Dániel, 14.b)
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 Tudjuk, hogy a tanár úr 
is itt tanult az Árpádban. 

Hogyan emlékszik vissza 
ezekre az évekre?

– Nagyon szerettem ide járni. Egyrészt 
a matektagozat, másrészt a nagyon jó 
osztályom miatt. Vankó tanár úr volt 
az osztályfônököm, aki sok kirándulást 
szervezett nekünk, így az osztállyal sokat 
jártuk a természetet, ami késôbb tájfu-
tásba ment át. Ezzel párhuzamosan az 
iskolában is sok színes program volt, itt 
az Árpád-klubokra gondolok elsôsorban, 
amik szervezésében én is aktívan részt 
vettem. 
A gólyatáborokba is szívesen járt le a tanár 
úr?
– Amíg ide jártam, csoportvezetôként saj-
nos nem sikerült bejutnom, hanem mint 
segítô voltam lent, amikor az elsô hat 
évfolyamos osztály indult. Akkor én tize-
negyedikes voltam, és a leendô osztály-
fônöknek segítettünk a „kicsikkel” foglal-
kozni. Ettôl kezdve hosszú évekig (össze-
sen 10-szer) voltam a nulltáborban, elein-
te mint EB-tag, késôbb 
mint visszajáró egyete-
mista, még késôbb mint 
tanár.  
Mikor határozta el, hogy 
tanár szeretne lenni? 
– Sokáig azt hittem, hogy 
közgazdász leszek, és a 
családom is ezt táplálta 
belém, nem túl erôsza-
kosan, de tetszett nekik 
az ötlet. Aztán mikor 
tizedikben Bánhegyi ta-
nárnô kezünkbe adta 
az elsô felvételire fel-
készítô négy oldalas 
évszámgyûjteményt, 

úgy döntöttem, ez a pálya mégsem any-
nyira nekem való. Addigra már érde-
kelt a gyerekekkel való foglalkozás, így 
fogalmazódott meg bennem, hogy tanár 
leszek. Bánhegyi tanárnô mentségére 
szóljon, hogy azt a gyerektábort is ô adta 
a „kezembe”, ahol ez az elhatározás még 
inkább megerôsödött. A matematika szak 
eléggé adott volt, és a földrajz volt a másik 
választott tárgyam, de oda nem vettek fel, 
aztán egy évvel késôbb már informatiká-
ra felvételiztem. 
Milyennek érzi a kapcsolatát a diákokkal?
– Túl jónak. Azt hiszem, egy kicsit bará-
tibb a viszony, mint amilyennek lennie 
kéne ahhoz, hogy igazán hatékony legyen 
az oktatás. De igyekszem szigorodni! :-)
Hogyan került vissza az Árpádba? 
– Amikor harmadéves egyetemista voltam, 
tartottam szakkört az akkori 7.b-seknek. 
A következô évben hirtelen szükség volt 
itt egy matematika tanárra, ekkor Mikusi 
tanárnô felhívott, hogy nincs-e kedvem 
heti 4 órában tanítani, s nekem volt. Aztán 
fokozatosan egyre több órám lett.

Társasjáték-szakkört is 
tart a tanár úr. Hogy 
látja: a mai diákokat is 
lázba hozzák a különféle 
kártyás és táblás játé-
kok?
– Szerintem elég sok 
érdeklôdô akad. Ta-
valyhoz képest más-
félszer annyian járnak, 
tehát látok fejlôdést is. 
Azt én sem értem pon-
tosan, hogy miért, de 
fôleg fiúk járnak, lányok 
viszonylag kevesen, de 
annál okosabbak! A kor-
osztályt tekintve inkább 

kérdezd másként

Csík zoltán tAnár urAt
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a kisebbek szeretnek játszani, tapaszta-
latom szerint 11-12. osztályban inkább 
a társas kapcsolatok kerülnek elôtérbe 
elnyomva a társasjátékokat, aztán egy-két 
év kihagyás után újra megjön a lelkese-
dés. 
Mivel tölti szívesen a szabadidejét a tanár 
úr?
– Mostanában leginkább fél éves kis-
fiammal, Sebivel. Egyébként civilben is 
nagyon szeretek társasjátékozni, felesé-
gemmel kettesben is sokat játszunk, és 
ahol lakom, Pilisszentivánon is van egy 
baráti társaság, akikkel rendszeresen ját-
szunk, valamint a lyukasórákat is igyek-
szem kihasználni. 
A könyveket, filmeket szereti a tanár úr?
– Olvasni szeretek inkább. A kedven-
cem talán Szerb Antal, és nagy Gerald 
Durrell-rajongó is vagyok. Persze filme-
ket is nézek, de csak számítógépen, mert 
tévénk nincs. 
Milyen zenét szokott hallgatni?
– Elsôsorban a moldvai népzenét sze-
retem, és táncházba is nagyon szere-
tek járni. Ezenkívül a népzenéhez közeli 
együtteseket kedvelem, mint a Makám 
vagy a Misztrál.
Mire emlékszik vissza szívesen gyerek-
korából?

– Az általános iskola évei alatt sokat 
játszottunk délutánonként a Flórián téri 
romoknál, amit akkor még nem lehetett 
látogatni, de felülrôl be lehetett mászni... 
Hatodikos koromtól öttusáztam. Ez elég 
sok idômet vette igénybe, volt, hogy min-
den reggel és délután volt edzésünk, ami 
nem volt baj, mert ott is egy nagyon jó 
társaság jött össze.
Szeret utazni?
– Igen, és elég sok helyen voltam már sze-
rencsére. Tavaly tavasszal Portugáliában 
voltunk pót-nászúton, oda nagyon szíve-
sen visszamennénk még. Aztán elég sokat 
járunk innen, az Árpádból kinôtt társaság-
gal kirándulni, fôleg eldugottabb kulcsos-
házakba, nomádabb körülmények közé 
– 3 nap után az ember újra értékelni tudja 
a civilizációt. :-)
Mi lenne a 3 kívánsága?
– Az biztos, hogy szeretnék szigorúbb 
lenni, hogy meg tudjak maradni a tanári 
pályán. Szeretnék még több gyermeket, 
és szeretném, ha mindig lenne ennyi 
idôm játszani, mint most.      

Havasi Petra, Rudnay Lilla
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Különös története van az alábbi versnek. A 8.a osztály irodalom házi 
feladata ütemhangsúlyos vers írása volt négysoros, rímes strófákban. 
Az egyik témát a gyerekek szolgáltatták: az idôs nénirôl kívántak 

írni, aki rendszeresen a magyarórák idején bukkan fel a szomszéd 
épület egyik ablakában, és szertartásosan ismétlôdnek a mozdulatai: 

porrongyot ráz és törölget. (El is nevezték – Varró Dani után – Szösz 
nénének…)

A felolvasáskor aztán már azt tervezgették, hogy összegyûjtve elküldik neki a 
róla szóló „mûalkotásokat”, amikor az egyik szívhez szóló szövegrésznél megjelent az 
ablakában – természetesen a szokásos porronggyal és mozdulatokkal. Ilyen sikere nyug-
díjas, törölgetô nénikének még nem volt: az osztály állva integetett és szavalt neki!

irodAlom
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Öreg néni ablakából
Nézeget, csak nézeget.
Nem is sejtvén, nem is sejtvén
Mirôl írnak gyerekek.

Rázza rongyát, nem tudja hogy
Téma mostan ô leszen
Jöjj, hát Múzsa! Vagy ha nem jössz
Magamat én megeszem.

Fejemben most egy a kérdés
Ihlet nélkül mi a lét?
Nénirôl kell ihlet gyorsan,
Magyar ötös most a tét!

Összefûzöm mostan sorsunk,
Nem gondoltam sohasem,
Hogy hogyan lesz közöm Hozzád
S a magyarból elegem.
 

Mire gondolsz, mikor nézel
Ablakodon keresztül?
Hiszed, vagy nem, rád gondolok,
S lelkem Hozzád elrepül.

Én is szoktam nézegetni,
Felhôk felett repülünk...
Ez bennünk a közös, néni,
Ábrándok közt lebegünk.

Miket írok, nincs alapjuk,
Mire vágyhat szép lelked?
Nem tudhatom, te sem tudod,
Miket írok most Neked.

Eme témát ki találta?
Hazugság ez, öncsalás!
Értéke nincs, nekem ezért,
Szent Költészet, megbocsáss!

Lévay Flóra (8.a)
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A 11.a osztály stilisztika házi feladata a következô volt: meghatározott rímhívó 
szavakhoz (az alábbi szövegben vastag betûvel jelölve) rímeket gyûjtve ütemhangsúlyos, 
páros rímû verseket kellett írni.

CsAk A nyelvtAn házi

„Minden hónapban kiválaszthatnánk egy írót, akinek a műveirôl beszélget-
hetnénk, és ha van rá lehetôség, akkor meg is lehetne hívni.” (My-key)

„Szerintem jó hogy végre sikerült összehozni, sokkal jobb helyen van, nem 
a folyosó közepén. Lehetne egy relaxáló szobát is csinálni oda.” (névtelen)

Rémes, rímes kényszer,
Megoldom én ésszel meg kézzel,
Megtoldom még kétszer meg négyszer.
A fejem teli, de nem mésszel.
Vágod a témát késsel,
Hogy gyorsabb vagyok, mint a lézer.
Gyerünk már! Ne késs el!
Agyilag nem érsz fel.
Gagyi vagy, csak nézel,
Hogy csillog a szókincsem, mint az 
ékszer.
Kincsem, ezzel tele van a fészer.
Még te se férsz el.
Max az ablakba Bill Gates-szel.

Pár sor, párszor csámpa.
Vacognak, azoknak ott a rámpa.
Nyugi,hugi, nincs már sok lárma hátra.
Csak dôlj a kádba hátra.
Úgy, mint általába’
Hadd világítson a szellemem napvilága,
Mint a lávalámpa.
Hisz’ ez ritka, mint a bálna lába,
Vagy mint a pápa lánya.
Kéne a fejemnek pár nagy párna.
Melyben hat óra álma
Helyben valóra válna.
Hátha nem lenne gázszámla,
Nátha se lehetne, csak száz lábra.
És egész Várna csak rám várna.

Mármint a város.
Namármost
Lehet, hogy káros
A számos páros
Rím, viszont hatásos.
Ím, nincs is káosz.

Helyette anzsambman átkoz.
Ami mindent áthoz
A következô sorra, ha nem látja a Vámos
Tanárnô helyett a napszámos.
Csak a gatyám bô ,mégis én vagyok a 
sáros.
Vagy talán sármos?
Nem vagyok iszákos.
Csak rímgyáros.
És eléggé gyászos

Hangulatúak a sorok,
Melyeket magam elôtt tolok,
Konokul fonok.
Annyira, hogy Petôfi a sírjába’ forog,
Mert a verslábával már tuti nem mozog.
Az egy másik dolog.
Persze, amit csinált, az örök.
Mégis mindent összetörök,
Mikor kecskerímet ölök.
Nem maradnak mögöttem csak romok.
Összehúzódik minden torok,

Minden ránc, vagy csak legyint ô.
Nekem ez tánc, mint a keringô.
És ez a ring, mint az ing, bô.
Mégsincs értelme, ha azt írom,  
hogy hering jô.
Akkor jönne a jel, a beintô.

Úgy elzárnának, mint a földgázat.
Reám csuknák a gátôrházat.
Bejönne a huzat és a fal is beázhat.
Még ellennék itt, de máris fölráznak.

Mayer Miklós (11.a)
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A sinus-függvényt 
azért hívjuk periodi-
kusnak, mert a cik-
likusról a lányoknak 

más dolgok juthatnak 
eszébe.

Minden oldala húr volt. Húr volt, húr 
nem volt...
Igya ezt a vizet, mert ez cseppfolyós!
Használt irányvektoromat normál-
vektorra cserélném. Milyen jó hirde-
tés lenne!
Ha a negatívat négyzetre emeled és 
pozitív lesz, az nem azt jelenti, hogy 
megtért és igaz ember lett!
És akkor felismerjük, hogy ez egy 
azonosság. Az elsô, amit tanultunk. 
Márpedig az elsôre illik emlékezni.

Ha ilyen sokszor írja ki a számológé-
pünk, hogy error, akkor kiírhatjuk az 
ajtóra, hogy Error Háza.
Milyen a rossz matektanár? Szigorú, 
monoton, nô.
Oszlopok. De ez nem az a helyzet, 
amikor bemegyek a közértbe oszt' 
lopok.
Nem volt nekik internetük. Úgy is 
mondhatnám, hogy inter nyet.
A szerelem akkor jó, ha kommutatív.
Felteszem magamnak a kérdést, de 
nem túl magasra, hogy azért elér-
jem.
Ránézek a padra és megszámolom, 
hány ingerem van.
Azt hiszem, most hülyeséget mond-
tam.

ArAnyköpések – best oF számAdó

érdekes márCiusi évFordulók

1457. március 22. (550 
éve történt): Megjelent 
az elsô nyomtatott 

könyv, a Gutenberg- 
biblia.

1562. március 9. (445 éve 
történt): Nápolyban (halálbüntetés 
terhe mellett) betiltották a nyilvános 
helyen való csokolózást.
1764. március 13. (243 éve történt): 
Megszületett Charles Earl Grey, aki 
létezô személy volt, neve – bár Anglia 
miniszterelnöke is volt – leginkább a 
róla elnevezett teáról maradt meg a 
történelemben.

1797. március 28. (210 
éve történt): Nathaniel 
Briggs szabadalmaztatta a 
mosógépet.
1839. március 9. (168 éve 

történt): A porosz kormány 51 órában 
maximálta a gyerekek heti munka-
idejét.

1848. március 29. (159 éve tör-
tént): Egy napra teljesen megfagyott a 
Niagara vízesés.
1867. március 30. (140 éve történt): 
Az Amerikai Egyesült Államok meg-
vásárolta Oroszországtól Alaszkát 7,2 
millió dollárért.
1889. március 31. (118 
éve történt): Elkészült az 
Eiffel-torony Párizsban.
1892. március 15. (115 
éve történt): Jesse W. Reno 
szabadalmaztatta New 
Yorkban a mozgólépcsôt.
1906. március 7. (101 
éve történt): Az álla-
mok közül elsôként 
Finnországban a nôk is 
szavazati jogot kaptak.
2002. március 30. (5 éve történt): A 
windsori kastélyban 101 éves korában 
meghalt Erzsébet brit anyakirályné, II. 
Erzsébet jelenlegi királynô édesanyja.
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viCCek
Az idei érettségi tételek máris kiszivárogtak! A rovatban 

most ezeket osztjuk meg veletek.

Minden kérdést olvasson el figyelmesen. Válaszoljon az ösz-
szes kérdésre. Munkaidô 45 perc, amibôl 10 már letelt.

TÖRTÉNELEM
Jellemezze a pápaság történetét a kez-
detektôl napjainkig. Koncentráljon 
különösen, de nem kizárólagosan a 
szociális, politikai, gazdasági, val-
lási és filozófiai hatására, melyet 
Európára, Ázsiára és Afrikára gyako-
rolt. Legyen tömör, de egyedi.

BIOLÓGIA
Hozzon létre szilícium alapú életet. 
Becsülje meg azokat az eltéréseket, 
melyek az elkövetkezô emberi kul-
túrákban bekövetkeznének, ha ez az 
életforma 500 millió évvel ezelôtt 
kifejlôdhetett volna. Állításait tény-
adatokkal is bizonyítsa.

KÉMIA
Szubtrópusi körülmények között állít-
son elô szupravezetôt. Állítson elô 
kénessavat. Vágja ketté majd illessze 
össze újra. Írja le, mit lát.

MATEMATIKA
Alkosson hiperkomplex számokból 
konkáv halmazt, amely a reciprive-
rexkluzív (önmagán kívül bármely 
más számmal egyenlô) számok hal-
mazának részhalmaza. Ábrázolja öt 
dimenziós koordináta-rendszerben. 
Kösse össze a pontokat úgy, hogy a 
kialakuló geometriai alakzat a szög-
felezôivel együtt Hókuszpók képét 
adja ki.

FÖLDRAJZ
Hasonlítsa össze a kôolaj és a kôszén 

keletkezésének folyamatát, mérföld-
köveit. Mutasson példákat saját gyûj-
tésbôl és játssza le a folyamatokat. 
Kôzet- és anyagfelismerés: U236, ózon, 
deutérium, kurcsatóvium. Mutassa be 
és elemezze a rendelkezésére álló min-
tákat.

FIZIKA
Magyarázza az anyag természetét. 
Hozzon létre egy zongorányi anti-
anyagot, egyesítse az anyaggal (zon-
gora). Írja le a látottakat.

FILOZÓFIA
Vázolja az emberi gondolkodás fejlô-
dését. Mérje fel ennek jelentôségét. 
Hasonlítsa össze valamely más gon-
dolkodás fejlôdésével. Térjen ki a lét 
tarthatatlanságát igazoló elméletekre. 
Adjon kézzelfogható megoldást. Ne 
kövessen el öngyilkosságot a vizsga 
végéig.

IRODALOM
a) Világirodalom: elemezzen egy sza-
badon-választott X-XI. századi ameri-
kai verset.
b) Magyar irodalom: Ady optimista 
világfilozófiája. Kép, forma és jellem 
szintézise a kortárs alföldi irodalom 
kifejezésvilágában.

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
Írjon BASIC nyelven egy grafikus 
alapú multitask operációs rendszert, 
amely kivédi a Windows 2000 poten-
ciális hibáit.



A most bemutatott téli sport (hiszen elmélet-
ben tél van), a biatlon évszázadok óta ismert 
sportág. A biatlon név a görög „bi”, azaz ket-
tôs és az „athlon”, azaz verseny szavak ösz-
szetételével keletkezett. A két sportág bármi 
lehetne a nevébôl kiindulva, de ebben az 
esetben a sífutást és a sportlövészetet ötvöz-
ték. Az északi országokból származó sportot 
a katonák találták ki a maguk szórakozatá-
sára, erôik összemérésére, s még ma is sok 
katonát találhatunk a mezônyben.

1767-ben kezdôdött minden, amikor 
a svéd-norvég határon a két ország határ-
ôrei sízésben és céllövészetben versenyez-
tek. Ezek után Norvégiában megalakult az 
elsô fegyveres síklub. 1924-ben az elsô téli 
olimpián bemutató jelleggel katonai síjár-
ôrversenyt rendeztek, majd a Nemzetközi 
Öttusa Szövetségen belül létrehozták a biat-
lon szakágat. 1960-ban végre megrendezték 
az egyesült államokbeli Squaw Valleyben 9 
ország 30 versenyzôjével – köztük a magyar 
Sajgó Pállal – az elsô biatlon-olimpiát. Csak 
késôbb rendeztek nôi világbajnokságot, s 
1992-ben már az olimpián is szerepelt nôi 
szám. 

A lövészetnél 22-es kaliberû sportpuskát 
használnak, természetesen éles lôszerrel, 
melyet a versenyzô betárazva a versenyen 
magával visz, ebbôl kifolyólag a fegyver szál-
lítására, kezelésére, a lôtéren való viselkedés-
re szigorú biztonsági szabályok érvényesek. 
Ezek be nem tartása esetén a szabálysértôt a 
versenybôl kizárják (vagy valamilyen súlyos 

sérüléssel kórházba szállítják). A biatlon két-
ségtelenül költséges sportágnak számít, a 
gyakorlásához fegyverre és lôterekre van 
szükség, ezért hazánkban sajnos az utób-
bi évtizedben érthetô okok miatt fejlôdése 
megállt. Szerintem azért a pályák (és idén a 
hó) hiánya is beleszól a teljesítményünkbe. 
Az utóbbi ötven év legnagyobb magyar biat-
lonsikerét Panyik János 10. helye jelentette 
az 1997-es vb-n.

A versenyeken négy fôbb számot külön-
böztethetünk meg. Az egyéni versenyben 
a férfiak 20, a nôk 15 km sífutás közben 
négyszer érkeznek a lôtérre, ahol az elsô 
és harmadik kör után fekvô, a második és 
negyedik kör után álló testhelyzetben lônek 
a célra. Ha nem találja el a versenyzô a célt, 
1-1 perc büntetôidôt kap.

A sprintversenyben a férfiak a 10, a 
nôk a 7,5 kilométeres sífutás távját kétszer 
szakítják meg a lôtéren. Elhibázott lövésen-
ként egy 150 méteres büntetôkört kell futni. 
Ezt követi a versenyeken az üldözôverseny, 
ahol a sífutás távja 12,5, illetve 10 km. Ekkor 
a megelôzô sprintversenyt nyert versenyzô 
indul elsônek, ôt a többiek ugyanazzal az 
idôhátránnyal követik, amelyet a sprintver-
senyen elszenvedtek. 

A tömegrajtversenyen a férfiak 15, a 
nôk 12,5 kilométert teljesítenek, a rangsor 
szerinti elsô 30 versenyzô egyszerre rajtol el. 
Végül létezik váltóverseny, ahol 4 fôs csapa-
tok versenyezhetnek.                                me

sport – biAtlon
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„Jó hogy van, mert lyukas órákban lehet oda menni és nyugodtan 
tanulni. Szünetben nézhetnénk rövidfilmeket.” (a 10.c-bôl)

Biztosan mindenki töl-
tötte azzal a vasár-
nap délutánját, hogy 
a kakaó szopogatása 

és a televízió távkap-
csoló-gombjainak tûrô-

képesség-próbája közben 
elmerengett saját létjogosultságán. 
Ahhoz, hogy közelebb kerüljünk 
magunkhoz, többnyire a magyar sajtó 
teenagereknek szóló kiadványainak 
nívós, hozzáértést sugalló, ”önismere-
ti teszt” címen megjelent publikációit 
szokás tanulmányozni. Ám ha valaki 
túl akar menni olyan minden kétséget 
kizáróan fontos egzisztenciális kér-
déseken, mint például: „Szeretnek-
e az emberek?”, „Elégedett vagy-e 
az alakoddal?”, esetleg „Szereted-
e a málnaszörpöt?”, akkor bizony 
saját elménket pallérozva tudtuk 
csak megtalálni a megfejtéseket. Ha 
viszont valakinek szüksége lenne egy 
átfogó, neves pszichológusok által 
összeállított tanulmányra, akkor az 
a PersonalDNA oldalán megtalálja, 

amit keresett. Miután a kb. 100 kér-
déses, 1 illetve 2 dimenziós teszttel 
végeztünk, teljes körû leírást kapunk 
személyiségünkrôl ábrákkal, grafiko-
nokkal szemléltetve, illetve tanácso-
kat adnak arra, mit tehetnénk más-
ként. Remek teszt, mindemellett sok-
kal olcsóbb és barátságosabb, mint 
egy pszichológus. MINIMÁLIS ANGOL 
NYELVTUDÁS SZÜKSÉGES!
http://www.personaldna.com

Palaczky Botond & Petz Tamás

Wilágháló-Ajánló

A múlt havi feladványok megfejtése: pár feslett tanonc = Elefántcsontpart; hatszáz kan 
= Kazahsztán; a botos addig érint = Trinidad és Tobago; asztalos megkeni = Salamon-
szigetek; elit kelyhes szegecs = Seychelles-szigetek.
Az alábbiakban pedig emlôsök nevét keressétek. A rejtvényfejtô pályázatnak ez is része!

A DIÓS PÁRNA
ÍME KISKOCSMA KÓRUSAI

NA, VADEMBER
FOSZLÓ ÁRAKON

ÁGON RÁUNT
ÁRTALMAS TÁL

AnAgrAmmák
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keresztrejtvény
Kassák Lajos a mûvészet erejérôl
120 éve, 1887. március 21-én született Kassák Lajos író, költô, képzô-
mûvész, filozófus. Emlékét a mûvészet erejérôl vallott gondolatával 
idézzük fel. 

Vízszintes meghatározások
1. "A mûvészet átformál ..." Az idézet folyta-
tásának elsô része (zárt betûk: B, Ü, T, I, E, V). 
14. ... Regia - Székesfehérvár egykori neve. 
15. Olaj idegen szóval. 16. Kinek a tulajdona? 
17. Véredényekkel átszôtt. 18. Bérelhetô. 20. 
Számára. 22. Francia város. 24. Maga. 25. 
Nôi énekhang. 27. Nôi név. 29. A mélybe. 
30. Egyiptomi napisten. 31. Zenei irányzat. 
33. "Nomen est ..." - latin mondás (Nevében 
a végzete). 35. Kártya idegen szóval. 38. 
Holland és osztrák autók jele. 39. Szlovén 
város. 40. Juttatok. 41. Paraguayi folyó. 43. 
Deszkaszál. 45. Tanonc. 46. Pénzt elektroni-
kusan küld. 47. Engedni kezd! 49. Bánat. 50. 
Zokogó. 52. Terület. 54. Nitrogén és urán. 55. 
Fûszernövény. 58. Síkság, alföld. 60. Osztrák 
zeneszerzô (Franz Joseph). 62. Kameruni 
város. 63. Vizet locsol. 65. Becézett nôi név. 
67. Zár.

Függôleges meghatározások
2. Elmenekül. 3. Az amerikai profi kosár-
labda szövetség betûjele. 4. Fejér megyei 
község. 5. Indulatszó. 6. Gyötrô fájdalom. 7. 
Esni kezd az esô. 8. Díszít. 9. Téli sport. 10. 
Csôdör. 11. Balzsam, kenôcs. 12. Felfog. 13. 
Ibsen drámája (... Gynt). 14. Az idézet folyta-
tásának befejezô része (zárt betûk: Y, T, T, I, 
E, V). 19. Állatok lakhelye. 21. Kicsodán? 23. 
Forma. 26. Írószer. 28. Gyôr-Moson-Sopron 
megyei község. 32. Egyházi személy. 34. 
Minôség ellenôre. 36. Napjaink népszerû 
televíziós sorozata. 37. A hajó hátsó része. 
39. Angol kék. 40. Névtelen. 42. 19. század-
ban rendfenntartó. 44. Nyílászáró. 45. Könyv 
szerzôje. 46. Ficsúr, piperkôc. 48. Nektár. 51. 
Pusztító. 53. Éhség. 56. Kék virágú haszonnö-
vény. 57. Vöröses. 59. Fölé ellentéte. 61. YSÁ. 
64. Nitrogén és fluor vegyjele. 66. Repülôgép 
típus betûjele.



A 4. forduló megoldásait is a postaládánkba vagy villámpostán várjuk. (arpadlapok@
arpad.sulinet.hu).

1. Hány óra van Moszkvában, amikor Budapesten reggel 8 óra van?
1 délelôtt 10 X dél 2 hajnali 5
2. Melyik két bolygó kering legközelebb a Földhöz?
1 Mars, Vénusz X Mars, Merkur 2 Vénusz, Merkur
3. Ki az USA jelenlegi alelnöke?
1 Al Gore X Condoleeza Rice 2 Dick Cheney
4. Melyik folyóba ömlik a Körös?
1 Sajó X Tisza 2 Hernád
5. Mirôl kapta a nevét a rekamié?
1 Madame Récamier X nyelvújítási szó 2 francia szó: „ülôalkalmatosság 

6. Melyik ország fôvárosa Montevideo?
1 Paraguay X Uruguay 2 Bolívia
7. Ki találta fel az izzólámpát?
1 Mazzoni X Einstein 2 Edison
8. Milyen széles a legkeskenyebb pontján a La Manche-csatorna?
1 13 km X 31 km 2 78 km
9. Ki alkotta a híres Mózes szobrot?
1 Rodin X Leonardo 2 Michelangelo
10. Ki szerezte A sevillai borbély zenéjét?
1 Rossini X Wagner 2 Bach
11. Hány szimfóniát írt Beethoven?
1 9 X 17 2 28
12. Kb. hány méter hosszú egy átlagos játékfilm?
1 2200-2500 X 900-1000 2 100-140
13. Hogy hívták régen a Margit-szigetet?
1 Buda-sziget X Duna-sziget 2 Nyulak szigete
+1. Milyen magas a Kheopsz-piramis?
1 81 méter X 137 méter 2 225 méter

A 3. forduló megoldásai:  2, X, X, 2, 1, 2, 1, X, 1, X, X, 1, X +2
1. Szûrös Mátyás kiáltotta ki a köztársaságot 1989-ben  2. Puskás a Real Mad-

riddal nyert BEK-et  3. tizennégy 8000 méternél magasabb hegycsúcs van 
4. „Alea iacta est” = a kocka el van vetve 5. Líbia fôvárosa Tripoli 6. a Nem-
zeti Színház 1837-ben nyílt meg 7. Az utolsó vacsorát Leonardo festette 
8. kb. 3000 csillag látható az égen tiszta idôben 9. a dinamót Jedlik Ányos 

találta fel 10. A Kékszakállú herceg várát Barók írta 11. autóúton 110 km/h 
a megengedett legnagyobb sebesség 12. kb. 5-6 liter vére van egy embernek 

13. kb. 3000 lakott település van Magyarországon +1. Gibraltár Nagy-Britannia fenn-
hatósága alá tartozik

tudósklub
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kép-más

Elôzô számunk fotóján mos-
dólefolyót láthattatok.

A kérdésünk ezúttal is:  
mi ez?

(fotó: Treszkai Anett, 8.b)

„A Tudásközpontban még nem jártam, de sok jót hallottam róla a 
jelenlegi Árpádosoktól. Öregdiákként részben örülök, hogy van ilyen 
lehetôség, részben sajnálom, hogy csak külsô szemlélôként élhetem 

át.” (Márk)

„Például az órai videózásokat is meg lehetne ott tartani. Nem tudom, van-e 
erre most lehetôség, de jó lenne beülni oda tanulni lyukasórákban.” (Kitti)

sudoku
Lásd a pályázatot a 3. oldalon!

3 7 8 2 1 7 8 5

4 9 1 7 5 4 1 7

1 6 3 8 2 3 6 1

9 3 8 5 9 1 4 5

1 3 7 9 5 4 7 9

4 2 1 6 4 3 5 8

2 9 4 1 1 2 6 7

6 8 2 5 4 1 2 8

9 1 2 3 8 2 5 1
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A novemberi küldöttgyûlésen elhangzott 
problémákra és kérdésekre – ha egy kicsit 
megkésve is – ezúton szeretnénk válaszol-
ni. A DT vezetôi (Bánhegyi tanárnô, Kovács 
Petra, Mogyoródi Máté) több megbeszélést 
is folytattak (pl. az igazgatónôvel és a büfés-
hölggyel), s ezeknek a beszélgetéseknek 
eredményérôl szeretnénk most Titeket is 
tájékoztatni.

Ha gonosz és ôszinte akarok lenni, akkor 
nyugodtan elmondhatom, hogy szinte nincs 
olyan diák az Árpádban, akinek ne lenne 
problémája a büfével kapcsolatban. De ehhez 
hozzáfûznék annyit, hogy elég nehéz lehet a 
büfés néninek egyedül, ennyi kívánságnak 
megfelelni, ezért is kérnék mindenkit, hogy 
ha valami problémátok van ezzel kapcso-
latban, akkor inkább kérjétek el a füzetet (a 
büfébôl) és írjátok bele. A sokszor kígyózó 
sor ellen sajnos nem sokat tudunk tenni, 
mivel a büfés hölgy elmondása szerint a 
bevétel még nem elegendô egy újabb kiszol-
gáló alkalmazására. Ezzel kapcsolatban csak 
mindenkit türelmes várakozásra kérhetünk. 
Az árak témájában azt a választ kaptuk, hogy 
azokat éppen csak annyival emelték, a gaz-
dasági megszorítások miatt elengedhetetlen 
mértéken kívül, hogy ami korábban 5 Ft-ra 
végzôdött, azt felfelé kerekítették. A drá-
gább szendvicsek mellett mindig kaphatóak 
olcsóbbak is. Az üdítô, túrórudi, és esetleg 

alma automaták beszerelésének lebonyolí-
tása szervezés alatt áll.

Azt tapasztaltuk, hogy a DT hírei nem 
jutnak el a diáksághoz, ami két okból lehet-
séges: az egyik, hogy nincs rá idô osztály-
fônökin. Ha így van, kérjük az ofôket, hogy 
szánjanak rá 5-10 percet. A másik ok meg 
az lehet, hogy ha megvan az elôbb említett 
lehetôség, akkor az osztály nem figyel – ez 
viszont csak rajtunk múlik.

Ezúton szeretnénk kérni, hogy minden 
osztályban legyen kitéve a házirendbôl egy 
példány.

Mint panasz, ez is örökös marad: a padok 
nagysága – ez ellen sajnos nem sokat lehet 
tenni, mert értesüléseim szerint erre nincs 
pénz. Másrészt a legtöbb osztályterem nem is 
elég nagy ahhoz, hogy ahova 32-nél többen 
járnak, a padok a székekkel kényelmesen 
elférjenek. De kárpótlásul a padokért a nyári 
szünet alatt felújítják a mosdókat, és – amint 
már mindenki észrevehette – nagyobb öltö-
zôk lesznek (az öltözôk felújítása, nagyob-
bítása 54 millió forintba kerül), ahol 50-50 
ember öltözhet egyszerre. Lesz 4-4 zuhany-
zó, 5-5 mosdó, 3-3 WC és a folyosón tükör, 
hajszárítási lehetôséggel. Remélem ez min-
denkit kárpótolt valamelyest. :)

Néhány dolog, amire jó lenne, ha jelent-
keznétek:

A DT felvetette, hogy lehetne a sulinak 
egy videós csapata, akik a rendezvények-
rôl készítenének felvételeket. Erre várjuk 
a jelentkezôket a DT képviselôknél vagy 
az osztályfônököknél – nem csak profikat 
várunk, hanem lelkes kezdôket is.

Végül, de nem utolsó sorban az Árpád 
Napok. Szeretnénk több programot, ezért 
mindenkit kérünk, hogy kutassa fel híres 
vagy érdekes témával foglalkozó ismerôseit, 
rokonait és kérdezze meg, eljönnének-e egy 
elôadásra, beszélgetésre. 

Remélem néhány problémára választ 
kaptatok és új infóval is szolgálhattam. :)

Varga Stefánia (8.b)

A dt hírei

Csillebérci csendélet
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illés lAjos (1942-2007)
Nem tudtuk, hogy súlyos beteg. Nem járta 
végig a bulvármédiát a bajával, mint ahogy 
korábban sem kereste soha a nyilvános-
ságot. Az együttesben sem ô állt a közép-
pontban: bár névadó alapító volt, mégis 
Szörényi Levente és Bródy lett a banda 
két meghatározó arca. Talán éppen Illés 
Lajos méltánytalan háttérbe szorítása volt 
az együttes 1973-as felbomlásának egyik 
oka. Addigra azonban már mûködésük 
nyolc éve alatt forradalmasították az egész 
magyar beatzenét.

Népszerûségük és dalaik kiállták az idô 
próbáját is. Míg rangosnak mondott külföldi 
elôadók félház elôtt énekeltek a sportcsar-
nokban, ôk ’90-ben két este egymás után 
megtöltötték a Népstadiont, pedig akkor 
még 80 ezer ember fért be a ma már ros-
kadozó létesítménybe. Az újabb és újabb 
generációk is hibátlanul fújják a szövegei-
ket.

Több évtizedes adósságot törlesztve 
(már Pásztory nélkül) eljutottak Erdélybe, 
majd fogták magukat és kimentek a Szigetre, 
ahova aztán nagymamák és unokák egy-
más sarkát taposva próbáltak bejutni, és 
így ôk adták a 2005-ös fesztivál legnagyobb 
koncertjét – a nulladik napon, több mint 30 
évvel a feloszlásuk után, nagypapa-korban.

A mai mûsztárok mûsikereibôl élô 
média nem tud velük mit kezdeni. Nem 
járnak semmilyen showba, a kereskedel-

mi rádiók nem játsszák 
a dalaikat. Ép ésszel 
ugyan nem könnyû fel-
fogni, hogy miért nem, 
mert hozzájuk fogható 
sikersztori azóta sem volt a 
magyar könnyûzene történetében. A csilla-
gok mai állása szerint egyelôre nem is lesz, 
ma a playbackrôl tátogó átlag háromfôs 
fiú- és lánycsapatok korát éljük, akiknek a 
szerelmi élete messze érdekesebb és válto-
zatosabb, mint a számaik.

Szerelmi élete mondjuk Illés Lajosnak 
is volt bôségesen. A rosszfiú azonban meg-
javult, visszatért elhagyott feleségéhez, aki 
közben a kisoroszi református gyülekezet 
lelkésze lett. Ô 1992-tôl ugyanitt kántorko-
dott, s fôleg határon túli tehetséges fiatalok-
nak szerveztek mûvészeti táborokat. Errôl a 
fordulatról így beszélt egy korábbi interjú-
ban: „Saját elhatározásom következménye-
ként sok mindent átéltem. Végül rájöttem, 
hogy vannak választási lehetôségek, de az 
igazi döntéseket nem én hozom. Valami 
irányítja az életemet. Mondhatnám azt is, 
hogy az Úristen, de nem szeretnék hittérítô-
ként fellépni. Azt a nyugodt és harmóniával 
teljes életet, amire mindig is vágytam, most 
kaptam meg.”

George Harrison mondta egyszer, hogy 
„ami engem illet, a Beatles addig nem 
fog újra összeállni, amíg John Lennon 

halott marad”. Aztán ô is 
meghalt, s most már az 
Illésbôl is ketten hiányoz-
nak. Levente még rendü-
letlenül alkot, Szabolcs 
leginkább hatalmas vas-
úti terepasztalának szen-
teli az életét, Bródy pedig 
újra kisgyerekes apuka. 
Az Illést többet biztosan 
nem láthatjuk a színpa-
don. Nyugodj békében, 
Illés Lajos!
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A rajzórai feladatok sík és 
térbeli geometriai formák-
hoz kapcsolódnak. A feladat 

a térbeli hatások kifejezése 
takarással és a színek ellen-

tétének hangsúlyozásával. A téma 
mûvészettörténeti forrása Viktor Vasarely 
(1906 Pécs-1997 Párizs) festészete, aki a színek 
tónusértékével tér- és fényhatásokat jelenített 
meg (képünkön Gestalt III címû mûve), vala-
mint barokk figurarajzok rombusz alakzatok 
felhasználásával.
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(9.c) és Donáth Ágnes (9.d) munkái
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