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Síszünet, hosszú hétvége, Húsvét: szünet 
szünet hátán, igazán el vagyunk kényez-
tetve, örömünk napsugarai elé csak az az 
egy-két szombati tanítási nap hoz apró 
felhôcskéket. Persze szó sincs róla, hogy 
henyélnénk, hosszú tömött sorokban 
követik egymást a legkülönbözôbb meg-
mozdulások. Németeseink kiválasztottjai 
a darmstadtiakat boldogították 10 napig. 
Lapzártánk után voltak a színdarab-bemu-
tatók és az Árpád-napok. Közben foly-
tatódik a suli felújítása, erre mostaná-
ban legkevésbé a testnevelési részleget 
kell emlékeztetni. Tanár és diák egyaránt 
hôsiesen állják a megpróbáltatásokat egy 
szebb jövô reményében. A könyvtár is iga-
zán klassz lett, az aula is szépen berendez-
tetett. Ráadásul (például kerületi szomszé-
dunkkal, a Kossuth Zsuzsával ellentétben) 
minket be sem zártak. (Eddig.)

Még távolinak tûnik a tanév vége, de ez 
már az idei utolsó elôtti számunk és ilyen-
kor mi már a jövôre (is) gondolunk. Két év 
alatt megszoktátok és talán sokan meg-
szerettétek az újságot: szép, színes, néha 
érdekes, s biztosan nem tökéletes, de azért 
jó, hogy van. Jó lenne, ha jövôre is lenne. 
Ehhez azonban segítség kell, többféle is.

Szükség van új szerzôkre. Egyesek elfá-

radnak, mások elballagnak. Szóval bekap-
csolódhat bárki, aki kedvet érez hozzá. 
Íráshoz, illusztráláshoz, fotózáshoz. Ha 
tehát valaki szeretne csatlakozni, errôl a 
tényrôl értesítse a szerkesztôket is.

És most nagy szükség van segítségre 
az újság kinyomtatásához is. Ez elég sok 
pénz, sokkal több, mint amennyiért adjuk, 
és nem szeretnénk visszatérni a fény-
másolt fekete-fehér idôkhöz. Várjuk ezért 
tehetôsebb szülôk felajánlásait. Lehet 
anyagi, lehet természetbeni. Ez utóbbi alatt 
leginkább azt értjük, hogy ha valakinek jó 
kapcsolata van egy nyomdával, esetleg 
neki magának van véletlenül egy nyom-
dája, kedvezményes vagy akár ingyenes 
nyomtatási lehetôséggel is támogathatná 
az újság fennmaradását. Egy másik jó 
támogatási lehetôség az újsághoz szük-
séges papír felajánlása, ha valakinek erre 
volna épp lehetôsége.

Ha valaki olvasónk úgy érzi, a szülei, 
ismerôsei között visszhangra találhat ez a 
felhívásunk, mutassa hát meg neki ezt a 
kis cikket a kérésünkkel. Meg a többi cik-
ket is, ami talán bizonyítja, hogy érdemes 
ezt a kezdeményezést támogatni.

Köszönjük eddigi támogatóinknak, 
jótevôinknek a segítségüket!

Március



2

A hónAp fotójA:
Az épülô dunAújvárosi dunA-híd középsô 

eleMének beúsztAtásA A folyón

„Nem rutinból, unalmasan tanít, próbálja az órát érdekesebbé tenni. Például hoz 
be különbözô segédanyagokat, nemcsak a könyvet használja.” (Anna)

„Nem árt, ha közvetlen a diákokkal és barátságos. A tanár nem csak tanár, de 
ember is. Ettôl még lehet tisztelni.” (Dávid)

Semmiképpen nem próbál órát tartani, amikor kézhez kapom a legújabb Árpád-
lapokat… (anonymus)

Fontos kérdést feszeget ehavi kérdésünk. Mit tart a diák-közvéle-
mény a jó tanárról? Milyen az ideális tanár?

A hónAp kérdése

(2006. december 6.)
videó: http://www.nart.hu/galeria.php?id=57
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Pályázatot hirdetünk az iskolaújság 
jövô évi arculatának megtervezésé-
re, melyen minden volt és jelenlegi 
árpádos részt vehet.

A pályázat az alábbiakban felso-
rolt arculati elemeket tartalmazhat-
ja. Nem kötelezô az összeset tartal-
maznia, olyan pályázat is elképzel-
hetô, ami csak egy-egy kiválasztott 
elemet, például csak az újság címét 
és/vagy a cím grafikáját tartalmaz-
za. Egy pályázatot azonban értéke-
sebbé tehet, ha minél átfogóbb és 
egységesebb.
Tehát a lehetséges arculati elemek:
• az újság címe
•  az újság címének grafikája, meg-

jelenítése
•  rovatcímek és rovatillusztrációk
•  egy belsô oldal megjelenítése: visz-

szatérô elem az oldalon (mint pl. 
most a bordó keret), rovatcímek 
elhelyezése, színek kialakítása, 
cím és szöveg betûtípusa, oldal-
szám

Kívánatos a jelenlegi A5-ös méret 
(148x210 mm) megtartása.
A pályázatok leadásának módja: 
emailben (arpadlapok@gmail.com) 
ÉS kinyomtatva (Koncz Levente 
tanár úrnak).
Határidô: a tanév vége, tehát június 15-e.
Díjazás: A Press Gt. 25 000 Ft-ot 
ajánlott fel a pályázat gyôzteseinek. 
Az érdeklôdô nyertesek az újság tör-
delését is végigkísérhetik.

desiGn pályázAt
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kép-Más

Elôzô számunk fotóján a 
fizika teremben található 
színes rugó látható.
A kérdésünk újra: mi ez?
(fotó: Kis Andrea, 8.b)



Mikor és hogyan került az 
Árpádba?

– 1986-ban a véletlen folytán 
kerültem a gimnáziumba, a volt 

osztályfônököm akkoriban itt volt igazgató-
helyettes (Lukács Józsefné), s ô ajánlotta fel 
nekem ezt az állást. Egyébként úgyszólván 
Nemecsekként jöttem az Árpádba, hiszen az 
Óbudai Gimnáziumba (akkor Martos Flóra) 
jártam, ami köztudottan nagy rivális volt itt 
a kerületben.
Miért döntött a tanári pálya mellett? 
– Ôrbottyánban nôttem fel, egy Vác melletti 
faluban. Édesanyámtól sok mindent tanul-
tam, mivel ô hozta létre a faluban az elsô 
óvodát, és én is rengeteg idôt töltöttem a gye-
rekek között. Soha nem voltam tudományos 
alkat, mindig inkább a gyerekekkel, az embe-
rekkel való mindennapos kapcsolat volt fon-
tos számomra. Az elsô diplomámat az ELTE 
magyar-orosz szakán szereztem, majd átké-
peztem magam angol szakos tanárrá és elvé-
geztem egy kétéves vezetôtanári képzést is.
Milyen más hivatást tudna elképzelni magá-
nak, s milyet soha?

– Számomra nagyon fontos, hogy gyakran 
beszélgessek, érintkezzem emberekkel a 
munkám során, így könnyen el tudnám 
magam képzelni idegenvezetôként vagy 
vendéglátósként, mivel mindig vonzottak a 
külföldiek. Hivatali, négy fal közötti munkát 
viszont soha sem kívánnék magamnak.
Mi az, ami a legvonzóbb a tanári munká-
ban? 
– A legizgalmasabb azt látni, hogyan fej-
lôdtök, hogyan lesz egy kevésbé figye-
lôképes gyerekbôl rátermett, író, olvasó, 
kultúrára fogékony ember. Azt szeretném 
elérni, hogy a gyerekek könyveket vegye-
nek a kezükbe, olvassanak, alkossanak és 
minél több kreatív feladattal, versírással, 
illusztrációkészítéssel, rejtvényekkel foglal-
kozzanak. Hogy tudjanak vitatkozni, képe-
sek legyenek érvelni és hogy ne legyenek 
manipulálhatóak.
Mi alapján választott szakokat?
– Teljes mértékben tanári befolyás alatt 
álltam. A legizgalmasabb és legjobb az 
orosztanárom volt az általános iskolai 
közegben, emellett még a rajztanár és a 

magyartanár is sokat 
jelentett számomra. 
Középiskolában nem 
dicsekedhettem ilyen 
jó tanárokkal, de 
megtanultam, hogy 
mit ne tegyek, és ez 
nagyon hasznos volt. 
Nagyon szerettem 
az orosz nyelvet, s a 
gimiben is jól taní-
tották.
Most mûködik egy 
orosz szakkör, igaz?
– Igen, már három 
éve mûködik sikere-
sen. Két éve volt itt 

kérdezd Másként

Molnárné váMos kAtAlin tAnárnôt
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egy diákcsoport, akikkel nagyon jól lehetett 
haladni, s az volt a legnagyobb dicsôség, 
hogy az egyikük szlavisztikát jelölt meg a 
továbbtanulási szakok között. Szerintem 
itt, Európa közepén szerencsés lenne a diá-
koknak a nyugati nyelvek mellett egy keleti 
nyelvet is tanulni.
Magánélet?
– Nagyon büszke vagyok a két fiamra, 
mindketten gimnazisták, igazi kamaszok, 
és a férjemmel nagyon családcentrikus 
életet élünk. Hétvégeken sokat kertész-
kedem, biciklizem, és mivel vidéki lány 
vagyok, úgy gondolom, hogy a vidék és 
a falu az, ami igazán összetartó és baráti, 
míg a városban sokszor elveszettnek érzem 
magam. Nyomaszt az, hogy mennyire nem 
élhetô város Budapest, és agresszívek az 
emberek.
Itt a városban mivel tudja tölteni a szabad-
idejét? 
– Hát az nagyon kevés van, 3 szakkört is 
vezetek: OKTV-re és felvételire készítek fel, 
valamint az Arany János Irodalmi Verseny 
a szívem csücske. Persze ott van az orosz 
szakkör is, és a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem vezetôtanára is vagyok immár 4. 
éve. Tehát a szabadidômben vagy 
versenyre készítek fel diákokat, 
vagy olvasok. Emellett marad 
a biciklizés, az úszás, imá-
dok táncolni (latin táncok, 
rock & roll), és persze az 
utazás.
Hova utazna szívesen és 
merre járt eddig?
– Itáliat bejárnám 
északtól Szicíliáig. Egye-
temista koromban le-
hetôségem volt arra, 
hogy egyedül körbe-
utazzam Nyugat- és 
Dél-Európát, eljutottam 
Európa legkeletibb részé-
re is a finnugor tanszék 
jóvoltából. Az utazási szen-
vedélyemhez köthetô a ked-

venc regényem is, Szerb Antal Utas és 
holdvilág címû mûve, amiben a fôszereplô 
mindent maga mögött hagyva végigjárja 
Itáliát. 
Honnan van az olvasás szeretete?
– Ez a szenvedély az általános iskolához és 
gimnáziumhoz kapcsolható. Kedvenceim 
Szerb Antal, Karinthy, Babits és az orosz 
írók (Puskin, Csehov).  Zenei téren Mozart 
Don Giovanni címû operája a kedven-
cem, könnyûzenében pedig a dzsessz. Van 
még két elôadó, akiket szeretek: Leonard 
Cohent és Stinget. A kedvenc filmem pedig 
Az én kis falum Jiří Menzel rendezésében.
Van példaképe?
– Elsôsorban édesanyám az, aki kijelölte a 
pályámat azzal, hogy láttam, ô hogyan él az 
egyszerû emberek között. Az általános iskolai 
tanáraim, Babits munkássága és egy középis-
kolai barátnôm meghatározóak még e téren.
A gyerekkoráról mit tud mondani?
– Alapvetôen vásott kölyök voltam. Fára 
másztam, zöld barackot ettem, ami után ki 
kellett mosni a gyomromat, agyrázkódást 
szenvedtem egy szánkózás eredményeképp. 
Na meg persze a gimnáziumi évek! Egyszer 
kaptam egy osztályfônöki intôt: annyi tör-

tént, hogy egy osztálykiránduláson 
kimásztunk az ablakon egy fiú 

barátommal, és verset szaval-
tunk Lillafüred utcáin, de 

az osztályfônököm nem 
akarta elhinni, hogy csak 
ennyi történt.
Három kívánság?
– Az elsô az lenne, 
hogy a családommal 
és a fiaimmal több idôt 
tölthessek, a második, 
hogy harmonikus éle-
tet élhessek, a harmadik 
pedig az lenne, hogy a 
diákok 20-30 év múlva 

is boldogan emlékezzenek 
vissza gimnáziumi éveikre 

és a magyarórákra.
Havasi Petra, Rudnay Lilla
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A 11.a osztályban magyarórán József Attila Születésnapomra 
címû versének parafrázisait kellett összevetni az eredetivel. Ez a fela-
dat ihlette a következô alkotást.

irodAloM

MAtekóráMrA

Matek órán feleltem én,
a tábla mint rém jött felém

s rémes
mézes-

mázas szóval a tanár úr
szólt, hogy „a körbe talán húr

fele
jele

helyett az egész kellene,
mert így már más a jelleme!

Nemde,
Csenge?”

Kérdezte a Boda Csengét,
aki még az osztály rendjét

soha
buta

kérdéssel még nem zavarta.
„Menjek esetleg?” javallta

s kitúrt
a betûrt

 

inge suhant szemem elôtt
s máris ott a tábla elôtt

mekeg
s remeg

a keze az izgalomtól.
Arca is már igazából

pezsdül
s fordul

egyenest a tábla felé,
keze feje krétát meglelé

s fitos
piros

orrát a táblára nyomja
s szólna, de ekkor végre a

csengô
bongó

hangon megszólalt.

Kovács Marcell (11.a)

Februári számunkban pályázatot hirdettünk, melynek utolsó fordulójához 
érkeztünk. A rejtvények közül az anagrammák, a keresztrejtvény és a sudo-
ku megfejtését kértük, ezeket most a 11-13. oldalon találjátok. Aki a három 

hónap alatt legtöbbet és a legjobban fejti meg, megnyeri a fôdíjat, egy grafikus 
számológépet. A megoldásokat az elsô emeleti, sakktábla alatti postaládánkba, 
vagy az arpadlapok@gmail.com címre küldhetitek. Beküldési határidô a meg-

jelenéstôl számított egy hónap.

pályázAt

„A humorérzék nagyon fontos szerintem. A legunalmasabb tantárgy 
is elviselhetôbb így.” (Nóri)
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Tud rendet tartani, érdekesen tanít, befejezi az anyagot idôben és 
nem ad sok házit. (Kata, 11.a)

kovács petrA, A dt új elnöke

Kisgyerekként milyen vol-
tál?
– Édesanyám mindig azt 

mondja, hogy nagyon ele-
ven gyerek voltam, soha sem 

voltam képes fél percnél többet 
ülni és csöndbe maradni. Aztán az általános 
iskolában nem nagyon voltak problémák 
velem, bár többször is megemlítették a taná-
rok, hogy jó lenne, ha nem beszélnék állan-
dóan az órákon.
Hova jártál általános iskolába?  
– Az Elsô Óbudai Általános Iskolába jártam.
Ott volt DT?
– Volt, csak ott DÖK-nek hívták és nem volt 
olyan jelentôs szerepe a diákok életében, 
mint itt. De igazán nem tudom, mert nem 
vettem részt benne.
Amikor megtudtad, hogy bekerültél az Árpád 
Gimnáziumba, milyen érzésed volt? Most, 
hogy DT-elnök lettél, mit szeretnél csinálni?
– Egy álmom teljesült azzal, hogy bekerül-
tem ide. Most megpróbálom úgy élni a gim-
náziumi éveimet, hogy késôbb jó legyen rá 
visszaemlékezni.
Volt vagy van valami, aminek nagyon örülnél, 
hogy ha sikerülne megvalósítanod? 
– Nagyon örülnék neki, ha sikerülne olyan 

programokat csinálni, amikkel sokak ked-
vében tudunk járni, és szeretném, ha a DT 
hasonlóképp sikeres lenne, mint az EB.
Mit csinálsz szívesen a szabad idôdben?
– Szívesen olvasok, nem is olyan régen kap-
tam Fülöp Katalin tanárnôtôl egy könyvet, 
ami nagyon elnyerte a tetszésemet. Ez a 
könyv Ivan Klíma: Se szentek, se angyalok 
címû mûve volt. De mivel három kisebb 
testvérem is van, közülük a legkisebbek még 
csak másodikosok, így a mesék birodalma 
is kedvelt téma számomra. Ha kedvem van, 
elôszeretettel hallgatok zenét is – hogy mit 
hallgatok, az nagyban a hangulatomtól függ. 
Nagyon szeretek még táncolni és a színház is 
a kedvenc idôtöltéseim közé tartozik.
Említetted, hogy szívesen táncolsz. Mit tán-
colsz?
– Salsázom, modern táncot tanulok, itt 
háromhavonta változik, amit táncolunk. 
Most éppen Grehem és Lemon technikát 
tanulunk, már lassan a harmadik hónap 
végén járunk.
Közeleg a választás pillanata, amikor el kell 
döntened, hogy merre mész továbbtanulni. 
Tudod már, hogy mi leszel?
– A kérdés jogos, de még nem tudok rá vála-
szolni, mert hetente változik az „úticél”.

Kovács Brigitta (7.a)
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Tudom, hogy a Fran-
ciska szebb, de én vagyok 
az erôsebb! (Sarlósné 
Bánhegyi Lídia)

Mindig nagyon régen van 
óránk. (Fülöp Katalin)

Lehetôleg ne törjétek bele a bordátokat 
a lépetekbe! (Tarlós Péter)
Csórókámat le kellett vonszolni a trón-
ról. (Varga Júlia V. Ferdinándról)
Hülye helyû neveken... izé, szóval hülye 
nevû helyeken. (Pödör László)
És akkor a nevezô kiesik, mint a Fradi az 
NB I-bôl. (Czinki József)
Kénytelen vagyok megmutatni a femi-
nista klub tagsági kártyám. (Simon 
Péter) 

Visszaszámlálás: 10-re leteszed a tollat! 
(Feketéné Kovács Anikó)
Most váratlanul az asztalra fogok csapni. 
(Számadó László)
Egytôl tízig 10 számot írjatok fel! (Kovács 
Judit)
Annyira nem vagyok süket, hogy ne lás-
sam, mivel foglalkozol. (Nagy Attila)
A megfelelô témákkal füllentsenek a 
megfelelô helyeken, ugye ennyi eszük 
már csak van? (Láng Krisztina)
Büdösben még senki nem fagyott meg. 
(Orosz Erzsébet)
Úgy cikáztam végig az Árpád hídon, mint 
a mérgezett kisegér. (Gärtner István)
Ázsiában nyilván Japánnal és Ausztráliával 
fogunk kezdeni. (Sziliné Dienes Irén)

ArAnyköpések

érdekes áprilisi évfordulók

1578. április 1. (429 
éve történt): William 
Harvey felfedezte a vér-

keringést.
1581. április 4. (426 éve 

történt): Frances Drake telje-
sen körbehajózta a Földet.
1778. április 1. (229 éve történt): Oliver 
Pollock, egy New Orleans üzletember, 
megalkotta a "$"-jelet.

1871. április 14. (136 
éve történt): Kanadában 
bevezették a dollár, cent 
és mill bankjegyeket és 
érméket.
1872. április 2. (135 éve 
történt): Elfogadták G.B. 

Brayton szabadalmát a gáz-meghajtású 
autóról.
1873. április 8. (134 éve történt): Alfred 
Paraf szabadalmaztatta a margarin 
receptjét.
1893. április 1. (114 éve történt): 

Hivatalossá lett a közép-
európai idô, amely a 
greenwich-i nulla hosz-
szúsági körhöz (GMT= 
Greenwich Mean Time) 
képest egy órával elô-
rébb tart.
1910. április 15. (97 éve történt): Bánki 
Donát bejelentette szabadalmát a nyers-
olajmotorra.
1913. április 29. (94 éve történt): Gideon 
Sundback of Hoboken szabadalmaztatta 
a zipzárt.
1925. április 18. (82 éve történt): 
Megnyílt az elsô Budapesti Nemzetközi 
Vásár.
1964. április 
4. (43 éve tör-
tént): Dorogon 
megnyílt az 
ország elsô önki-
szolgáló ABC-
áruháza.



2007. április

9

viccek

Az étteremben a pin-
certanuló egy egész 
malacsültet szolgál fel 

a vendégnek. A fôpincér 
figyeli és nincs vele meg-

elégedve:
– Legközelebb ha ilyen ételt tálal, tegyen 
a fülébe egy kis petrezselymet, a szájá-
ba pedig citromkarikát. A farkára külön 
kössön egy arany szalagot. Megértette?
– Hogyne, uram! De nem leszek úgy 
kicsit röhejes?

Már majdnem megvettem a "Pozitív 
gondolkodás elônyei" címû könyvet, de 
aztán arra gondoltam, ugyan, mire lenne 
ez jó?

A missziós atya kannibálok közé keve-
redik.
Azok vendégül látják, az atyának sikerül 
megtéríteni ôket, majd rövidesen eljön 
a dél.
– Na én akkor indulok is – mondja az atya.
– De atyám – kérleli a kannibálfônök –, 
maradjon már itt ebédre!

Egy férfi tanácsot kér a barátjától, aki 
tapasztalt házasember. 
– Édes öregem, neked mar volt huszon-
ötödik és ötvenedik házassági évfordu-
lód is. Mit adtál a huszonötödiken a 
feleségednek? 
– Elvittem a Kanári-szigetekre.
– És az ötvenedik évfordulón?
– Akkor hoztam vissza!

A háziasszony zongorajátékával szóra-
koztatja vendégeit, majd odafordul az 

egyikhez:
– Ugye szereti a zenét?
– Igen asszonyom, de nyugodtan játsz-
szon csak tovább.

Két rendôr szolgálatban uzsonnázik.
Egyik meglát a másik kezében egy ter-
moszt.
– Mi az a kezedben?
– Termosz.
– És ez mire jó?
– A meleg ételt melegen, a hideg italt 
hidegen tartja.
– És neked mi van benne?
– Két gombóc fagyi meg egy adag hús-
leves.

A tanító néni a gyerekeknek arról beszél, 
hogy mi a jó cselekedet és mi a rossz:
– Például ha én benyúlok, egy férfi zse-
bébe és kiveszem a pénztárcáját, akkor 
mi vagyok én?
Az egyik gyerek rávágja:
– A felesége!

NYELVI SAROK
Tourist: – Any big men born round 
here?
Native: – Best we can do is babies. Differ-
ent in the city, I suppose.

Ne skatulyázza be a tanulókat, szerintem ez a legfontosabb. 
(Weisz Andi)



Március 12-13-án zajlott az Árpádban a 
specmat tagozatos iskolák tanárainak orszá-
gos találkozója. A nagy sikerû bemutató 
órák mellett a legnagyobb sikert a 12.b-sek 
elôadása aratta. Az ország legjobb matemati-
ka tanáraiból álló közönség nagy igyekezet-
tel és a speciális szemüvegekkel nézegette 
az elôadók (Balázs Bálint, Kiss Bence) által 
létrehozott varázslatos, térhatású ábrákat.

Március 14-én megint kétszer megtöltöt-
tük a nagyelôadót az iskolai március 15-i 
ünnepségre. Képriportunkban errôl a két 
eseményrôl számolunk be.

képriport
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Kosz. Tömeg. Szem-
telen utasok, alulmû-
velt ellenôrök, magas 
jegyárak. Ez jut a leg-

több ember eszébe, ha 
a békávé szót meghallják. 

Ám ennek ellenére nagyon 
sokan szeretik a hazai tömegközlekedési tár-
saságot, ami ma BKV Zrt-ként, régebben csak 
BKV-ként, még régebben Beszkártként volt 
nevezetes. Ennek ékes jele, hogy számtalan, 
a városi tömegközlekedéssel foglalkozó „ra-
jongói” honlap van eltérô tartalommal, egy-
ben azonban mindannyian megegyeznek: az 
üzemeltetôjük elvakult híve a buszoknak-tro-
liknak-villamosoknak-metróknak-HÉVeknek. 
A vállalat ma a Fôvárosi Önkormányzat kezé-
ben van, és mint a legtöbb közlekedési cég, ez 
is veszteségesen üzemel. Kissé negatív hírne-
vét inkább a rendszerváltáskor nem történô 
fejlesztésnek köszönhette, amit mostanában 

próbál behozni: új Volvo-k, új Combino-k, 
új 4-es metró. A 4-6-os villamos vonalán 
közlekedô „óriáskukac” egyébként amellett, 
hogy a világ leghosszabb egyterû villamo-
sa, harmonikás reklámfilmjével díjat nyert a 
párizsi Cinerail Nemzetközi Filmfesztiválon. A 
propaganda része a hivatalos honlapon végig-
játszható, 3 pályás Combino-játék, amelyben 
a villamos rendben tartása után te lehetsz 
Combinoman.
http://www.bkv.hu/
http://www.freeweb.hu/busztipusok/
http://www.ikarus.dox.hu/
http://metrobudapest.uw.hu/
http://bhev.uw.hu/
http://www.vtte.hu/tortenet/busz90/
http://www.hampage.hu/kozlekedes/tarta-
lom.html#elvesztettsin
http://szubjektiv.halmaz.hu/velemeny/adalek-
bkv-ellenoroktermeszetrajz.php

Palaczky Botond & Petz Tamás

WiláGháló-Ajánló

A múlt havi feladványok megfejtése: a diós párna = óriáspanda; íme kiskocsma 
kórusai = amerikai csíkos mókus; na, vadember = barnamedve; foszló árakon 
= oroszlánfóka; ágon ráunt = orángután.
Az alábbiakban pedig Petôfi Sándor mûveit keressétek. A rejtvényfejtô pályázat-
nak ez is része!

AnAGrAMMák
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keresztrejtvény
25 éve, 1982. április 2-án az argentin katonai diktatúra – miután az elsô 
katonák március 19-én ellenállás nélkül partra szálltak – elrendelte a 
brit uralom alatt álló Falkland-szigetek teljes megszállását. A junta a 
felgyülemlett feszültségeket a nemzeti érzelmek felszításával kívánta 

levezetni, amelyre egy a lakosság számára népszerû célért vívott gyors, 
gyôztes háború ideális eszköznek tûnt. 

A második világháború utáni legnagyobb, modern hadseregek által vívott ten-
geri és szárazföldi konfliktus teljes brit gyôzelmet hozott, Argentínában pedig demokratikus 
fordulathoz vezetett. 
Argentína a mai napig igényt tart a partjaitól 500 km-re levô, 2 nagyobb és 700 kisebb szi-
getbôl álló, alig 3000 lakosú szigetcsoportra. Rejtvénypályázatunk harmadik fordulójának 
részeként várjuk a megfejtést postaládánkba vagy emailcímünkre.
A márciusi keresztrejtvény megfejtése: „(A mûvészet átformál) ... bennünket, és mi képessé 
válunk a környezetünk átformálására.”
VÍZSZINTES: 1. A brit miniszterelnök a 
háború idején (zárt betûk: A, H). 15. Ez 
évi. 16. Spártai herceg, Bessenyei drámájá-
nak címadó hôse. 17. Az angol alkotmány 
alapdokumentuma 1215-bôl. 18. Magyar szí-
nésznô (Irén), a Lila akác Tóth Mancija. 20. 
Mohamedán fejedelmi cím. 22. A kanadai 
Öt-tó egyike. 24. Lengyel tábornok a II. világ-
háború idején (Wladyslav). 26. Hegycsúcs. 28. 
Telesport. 30. Biceg. 32. Matematikai alap-
mûveletet végez. 34. Igekötô. 36. Bajnokok 
Ligája. 37. ... Rusztavelli – A tigrisbôrös lovag 
szerzôje. 39. Szintén. 40. Nôi név. 42. Dicsôítô 
ének. 44. Argentin tábornok, július 14-én 
ô tette le utolsóként a fegyvert (Mario). 47. 
Apaállat. 48. Szita, szûrô. 50. Alumínium. 51. 
Juttatok. 53. Hollandia autójele. 54. Tiltószó. 
55. Elektromos Mûvek. 57. Jupiter holdja. 59. 
Edit egynemû betûi! 61. Báb. 63. Jupiter hold-
ja. 65. Francia város. 67. Béklyó. 69. Látószerv. 
71. Nép eredeti lakhelye. 73. Személyétôl. 75. 
Tunéziai város. 77. A háborút kirobbantó 
argentin katonai diktatúra, a junta vezetôje 
(zárt betûk: D, T).
FÜGGÔLEGES: 1. Szolmizációs hang. 2. 

Juttatá. 3. Brit hercegnô, a király közép-
sô lánya Shakespeare Lear király c. 

tragédiájában. 4. New York amerikai futball 
csapata. 5. A tetejére. 6. Heves megyei város. 
7. Alumínium-szulfát por. 8. Páratlanul taszít! 
9. Aktínium. 10. Idegen férfinév. 11. Bizet 
operája. 12. Magyar és indonéz autók jele. 13. 
Táplál. 14. Rádium. 19. Beszédmód, nyelvjá-
rás. 21. Korrózió. 23. Mount ... – a Falkland-
szigetek legmagasabb hegye (zárt betûk: U, 
N). 25. Fogyasztotta. 27. Részvénytársaság 
rövidítve. 29. A Falkland-szigetek fôvárosa 
(zárt betûk: T, Y). 31. Magasztaló. 33. Vasúti 
pálya. 35. Lyuk régiesen. 38. A matematiká-
ban: folytonos függvénnyel leírható. 40. A 
másikkal megegyezô. 41. Harckocsi. 43. Arzén 
és nitrogén. 45. Rémálom az ... utcában – a 
horror klasszikusa. 46. Bostoni rapper (2005: 
Beauty And The Beat). 49. Az elmúlt napon. 
52. Telhetetlen, pénzéhes. 55. Kutya. 56. 
Parázs, hamu régiesen. 58. Christian Gottlob 
... – a bonni zeneélet legkiválóbb egyénisége, 
udvari orgonista, zenekarvezetô, Beethoven 
tanára. 60. ... Aichinger – osztrák írónô. 62. 
Horgász felszerelés része. 64. Brit folyó. 66. 
Egészségügyi hozzájárulás rövidítése. 68. Félig 
utolsó! 70. Tép, harapdál. 71. Gyilkol. 72. 
Alumínium. 74. Igekötô. 76. Római 11.

Lévay Zsolt

„Idôben javítsa ki a dolgozatokat és fogadja el a kritikát, ne csak ô 
szidjon minket.” (Máté)
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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 Madriddal 
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 Nemzeti 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 fennhatósága alá tartozik

tudósklub

2006. március

13

sudoku
Lásd a pályázatot a 3. oldalon!

7 9 8 6 4 8 7 5
5 9 4 7 2 5 1 6
3 6 5 2 5 9 4

7 5 9 3 2 9 6

1 8 9 4 7 2
3 7 4 1 3 4 6

6 2 7 4 2 5 1
9 4 1 3 6 5 8 7

2 6 5 8 8 2 3 5

„Ne írasson túl gyakran dolgozatot, hiszen neki sem jó, ha állandóan 
javítania kell. :)” (MZ/X)



Ááá nem, még nem a következô Moziünnepet 
szeretném beharangozni, hanem immár 
harmadik alkalommal is egy olyan filmet 
láttam, amit nem lehet cikk nélkül hagyni!! A 
véres gyémánt – elég ütôs cím, amihez nem 
kevésbé izgalmas történet kell, hogy csatla-
kozzon. Szerintem ez sikerült.
Afrika egyik kis országában járunk, ahol 
polgárháború tombol. Családokat szakíta-
nak szét, kínoznak meg, kisfiúkat tesznek 
gyilkológéppé. A harcos és talán drámainak 
is mondható jeleneteken túl a film cselek-
ménye mégis az egyetlen reményforrás, a 
gyémántkeresés köré épül. Sajnos a pénz-
hajhász amerikaiak úgy hiszik, hogy a szebb 
jövôbe vezetô út az apró csillogó kövecs-
kék kereskedelmében rejlik. Ugyanis innen 
kerülnek ki a világ legnagyobb ékszergyártó 
cégeinek alapanyagai.
Mit ad az ég, egyik fôhôsünk a sierra leone-i 
ôslakos Solomon Vandi (Djimon Honsou) 
– miután elhurcolják családjától és rabszol-
gasorba kényszerítik – megtalálja a legér-
tékesebbnek tartott Véres Gyémántot, ami-
ért a túlélésre kiképzett csempész Danny 
Archer (Leonardo DiCaprio) is sokat meg-
adna. Természetesen nincsenek véletlenek, 
a két hôs útja egy börtönben keresztezi 
egymást, ahol szövetségesekké válnak. Már 
megszokhattuk, hogy akkor jó igazán egy 
szereplôpáros, ha azok teljesen különböz-
nek egymástól (mind bôrszínükben, mind 
jellemükben).
Ebben az esetben ez remekül meg is van. 
Solomon egy elképesztôen tiszta ember, 

aki nem vágyik másra, mint hogy lássa 
gyermekeit egészségesen felnôni, és ahogy 
ereje engedi, igyekszik mindent megadni a 
családjának. Ô az, aki még mindig hisz az 
emberi jóságban, hogy senki sem születik 
eleve rossznak.
Danny Archer pedig abszolút az ellentéte. 
Kicsi korában a szeme láttára végezték ki 
szüleit, utána pedig besorolták katonának. 
Ô már semmin sem lepôdik meg, lop, csal, 
hazudik teljesen tiszta lelkiismerettel. De 
mégis a sok rossz tulajdonság ellenére is van 
egy jelenet, ahol a mindenre elszánt ripor-
ternô (Jennifer Connelly) hatására kiesik a 
szerepébôl és olyan nagyon emberivé válik. 
Ez persze nem jelenti azt, hogy következô 
nap már nem ugyanazt a gôgös, céltudatos 
Archert látjuk, de már más szemmel tudunk 
ránézni.
A végkifejletért mindenképp érdemes meg-
nézni a filmet. De amúgy is. Elég elgondol-
kodtató, hogy vajon tényleg a 90-es években 
(vagy talán még ma is) ilyen állapotok ural-
kodnak arrafelé??
És így végül (úgy látszik) a sors is úgy akarja, 
hogy egy röpke említést tegyek a majdnem 
Oscar-díjas Leonardo DiCaprioról. Már elôzô 
alkalommal is az egyik filmjérôl szerettem 
volna írni, mert valami akkora fejlôdésen 
ment keresztül a Titanic óta, hogy (mint a 
filmet) ezt sem lehet szó nélkül hagyni. A kis 
nyálgép fiúból egy betonkemény pasi lett. 
Mára ott tartok, hogy az ô filmjei a kedven-
ceim (pl. Kapj el ha tudsz).

Máté Krisztina (10.d) 

Gyerünk A MozibA be!!
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sítábor (pAGAnellA, olAszorszáG)

Szerencsére idén is megszervezte 
Tallár tanár úr a nagyszerû sítáborun-
kat. A síszünet elsô szombatján több 
mint 60 diák, tanár, szülô és oktató 
vágott neki két busszal az útnak. Sikeres 
megérkezésünk után azonnal nagy volt 
az érdeklôdés a lenti nagy társalgó iránt. 
Itt minden este növekedett a létszám, 
utolsó este már egy gombostût se lehe-
tett leejteni. Volt, aki csocsózott, más 
pingpongozott, kártyázott, mint tavaly, 
sôt volt egy jövevény gitár is, ami kéz-
rôl-kézre járt.

Napközben a fitt emberek akár 
6 órát is síelhettek a pályákon, 
melyekre nem sok panasz lehetett, 
hisz mindig volt rajta rendesen hó 
(a kérdés csak az volt, hogy hol 
és hogyan...). Az utolsó nap, amit 
Olaszországban töltöttünk, azt 
hiszem, mindenkinek emlékezetes 
marad. Próbáltunk minél hama-
rabb feljutni a pályákra, hogy már 
jól besíelve tudjunk versenyezni. 
Délelôtt sorra is került a verseny, 
de amikor a haladók végeztek, és 

a középhaladók egyik csoportjá-
ból is elindult pár ember, akkor 
megjelent a csúnya pályaren-
dôr bácsi, és felszedte a kitûzött 
botokat. 1000€ büntetést akart a 
nyakunkba varrni, ami – valljuk 
be – nem kis pénz. Oktatóink 
és tanáraink szerencsére így is 
megoldották, hogy tudjunk síel-
ni, s ennek egyetlen hátulütô-
je csak az volt, hogy sebesség 
helyett a technikát nézték.

Ilyen bonyodalmak ellenére 
is sikerült egy nagyszerû estét vará-
zsolni, amikor is a Keresztapa trilógia 
alapján elmondták mindenkinek, hogy 
hogy teljesítettek, bevonva minket ezzel 
a színjátszásba.

Azt hiszem, a sítábor a lehetô legjob-
ban zárult, nagyobb baleset nem volt, 
az idô és a társaság is abszolút jó volt. 
Remélhetôleg jövôre én sem hagyom 
ott a busznál a síbakancsomat, ezzel 
gondot okozva a tesitanárainknak...

Treszkai Anett (8.b)

Szerény, ítéletében kemény, de megértô. (anonymus)

Ötöst ad és békén hagy. (a Péntek 13 gitárosa)
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A rajzórai 
feladat a 
mozaik tech-

n i k á j á n a k 
alkalmazása: 

elemekbôl összeál-
lított alakzat kialakítása szín-
ben, illetve szerkezetben. 
Justinianus császár mozaik 
részletén látható a rész és az 
egész látványának viszonya. 
(Ravenna, San Vitale bazilika, 
546-548).

Semsei Nikolett, Ludas Dániel 
és Tamás Melitta (7.b) munkái

árpád GAlériA


