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Kora tavasztól kezdve annyi minden 
történik az iskolában, hogy arról mind 
tudósítani legalábbis egy blogra volna 
szükség, nem egy havilapra. A Bolondok 
napja idén vasárnapra esett, így legalább 
az iskolában nem teszteltük egymás idege-
it viccesnek gondolt átverésekkel. Másnap 
a színdarab-bemutatókkal kezdôdtek az 
Árpád-napok. Aki végigvárta a programot, 
találkozhatott az elsô éjszakai járatokkal. 
Zsûrire nem is lett volna szükség, mert 
a közönség pontosan eltalálta az általuk 
hosszas fejtöréssel kialakított sorrendet. 
Ki tudja ma még, vajon 100 év múlva az 
irodalomtudósok egy lapon emlegetik-e 
Petôfiékkel Varró Danit. Mi mindenesetre 
(épp 100 évvel ennek a kérdésnek a vég-
leges megválaszolása elôtt) büszkék lehe-
tünk rá, hogy az ifjú költô itt volt velünk, 
és személyesen láthatta, ahogy dramati-
zált versével megnyeri a vetélkedést a 7.a.

SMS-szavazás (emelt díjas) hiányában 
nincsenek hiteles adataink arról, hogy 
melyek voltak a legnépszerûbb progra-
mok kedden és szerdán. Igen népszerû 
volt a bankárképzôs, ami nem is csoda, 
hiszen bankárnak lenni jó lehet, lélekben 
talán mi is mindannyian kicsit bankárok 
vagyunk. Úgy hisszük, náluk a megszo-

rítások is csak azt jelentik, hogy a céges 
Volvót aranyozott felni nélkül kapják.

A jólértesültek tudták, hogy a jiu-jitsu, 
iaido és más hasonló szavak nem saj-
tóhibát, hanem különféle harcmûvészeti 
bemutatókat jelentenek. Ezek látványos-
nak is ígérkeztek, az aláírást is elég gyor-
san meg lehetett szerezni, hát mindegyi-
ken sokan voltak. Mint ahogy a vallások 
párbeszédén is: azt mondják, legkésôbb 
a halála óráján mindenkibôl hívô ember 
lesz.

A ballagás délelôttjén míg egyesek 
alvástartalékokat halmoztak fel, mások 
egy fodrásznál épp hajkölteményeket írat-
tak a fejükre estére, addig szegény dések-
nek már érettségizniük kellett. Még az a 
szerencse, hogy nem délelôtt tartjuk a 
ballagást. Sajnálhatták volna...

Végül meg kell ismételnünk segélyki-
áltásunkat is az újság fennmaradása érde-
kében. Támogatókat keresünk! Szívesen 
fogadunk anyagi segítséget, papírt, ked-
vezményes vagy ingyenes nyomtatási 
lehetôséget. Elballagó szerzôink helyére 
is új jelentkezôket várunk, és nem feltétel 
még a magyar ötös sem. Reméljük, jogos 
az elköszönés: viszontlátásra ôsszel (vagy 
tényleg jön a blog...)!

Április
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A hónAp fotójA:
BuzogÁny (2006)

„Naná, hogy várom, mert már elegem van a sok dogából. Nyáron betegre alszom 
majd magam, valamikor nyár végén gólyatábor... és persze Nórihoz lemegyek 
Balcsira bulizni.” (Ancsirke)

„Terveim szerint egész nyáron Balatonon fogok napozni, na meg a nyelvvizsgára 
tanulni és természetesen Ancsival partyzni.” (Nóca)

Ehavi kérdésünkre („Mit csinálsz a nyáron, milyen terveid 
vannak, várod-e a suli végét meg hasonlók...”) adott válaszok-

ból kiderül, hogy az átlag árpádos nagyon várja már a suli végét, 
lemegy a Balatonra, bulizik és pihen felváltva, esetleg egy nagyon 

kicsit készül valami nyelvvizsgára.

A hónAp kérdése

fotó: Kiss Benedek (12.b)

Pályázatot hirdetünk az iskolaújság jövô 
évi arculatának megtervezésére, melyen 
minden volt és jelenlegi árpádos részt 
vehet.

A pályázat az alábbiakban felsorolt 
arculati elemeket tartalmazhatja. Nem 
kötelezô az összeset tartalmaznia, olyan 
pályázat is elképzelhetô, ami csak egy-egy 
kiválasztott elemet, például csak az újság 
címét és/vagy a cím grafikáját tartalmaz-
za. Egy pályázatot azonban értékesebbé 
tehet, ha minél átfogóbb és egységesebb.
Tehát a lehetséges arculati elemek:
• az újság címe
•  az újság címének grafikája, megjelení-

tése

•  rovatcímek és rovatillusztrációk
•  egy belsô oldal megjelenítése: visszatérô 

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

Kívánatos a jelenlegi A5-ös méret 
(148x210 mm) megtartása.
A pályázatok leadásának módja: email-
ben (arpadlapok@gmail.com) ÉS kinyom-
tatva (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 tördelését is végig-
kísérhetik.
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Elôzô számunk fotóján egy 
villanykapcsoló látható.

Hát ez mi lehet?

(fotó: Treszkai Anett, 8.b)
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Talán a magyar diákok egy kicsit nyíltabbak, 
egy kicsivel könnyebb velük közelebbi kap-
csolatot teremteni, mint a németekkel.
Melyik iskolai légkörben érzi jobban magát?
– Ez egy érdekes kérdés, de Németországban 
talán kicsit zárkózottabbak az emberek, diá-
kok. Az emberek segítôkészebbek és köny-
nyebben barátkoznak.
Mit tekint eddigi legnagyobb szakmai sikeré-
nek? Mire büszke?
– Büszke vagyok olyankor, amikor a leérett-
ségizett tanulóim sok évvel késôbb vissza-
jönnek és azt mondják, hogy sokat köszön-
hetnek a német nyelvtanulásnak, mert jól 
hasznosítják. Ez a legjobb érzés számom-
ra. Természetesen ha egy tanulóm bejut az 
OKTV döntôjébe vagy leteszi a nyelvvizsgát, 
annak is nagyon örülök.
Eleinte milyen érzés volt beilleszkedni egy tel-
jesen idegen környezetbe, mennyire segítették 
az emberek?
– Elég nehéz volt, mivel a férjem, mint a 
Magyar Honvédség tisztje sokat tartózkodott 
a családtól távol. De szerencsére mindig vol-
tak olyan kollégák, akik tudták, hogy nekem 
sok ismeretlen dologgal kell megküzdenem 
és mindig segítettek. Két fiammal együtt 
1981-ben lettem magyar állampolgár.
Családja hogyan fogadta a hírt, hogy ilyen 
messze kerülnek egymástól?
– Sokként érte ôket, nem volt szokás kül-
földre férjhez menni. De késôbb érezték, 
hogy azért lehet jó kapcsolatot tartani, s az is 
jó érzés, hogy mindig viszontlátjuk egymást. 
Rokonaim késôbb sok alkalommal, szívesen 
jöttek Magyarországra. Most egy kicsit újból 

nehezebb, mert édesanyám már 92 éves, 
és egy nagyon szép idôsek otthonában él. 
Minden hónapban meglátogatjuk ôt. 
Mivel tölti szívesen a szabadidejét?
– Legszívesebben az unokáimmal, ugyanis 
idôsebb fiúnknak egy 5 éves kisfia és egy 3 
éves kislánya van. Férjemmel rendszeresen 
úszunk, kerékpározunk, színházba járunk, 
kirándulunk. Igyekszem a német tudásomat 
és tájékozottságomat is szinten tartani, sok 
német újságot, könyvet olvasok. Szeretem 
tudni, mi zajlik odahaza, tisztában lenni a 
legfrissebb hírekkel. Rengeteget változik a 
német nyelv is. Sok új német szó, nyelvtani 
szabály születik, amit igyekszem a munkám-
ba beépíteni.
Milyen a zenei ízlése, milyen könyveket sze-
ret?
– A könyvek közül legjobban a családre-
gényeket kedvelem, de szívesen olvasok 
Csehov novellákat is. És természetesen min-
dent, ami a német nyelvkultúrával összefügg. 
Zenei területen a klasszikusokat helyezem 
elôtérbe. Kedvenceim Bach, Vivaldi, Haydn 
és Beethoven, ezek mindig megnyugtatnak 
és felüdítenek.
Melyek a legkedvesebb emlékei gyermekko-
rából?
– Az általános és középiskolai ifjúsági szer-
vezetek kulturális és sportélményei. A mi 
fiatal életünket nagyon gazdag élet töltötte 
ki. Talán most is hasonló gazdagsággal kel-
lene a fiatalok szabadidejét, alkotó vágyait 
és törekvéseit kitölteni. Legnagyobb élmé-
nyeim és sikereim az atlétikához fûzôdnek. 
Rövidtávfutóként 100 méteren 11,9-et értem 
el. Ezzel bekerültem az országos ifjúsági válo-
gatottba, ahol sok élményben és utazásban 
volt részem.
Ha teljesülhetne három kívánsága, mi lenne 
az?
– Elôször is több idôt szeretnék, például napi 
24 helyett 28 órát. A második, hogy több idôt 
tölthessek az unokáimmal. Végül a családom 
minden tagjának még sok-sok évig jó egész-
sége legyen. 

Havasi Petra, Rudnay Lilla

Mikor és hogyan került 
Magyarországra? Élnek 

itt rokonai vagy teljesen 
véletlenül?

– Elôször mint sportoló 1958-ban jártam 
Magyarországon, az NDK ifjúsági atlétikai 
válogatott csapatának tagjaként. Másodszor 
egyetemistaként 1968-ban, amikor Balaton-
földváron töltöttem néhány kellemes 
napot egy ifjúsági üdülôben. A férjem, aki 
akkor a Katonai Mûszaki Fôiskolán tanult, 
Balatonszemesen a fôiskola ifjúsági táborá-
ban nyaralt. Egy közös táncesten ismerked-
tünk meg, amibôl aztán néhány év múlva 
házasság lett. Az iskoláink befejezése után 
kötöttünk házasságot és 1973-ban végleg 
Magyarországra költöztem.
Mennyire volt nehéz a magyar nyelv elsajá-
títása? 
– Odahaza a magyar nyelvet igazából soha 
nem tanultam szervezett iskolai körülmények 
között. Könyveket vettem és azokat tanulmá-
nyoztam, de szinte lehetetlennek éreztem 
csak könyvbôl megtanulni. Magyarországra 
költözésem után azonnal bekapcsolódtam 
a gimnáziumi oktatásba, ahol német és 

orosz nyelvet tanítottam. Kezdetben nagyon 
nehéz volt. Jelentôs mértékben segítette a 
nyelvtanulásomat, hogy idôközben elvégez-
tem a Kossuth Lajos Tudományegyetemet 
Debrecenben. Sajnos még ma is érzem, hogy 
a nyelvi ismereteimet tovább kellene fejlesz-
teni, de úgy gondolom, hogy ez számomra 
már csak terv marad.
Hogyan került az Árpád Gimnázimba? Mikor 
döntötte el, hogy tanár akar lenni?
– Odahaza a családunkban a tanári pályá-
nak tekintélye volt. A tanári pálya mindig 
a nagy elképzeléseim között szerepelt. Már 
Németországban is tanárként dolgoztam. 
Áttelepülésem után Nyíregyházán tanítot-
tam. Amikor 1987-ben a férjemet a Honvéd 
Vezérkarhoz helyezték, a család is felköl-
tözött. Szerencsém volt, mert az Árpád 
Gimnáziumban akkor hiányzott egy német 
tanár, s azonnal meg is kezdtem a munká-
mat.
Milyen alapvetô különbségek vannak a német 
és a magyar diákok között?
– A diákoknak ugyanazokkal a problémákkal 
kell megküzdeniük, ugyanolyan kérdések, 
divatok érdeklik ôket mindkét országban. 

kérdezd mÁsként

nAgy györgyné tAnÁrnôt
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„Asszem nyáron behozom a lemaradásom, futkározom, sörözök a 
haverokkal, strandolok és lelki könnyedséggel átugrom azt a követ, 
melyre minden reggel rálépek, hogy ne kelljen aznap felelnem.” (Ch)

„A suli végét nyilván várom, de azt még nem tudom pontosan, mit 
fogok csinálni nyáron, de az biztos, hogy sokáig fogok aludni”
(Juli, 11.a)

6

szendrô szABolcs, hegymÁszó

Mit jelent az Ön számára a hegymászás? 
Mi a legjobb érzés benne?
– A hegymászás számomra az életem. 
Legalábbis nagyon úgy néz ki, hogy addig 
tudok élni, amíg hegyet mászok, ugyanis 
60 éves elmúltam és még mindig nem 
tudtam róla lemondani. S hát hivatalosan 
a csúcsérzésnek kéne a legjobban örülni, 
de az igazi magas csúcsokon nekem túl-
élés élményem volt. Alacsonyabb hegye-
ken viszont megvan a szépsége a csúcsról 
való körülnézésnek, esztétikai élmény-
nek is.
Honnan származik ez a szenvedélye?
– Ehhez kellene ez a másfél óra, ami 
lesz a vetítés. Nagyon hosszú történet ez, 
hiszen elôször súlyemelô szerettem volna 
lenni, aztán kajakoztam. Közben volt egy 
balesetem, s a bal lábamat térd alatt 
amputálni kellett. Végeredményben én 
csak ’80-tól lettem hegymászó és nagyon 
hosszú folyamat volt, amíg elhittem, hogy 
erre alkalmas vagyok.

Melyik hegyrôl, 
csúcsról ôrzi a leg-
szebb emlékeket? 
– A legnagyobb 
teljesítmény számomra az volt, amikor 
elôször odamehettem az Oszoj-sziklához, 
hogy engedjél fel! Ez egy 20 méteres 
szikla. Amit mások értékelnek, az a 8201 
méter magas Cho Oyu meghódítása és a 
Gahrwal-Himalájában a Kedarnath-Dome 
keleti falának (6831 m) a világon elôszöri 
megmászása.
Mik voltak a tapasztalatai az ott élô embe-
rekkel kapcsolatban?
–Nagy élmény, hogy az ember idegen 
tájakat láthat, s azért ezek az országok 
rendszerint nem túl gazdagok. Sokszor 
rádöbbenünk, hogy azért itt mi egy kicsit 
el vagyunk kapatva, hogy az ember 
miért siránkozik. Ezzel ellentétben annyi 
mosolygós embert nem lehet sehol se 
látni, mint a szegények között.

Hátizsákkal, mosolygósan és az elôadására 
várakozó diáktömeg láttán kicsit zavarban 

kaptuk el egy-két kérdés erejéig a sikeres 
magyar hegymászót. Ô készségesen és szeré-

nyen válaszolt.

juszt BAlÁzs,
A VAlAmi AmerikA producere

Hogyan döntötted el, hogy producer sze-
retnél lenni? Milyen lehetôségeid voltak a 
szakma elsajátítására?
– Gondolkoztam sok mindenben, érdekelt 
a rendezés és a bankszakma is. Eredetileg 
bankárnak készültem és közgázt is végez-
tem Londonban, de aztán kipróbáltam, 
hogy milyen, s nem tetszett. Tisztában 
voltam azzal, hogy a filmrendezés most 
még nem fog menni, de klipeket már 
rendeztem elég sokat. Egy filmet viszont 
nem vállaltam volna be a karakterívek, 
a dramaturgia összetettsége miatt. De 
eszembe jutott az, vajon egy ötletbôl 
hogyan lesz film. Ez érdekelt, s azt mond-
tam, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. 
Ezt hívják úgy, hogy producer. Tehát még 
Londonból felvételiztem Amerikába pro-
ducer szakra, s fel is vettek.
Gondolom mindezekhez elég alapos nyelv-
tudásra volt szükséged.
– Anyanyelvi szintûre. De én már itthon 

a gimit is az ameri-
kai közgazdasági suli-
ban jártam ki, így az 
angollal nem volt 
gondom.
Ki számodra a legmeghatározóbb filmes 
személy, akivel találkoztál?
– Szabó István. Rendezôasszisztense vol-
tam a Rokonokban, de már régebbrôl 
ismerem s nagyon szeretem a munkáit. 
Most is dolgozunk együtt, és nagyon jó a 
környékén lenni, minden mozdulatából 
tanul az ember.
Mik a terveid? Esetleg egy új film a Lora 
után?
– Ugye Hollywoodban az az arány, hogy 
minden 8 filmbôl, amit megvesznek, 
végül egy készül el. Tehát mi éppen több 
mint 20 filmen dolgozunk egyszerre. A 
legközelebbi cél a Valami Amerika 2, amit 
idén nyáron akarunk forgatni, s remélem, 
össze is jön.

Fiatalos lendületével és egy halom filmekkel 
kapcsolatos ajándékkal lepte meg az ifjú pro-

ducer az érdeklôdôket. Szerencsére még szá-
munkra is maradt néhány perce, mielôtt ismét 

rohanhatott egy újabb megbeszélésére.
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fotók: Kis Andrea  (8.b)



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)

2007. május

98

Most csak a lányok 
énekeljenek. Mindenki 
döntse el, hogy fiú vagy 
lány. Aki nem tudja, az 

kérdezze meg a szomszéd-
ját. (Orosz Erzsébet)

Ne kacsintgassatok egymásnak a pad alatt! 
(Pödör László)
(valaki az arcát fénymásolja:) Minek fény-
másolod magad, fiam, elég vagy te egy 
példányban is!  (Gärtner István)
Ha a békának levágod a fejét, nyilván szo-
morú lesz! (Tarlós Péter)
Ilyen korban az ember már nem eszese-
dik, csak meszesedik. (Számadó László)
Nem arról van szó, hogy most a vén banya 
megmondja itt a frankót. (Varga Júlia)
Már megint elrontottam, ezt nem hiszem 
el, lehet, hogy szanatóriumba kéne vonul-
nom végre. (Czinki József)

– Miért hiányoztál?
– Mert...
– Nekem ne magyarázkodj! (Sarlósné 
Bánhegyi Lídia)
– Honnan tudjuk a mû elején, hogy nem 
a bûnre csábítja?
– Hát onnan, hogy végigolvassuk. 
(Feketéné Kovács Anikó)
Reszkessetek, egerek! Kiástam a csatabár-
dot! (Sziliné Dienes Irén)
A következô reakcióegyenletet kóbor 
apácák megtévesztésére vesszük. (Kis 
Róbert)
Maguk született nyuszik. Nyuszi a köbön. 
(Láng Krisztina)
Egyesek szeretnének szerepelni a táblá-
nál, mások rágóznak. Ez a kettô ugyanaz. 
(Mikusi Imre)
Érzem, hogy mindjárt hisztizni fogok! 
(Simon Péter)

ArAnyköpések egysorosAk

érdekes Áprilisi éVfordulók

1358. május 15. (649 
éve történt): Egy isme-
retlen szerzô megkezd-

te a Képes Krónika írá-
sát.

1643. május 14. (364 éve tör-
tént): XIII. Lajos halála után a négyéves 
XIV. Lajos lett Franciaország királya.
1742. május 28. (265 éve történt): 
Megnyitották az elsô fedett uszodát, 
Londonban.

1840. május 6. (167 éve tör-
tént): Nagy-Britanniában ki-
adták a világ elsô bélyegeit, 
a Viktória királynô portré-

ját ábrázoló fekete egypennyst és két-
pennyst.
1908. május 14. (99 éve történt): Útjára 
indult az elsô utasszállító repülô.
1935. május 13. (72 éve történt): Carl C. 

Magee szabadalmaztatta a parkolóórát.
1953. május 29. (54 éve történt): Ed-
mund Hillary és Tenzing Norgay serpa 
ezen a napon értek fel elsôként a világon 
a Mount Everest csúcsára.
1955. május 17. (52 éve történt): Szilárd 
Leó és Fermi megkapta az atomreaktor 
szabadalmi elismerését, amelyet tôlük az 
amerikai kormány jelképes egy dollárért 
vásárolt meg.
1980. május 26. (27 éve 
történt): Farkas Bertalan, 
az elsô magyar ûrhajós 
megkezdte egyhetes útját a 
világûrbe a Szojuz 36 fedél-
zetén.
1986. május 26. (21 éve történt): Az 
Európai Unió hivatalos zászlója lett a 
kék háttérben 12 arany csillaggal díszí-
tett lobogó.

Az agyat legjobban a 
sakk és az ökölvívás 
mozgatja meg.

A feleségem új diétát pró-
bált ki. Kókusz és banán. 

Nem lett soványabb, de fára 
mászni már tud.
Sokat olvasok a dohányzás ártalmairól. 
Ideje lenne felhagyni az olvasással. 
Egy barátom a legelképesztôbb dolgot haj-
totta végre. Elkapott egy lövedéket a fogá-
val. Persze meghalt, de ez akkor is elképesztô. 
A nôk két problémával küzdenek: nincs mit 
felvenniük és nincs elegendô helyük, ahol 
ezt a semmit tárolhatják.

Minden férfinak szüksége van egy feleség-
re, mert van egy csomó olyan dolog, amiért 
egész egyszerûen nem lehet a kormányt 
hibáztatni.
Az öregkor legbiztosabb jele az, ha a gyertyák 
többe kerülnek, mint a születésnapi torta.
A fekete lyukak olyan helyek, ahol Isten 
nullával osztott.
Két fajta ember van. Aki az embereket két 
csoportra osztja, és aki nem.
A világon 10 fajta ember létezik. Az egyik 
érti a bináris számokat, a másik nem.
A csapatmunka igen fontos. Így mindig van 
rá módod, hogy másokat hibáztass. 
Muszáj hinnünk a szerencsében. Egyébként 
mi mással magyarázhatnánk azok sikereit, 
akiket nem szeretünk? (Jean Cocteau)
Az egyetlen baj a semmittevéssel, hogy 
sohasem tudod, mikor végeztél.
Kisiparos reklámja: “Gyorsan, olcsón és jól 
dolgozom. Ön ezek közül kettôt választ-
hat.” 
A sikernek két alapszabálya van. Az elsô: 
soha ne mondj el mindent, amit tudsz.
Ha beöntesz egy kanál bort egy hordó 
szennyvízbe, szennyvizet kapsz. Ha beön-
tesz egy kanál szennyvizet egy hordó borba, 
akkor is szennyvizet kapsz. 
A tehén nem más, mint egy olyan gép, ami 
ihatóvá teszi a füvet. 
Állj be a seregbe, láss világot, ismerj meg 
érdekes embereket és öld meg ôket!  (George 
Carlin)
A memóriám már nem a régi. És ráadásul 

Az elôzô hónap rejtvényeivel lezárult háromhónapos pályázatunk, melynek 
fôdíja egy grafikus számológép. Mivel e szám nyomdába küldésekor még nem 
járt le a beküldési határidô, a gyôztest nevét csak ôsszel tudjuk közzétenni, de 

nyereményét még az év vége elôtt megkapja.
E számunk rejtvényei is beküldhetôk, értük könyvutalványokat tudunk fel-

ajánlani. A megoldásokat az elsô emeleti, sakktábla alatti postaládánkba, vagy 
az arpadlapok@gmail.com címre várjuk.

pÁlyÁzAt
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Mint minden ember, én is gondolkoztam már azon, vajon mi van a 
halál után. Miután földi létünk váza, a testünk mûködésképtelenné 
válik, vajon lelkünk tovább él-e csak úgy meztelenül, vagy esetleg 
egy másik testben? A halál után tudjuk-e, hogy a magunk mögött 
hagyott életben mi történik? Vajon Kaszás Attila tudja, hogy négy 
és fél ezer ember virrasztott március 30-án a Nemzeti Színházban? 
Vajon „olvasta” a színház honlapjára érkezô leveleket? Tudja, hogy 
hányan gyújtottak gyertyát, ejtettek könnycseppet érte?
Ha valaki meghal, annak rosszabb, aki életben marad. Ez esetben 
nem csak az elhunyt közvetlen hozzátartozóira, családjára, bará-
taira gondolok, hanem azokra az emberekre is, akik ugyan nem 
ismerték személyesen a Jászai Mari-díjas mûvészt, de kaptak Tôle 
valamit egy-egy felejthetetlen alakítás során. 
A Holdbéli csónakos címszereplôje, Rádiós a Padlásban, Biberach a Bánk bánban, 4. esküdt 
a Tizenkét dühös emberben, Tony a West Side Story-ban… és még sok nagyszerû szerep, 
mellyel szívünkbe zárhattuk. S ez az ember, akit vasárnap színpadon láthattunk energikusan, 
átszellemülten, azzal a huncut mosollyal az arcán játszani, hétfôn kórházba kerül agyvér-
zéssel, pénteken meghal. Minden olyan hirtelen történik, búcsú nélkül kell távoznia, maga 
mögött hagyva szerepet, díjat, egy két éves gyermeket… 
S hogy mi történik ezután? Sírunk egy kicsit, elgondolkozunk (az ember hajlamos csak akkor 

ezt tenni, amikor valami nagyon rossz történik, valami olyan, ami 
kizökkenti hétköznapjaiból), majd sodródunk tovább az élettel… 
bár néha jó lenne megállítani a sodrást… de ha nem tudjuk, akkor 
legalább vigyünk magunkkal egy darabot Belôle emlékezetünk-
ben… így talán örökké élhet.

„Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva semmit,

Hatnak tovább.”
(Kosztolányi Dezsô)

Ég Veled, Holdbéli csónakos! 
Lévay Flóra (8.a)

kAszÁs AttilA emlékére (1960-2007)
Az elsô mûholdak konf-
liktusban álló orszá-
gok közötti kémkedés 
továbbfejlesztésére 

jöttek létre. Azonban 
mostanra a mûholdak 

nem csak katonai célokra 
alkalmasak, hanem a köz javát is szolgál-
ják. Ezekkel a föld körül keringô fémdo-
bozkákkal alapjaiban egyszerûsödött és 
pontosabbá vált a meteorológia, a térkép-
készítés és a távközlés. Óriási felbontású 
kameráikkal fényképezik a Föld felszínét. 
Ezeket a képeket aztán okos és nem kevés-
bé leleményes emberek összeillesztik, 
rárakják a Föld háromdimenziós modelljé-
re és máris kész a Google Earth! A program 
ingyenesen letölhetô, ám használatához 
szélessávú kapcsolat ajánlott. Több funk-
ciója is dicsérendô. Különbözô éghajlatvál-
tozások is nyomon követhetôek videóhoz 
hasonlóan, melyeket letölthetünk a prog-
ram fejlesztôi oldaláról. Szintet mérhetünk 
és távolságot, megrajzolhatjuk és tovább-
küldhetjük kedvenc útvonalainkat. A világ 
nevezetes pontjait madártávlatból vagy 
akár karnyújtásnyiról megtekinthetjük, 
csodálhatunk természeti képzôdményeket 
anélkül, hogy kimozdulnánk otthonról. A 
rendszer annyira fejlett, hogy nemrégiben 
panasz érkezett az óriáscéghez az ameri-

kai kormánytól, hogy több titkosnak szánt 
amerikai bázis is olyan részletességgel sze-
repel a térképen, hogy az már nemzet-
biztonsági érdekeket sért. Ezeket a helye-
ket igyekeznek elhomályosítani, ám tény, 
hogy bizonyos felkelôk is a Google Earth-
öt használják merényleteik kiterveléséhez. 
A népszerûséget késôn meglátó Microsoft 
természetesen nemrég kijött saját válto-
zatával, ám ennek még kisebb sikere volt, 
mint a nemrég megjelenô Windows Vista-
nak, amibôl Kínában április közepéig csak 
244 eredeti példányt sikerült eladni…
http://earth.google.com/
http://maps.live.com/

Palaczky Botond & Petz Tamás

WilÁghÁló-AjÁnló

A múlt havi feladványok megfejtése: a földet megrántotta = Föltámadott a ten-
ger; éji vonzást = János vitéz; betegágy, gondolta menten = Egy gondolat bánt 

engemet; mézben, te versgép = Szeptember végén; lábszaga sem szeder = 
Szabadság, szerelem; rab rozsok teremtek = Reszket a bokor, mert...; fuvola 

uraként még csak = Falu végén kurta kocsma.
Az alábbiakban pedig madarak nevét rejtettük el. Várjuk a megfejtéseket.

AnAgrAmmÁk
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ÚJ LÁNYOM SORVAD
TRÉ HIÉNA RABJA
BEA RÁGNI KELL

ZEBRAGÕTE LABDÁI
LENCSE KÁMFOR

Az utolsó próba délutánján
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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 vet- ve 5. Líbia fôvárosa 
Tripoli 6. a Nemze- ti Színház 1837-ben 
nyílt meg 7. Az utol- só vacsorát Leonardo 
festette 8. kb. 3000 csillag látható az égen 
tiszta idôben 9. a dina- mót Jedlik Ányos talál-
ta fel 10. A Kékszakál- lú herceg várát Barók 
írta 11. autóúton 110 km/h a megengedett 
legnagyobb sebesség 12. kb. 5-6 liter vére 

tudóskluB
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keresztrejtVény
150 éve történt – Teleki Blanka kiszabadult

1857. május 11-én, hat év várfogság után amnesztiát kapott Teleki Blan-
ka grófnô, reformpedagógus, a nôi egyenjogúságért folytatott küzdelem 
élharcosa. Teleki Blanka 1846-ban nyitott intézetet Budapesten, hogy 

mûvelt, a magyar nyelv és nemzet iránt elkötelezett úrilányokat neveljen. 
Ez volt az elsô leánynevelde, ahol szaktanárok tanítottak, többek közt Leö-

wey Klára és a késôbbi szabadságharcos Vasvári Pál. Teleki a korszerû nônevelés 
mellett a nôi egyenjogúságért is küzdött. Az 1848-as szabadságharc után menekülteket 
bújtatott és külhoni forradalmi körökkel levelezett, emiatt a bécsi rendôrség 1851-ben 
letartóztatta. Két évig raboskodott saját intézetével szemben, az Újépületben, majd 1853-
ban a haditörvényszék 10 év fogságra ítélte, elsôdlegesen magyar szellemû leánynevelés 
vádjával. Amnesztiával szabadult 1857-ben, ezután párizsi rokonaihoz költözött. A francia 
fôvárosban halt meg 1862-ben, sírja a montparnasse-i temetôben található.
Az elôzô szám megoldásai: Margaret Thatcher, Menendez, Leopoldo Galtieri, Usborne, Stan-
ley.

VÍZSZINTES: 1. Teleki Blanka 1848 május 
7-én, az Életképek c. folyóiratban meg-
jelentetett írásának címe (zárt betûk: B, O, 
Z, N, M, Á). 14. ... Gibson - filmszínész. 15. 
Eszetlen. 16. Tejszínbôl is verhetô. 17. Viszlát! 
18. A görög ábécé 2. betûje. 20. Becézett 
férfinév. 22. Becézett nôi név. 24. EII. 25. 
Okozat. 27. Egyszer hopp, máskor ...! 29. 365 
naponta. 31. Napjaink divatos latin tánca. 
33. Menyasszony. 35. Fejt. 36. És latinul. 38. 
Szomjoltó ital. 39. Hullámos felületû papír. 
41. Hajdú-Bihar megyei község. 43. Körút 
rövidítve. 45. Fiatal sportoló. 46. Kacsa. 47. 
Félig Anna! 48. Kutyának vetett húsos csont. 
50. Robbanó anyag típusa. 51. Számos. 52. 
Nyakban ékszer, kutyának rabság. 54. Létezik. 
55. Tüzet éleszt. 56. Gyanusítás. 58. Lónak 
mondják. 59. Színvonal. 61. Megrendel. 63. 
Régiesen: a tetejére. 65. Amerikai hírügynök-
ség. 66. Belsô világa. 68. Egyelôre. 69. Nôi 
név. 71. Erdei állat. 74. Egyházi szertartás. 
76. Gyújtó zsineg. 78. Szántás eszköze. 79. 
Érc. 81. Vajda János szerelmi költészetének 
ihletôje (Kratochvil Georgina 1837-1910). 83. 
Nyilas ... - kollégiumi kisdiák, Móricz Légy 
jó mindhalálig c. regényének központi alak-
ja. 84. Elôtagként kôzettel való kapcsolatot 
jelöl. 86. Mázsál. 88. Magyar rock együttes. 
90. TDO.

FÜGGÔLEGES: 1. "Anyák! ..." Teleki Blanka 
írásának legfontosabb mondata, egyben 
üzenete (zárt betûk: R, E, J, K, N, Y, T). 2. 
Eljut a földszintig. 3. Idôs. 4. Azonos betûk. 
5. Szeszes ital. 6. Erkölcs. 7. Halvány színû. 
8. Ródium vegyjele. 9. E napi. 10. Francia 
katolikus világi pap. 11. Tantál vegyjele. 12. 
Az elintéznivalók feljegyzésére használt füzet 
régies szóval. 13. Tár. 19. Számszerû tény. 
21. Termeléssel kapcsolatos. 23. Folyadékot 
fogyasztó. 26. Karol. 28. Elôtagként valami-
nek elôzetes voltát jelöli. 30. Megveszik. 32. 
Fél sajt! 34. Középkorban fegyverhordozó 
nemesifjú. 37. Tömegközlekedési eszköz. 39. 
Vállalkozási forma. 40. A kenyér sütôje. 42. 
Mesebeli öregasszony. 44. Tunézia autójele. 
45. Meghitt, bensôséges. 49. Gyertya marad-
ványa. 50. Tyúk régiesen. 51. Vízes föld. 53. 
Fa része. 56. Befejezésig. 57. A Batthyány-
kormány igazságügy-minisztere (Ferenc, 
1803-1876). 60. Ôrzött. 62. Spion. 63. Roló 
egynemû betûi! 64. Elektromosság. 67. Teafa 
közepe! 69. Az ôsmagyar törzsszövetség feje 
Levédiában. 70. Nôi név. 72. Amely szemé-
lyé. 73. Hangtalan. 75. Téli sportot ûz. 77. 
Elavult, régimódi. 80. Mézet gyûjtô rovar. 82. 
Juttatá. 85. Oleg egynemû betûi! 87. Jeleket 
vés. 89. Andalogni kezd!

Lévay Zsolt

12

kórusos „hepiend”
Örömmel nyugtázzuk – beszélek itt minden 
kórusos nevében –, hogy nem volt hiábavaló 
a rengeteg próba, és persze nem hiába men-
tünk fel annyian Piliscsabára, kórustáborba. 
Ott három (na jó, 2 és fél) napot énekeltünk 
végig, nyúztuk a 2 éve folyamatosan tanult 
darabokat, de még így is maradt egy dal, ami-
nek a harmadik befejezését a verseny elôtt 3 
órával tanultuk meg.
Ennek a versenynek, amirôl beszélek, a 
Fazekas Mihály Gimnázium ad otthont, két-
évenként. A kórus egyik 
legjobb szereplése volt a 
tagok szerint is, és kar-
nagyunk, Orosz Erzsébet 
tanárnô szerint is. A 
kórus legnagyobb része 
(amolyan „árpádosan”) 
elmenekült rögtön a fel-

lépés után, de maradtunk a tanárnôn kívül 
heten, akik megvártuk az eredményhirdetést. 
Karnagyunk szavaival élve „ez pont nyolcszor 
annyi, mint két éve”. Mondanom sem kell, 
boldogan, és persze kellôképpen fáradtan vet-
tük át 7 óra körül a jól megérdemelt okleve-
let, amelyen ennyi áll: Az Árpád Gimnázium 
vegyeskara, 2007. március 30-án az Éneklô 
Ifjúság hangversenyen, Orosz Erzsébet veze-
tésével ARANY minôsítést szerzett. 
Azt hiszem, ez magáért beszél, köszönjük 

a kórus összes tagjának, 
és természetesen Orosz 
Erzsébet tanárnônek, aki 
lankadatlan lelkesedés-
sel vezeti lassan 10 éve 
az Árpád kórusát!

Boda Daniella (9.a)
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Április 2-án mind a négy kezdô osztály-
tól ismét egy-egy mesés színdarabot láthat-
tunk. Az éjszakába nyúló program során 
végignézhettük a My fair lady (9.c), a Túl a 
Maszat-hegyen (7.a), a Szentivánéji álom 
(9.d) és a Segítség ember (7.b) címû elôadá-
sokat. Miután minden kedves rokon, isme-
rôs, diák és tanár kigyönyörködte magát az 
osztályok remek elôadásában, a zsûri vissza-
vonult. Amíg a zsûriben azon tanakodtak, 
hogy melyik osztály hányadik helyezést és ki 
milyen díjat kapjon (ami nem volt könnyû), 
addig a színpadon a nemrég alakult színját-
szó-kör szórakoztatta a közönséget.
A zsûri végre döntést hozott, és kezdôdhe-
tett az eredményhirdetés. A számos különdíj 
mellett persze az osztályok sorrendje érde-
kelt legjobban mindenkit. A végsô sorrend a 
következô lett (sokak örömére és bánatára): 
elsô a 7.a, második a 9.c, harmadik a 7.b és 
negyedik a 9.d.

Meg is kérdeztük Atzél Zsuzsit, a legjobbnak 
választott nôi fôszereplôt a rendezvényrôl:
Szerinted hogy sikerült ez a rendezvény?
– Nagy népszerûségnek örvendett a gólyák 
között (is), úgyhogy szerintem jól.
Javított ez a felkészülés az osztályközössége-
teken?
– Igen, mert a próbák alatt jobban meg-
ismertük egymást. Bár eleinte volt egy kis 
tartózkodás, de a végére összerázódtunk.

színdArAB-BemutAtók
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„Az egyértelmû, hogy várom a suli végét. Megyek Tisza-túrára a 
legeslegjobb haverjaimmal, aztán megyünk Spanyolországba, Balcsira 
meg szerintem lesz egy csomó osztályszíntû összeröffenés, azokra biz-

tos elmegyek. Össze kéne hozni egy nyelvvizsgát is, és ha még belefér, 
akkor lehet, hogy valami diákmelóra is megyek.” (Dani, 11.c)

A próbáitok milyen hangulatban teltek?
– Volt, aki kicsit kihúzta magát a munka alól, 
de volt, aki nagyon-nagyon sokat segített. 
Végül is a próbák jó hangulatban teltek el.
Hogy tetszett a többi osztály elôadása?
– A helyezésekben nem teljesen értek egyet. 
:) De jók voltak. Mindenbe belenyúltunk, úgy 
érzem. Mármint stílusban.
Van olyan darab, amit jövôre a kezdô osztá-

lyoknak ajánlanál?
– Igen! A Csipkerózsikát vagy a Lilo és Stitch-
et!!!
Szeretnél a jövôben a színjátszással foglal-
kozni?
– Mindig is nagyon érdekeltek az ilyen 
színházas dolgok. Gyerekkoromban min-
dig Blaha Lujzának hívott az anyum. Vajon 
mért? :) De szeretnék ezzel foglalkozni, csak 
még lépnem kell ez ügyben.

Varga Stefánia, Treszkai Anett
(Sztolár Miklós tanár úr felvételei)

„Azt hiszem, a nyár elején jogsit csinálok, meg jó lenne dolgozni is 
valamit. De azért nem viszem majd túlzásba… Hiszen mégis csak 
NYÁR lesz…” (Zsu)

„Bulizunk a haverokkal meg le kéne nézni Siófokra. És hát muszáj lesz tanul-
nom is egy kicsit...” („K”)

„Tényleg! Már csak pár hét van hátra! Nincsenek még nagyon konkrét ter-
veim, de az biztos, hogy sokat fogok pihenni meg napozni… :)” (Lulu)
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Egy életképet, egy hétköznapi jelenetet látunk a XVII. század hol-
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