IV. évfolyam, 7. szám

2009. május

Április
Megint a végéhez érkeztünk, újból eltelt egy
év… de talán az eltelt nem a legmegfelelôbb
kifejezés rá, sokkal inkább azt mondanám:
elrohant. Mi, emberek meg utána. Fejvesztve
rohanunk a megfoghatatlan idô után, ostobán azt gondolva, ha elég gyorsak vagyunk,
utolérhetjük. De hiába: minél jobban igyekszünk sietni, minél több dolgot belesûríteni
az idônkbe, azt annál kevesebbnek fogjuk
érezni, s annál gyorsabban fog telni. Az igazságra azonban csak akkor fogunk rádöbbeni,
mikor már késô lesz: az élet elsuhant mellettünk, s mi csak állunk üres kézzel, értetlenül,
tátongó ûrrel legbelül. A régi emlékek oly’
távolinak tûnnek, már-már feledésbe merültek, vajon fogunk-e még emlékezni, milyen
volt gyereknek lenni, nem törôdni, a mának
élni… boldognak lenni?
A gyermekkor minden bizonnyal az
egyik legszebb – ha nem a legszebb – idôszaka az életünknek, de
sajnos egyre hamarabb kell
véget érnie, egyre gyorsabban kell felnônünk és
annak minden nyûgét, baját s velejáróját magunkra
vennünk. Nincs több ártatlanság, nincs több naivitás… felnôttnek lenni túl
bonyolult ahhoz, hogy át
lehessen élni azt az egysze-

rû, de annál ôszintébb boldogságot, amit
csak a gyerekek tudnak. De talán most, az
osztálykirándulások alkalmával sikerült mindenkinek kicsit kizökkenni az ôt körülvevô
világból, a mindennapokból, a szürkeségbôl, és kicsit önfeledten létezni…
Mi számháborúztunk, mert Léna azt
mondta, lassan tizennyolc éves lesz és még
sosem számháborúzott, hát szerveztünk
neki egyet. Kártyákat csináltunk, helyszínt
kerestünk, összeszedtük a társaságot és
játszottunk. Füttyszó és a játék kezdôdött.
Mindenki rohant, ahogy csak bírt a következô bokorhoz, ha kellett, a földre vetôdött és
hason kúszva ment tovább, torkaszakadtából kiabált és nevetett… jó volt.
Azt hiszem, mindannyiunk nevében kijelenthetem: rég éreztük magunkat ilyen
önfeledtnek, szabadnak és boldognak…
gyereknek.

A hónap fotója

Hangyák
Bejutásra váró sorok az Eiffel-torony lábánál (Párizs, 2007).
fotó: Treszkai Anett (10.b)

A hónap kérdése
Mi tetszett legjobban az idei Árpád-napokon?
„A Rubik-kocka bemutató jó volt, tetszett az elôadó, jó ötlet volt, hogy meghívták.” (Zlato, 7.c)
„Nem voltam a gördeszka-bemutatón, de sok jót hallottam róla, és láttam is, hogy sokan voltak
kíváncsiak.” (valaki)
„A tanár-diák sport jó volt, de kár, hogy nem volt foci.” (Tarlós Péter)
„Több jó program volt, de a lényeg, hogy nem volt tanítás.” (8.a ﬁúk)
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Kép-más
Az elôzô számunkban megjelent képen egy madártoll látható.
Hát ez mi?
fotó: Treszkai Anett (10.b)
Az elôzô számban Lienhardt Krisztina tanárnô kisgyermekkori fotóját láthattátok. Hát ô ki lehet?

KI Ô?

MI EZ?
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Kérdezd másként
Vajda István tanár urat
Tanár úr Dorogon született. Hogyan került fel
Pestre?
– Dorogon születtem, de Székesfehérváron nôttem
fel. Budapesten jártam egyetemre, nagyon szerettem
itt lakni a kollégiumban. Az egyetemi éveim során ismerkedtem meg a feleségemmel és akkor költöztem
végleg Pestre, amikor összeházasodtunk.
Mindig is tanár szeretett volna lenni?
– Nem mindig, mert elôször az volt az elképzelésem,
hogy kalauz leszek, de ötödikes korom óta tanár szerettem volna lenni. Persze nem rögtön matematika
szakos. Elôször a biológia és a földrajz tetszett, késôbb
a kémia volt a kedvenc tantárgyam, végül a középiskolában döntöttem a matematika mellett. Érdekes, hogy
mindig a kedvenc tanárom tantárgyát szerettem volna
tanítani.
Hogyan került az Árpádba?
– Az Árpádba úgy kerültem, hogy itt éppen matematika tanárt kerestek, amikor Budapestre költöztem. Sze-

rencsém volt, mert mindig matematika tagozaton szerettem volna tanítani. Igazság szerint a specmatra nem
is nagyon mertem gondolni, mert Székesfehérváron
akkor még nem volt ilyen osztály. Itt az Árpádban sem
sokkal korábban indult ez a tagozat. Nagyon boldog
voltam, örültem ennek a lehetôségnek. Tizennégy évvel késôbb mégis új munkahelyet választottam. Ha az
ember sokáig csinál valamit, akkor elgondolkozik azon,
hogy mi lenne, ha valami mást csinálna. Mindig geometriát tanítottam, 2-3 évente kezdtem egy új osztályt
és mindig ez ismétlôdött. Szerettem volna valami mást
csinálni. Akkor adódott a lehetôség, hogy a BMF-en (az
akkori Kandón) taníthassak, és úgy gondoltam, megpróbálom.
Hogy érzi, kiket könnyebb tanítani: középiskolásokat vagy egyetemistákat? Melyiket szereti jobban?
– Nem tudom megmondani, hogy melyiket könnyebb,
mert mindkettôt más. Technikailag sokkal könnyebb
tanítani a fôiskolán, ugyanakkor azt hiszem, hogy a
matematika tagozaton nagyobb sikereket lehet elérni,
mint a fôiskolásoknál. Tehát a középiskolában eredményesebb, technikailag a fôiskolán könnyebb. Mind a
kettôt nagyon szeretem, de középiskolában azért egy
kicsit jobban szeretek tanítani, mert ott jobban látom
az eredményét. Ugyanakkor a fôiskolásokat is nagyon
szeretem, velük is nagyon jó kapcsolatom van, és ôk
úgy látják, hogy van eredménye annak, hogy foglalkozom velük. Legalábbis én úgy érzem, hogy ôk értékelik
a munkámat és szívesen választják az én kurzusaimat.
Miket szeret csinálni szabadidejében, van-e hobbija?
– Nem mondanám, hogy túl sok szabadidôm van a két
állás mellett. Szeretek kirándulni, olvasni és hát egy kicsit rabja vagyok a számítógépnek, ami ugye a modern
korunk egyik betegsége...
Említette az olvasást. Van kedvenc könyve, írója?
– Amikor ﬁatalabb voltam, sok szépirodalmat olvastam,
volt pl. egy Jókai korszakom, de Mikszáth is a kedvenceim közé tartozott. Késôbb érdekelni kezdett az ezoterikus irodalom. Az elsô ilyen könyvet, Szepes Mária A
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vörös oroszlán címû
regényét éppen
egy árpádos tanítványom ajánlotta
nekem. Késôbb sokat olvastam ebben
a témában, de a
kedvencem A vörös
oroszlán maradt.
Kedvenc ﬁlm, illetve zene?
– Moziba viszonylag ritkán járok, igazából nem mondhatom, hogy volna kedvenc ﬁlmem. Igaz, volt egy Bergman korszakom, A hetedik pecsét pl. mély benyomást
tett rám annak idején. Ami a zenét illeti, abban szintén
elég ódivatú vagyok. Az én ﬁatal koromban Koncz Zsuzsát és az Illést hallgattuk. Ma is ôket szeretem, ebben
nem voltam igazán fejlôdô képes... Egyébként nagy
örömömre szolgál, hogy a mostani középiskolások közül is vannak, akik ezt a zenét szeretik. Például a szerenádokon elég sokszor énekelnek Illés dalokat.
Színház, kiállítás?
– Szégyen bevallani, de elég ritkán. Természetesen ez
nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem járok színházba,
ha idôm engedné, szívesen járnék többet is. Igaz, most
néztük meg a Szentivánéji álom címû darabot a Vígszínházban a 8. b-vel.
Hová utazna el szívesen?
– Többször voltam olyan külföldi úton, ami elsôsorban
a napozásról, a tengerrôl és a családdal töltött felhôtlen pihenésrôl szólt. Ezek nagyon kellemesek, de szí-

vesen mennék
olyan útra is,
ahol egy ország mélyebb
megismerése
a cél. Talán
az Egyesült
Államokba és
Angliába utaznék leginkább.
Úgy gondolom, hogy sok
szép látnivaló
van ezekben
az országokban, azon kívül számomra
fontos, hogy
valamennyire
beszéljem az ország nyelvét is. De nagyon érdekes lenne például India is a maga egzotikus világával.
Három kívánság?
– Húha. Ezen ritkán szoktam gondolkodni, mert alapvetôen elégedett ember vagyok. De azt mindenképpen
szeretném, ha Magyarország kilábalna ezekbôl a válságos idôkbôl. A második, hogy az egészségem és egyéb
lehetôségeim engedjék, hogy még sokáig taníthassak.
A harmadik, hogy a gyermekeim minél jobban boldoguljanak az életben.
Köszönöm a beszélgetést!
Varga Stefánia (10.b)

„A Rubik-kockás jó volt, érdekes modelleket mutattak, például volt egy papírkocka,
ami mûködött.” (Számadó László)
„Végre sokat megtudhattunk a válságokról, ami mostanában elég aktuális.” (vki)
„Halmos Béla nagyon jó volt, sajnos egy idôben volt a tûzoltó bemutatóval, és
szétdudálták az egészet. Nem voltunk sokan, de aki ott volt, az maradandó élményt
kapott.” (Lienhardt Krisztina)
„A pihenés a programok között!” (Alma)
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Pályázatok
1. Design
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 tartalmazza. Egy pályázatot azonban értékesebbé tesz, ha minél átfogóbb és egységesebb.
Tehát a lehetséges arculati elemek:
‹ az újság címe
‹ az újság címének graﬁkája, megjelenítése
‹ 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: emailben (arpadlapok@gmail.com) ÉS kinyomtatva (Koncz Levente tanár úrnak). Határidô: június 5.
A pályázat nyertese 25 ezer Ft ösztöndíjban részesül, ha a pályázat alapján az újság lényegében teljes következô
évi designja elkészíthetô. Ha csak egyes részletekre terjed ki a pályázat vagy csak bizonyos elemei valósíthatók
meg, akkor a díj arányosan csökken.

2. Címlapcikk
Pályázatot írunk ki az iskolaújság címlapcikkének megírására a következô tanévre. Pályázni lehet egy elképzelt
címlapcikkel, a cikk szokásos terjedelmében, akár ﬁktív eseményeket felhasználva. A cikk korábbi tartalmi és
stíluselemeit meg lehet változtatni. A pályázatokat elektronikus formában várjuk június 5-ig az arpadlapok@
gmail.com emailcímre.
A pályázat nyertese 25 ezer Ft ösztöndíjban részesül és egy tanéven (7 lapszám) keresztül írhatja az újság elsô
oldalát.

Búcsú
Ezzel a húsz oldalasra sikerült számmal (25% ingyen!!!) búcsúzik az iskolaújság negyedik évfolyama. Reméljük, szerzett néhány kellemes percet egy történelem és egy
matek TZ között. Ha így volt, az újság mellé (remélhetôleg) kiosztott kérdôíveken
nekünk is írjátok meg, mi tetszett benne. Meg azt is, hogy mi nem tetszett, tehát
ha egész évben csak bosszankodtatok, hogy micsoda kidobott pénz volt ez az elôﬁzetés, most itt az ideje a visszaﬁzetésnek, névtelenül! És végül azt is megírhatjátok,
hogyan tetszene még jobban az újság.
Ha nem veszitek el nagyon a kedvünket, akkor jövôre is jelentkezünk!
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Képes krónika
2009. április 6-7., Árpád-napok

2009. április 30., ballagás
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Aranyköpések
„A racionális számok úgy lefedik a számegyenest,
mint a csuda.” (Vajda István)
„A sokszögletes tundra olyan, mintha egy óriás
jókedvében szórakozna.” (Sziliné Dienes Irén)
„Szörnyû, hogy ezek a ﬁúk nem tudnak hormonálisan a széken ülni.” (Orosz Erzsébet)
„A tengelyes tükrözés tulajdonságai: távolságtartó, szögtartó, kalaptartó, helytartó és melltartó.”
(Számadó László)
„Ábrázold a Földet a nyári napforduló idején! (A
mikroszkopikus kis hangyavesényi izékre nem jár
pont!)” (dolgozatfeladat, Tarlós Péter)

„Mindig csak égetnétek engem, mert nem tudnátok megcsinálni a kísérletet a Bunsen-égôvel.” (Kis
Róbert)
„Olyan leszek, mint a jó kertész: ültetek!” (Gärtner
István)
„Mert ugye a középkori kereskedôhajók rakterében nem túl gyakran porszívóztak.” (Varga Júlia)
„– Ugye nem eszel Tamás? – Nem. – Akkor töröld
le a szádról a morzsát, és el is hiszem.” (Lôrincz
Andrea)
Küldjetek még sok-sok aranyköpést!

Rubik-rovat

Sziasztok!
Év elején került megrendezésre az Italian Open 2009, a magyar résztvevôk e versenyen is nagy
sikereket értek el, a 26 érembôl 13-at a magyar csapat szerzett meg.
Nagy siker volt az Árpád-napokon megrendezett Rubik-kocka bemutató és a verseny. Nagy Olivér,
a Rubik-kocka rajongói klub elnöke volt a vendégünk, aki elhozta gyûjteményét, tartott egy rövid
elôadást a kocka történetérôl, és utána ki lehetett próbálni a gyûjteményében lévô darabokat. Ez
után vette kezdetét a verseny. Több mint egy tucat versenyzô indult a 2 kategóriában (3x3x3-as
és 2x2x2-es), a végsô gyôzelmet Poros Gergely (9.a) szerezte meg. Elôrelépés a tavalyi versenyhez
képest, hogy volt stack-mat (hivatalos kétkezes stopper), és mindenki egyenlô esélyekkel indult,
mert mindenki ugyanazt a keverést kapta. A hangulat családias volt, mert míg a bemutatón a terem tömve volt, addig a versenyre nézôközönség nem maradt.
És végül az algoritmus: R2 L2 U' D R2 L2 U' D'
Ez volt az év utolsó cikke, reméljük, sikerült színvonalas híreket és kirakott algoritmusokat átadnunk nektek. Köszönjük az olvasást!
TTI és SZSZM
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Viccek
Az illatszerboltban egy idôs hölgy kételkedve nézegeti az új ﬁatalító csodakrém szórólapját.
– És mondja – kérdi az eladótól –, ez a krém tényleg ﬁatalít?
– Hogy ﬁatalít-e? – néz rá az eladó, majd a mellette álló csinos, ﬁatal kolléganôjéhez fordul. – Tessék
már adni abból a krémbôl egy kicsit ennek a hölgynek, nagymama!

Egy öregasszony remegô lábakkal kérdi a rendôrt a
vasútállomáson:
– Mondja, biztos úr, ha rálépek a sínre, nem ráz
meg az áram?
– Nem, néni kérem, de tessék vigyázni, hogy a másik lába ne érintse a felsô vezetéket!
NYELVI SAROK
The European Union commissioners have announced that agreement has been reached to adopt
English as the preferred language for European
communications, rather than German, which was
the other possibility.
As part of the negotiations, Her Majesty’s Government conceded that English spelling had some
room for improvement and has accepted a ﬁve-year
phased plan for what will be known as Euro-English (Euro for short). In the ﬁrst year, ‘s’ will be used
instead of the soft ‘c’. Sertainly, sivil servants will
resieve this news with joy. Also, the hard ‘c’ will be
replaced with ‘k.’ Not only will this klear up konfusion, but typewriters kan have one less letter.
There will be growing publik enthusiasm in the sekond year, when the troublesome ‘ph’ will be replaced by ‘f’. This will make words like ‘fotograf’ 20
per sent shorter.
In the third year, publik akseptanse of the new
spelling kan be expekted to reach the stage where
more komplikated changes are possible. Governments will enkourage the removal of double letters, which have always ben a deterent to akurate speling. Also, al wil agre that the horible mes
of silent ’e’s in the languag is disgrasful, and they
would go.
By the fourth year, peopl wil be reseptiv to steps
such as replasing ‘th’ by ‘z’ and ‘W’ by ‘V’. During
ze ﬁfz year, ze unesesary ‘o’ kan be dropd from
vords kontaining ‘ou’, and similar changes vud of
kors be aplid to ozer kombinations of leters.
After zis ﬁfz yer, ve vil hav a reli sensibl riten styl.
Zer vil b no mor trubls or diﬁkultis and evrivun vil
ﬁnd it ezi tu understand ech ozer. Ze drem vil ﬁnali
kum tru.

A lányoktól nem kaptam semmilyen megbecsülést.
Egyszer elmentem egy randira. Két órát vártam a
sarkon, végre megjött a lány.
Megkérdeztem: „Te vagy Louise?”
Azt kérdezte: „Te vagy Rodney?”
Azt feleltem: „Igen, én vagyok.”
Erre ô azt mondta: „Nem, nem én vagyok Louise.”
– Képzeld, tegnap találtam egy négylevelû
lóherét!
– Na és szerencsét hozott?
– De még mennyire!
Ma is találtam egyet.

Házibuli. Egy srác odamegy a már jó ideje egyedül
álldogáló lányhoz:
–Veled nem táncol senki?
– Nem – csillan fel a lány szeme.
–Akkor feltennéd a virslit fôni?
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Tehetségeink
Tündérvese

Sok idô után újra nekiülök, hogy
írjak a Tündérvesérôl. Az elôzô
cikkem nyersanyaga (ami nem
ment át a cenzúrán) egy Árpád
Klub után készült, amikor fellépésük után szántak rám egy
kis idôt, így ôk, én és a diktafon
csaptunk egy rövid kérdezz-feleleket az udvaron. A zenekar
két tagját már ismertem, Fodor
Csillát (11.d) és Vadász Gergôt
(11.a) tisztelhetjük bennük, míg
a másik két bandatagot, Szeiler
Bálintot (Motkány, külsôs) és Balázst (külsôs) egyáltalán nem. Ez
nem okozott nekik problémát,
gátlások nélkül kezdtek a mesélésbe. A második beszélgetés
egy szünetben zajlott le a két
árpádos taggal, de mindkét alkalommal az elsô kérdésem az volt,
hogyan állt össze a „legendás”
Tündérvese.
Úgy három éve alakult a
zenekar, melyben Csilla dobolt,
Vadász Gergô és Motkány gitározott, Dudás Gergô (11.a) baszszusozott. Dudás Gergô kilépett
és így kellett egy új gitáros. Egy

év után szállt be Balázs, és a mai
napig ebben a felállásban játszanak.
Indokaim alátámasztására,
hogy miért ôk kerültek a tehetség-listámra ebben a hónapban,
nem tudok hangfelvételt mellékelni, ellenben van pár ötletem a meggyôzésre. Gergôtôl
tudtam meg, hogy ô és Bálint
jártak régen Ákos (az énekes) gitárosához tanulni, és Bálint még
mindig tanul egy zeneiskolában.
Érvnek számít talán az is, hogy a
Superstar Festival keretein belül
most készülnek a harmadik fordulóra, illetve hogy a szilveszteri
elô bulijuk teltházasra sikeredett.
Amit sok zenekarnál említettem
már, ôk is tervezik demójukat, ha
minden jól megy, még két hónap
odáig.
Második kérdésem arra irányult, hogy milyen jó végre egy
magyar bandanévvel találkozni,
és milyen történet fûzôdik a nevükhöz. Csilla és Gergô összenéztek, de csak annyit mondtak,
hogy mentek a próbaterembe, és
épp dönteni kellett, amikor Motkány nevetett a kreált szaván,
mit sem tudva arról, hogy ezzel
véglegeset teremtett.
Milyen stílusba sorolható a zenéjük? Kis tipródás után
arra jutottunk, hogy alternatív
rock, illetve punk rock. Valójában ôk egy posztalterkultúrális
gitárcentrikus popzenekar, de én
azért megpróbáltam közérthetô
nyelven fogalmazni. :)
Egy feldolgozásuk van, az
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Umbrella, persze – ahogy ôk
mondták – annak is megvan a
vese íze. A zenekar rendszeresen
fellép, az árpádos bulikon kívül
a Vörös Yukban is. Kérdeztem
ôket további tervekrôl, erre viszont még semmi konkrétat nem
tudtak mondani.
Talán annyit tudnék még
hozzáfûzni, hogy voltam már
koncertjükön és tetszett a zenéjük. Persze nem alkothatok
helyettetek véleményt, csak arra
ösztönözhetlek titeket, hogy
nézzetek be a legközelebbi koncertre, ha ingyen és bérmentve
házhoz jön nektek.
Nagyon élveztem velük a beszélgetést, csak így tovább srácok (és Csilla)!
Fodor Csilla – dob
Koppány Balázs – basszusgitár,
gitár, vokál
Szeiler Bálint – ének, gitár, baszszusgitár
Vadász Gergô – gitár
Treszkai Anett (10.b)

Mega Manga Mánia
vesszen meg az, hogy az anime tulajdonképpen
rajzﬁlm, mert az elképzelhetô összes mûfajt megtalálhatjuk a palettáján. A kategorizálásuk sok
esetben szinte lehetetlen a mûfajok keveredése
miatt. Külön mangák szólnak a kisgyerekeknek
és az idôsebbeknek. Vannak tipikusan lányoknak
vagy ﬁúknak, sôt nôknek vagy ﬁatal férﬁaknak
szólók is.
Ami azonnal feltûnhet egy mangát vagy animét nézve, azok a szereplôk nagy szemei. Nem
véletlen, hogy így kihangsúlyozzák a szemeket
a japánok. A szem a lélek tükre, tartja a mondás. A mangákban sok esetben egészen egyszerûen kezelik a szem ezen funkcióját. Egyszerûen
és nagyszerûen: egy felfelé ívelô félkör és máris
kész a boldog szereplô. A szem milyenségébôl
egyébként megkülönböztethetôek a jó és a gonosz szereplôk is. A rosszﬁúknak általában keskeny szemük van.
Az anime/manga fanok örülnek, mert az
egyik legnagyobb rendezvényükre készülnek: a
SakuraConra, ahol különbözô programokon vehetnek részt, például rajzversenyen, AMV-versenyen, vagy a híres Cosplayversenyen, ahol beöltözhetnek a kedvenc szereplôjüknek. Ennek az
idôpontja május 16-17., helyszíne a Petôﬁ Csarnok. Sajnos jegyeket már csak a helyszínen lehet
venni, mert elôvételben elfogytak, és ha tényleg
szeretnénk még megkaparintani párat, akkor ahhoz nagyon korán kell felkelni!
Remélem, felkeltettem az érdeklôdéseteket.
Köszönöm a ﬁgyelmet! =^.^=
- Animegirl -

Sziasztok! Szeretnék nektek megmutatni néhány
dolgot, ami szerintem érdekes, izgalmas és valami egészen más, mint amihez itthon egy átlagember szokott. Gondolok itt a mangákra és az
animékre. Én nagyon szeretem ôket, és biztos vagyok benne, hogy ezzel nem vagyok egyedül, de
remélem, hogy a cikkemtôl még többen kedvet
kapnak hozzájuk.
Ezek mostanság nagyon divatosak, ezért gondolom, sokan már hallottatok róluk, csak nem
igazán érdekelt titeket, vagy csak nem értettétek,
hogy mirôl van szó.
Az animék és mangák a japán kultúra szerves részét képezik, és az egész világon egyre nagyobb népszerûségnek örvendenek.
A manga japán képregény, amit jobbról balra
és fentrôl lefelé kell olvasni. Átlagosan száz oldalasak, ezek a zsebmangák, de akadnak olyanok is, amelyek több ezer oldalt tesznek ki. Ilyen
manga például az Akira, amely több mint 2000
oldalas. Ezeket az emberek akár utazás közben
is olvassák és a napilapokban is megjelennek rövid történetek formájában. A metrón az üléseken
néha találkozhatunk eggyel-kettôvel, mert aki
már kiolvasta otthagyja, hogy az is elolvashassa,
aki nem tudta megvenni.
Az anime a japán animációs ﬁlmek (rajzﬁlmek) összefoglaló megnevezése. Tulajdonképpen
az anime nem más, mint mozgó manga. Az anime nem egy mûfaj megnevezése, sokkal inkább
egy lehetséges önkifejezési forma. Senkit ne té11

Rejtvény
100 éve született Radnóti Miklós
1909. május 5-én, Budapesten született a magyar irodalom egyik legnagyobb alakja, Radnóti Miklós.
Négy kötetének címét rejtik a fôsorok.
Az áprilisi szám (Gogol) megfejtései: Esték egy gyikanykai tanyán; Az ôrült naplója; Tarasz Bulba.
VÍZSZINTES: 1. Radnóti elsô, 1930-ban
megjelent kötete (zárt betûk: P, Y, Ô). 13.
Leereszkedô jóindulat. 14. Emberi arc. 16.
Iparkodik. 18. Dönt. 20. A közeli dolog. 22.
Tölggyel rokon erdei fa. 24. Létra része. 25.
Csak félig akar! 26. Lengyel folyó. 28. Találat.
30. Visszaútra is érvényes jegy. 32. Becézett
nôi név. 33. Mûtét során elkövetett orvosi tévedés. 35. Erre a helyre. 36. Hajító- és szúrófegyver. 38. Relatív, röv. 39. Amely személyek.
40. Igekötô. 41. Ütôkártya. 43. Mesebeli hupikék lény. 45. Költôi sóhaj. 46. Papírra jegyeztetô. 48. Nôi név. 50. Szolgalelkû ember. 53.
Maró anyag. 55. Radnóti 1933-ban megjelent 3. kötetének címe (zárt betû: Ó).
FÜGGÔLEGES: 2. Indíték. 3. Germánium és
kén. 4. Becézett nôi név. 5. Ágakat metsz. 6.
Mesebeli kígyó neve. 7. Majdnem több! 8.

Csavar. 9. Vendégek kiszolgálásának vége. 10.
Becézett erdei négylábú. 11. Nemzeti Alaptanterv, röv. 12. Múltidô jele. 15. Radnóti 1938ban kiadott kötete (zárt betûk: M, K, T).
17. Apró élôsködô. 19. Radnóti 1940-es kötete (zárt betûk: I, A, A). 21. Tömi magát.
23. Német folyó. 25. Hallgatással kapcsolatos
fogalmakban használt latin szó. 27. Képes rá.
29. Késésben van. 31. Tyúk népiesen. 33. Tenessee Williams 1959-ben írt színmûve a 20.
század közepének Amerikájáról (Az ifjúság
édes ...). 34. Idétlen. 37. Színi elôadás. 39. Kis
részekre darabol. 42. Sarj. 44. Kórházi sorozat
népszerû doktora, vagy híres énekesnô (Diana
...). 46. Itta, régiesen. 47. Oxigén és nobélium.
49. Ami a haséból maradt! 51. Római 550. 52.
Csehország autójele. 54. Alumínium vegyjele.
Lévay Zsolt
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Titkosírás
Ebben a hónapban egy költô nevét és versének címét titkosítottam. A kérdés már ismerôs:
melyik mûrôl van szó és mi a szabály?
1:5 5:4 LLYS
3:11 5:1 GYL
1:3 GY
2:7 5:1 MNDT
1:1
3:1 6:7 9:2 12:8 ZSRNKSGRL
És ráadásként ennyit szeretnék üzeni:
LyFMMFNyFT

2:5 5:2 MNDN

Az elôzô titkosírás megfejtése:
Fekete országot álmodtam én; Babits Mihály
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Moziajánló
Egy boltkóros naplója
összeomlik, karrierje romokban, barátnôjét megbántja és „csak” a szüleire támaszkodhat. Ekkor
ajánlják fel számára az álommelót egy divatlapnál,
amit nem vállal el, hisz tudja, hogy a style mit tehet
az emberrel. Eladja a ruháit és új életet kezd. Ezzel
a számára nagyon nehéz döntéssel viszont régi barátait visszanyeri és a tökéletes pasit is megtartja. A
ﬁlm happy enddel végzôdik, de mindeközben tanúi
lehetünk egy életpályának, a ráébredések, felismerések sorozatának és a szeretet erejének. Mindenkinek ajánlom ezt a ﬁlmet, fôleg annak, aki szeret
vásárolni és fel meri vállalni az egyéniségét, ugyanakkor nem fél semmitôl, és még attól sem riad viszsza, hogy szembenézzen önmagával.
D.

Vajon elég-e az egész életünket arra szánni, hogy
vásároljunk? Lehet-e életcélunk, illetve kielégítie minden álmunkat az, hogy Chanel, Dior, Gucci
cuccokban járunk? Ez a ﬁlm választ ad ezekre a
kérdésekre, hisz kiderül, hogy Rebeca Bloomwood
álomszép, gyönyörû ruhákban jár, viszont ezt az
életszínvonalat nem engedheti meg magának, hiszen az adóbehajtók elôl bujdokol. Míg egyszer
csak a pénzhiány arra kényszeríti, hogy munkát vállaljon és pénzt keressen. Gyakorlatilag új életmódot
kell választania és új életutat keresnie, melyben természetesen egy álomherceg lesz a segítségére. Rebeca mint pénzügyi szakértô vállal munkát és sikeres is lesz – míg le nem bukik, hogy ô az, aki több
ezer dollárral tartozik a hitelezôknek. Akkor az élete

Hajrá boldogság (Happy go lucky)
olyat, ami nem egy egyszerû vasárnapi ﬁlm. Aki mûvész moziba tér be, az biztos, hogy nem csak a hasára
csapott, hanem tudatosan lépett oda be. Eltervezte a
kulturális élményt.
Mike Leigh – akinek a nevét eddig is olyan kacagtató vígjátékokból ismerhettük, mint a Vera Drake és
a Mezítelenül – most sem okoz csalódást legújabb alkotásával, a Hajrá boldogsággal. A ﬁlm egy életigenlô,
optimizmusában megingathatatlan londoni tanítónô
mindennapjait mutatja be. Poppy, az örök gyermek
kalandjain a legmogorvább nézô is jókedvre derül.
Fôszereplônk ﬂúgos barátaival együtt bulizik, amolyan különleges módon. Megtanul vezetni, és még az

Az ember lánya azért tér be egy mûvész moziba, mert
valami mást akar látni. Valami olyat, amin elgondolkodhat; valami olyat, amibôl nincs több ezer; valami
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ideges és kiállhatatlan természetû tanár sem rontja el
soha egy percre a kedvét. Salsa leckéket vesz, és még
a szerelem is rátalál. Ez a hiperoptimista, energiabomba lány minden új napra úgy csodálkozik rá, mintha
az az élet meglepetés-ajándéka lenne. Sally Hawkins
színésznô remekül ráérzett a megformált karakterre,
még jobban hitelesítve: lehet egész életünkben boldogan élni.
Ám mielôtt elsô hallásra ezt a ﬁlmet egy habkönnyû, szürreálisan is idillikus kis történetnek gondolnánk, elôjön az élet kevésbé jó oldala. Amit persze
Poppy jól kezel, együtt él és érez az utcán tengôdô,
megtévedt homeless-szel, a veszekedésekben megpróbál igazságot tenni, a családon belüli erôszaknak
kitett kisﬁút pedig igyekszik szóra bírni és megoldani
a problémát.
A ﬁlm vége ugyan egyszerûbbre sikeredett, mégis a gondok megoldódtak, a bajok egyelôre elülni

látszottak és az élet újra olyan erôs szívvel dobogott
tovább mindenkiben, mint gondtalan gyermekkorunkban.
A különleges moziból kilépve, akár esik, akár fúj,
az az undorítóan boldog vigyor ottragad az arcunkon
és kezdjük észrevenni a dolgok jó oldalát is.
Margitai Anna (9.a)

Kórus
Az idei kórusminôsítôt, az Éneklô Ifjúság versenyt március 26-27-én rendezték a Fazekas Gimnáziumban.
A felkészülést most is a piliscsabai kórustábor segítette, ami újfent jó hangulatban telt és a rengeteg próba sokat lendített a kórus színvonalán. A fárasztó, de
örömteli hétvége után már csak egy próba maradt a
minôsítôig, aminek a végén – azt hiszem – kellôképpen
felkészültnek érezhettük magunkat.
Pénteken többnyire mit sem sejtve érkeztünk a
délelôtti próbára. Ekkor azonban kiderült, hogy Orosz
tanárnô – az ismert okokból kifolyólag – kórházba került. Ez mindenkit megdöbbentett, hiszen mit kezdhet
egy kórus karnagy nélkül? Semmit… mondanák sokan, de nem az Árpádban! Így hát a tanárnô lánya és

Márti, aki zongorán kísér minket, kezükbe vették az
irányítást, és kiálltunk a zsûri elé, még ha nem is teljes
létszámban. Az arany minôsítés és az elismerô oklevél ebben az extrém helyzetben felért két diplomával
is (ami az eredeti cél volt), nem is beszélve azokról a
tapasztalatokról, amiket így szereztünk. Azóta Orosz
tanárnô is visszatért közénk, és újra elkezdôdtek a kóruspróbák, hogy legközelebb is hasonlóan, de reméljük, kevesebb komplikáció között bizonyíthassunk. Ez
leginkább a Tanárnônek szól, hogy igyekezzen egészséges maradni és vigyázzon magára! Az eredményhez
gratulálunk Flórának, a kórus tagjainak és legfôképp
a Tanárnônek!
L.

„Nekem a tûzoltó bemutató tetszett nagyon, a legjobb, hogy interaktív volt és ki
lehetett próbálni.” (Balázs)
„Tanulmányi szabadságon voltam, bár sokkal szívesebben lettem volna itt…”
(Pödör László)
„A buzogánypróba, mert jól szórakoztunk és még aláírást is kaptunk.” (boys)
„Gyurta Dani! Tök jó, hogy lehetett vele találkozni.” (noname)
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Gombár bemutatók
A nagy eseményre saját tudósítót is küldtünk, és olvashatjátok a gyôztes osztály egy
képviselôjének beszámolóját is.
A fôdíjak közül a legjobb férﬁ fôszereplô díját Várkonyi Balázs (7.b) és Gaál Gusztáv
(7.a), a legjobb nôi fôszereplô díját Belházy Zsóﬁa (7.a) és Kovács Tímea (9.d) kapta. A
legjobb jelmezt a 7.a, a legszebb díszletet a 9.d készítette.
Ez a nap is úgy kezdôdött, mint a
többi. Korán kellett kelni, iskolába
menni és hasonló szörnyûségek. Miközben az iskola nagy része azzal volt
elfoglalva, hogy mikor lesz már vége
ennek a napnak és kezdôdhet végre
a hétvége, addig a kezdô osztályba
járók gondolatai teljesen máshol jártak. Ugyanis aznap volt április 3-a, a
Nagy Nap!
Elérkezett hát a délután négy óra, amikor elkezdôdtek a bemutatók. Helyemet elfoglalva nagyon izgatott lettem, hogy vajon hogyan teljesítenek az osztályok. El is kezdôdött az elsô darab, a Don Quijote a
9.d osztály elôadásában. Tanúi lehettünk annak, hogyan válik egy egyszerû nemesemberbôl lovag, illetve
megismerkedtünk pár akkori szokással. Megvolt a lovaggá ütés, jött a nagy taps és készülôdhetett a következô osztály.
A 7.a következett. Ebbôl az osztályból is van pár barátom,
így hátra is mentem megnézni, hogy miben tudnék nekik segíteni. A színfalak mögé lépve láttam azt a hatalmas sürgésforgást, melynek hatására visszamentem az idôben 3 évet és
láttam a saját osztályomat, ahogy igyekszünk a díszletet felrakni és összeszedni utolsó gondolatainkat. Hasonlóan viselkedtek
az idei szereplôk is. Miután mindenkinek szerencsét kívántam,
visszatértem hát a helyemre és vártam, milyen lesz az elôadás,
mert az Óz a csodák csodája még most is a kedvenc mesém.
Szerencsére nem csalódtam, sôt én is (és szerintem a többi nézô
is) elrepültem Dorothyval Óz Birodalmába és élveztem ezt a kis kiruccanást. Úgy belefeledkeztem abba,
hol is vagyok, hogy csak a közönség tapsa rántott vissza az OMK-ba. De semmi szomorkodás, mert még
hátra van két darab!
A következô fellépô osztály a 7.c volt, akik bepillantást engedtek Artúr király udvarába. Mint minden
osztály, ôk is nagyon izgultak. Az utolsó pillanatokban sikerült felszerelnünk a mikroportot, már nyílt is
szét a függöny. Visszasiettem hát a helyemre és élveztem az elôadást. Ahogy hallottam, mindenki élvezte,
mert nem egy jelenetnél a nézôk szinte dôltek a röhögéstôl. Nagyon jó volt végre kikapcsolódni és nem a
saját problémáimra gondolni. Csak az önfeledt öröm
maradt mindenkiben, amit a színdarab szerzett. Ez a
darab azért is volt különleges, mert szerepelt benne
Tajti és Szili tanárnô is, mindenki nagy meglepetésére
és örömére.
A függönyök összehúzódtak, s mire újra szétnyíltak, már a 7.b tanulóit láthattuk a színpadon, akik a
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Jancsi vitézzel kedveskedtek nekünk. Ebben a darabban nagyon tetszett az, amikor a szereplôk a
díszlet mögött megbújva bábokkal játszottak és
mindenki hangot adott a saját emberének. Végül
felcsendült a már többször is elhangzó tapsvihar és
ismét láthattuk a színpadon a már megkönnyebbült
és boldog arcokat.
Most a zsûri elvonult és meghozta döntését.
Nem lettem volna a helyükben, mert négy kiváló
elôadást láthattunk, és hatalmas csapatmunka volt
mindegyik mögött. De a döntés megszületett, ami
a következô lett: Elsô helyen végzett a 7.a, második
a 7.c, következett a 9.d, és végül (de nem utolsósorban!) a 7.b. Hogy senki se csüggedjen, rengeteg különdíjat osztott a zsûri. Minden osztály ott nyüzsgött
és azon fáradozott, hogy eltüntesse a megnyert tortát. De egyszer minden jónak vége lesz, így történt ez
akkor is. Eljött a búcsúzás ideje. Mindenki gratulált a másiknak és ment haza. Én azon a délutánon nagyon
jól éreztem magam, s rengeteg élménnyel tért haza mindenki, aki eljött. Köszönöm ezt a délutánt a rendezôknek: Feketéné Kovács Anikónak, Lôrincz Andreának, Molnárné Vámos Katalinnak és Simon Péternek
– na és persze az iskolánk legújabb diákjainak!
VS
Már hónapok óta a Gombárra készült minden kezdô osztály, amikor eljött az idô, hogy elôadhassuk színdarabjainkat. A próbákon mindenki élvezettel vett részt, sokat
segítettünk egymásnak, és a jelmezeinket is közösen találtuk ki. Mindez nagyszerû alkalom volt az osztályközösség
megerôsítésére. Az elôadásokat a sok színes tánc és díszlet
tette teljessé, amit a tánctanároknak, valamint a díszlet-és
jelmeztervezôknek köszönhettünk.
A fôpróbán már nagyon izgultunk, mert ez azt jelentette, hogy hamarosan itt a várva várt pillanat. Az
elôadásokat hosszabb-rövidebb öltözködés és sminkelés
elôzte meg. Néhány szereplô a színfalak mögött is gyakran jelmezt váltott. A mi osztályunk másodikként lépett
fel, emiatt az elsô elôadás alatt nagyon izgultunk. A darab közben a színészek összetartása, egymásra
ﬁgyelése lenyûgözô volt, hiszen volt olyan alkalom, amikor valaki egy kicsit átírta a szöveget, de súgóra
mégsem volt szükség. Az iskola színjátszó köre készült egy meglepetéssel, amit a négy elôadás után lehetett megtekinteni, mialatt a zsûri meghozta döntését a legjobb színdarabról, a legjobb fôszereplôrôl és
a legjobb rendezôrôl. A legjobb színdarab díját az én osztályom, a 7.a nyerte meg az Óz, a nagy varázsló
címû elôadással, amit Molnárné Vámos Katalin osztályfônök
és magyartanár rendezett. A legjobb rendezô díj a Tanárnôt
illette, a legjobb fôszereplô díjat a mi Dorkánk nyerte el, de
boszorkányaink sem távozhattak a legjobb mellékszereplô díj
nélkül. Gratulálok!
Szeretnék köszönetet mondani minden osztály felkészítô tanárának, valamint a szülôknek a sok segítségért.
Székely Dóra (7.a)
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Beszámoló
Spreche ich Deutsch? Yes, of course,
avagy kultúraegyeztetés Darmstadtban
Keresek egy cikket, egy írást, valamit, ami alapján
korlátokat tudnék szabni beszédes kedvemnek, és lecsökkenthetem a cikk karakterszámát. Nem találok
semmit.
Bánatomban elôveszem keményfedeles naplóm,
mely csak az egészen véletlenszerû írásaim nyomát viseli, ne kérdezzétek, ez mit jelent, az a lényeg, hogy
pont találok pár oldalt Németországról.
Úgy kezdem a jegyzeteket, hogy: „Írjak németül?”
Ellenben eszem ágában sem volt ezt tenni. Néha még
egyszerû mondatokat sem sikerült német nyelven elmagyaráznom, ilyenkor persze angolul ment a dolog.
Persze mekkora iróniát vonna maga után egy angol beszámoló. Akkor rá is térnék a krónikára.
A legérdekesebb dolgot utazásomban talán a család jelentette. A cserepartnerem, nevezzük nevén: Maria – ahogy már a leveleibôl is kiderült – hasonlított rám.
Például nem véletlen, hogy a tíz nap alatt három éneklôs különórán vettünk részt, és az sem meglepô, hogy
külön-külön több fülbevalónk van, mint az eddigi angol
királynôknek együttvéve. Maria azt is írta a leveleiben,
hogy nincsen tévéjük, ellenben rengeteg bakelit, cd és
hangszer áll rendelkezésemre. Mikor megérkeztem,
ennek fényében skót zene, tévémentes vacsora, apuka
egyik régi barátja és több üveg bor várt az asztalnál.
Kiderült, hogy apuka és a barátja mindig összeülnek
borozgatni és más kultúrák ételeit kóstolgatni, tehát
mindig akad a mélyhûtôben valami beazonosíthatatlan, a borospincében pedig pár méregdrága bor. Másnap találkoztam az anyukával is, akirôl harmadnapra

kiderült, hogy Ciprusról származik, így végre megfejtettem, hogy miért nem értem ezt a különös nyelvet, amit
addig hiányos némettudásomnak tudtam be.
Az elsô igazi napot a suliban egy körbevezetéssel
kezdtük. Az iskolát 1200 tanuló látogatja, ennek a
fele ráadásul biciklin. Szerintetek beférne ennyi bicikli a mi tárolónkba? Segítek, nem! Szóval náluk a biciklitároló és a teremgarázs fogalma kezd összeforrni.
Más érdekesség, hogy az egyik (ismétlem: az egyik)
tornatermük, melyben én személy szerint jártam, háromszor akkora, mint a miénk. Ellenben nem tanulnak
semmilyen sportot, csak bemennek órára és dobálják a
labdát, így nagy rokonszenv fogadott minket, amikor
szembesültek a röplabdatudásunkkal. Az iskolában a
tizenkettedikesek búcsúztatása is nagyobb tradíciókkal jár, hisz teleírt lepedôket akasztanak ki ösztönzés
gyanánt (nem rossz ötlet). Jártunk rengeteg teremben,
folyosón, sokunkat az iskola leginkább egy labirintusra
emlékeztetett.
Mindenkinek kellett projektmunkát csinálni, amihez két napra lementünk Zwingbergbe. Meg kell hagyni, nem sok minden maradt meg a projektmunkából,
ellenben az ottani látkép… az gyönyörû.
Ezt követô nap iskolapadba kellett ülnünk, és
próbálni megérteni, hogy van az ammónia németül.
Pontosan a „kedvenc” tantárgyamat kaptam. Kiderült
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számomra, hogy a németek nemcsak a saját nyelvükön tanulnak tantárgyakat, hanem angolul is (ez sem
kifejezetten rossz), és hogy tudnak szökôkútkísérletet
csinálni egymás után kétszer (ez sem a legrosszabb
dolog). Utána otthagyva a cserepartnerünket nekiveselkedtünk Darmstadtnak, és egy idegenvezetôvel felfedeztük rejtett szépségeit.
Hétvégén a partnerünkre voltunk bízva, így volt,
aki nagymamát látogatott, más uszodában volt, valakit
vásárlás helyett elvittek a dínó-múzeumba, és volt, aki
csak evett. Sor került egy közös bowlingozára is, majd
csapatokra bomlottunk, és innentôl fogva újra a partnertôl függtünk... már aki – én nem.
Frankfurt! Eddig nem értettem, hogy mikor az
amerikai sorozatokban a felhôkarcolók között futkároznak, az milyen nagy élmény lehet. Bár Frankfurtban
nincs annyi felhôkarcoló, mint mondjuk New Yorkban,
ellenben nekünk élmény. Vonattal érkeztünk meg, és
kaptunk egy pár órás vezetést. A végén felvittek minket az egyik toronyház tetejére, ahonnan lenyûgözô
volt a kilátás. Aki kedvet kapott hozzá, az megnézhette

Goethe házát. Itt humoros partnernôm kijelentette:
„Nehéz élete lehetett Goethe-nek, hogy egy ekkora
házban nem volt bútora.” Utána szabadidôt kaptunk,
így kerülhetett sor a Brat-Wurst és a Haägen-Dazs fagyi
elfogyasztására, illetve a lakatos-kulcsos nyaklánc megtalálására.
Az utolsóelôtti napon már csak Heidelberg várt
ránk, a maga szépségeivel együtt. Már voltam ott egyszer, és azt hiszem, ide mindegy, hogy borús idôben
vagy napsütésben érkezel, a látvány akkor is elbûvöl.
Talán azért, mert nem minden nap lát az ember félig
kidôlt bástyákat és ház nagyságú hordókat.
Ez utáni nap került a projektelôadásokra sor, amiket ámulattal hallgattak a szülôk, mit sem tudva arról,
hogy kezdés elôtt érték azokat az utolsó ragasztások.
Végezetül egy közös vacsora, és egy kis sportolás várt
minket.
A hazaút ekkor sem volt másképp. Félnapi vonatút, amikor az emberek csak aludni, olvasni, beszélgetni
meg kártyázni tudtak – de jól telt és megérte!
TA
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Árpád galéria
Labirintusok
A labirintus a görög mitológia szerint szobákból
és folyosókból álló áthatolhatatlan építmény.
Minósz, krétai király a knósszoszi királyi palota
labirintusába zárta Minótauroszt, az ember
testû, bikafejû szörnyet, akit Thészeusz, Athén
hercege a krétai királylány, Ariadné segítségével
legyôzött. Minósz király leánya egy gombolyagot adott Thészeusznak, aki miután megküzdött a szörnnyel és végzett vele, a fonalat
visszafelé követve kijutott a labirintusból.
A labirintus 5000 éves szimbólum, amely eredetileg a halálból való újjászületés jelképeként
mitikus jelentést hordozott. A középkorban a
bûnbánat és az üdvözülés útját szimbolizálta.
A 7. osztályokban közösen készítettünk labirintust. Mindenki kapott egy négyzet alakú
papírlapot, amelyre a saját kedve szerint rajzolhatott útvesztôket, csapdákat. A négyzetek
oldalain középen kellett elhelyezni az átjárókat,
amin keresztül másik labirintusba juthatunk.
Svarczné Micheller Erzsébet

7. a

7. b

Thészeusz és a Minótaurosz harca egy ókori
római mozaikon (Rhaetia, Svájc)

7. c

Longleat Hedge Maze (Anglia)
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