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junk, hanem próbáljunk elrugaszkodni tőlük. 
Ha csak a tudományoknak élnénk, de ha 
felmerülne egy „miért?” és nem tudnánk rá a 
választ, akkor ráfognánk, hogy: „ennek sem-
mi értelme!”.
Én személy szerint hiszek a telepátiában, 
hiszek abban, hogy bizonyos emberek képe-
sek megérezni mások hangulatát, bárhol 
is legyen az illető. Nem egyszer fordult elő 
velem hasonló, és akkor is hinnék a megma-
gyarázhatatlan „kényszerképzeteimben”, 
ha máglyára küldenének érte. Hinni a leg-
csodálatosabb adomány egy ember éle-
tében. 
Egy egyszerű kis példával szeretnék élni a 
hétköznapi életből. Bizonyára mindannyian 
voltatok már szerelmesek, éreztétek már azt 
az érzést, amit már annyian a Föld kerekén. 
Mindent rózsaszínben láttatok, el sem tud-
tátok képzelni az életetek az áhított személy 
nélkül. De ilyenkor egy kérdés merül fel ben-
nem... Jobban szeretitek azt, ha a szerelmet 
leegyszerűsítik biológiai és kémiai hatások 
egyvelegére (ugyanis a jelenlegi tudomány 
ott tart, hogy a szerelem hatásai és kialaku-
lása csak a hormonoknak köszönhető), vagy 
talán ragaszkodtok ahhoz, hogy a szerelem 
igenis lelki gyönyör, nem fogható semmilyen 
érzéshez. Inkább mondjátok azt a szerelemre, 
hogy az a lelketek kiteljesedése, két elsza-
kadt lélek egymásra találása, mint azt, hogy 
az csupán hormonok befolyása miatt alakult 
ki, és csak a biológiának köszönhető, hogy 
fent is tartható?
Ha ezt a kérdést mindenki eldönti magában, 
csak akkor derül ki igazán, hogy: „Földhöz 
ragadt, vagy inkább elrugaszkodott?”

Máthé Ádám (11.d)

Sokat elárulhat egy emberről a képzelőereje. 
Sokan nem mernek, vagy talán nem is akar-
nak hinni olyan dolgokban, amit nem lehet 
bebizonyítani. Az mondják: „Amíg a tudo-
mány jelenlegi állása szerint nincs rá bizonyí-
ték, addig számomra sem létezik!” Sokan 
nem képesek elvonatkoztatni a materiális 
világtól, racionális elveket vallanak, és csak 
azt hiszik el, amit saját szemükkel látnak, két 
kezükkel megfoghatnak.
Rengeteg olyan ember van a Földön, akinek 
az élet minden pontján kell egy biztos pont, 
anélkül aligha boldogulna. Fontos volt ez az 
én kérdésem szempontjából. Arra a követ-
keztetésre jutottam, hogy azok válnak szkep-
tikussá, akik biztonságosabb életet akarnak 
élni. Azok az emberek nem képesek hinni 
megmagyarázhatatlan dolgokban, akik min-
dig arra törekednek, hogy az életükben az 
összes apró kis mozzanat az eltervezett szeri-
nt alakuljon. Nem férne bele az a világképük-
be, hogy emellett esetleg egy nap teljesen 
kizökkenhetnek a mindennapi ritmusukból. 
Egy kis kutatómunka alapján hamar kiderült, 
hogy a racionális gondolkodásmódú em-
berek vannak többségben. Ezek szerint 
többen vannak, akik a biztonságot részesí-
tik előnyben. Azok, akik nem adnák fel az 
életüket holmi álmokért.
Igen, szükség van azokra is, akik nem tudnak 
elrugaszkodni a földtől. Egyrészt, mert senki 
sem örülne, ha mindannyian ugyanolyanok 
lennénk, másrészt, talán a tudomány sem 
tartana sehol a szkeptikusok nélkül. Viszont... 
talán úgy is mondhatnám, hogy boldogok a 
lelki szegények. Szerintem szükségünk van 
arra, hogy ki tudjunk szakadni a hétköz-
napokból. Szükségünk van álmokra, szük-
ségünk van arra nekünk emberi lényeknek, 
hogy ne csak a tudományhoz ragaszkod-
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A hÓnAP FotÓJA
együtt, egészen-egészen 

együtt

Májusi számunkban egy golflabda 
volt látható. Hát ez mi lehet?
Fotó: Treszkai Anett (13.b)

Ugyanebben a számban Besnyőné Titter 
Beáta tanárnő gyermekkori fotóját láthattá-

tok. Hát ezen a képen a kislány ki lehet?

Mit kérnél karácsonyra, ha bármit kérhetnél?

FotÓ
2011
DeC.

A hónap kérdése

A fénykép a Magyar Géniusz Portál 
tehetségprogramjában meghird-
etett, Prizma Kör - Fotóművészeti  
Alkotócsoport által kiírt országos 
és határainkon túli pályázatán 
bekerült a kiállított képek közé. A 
fotón  Kékesi Patrícia és a szerző, 
Kővári Boglárka (9.a) láthatók.

tőletek is várunk a rovatba nehezen 
felismerhető fotókat!



„Plusz 400 IQ pontot.”  (trollolol)4

kÉrDezD MÁskÉnt!
Kovácsné Keszléri Erzsébet tanárnő

Az elmúlt hónapban volt szerencsénk Keszléri 
tanárnővel beszélgetni és megkérdezni tőle pár 
olyan dolgot, amire kíváncsiak voltunk. Reméljük. 
nektek is tetszik majd. 
– Hogyan lett tanár és hogyan került az Árpád-
ba?
– Már a középiskolában – a Trefort Gimnázium-
ban – vonzódtam a természettudományokhoz. 
Különösen a biológia érdekelt, de a kémiát is 
szerettem, hiszen nagyon jó tanárom volt. Az, 
hogy tanár akarok lenni, az egyetemi évek alatt 
fogalmazódott meg bennem. Az ELTE biológia-
kémia szakára jelentkeztem, de akkor még bi-
zonytalan voltam abban, hogy a kutatói vagy a 
tanári pályát választom majd. Végül a gyakorló 
tanítás alatt és a tanáraim példája nyomán én is 
ezt a hivatást választottam. Az Árpádba pedig 
pályakezdőként, rögtön az egyetem után kerül-
tem. 1989-ben vett fel dr. Száva Gézáné, az akkori 
igazgatónő, miután jelentkeztem a meghirdetett 
álláspályázatra. Azóta itt dolgozom. Kétszer 4 
évet töltöttem távol az iskolától, amikor a gyer-
mekeim születtek.
– Gondolt-e rá valamikor, hogy bármi más állást 
válasszon vagy esetleg más tantárgyat tanítson?
– Igen, volt, hogy megfordult a fejemben, de soha 
nem azért, mert a tanári pályát akartam elhagyni, 

hanem mert nagyon izgalmasnak találtam valami 
egyebet, amibe szerettem volna jobban „beleásni” 
magam. Például akkor, amikor – sok évvel ezelőtt 
– elkezdtem egy humánökológus szakot az ELTE-n. 
Ez egy posztgraduális (másoddiplomás) képzés 
volt, amely magában foglalta a legfontosabb 
környezettudományi tárgyatakat. Nagyon fog-
lalkoztat és foglalkoztatott a környezetvédelem, 
és azóta is erősen elkötelezett vagyok ebben az 
irányban. Szerettem volna környezetvédelem-
mel kapcsolatos munkát végezni, mert láttam, 
hogy komoly problémák vannak ezen a területen. 
Azután különböző okok miatt lemondtam erről a 
szándékomról, de természetesen most is fontos-
nak tartom, és a tanításban nagy hasznát veszem 
mindannak, amit a humánökológus szakon az 
ökológia és környezetvédelem legjobb szakem-
berei oktattak nekünk.
– Mi az ön számára a legfontosabb a tanításban?
– Nehéz rangsorolni, mert ez a munka nagyon 
sokrétű, rengeteg lehetőséget rejt magában. Ami 
a szaktárgyaimat illeti, törekszem arra, hogy va-
lamit megmutassak abból a gyönyörű világból, 
ami minket körülvesz. És persze az elsők között 
szerepel ebben a sorban, hogy segítsem a diákjai-
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5„Egy hosszú, hosszú utazást.”  (anon)

mat szép és értelmes célok megtalálásában, és a 
kitűzött céljaik elérésében. 
– Milyen az a diák, akinek a viselkedése öröm-
mel tölti el?
– Hát... legyen érdeklődő, aktív, odafigyelő, vidám 
és amennyire lehet, tartsa magát a szabályokhoz. 
Tudom, hogy ez a nagyon ideális diák képe, de 
egy ilyen diákkal a legkönnyebb együtt dolgoz-
ni. A szabálykövetést nagyon fontosnak tartom, 
mert rengeteg felesleges konfliktus, feszültség 
elkerülhető, ha mindannyian tartjuk magunkat 
azokhoz a „játékszabályokhoz”, amelyeket a kie-
gyensúlyozott, harmonikus iskolai lét kíván. Épp 
úgy, mint ahogyan például ez egy családban is 
működik.
– Mi a tanárnő hobbija?
– Igazából nincs túl sok szabadidőm, de ha te-
hetném, szívesen kirándulnék sokkal többet a 
természetben. Van egy kis kert a házunk körül. 
Ha van egy kis időm, rögtön kimegyek és teszek-
veszek benne egészen a tavasz kezdetétől a 
fagyos időkig, mert megnyugtat, kikapcsol, és 
ugyanakkor nagyon izgat az eredmény, vajon a 
növényeim is azt szeretik-e, amit én elképzelek 
a számukra. Ezen kívül szeretek olvasni és zenét 
hallgatni, szívesen járnék többet színházba, kon-
certekre, erre azonban ritkán van időm, a min-
dennapi munka, a dolgozatjavítás és az otthon is 
népes gyereksereg mellett.
– Milyen könyveket és zenét szeret?
– Az igényes könnyűzenét, például a jazzt, a 
klasszikus zenéket, amiket háttérzeneként – pé-
ldául dolgozatjavítás közben – is szívesen hallga-
tok. Az olvasásról talán csak annyit, hogy ebből 
a szempontból mindent fogyasztok. Van néhány 

könyv, ami mindig ott van az éjjeliszekrényemen. 
Például Fekete István könyvei, elsősorban az öné-
letrajzát és az elbeszéléseit tartalmazó kötetek. 
Még az édesapám szerettette meg velem az írá-
sait, amikor gyerekkorunkban felolvasta őket 

nekünk a testvéreimmel. És persze mindent olva-
sok, amit a gyerekeim olvasnak, például elolvas-
tam a Harry Potter köteteket is, azonban egyálta-
lán nem voltam elragadtatva tőlük – talán az első 
két kötetet leszámítva.
– És végül ha elutazna egy lakatlan szigetre, mi 
lenne az a 3 dolog, amit magával vinne?
– Hű... hát nem is tudom. Ha lehetne, vinnék 
magammal néhány számomra nagyon fontos 
könyvet, hogy erőt tudjak belőlük meríteni, és el-
vinném az összeset, amit szerettem volna kiolvas-
ni, de eddig nem volt rá időm. Biztosan vinnék egy 
„túlélőcsomagot”, olyan dolgokat, amik az életfel-
tételeimet biztosítják, bízva abban, hogy engem 
onnan egyszer valaki kiszabadít (nevet). Aztán 
vinnék egy csellót és egy csomó kottát, mert vég-
re lenne annyi időm, hogy újra megtanulhatnék 
rajta játszani. Mást ezeken kívül nem hinném, 
hogy vinnék, ha személyeket is lehetne, akkor na-
gyon hosszú lenne a lista.
– Köszönjük szépen a beszélgetést!

Surek Emese, Üveges Regina (8.b)
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A 7.b osztály feladata az volt, hogy Nagy Lajos Képtelen természetrajz c. 

karcolatgyűjteményének mintájára mutassák be egy állat tulajdonságait. A 
9.c-seknek pedig Örkény mintájára kellett groteszk egyperces novellát írniuk.
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A sün

A sün rovarevő, ami azt jelenti, hogy rovarokat eszik. De annyira nagyon rovarevő, hogy nem 
csak azokat eszi meg, amik berepülnek a szájába, hanem még vadászik is, szóval tényleg eszi 
őket, és nem csak véletlenül lenyeli. A sünök már az Eocén korszaktól kezd-ve vadásztak rova-
rokra, előtte nem tudtak, hiszen még nem fejlődtek ki.
Régen a sünöket sülöknek hívták, de aki kimondta ezt a nevet többes számban, az nagy 
valószínűséggel hazudott, ugyanis általában nem szoktunk nyárson – de máshol sem – sülni. 
A sünök közül a legkisebbek a törpesünök, a legnagyobbak meg azok, amelyek sokat esznek 
és nagyra nőnek. A legártalmatlanabb sün a félelmetes őssün, ami azért ártalmatlan, mert 
már kihalt, így nem árthat. Továbbá van olyan sün, ami nincs is, és az ilyen sün olyan ritka, 
hogy nem hogy nincs, de még csak nem is volt! A sünök legérdekesebb fajtája a fasün, aminek 
kerekei vannak és gyerekerővel működik, általában kör formában mozogva. Ennek a fajtának 
még üzemanyagra sincs szüksége, a felhasználó erejétől és kedvétől függően működik, de 
kültéri használatra nem alkalmas.
A sünök jellegzetes formája a sünforma, aminek rajzolása közben remegett a rajzoló keze, így 
a háta kicsit recés lett. A sünök ezen „recés hátukat” kihasználva tanítják meg az állatoknak, 
hogy ha egy sün az útjukba kerül, akkor jobb nem rálépni, mert még finom falat lehet, ha 
nem lenne olyan recés a háta. A sünöknek továbbá hosszú az orruk, rövid a lábuk és lusták. 
Olyan lusták, hogy csak éjszaka bírnak fölkelni, reggelre pedig máris kifekszenek, ezzel elk-
erülve az iskola fáradalmait.
A Kárpát-medencében található sünök általában barnák. Olyat, aminek fehér a hasa és kev-
ésbé harap, csak boltokban lehet találni, bár természetbúvárok felfedeztek egy vadon élő 
példányt, ami viszont egy telet sem bírt ki, szóval szabadon eresztésük nem ajánlott, mert 
hamar földobják szegénykék a talpukat. Az ilyen sünök, melyek csak boltokban találhatók, 
külföldről vannak importálva.
A sünök orra fekete és nedves, ami azért előnyös, mert ha megfáznak, akkor nem vörösödik 
ki az orruk a nedvességtől, mert már meg van edződve. Szemük – mármint a sünöké – kicsi, 
fekete és a fejük két oldalán helyezkedik el, mint a nyúlnak, bár a sünök nem tudnak elfutni, 
ha szemük ilyen elhelyezkedésén alapuló előnyükkel meglátják a rókát.
A sünök védekezőképessége egyszerű és ösztönös mozgás, amit mindig, mindenhol képesek 
végrehajtani, kivéve amikor nem. Ez a mozgás az összegömbölyödés, aminek során fegyver-
eiket kibiztosítják, vagyis tüskéiket felállítják, mégpedig úgy, hogy izmukat megfeszítik. E 
mozdulat során az imént még sima tüskék olyanná válnak, mintha szöges ágyat játszanának 
egy darabban, de mivel nem játszanak szöges ágyat egy darabban, ezért kizárásos alapon 
védekezést szolgál ez az effektus. Ennek okán használják a fakírok párnának a sünt, mivel 

„Azt, hogy tudjak repülni, akár egy sas.”  (Bogi)
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„Világbékét.” (NÉV )
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még mosni sem kell.
A sün továbbá egy rendőri alakzat, aminek fő célja egy személy biztonságos eljuttatása A 
pontból B pontba.
A sün fészke általában levélből, gallyakból és egyéb nyalánkságokból áll. Látása viszonylag 
gyenge, melyet régi szokás szerint kifinomult hallással és szaglással ellensúlyoznak, szóval 
még fizikából is jók.
A sünök rokonai a sülök. Sünből úgy csinálhatunk sült, hogy nevének harmadik betűjét az 
ABC-ben három hellyel visszaléptetjük. Ettől függetlenül a sünök hasonlítanak a sülökre, mé-
gpedig abban, hogy mindketten tüskések. Rokonai még a tengeri sünök is, melyek viszont 
feltétel nélkül össze vannak gömbölyödve, és fegyvereik is ki vannak biztosítva.
A sünök élettartama fogságban maximum 8-9 év, amely az állat aludni nem hagyásával gy-
orsan csökkenthető.
A sünök fellelhetőségi helye közé tartozik az országút, mivel néha a lakásuk környezete 
magával ragadja őket, ők meg sajnálatos módon az úthoz ragadnak.

Márkus Tamás (7.b)

A notesz

Épp egy tömött buszon utaztam, amikor a mellettem álló virágmintás, hawaii inget viselő, a 
harmincas éveiben járó férfi elkezdett a zsebében turkálni. Jó mélyre lenyúlt a nadrágjában, 
majd előhúzott egy aktatáskás, úgy körülbelül 1538 milliméter magas urat.
– Ma igazán sok helyre kell elmennie: 3-kor ebéd a főnökével, 5-kor el kell hoznia a fiát az is-
kolából, 6-kor füvet kell nyírnia otthon és 8-tól 9-ig pedig brazil szappanoperákat kell néznie 
a feleségével – mondta az aktatáskás a hawaii ingesnek.
– Rendben ott leszek. – Azzal mind a ketten leszálltak a buszról. Egy idős hölgy gorombán 
nézett utánuk:
– Milyen modortalan fickó. Rátaposott a harisnyámra és még elnézést sem kért.
Az idős hölgy is leszállt és soha többé nem láttam.

Vadász Dániel (9.c)



ArAnyköPÉsek
„Mindjárt kijössz felelni, fiam! Olyat kérdezek, hogy én sem értem!”  ( Tarlós Péter)
„Az osztálykiránduláson lesz szabadfoglalkozás is, akkor majd McDonálhattok.” (Molnárné Vámos Katalin)
„Most meghülyültem, vagy miért dobálom ezt a fenyőmagot???”  (Kis Róbert)
„Nem minden témazáróban vannak munkalehetőségek… azaz nem minden városban.” (Sziliné Dienes Irén)
„Az első hang jó volt, utána elkezdtetek énekelni.” (Orosz Erzsébet)
„Hanna, a jegyei változásaihoz képest a hullámvasút sík.”  (Széllné dr. Hajdu Indira)
„Akinek nincs kész, annak áthúzom és ráírom az egyest.” ( Tajtiné Váradi Emőke)
„Gyűjtöm az ellenőrzőket. Ez a hobbim.” (Lőrincz Andrea)
„Az ionok nem ferde hajlamúak.” (Kovácsné dr. Csányi Csilla)
„A lézersugár megvilágítja és érzékeli, hogy most hepe van vagy hupa.” (Gedeon Veronika)
„Még ebben a naptári évben végeztek?” (Gärtner István)
„A heroin fogyasztásánál mindig vigyázni kell.”  (Dr. Fridliné Dr. Lajos Ildikó)
„Nincs is szebb halál, mint a nyelvtanórán szénné égni.” (Simon Péter)
Nagyon várjuk tőletek a rovatba a nyersanyagot az első emeleti, sakktábla alatti postaládánkba vagy 
az arpadlapok@gmail.com címre!!!

Mi tagadás, örömmel fogadtam a szerkesztőség – a legkedvesebb (könnyű(?))zenéim rangsorolására 
vonatkozó – felkérését, gondolván, mily’ dicséretes, hogy a ma középiskolás diákjai (is) élénken 
érdeklődnek igazgatójuk – önmaga által – értékes(nek gondolt és tartott) muzikális gyökerei iránt, s  
ezért e buzgalmuk kifejezésének jutalmaként az ebből/ezáltal megismertek épülésükre válnak. Hama-
rosan rá kellett jöjjek azonban, nehezen avagy egyáltalán nem megoldható feladat teljesítésére vál-
lalkoztam. Nem titkolom, hogy a 60-as évek végén és a 70-es évek elején osztálytársaimmal rajongva 
és egymással versengve kerestük, vettük szalagos magnóra*, majd hallgattuk (elsősorban különféle, 
olykor külföldi rádióadókból) a Beatles, a Rolling Stones, az Illés, a Metró vagy az Omega együttes 
dalait. Az alábbi (leginkább időrendi) lista mégis azokat a – progresszív rock vagy jazz kategóriájába 
sorolható – szerzőket/előadókat és műveket tartalmazza, akik/amelyek – megítélésem szerint – a leg-
nagyobb hatást gyakorolt/ják (mindmáig) rám. Annak érdekében tehát, minden Olvasó részese lehes-
sen az élménynek, javasolom, keresse meg a felsoroltak valamilyen változatát (nagy)szülei lemezei 
között vagy a YouTube-on, majd, ha kedve tartja,  értékelje a hallottakat/látottakat az alábbi címen 
elérhető kérdőíven:
http://href.hu/x/gm30
Pink Floyd – Shine on you crazy diamond
Emerson, Lake & Palmer – Karn Evil 9
Carlos Santana – Samba pa ti
Colosseum – Valentyne   suite
Rick Wakeman – The six wiwes of Henry VIII
King Crimson – Starless
Paco de Lucia, Al di Meola and John McLaughlin – Mediterranean sundance
Solaris – Marsbéli krónikák I-VI.
After Crying – Modern idők
Jan Garbarek – Rites
*A magnetizálás elvén hangfelvételek rögzítésére alkalmas, utazótáska méretű korabeli eszköz, a ti-
zenévesek álma és féltett kincse az említett időben. 

Gyimesi Róbert
Kristóf Petra és Kozák Dóra (10.b)

A legjobb 10
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„Hogy egy olyan világban éljek, ahol minden szép és jó és varázslatos, és minden nap éneklünk 
a pitenapról.” (familyguy)
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A rendőr leint egy kétszázzal száguldozó 
autóst.
– Hová ilyen sietősen?
– Ne is kérdezze, biztos úr! Most lőttem le az 
anyósomat, itt a hullája a csomagtartóban. 
A csőre töltött pisztolyt még nem volt időm 
eldobni, itt van a kesztyűtartóban. A rendőr 
döbbenten előrántja a pisztolyát, a sofőrre 
fogja, a másik kezével meg rádión sürgős 
segítséget kér. Megjön az erősítés.
– Mire fel ez a nagy riadó, őrmester?
– Hadnagy úr, jelentem, ennek az egyénnek 
ott az anyósa lelőve a csomagtartóban, a 
pisztoly meg a kesztyűtartóban!
Átvizsgálják a kocsit, se hulla, se pisztoly, 
semmi különöset nem találnak. Egyszer csak 
megszólal a sofőr:
– Fogadjunk, hogy most még azt is rám akar-
ja majd fogni, hogy kétszázzal száguldoztam!

Egy család új hűtőszekrényt vett. A régit 
kitették a ház elé, és ráírták: „Akinek kell, in-
gyen elviheti.”
A kiselejtezett hűtő még három nap múlva 
is ott állt, senki rá sem nézett. A férj ekkor 

gondolt egyet, és kicserélte rajta a feliratot: 
„Eladó 20 000 forintért.”
Még aznap éjjel ellopták.

Egy idős juhász a réten legelteti a nyáját, 
amikor a közeli országúton egy vadonatúj 
Mercedes tűnik elő a porfelhőből. Az autó 
hirtelen megáll a juhász mellett, a lehúzott 
ablakon kiszól egy öltönyös fickó:
– Uram! Ha megmondom, hogy pontosan 
hány birkája van, nekem ad közülük egyet?
A juhász végigméri a fickót, és rábólint:
– Nem bánom.
A fiatalember kiszáll az autóból, előveszi a 
laptopját, az interneten felcsatlakozik egy 
GPS műholdas navigációs rendszerre, be-
szkenneli a területet, majd nemsokára oda-
fordul az öreghez:
– Pontosan 2714 birkája van.
– Valóban – feleli a juhász –, válasszon egyet 
a nyájból.
Az idegen kiválaszt egy állatot, és beteszi az 
autóba. A juhász utánaszól:
– Ha megmondom, mi a foglalkozása, akkor 
visszaadja a juhomat?
– Persze! Miért ne?
– Maga vállalkozási tanácsadó.
– Tényleg az vagyok. Hogy találta ki?
– Nem volt nehéz. Maga egyszerűen csak 
megjelent itt, holott senki nem hívta. Jutal-
mat akart egy olyan válaszért, amit már 
eleve tudtam, egy olyan kérdésre, amit senki 
nem kérdezett. Ráadásul semmit sem tud a 
munkámról. Na és akkor most visszaadja a 
kutyámat?

nyelvi sarok
“Can you operate a typewriter?”
“Yes, sir, I use the Biblical system.”
“I never heard of that.”
“Seek and ye shall find.”

2011
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„Azt hiszem, csokit. Bár ha valami elvontról van szó, akkor legyen a család egészsége, mert ugye 
az a legfontosabb. És talán időt, sok-sok időt, vagy egy időgépet.”  ( Vivi)



10

Be
sz

ÁM
o

lÓ
XVIII. AMFIteÁtruM kuPA

Juhú, az Amfi Kupa nagykorú lett! Ennek örömére 
már jó korán elkezdtük szervezni a „szülinapi buli-
ját”. Az előkészületek mennyisége még úgy is sok-
kolóan hatott a diákságra (a tudatalattinkra lega-
lábbis), hogy időben nekivágtunk a szervezésnek. 
Úgy hallottam, arról álmodik az ember, ami tudat 

alatt foglalkoztatja, és nekem bizony volt egy 
rémálmom az Amfiról: főszereplői egy üres is-
kola és összesen öt jelentkező... Visszatérve az 
előkészületekhez, szerintem a főszervezőknek 
az Amfi Kupa hetén nem hogy aludni, de még 
enni sem volt idejük, Titter tanárnőt például csak 
csellel lehetett becsalni a tanáriba, hogy egyen 
valamit. 
A főszervezők mellett azért az osztály többi 
tagjának is kijutott a feladatból (persze nem 
olyan mennyiségben). A verseny napja számom-
ra például csokoládévásárlással indult. A nyolc 
doboz csoki és a púpos bevásárlókocsinyi üdítő 
látványa ijesztően hathatott a pénztárosra, lega-
lábbis ezt gondolom abból, hogy megnyomta a 
„pánik gombot”. De nem volt semmi probléma, a 
biztonsági őrrel való rövid beszélgetés végére a 
fiúk már bepakolták az autókba a kisebb medence 
megtöltésére alkalmas mennyiségű zsemlét és 
kólát, amit az áruház támogatásként küldött a 
versenyre. Mire beértünk a suliba, a tájékozta-
tások már jóformán elkezdődtek a regisztráció-
soknak, teremfelügyelőknek és az összes többi 
szervezőnek. Megkaptuk a névtáblákat és az új 
pólókat, aztán nagy sürgés-forgás közepette 11 
óra után már a versenyzők is elkezdtek szivárogni.
50 iskolából közel 320-an vettek részt a verseny-
en. Ezzel új rekordot állítottunk fel az Amfi Kupák 
történetében, hiszen eddig még sosem érte el 
a jelentkezők száma a 300 főt. A versenyzők 12 

órától 75 percen át írták a feladatokat, amely-
eket idén Besnyőné Titter Beáta tanárnő állított 
össze, aztán különféle programokon vehettek 
részt az eredményhirdetésig. Természetesen idén 
is a számítógépes játékoknak volt a legnagyobb 
sikerük, ehhez csak a fizikai- és kémiai kísérletek 
vagy a biológiai bemutató érhetett fel, de azért a 
többi teremben is voltak jócskán, nálunk sem volt 
már üres szék a vége felé. Állítólag a portyának is 
nagy sikere volt, bár Fodor Andris haját senki sem 
tudta megkaparintani, de a portás bácsi feláldo-
zott egy-két tincset a sajátjából.
17 órakor az ajándékhegyek kiosztása előtt 
először Nagy Peti kápráztatta el a közönséget a 
bűvészshow-jával, még a szülők is döbbenten 
néztek össze a papírpénzes mutatványánál, 
hogy „Ezt hogy csinálta?”, aztán Gyimesi Róbert 
igazgató úr tartott szintén nagy sikernek örvendő 
matematikai előadást Karibi kincsek címmel.
A hosszú nap és a sok nagyon hangos, de na-
gyon jó fej gyerek rendesen lefárasztott minket, 
szervezőket, úgyhogy az eredményhirdetések 
után kellemes hasogató fejfájással indultuk 
megünnepelni a verseny sikerét és apró bakijait.

Nagy Réka (11.b)
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Slemmer Ádám (11.c), a Bánffy György országos vers- és prózamondó verseny 1. helyezettje, 
november 12-én a Bánffy Györgyről elnevezett emlékpark avató ünnepségén felkérést kapott 
díjnyertes előadása (Déry Tibor: Szerelem) egy részletének elmondására. A hűvösvölgyi busz- 
és villamos-végállomásnál megtalálható park felavatását megtisztelte jelenlétével Bánffy 
Györgyné és családja, Mádl Dalma asszony és Schmitt Pálné Makray Katalin, a köztársasági 
elnök felesége.

2011
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100 ÉVes eXPeDíCIÓ
300 éve, 1711. november 19-én született az 
első orosz polihisztor, természettudós, író, 
költő, egyetemalapító. nevét és életművének 
egyes elemeit rejtik a fő sorok. 
Az áprilisi szám (szatmári béke) megfejtései: 
szatmárnémeti; Pálffy János; sátoraljaújhely; 
károlyi sándor.
VÍZSZINTES: 1. 100 éve, 1911. december 14-én, a 
függőleges 16. alatti felfedező által sikerre vitt 
expedíció (zárt betűk: D, S, L, E). 13. Kelet-ázsiai 
fa. 14. Német város. 15. Írunk rá. 17. Stroncium 
vegyjele. 18. Olt, népiesen. 20. Kórosan magas 
testhőmérséklet. 22. Nem valódi téli csapadék. 
23. A Mecsek legmagasabb csúcsa. 25. Nem 
mozogni. 27. Kódexmásoló domonkos apáca a 
16. század elején (Ráskai ...). 28. Női név. 29. Az 
USA amerikai-foci bajnoksága. 31. Szövetség. 
33. Római 550. 34. Levágott gabona nyaláb. 36. 
Népszerű báb sorozat címszereplője (... világa). 
38. Eltakar. 40. Páratlan nász! 41. Egyiptomi folyó. 
43. Európai állat (homoki ...). 44. Nyerő kártyalap. 
45. Mértéktelenül iszik. 46. 
Újszerű tevékenységben élen-
járó. 48. Ijedős. 49. Bánat. 50. 
20. századi Rózsa Ferenc-díjas 
író, újságíró (... Pál). 51. Svájci 
folyó. 52. Helyeslés szava. 54. 
Amerikai légitársaság (PAN-
...). 55. Tréfás szólás a kereket 
oldás kifejezésére (Illa berek, 
nádak, ...). 57. Ez. 59. Lóca. 
60. Terbium és oxigén. 62. 
Indián törzs. 64. Saint Chris-
topher mai neve (Saint ...). 
66. Apró skót sziget, királyok 
temetkezési helye. 68. Gyer-
mek mondóka (..., eső ess). 69. 
Borít. 70. A mélybe. 71. Ámít. 
73. Muzsika. 75. Paradicsom.
FÜGGŐLEGES: 2. A napunkat 
indító „esemény”. 3. A mély-
be. 4. Ingadozik, billeg. 5. 
Művészien meztelen emberi 
test. 6. Sír, népiesen. 7. Szük-
ség van rá. 8. Fül jelzője lehet. 

9. Sértetlen. 10. A számítógép egyik adattárolója. 
11. Készül a ház. 12. Ifjú. 13. A függőleges 16. 
alatti felfedező szintén világhírű, 1906-ban telje-
sített expedíciója (zárt betűk: Y, T, Á, Ó, A). 16. 
Világhírű norvég felfedező, leghíresebb sikereit 
a vízszintes 1. és a függőleges 13. sorok rejtik 
(zárt betű: M). 19. Érkezik. 21. Páratlanul zengi! 
24. Az APEH utódja. 25. Meggyőződéssel mond. 
26. Nyelvtani fogalom. 30. Piktor. 32. Az Alpok-
ból való. 35. Félrevezeti (beviszi az ...). 37. Római 
1500. 39. Magasba. 42. Görög eredetű női név, 
jelentése: hajnal. 43. Társaságomban. 44. Bank-
automata. 45. Hurka jelzője is lehet. 47. Despera-
do szám címe. 48. Magas, lombos növény. 49. A 
„gombafejűek”. 51. Kampóra tesz. 53. Enzim a 
májban. 56. Emésztőnedv. 58. Földműves szer-
szám. 61. Árasztá. 63. Napjaink legeredménye-
sebb magyar férfi úszója (... László). 65. Citál. 67. 
Német folyó, Dieznél ömlik a Lahnba. 69. Testrész. 
72. Állóvíz. 74. Nátrium vegyjele. 76. Kettőzve: 
bántás gyerek szava.

Lévay Zsolt
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GÓlyABÁl És GÓlyAhÉt
Az ÁrPÁD GIMnÁzIuMBAn

Október utolsó tanítási napjaiban vette kez-
detét az idén először megrendezett gólyahét. 
Ennek keretében különböző vicces és néha 
bizony nehéz feladatokat kellett a gólyáknak 
megoldaniuk, mint például a tojásőrzés. Min-
den feladatért pont járt, így amelyik osztály 
az egy hét alatt a legtöbb pontot szerezte, az 
lett a győztes. Az első gólyahét-programot 
végül kiélezett küzdelemben a 7.c nyerte.
Majd végre sok próba, szövegírás és ötletelés 
után elérkezett a hét csúcspontja, a gólyabál. 
Elsőként a 7.c léphetett a nagyelőadó szín-
padára, akik egy akciófilmmel és a témával 
egybevágyó folytonos lövöldözéssel, kétfejű 
emberrel és Micimackó betétdallal indítot-
tak. Másodikként a 9.d került sorra egy görög 
drámával. Természetesen az isteneken kívül 
megjelent a görög joghurt, a kukatévé vagy 
tévékuka, gyilkosság (helyszínelőkkel) és az 
elmaradhatatlan Liszt Ferenc. Harmadikként 
a 7.a-sok csillogtathatták meg képességeiket 
és fantáziájukat egy dokumentumfilmmel, 
Harry Potterrel, összekevert műsorral és 
borítékkal, átoperált Michael Jacksonnal és 
a nagy sikerű  „Liszt és diszkó” című táncje-
lenettel. Ezután következett a 7.b osztály 
előadása, amely a Sanyi és a sör (ill. bor) je-
lenetnél szintén elég viccesre sikerült. Majd 
minden osztály elvonult, hogy a zsűri meg-
hozhassa könnyűnek egyáltalán nem mond-
ható döntését.

Amíg a zsűri tanakodott, addig az aulában DJ 
Ólin szórakoztatta főleg a felsőbb éveseket. 
Nagyjából 30 perccel később az osztályok 
kezdtek visszaszállingózni az aulába és né-
hány perccel később már teljes volt a létszám. 
Először a gólyahét eredményét hirdették ki, 
majd a a színdarab legjobb szereplőit díjaz-
ták. S végül eljött a pillanat, amire minden 
gólya várt, a színdarabok eredményhirde-
tése. Ezt a versenyt a 7.a osztály nyerte. Min-
den osztály kapott tortát és oklevelet, s az 
utóbbi egész bizonyosan oszlopos tagja lesz 
az osztálydekorációnak a továbbiakban. Mire 
mindenki megette a tortarészét, lehetőség 
volt házasságkötésre, természetesen csak 
jelképesen. A földszinten ezen kívül volt 
még büfé, mindenféle finomsággal, valamint 
továbbra is bulizhattak a szórakozni vágyók. 
S itt lépett életbe az a szabály, hogy ha valaki 
este 7 után az épületből kimegy, akkor már 
nem jöhet vissza...
Összességében nagyon sikeresnek bizonyult 
a program, ráadásul szinte mindenki sike-
resen beért reggelente negyed nyolcra a 
gólyahét miatt! Izgalommal nézünk a jövő 
évi gólya-rendezvények elébe – hajrá, kedves 
eljövendő gólyák! 

Kriston Lili (7.a)
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DArMstADt
Kis csoport áll a reptéren, kíváncsian és persze 
némi szorongással várva az érkezőket. Ahogy az 
idő múlik, egyre többen leszünk mi, várakozók 
is, akik most valami újjal fognak találkozni. Be-
vallom, bennem is volt némi félelem, mikor arra 
vállalkoztam, hogy darmstadti vendéget foga-
dok. Mi lesz, ha közös érdeklődésünk ellenére 
mégsem jövünk majd jól ki egymással, mi lesz, 
ha rendetlennek tartja majd a lakást, vagy ha 
félreértjük egymást, esetleg megbántom vala-
mivel?
Ezekhez hasonló kérdések kavarogtak a fejem-
ben, amikor a többiek közt állva – akik szintén 
izgatottak voltak – fejem fölé egy A4-es fehér 
lapból rögtönzött „táblát” tartottam, melyen ez 
állt: DARMSTADT. Egy idő után éreztem, hogy 
zsibbad a kezem. Nyugtalanul kérdeztem mel-
lettem álló barátnőmtől, hogy mennyi az idő. 
Mondta, hogy háromnegyed, már húsz perce itt 
kéne lenniük. Késnek.
A tábla már régóta valaki más karját zsib-
basztotta, mikor a kapu mögül egy csapat 
szőke, mosolygós arcú kamasz jött ki hatalmas 
bőröndökkel. Rögtön tudtam, hogy ők azok, 
hisz sokat leveleztem azelőtt a cserepartne-
remmel, aki képet is küldött magáról, ahogy én 
is neki. Míg én az arcokat fürkésztem és próbál-
tam a lányt a sok boldog mosoly között az em-
lékezetemben elraktározott kép alapján meg-
találni, ő máris a nevemen szólítva köszöntött 
és megölelt. Körbenéztem és láttam, hogy min-
denki megtalálta a németjét, indulhatunk haza, 

hisz az igazi kihívás csak most kezdődik.
Hazafelé a kocsiban sokat beszélgettünk a szo-
kásos témákról: milyen volt a repülőút stb. Nem 
volt bőbeszédű, többnyire csak akkor mondott 
valamit, amikor egy kérdésemre válaszolt. 
Témákkal is többnyire mi szolgáltunk, mármint 
a barátnőm és én, többnyire a mellettünk el-
haladó épületek alapján. 
Hazaérve elfogyasztottuk a lecsót, amit a-
nyukám készített, mondván, hogy „egyen va-
lami igazán magyarosat is a gyerek”. Ebéd után 
együtt kipakoltunk, ezzel is oldódott a hangu-
lat. Délután elmentünk a Margitszigetre, ahol 
hosszú sétánk közben megtudtam, hogy az ő 
iskolájukat majdnem háromszor annyian láto-
gatják, mint a miénket, nincsenek osztályok, az 
órarendet pedig mindenki saját magának állítja 
össze, emellett a jegyek helyett pontokat kap-
nak (ezt jó lenne nálunk is bevezetni    ). Hosszú 
sétánk végére szembesültünk azzal, hogy millió 
és egy,  de legalábbis biztosan több közös do-
log van bennünk, mint gondoltuk. Este kocsiba 
ültünk, a szüleim körbevittek minket a kivilágí-
tott Budapesten, ami nekem sokadszorra is na-
gyon tetszett, nem is beszélve cserepartnerem 
lelkesedéséről. E fárasztó nap után mindketten 
fahasábokként dőltünk be az ágyba, hisz más-
napra kellett az erő.
Az ezt követő napok a projektek kidolgozásával 
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és kirándulással teltek. A munkához négyfős 
csoportokra osztottak minket, két német és 
két magyar dolgozott együtt. Nagyon jó volt a 
vendégekkel együtt dolgozni, bár néha hajla-
mos voltam természetemből adódóan mele-
gebb éghajlatra küldeni őket az egész feladat-
tal együtt, csak finoman és nőiesen és persze 
magyarul. Az efféle apróságok ellenére mégis 
sikerült összehoznunk egy egész csinos kis 
prezentációt a magyar és német szokásokról, 
hagyományokról, mellyel nagy sikert arattunk.
A program tíz napjának mindegyikére jutott 
persze kultúrprogram is, mely városnézésben 
és kirándulásokban teljesedett ki. Jártunk a 
Parlamentben, sétáltunk a budai Várban és a 
Halászbástyánál is, ahol fagylalttal a kezünkben 
az utcazenészek muzsikáját hallgatva csodál-
tuk a mesés kilátást, melyről sok szép fotó is 
készült. Hasonlóan a város egyéb nevezetes-
ségeihez, itt is tartott valaki kiselőadást a ven-
déglátók közül, persze német nyelven. Másnap 
a Hősök teréről a Városligetbe vettük utunkat, 
ahol „megnéztük” a Láthatatlan kiállítást, amely 
mindenkinek egyaránt nagy élményt nyújtott.
Esti programként is igyekeztünk mindennap 
valami olyat mutatni vendégeinknek, amivel 
otthon csak ritkán találkozhatnak. Így esett a 
választásunk a táncházra, ahol mindenki na-
gyon jól szórakozott, nem volt hiány sem neve-
tésben, sem tánclépések és magyar népdalok 
tanulásában.
A hétvéget minden cserediák a vendéglátó 
családdal töltötte. Néhányan összeálltunk, 
és tekintettel az október elején igencsak szo-
katlan nyári időre a Széchenyi fürdőre esett a 
választásunk. A pancsolás mindenkinek na-
gyon tetszett, bár német barátaink szerint a 
gyógyvíz igencsak kellemetlen szagú, azaz „es 
stinkt”, ahogy ők mondják. Emellett kipróbáltuk 
az összes szaunát, majd éhesen és fáradtan tér-
tünk haza.
Vasárnap az aktív pihenés kapta a főszerepet, 
családunk Visegrádra tett kirándulást, mely-
nek keretében a Dunakanyar csodálatos lát-
ványában gyönyörködhettünk. Emellett meg-
néztük még az alsóvárat, érmét dobtunk a 
Herkules-kútba, vásároltunk egy-egy bőrszálat 

barátságunk jeléül, hazafelé menet pedig elfo-
gyasztottuk a pizzát, természetesen szalámisat, 
hogy ezzel is bővüljön a megismert hungariku-
mok listája.

A hétvégét követően sem kellett unatkoznunk, 
hisz minden napra jutott valami igazán kü-
lönleges szórakozás. Fürödtünk a Balatonban, 
ahol a hangulat természetesen kárpótolt a hi-
deg vízért. Bejártuk a Skanzent, hogy német 
barátaink is bepillantást nyerhessenek a régi 
korok életmódjába. Vendégeink látogatását 
az esti dunai hajóút zárta, ahol nagyon jól 
éreztük magunkat, beszélgettünk, sütiztünk, 
viccelődtük és a kivilágított Budapest fényeit 
csodáltuk.
Az utolsó napra a búcsúzás maradt. Kikísértük 
cserediákjainkat a reptérre, útravalóként el-
láttuk őket jókívánságokkal, mindeközben 
nem győztük elégszer mondani, hogy várjuk a 
tavaszt, amikor mi repülhetünk hozzájuk!
Hiába volt fárasztó tíz teljes napon át két nyel-
ven beszélni és gondolkodni, azt kell monda-
nom, semmiképp sem érte volna meg kihagyni 
ezt az élményt.

Könnyü Laura (10.c)
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Á r P Á D  G A l É r I A
M o N o G r A M T E r V E Z É S

A monogram a vezeték- és a keresztnév kezdőbetűiből szerkesztett ábra. A monogram-kód egyfajta 
rövidítése a teljes névnek. Csupán két vagy három betű, de mindenki tudja, ha leírva látja a monogram-
ját, hogy ez az ő nevét jelképezi. A monogram valójában egy tömörített energiával bíró jelkép.
A Mária-monogramokkal a katolikus templomokban találkozhatunk. A papság a korai monogramábrázo-
lásokban nemakarta, hogy felületes szemlélődő azonnal felismerje Mária nevét ezekben az ábrákban. 
Ennek egyik oka az a keresztény tanítás, hogy az égiek nem mutatkoznak, és a hívőknek kell saját lelkük-
ben megtalálniuk – jelen esetben – Máriát.

Svarczné Micheller Erzsébet

nadu nikolett (9.d) Mária

hollósi rebeka (9.d)

Czuffer zsolt (9.d)

Válenti kata (9.d)

kovács tamás (9.d)

keglevich Bernát (9.d)


