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és mit kezd a rólunk megszerzett információval. 
Talán azt hisszük, hogy a különböz! profiljain-
kat csak a barátaink nézik, de elképzelhet!, 
hogy egy ijeszt! alak követ minket szobája 
magányából. Sokan erre is úgy gondolnak, 
mintha csak természetfeletti kitaláció lenne, 
de tévednek: aki folyamatosan beszámol az 
életér!l,  arra egy id!  után felfigyelnek a ve-
szélyt jelent! emberek is. Ugyanígy fenyege-
tésnek van kitéve az, aki ötpercenként bejelen-
ti a tartózkodási helyét.
Egy másik hátránya az internetes infor-
mációáradatnak a nagymérték" addiktívsága. 
Többen már annyira függ!i lettek a közösségi 
oldalaknak, hogy egész nap rajtuk lógnak, a 
külvilágot teljesen kizárják. Ilyen szempontból 
valóban igaz, hogy az internet elszigetel min-
ket, de nem is egymástól, inkább a való élett!l. 
Az az érzésem, hogy egyesek legszívesebben 
beköltöznének a monitor pixelei közé, és ki 
sem jönnének többé. Ezeknek az embereknek 
hála, a Facebook és társai lassan baráti körök 
pletykalapjainak szerepét fogják betölteni, 
hiszen számukra természetes, hogy nem csak 
saját magukról, de egymásról is minden újdon-
ságot megosszanak.
Szerintem a legjobb módja, hogy elkerüljük a 
személyes információk túlzott mértékben való 
kiadását az, ha tömören, és csak a legfontosabb 
eseményekr!l számolunk be a nagyvilágnak. 
Nem kell tudnia minden egykori óvodástár-
sunknak, hogy mit reggeliztünk aznap, ahogy 
a szomszéd f!ztjér!l sem kell informálnunk 
a távoli rokonokat. Illetve nem kell minden 
létez! közösségi portálra regisztrálnunk, elég, 
ha csak a nekünk szimpatikus kialakítású és 
közlési formájú oldalakon vagyunk fönn. Így 
sosem válunk „túl sokká”, meg!rizhetjük a való 
világbeli szerepünket, és nem szippant be min-
ket az internetes közösségek mániákus meg-
osztási kényszere.

Garai Luca (9.a)

Mindent megosztunk, mert lehet – de kell is?
Gyakran hallom, hogy a technika és az inter-
net fejl!désével az emberek egyre inkább 
elszigetel!dnek. Szerintem ez nem igaz, s!t 
ellenkez!leg, mindenki egyre több mindent 
oszt meg a világgal. Gondoljunk csak bele, 
tíz évvel ezel!tt például senkinek sem jutott 
az eszébe, hogy kikiáltsa minden egyes ru-
havásárlásának eredményét, ma azonban egye-
sek külön Facebook-fotóalbumot tartanak fenn 
új ruháiknak. Ezzel egy bizonyos szintig semmi 
probléma, hiszen a megosztásra való hajlam-
mal együtt n!tt az emberek egymásra való 
kíváncsisága is. Ám néhányan sajnos túlságo-
san sok információt adnak ki a magánéletükr!l.
A ma létez! közösségi oldalak sokaságának 
köszönhet!en rengeteg módja van a magunkról 
való híradásnak. Szavakban, képekben, de akár 
videóban is kifejezhetjük életünk történéseit. 
Így nem csoda, ha sokan feljogosítva érzik 
magukat, hogy minden egyes mozzanatukat 
megörökítsék. Viszont az, hogy lehet!ségünk 
van a megosztásra, nem azt jelenti, hogy feltét-
lenül muszáj is. Terhel! érzés, ha valakir!l túl 
sokat tudunk.
A személyes „hírek” interneten való közlése 
terén természetesen a hírességek állnak az 
élen. Ez érthet!, hiszen !k is tudják, hogy ra-
jongóik kíváncsiak rájuk, legf!képp a magáné-
letükre. De a sztárok online kitárulkozása miatt 
az átlagemberek is úgy gondolják, a többieket 
ugyanígy érdeklik a velük történ! hétköznapi 
események, úgy hiszik, ett!l !k is sztárokká vál-
nak. Keveseknek sikerül is, de !k, csakúgy, mint 
a zenészek, színészek és társaik, tudják, hol a 
határ magánéletük érdekes és érdektelen tör-
ténései között. Azok, akik még azt is kiírják, ha 
vesznek fél kiló kenyeret, egyszer"en unalma-
sak és fárasztóak.
Amellett, hogy fölösleges, a túlzott megosztás-
nak komoly veszélyei is lehetnek. Hiszen nem 
tudhatjuk, hogy ki figyel minket az interneten, 
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A HÓNAP FOTÓJA

Cégünk reklámja

Áprilisi számunkban egy világítós 
földgömb részlete látható. Hát ez 
mi lehet?
Fotó: Treszkai Anett (13.b)

Ugyanebben a számban Kovácsné 
Keszléri Erzsébet tanárn! gyermek-
kori fotóját láthattátok. Hát ezen a 

képen ki lehet?

Ha bárki lehetne a tanárod – akár még kitalált személy is – bármilyen tantárgyból, kit válasz-
tanál?

FOTÓ
2012.
MÁJ.

A hónap kérdése

T#letek is várunk a rovatba nehe-
zen felismerhet# fotókat!

2006. december 7-én Terry Brookham, egy 30 éves gyakorlattal rendelkez! magánpilóta az 
éjszakai fel- és leszállásokat gyakorolta Colorado Springs közelében, amikor váratlanul leállt 
a Piper típusú gépének motorja. Vitorlázva kényszerleszállást kísérelt meg az éjszakában, 
mely ezen a fán végz!dött. A pilóta egy kisebb karcolással megúszta az esetet.
fotó: http://iho.hu/hir/igazi-baleset-hamis-kep-111109



„Rambo biztos kemény tesitanár lenne...” (névtelen)4

KÉRDEZD MÁSKÉNT!
Gyimesi Róbert igazgató úr

Ebben a hónapban volt szerencsénk magával az 
Igazgató úrral interjút készíteni és nagyon örülünk 
annak, hogy szívesen vállalta ezt a feladatot és na-
gyon kedvesen fogadott minket irodájában. Érde-
kes válaszokat adott kérdéseinkre és ezeknek egy 
rövidített változatát most ti is elolvashatjátok. Jó 
szórakozást hozzá!
– Miért ezt a szakmát választotta?
– A családomon belül többféle törekvés volt, 
például a m"szaki életben dolgozó nagyapám 
mérnöknek szeretett volna látni, de a szüleim rám 
bízták a döntést. Voltak félelmeim, hogy felvesz-
nek-e az ELTE matematikus szakára, mert ide an-
nak idején nagyon nehéz volt bekerülni, viszont 
matek-fizika szakos tanárnak körülbelül 120 em-
bert vettek fel, ezért az biztosabb volt, így hát oda 
jelentkeztem. Felvettek az egyetemre és aztán 
egyre többet jártunk hospitálni, különféle isko-
lákban tanórákat látogatni, ami nagyon tetszett. 
Ezzel pedig el is d!lt, hogy tanár leszek.

– Hogy lett Önb#l igazgató?
– Az iskola fenntartója, jelen esetben a III. kerület 
önkormányzata meghirdeti ezt a lehet!séget, ha 
az el!z! igazgató mandátuma lejár, és akkor bárki 
(aki rendelkezik tanári diplomával és elegend! 
szakmai tapasztalattal) jelentkezhet egy pályázat-
tal a felszabadult állásra. A választásba a szül!k, 
tanárok és diákok is beleszólhatnak, de a végs! 
döntést a képvisel!testület hozza meg. Az akkori 
igazgatón! Száva Gézáné 1992-ben nevezett ki 
igazgatóhelyettesnek azzal a céllal, hogy amikor 
nyugdíjba megy, én vegyem át a helyét. És tény-
leg beavatott sok mindenbe, olyasmibe is, amibe 

nem is volt neki feltétlenül szükséges, és amir!l 
senki más nem tudott, s!t az utolsó évében a fon-
tosabb döntésekbe is bevont. 1996-ban, mikor 
visszavonult, akkor zökken!mentesen megkap-
tam az igazgatói állást. 
– Az igazgató munkája, mennyivel nehezebb 
vagy másabb, mint egy általános tanáré? 
– Huh... hát elmondhatatlanul. Ez persze nem 
azt jelenti, hogy hihetetlen mennyiség", telje-
síthetetlen munkára kell gondolni, de tényleg sok-
kal nehezebb és másabb is. Hiszen azért, hogy itt 
több mint 600 diák tanuljon, körülbelül 50 tanár 
tanítson és még sok más ember itt dolgozzon, 
ezekért mind az igazgató felel!s. Ezt leginkább 
a szül!vé váláshoz tudnám hasonlítani, mert na-
gyon hasonlót éreztem, mikor az els! gyerme-
kem megszületett: hogy az életem most nagyon 
megváltozik, és hogy van valami, amir!l nekem 
kell gondoskodnom, mert arról senki más nem 
tud. Na ilyen érzés volt, mikor igazgató lettem, 
mert err!l az iskoláról is nekem kell „gondos-
kodnom”. Rengeteg feladatom van, amit csak én 
tudok elvégezni, és akármennyire is szeretném, 
nem ruházhatok át senkire, mert az olyan lenne, 
mint ha a gyerekemet a szomszéddal pelenkáz-
tatnám be. Az igazgató minden tanár munkáját 
figyelemmel követi, és átérzi, és mondhatjuk úgy, 
hogy neki egy szavalóversenyben vagy egy Amfi 
kupában is sok energiája van, persze nem annyi, 
mint a szervez! tanároknak, de sok. És az igazgató 
ugyanígy meg kell jelenjen a kórus fontosabb fel-
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5„Sheldon Coopert az Agymen!kb!l, fizikatanárnak – habár valószín"leg úgy végképp nem 
érteném a fizikát...” (reménytelen)

lépésein, és így tovább. Ez jó dolog, szeretem, 
csak hát fárasztó.
– Mit szeret a legjobban a munkájában?
– Nem tudok így külön kiemelni semmit. Pél-
dául én még mind a mai napig nagyon szívesen 
járok be órát tartani (talán ez is a kedvencem), 
szeretem a kollégáimat, szeretek velük dolgozni... 
Nagy felel!sség ez a munka, az biztos. És ha nem 
számítjuk az ebédl!ben dolgozó Marosvölgyi 
tanárn!t és a könyvtárban tevékenyked! Bertha 
tanárn!t, aki ugye már nem tanít, akkor nekem 
a leghosszabb az árpádos múltam az iskolában 
tanítók közül. Ez alatt az id! alatt volt szerencsém 
sok mindent kipróbálni, és szinte mindet sze-
rettem is csinálni. Amit még így egy kicsit jobban 
kedvelek, azok az iskolai programok, rendezvé-
nyek megszervezése, az izgalmas feladat.
– Ha választania kéne egy másik szakmát, ak-
kor mi lenne az?
– Én talán már túl vagyok azon a koron, hogy 
ilyesmin gondolkodjak. :) De ha komolyan el-
gondolkozom a kérdésen, még akkor sem tudok 
egyértelm" választ adni. Bár mikor középiskolás 
koromban voltam egy pályaválasztási tanácsadá-
son, akkor a tanári pályán kívül még ajánlották az 
újságírást és a kertépítést, kerttervezést is. És nem 
tudom, hogy miért, de nekem ez utóbbi szakma 
kifejezetten rokonszenves, persze nem lett bel!le 
semmi. Amivel még esetleg foglalkoznék, az a 
számítógépeken való szöveg- és kiadványszer-
kesztés. Hogy érthet!bb legyen, mire gondolok, 
például ilyen volt, mikor az Árpád Gimnázium ki-
adott matematikai példatárat, abban is segédkez-

tem és élveztem a dolgot.
– Milyen hobbijai vannak a Tanár úrnak?
– A hobbijaim nagy része összekapcsolódik az 
iskolával. Nagyon szeretek a GeoGebra nev" 
matematikai segédprogrammal mindenféle be-
mutatókat, illusztrációkat, animációkat csinálni. 
Szívesen hallgatok zenét, f!leg jazzt (ld. az is-
kolaújság egy korábbi számát). Nagyon szeretek 
még a Honfoglaló elnevezés" internetes játék-
kal játszani. És büszkén mondhatom, hogy – a 
gyroscop ál/fed!név alatt – ebben a játékban 
több mint 7600 JEP-pemmel elértem a kék csillag 
min!sítést, ami nagy szó, hiszen bíbor csillagos 
játékos csak néhány akad. Jó játéknak tartom. És 
bár ez nem hobbi, de igyekszem minél több id!t 
tölteni az unokáimmal. Ez a nagypapai „státusz” 
jobb, mint a szül!i, mert ebben sokkal inkább 
dominál pl. a közös játék öröme, mint a gyermek-
nevelés különféle gondjai.

– Mi lenne az a három dolog, amit magával 
vinne egy lakatlan szigetre?
– Egy zenelejátszót nagyon szívesen magam-
mal vinnék, csak az az a baj, hogy egy (rövid) 
id! után nem lenne energia, amivel m"ködtetni 
tudnám. De ha csak olyan dolgot viszek magam-
mal, ami megengedhet!, akkor vinnék magam-
mal egy könyvet mindenképpen. Vinnék még egy 
segédeszközt, amivel további szerszámokat tud-
nék készíteni. És jó lenne, ha nálam lenne ezen a 
szigeten egy olyan kedvenc tárgyam, amihez sok 
emlék f"z, hogyha honvágyam támad, ez egy ki-
csit megvigasztaljon és eszembe juttassa a szép 
pillanataimat. Ez egy jó hármas szerintem. 
– Nagyon köszönjük a beszélgetést!

Surek Emese, Üveges Regina (8.b)

TANÁRI INTERJÚ
2012
MÁJ.
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– De hát miért üljön oda? – kérdezte meg az anya a férjét!l.
– Azért, mert én nem vagyok hajlandó ezzel egy asztalnál enni.
A fiú leült az ablak mellé és ott kanalazgatta tányérjából a vacsoráját.
– Most pedig gondolkodj el azon, mit tettél. Nézd a házakat! Szerinted bármelyikben is lakik hozzád 
hasonló semmirekell!?
De akkor ! már nem hallgatott apjára, csak könnyes szemmel végiggondolta tettét: lopott. Méghozzá 
id!sebb testvérét!l. A lopás b"n és ezt ! is tudta, ám akkor, abban a rettenetes pillanatban ez nem za-
varta. Azóta képtelen volt értelmesnek t"n! választ adni tettére. Még azt se igazán értette, hogy derült 
ki az egész. Aznap este alig evett valamit, pedig máskor jó étk", vidám fiú volt, aki szinte mindent 
megevett, ami távolról is ételnek t"nt.
Visszaballagott a szobájába. Kinyitotta az ajtót és egy pillanat alatt csontig ható hideg rázta meg. Az 
ablak nyitva volt. A szoba akár egy jégverem, talán még annál is hidegebb. A sarokban az óra mutatója 
alig járt már. Lehet, hogy megfagyott?
– A mi fiúnk... – hallotta lentr!l, és inkább becsukta az ajtót, csak ne kelljen hallania a mondat folyta-
tását. Habár ez sovány vigasz volt, ugyanis pontosan tudta, mit mondtak odalent róla. Ennyi! Vége! Nem 
bírta tovább elviselni a gondolatot, hogy ! a család fekete báránya. Habár, ha jobban belegondolt, min-
dig is az volt. Soha, senki sem állt ki mellette. A bátyja szorgalmas, kitartó, közkedvelt volt, ellentétben 
vele. Nincs mit tenni, valahol új életet kell kezdeni.
Azzal kimászott az ablakon, leugrott a kertbe és útját a kihalt, sötét utca felé vette. 
Egy teljes napon keresztül bujdosott, tévelygett a város utcáin. A nyugodt, békés családi hangulatot, 
melyet egykor otthon érzett, felcserélte egy hatalmas, elhanyagolt, labirintus-szer" lakásra, melyben 
minden jöttment vendéget fogadnia kellett. Ám ezek a vendégek nem tisztelték a házigazdát. Lenézték 
!t. Gy"lölettel nyúlt a zsebébe, ahol megtalálta a hitvány bankókat, melyek nyomorba taszították !t.
– Remélem, most már látod, te marha, hogy semmi értelme nem volt ennek. Látom...
Azzal a földre hajította a bajok okozóját. Zöld színével a porban akár kisebb kígyó is lehetett volna. Este 
volt és hideg. A fiú leült egy sötét utcába és várta a napkeltét. De az nem jött. A fiú arcára ormótlan, 
kényszer" vigyor nehezült. Végigtekintett „lakásának” szobáján:
– Bárcsak otthon lehetnék! Olyan éhes vagyok. Bárcsak megettem volna a vacsorámat!
Még egyszer körbenézett. A rengeteg mosdó helyett, melyek a házak sarkainál álltak, inkább éléskam-
rát látott volna ott szívesen. Aztán végül elaludt. Másnap reggel felkelt. Két férfi vette !t közre. #k még 
aludtak. Az egyik még az este folyamán, egy keresztet rajzolt maga elé a porba. Nyilván unatkozott. 
A fiú felnézett. Bátyja állt el!tte Felsegítette !t. Miután a fiú felállt, bátyjára nézett, aki csak ennyit 
mondott:
– Megbocsátok.
– Köszönöm – hebegte könnyes szemmel, és egymás vállára borultak.
– Most pedig induljunk haza.
Visszasétáltak az utcához, ahonnan egykor elindult. Megálltak egy öreg bérház el!tt. A fiú benézett az 
egyik földszinti ablakon át egy lakásba. Itt lakott. Kétségtelenül.      

Vadász Dániel (9.c)

„A Doktort, történelemtanárként. # úgyis tud mindent.” (beatles)
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A tékozló fiú
A 9.c osztály feladata az volt, hogy Pilinszky János A Tékozló fiú keresése című  versét felhasználva írjanak 
egy karcolatot.
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„Peter Griffin a Family Guy-ból lenne a legjobb osztályf!nök.” (amadárazász)

2012
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Tegnap megint kiesett valaki a VV122-b!l. Te is 
tudod, én is tudom, mindenki hallott róla. De a 
többségnek fogalma sincs, hogy ki is volt ez a va-
laki, honnan jött és miért távozott. Engem nem is 
igazán hoznak lázba a valóságshowk.  De vajon 
ha a kiesés azt is jelentené egyben, hogy az illet! 
halott? Ha a versenyz!kr!l mindenki tudná, hon-
nan jöttek? Ha tudnánk, hogy az, aki utolsónak 
marad, az egyetlen lesz, aki visszatér a szerettei-
hez?

Az éhez!k viadala az ellentétek világában játszó-
dik, a jöv! Amerikájában. Az egyik fél szín-
pompás, fényes, modern, míg a másik fakó, kopott 
és öreg. Körülbelül száz évvel ezel!tt felkelés 
tört ki a rendszer ellen. A lázadást leverték, de 
emlékét még mindig !rzi egy véres hagyomány. 
A huszonnégy büntetett tartománynak egy ti-
zenkét és tizennyolc év közötti fiút és lányt kell 
elküldenie az éhez!k viadalára.  Van, ahol a fia-
talokat eleve erre a megmérettetésre képezik ki, 
!k önként jelentkeznek a dics!ség reményében. 

FILMAJÁNLÓ – AZ ÉHEZ!K VIADALA

A legtöbb tartományban azonban reménykednek, 
hogy soha nem kerülnek a „kiválasztottak” közé.  
A tizenkettes körzet bányászattal foglalkozik. Egy 
balszerencsés sorsolás után – hogy húgát mentse 
– Katniss Everdeen önként jelentkezik a feladatra, 
hogy a nagyvárosba utazzon, és akár az életével 
fizessen. A világ, amiben eddig élt, gyökeresen 
megváltozik. A manipulatív, cenzúrázott média 
eszköze lesz és ahhoz, hogy ett!l megszabadul-
jon, ölnie kell. Ellenfelei gyermekek, barátok, akár 
szerelmek is lehetnek. Katniss viszont bármire 
képes, hogy visszatérhessen testvéréhez.
Mindenkinek ajánlom ezt a filmet. Az effek-
tek hatásosak, a zene egyedi, a szerepl!k pedig 
igazán !szintén játszanak. Mivel hosszú és kicsit 
felkavaró film, azt javaslom, hogy ne egy év végi 
témazáró dolgozat el!tt nézzétek meg.

Benyó Réka (12.d)

Színes, feliratos, amerikai sci-fi akciófilm, 142 perc. 
Rendező:   Gary Ross. Szereplők:   Jennifer Lawrence 
(Katniss Everdeen), Josh Hutcherson (Peeta Mel-
lark), Elizabeth Banks (Effie Trinket), Liam Hems-
worth (Gale Hawthorne).



ARANYKÖPÉSEK
 „Ne magadat bámuld, az kevésbé érdekes!” (Gärtner István)
„Ti mit nyaralásztok itten?” (Sztojcsevné Fekete Mária)
„Ez nagy jegy, Tanárn!?” „Ez egyes!” (Németh Anna)
„Azt tudtuk, hogy ha a Gábor felel, akkor hideg kaja, hálózsák...” (Koncz Levente)
„Abba gondolj bele, hogy befogod a szád!”  (dr. Szendi Emma)
„Szex is lesz, ne aggódj!” (Sziliné Dienes Irén)
„A számból vetted ki a szót. Illetve a krétámból.”  (Gedeon Veronika)
„Úgy veszem észre, kicsi a nézettségem.”  ( Varga Júlia)
„Tanárn!!...” „Várj, most nem vagyok elérhet!...” (Kocsis Ágnes)
„Nem rendeltetésszer" használata a pontynak, ha felemeled és széllel szemben futsz vele.” 

( Tarlós Péter)
„Zavarok, gyerekek? Már ti is beárpádultatok!” (Orosz Erzsébet)
„Dávid, kapcsold be magad valahol!” (Sztojcsevné Fekete Mária)
„Egy n! sose megy az asztal alá józanul.” ( Varga Júlia)
„Tipikusan szelvényezett állat a HÉV.” ( Tarlós Péter)
„Elszállsz, mint a sóhaj!” (Gärtner István)
Nagyon várjuk t!letek a rovatba a nyersanyagot az els! emeleti, sakktábla alatti posta-
ládánkba vagy az arpadlapok@gmail.com címre!!!

Három éves A legjobb 10 rovat. Kíváncsiak voltunk, hogy Számadó László tanár úr, akit!l az 
els! listát kaptuk, most milyen zenéket helyez a legjobbak közé:
„Gyorsan elszaladt ez a három év! Továbbra is tetszik az akkori tíz dal, de örömmel mondok 
továbbiakat. A korábbi kedvenc el!adókat új dalokkal (1.), és a régi dalokat új el!adókkal (4.) 
is szívesen meghallgatom. Van olyan dal, amelyik fájdalmas emléket fogalmaz meg (8.), ezért 
került a tízbe. Van, amelyik egy szép geometria feladat születését juttatja az eszembe (3.)!!!”

1. Ákos: El!kel! idegen
2. Ágnes: A szeretet himnusza
3. Ákos és Veca: Érint!
4. Keresztes Ildikó: Hazám
5. Kormorán: Álmodj álmot álmodót
6. KFT: Tea
7. Cseh Tamás: Csönded vagyok
8. Edda: Csendes ember
9. Beatrice: Azok a boldog szép napok
10. P. Mobil: Menj tovább

Kristóf Petra és Kozák Dóra (10.b)

A legjobb 10
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„Stefan vagy Damon Salvatore a Vámpírnaplókból biztos jó töritanárok lennének...” (P)
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VICCEK
Iskolai folyosón.
– Van házid?
– Van. Töltsek?

Beszorul a kamionos a híd alá. Arra jár egy 
rend!r.
– Na mi van, beszorultunk, beszorultunk?
– Nem. Hidat szállítok!

Orvos a betegnek:
– Nem vagyok teljesen biztos, csak feltétele-
zem a panaszainak az okát. Valószín"leg az 
alkohol a hibás.
– Semmi baj, doki, majd visszajövök, ha józan 
lesz.

Egy paraszt vesz egy Mercedest. Sokat 
mérgel!dik az extrákért fizetend! felár miatt. 
Nem sokkal kés!bb vesznek ett!l a paraszttól 
egy tehenet. A paraszt a következ! számlát ál-
lítja ki:
– 1 tehén (alapmodell): 900 $ 
– Paták (párosujjú, négyévszakos): 70 $
– Kétszin" (fekete/fehér) felár: 150 $ 
– Kétkörös fékrendszer (els! és hátsó): 30 $
– Marhab!r huzat: 50 $ 
– Légycsapó, félautomata: 20 $
– Tejtartó nyári és téli üzemre: 50 $ 
– Többhangú hangjelz!: 25 $
– 4 lefejt! szelep: 12,50 $/db, 50 $ 
– Becsukható halogénszemek: 50 $

– 2 lökháritó, szaru: 17,50 $/db, 35 $ 
– Vegyes üzem" tápanyaglebontó: 150 $
– Trágyázó berendezés (bio): 60 $ 
Teljes tehén a kivánt kivitelben: 1640 EUR

– Áll egy tehén a buszmegállóban. Ha megjön a 
busz, hova fog felszállni?
– ???
– Legel!re.

– Nagy, foltos és el!l-hátul vérzik, mi az?
– Boci, boci tarka, se füle, se farka.

A tehén bonyolult állat, de én megfejtem

Két tehén beszélget:
– Hallottál arról az új betegségr!l, amit!l a te-
henek meg!rülnek? Kergemarha kór vagy mi.
– Igen. Még szerencse, hogy mi pingvinek va-
gyunk.

Nyelvi sarok
Q: What do cows do for entertainment?
A: They go to the mooooovies.

2012
MÁJ.

„Channing Tatum-ot tánctanárnak.” (stepup)
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MÉLYFÖLDT!L A FELFÖLDIG
Március utolsó napján több mint harminc 
árpádos diák indult meghódítani a skót 
Felföldet. A programot Széllné Hajdú Indira 
tanárn! szervezte, mellette K!rösmezei Sa-
rolta és Sziliné Dienes Irén tanárn!k voltak 
a kísér!ink. 
Csoportunk Ausztrián és Németországon 
keresztül jutott el Amszterdamba. Talán az 
volt a legfelt"n!bb, hogy milyen sok ott a 
biciklis: szinte megbénítják a forgalmat. A 
Van Gogh Múzeum után egy kisebb sétaha-
józáson vettünk részt, mely Amszterdam 
egyik csatornahálózatán vezetett végig. 
Megnéztük a legkeskenyebb házat, mely 110 
centiméter széles. Elgondolkodtató, hogyan 
s miként lehet ott élni... A látványos séta 
és egy csöpp szabadid! után máris a komp 
felé tartottunk. Egyeseknek – így nekem is – 
igen izgalmas, vagy inkább szokatlan volt a 
rendszer, ahogy felszálltunk a fedélzetre. Egy 
névre szóló kártyával mindenki beléphetett 
a kabinjába. 
Kíváncsian indultam el felfedezni a hajó min-
den zugát. Lejutottam arra a részre, ahova az 
autóbuszunk és más kocsik kerültek. Majd-
nem belopóztam a gépházba is, de ott ta-
lálkoztam egy munkással, aki felzavart. Kár-
pótlásképp felmentem a tatra fotózni néhány 
vitorlázó sirályt. Versenybe szálltam egy 

másik fotóssal a legjobb helyért, ahol egész 
közel kerülhettem két madárhoz. Az úton a 
hullámok fel-le ringatták a hajót, megviselve 
ezzel néhány utas gyomrát. Másnap kikötöt-
tünk Anglia partjainál, Newcastle-nél, ahon-
nan egyenes út vezetett Skóciába. 
Els! utunk Skócia legnagyobb lakott kas-
télyába, a Floors Castle-be vezetett. Majd 
megnéztük, hogyan készül a whisky a Glenk-
inchie desztillálóban. Délután Edinburghban 
sor került a családokkal való találkozásra, 
mely mindenkit lázba hozott. Vendéglátóink 
nagyon különböz!ek voltak, de mindenki 
kedvesen, egyesek talán szigorúbban, mások 
több humorral fogadták a tanárokat, diáko-
kat. Mi egy id!sebb házaspárhoz kerültünk, 
ahol volt öt kutya, két macska, két tengeri-
malac, egy papagáj és egy unoka, Lucas, 
aki szívesen bökdöste valamelyikünket egy 
karddal vacsora közben. A macskák szinte 
folyamatosan aludtak, a malacokat egyszer 
sem láttuk, az öt kutya tündéri volt! A pa-
pagáj pedig csak ült szép csendben a kalit-
kájában. 
Edinburgh, a k irályi  f!város igen szép lát-
ványt nyújtott a jéges!, hófúvás és szélvihar 
ellenére. Láttuk a koronázási ékszereket, a 
koronázási követ (Stone of Scone), a Mons 
Meg óriáságyút. Szabadid!nkben volt id! 
meglátogatni az Írók Múzeumát, a Játék-

„Dr. House-t, filozófiatanárnak, mert érdekesen áll hozzá a dolgokhoz.” (Zs)

2012
MÁJ.
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„Jack Black-et választanám, zenetanárnak. Izgalmas lenne, az egyszer biztos.” ( T )

2012
MÁJ.

múzeumot, a Nemzeti Galériát és vásárolhat-
tunk a Princess Street-en. 
Másnap korábban indultunk a Loch Ness-
hez, mely fantasztikus élmény volt. Sajnos 
a szörnyet nem láttuk, de a táj szépsége 
kárpótolt érte. Szili tanárn!vel arra gondol-
tunk, hogy tervezhetnénk egy hétvégi túrát 
a természetjáróknak a Glencoe szorosba. Jó 
id! esetén túrázhatnánk a hegyoldalban ta-
lálható vízesésekhez is. 
Dundee-ban megtekintettük Scott kapitány 
hajóját, a Discovery-t. Visszafele még megáll-
tunk Skócia legszebb tengerparti városában, 

St. Andrews-ban. A skót “Szentendre” Skócia 
legrégibb egyetemi városa és a golf !shazája. 
Másnap egy St. Abbs nev" kis halászfaluban 
sétáltunk, ahol akkákat láttunk. A parton sé-
tálva igencsak elcsodálkoztunk: hogy kerül-
nek ide pingvinek? Ezek a madarak ugyanis 
küls!re nagyon hasonlítanak rájuk. Skóciai 
kirándulásunkat a határtól nem messze álló 
angol Banburgh Castle megtekintésével zár-
tuk. 
Kora este szálltunk ismét kompra, és éjszaka 

utaztunk vissza Hollandiába. Utolsó progra-
munk Utrecht, a híres iskolaváros felfedezése 
volt. Kimerülve, mégis szép emlékekkel gaz-
dagodva néztünk a másfél napos buszút 
elébe. Végül vasárnap reggel fél nyolckor is-
mét viszontláthattuk szüleinket. 
Köszönjük Hajdú Indira tanárn!nek a kiváló 
szervezést, Gyimesi Róbert igazgató úrnak 

pedig azt, hogy lehet!vé tette számunkra ezt 
a kalandokkal teli, csodaszép utazást. Bízunk 
benne, hogy egy év múlva Anglia ismét vár 
minket.

Kővári Boglárka (9.a)

Impresszum
Az Árpád Gimnázium iskolaújságja, VII. évfolyam, 7. szám. Megjelenik: tanévente hétszer. Email:          
arpadlapok@gmail.com. Írták, rajzolták, fényképezték: Bajcsai Flóra, Benyó Réka, Czigány Márkó, Fe-
hér Bálint, Holczer Sára, Garai Luca, Kovács Rebeka, Kozák Dóra, Könny" Laura, K!vári Boglárka, Kristóf 
Petra, Lévay Zsolt, Pádár Péter, Pró Krisztina, Surek Emese, Svarczné Micheller Erzsébet, Szabó Bor-
bála, Treszkai Anett, Üveges Regina, Vadász Dániel, Varga Flóra. Design és tördelés: Zisis Christoforos. 
Felel#s tanár: Koncz Levente. Nyomdai kivitelezés: OBR2000 Kft. Felel#s vezet#: Kutrovich Zsolt.        
A címlapon: Március Nagy durranás (fotó: Pró Krisztina, 11.d).
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100 ÉVE SZÜLETET T OT TLIK GÉZA
100 éve, 1912. május 9-én született a 20. száza-
di magyar próza kiemelked# alakja, a Kossuth-
díjas író, m$fordító Ottlik Géza. Irodalmi 
munkássága mellett világhír$ bridzsjátékos és 
szakíró is volt. Öt m$vének a címét rejtik a f# 
sorok. 
Az áprilisi szám (100 éve született Örkény Ist-
ván) megfejtése: Lágerek népe; Macskajáték; 
Tengertánc; Tóték; Babik.
VÍZSZINTES: 1. Ottlik Géza 1941-ben, a Nyu-
gatban megjelent kisregénye (zárt bet$k: H, J, 
K). 13. Er!sen kívánó. 14. Szerkezet megszorul. 
15. Helyes. 16. Ünnepélyes hangú költemény. 18. 
Vágó eszköz. 19. Egylet egyede. 21. Anekdota. 
23. G!zfürd!. 25. Egykori svéd zenekar. 27. Szó-
faj. 29. Hamis. 30. Párosan nyer! 31. Kódexmásoló 
domonkos apáca a 16. század elején (Ráskai ...). 
32. Hírhedt náci szervezet. 33. Taszít. 35. Dél-
amerikai állat. 36. Az izmot rögzíti a csonthoz. 
37. Feltéve. 38. Az el!z! esztend!. 39. Foci is van 
ilyen! 40. Legismertebb m$vének, az Iskola a 
határon cím$ regénynek az els#, visszavont és 
átírt változata. 43. Tamási Áron 
trilógiájának címszerepl!je. 45. 
Híres angol kocsmafajta. 46. Lángol. 
47. Igazgató röv. 48. Zörej. 49. Pest 
megyei város. 50. Azok a szemé-
lyek. 51. Zamata. 52. Törökország 
autójele. 53. Rendfokozat el!tagja 
lehet. 54. Légiposta (... mail). 56. 
Garantál. 57. Délben étkezik. 60. 
Isten cigány nyelven. 62. Szélesre 
nyit. 63. Vízparti növény. 65. Zselé. 
66. Oroszország leghosszabb folyó-
ja. 67. Lassacskán. 70. Házi feladat. 
72. Ottlik 1969-ben megjelent el-
beszéléskötete (zárt bet$k: M, N).
FÜGG!LEGES: 1. Kényszer$ hall-
gatása után 1957-ben megjelent 
kisregénye (zárt bet$k: H, N, 
H, K). 2. Régi "rmérték. 3. E na-
pon. 4. Papír munka helyszíne. 
5. Édes mártás. 6. Azonban. 7. 
Terrorelhárítási Központ rövidí-
tése. 8. Lángolás. 9. Kézi aratás 

szerszámai. 10. Indíték. 11. Szatmár román neve
(... Mare). 12. Neki présel. 17. A modern kor esz-
közeit nem használó konzervatív keresztény 
gyülekezet tagja. 20. 1983-ban feleségével,                     
Debreczeni Gyöngyivel közösen megjelentetett 
népmese-átdolgozások kötete (zárt bet$k: Ó, 
E, N). 21. Magyar király 1041-1044 (... Sámuel). 
22. Ezüst vegyjele. 24. Alumínium vegyjele. 26. 
11 Oscar-díjat nyert film (... Hur). 28. Imént. 32. 
Maró vegyület. 34. A tulajdona. 35. Hízelg! ked-
vesség. 37. „... zsarnokság van, ott zsarnokság van” 
(Illyés Gyula). 38. 3. kerület. 39. Kevélység. 40. 
Fehér ital. 41. Tavaszi hónap rövidítése. 42. Lyuk 
a hajó fenekén. 44. Durva. 47. Szópótló szó. 49. 
Fülsiketít!en. 50. Id!s. 51. Járom, hám. 53. Juttat. 
55. Id!sebb, rövidítve. 56. Kényeskedve lépked. 
58. Sportoló jutalma. 59. Rendhagyó szovjet 
háborús film (Jöjj és ...!). 61. Személyével, régie-
sen. 64. Néz – angolul, vagy tenger – németül. 66. 
Indítéka. 68. Gabon és Olaszország autójele. 69. 
Páratlan néni! 71. Latin önéletrajz, röv.

Lévay Zsolt
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MÁJ.

„Shakespeare-re kíváncsi lennék, mint irodalomtanár.” (L)
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Az alábbiakban összefoglaljuk a 2011/12-es tanévben 
született, már ismert országos szintű versenyeredmé-
nyeinket.
ANGOL NYELV
Az országos verseny dönt!jébe jutottak: Garai 
Luca és Kovács Rebeka (9.a), Gaál Gusztáv és Jóni 
Dániel (10.a), Ohno Naoki (10.c). Felkészítő tanár: 
Gergely Jánosné, Kárpáti Attila és Tamásné Hantos 
Gabriella.
BIOLÓGIA
Árokszállásy verseny: 6. helyezett Nagy Dániel 
(9.a). Felkészítő tanár: Sziliné Dienes Irén.
ÉNEK
Tiszán innen, Dunán túl népdaléneklési verseny 
országos kiemelt arany min!sítés Holló Noémi 
(11.d), arany min!sítés Vadvirág énekegyüttes: 
Siklós Csenge (7.c), Varga Flóra (8.c), Holló Noé-
mi, !ri Annamária, Pittner Fruzsina, Pró Krisz-
tina, Szabó Borbála (11.d), Paulik Rita (12.b). 
Felkészítő tanár: Orosz Erzsébet.
FIZIKA
Öveges verseny 6. helyezett Szépfalvi Bálint (8.b), 
15. helyezett Hepke Alajos (8.b), 18. helyezett Tóth 
Zsombor (8.c), 22. helyezett Bencsik Bálint (8.b). 
Felkészítő tanár: Gärtner István és Nagy Attila.
FÖLDRAJZ
OKTV 9. helyezett Ludas Dániel (12.b), 27. hely-
ezett Kiss Dániel (11.b). Felkészítő tanár: Nánay Mi-
hály és Sziliné Dienes Irén.
INFORMATIKA
Nemes Tihamér OKSzTV 14. helyezett Bencsik 
Bálint (8.b). Felkészítő tanár: Sztojcsevné Fekete 
Mária.
KÉMIA
A Hevesy György verseny dönt!jébe jutott Szalay 
Bence (7.b) és Tóth Zsombor (8.c).
Irinyi János verseny 20. helyezett T#ke Péter (10.b).
Felkészítő tanárok: Kovácsné dr. Csányi Csilla és 
Kovácsné Keszléri Erzsébet, illetve Bödör Lajos és 
Tajtiné Váradi Emőke.
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
Arany János irodalmi verseny ezüst diploma (7. he-
lyezett) Török Anna (10.a), bronz diploma Könnyü 
Laura (10.c).
Implom József Kárpát-medencei helyesírási verseny 

16. helyezett Könnyü Laura (10.c).
Magyar Scifitörténeti Társaság pályázata 3. helye-
zett Fodor András-Keszthelyi Gergely (11.b).
Márai és kortársai szavalóverseny 2. helyezett, 
Bánffy György vers- és prózamondó verseny 1. he-
lyezett Slemmer Ádám (11.c).
Országos vitaverseny különdíj Poros Gergely (12.a).
Felkészítő tanárok: Feketéné Kovács Anikó, Király Esz-
ter tanárjelölt, Molnárné Vámos Katalin, Simon Péter.
MATEMATIKA
OKTV 26. helyezett Dankó Levente (12.b).
Arany Dániel verseny 12. helyezett Keszthelyi Er-
zsébet (9.a), 16. helyezett Halácsy Gergely (10.b).
Varga Tamás verseny 6. helyezett Kovács Viktória 
(8.b), 27. helyezett Kiss Barnabás (8.b), 28. he-
lyezett Brányi Balázs (8.b), 46. helyezett Szondy 
Dániel (7.b), 53. helyezett Rosta Gerg# (7.b).
A Kalmár verseny dönt!jébe jutott Kovács Viktória 
(8.b).
Zrinyi verseny 3. helyezett Kovács Viktória (8.b), 
20. helyezett Brányi Balázs (8.b).
Gordiusz verseny 12. helyezett Pádár Péter (12.b), 
13. helyezett Halácsy Gergely (10.b), Török Ferenc 
(9.b).
Kenguru verseny 2. helyezett Kovács Viktória (8.b), 
4. helyezett Halácsy Gergely (10.b), 6. helyezett 
Apró Gergely (8.b) és Dankó Levente (12.b), 7. 
helyezett Hoóz Márton (12.b). Felkészítő tanárok: 
Besnyőné Titter Beáta, Gyanó Éva, Kézér Ildikó, Koncz 
Levente, Meszlényiné Róka Ágnes, Számadó László és 
Sztojcsevné Fekete Mária.
MÉDIA
6. BIG országos filmfesztivál legjobb vágás díja 
Slemmer Ádám (11.c). Felkészítő tanár: Svarczné 
Micheller Erzsébet.
NÉMET NYELV
Nemzetiségi versmondó-verseny 1. helyezett Tóth 
Bence (10.d). Felkészítő tanár: Csorbáné Tóth Irén.
SAKK
Diákolimpia 1. helyezett Loránd Norbert (12.b), 16. 
helyezett Tóth-Katona Tamás (8.b).
TÁJFUTÁS
Diákolimpia 1. helyezett Hajdú Szása (10.b).

TANULÁS
2012
MÁJ.AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

„Ross-t a Jóbarátokból, történelem vagy földrajztanárként.” (B)
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DARMSTADT
Végre eljött a március! Darmstadti cserepartne-
reinket ezúttal mi látogattunk meg, bár már no-
vemberben megvolt a repül!jegyünk, az ismert 
okok miatt mégis busszal értük el úticélunkat.
Az els! nap, pontosabban éjszaka a hosszú és 
fárasztó buszúttal telt, de mindnyájunkat nyug-
tatott a tudat, hogy reggelre, mire felébredünk 
(már aki aludt, illetve tudott aludni :), már 
Frankfurtban leszünk, ahonnan vonattal uta-
zunk tovább Darmstadtig.

Mikor megérkeztünk a vendéglátó iskola épü-
letébe, vendéglátóink szeretettel, öleléssel és 
finom reggelivel vártak bennünket. Nagyon 
örültünk a viszontlátásnak, nem gy!ztünk 
egymásnak élménybeszámolót tartani az elmúlt 
fél év eseményeir!l. Amíg a németek az óráikon 
vettek részt, addig nekünk, magyaroknak filmet 
vetítettek. Nevezetesen a Felolvasót, ami még 
egy átalvatlan éjszaka után is nyitva tudta tar-
tatni a szemünket. Az órák végeztével mindenki 
hazakerült, megismerkedett vendéglátójának 
családjával is, kipakolt és lepihent, hiszen kel-
lett az er! másnapra.
A második nap f!ként az iskola épületének 
felderítésével, óralátogatással és projekt-
munkával telt, itt kellett folytatnunk, csino-
sítgatnunk az !sszel már elkészített projekt-
feladatokat négyf!s csoportokban. Az estét 
mindenki mással töltötte, én egy lányos estén 
vettem részt filmmel, popcornnal és beszélge-
téssel.
Szerdai frankfurti kirándulásunk a csíp!s id! 

ellenére nagyon jól sikerült. Bejártuk az egész 
várost, ”megmásztuk” az egyik felh!karcolót, 
melynek tetejér!l még a köd ellenére is szép 
volt a kilátás. Betértünk egy fogadóba is, ahol 
frankfurti virslit ebédeltünk, ahogy azt kell, hisz 
mit egyen az ember, ha Frankfurtban van? Ebéd 
után kaptunk egy óra szabadid!t, ezalatt min-
denki körülnézhetett. Akinek kedve volt, meg-
nézhette Goethe házát – én is így tettem, és 
nagyon megérte, bár az id! kevés volt. 
A negyedik nap ragyogó napsütéssel köszöntött 
bennünket, mi pedig Heidelberg felé vettük az 
irányt. Heidelberg a maga hangulatával, szép-
ségével mindenkit elb"völt. Voltunk patika-
múzeumban, láttuk az óriási hordót, melyben 
akár lakni is lehetne, megcsodáltuk a kisváros 
templomait, a gyönyör" sétálóutcákat, és a 
boltot, ahol az év minden napján csakis kará-
csonyi díszeket, kellékeket árulnak.
Péntekre maradt lakóhelyünk, Darmstadt fel-
térképezése. Mint annak idején minálunk, itt 
is a gyerekek feladata volt az idegenvezetés. 
Megálltunk a nevezetes épületeknél, szobrok-
nál, ahol egy-egy német diák el!adást tartott 
nekünk. Nekem Darmstadt városa tetszett a 
legjobban, mert szép, hangulatos, sok neveze-
tessége van, emellett rengeteg olyan helye, 
ahova találkozókat lehet szervezni, s könnyen 
lehet közlekedni is, egyszóval hamar meg tud-
nám szokni az itteni életet. 
A hétvégét mindenki a vendéglátó családdal, 
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„Chuck Norrist, akármilyen tárgyból – nála biztos nem merne senki beszélni óra alatt...” 
(humorherold)
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a barátokkal töltötte. Szombaton a cserepart-
neremmel és néhány barátn!jével, valamint 
az ! vendégeikkel visszamentünk Frankfurtba, 
hiszen a nagyváros megismerésére korántsem 
elég egy nap. Láttunk magnóként üzemel! 

lakókocsit is. A családi vacsora után megtanul-
tam kockapókerezni, majd egy jó beszélgetés 
közben megismerkedtem vendéglátó családom 
történetével.
Vasárnap reggel, vagyis délel!tt, a b!séges 
német reggeli elfogyasztása után a vendég-
látóimmal mentünk kirándulni. Bár az id!járás 
nem kedvezett nekünk, mégis jól éreztük ma-
gunkat. Voltunk bolhapiacon, biokertben, 
majd megvacsoráztunk egy különleges étte-
remben, ami egyben automatamúzeumként 
is m"ködött, az automatákból pedig mindent 
lehetett vásárolni, a villanykörtét!l kezdve a 
bélyegen át a fogkeféig. 
Hétf!n egymás élménybeszámolóit hallgattuk, 
mindenkinek volt mit mesélnie a hétvégér!l, 
volt, aki úszni ment, kirándult, teniszezett, s!t, 
volt olyan is, aki meg sem állt egészen Stras-
bourgig.
A hétf! fénypontja a korcsolyázás volt. El!tte 
azonban megtekintettük lakóhelyünk legmo-
dernebb és véleményem szerint legérdeke-
sebb kerületét, a szecessziós stílusú épületeir!l 
nevezetes Mathildenhöhét. Innen a Hundert-
wasser-ház felé vettük az irányt, ám csak az 
udvarába mehettünk be, mert lakóházként üze-
mel. Levezetésként elmentünk a városi jégcsar-
nokba, korcsolyáztunk lábfájásig.
Keddre virradóra szomorúan nyugtáztuk, 

hogy elérkezett ittlétünk utolsó teljes napja. 
Részt vettünk egy németórán, elvégeztük az 
utolsó simításokat a projektfeladatainkon, 
gyakoroltuk az este el!adandó humoros kisje-
leneteket. A búcsúestén aztán bemutattuk az 
egy hét termését, a kész projekteket az iskolai 
hagyományokról, német és magyar étkezési 
szokásokról, szórakozásról, nevezetességekr!l. 
Ezután el!adtuk kisjeleneteinket, mindenki egy 
-aránt jól szórakozott.
Másnap, amíg a németek az iskolában voltak, 
addig mi még egyszer bejártuk a várost játékos 
kérdésekre válaszokat keresve, azaz Stadtrallye-n 
vettünk részt, kisebb csoportokra osztva. Ezu-
tán elbúcsúztunk vendéglátóinktól, fájó szívvel, 
de kimentünk a pályaudvarra, ahol a sok-sok 
ölelés közben megígértük, hogy viszontlátjuk 
egymást.
A darmstadti csereprogram hatalmas élmény 
volt, kár lett volna kihagyni, hisz nemcsak Né-
metország egyes nevezetességeit ismertük 
meg, hanem egy családot is, barátokat szerez-
tünk, és persze a nyelvet is gyakoroltuk.

Könnyü Laura (10.c)
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„A varázslatos iskolabuszból a tanárn!t, bármilyen tantárgyból. Az nagyon király lenne.” 
(anonymous)
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A nagy visszaszámlálás, de vajon meddig? Már 
csak 3, már csak 2, már csak 1 nap... Jövünk, 
Kolozsvár!!!!
A március 23-i pénteken máshogy keltem, mint 
általában: fitten üdén és frissen. Más volt ez a 
reggel, mint a megszokott péntekiek: nem azért, 
mert újra le kell sétálnom a hegyr!l, és nem is 
azért, mert újra tömegnyomorban mentem be a 
sulihoz, hanem azért, mert kezd!dik a fergeteges, 
élményekben gazdag négy napunk. A megbeszélt 
találkozónál (reggel 7-kor a sulinál) mindenki iz-
gatottan bepakolt a buszba, elbúcsúztunk iskola-
társainktól, a szül!kt!l és a barátoktól, és gyorsan 
fölszálltunk a buszra, hogy elkezd!djön a nyolc- 
órás út. Hazánk határát átlépve mindenki egy ki-
csit fellélegzett: itt vagyunk! Szerintem mindenki 
már reggel óta egy szempillantás alatt Kolozs-
váron termett volna. A Király-hágónál megáll-
tunk, ahol megcsodálhattunk, hova is érkeztünk 
valójában. Gyönyör" táj tárult elénk. De menünk 
kellett tovább, mert vártak minket, méghozzá 
nem akárkik: hanem a testvérkórusunk. (A kolozs-
vári kórus onnan lehet ismer!s neked, kedves 
olvasó, mert jártak már nálunk tavalyel!tt. Akkor 
is fantasztikus napokat töltöttünk együtt, csak ak-
kor mi voltunk a vendégfogadók.)

Az untitárius kollégiumhoz kés! délután érkez-
tünk. A bejáratnál nagy tömeget vettünk észre, 
és tudtuk, !k azok, akikhez jöttünk. A iskola egy 
gyönyör" dísztermében el!ször énekelt egy Hal-
lelujját a két kórus, majd köszöntött minket Bálint 
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Benczédi Ferenc unitárius püspök, s utána Pinty! 
néni, a kolozsvári kórus vezet!je. Ezután megis-
merhettük elszálásolóinkat és minden kolozsvári 
elment a saját, csomagokkal megrakott árpá-
dosával.
Másnap reggel – mikor már egy jó esti beszélge-
tésen túl voltunk – a két kórus már sokkal jobban 
összebarátkozott, és együtt folytattuk utunkat Ür-
mösre. Odafele nem állhattunk meg sok helyen, 
mivel sürgetett az id!, de azért két kitér! mégis 
volt. Marosszentgyörgyön kaptunk egy nagyon 
kedves idegenvezet!t, aki mindent elmesélt, amit 
tudott. Segesvár volt a következ! megállóhe.
lyünk, ahol a várat és annak templomát megc-
sodálhattuk. S!t a templomban még énekeltünk 
is. Elvarázsolt egy hely volt, egy igazi mesebeli 
kis vár! A buszról megcsodáltuk azt a helyet, ahol 
Pet!fi költ!nket utoljára látták.
Este megérkeztünk a kis falucskába, Ürmösre. 
Ott kedves vendéglátóink a papi lakon vártak. 
Mi nyolcan lányok egy id!s házaspárhoz kerül-
tünk, akikb!l áradt a szeretet felénk. Mi voltunk 
az ! nyolc lányuk. Mivel ez egy kis falu volt, ezért 
a kertben sok kisgidát, kutyát, nyuszit és más 
más tündéri kis állatot is megcsodálhattunk. De 
ami mindannyiunknak a legjobban lekötötte a 
figyelmét, azok a konyhában a kinti hidegt!l 
védett pár napos kiscsibék voltak! Muszáj volt 
a kis apróságoktól elszakadni, mivel mi Orosz 
tanárn!vel, a kolozsváriak pedig Pinty! nénivel 
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gazdag este következett, amit szerintem minden 
kórusos emlegetni fog élete végéig. Állítottunk 
egy nagy tábortüzet és körbeültük, a két kórus 
pedig a kedvenc dalait együtt énekelte és közben 
nézte a lángok játékát...
Vasárnap reggel a terülj, terülj asztalkám ételei 

elfogyasztása után próbáltunk egy kicsit és 
felléptünk a templomban. Az ottaniaknak na-
gyon tetszett az el!adásunk, és nem egy ember 
szeméb!l láttuk a könnyek kicsordulását. Min-
denki marasztalni szeretett volna, mert mindig 
olyan gyorsan eltelik az az id!, mikor az ember jól 
érzi magát. A közös ebéd után – mit az ürmösiek 
f!ztek nekünk – teli hassal és ajándékokkal fölpa-
kolva tértünk vissza a két nagy buszba. Visszafelé 
megálltunk Nagyajtánál, ahol megcsodáltuk a 
Hollóvárat és fölmehettünk még a haranghoz is. 
Csodás látvány volt onnan föntr!l, de ezt sajnos 
én már le sem tudom írni, mert nem lehet szavak-
ban megfogalmazni. Ezután megnéztük még Kriza 
János szül!házát, ami ma már múzeumként funk-
cionál. Kés! este érkeztünk meg Kolozsvárra, hol 
a vendéglátók már vártak.
Hétf!n délel!tt a kollégisták nem tarthattak 
velünk, mivel nekik iskola volt, nekünk viszont 
egy  fantasztikus városnézésben volt részünk Gál 
Levente ottani angoltanár vezetésével. Mátyás 
király szül!házától a csoportos képig mindent 
útba ejtettünk. S!t még a Szent Mihály templom-
ban is énekelhettünk együtt. Délután a díszte-
remben összegy"lt a kolozsvári nagy, a kicsi kórus 
és mi, és együtt daloltunk öt órát, ami csak egy 
pár percnek t"nt. Olyan jó volt, mikor !k tanítot-
tak meg minket egy pár dalra Budapesten – hát 
mi ezt viszonoztuk, és most mi tanítottunk nekik 
néhányat. Csodálatos volt ez az éneklés, amit a 

kórusvezet!inknek is köszönhetünk, no meg a 
fantasztikus zongoristánknak, Mártinak. És hát 
hova lettünk volna az adminisztrátorunk, Kézér 
Ildikó tanárn! nélkül!
Másnap reggel könnyes búcsúval köszöntünk 
el újjonan megismert barátainktól és e csodás 
helyt!l, ami mindig az emlékeinkben marad. Re-
ménykedünk, ez a búcsú csak egy évre szól, és 
újra összehoz majd minket az ének!

Szabó Bori (11.d)
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GOMBÁR
A nagy izgalommal várt eseményr!l egy szervez! 
és a gy!ztesek képvisel!inek beszámolóját is 
olvashatjátok.
Az idei Gombár bemutatókon a Gombár szépe 
díjat Lazaridis Jordanis, míg a legkiválóbb férfi 
teljesítményért járó díjat Tagscherer Norbert 
vehette át. A zs!ri értékelése alapján a legjobb 
produkció a 9.d osztályé volt, míg a közönség a 
legtöbb voksot a 7.c-re adta le.
Furcsa érzés volt, hogy már át is vették t"lünk, 
tavalyi gólyáktól az ideiek a stafétabotot, és 
ránk már csak a szervezés, a lebonyolítás fela-
data hárult. Azonban a tudatalattim ebbe nem 
nagyon akart beletör"dni, és ahogy közeledett 
a bemutató napja, bennem is egyre csak növe-
kedett a várakozás. Aznap reggel fél órával az 
ébreszt"órám csöngése el"tt már ki is pattant a 
szemem (ami esetemben igazán ritka dolog). Sze-
rencsére tanítási id" alatt elnéz"ek voltak velünk 
a tanárok, matek órán is még javában plakátokat 
színezgettünk, készül"dtünk a délutánra.

Ahogy közeledett a kezdés ideje, úgy kezdtek 
a kulisszák mögött is pattanásig feszülni az 
idegszálak. Kapkodva öltöztünk át osztálytársaim-
mal együtt „pakolós” ruhából „szép” ruhába, ám 
eme rendkívüli feladatot is csak nehézségek árán 
tudtuk végrehajtani.
A felkonferálás és Feketéné Kovács Anikó tanárn" 
bíztató szavai után a 7.a nyitott darabjával, Bálint 
Ágnes Szeleburdi családjának kicsit átdolgozott 
verziójával. Sikerült egy régebbi korszak hangula-
tát megidézniük a színpadon, ami bizonyára nem 
kis munkájukba került.
A sorban a következ" a 7.c volt, akik a cirkusz 
magával ragadó világát keltették életre. Simon 

Péter tanár úr idén is kísérletez" kedvében lehe-
tett, ugyanis egy egészen egyedi stílusú alkotást 
láthattunk részükr"l, amiben minden szerepl" 
tökéletesen átadta magát a szerepének, s bele-
vitte abba saját egyéniségét.
A 9.d egy tipikus angol humorral átitatott da-
rabot, a Gyalog galoppot választotta. Vicces e-
lemekben itt sem volt hiány! A boszorkányége-
téses jelenet és a francia kisasszony monológja is 
hatalmas hahotázást váltott ki a néz"k soraiban. 
Arthur király és a többiek is remekül szerepeltek. 
Meglepetésemre "k, az id"sebbek is ugyanolyan 
önfeledten játszottak a színpadon, mint hetedikes 
társaik.
Végül a 7.b-seket tekinthettük meg, akik a Holt 
költ"k társaságát idézték meg nekünk. Látszott, 
hogy rendkívül lelkiismeretesen felkészültek és 
nagyon igyekeztek. #k rendelkeztek a legjobb 
zenei kísérettel, gyönyör! volt a zongorajáték! 
Fülöp Katalin tanárn"nek egy igazán megindító 
témájú el"adást sikerült a szemünk elé tárnia.
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Ugyan mostanra lecsengett a „Gombár-láz”, de az 
idei gólyák sem fogják elfelejteni a színpadra lé-
pés el!tti izgulmat, az utolsó sóhajokat a függöny 
mögött, és a sokszor nevetésbe torkolló próbákat 
sem – csak úgy, mint ahogy mi sem tettük.

Holczer Sára (8.a)

Ott álltunk a színpad jobb oldalán, tudjátok, azon 
a sz"k kis sötét folyosón, ahol ha árpádos vagy, 
biztos megfordulsz egyszer. Sorra mondták be a 
kezd! osztályok nevét, mígnem egyedül a 7.c és 
mi, 9.d-sek maradtunk. Mikor meghallottuk az 
eredményt, egy pillanatra mind megdermedtünk. 
De miért is nem kezdjük az elején?!
Amikor beléptünk az Árpád Gimnázium kapuin, 

már ismertük a Gombár tradícióját. Az elején 
egyáltalán nem rajongtunk a feladatért, mert tud-
tuk, hogy mennyi id!t és energiát emészt majd fel. 
Akkor még nem tudtuk biztosan, hogy az esemény 
körüli rajongás csak az elmaradt magyaróráknak 
köszönhet!, vagy tényleg létezik a Gombár 
varázsa. A második félévvel együtt a próbák is 
elkezd!dtek. Hosszú és nehéz hónapok elé néz-
tünk, mind a díszletek elkészítése, mind a szere-
pek begyakorlása szempontjából. A középkorban 
játszódó, kissé összefüggéstelen jelenetekb!l 
szépen lassan formálódott ki egy kerek egész vi-
lág. Elérkezett hamarosan a nagy nap.
Mikor er!sen felvidult hangulatban, bár egy 
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kissé késve megérkeztünk az OMK-ba, már érez-
tük, hogy erre a napra mindig emlékezni fo-
gunk. Felhangzott a kezd!szó, lement a nyitóje-
lenet, remeg! ujjal széthúztam a függönyt, hogy 
belépjek a lovagok korába. Amikor átszellemülten 

beléptem a félhomályból a rivaldafénybe, érez-
tem, hogy ez más, mint a próbák bármelyike. Egy 
vagyok a szerepemmel, és nincs más dolgom, mint 
ezt elhitetni a néz!kkel is. Pár perccel kés!bb már 
az osztálytársaimnak szurkoltam, ismét a függöny 
biztonságos rejtekében. Elérkezett a darab vége, 
mélyen meghajoltunk, és kifújva az izgalmakat 
visszamentünk a kisebbek darabjait nézni.
Pár órával kés!bb, ahogy már elkezdtem, ott áll-
tunk a színpad jobb oldalán, tudjátok, azon a sz"k 
kis sötét folyosón, ahol ha árpádos vagy, biztos 
megfordulsz egyszer. Sorra mondták be a kezd! 
osztályok nevét, mígnem egyedül a 7.c és mi, 
9.d-sek maradtunk. Mikor meghallottuk az ered-
ményt, egy pillanatra mind megdermedtünk. Hó-
napokig tartó munkánk nem a semmiért volt, mi 
nyertünk! Többek között a legjobb jelenet, a leg-
jobb kellék, a legjobb rendez!, a Gombár szépe, a 
legjobb tömegjelenet, a legjobb jelmez, a legjobb 
férfi szerepl! és még számos más díj is nekünk 
ítéltetett. Számunkra az elismerés és persze a 
hatalmas torta volt a legnagyobb ajándék. Sosem 
fogjuk elfelejteni!

Aigner Lucia, Holló Mirella, Vermes Panna (9.d)
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Március 6.: Öregdiák-találkozó

Az elmúlt évi találkozónkon Tallár Tamás tanár úr 
kezdeményezésére az Árpád Gimnáziumban vég-
zett eredményes sportolókról rendeztünk kiál-
lítást. Tervezzük, hogy évr!l évre más-más terü-
leten tevékenyked!, egykori árpádosok életútját 
mutatjuk be. Idén a film- és színházm"vészetben 
alkotó tizenöt m"vészre esett a választás. #k azok, 
akikr!l a legtöbb anyagot tudtuk összegy"jteni 
iskolatörténeti gy"jteményünkb!l. Életpályájuk, 
alkotótevékenységük további állomásait egyéb – 
a rendelkezésünkre álló – forrásokból igyekeztünk 
bemutatni.
A kiállítást Bertha Irma tanárn!nek köszönhetjük.

Március 15.: Iskolai ünnepély

Az ünnepélyr!l Varázslatos megemlékezés az Ár-
pádban címmel találhattunk beszámolót  Óbuda 
honlapján.
Az id! is kedvezett: együtt ünnepelhetett az is-
kola.
Vegyünk egy keveset a Wysocki Légió árpádos 
öregdiákjaiból, vegyítsük rangos zenészcsalád 
ifjú sarjával, népdalénekes lányokkal és lelkes 
pedagógusokkal! F"szerezzük az egészet csipet-

nyi teker!lantos toborzóval, adjunk hozzá némi 
egyenruhapróbát és imitált közelharcot, és ha a 
felh!ket sem felejtjük elkergetni, minden együtt 
van az Árpád Gimnázium mindig rendhagyó, ám 
évr!l évre izgalmas és magával ragadó március 
15-ei megemlékezéséhez.
Az Árpád Gimnázium humán munkaközösségé-
nek tanárai vezetésével az intézményben évr!l 
évre színes, változatos m"sorral emlékeznek 
meg 1848-49 dics!séges és szomorú napjairól. A 
hagyományos ünnepi beszédek, szavalatok mel-
lett volt olyan év, amikor az európai forradalmi 
események áttekintésére vállalkoztak a szervez!k, 
egy másik alkalommal lelkes fiatalok forgattak fil-
met magyartanáruk segítségével a Pet!fi Irodalmi 
Múzeumban, a Duna-parton, illetve a Nemzeti 
Múzeumnál. A 2011-es ünnepség az 1848-as 
megemlékezések történetét dolgozta fel egészen 
napjainkig. A m"sor legizgalmasabb része kétség-

Március-április
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és el!adásában felhangzó Nemzeti dal, illetve a 
közönség lelkes éneklése volt.
Ezt a kedves hagyományt folytatva idén is 
együtt ünnepelt a gimnázium, s végre valóban 
együtt, mindannyian az iskola udvarán. A kü-
lönleges alkalom f! résztvev!i a Wysocki Légió 
Hagyomány!rz! Egyesület képvisel!i, köztük az 
árpádos öregdiákok: Kövesdi Gábor és Cseh Péter 
„Géza”. Az ünnepségen felléptek még a toborzás-
ban résztvev! diákok, néhány 9.a és 11.c osztályos 
fiú, a teker!lantos kísér!zenét szolgáltató diák, 

Szerényi Béla, a híres Szerényi zenészcsalád ifjabb 
sarja, Holló Noémi, többszörös népdalverseny-
gy!ztes diáklány, az iskola népdalénekes lányai, 
valamint a gimnázium három tanára: Fazekas I-
bolya tanárn!, valamint Simon Péter és Kárpáti 
Attila tanár urak. 
A program a Légió képvisel!jének bemutat-
kozásával kezd!dött, majd a „honvédek” to-
borzást rögtönöztek a diákok között, miközben 
toborzódalok csendültek fel Holló Noémi, Szeré-
nyi Béla, valamint Kárpáti Attila tanár úr tolmá-
csolásában. A toborzást néptáncbetét egészítette 
ki Fazekas Ibolya tanárn! és Simon Péter tanár 
úr el!adásában. Ezután a hagyomány!rz! csa-
pat tagjai bemutatták az egyenruhákat, össze-
hasonlították a gyalogos és lovasezred profilját. 
A m"sor hátralev! részében a felszerelések és a 
harcmodor bemutatása, a közelharc imitálása, 
majd gyalogsági puskából, illetve mozsárágyúból 
leadott lövések következtek. A bemutató után az 
érdekl!d! diákok és tanárok izgalmas történe-
teket hallhattak a „honvédekt!l”, s!t lehet!ség 
nyílt az egyenruhák felpróbálására is. A megem-

lékezés elején és végén a népdalénekes lányok 
segítségével az iskola közössége elénekelte a 
Himnuszt és a Szózatot. A résztvev!k nagy öröm-
mel nyugtázták, hogy az id!járás kedvezett a 
rendkívüli alkalomnak, de ehhez a régi árpádos 
boszorkánytrükköt is bevetette a szervez!tanár, 
Molnárné Vámos Katalin a felh!k el"zésére. (Árpá-
dos hagyomány szerint az intézmény egy hajdani 
tornatanára mindig kockás ingben jelent meg a 
ballagáson, mert azt tapasztalta, hogy ha azt vise-
li, soha nem esik az es!. A visszavonult tanár az 
utókorra hagyta a varázser!vel bíró ruhadarabot, 
akik élnek is a lehet!séggel: fontos alkalmak el!tt 
az udvaron körbejárva meglengetik az inget, ez-
zel kergetve el a felh!ket.) A varázslat ezúttal is 
hatott: a diákok és tanárok különleges élmény-
nyel gazdagodva ünnepelhették együtt 1848 már-
ciusának 164. évfordulóját.

Molnárné Vámos Katalin

Március 22.: A Víz Világnapja
Hagyományosan rajzpályázattal ünnepeltük 
Földünk „éltet! elemét”, a vizet. Ezúttal a 8. év-
folyamosok rajzait értékelhettük. Megosztott els! 
díjat kapott Szathmáry Nóra Ágnes tengerpartot 
és Bencze Zsófia jéghegyet ábrázoló m"ve.

Március 25.: Európai Tehetségnap
a Víz alkotópályázat eredményhirdetése
Stílusosan a Víz Világnapjához kapcsolódóan 
tartottuk meg az idei, októberben meghirdetett 
pályázatunk eredményhirdetését. Erre az alka-
lomra rendeztünk egy kiállítást is a könyvtárban, 
ahol a pályázatokat az érdekl!d! diákok, tanárok 
is megnézhették.
Az elmúlt évhez hasonlóan idén is sok értékes 
pályamunka született: összesen hetvenhét 
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vett részt az alkotómunkában.
2010 óta Szluha Vilmosról, iskolánk egykori rajz és 
művészettörténet tanáráról elnevezett alapítvány 
50 000 Ft-tal támogatja alkotópályázatunkat, amit 
a legsikeresebb pályázók között osztunk szét. A 
kiemelkedő teljesítményt nyújtók ösztöndíjat, a 
dicséretben részesülők pedig csokoládét kaptak. 
Továbbá minden díjazott átvehetett egy okleve-
let és egy külön erre az alkalomra készült kitűzőt. 
A legértékesebb jutalmat, a 10  000 Ft-os fődíjat 
idén Kelemen Bíborka 12.a osztályos tanuló érde-
melte ki. Gratulálunk neki és minden díjazottnak!
Köszönjük a diákok lelkesedését és a szaktanárok 
segítő munkáját. Jövő évi témánk a Föld lesz.
A rendezvényt Karancz János 11.c osztályos ta-
nuló jojó bemutatója, illetve a 12.-es lányok 
kórusa színesítette. Köszönet nekik, illetve Orosz 
Erzsébet tanárnőnek a közreműködésért.

Buncsák Piroska

Április 3-4.: Árpád Napok

Április 16.: A Holokauszt Áldozatainak Em-
léknapja
Varga Júlia és Kőváriné dr. Fülöp Katalin szervezte 
az idei megemlékezést.

Május 4.: Ballagás
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Pályázatot írunk ki az iskolaújság jelenleg 2. oldali vezércikkének megírására a következő tanévre. 
Pályázni lehet egy elképzelt vezércikkel, a cikk szokásos terjedelmében, akár fiktív eseményeket fel-
használva. A cikk korábbi tartalmi és stíluselemeit meg lehet változtatni. A pályázatokat elektronikus 
formában várjuk június 15-ig az arpadlapok@gmail.com emailcímre.
A pályázat nyertese 25 ezer Ft ösztöndíjban részesül és egy tanéven (7 lapszám) keresztül írhatja az 
újság második oldalát.

PÁLYÁZAT

Az Árpád Gimnáziumban a speciális matematika tagozat beindításának 30. évfordulója alkalmából a 
gimnázium matematika munkaközössége pályázatot hirdet 

Matekos logo
elkészítésére. Beadandó olyan elektronikusan elkészített kép, ábra, alkotás, amely alkalmas arra, hogy 
az Árpád Gimnázium matematika tagozatának jelképévé váljon.
Egy pályázó több, de maximum három pályaművet adhat be e-mailben (titkarsag@arpad.sulinet.hu, 
tárgy: Matekos logo) vagy elektronikus adathordozón a matematika tanáriban. A legjobb pályaművek 
pénzjutalomban részesülnek.
Beadási határidő 2012. szeptember 17.

PÁLYÁZAT

Kedves Ifjú Barátunk!
Érdekel a magyar-
lengyel történelem? A 
két nép közti több mint 
ezer éves barátság? 
Szereted a katonai egy-
enruhákat és a fegy-
vereket? Ha igen, és 
elmúltál 14 éves, akkor 
nálunk mindezt megtalálod. Állj be a több mint 
160 éves múlttal rendelkező Wysocki Légióba.
Sok kaland, utazás és egy vidám összetartó baráti 
társaság vár rád. Fiúknak katonaként egyenruhát, 
fegyvert és felszerelést, lányoknak markotányos 
nőként hagyományos női népviseletet és fel-
szerelést biztosítunk.
Amit Tőled várunk, az a történelem iránti 
érdeklődés, hazaszeretet, állóképesség és fegy-
elem a csatabemutatók, parádék, ünnepségek 
és egyéb rendezvények alkalmával,   tisztességes 
magatartás a bajtársakkal. Lengyel, vagy más sz-
láv nyelv ismerete előny, de nem feltétel.
Éld át velünk együtt a XIX. század katonai roman-
tikáját!

TOBORZÓ
Jelentkezés és információ Kövesdi Gábor egyesül-
eti titkárnál a  06/30 345 1558-as telefonszámon, 
vagy a dr.gabor.kovesdi@gmail emailcímen.



Á R P Á D  G A L É R I A
A Z  E G Y I R Á N Y P O N T O S  P E R S P E K T Í V A

Amennyiben egy tárgy a látósíkunk alatt helyezkedik el, azaz rálátunk, akkor az irányvonalak felfelé, 
ha a fejünk felett van, akkor lefelé irányulva találkoznak a horizontvonalon: egy iránypontba tartanak.
Az els! falfestmény, amelyet Raffaello a stanzákban („Stanza della Segnatura”: az aláírás terme a Va-
tikánban; a többi stanzák: a pápai palota reprezentatív szobái) készített, a hit-tudományt jelképez! 
„Disputának” (vita) nevezett freskó volt. A vele szemközti falon az Athéni iskolának nevezett freskó a 
világi tudományt jelképezi.

Svarczné Micheller Erzsébet

Dobrádi Eszter (9.d)

Nyikos Zsófi (9.d)

Vidor Kinga (7.c)

Bánföldi Rebeka (9.d)

Hollósi Rebeka (9.d)

Kovács Annamária (7.c)

Raffaello


