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„Féltve őrzött álmunk mindig visz tovább,

Megtart, mint egy háló, ringat, hogyha fáj…”

Furcsa lehet, hogy kinyitjátok az újságot, és hirtelen egy idézettel találjátok szembe 
magatokat. Ne aggódjatok, ezeket nem kell majd sem bemagolni, sem visszamon-
dani, ha elolvassátok és csak egy picit elgondolkodtok rajtuk, már megérte. Ebben 
az évben ugyanis minden lap első oldalán egy-egy ismert magyar előadó megfon-
tolandó sorait fogom veletek megosztani, hogy utána (és persze az azt boncolgató 
cikk után) mindenki eldönthesse, mit is jelent számára a kiragadott részlet vagy akár 
maga a dal. Másrészről pedig szeretnék rávilágítani a hazai zenék sokszínűségére, 
mert bár úgy tartják, angolul mindenki tud, mégis jó érzés néha magyar szavakat is 
hallani a dallamok alatt.
Az első áldozatot, amit választottam, fent olvashatjátok. Ha tőlem megkérdeznék, 
mit szűrök le ebből, elsőre vélhetően értetlenül állnék a kérdés előtt, hiszen nem 
azért hallgatunk zenét, hogy analizáljuk, nem? Viszont ha jobban odafigyelek, egy 
egészen aktuális témáról beszélünk. Gondolom, mindenki hallotta már a „Kövesd 
az álmaidat!” szlogent és ehhez hasonló lerágott csontokat. Személy szerint nagyon 
sajnálom, hogy ezek ennyire közhellyé váltak így a XXI. század elejére, hiszen épp 
most lenne az efféle gondolatokra a legnagyobb szükségünk. Most, mikor minden 
elképesztően gyors, a telefonok okosak és minden másodpercek alatt elérhető. 
Emellett viszont alig akad időnk olyan dolgokra, aminek nincs kézzelfogható ered-
ménye. Ide tartozik a képzeletünk elvont világa is. Beszélhetünk itt arról, ki mikor 
olvasott el önszántából egy könyvet (ez is érdekes kérdés lehetne), de legfőképpen 
azokra a pillanatokra gondolok, amik egy firkálgatás vagy bambulás során esnek 
meg. Mikor elvész az időérzék és a gondolataink gyorsabbak, mint ahogy tudatosul-
nának bennünk. Ilyenkor olyan dolgokról álmodozunk, amik a „racionális énünkben” 
fel sem merülnének, olyan elrugaszkodottnak tűnhetnek. Az álmok nagy része tény-
leg csak álom marad, de kérdezem én, akkor már felesleges? Időpazarlás olyanokkal 
foglalkozni, amik elérhetetlennek tűnnek? Nem hiszem. Nem jó, hogy szinte min-
dent előrébb kell helyeznünk, mint azt, amit valójában szeretnénk, mert ez öli meg 
a lehetőségét, hogy tényleg beteljesüljenek. Elvárások sorai jönnek velünk szembe 
nap, mint nap, amiknek meg kell felelnünk, de közben sokszor elfelejtjük, miért is 
vágtunk bele valamibe. Az álmodozás nem rossz dolog. Még ha sokszor halljuk is, 
hogy elveszi a figyelmet, vagy hogy csak az „értékes” időnk megy el vele. Mi számít 
értékesnek? Csak az, amiért díjat kapunk, amiért megdicsérnek vagy elismernek? Az 
álmainkért nem jár visszajelzés. Talán éppen emiatt olyan megfoghatatlan. De mégis 
ettől lesz a legerősebb kapaszkodónk, ha minden kötél szakad.
Nekem ezt jelenti ez az idézet. Bármikor elcsúszhatnak a számítások, bejöhet egy 
rossz jegy vagy lesérülhetünk az országos döntő előtt. Ha ott lebeg a szemünk előtt 
a cél, amiért az egészet csináljuk, nem csak védőháló lehet az álmunk, hanem akár 
egy kifeszített trambulin is. Ez esetben pedig mindenki tudja a fizikát: minél nagyob-
bat esünk, annál magasabbra dob vissza... ha akarjuk.
(Az idézet a Hooligans együttes Küzdj az álmaidért című számából való.)



3

A hónap fotója

Kicentizve
Mobilgát Ausztriában a tavaszi árvíz idején fotó: internet
Ebbe a rovatba is küldhettek különleges, érdekes, szép fotókat!

Tavalyi utolsó számunkban Gyanó Éva tanár-
nő gyermekkori fotóját láthattátok. 

Hát ezen a képen ki lehet?

!Kép-más címmel létezett az előző hét évben egy rovatunk, melyben hétközna-
pi tárgyak fotóit mutattuk be olyan különleges szemszögből fotózva, hogy 
azok nehezen voltak felismerhetők. Jelenleg az e rovatba felhasználható ké-
peink elfogytak – akkor tudjuk a sorozatot folytatni, ha küldtök ilyen fotókat!

?Exkluzív hónap kérdése, csak gólyáknak:
Ha akárhová elrepülhetnél a téli hideg elől, hova mennél?

A hónap kérdése:
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Kérdezd másként

Az idei év első interjúját Belley Kinga 
tanárnővel készítettük. Ő ebben az 
évben érkezett az iskolába és gon-
doltuk, jól jöhet a nála tanuló osz-
tályoknak, ha tudnak róla egy s mást.

– Miért jött el az előző iskolából, és hogyan 
került az Árpádba?
– Az előző középiskola, ahol tanítottam, 
bezárt, szóval álláskeresésbe kellett kezde-
nem. Hantos tanárnővel már korábban is vizs-
gáztattunk együtt az emelt szintű érettségin, 
és idén tavasszal mondtam neki, hogy állást 
keresek. Ő ajánlotta, hogy jelentkezzek ide.
– És hogy tetszik eddig az Árpád?
– Nagyon! Élvezem, hogy nagyon jó a tanári 
és a gyerek közösség is.
– Miért az angolt választotta tantárgyként?
– Eredetileg magyar-orosz szakon végeztem, 
és mikor ’89-ben megszüntették az orosz 
nyelv kötelező voltát, akkor felajánlották 
minden orosz tanárnak, hogy tanulhatnak 
egy második nyelvet, és mivel a gimnázium-
ban is angolt tanultam, én ezt választottam. 
Kézenfekvőnek tűnt nem új nyelvet tanulni, 
hanem a régit folytatni.
– És miért akart tanítani?
– Lehet, hogy nem kéne ilyet mondanom, 
de én nem akartam tanár lenni. Az édes-
apám mindig azt mondta, hogy abból nem 
lehet megélni, és nem is akartam az lenni. 
Csak amikor a tanítási gyakorlatot csináltam 

az iskolában, ak-
kor azt mondták 
a vezetőtanáraim, 
hogy ez nekem való, 
jól csinálom, és én is 
jól éreztem magam 
az osztályteremben.
– Jó döntésnek tart-
ja ezt visszanézve?
– Igen, én nagyon 
szeretek tanár lenni. 
Ez immár a 27. évem 

tanárként, és azt hiszem, semmit nem lehet 
27 évig úgy csinálni, hogy azt ne szeretnénk. 
Abba beleőrülnénk. 5-6 évig még lehet azt 
mondani, hogy csak kipróbálja az ember, de 
annál tovább nem. Én borzasztó jól érzem 
magam tanítás közben, és remélem, még sok 
évet tölthetek a pályán.
– Mit tart fontosnak a nyelvtanulásnál?
– Én annak idején nem igazán tudtam, hogy 
mi akarok lenni, ezért az osztályfőnököm 
elküldött a pályaválasztási tanácsadóba. Ott 
két napon át teszteket oldattak meg velem, 
majd mikor meglett a tesztek értékelése, 
akkor a pszichológus azt mondta, hogy            
nyelvtanárnak ne menjek, mert nincsen nyelvér-
zékem. Viszont azt is mondta, hogy min-
denképpen olyan szakmát válasszak, ahol 
emberekkel kell foglalkoznom. Ehhez képest 
a nyelvek mentek a legjobban, és az 
egyetemen se okozott gondot a nyelvtanu-
lás. Szóval nem tudom... Persze ez nyilván 
motiváció kérdése is, de nem hiszem, hogy 
erre van egy bizonyos, mindenki számára 
működő technika. Mindenkinek más a mód-

Belley Kinga tanárnő

„Inkább szaunába mennék, az közel van.”  (Benya)
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van, akire csak úgy ráragad a nyelv.
– Mik a tanárnő hobbijai?
– Imádok utazni, nagyon szeretek olvasni 
(most már főleg angolul), szeretek színház-
ba járni, elvégeztem a lakberendező tanfo-
lyamot, úgyhogy hivatásos lakberendező is 
vagyok, nagyon szeretek tervezni. Szeretek 
fényképezni, túrázni és sportolni is. Kis-
koromban úsztam, művészi tornáztam és 
jelenleg is minimum hetente egyszer kosara-
zom. Borzasztóan irigylem a mindennapos 
testnevelésben részesülő diákokat!
– Gondolom a tanárnő sokszor volt már 
Angliában. Mi az, amit ön szerint minden-
képpen meg kell nézni?
– Most már így visszatekintve úgy gondolom, 
hogy nem London a nagy attrakció, persze 
ott is el kell tölteni pár napot, de az igazi     
Angliához vidéki kisvárosokba érdemes menni.
– A tanárnő számára milyen az ideális diák?
– Az ideális diák az gondolkodik! Nem fogad-
ja el szentírásnak azt, amit a tanára mond, ha-

nem rágja, emészti, és ha úgy gondolja, hogy 
nem úgy van, ahogy a tanár mondta, akkor 
kérdez.
– Ha egy lakatlan szigetre kerülne, mi lenne 

az a három dolog, amit magával vinne?
– Csak hármat vihetek? Ajjaj... A férjemet, a 
fiamat! És talán egy kést, hogy ne halljunk 
éhen, vagy egy nagyítót, hogy tüzet tudjak 
rakni   Nem tudom...
– Köszönjük a beszélgetést!

Surek Emese, Üveges Regina (10.b)

Az Árpád Gimnáziumban hosszú idő után 2011 őszétől újra lehet má-
sodik idegen nyelvként orosz nyelvet is választani. Nagy örömünkre 
minden tanévben beindulhat egy újabb csoport a lelkes diákoknak és 
tanároknak köszönhetően. Mivel az orosz nyelv csodálatos, gazdag 
és hazánk geopolitikai helyzetét tekintve nagyon hasznos nyelv, a tan-
ulók már nem idegenkednek tőle a történelmi tapasztalatok miatt.
Az orosz nyelv a keleti szláv nyelvcsaládba tartozik, az Oroszországi Föderációban kb. 140 mil-
lió, számos más országban (Ukrajna, Belorusszia, Kazahsztán, a balti államok, Német-ország, Izrael) 
mintegy 30 millió ember által anyanyelvként beszélt és világszerte kb. 350 millió ember által ér-
tett nyelv. Gazdag névszó- és igeragozása számos ősi, indoeurópai jellegzetességet őriz, hangzása 
kissé kemény, de dallamos. Sajátos hangsúlyozása és néhány, más nyelvben ritkán előforduló hang 
(щ, ы) teszi izgalmassá.
Az orosz kultúra, az irodalom, a zene- és filmművészet, valamint festészet csodálatos gazdagságú: 
gondoljunk csak Puskinra, Gogolra, Tolsztojra, Dosztojevszkijre, Csehovra vagy Csajkovszkijra, 
Muszorgszkijra, Repinre, hogy csak a legismertebbeket említsük! Az Árpád Lapok lehetőséget 
adott arra, hogy minden számában megmutassuk egy kis szeletkéjét ennek a csodálatos világnak 
– a kis ablakon, fortocskán keresztül. Az írásokat tanárok és diákok készítik, s időnként alkalmat 
teremtünk egy kis személyes találkozásra teázás, pirogozás, zenehallgatás, filmnézés vagy játékos 
beszélgetés formájában.
Szeretettel köszöntünk mindenkit:

Lienhardt Krisztina és Molnárné Vámos Katalin tanárnők

Fortocska (форточка) – ablakocska

„Losz Ándzseleszbe.” (Pöpi)
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Irodalom

Nézd a visszás szirmokat
Hallgasd meg a nyár énekét

Szagold az élet hogyan rohad
Érezd a test halott melegét

Elhantolt a forró tudat
Semmi sincs már tűz-tenyeremben

Elállt a Nap minden utat
Hold-árnyékba nem búvhat lelkem

Szívemet a vágy kivájta
Vérző, üres gödör helyén

Perdül a kocka hamis kártya
Nincsen már tét, nincsen remény

Mocskos világ, forró katlan
Izzadt, mállott emberiség
A tálaló már tarthatatlan

Soha nem létezett segítség
Halva született megváltó
Megfeszített félbolond

Elfajzott majom sosem volt jó
A cirkusz röhög, a porond

Vérben ázik. Keresd máshol
Álmodat, itt nem leled

Ha véletlenül elkárhozol
Valami pap majd eltemet

Molnár Boldizsár (11.a)

Július

A szürke beton tartja üres lelkem
Hagyom, hogy az eső mossa könnyem

Hamarabb halnék meg inkább
Ó, hogy csapna belém a villám!

Elmennék, egy fénycsóva felkapna
Megmaradna testem égő darabja

S akkor a sok ember elgondolkodna
Bánatomért tényleg engem okolna?

Én tehetek róla, hogy mondják rám: ronda,
Egészen kisgyermek korom óta?

Csak annyit mond: Idegesítő nőszemély
Épp csak azt nem tudom, miért?

De ha egyszer egy üresfejű liba
Kiben elvileg semmi hiba

Az utadba akadna műmellével
Rohannál utána nagy hévvel

Mert az kell csak, ki tökéletes
A különc bezzeg már nem érdekes
Mert akinél sok baj volt a gyártással
Nem kapható használati utasítással

Pár gramm műanyag, némi festék,
És máris bearanyozta az estéd
Egy barbie, kinek mű a lelke

És te mégis buksz erre?

Jártnál jobb a járatlan
Egy lány, ki páratlan

És nem sorozatgyártott
Aki neked nem ártott
Miért nem kell soha?

A kihívástól vagy úgy oda?

Persze, érte küzdeni kell
Nem, mint az egyszerűbbel

De vele jobban megéri
Ki a lelkedet megérti

KicsiFloo

Gondolatok az esőben

„Afrikába, úgyis az most a téma föciből, legalább eligazodnék.” 
(Sledge)



A 11.a osztály diákjai az előző tanévben azt a feladatot kapták irodalomórán, 
hogy próbálják meg Blake A tigris című versének újrafordítását.
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Tiger, tiger, burning bright 
In the forests of the night, 

What immortal hand or eye 
Could frame thy fearful symmetry? 

In what distant deeps or skies 
Burnt the fire of thine eyes? 

On what wings dare he aspire? 
What the hand dare seize the fire? 

And what shoulder and what art 
Could twist the sinews of thy heart? 
And when thy heart began to beat, 

What dread hand and what dread feet? 

What the hammer? what the chain? 
In what furnace was thy brain? 

What the anvil? What dread grasp 
Dare its deadly terrors clasp? 

When the stars threw down their spears, 
And water'd heaven with their tears, 

Did He smile His work to see? 
Did He who made the lamb make thee? 

Tiger, tiger, burning bright 
In the forests of the night, 

What immortal hand or eye 
Dare frame thy fearful symmetry?

Tigris, tigris, fénylőn égsz,
Éji erdőktől sem félsz.

Hol az örök kéz és szem,
Mely dolgozni mert küllemeden?

Miféle a mélység vagy űr,
Mi ily tüzes szemeket szül?
Szárnyakon száll tán e lélek,

Kit forró lángod meg nem éget?

Tehetség lakozik azon karokban,
Kik szívizmaid tarthatták marokban.

S mikor szíved megkezdte a dobbanást,
Mily lábak s karok állták a robbanást?

Miféle kalapáccsal s lánccal dolgozott,
Míg agyad csodás kemencében fortyogott?
Hol az üllő, melyet alkotód használni mert,
Melyen beléd ily halálos rettenetet vert?

És amint a fénylő csillagok áradata
Már a mennyeket is mindenütt beragyogta,
Kész munkájára a művész rámosolygott-e?
S vajon a szelíd bárányt is ő készítette?

Tigris, tigris, fénylőn égj!
Ragyogj éjnek erdején!

Nincs oly örök kéz és szem,
Mely változtatna küllemeden.

fordítás: Garai Luca (11.a)http://www.daypoems.net/poets/126.html

William Blake: Tiger William Blake: A tigris

„Willy Wonka csokigyárába.”  (Szuperhekus)
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Aranyköpések

„Sajnos tavaly nem volt tűzriadó!” (Fehér István, gondnok)
„És akkor meg lehet tudni, hogyan lehet eltávozni.” (Galla úr, a tűzoltó)
„A mai óra fő feladata, hogy az Árpád-házat kihalassuk.” (Nánay Mihály)
„Melyik történelmi esemény volt az, amikor üldözésben részesült valaki?” (Fazekas Ibolya)
„Lecsöppenő Ketchup Benő.” (Dr. Tüdős Éva)
„Hopp, ott van egy egyessel fűszerezett szaktanári figyelmeztető.” (Orosz Erzsébet)
„Figyelj, tiszta Forma-1, innen indul és zzzzzzz!” (Gyimesi Róbert)
„Elterült, mint béka a híd alatt.” (Gärtner István)
„A tudásod szekerére nem sok újat pakoltál fel.” (Koncz Levente)
„A szünetben kiszabadultam a Belvárosba... mit kiszabadultam: a nejem elrángatott!” 

(Mikusi Imre)
„Ha valakinek meglátok cigit a szájában, azt lenyomom a torkán!” (Tallár Tamás)
„Az a dolgozatod tök egyes lett, ami egyenlő a nullával!” (Sziliné Dienes Irén)
– Tanárnő, ezt mikorra kell? — Ezt jetzt! (Körösmezei Sarolta)
„Ha a nyárfa volnék, és látnám a fejszesuhanást, érezném magam igencsak rosszul!”

(Simon Péter)

Immáron nyolcadszor indult el egy ÁSZ-év. Ez 
egy színjátszó szakkör, melyet Gáspár András 
színművész tart az árpádosoknak, de nem csak 
nekik, hanem azoknak is, akik „ősászosok”.
Úgy gondolom, hogy igazán érdekes foglalkozá-
sokon vehetünk részt nagyobbakkal és kiseb-
bekkel egyaránt. Ezeknek a foglalkozásoknak 
a fénypontja az improvizáció. Lenyűgöző, 
hogy ennyiféle szituációban az ember mennyi 
különböző személyiséget tud kreálni magának. 
De nehogy azt hidd, hogy ez csak ennyit jelent. 
A komoly része ott kezdődik, hogy az ÁSZ előad két fantasztikus produkciót: a csoport kettévá-
lik az első foglalkozáson hétfői és pénteki részre, ezért van két előadás. Az egyik csapat a Gom-
báron, míg a másik az Árpád-napokon mutathatja meg tehetségét. A fellépések után kapsz egy 
kis „pihi-időt”, hogy felkészülj a leányfalui gyereknapra, ahol a társulatoknak újból lehetőségük 
nyílik arra, hogy villogtassák azt, amit egy év alatt tanultak. Ha ez még nem volt elég, és égsz a 
vágytól, hogy tovább folytasd, akkor jelentkezz az ÁSZ-táborába, ami júliusban és augusztusban 
is indul. Fergeteges programokat találnak ki a gyerekeknek, akik ezt azzal viszonozzák, hogy 

boldogan szaladnak minden ilyen lehetőségre.
Azt csak te tudod eldönteni, hogy szeretnéd-e 
csinálni, de megéri. Minden egyes órára, amire 
eljössz, arra azért gyere, mert szereted ezt csinál-
ni. Ha ezután a „csöpögős” ajánló után sem 
ment el a kedved attól, hogy jelentkezz, akkor 
kezdj neki, mert az ÁSZ sok szeretettel vár!

Felfalusi Éva (8.a)

Küldjetek nagyon-nagyon sok aranyköpést, ebből él ez a rovat!
Jöhetnek az első emeleti postaládánkba! !

ÁSZ

„Arubát imádom, ráadásul jó meleg hely, úgyhogy oda repülnék.” 
(csokoládéspiskóta)
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Az anyuka kérdezi a fiát:
– Mi volt ma az iskolában, Zolika?
– Kémiaórán a robbanóanyagokról 
tanultunk.
– És holnap mi lesz az iskolában?
– Iskolában? Miféle iskolában?

Amerikai közlegény a feletteséhez:
– Uram! Meglepődne, ha azt mon-
danám, hogy egy híres amerikai 
színésznő vagyok?
– Meg, Ryan!

– Elnézést, uram, meg tudná mondani, 
hogyan jutok el a postára?
– Az attól függ. Kocsival van?
– Nem.
– Akkor gyalog.

– Ne haragudjon, uram, az állomást 
keresem.
– Nem haragszom. Keresse...

Tegnap beállított hozzám egy Tyranno-
saurus Rex és Hamlet. Volt nagy dínóm, 
dánom.

Pistikét megkéri az apja, hogy fesse le 
az ablakokat. Húsz perc múlva megkér-
dezi Pistike:
– Papa, a kereteket is?

– Hány fekvőtámaszt tud Chuck Norris 
megcsinálni?
– Az összeset.

– Mi az: cukros és szobahőmérsékleten 
köt?
– Nagymama.

Végül következzék egy lista azon 
módszerekről, amelyekkel egy férfi 
megnyerhet egy nővel folytatott vitát:

Viccek

N
ye

lv
i s

ar
ok Boyfriend: I heard a new joke the 

other day. I wonder if I told it to you?
Girlfriend: Is it funny?
Boyfriend: Yes.
Girlfriend: Then you haven’t.

„Űrrepülővel utaznék a Holdra, kíváncsi vagyok, milyen a hóborította 
Föld.” (Mr. Valaki)
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100 éve született Robert Capa – 
a Cápa

1913. október 22-én Budapesten született a világ mindmáig leghíresebb fotósa, haditudó-
sítója, akit Robert Capa néven ismert meg a világ. A barátai körében Cápa becenévre hall-
gató fiatal fotós 21 évesen, 1934-ben vette fel a Capa nevet. Hírnevét 1936-ban a spanyol 
polgárháború tudósítójaként alapozta meg. 1954-ben Indokínában munka közben a fronton 
aknára lépett és meghalt. A fősorok ars poeticájának is beillő mondását, leghíresebb képé-
nek címét és születési nevét rejtik. Tavalyi utolsó számunk (A Balkán...) megfejtései: ...több 
történelmet gyárt, mint amennyit el bír fogyasztani.

VÍZSZINTES: 1. Capa ars poeticának is 
beillő mondása a rossz fotóriporterről (zárt 
betűk: H, M, K, D, E, Á, K, L). 17. Közel 25 
éve aktív amerikai rock banda. 18. Hegyes 
tárgy megfogja. 19. Festékkel bevon. 20. 
Múltbéli. 22. Mohamedán szerzetes. 23. 
Idősebb nővér. 24. Pusztított. 26. Állatot 
ellát. 27. Zala megyei község, vagy homok 
angolul. 28. Americium vegyjele. 29. Kíván. 
31. Repülőgép típus jele (Iljusin). 32. Ker-
get. 33. Párbajra szólít. 35. Páratlan dísz! 37. 
Szeretett volna. 39. Fáról csen. 42. Szélesre 
nyitó. 43. USA állam. 45. Memoár páros 
betűi. 47. Hasad. 49. Talál. 50. Szundító. 51. 
Arról a helyről. 53. Levél légzőnyílása. 55. 
Osztrák város (.... Pölten). 56. Nemzeti Sport 
Online. 57. Vacsora. 59. Délszláv nép. 61. 
Férfinév – a kilencedik gyermek. 63. Épület 
maradványok. 65. Baktériummentes. 67. 
Mexikói város (... Laredo). 69. Mérlegeltet. 
71. Szófaj. 72. Páratlan Niki! 74. Pénzt kül-
dött. 76. Zuhanyozik. 77. Szabályt szeg. 78. 
Csonthéjas gyümölcs. 80. Messzire hajít. 82. 
Kambodzsai folyó. 83. Hosszabb tanulmány. 
84. Becézett Roland. 86. Db. 88. Nigériai 
település. 90. Határrag. 91. Egykori magyar 
író, novellista (Gelléri Andor ...). 93. Lantán 
vegyjele. 94. Spanyol és olasz autók jelzése. 
96. Lengyel-német határfolyó. 98. Latin és. 
99. Mozdulatlan volt. 101. Hegycsúcs. 103. 
Csillámszerű ásvány. 105. Becézett Andrea. 
106. Könnyed. 108. Hősköltemény. 109. 
Védő szellem. 111. Tömény ízesítőoldat. 
113. Nőstény disznó. 114. Capa leghíre-
sebb képe (zárt betűk: I, Á).
FÜGGŐLEGES: 2. Osztrák kémikus, a róla 
elnevezett égő feltalálója (Carl ... von Wels-

bach). 3. Bruttó ellentéte. 4. Elmenekülő. 5. 
Kutya. 6. Modern fényforrás. 7. Idom peremei. 
8. Becézett női név. 9. Ajánl. 10. Tanít. 11. 
Borítókosár. 12. Juttat. 13. Mozgékony. 14. 
Gitárt megszólaltat. 15. Földműves szerszám. 
16. Időszámításunk előtt. 17. Capa eredeti 
neve (zárt betűk: E, E, R, Ő). 21. Vulkáni-
kus hegy Japánban. 23. Nátrium vegyjele. 
25. A tyúkok páratlanul tojnak! 27. Malac 
jelzője lehet. 28. Argentína fővárosa (Buenos 
...). 30. Brit folyó. 32. Fenék. 34. Megalszik 
valahol. 36. Olasz folyó. 38. Nyomtató pat-
ron. 40. Erbium vegyjele. 41. Éget. 44. Női 
név. 46. Erőszakkal lop. 48. Színpadi kettős. 
51. Kortárs színésznő, operett primadonna 
(... Marika). 52. Germán. 54. Kén és rénium 
vegyjele. 57. Mikszáth regény (A Noszty fiú ... 
Tóth Marival). 58. Egykori bútor áruház. 60. 
Kortárs magyar költő (... Viktor). 62. Azonos 
betűk. 64. József Attila verse (... sirató). 66. 
Valódi. 68. A középhez képest a szél felé. 
70. Körtánc. 73. Vért erőszakkal kifolyat. 75. 
Zsidók szent könyve. 77. Madár dalol. 79. 
Angol stadion (... Trafford). 81. Angol légitár-
saság. 83. Álmos vezér anyja. 85. Személyére 
vonatkozó. 87. Kellemetlen helyzetbe hoz. 
89. Ózd betűi keverve! 92. Felborul. 95. Női 
név. 97. Illat és zamat együtt. 100. Római 51. 
101. A barna világos árnyalata. 102. A cseh 
válogatott kapusa (Petr ...). 104. Néma angol 
csók! 105. Örmény és máltai autójelzés. 106. 
Luxemburgi, svéd és olasz autók jele. 107. 
Ausztrál énekesnő. 110. Előadó. 111. Spa-
nyol és kubai autók jelzése. 112. Aluminium 
vegyjele.

Lévay Zsolt

„Hollywoodba forgatni.”  (Rendező Úr) 
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Az Árpád Gimnázium iskolaújságja, IX. évfolyam, 2. szám. Megjelenik: tanévente 
hétszer. Email: arpadlapok@gmail.com. Írták, rajzolták, fényképezték: Dióssy 
Panka, Doktor Anna, Fazekas Renáta, Felfalusi Éva, Gábeli Janka, Garai Luca, Lé-
vay Zsolt, Lienhardt Krisztina, Molnárné Vámos Katalin, Surek Emese, Südi Júlia, 
Svarczné Micheller Erzsébet, Terjék Dóra, Üveges Regina, Varga Flóra. Design és 
tördelés: Zisis Christoforos. Felelős tanár: Koncz Levente. Nyomdai kivitelezés: 
OBR2000 Kft. Felelős vezető: Kutrovich Zsolt. A címlapon: Erdély.

„Az Antarktiszra látogatnék el.” (Szenszej)
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II. FÉLÉV
január 17-23. péntek-csütörtök Osztályok konferenciái
január 18. szombat A túraszakosztály kirándulása
január 24. péntek 6.óra A félévi értesítők kiosztása
január 24. péntek 14:00 Szavalóverseny
január 24-26. péntek-vasárnap DT-tábor
január 27. hétfő 17:00 Szülői értekezlet minden osztályban
január 29. szerda 14:00 Karádi Károly természettudományi verseny
január 29. szerda Alkotópályázat beadási határidőFEBR.

február 8. szombat A túraszakosztály kirándulása
február 21. péntek A diákönkormányzat küldöttgyűlése
február 21. péntek A kommunizmus áldozatainak emléknapja
február 22 - március 2. szombat-vasárnap Síszünet

M
Á

RCIU
S

március 3. hétfő Első tanítási nap
március 3. hétfő Érettségi - továbbtanulási jelentkezési határidő
március 4. kedd 18:00 Az árpádos öregdiákok iskolai találkozója
március 8. szombat A túraszakosztály kirándulása
március 10. hétfő 16:00 Tanári fogadóóra (humán)
március 12. szerda Kapcsolda
március 14. péntek Megemlékezés az 1848-as forradalomról
március 15. szombat Nemzeti ünnep
március 17. hétfő 16:00 Tanári fogadóóra (reál)
március 17-21. hétfő-péntek Gombár bejárópróba
március 20. csütörtök A víz világnapja
március 21-23. péntek-vasárnap Kórustábor
március 24. hétfő 13:25 Nemzetközi tehetségnap, alkotópályázat eredményhirdetés

Á
PRILIS

március 31 - április 7. hétfő-hétfő Papírgyűjtés
április 2-11. szerda-péntek Látogatás Darmstadtban
április 7-8. hétfő-kedd Osztályzóvizsgák
április 10. csütörtök A Holocaust emléknapja
április 10. csütörtök 12-17h Gombár-bemutató főpróbák
április 11. péntek A költészet napja
április 11. péntek 4-6. óra Próbaérettségi (12. évf. történelem)
április 11. péntek 16:00 Gombár-bemutató
április 12. szombat A túraszakosztály kirándulása
árpilis 12-20. szombat-vasárnap Írország - Wales utazás
április 15-16. kedd-szerda Árpád Napok
április 15-16 kedd-szerda Próbaérettségi (12. évf. matematika, magyar, angol)
április 17-22. csütörtök-kedd Tavaszi szünet
április 23. szerda Első tanítási nap
április 23. szerda 13:40 Az iskolai versenyek eredményhírdetése
április 23. szerda A Föld napja
április 23. szerda Jegylezárás a 12. évfolyamon a nap végéig
április 25. péntek Ballagási összpróba
április 26. szombat Töri tantúra (pozsony)
április 29. kedd Utolsó tanítási nap a 12. évfolyamon
április 30. szerda 18:00 Ballagás

M
Á

JU
S

május 1. csütörtök A munka ünnepe
május 2. péntek Szabadnap
május 5-7. hétfő-szerda 8:00 Magyar, matematika, történelem írásbeli érettségi
május 5-7. hétfő-szerda A 7-11. évfolyam osztálykirándulása
május 5-9. hétfő-péntek Erdei iskolák (7.c, 8.a, 8.b, 8.c, 9.c)
május 8. csütörtök 8:00 Angol írásbeli érettségi
május 8. csütörtök Délutáni tanítás (ha délelőtt emelt szintű érettségi van)
május 10. szombat Munkanap május 2-a helyett – 6. szabadnap
május 17. szombat A túraszakosztály kirándulása
május 19-23. hétfő-péntek Erdei iskola (10.b)
május 22. csütörtök Töri tantúra (Visegrádi palotajátékok)
május 23. péntek Gombár-verseny II. forduló
május 23. péntek  12 órás sport
május 26. hétfő  Az írásbeli érettségi vizsgák vége
május 28. szerda  Országos kompetenciamérés (8. és 10. évfolyam)
május 30. péntek  Kóruskirándulás

JÚ
N

IU
S

június 3. kedd   Az érettségi dolgozatok megtekintése
június 4. szerda   A nemzeti összetartozás napja
június 5-13. csütörtök-péntek   Emelt szintű szóbeli érettségik
június 6. péntek   Árpád Klub
június 9. hétfő   Pünkösdhétfő
június 10. kedd   Jegylezárás a nap végéig
június 11-13. szerda-péntek    Osztályozó konferenciák
június 12. csütörtök   Árpád olimpia, akadályverseny
június 12. csütörtök   Bécsi kirándulás
június 13. péntek   Egészségnap (utolsó tanítási nap)
június 13-14. péntek-szombat    Sporttábor
június 18. szerda  17:00  Bizonyítványosztás, tanévzáró ünnepély
június 16-27. hétfő-péntek   Középszintű szóbeli érettségik
június 29-július 5. vasárnap-szombat   Német nyelvi tábor
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Alig egy héttel a tanévzárás után gimnáziu-
munk néhány lelkes tanulója az iskola előtt 
gyülekezett, hogy a Szent István Gimnázium 
diákjaival együtt ellátogasson a Bodeni tóhoz.
Az első nap utazással telt. Hosszas órák után 
– melybe még egy kalandos defekt is belefért 
– megérkeztünk Oberreute-ba. 
A következő napok délelőttjét a bregenzi isko-
lában töltöttük. Német anyanyelvű tanáraink 
sokat dolgoztak azon, hogy jól érezzük ma-
gunkat. Körbevezettek minket a városban, 
megmutatták a helyi látványosságokat, köz-
tük a legjobb fagyizót, és rengeteg érdekes, 
szórakoztató feladattal színesítették az együtt 
töltött időt.
Délutánonként Bregenzben kirándultunk vagy 
Dornbirnba látogattunk el. Olyan is volt, hogy 
egy hűvös erdőben a vízesést csodáltuk meg, 
sőt az is előfordult, hogy strandon pihentük ki 
a hosszú nap fáradalmait.
Lindaut és egy sajtgyárat is megnéztünk. 
Igazán érdekes volt, mert megismerhettük a 
sajtgyártás folyamatát, majd kóstolót is kap-
tunk, és aki akart, haza is vihetett egy darabka 
sajtot. Felejthetetlen élmény volt, a sajt illata 
még sokáig az orrunkban volt. 
Mivel nagyon közel voltunk a svájci határhoz, 

csütörtökön reggel korán elindultunk és 
átruccantunk Svájcba. Megcsodáltuk Schaff-
hausent, ahol mindenki hagyta magát el-
csábítani és megízlelte az eredeti svájci csokit. 
Később továbbmentünk egy Stein am Rhein 
nevű városba, ahol egy gyönyörű vízesést néz-
tünk meg, majd egy kis szabadidő alatt a helyi 
nevezetességekkel is megismerkedtük.
Pénteken Mainau szigetre hajóztunk át. A 
rengeteg virág mellett a lepkeházban külön-
féle pillangókkal is találkozhattunk, akik igen 
barátságosak voltak, s közelről ismerkedtek a 
látogatókkal.
Szombaton reggel korán beültünk a busz-
ba, hogy a csodaszép osztrák tájat magunk 
mögött hagyva közel 12 óra alatt hazautaz-
zunk Budapestre.
Szerencsénkre egész héten nekünk ked-
vezett az időjárás is, s az állandó német-
országi esőzések most messzire kerülték ezt 
a környéket. Úgy gondolom, mindannyiunk 
nevében kijelenthetem, hogy egy csodálatos, 
élményekben gazdag hetet töltöttünk együtt.

Gábeli Janka (11.c)

Tu
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Üdv az olvasóknak idei 2. számunkban! A 24 oldalas első után ezen kívül még öt 16 olda-
lasat tudunk ígérni a tanévre.
Vezércikkíró pályázatunkra idén három izgalmas pályamű érkezett. A győztes idén sem 
kívánta felfedni kilétét, jutalma 25 ezer Ft tanulmányi ösztöndíj. Már e szám második olda-
lán is az ő írását olvashatjátok. Gratulálunk!
A designra és a tördelésre idén sem írtunk ki pályázatot, mert két éve ballagott diákunk, 
Zisis Christoforos vállalta eddigi munkája folytatását. Neki is köszönjük!
Írhattok nekünk emailt (arpadlapok@gmail.com) vagy levelet (postaláda az első emeleti 
sakktábla alatt). Várjuk írásaitokat, különösen fotóitokat, vicceket és aranyköpéseket, 
hiszen ezek a rovatok ebből élnek. Reméljük, szeretni fogjátok az újságot!

13„Nem menekülnék a hideg elől, az északi sarkra repülnék, a Miku-
láshoz.” (T. N.)
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Erdélyi kirándulás
Június 30-a vasárnap, reggel hét óra. Álmos 
diákok gyülekeztek az iskola előtt. A buszra fel-
szállva már lehetett tudni, hogy jó társaság gyűlt 
össze. Az úticél: Székelyföld. Tizenhárom órányi 
utazás után vidáman foglaltuk el szobáinkat az 
otthonos potyandi erdei iskolában. Másnap 
a szállásunkat adó kis falu nevezetességeit 
nézhettük meg. Az elkövetkezendő napokban a 
tőlünk telhető legtöbb információt igyekeztünk 
magunkba szívni. Humoros idegenvezetőnk, 
Kelemen úr megmutatta nekünk Erdély 
nevezetes és gyönyörű részeit. Egy kis ízelítő 
következik legizgalmasabb élményeinkből.

Parajd: fárasztó lépcsőzés (több mint 200 
lépcsőfok) után érkeztünk meg a sóbányába. 
Az egyórás szabadfoglalkozás alatt megtekin-
tettük a bánya kápolnáját, a hatalmas csarno-
kokban pedig hintáztunk és aerobicoztunk.
Természetismereti gyalogtúra: megismertük a 
Csíki-havasok állat- és növényvilágát, és a hegy-
vidék gyönyörű látványában volt részünk. 
Brassó: odafelé úton a szász építészet különle-
gességét, a prázsmári erődtemplomot látgat-
tuk meg. Brassóban megcsodáltuk a Fekete 
templomot, mely a város jelképe. Nevét az 
1689. áprilisi tűzvészről kapta, amelyben 
bekormozódott. A másfél órás szabadidőt 
városi gyerekekként gyorséttermekben töltöt-
tük – wifi közelében. 
Néprajzi foglalkozás: a potyandi iskola egyik 
kedves tanárnője régi menasági népdalokat és 

csúfolókat taní-
tott nekünk, be-
fejezésül pedig 
egy jót táncol-
tunk.

Csíkszereda: híres rendezvény az Ezer Székely 
Leány Napja. Minket az a megtiszteltetés 
ért, hogy részt vehettünk rajta és együtt ün-
nepelhettünk a székely népviseletbe öltözött 
résztvevőkkel.
Szekeres túra: a hetedik nap délutánján szállá-
sunk kerítése előtt szekérre szálltunk. A lovak 
patáinak ütemes hangjától és vidám énekünktől 
zengtek a Csíki-havasok.
Gyilkos-tó: a tóhoz érve izgatottan osztottuk 
be a csoportokat a csónakokba. A vízre száll-
va eleinte erősen koncentrálva kerülgettük a 
vízből kiálló fatörzseket, de később önfeledt 
vízi csatáknak lehettek szemtanúi a turisták.
Ezeréves határ: utolsó kirándulós napunkon 
a régi magyar határnál (mely Budapesttől kb. 
700 km-re húzódik) egy kedves, idős, mo-
solygós bácsi mesélt az életéről és arról, ho-
gyan gyűjtötte össze a kis múzeum emléktár-

gyait. A Rákóczi várból a kilátás gyönyörű volt, 
a nap hét ágra sütött, így érthető volt, hogy 
senkinek nem volt kedve hazamenni.
Ottlétünk utolsó pihenőnapján ping-pong és 
kosárlabda pattogásától volt hangos az udvar. 
Egy diófa árnyékában kis társaság kártyázott. A 
kertbe kicipelt asztaloknál vérre menő társas-
játékcsaták folytak. Kívülről boldognak tűnt a 
társaság, de mindenkiben ott motoszkált a nyo-
masztó tény, hogy nemsokára hazaindulunk. 
Utolsó programunk rablóhús sütés és tábortűz 
volt egy kis csillagnézéssel egybekötve.
Reggel szomorú búcsút vettünk a helytől és 
vendéglátóinktól majd felszálltunk a buszra. 
Azt hiszem, bátran mondhatom minden ott 
lévő társam nevében, hogy életem egyik 
legnagyobb élménye volt.  Köszönjük a 
lehetőséget iskolánknak és az önkormányzat-
nak.

Dióssy Panka (9.a)

„Hawaii-ra vagy a Karib-szigetekre utaznék, leginkább a meleg és a 
luxus miatt.” (Barbara)
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Számunkra a gólyatábor az egyik legjobb él-
mény volt a nyáron. 
A rengeteg program alatt sok új barátot sze-
rezhettünk. Megismerkedhettünk az új osztály-
társainkkal, évfolyamtársainkkal és felsőbb 
éves diákokkal is. A gólyatábor szerda reg-
gel kezdődött. Nem volt nehéz megtalálni a 
gyülekezőt, mert az árpádos diákok és gólyák 
hatalmas tömeget alkottak a pályaudvaron. 
Már ott elkezdtek az emberek csoportokban 
beszélgetni és ismerkedni, és mire elértünk 
Egerig, már nagyon sok mindent megtud-
tunk egymásról.

Amikor megérkeztünk, elfoglaltuk a szállást és 
kezdődhettek a programok. Felváltva voltak 
osztályos és csoportos elfoglaltságaink, 
ezek egyaránt érdekesek és feledhetetlenek 
voltak. Első este hidegtálkészítő verseny volt, 
ahol a csapatok megtanultak együtt dol-
gozni, amire a következő napokban szükség 
is volt, mert a csoportoknak meg kellett  ta-
nulniuk egy színdarabot, amit utolsó este ad-
tunk elő. Ezek az előadások mind nagyon jól 
sikerültek, az estét vidáman töltöttük. Az új 
osztályoknak be kellett tanulniuk egy táncot 

Gólyatábor
is úgy, hogy mindenkinek szerepelnie kel-
lett benne, és ezt utolsó délelőtt elő kellett 
adnunk a zsűrinek, akik ezt pontozták, majd 
összesítették az osztályok versenyén elért 
eredményekkel. Ez alapján a mi osztályunk 
nyerte az osztályok közötti versenyt. 

Nekünk a rengeteg program közül a Portya 
tetszett a legjobban, ahol a csoportjaink-
kal bejártuk Eger városát és kipróbálhattuk, 
hányan férünk be egy telefonfülkébe min-
den levegőt kiszorítva. Lefényképezhettük 
magunkat „Rékával” egy táblánál, és egy 
hőstettet is véghez vihettünk.

A csopvezek és az EB-sek sokat meséltek az 
árpádos évekről, programokról napközben és 
esti mese gyanánt is. Jó lenne, ha nemsokára 
mi is csopvezként térnénk vissza Egerbe és 
mi is mesélhetnénk a gólyáknak!

Julcsi, Reni

„Egy indiai kazánházat választanék, ott legalább meleg van.” (Stalker)



 

   Árpád Galéria

Bookmark Exchange Project – Könyvjelző csereprogram
Október az iskolai könyvtárak nemzetközi hónapja. Idén először az Árpád Gimnázium is 
regisztrált a programba. 2012-ben 17 829 diák készített és küldte el a könyvjelzőket, 22 

ország iskolái vettek részt a programban. A Könyvjelző csereprogram egyszerű és izgal-
mas módja a nemzetközi barátságok kialakításának. A nyolcadikosok nagyon szép 

könyvjelzőket készítettek. Nemsokára elküldjük a partner iskolának Írországba, 
és kíváncsian várjuk az általuk készített könyvjelzőket.

Svarczné Micheller Erzsébet

Boda Zsófia (8.c)

Béky Csenge (8.a)

Kovács Fruzsina (8.c)

Szentágotay Lili (8.c)

Veress Csenge (8.c)

Tóth Balázs (8.c)

János Zsuzsa (8.b)


