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„Addig jó, míg nézed a moziban a tragédiát,
Pedig neked is van, kicsi vagy nagy.
De fenn a vásznon, ha folyik a vér,
az izgalmas vagy legfeljebb csak hidegen hagy.”

Első hallásra talán nyomasztónak tűnhetnek ezek a sorok, de úgy gondoltam, az év utolsó számába
jobban illik egy valamivel mélyebb gondolatsor, mint korábban. Jön a nyár, de előtte az utolsó hetekben még el lehet gondolkozni komolyabb dolgokon is. Remélem, nem bánjátok.
Vannak olyan emberek, akiken sosem látszik, ha valami bántja őket. Mosolyognak, kedvesek, boldognak tűnnek. De sokszor ez a kép nem takarja a valóságot. Talán el sem tudjuk képzelni, mennyi
ismerősünk él kisebb-nagyobb problémákkal. Akár az iskolai rossz teljesítmény, akár egy magánéleti
rossz időszak okozhat nyomasztó érzést bennünk, amit sokszor nem akarunk a körülöttünk élőkre
zúdítani, így viszont felgyülemlenek bennünk, és egyszer csak robban. Lehet, hogy nem holnap
vagy a jövő héten, de az összegyűjtött stressznek mindig megvan a pontja, amikor egy pillanatra túl
gyenge a borítás, elpattan és minden kiszabadul. És az ismerősök, akik szemében eddig magát a
mosolyt és a tökéletes életet testesítettük meg, most kérdően néznek ránk.
El kell fogadnunk, hogy vannak rossz napok. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem kell semmit tenni
ellenük, de tény, hogy nem élhetünk életünk végéig gondok nélkül. Ha szembetalálkozunk egy
akadállyal, nem torpanhatunk meg előtte szomorkodva, de nem is tehetünk úgy, mintha nem lenne
ott, mert akkor hatalmasat lehet esni benne. Egész egyszerűen fel kell mérnünk a lehetőségeinket,
és igyekezni a legjobban kijönni az adott helyzetből. Nagyon fontos, hogy tisztában legyünk az
erősségeinkkel és gyengeségeinkkel, mégpedig reálisan. Igenis tudnunk kell, ha valamiben jók vagyunk, hiszen ezen képességek tudatában sokkal magabiztosabbak leszünk, és azt hiszem, mondanom sem kell, hogy így könnyebben vesszük majd a különböző buktatókat.
Vannak azonban jó pillanatok is! És ezekre emlékeznünk kell, hiszen hatalmas segítséget nyújthatnak
a bajban. Nem szabad elvesztenünk a hitünket abban, hogy megérdemeljük a boldogságot, még
ha vannak is olyan jelek, amikből azt hihetnénk, hogy nem jár. Ez sosincs így! Mindenki érdemes
rá, hogy boldog legyen, hogy legyenek vidám momentumai, és rengeteget nevessen. De ehhez
az embernek saját magának is hozzá kell járulnia, be kell fogadni a pozitívat, és ha kész vagyunk rá,
akkor bizony be is fog térni hozzánk idővel a vidámság. Elég, ha minden reggel örülünk a felkelő
napnak. Próbáljátok ki!
Én ezzel a cikkel búcsúzom, köszönöm a bizalmat, és remélem, akadt, aki az év során erőt tudott
meríteni az írásokból, vagy akár egy jó számra tett szert a lejátszóján az idézetek által. Mindenkinek
fantasztikus nyarat kívánok és sok napsütést!
(Az idézet Pierot A film című számából való.)
Habos Dorottya, aki tanítási gyakorlatát idén az Árpádban tölti, a Pázmány Rádió műsorvezetőjeként
elnyerte Az Év Diákrádiósa címet a 21. Országos Ifjúsági Sajtófesztiválon. A nyertes műsor meghallgatható a Médiakapu oldalán: http://www.mediakapu.hu/radio/list. Gratulálunk!
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Pályázat

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 felhasználva. A cikk korábbi tartalmi és stíluselemeit meg lehet változtatni. A
pályázatokat elektronikus formában várjuk június 6-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.

A hónap fotója

2014
2006

fotó: SME

fotó

Lábas

Aki felismeri a helyszínt és a szereplőket, jelentkezzék!

Ebbe a rovatba is küldhettek különleges, érdekes, szép fotókat!
Áprilisi képünkön egy moha volt látható.
Hát ez mi lehet?
(fotó: Terjék Dóra, 11.a)

Az előző számban Jüling Erika tanárnő gyermekkori fotóját láthattátok.
Hát ezen a képen ki lehet?

A hónap kérdése:
Mi a legextrémebb nyári terved?

?
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Kérdezd másként
Tarlós Péter tanár úr

– Mi motiválta arra, hogy tanár legyen?
– Mindenképpen emberek között, emberekkel szerettem volna dolgozni. Korábbi terveim
alapján orvos szerettem volna lenni, de azt hiszem, mindenkinek jobb, hogy ez nem így lett.
A betegeknek és nekem is biztosan. A tanárság
viszont komoly alternatívája volt az orvosságnak. Így alakult, s most a helyemen érzem magam.
– Hogyan került az Árpádba?
– Ide jártam, mint diák még a 90-es években.
Majd az Árpád éppen akkoriban kapta vissza a
Kandó főiskola épületrészét, amikor végeztem
az egyetemen. A nagyobb épületben több osztály indulhatott, a diáklétszám megemelkedett.
Azt hiszem, jókor voltam jó helyen, és Gyimesi
igazgató úr is kedvesen fogadott.
– Miért éppen a biológia és a környezettan tantárgyat választotta?
– A biológia már nagyon régóta érdekelt, így
adott volt, hogy az egyik szakom az legyen.
A környezettan pedig úgy jött, hogy összevetettem az érdeklődésemet a reális felvételi
lehetőségeimmel. Egyébként ez utóbbi szaknak köszönhetem, hogy megismerhettem a feleségemet.
– És milyen osztályfőnöknek lenni? Könnyű
vagy nehéz?

– Osztályfőnökként olyan új dolgokat tapasztal
meg, él át az ember, amik osztályfőnökség nélkül
valószínűleg kimaradnak az életéből. Nehézségei és szépségei is vannak e funkciónak. Árnyoldala például, hogy néha olyan konfliktusaim
támadnak diákokkal, hogy hozzák már be végre
a nyavalyás igazolásokat, vagy legyen már itt a
tankönyvrendelős papír időre. Bevallom, utálom, hogy ilyen apró ügyek miatt vitázom olyan
emberekkel, akiket valójában nagyon szeretek.
Az adminisztrációt, ami az osztályfőnökséggel
jár, kifejezetten nem szeretem. Ám mindenképpen előnye az osztályfőnökségnek, hogy jobban belelátok, belülről látok bizonyos szervezési
kérdéseket, illetve a legfontosabb (és ez elfedi
a hátrányokat), hogy nagyon összekovácsolódunk az osztállyal. A közös karácsonyok, az osztálykirándulások mind-mind olyan élmények,
amikről talán még sok év múlva is beszélgetni
fogunk az érettségi találkozón.
– Melyik iskolákban tanult? Mondta az Árpádot. És azon kívül?
– Az Árpád után az ELTE Természettudományi
Karának fent említett szakpárján tanultam.
– Mit csinál a tanár úr a szabadidejében?
– Három kis gyerekem van. A fiam három
éves, az ikerlányaim egy. Gyakorlatilag minden
szabadidőmben a családommal vagyok.
– Milyen zenéket hallgat?
– Szeretem a több 10 évvel ezelőtti zenéket.
A Rolling Stones például nagy kedvencem. A
maiak közül keveset ismerek, ám a relatíve újnak
tekinthető Green Dayt kifejezetten kedvelem.
– Milyen filmeket néz?

„Megszököm egy esküvőről, hogy koncertre mehessek.” (Mrs. Smith, 11.a)

– Nagyon szeretem a történelmi témájú dokumentumfilmeket.

– Mit gondol a mai világról, a mai gyerekekről?
– A mai világról azt gondolom, hogy túl gyors,
túl pörgős, túl rohanós. Többet kellene áldoz-

ÖKO

rovat
hulladéknak számít, így az erre kifejlesztett helyen tudják csak kezelni.
A termeket, folyosókat és az udvart
díszítő zöld növények esztétikussá teszik
környezetünket, és nem utolsó sorban oxigénnel
látnak el minket. Ezek mellett Szili tanárnő minden hónapban természetjáró kirándulást szervez,
melynek során Magyarország lélegzetelállító helyeit csodálhatjuk meg.
A gimnázium ebben a tanévben képviselteti magát az Antall József Tudásközpont által
szervezett SUSCHOOL elnevezésű környezetvédelmi versenyen. A tudásközpont és a verseny
célja a figyelem felhívása a környezetvédelem
és a fenntartható fejlődés jelentőségére. Az első
fordulóban az iskola csapata sikeresen szerepelt.
A második fordulóhoz nyert összegből az iskolát
kell zöldebbé varázsolni. Reméljük, hogy a tevékenykedésünk üzenete mindenkihez el fog jutni!
Óvjuk együtt a környezetet, ezzel önmagunkra is
vigyázunk!
Béres Tünde, Keresztes Fanni, Páris Boglárka (9.a)

tanári interjú

„A hulladék létrehozása nem feltétlenül rossz dolog. Az a helytelen, ha nem kezdünk vele semmit.”
(Mark Stevenson)
Öko-iskola lévén fontosnak éreztük az ÖKO rovat elindítását az Árpád Lapokban. Szeretnénk
felkelteni mindenki figyelmét a környezettudatosságra, hogy együtt menthessük meg a Földet, és ezen túl sok érdekességet osszunk meg
veletek.
Iskolánk 2013-ban elnyerte az Örökös
Öko-iskola címet! Ennek keretein belül – a
tanárok közreműködésével – sokat teszünk a
környezetvédelem érdekében. Az épületben elhelyezett szelektív kukák, az elhasználódott elemek leadása, az iskolát díszítő számtalan növény
mind hozzájárul, hogy a Föld egy szebb, egészségesebb és ZÖLDEBB hely legyen. A szelektív hulladékgyűjtés révén újra felhasználhatjuk az
üres PET palackokat. Évente kétszer (ősszel és
tavasszal) papírgyűjtést is szervezünk. Az elemek
gyűjtése kiemelt jelentőségű, mivel ez veszélyes
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nunk az emberi kapcsolatok ápolására, a sze2006
mélyes találkozásokra, az egymással eltöltött
minőségi időre.
– Tanár úr hova utazna el, ahol még nem járt?
– Mindig szerettem volna eljutni Ausztráliába.
Ha adódna lehetőségem, szívesen elmennék
oda néhány hétre.
– Utolsó kérdésünk, ha egy lakatlan szigetre
kerülne, milyen három dolgot vinne magával?
– A családomat (de csak ha nincsenek krokodilok), sok-sok könyvet (azok mondjuk számítsanak egynek), meg egy függőágyat két fa
közé. Olyanom még soha nem volt.
Annu, Sárgarózsa, Mesi (7.c)

Az Árpád Gimnázium iskolaújságja, IX. évfolyam, 7. szám. Megjelenik: tanévente hétszer. Email:
arpadlapok@gmail.com. Írták, rajzolták, fényképezték: Barki Eszter, Bata Emese, Béres Tünde, Földes Anna, Frajna Mirella, Garai Luca, Keresztes Fanni, Kővári Boglárka, Lévay Zsolt, Mura Brigitta,
Páris Boglárka, Svarczné Micheller Erzsébet, Szomolányi Krisztina, Terjék Dóra, Varga Flóra, Verebélyi
Ágnes. Design és tördelés: Zisis Christoforos. Felelős tanár: Koncz Levente. Nyomdai kivitelezés:
OBR2000 Kft. Felelős vezető: Kutrovich Zsolt. A címlapon: Ballagás 2014. Fotó: Barki Eszter (10.a).

„Megtanulok harmonikázni.” (Musicatalina)
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Darmstadt

Március 31-én izgatottan indultunk hosszú utunkra kis csapatunkkal a népligeti buszpályaudvarról.
Röpke 16 órás utunk egy két kisebb pihenőt
leszámítva szakadatlan volt, bár kétségtelenül nem
sokat tudtunk aludni. Így hát másnap reggel karikás
szemekkel érkeztünk Frankfurtba, majd innen
kisebb-nagyobb sikerrel sikerült eljutni Darmstadtba
is (volt, aki kicsit tovább utazott a vonaton, mint kellett volna... ). Az iskolában finom reggelivel fogadtak minket rég nem látott barátaink, majd körbevezettek hatalmas iskolájukban. Nemsokára mindenki
hazamehetett, hogy a délutánt már a családdal töltse és pihenjen.
Másnap reggel a suliban kezdtünk, és az első
órában a már Magyarországon elkezdett csapatmunkával készülő projektmunkákon dolgoztunk.
Egy óra múlva azonban már indultunk is, hogy felfedezzük Darmstadt nevezetességeit, tömegközlekedését, belvárosát, egyszóval az itteni életet. Igazán
gyönyörű város, szívesen élnék itt!
A harmadik nap reggelén a német iskolarendszert
ismerhettük meg közelebbről, beültünk diákjaink
első órájára. Én matekórán voltam, ahol gyakorlatilag minden szót értettem, de a lényeget sajnos pont
nem, mert éppen logaritmust tanultak. Dél körül indultunk Mannheimbe, ahol németül is megismerhettünk pár csillagászati szakkifejezést egy planetáriumi előadáson.
Pénteken Frankfurtba utaztunk, és már a vonaton megmagyaráztuk néhány kedves érdeklődő
németnek, hogy nem dánok vagyunk, hanem magyarok. Frankfurtban a dómot néztük meg, majd
felkapaszkodtunk (na jó, lifttel) egy felhőkarcoló
tetejére, ahonnan csodálatos kilátás nyílt a városra.
A délutánt ismét mindenki saját belátása szerint tölthette, természetesen saját diákjával. Mi estig még
Frankfurtban maradtunk, és bejártuk a péntek délutánban pezsgő belvárost.
A hétvégét mindenki a „családjával” tölthette, nem
voltak kötött programok. Sokan találkoztak néhány
másik párral, és úgy csináltak közös programokat, mi

„Kimegyek Moszkvába.” (Csillámpóni, 7.a)

is így voltunk vele. Voltunk moziban, vasárnap pedig
sziklát másztunk és étteremben vacsoráztunk. De
ami a legjobb volt, hogy rengeteg időt tölthettem
ideiglenes családommal és diákommal.
Hétfőn a német diákoknak be kellett ülniük az óráikra, mi pedig csapatokba verődve indultunk egyegy vastag feladatsorral a kezünkben Darmstadtba,
hogy megmutassuk, mennyit tudunk a városról. Este
a családok és diákok ismét találkoztak az iskola Mensa helyiségében, hogy együtt vacsorázzunk, megtekintsük egymás projektmunkáit, és meghallgassuk
a délelőtti Stadtrallye eredményhírdetését. Igazán
jó hangulatú este volt, nagyon jól éreztük magunkat
így együtt!!
Az utolsó nap reggelén a magyarok együtt értékelték, véleményezték az idei cserediák programot. A
diákok javaslatokkal, apróbb problémákkal álltak
elő, a tanárok pedig igyekeztek mindenre odafigyelni, hogy ha lehet, még jobbá tehessék a következő
évi programot. Ezután mindenki összepakolhatott
és elköszönhetett a családoktól, késő este pedig
könnyes búcsút vettünk egymástól a pályaudvaron.
Azt hiszem, életem egyik legnagyobb élményének nevezhetem ezt az utazást, ezúton is szeretném megköszönni az iskolának, a szüleimnek és természetesen diákom szüleinek is, hogy lehetőségem
volt rá! Nemcsak a német nyelv mindennapi
használatát tanultam meg igazán jól, hanem egy
életre szóló barátságot is kaptam, és biztos vagyok
benne, hogy később hosszabb időt is szeretnék
majd Németországban tölteni.
Frajna Mirella (10.c)

Integrációs sportnap

Ezen kívül kipróbáltam a tollaslabdát egy szellemileg sérült kisfiúval, pohárpakoló versenyben
vettem részt, és ültem kerekesszékben is. Mindig azt hittem, hogy nehéz benne közlekedni,
de mivel befelé hajló kerekei voltak, nagyon jól
lehetett vele forogni. Persze azért kellett hozzá
karizom is (még jó, hogy sportolok).
A második személyes kedvencem a kerekesszékes

tánc volt. Hihetetlen volt látni, hogy még így is
mennyi örömet okoz a tánc. Én alapból táncolok,
de sosem gondoltam volna, hogy ilyen is van.
Pedig van és nagyon is jó. Vidám hangulatot tudott teremteni.
A harmadik helyen nálam a kerekesszékes vívás
állt. Ezt a sportot még egy igazi világbajnokkal (Szilágyi Áronnal) is ki lehetett próbálni. Igazi
vívóruhában, igazi vívótőrrel. Sajnos nem tudok
vívni, de ha tudnék, akkor biztosan lejátszottam
volna egy párbajt. Igaz, máshol lehetett gyakorolni, de akkora tömeg volt, hogy valószínűleg
sosem kerültem volna sorra. Biztos mindenki úgy
volt vele, mint én: ki akarta próbálni.
A nap végén következett a díjátadás. Mindenki
ugyanolyan „Érjünk együtt célba” feliratú érmet
kapott, ami egészen jól illett az eseményhez.
Ezen kívül minden iskola kapott egy labdát, amit
mi odaadtunk a két hetedikes fiúnak, akik eljöttek
velünk, ennyi lánnyal. Örülök, hogy egy ilyen
neves eseményen vehettem részt és képviselhettem az Árpádot, de ami a legfontosabb: megtanultam, hogy mind ugyanolyanok vagyunk. Remélem, máskor is lesz ilyen alkalom, és ha semmi
nem jön közbe (nem hinném, hogy közbejönne),
megint menni fogok.
Mura Brigitta (9.b)

„Elvonulok a társadalom elől.” (Csizsikpizsik, 11.a)

beszámoló

Idén február végén egy integrációs sportnapon
vettem részt. Sajnos nem a szomszédban volt,
hanem a XI. kerület egyik részében, de nyugodt
szívvel mondhatom, megérte annyit utazni érte.
Amikor megérkeztünk, mindenki kapott egy-egy
pólót egy kitűzővel. A kitűző lényege az volt,
hogy egy sérült gyereknek át kellett adni, és ő is
adott egyet cserébe. Ezek után következett a bemelegítés. A bemelegítést hárman tartották, az
egyikük közülük egy kerekesszékes nő volt, és alaposan átmozgattatta izmainkat, valamint megalapozta a hangulatot. Ezután mehettünk sportolni.
Tizenegy sportágat lehetett kipróbálni. Nekem
a röplabda tetszett a legjobban, bár nem abból
vagyok a legjobb. Inkább azért tetszett, mert
megismerkedtem nagyothalló diákokkal. Ugyanolyan könnyen tudtam velük kommunikálni, mint
más emberekkel, és lényegében nem is voltak
mások. Ugyanolyanok, mint én, és talán néha
bennük több kitartó erő is van. Úgy érzem, nagyon jól összebarátkoztunk, és remélem, még
majd a jövőben is tudunk találkozni.
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Aranyköpések

válogatás

„Nem szeretnék senkivel összeturmixolódni.” (Kőváriné dr. Fülöp Katalin)
„Erre nem fektetünk nagy hangsúlyt, mert nem tudom.” (Nánay Mihály)
„Kérem szépen vissza a könyvemet, mert így cipelnem kell minden nap a másikat.” (Kocsis
Ágnes)
„A következő pofázót lelövöm, és ha túléli, beírom a szaktanárit!” (Orosz Erzsébet)
„Én csak ilyen rondán tudok rajzolni, vagy még nem ittam meg a mai célzóvizemet.” (Kürtösi
Balázs)
„Az ellipszis egy szimmetrikus állat.” (Gärtner István)
„Mindenki, aki továbbjutott a 2. fordulóba, elkönyvelhet egy szabadon választott osztályzatot.” (Koncz Levente)
„Ennek a pontnak a koordinátái (8; 1). Ez ilyen holland-magyar.” (Gyimesi Róbert)
„Ha kell egy ilyen címerállat az ipari forradalomhoz, akkor az a gőzgép.” (Nánay Mihály)
„Büdösben még nem fagyott meg senki.” (Orosz Erzsébet)
„Az ujjamból szoptam. Zsolt is ezt csinálja. Mármint a sajátjából.” (Gyimesi Róbert)
„Mit csináltál te mára? Kiskertet gyomláltál?” (Varga Júlia)
„Jaj, Marcikám, ne akadjunk le egy bogáron... Fúj, ez egy poloska. Nehogy hozzányúljatok,
mert irtó büdös lesz!” (Gärtner István)
„Fogalmazásgátlót vettél be?” (Molnárné Vámos Katalin)

Küldjetek nagyon-nagyon sok aranyköpést, ebből él ez a rovat!
Jöhetnek az első emeleti postaládánkba vagy az arpadlapok@gmail.com címre!

Fortocska (форточка) – ablakocska
Баня („bánya”): orosz fürdőház, gőzfürdő

A falusi porták elengedhetetlen tartozéka, melynek formája, stílusa évszázadok óta alig változott. A finn szaunától
némileg alacsonyabb (70-80 Celsius fokos) hőmérséklete
és nedves gőze különbözteti meg. Szombatonként és nagyobb ünnepek előtt fűtötték be. A szokásos tisztálkodáson
kívül gőzölködtek (париться) benne, amit nyírfavesszőből
készült vesszőnyaláb (веник) használatával egészítettek ki:
ezzel egymás testét csapkodták meg alaposan. Ha már
nem bírták a forróságot, a fürdőzők beugrottak egy dézsa
hideg vízbe, esetleg télen a hóba. Az izzadással elvesztett
folyadékot is pótolgatták teával, kvasz (квас) nevű rozsból
és malátából erjesztett, összetéveszthetetlen ízű itallal. A
fürdőből kilépőket külön köszöntéssel üdvözölték: С лёгким паром! Egészségedre a fürdést!
Ez a minket talán kissé megmosolyogtató kifejezés annyit jelent: Köszöntelek abból az alkalomból, hogy könnyű pára lebeg körülötted, mert most jössz a fürdőből, és ez bizonyára kellemes
lehet. Az orosz fürdőt szülőszobaként is használták, csak az újszülöttekre kellett különös gonddal
vigyázni. No, nem a forróság miatt, hanem az ott megbúvó gonosz fürdőmanó miatt, akinek
ártó szellemétől óvni kellett a kisdedeket.
Forrás: Soproni András: Orosz kulturális szótár
Lienhardt Krisztina
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„Hegyalja Fesztivál.” (Nyuszika, 12.a)

Viccek
– Ma délután fodrásznál voltam.
– És zárva volt?

2014
2006

Egy férfi tanácsot kér a barátjától, aki tapasztalt házasember.
– Édes öregem, neked már volt huszonötödik és ötvenedik házassági évfordulód is. Mit
adtál a huszonötödiken a feleségednek?
– Elvittem a Kanári-szigetekre.
– És az ötvenedik évfordulón?
– Visszahoztam!
A háziasszony zongorajátékával szórakoztatja
vendégeit, majd odafordul az egyikhez:
– Ugye szereti a zenét?
– Igen asszonyom, de ne törődjön vele,
játsszon csak tovább.

– Apu! Azt mondjak az iskolában, hogy mi
maffiózó család vagyunk.
– Majd bemegyek és elintézem a dolgot.
– Jó, de úgy csináld, hogy balesetnek
tűnjön!

viccek

– Tényleg megőrjítesz Dezső, akármit mondok, mindig kijavítasz, és ez így megy már
tizenöt éve!
–Tizennyolc, drágám, tizennyolc!

Két rendőr szolgálatban uzsonnázik.
Egyik meglát a másik kezében egy termoszt.
– Mi az a kezedben?
– Termosz.
– És ez mire jó?
– A meleg ételt melegen, a hideg italt hidegen tartja.
– És neked mi van benne?
– Két gombóc fagyi, meg egy adag húsleves.

A missziós atya kannibálok közé keveredik.
Azok vendégül látják, az atyának sikerül
megtéríteni őket, majd rövidesen eljön a
dél.
– Na én akkor indulok is – mondja az atya.
– De atyám – kérleli a kannibálfőnök –, maradjon már itt ebédre.

Nyelvi sarok

Az étteremben a pincertanuló egy egész
malacsültet szolgál fel a vendégnek. A
főpincér figyeli és nincs vele megelégedve:
– Legközelebb ha ilyen ételt tálal, tegyen
a fülébe egy kis petrezselymet, a szájába
pedig citromkarikát. A farkára külön kössön
egy arany szalagot. Megértette?
– Hogyne, uram! De nem leszek úgy kicsit
röhejes?

Teacher: Consider this sentence: “I
don’t have no fun at the weekend.”
How should I correct this?
Pupil: Try and find a boyfriend.

„Szeretnék rendesen megtanulni eszperantóul.” (MVK)
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Feszty Árpád

rejtvény

100 éve, 1914. június 1-jén halt meg Feszty Árpád festőművész. Sokoldalú tehetségére négy
művének címe emlékeztet a fősorokban.
Az áprilisi szám (Ybl Miklós) megfejtései: Magyar Állami Operaház; Szent István Bazilika; Várkert kioszk; Lánchíd palota.

6

VÍZSZINTES: 1. Az 1880-as évek elején, Bécsben festett képe (zárt betűk: L, K, L). 17. A
földre dől. 18. Parancsnokaink. 20. Argentína
fővárosa (Buenos ...). 21. Német, osztrák és
spanyol autójelzés. 23. Görög labdarúgó
egyesület (... Athen). 24. A cseh válogatott
kapusa (... Cech). 25. Alkatrészt kenő. 27.
Tüdőtuberkulózis. 29. Felkutatására indult személyek. 31. Ésaiás próféta könyve rövidítése.
32. Rab. 35. Termékeny sárga föld. 36. Nátrium vegyjele. 37. Való. 38. A harag napja (...
irae). 40. Szólmizációs hang. 41. Üres kéz! 42.
Világkupa. 43. Japán, spanyol és kambodzsai
autók jelzése. 45. I.sz. 476 előtti. 47. Téveszt.
48. Erősen óhajtó. 51. Segélykérő jel (Save Our
Souls). 53. Lemezkiadó világcég. 54. Afrikai állat. 55. Belefog. 57. Anyagot vág. 59. Arra
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„Betörök Beccáékhoz.” (Voldy, 11.a)

sandít. 61. Juttatok. 62. Fával dolgozó mester. 64. Testrész és hosszmérték is. 66. Bozsoki
hegy (...-kő). 67. Téli ruhadarab. 68. Esemény.
70. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei község.
72. Gödröt készít. 73. Cirkónium vegyjele. 74.
Személyük. 75. Belsőégésű motor. 77. Magyar
énekes (... János). 79. Omán autójele. 80. Női
név. 82. Távolabbi helyre. 84. Osztrák és perui
autók jele. 85.Titkos parancs visszaigazolására
szolgál. 88. Páratlan börtön! 89. Kellemetlen
helyzetbe hoz. 91. A deep house német
képviselője (... Farben). 92. A leghíresebb kisróka. 94. Osztrák, magyar, spanyol gépkocsi
jelzések. 96. Pucér. 97. Természetes kozmetikai szer. 100. Porciózás. 102. Feszty-körkép
néven ismert, 1800 négyzetméteres monumentális műve (zárt betűk: M, E, E).

FÜGGŐLEGES: 2. Karthágó alapítója. 3. Görög város. 4. Figyelő, elővigyázatos. 5. JászNagykun-Szolnok megyei község. 6. Erbium
vegyjele. 7. Nils Holgersson állata. 8. Lentebbi helyen. 9. Egyéni vállalkozó rövidítése. 10.
Brit rockzenész (Chris ...). 11. E személyek.
12. Izraeli pénznem. 13. Cirkónium vegyjele.
14. Isztambul legmagasabb pontja (Aydos ...).
15. Egykori matematikus, a funkcionálanalízis
megalapítója (... Frigyes). 16. Vizet locsoló. 19.
Firenzében festett triptichonja, melyet 1903ban Budapesten állított ki (zárt betűk: S, E, E).
20. Jelentős irodalmi munkásságának első
darabja, az 1897-ben Budapesten megjelent
tárcagyűjteménye (zárt betűk: P, T, M). 22.
Déli étkezés. 26. "folyékony arany". 28. Renault autó. 30. Kártyajáték. 33. Lekváros. 34.
Kuglifigura. 37. Északi csillagkép. 39. Erdei
cserje. 41. Hivat. 42. Kőműves munkát végez.

2014
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44. Magyar államférfi volt (... Lajos). 46. Brazil
város (... de Janeiro). 47. Igazi. 49. Hordót
készítő mester. 50. A nagy varázsló. 52. Kettős
betű. 54. Grízes. 56. A mai Erdély területén élt
ókori nép. 58. Aluminium vegyjele. 60. Római
501. 63. Páratlan citrom! 65. A bor illat és zamat összhangja. 68. Robbanószerkezet. 69.
Film alkotócsoportja. 71. Színvonalasabb. 74.
Várta. 76. Norvég folyó. 78. Jugoszláv város.
79. Műt. 80. Igazolatlanul mulaszt. 81. Egykori Nobel-békedíjas egyiptomi elnök (... Szadat).
83. Durva nevetés. 84. Nobel-díjas argentín
professzor, aki a véralvadás mechanizmusát
és a vérátömlesztés gyakorlati megvalósítását
fektette tudományos alapokra (Luis ...). 86.
Német folyó. 87. Egykori horvát csatár (Jure
...). 90. Balti nép. 93. Mely személyek. 95.
Igekötő. 98. Nyak közepe! 99. Üres zab! 101.
Véd.
Lévay Zsolt

beszámoló

Képes krónika

Ballagás, 2014. április 30

fotók: Barki Eszter (10.a), Verebélyi Ágnes

„Hülyére társasjátékozom magam.” (Kávé)

11

beszámoló

2014
Wales, Írország – 2014. április
0 6 Egy kellemes áprilisi szombaton 9.20-kor in- keresztelték. Írország fővárosa a Liffey
dult a buszunk Budapestről. Több, mint hatvan
gyerek és hat tanár volt a fedélzeten. Amikor
kikanyarodtunk a Praktiker parkolójából, mindenki hevesen integetett a hozzátartozóiknak,
bár ebből semmit nem láthattak a szülők a
sötétített üveg miatt. Izgalom, öröm és felszabadultság töltötte be a busz légkörét. Utunk
Ausztrián, Németországon, Belgiumon vezetett
keresztül, majd Calais-nál (Franciaország) érkeztünk el a Csalagúthoz, és másnap reggel már
Angliában voltunk. Előbb Liverpool felé vettük
az irányt, s közben egy kedves összeesküvéselméletet hallgattunk meg Paul McCartney-ről
idegenvezetőnktől, Lajostól. Lehet, hogy Sir
Paul már nem is él??? Beatles dalokkal betelve
érkeztünk meg a szálláshoz 13 órakor. Mivel
még nem vehettük át a szobákat, csak a csomagjanikat pakoltuk le és elindultunk felfedezni
a várost. Megnéztük a Maritime Museumot,
ahol a Titanic kiállítást csodálhattuk meg, majd
a liverpooli dokkban sétáltunk egy nagyot.
Késő délután elfoglaltuk az Ibis hotelt, majd
kaptunk egy kis kimenőt estére.
Másnap reggel egy kiadós English breakfast
után Walesbe, Conwyba mentünk, ahol a Nagy
Levellin korában épült várban és a köré épült
városkában néztünk szét. A kellemes időjárásnak
köszönhetően elég volt egy pulcsi a sétához. Ezután a világ leghosszabb nevű városába, Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch-ba látogattunk el.

Conwy
E városkától nem messze lévő kikötőből indult
14 órakor a 12 emeletes kompunk Dublinba,
a hajót James Joyce műve után Ulyssesnek
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folyó
két partján fekszik, ahova bő három óra hajóút
után érkeztünk meg, és elfoglaltuk a szállásunkat.
A vacsora 3 perc sétányira volt minden nap.
Másnap, április 15-én reggel kilenckor indultunk
felfedezni az ír fővárost. Gyönyörű időnk volt
egész nap. Először az O'Connell Streeten sétáltunk végig, amit más néven a Házasságtörők
útjának is neveznek. Az utca végén áll Daniel
O'Connell szobra, aki a XIX. század végén küzdött az ír függetlenségért. Utunk a Trinity Collage-ba vezetett, ahol a Book of Kells kiállítást
néztük meg. Az itt kiállított könyvek nagy része
több mint 1200 éves. Szépek voltak, de engem
a könyvtár nyűgözött le igazán. Tágas volt, tele
könyvritkaságokkal, melyek illata betöltötte a
termet.

Dublin este
Ezt követően kaptunk fél óra szabadidőt, amit
sokan a Saint Stephen’s Greenben töltöttek el.
Innen indultunk a National Museumba, ahol
régészeti, történeti kiállítást láthattunk: 4000
éves arany ékszerek, edények, múmiák vártak a
kiállítótermekben. Vacsora után este 10-ig volt
szabadidőnk, újra megnéztük Dublin jelképét,
a hárfa alakú hidat, mely Samuel Beckett nevét
viseli, és sétáltunk a Temple barban.
Másnap Cashel sziklavára következett, ahol
Szent Patrik a lóhere (shamrocks) segítségével
magyarázta el az embereknek a Szentháromság titkát. Az időjárás továbbra is kedvezett
nekünk, Lajos szavaival élve „magic” volt.
Kilkenny Írország délkeleti részén helyezkedik el, a Nore-folyó partján. Itt egy Viktória
királynő korabeli kastélyt tekintettünk meg,
ahol anyanyelvű idegenvezetőink lelkesen
mutatták be az egykori lakók életét. Hazafelé

„Megpróbálom túlélni a 40 fokot.” (Rónyai Tünde)

Dublin

a Saint James parkon keresztül a Buckingham
Palace-hez, majd megnéztük az őrségváltást
a Lovastestőrség laktanyája előtt. A Picadilly Circus hatalmas kivetítője tényleg olyan,
mint a filmeken. A National Gallery-nél kaptunk egy feladatlapot, aminek segítségével
felfedezhettük a leghíresebb festményeket:
Giotto, Leonardo da Vinci, Monet képeit. Mivel a délutáni programunkig még sok időnk
volt, szabadon járhattuk be az angol főváros
nevezetességeit. Ki-ki ellátogathatott a China
townba, a Sohoba és a Covent Gardenbe,
sétálhatott az Oxford streeten. Élményekben
gazdag utunkat egy temzei sétahajózással
zártuk, a London Eye-tól indultunk egészen a
Tower Bridge-ig.

dolmen
Köszönjük Széllné Hajdú Indira tanárnőnek
a kiváló szervezést! Reméljük, jövőre is lesz
lehetőségünk ellátogatni a Brit-szigetekre.
Kővári Boglárka (11.a)

beszámoló

Csütörtökön a Zöld-sziget legzöldebb megyéjében tettünk látogatást. Előbb az ország legszebb kastélyát, a Russborough House-t kerestük fel, majd a Wicklow hegyek közt fekvő
Glendalough Apátság romjait láthattuk. Ilyen
zöldet valóban csak itt lát az ember! A kanyargós hegyi utak mellett bárányok legelésztek, a hegyoldalakat beborította a seprűzanót
sárga bokraival.
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megálltunk egy dolmennél, amely a kelták ősi
temetkezési helye volt. Itt készült az első közös
fotó is csoportunkról.

Cashel
Másnap nagyon korán keltünk, mert reggeli
után indultunk vissza az Ulyssesszel Walesbe.
Mielőtt Londonba értünk volna, Chestert, Anglia egyik legszebb városát fedeztük fel. Bár valamennyien vártuk a londoni nyüzsgést, mégis
szomorúak voltunk, hiszen az a nap volt az
utolsó a kirándulásunk alatt. Szombat délelőtt
a Westminster negyedet jártuk be, elsétáltunk

London

„Veszek egy fezt Törökországban.” (a Doktor, 11.a)
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Gombár

Mikor beléptünk az Árpádba, azt sem tudtuk,
hogy mi az a Gombár. Később tanáraink elmesélték, hogy egy színdarabot kell előadnunk,
az osztályfőnök és az irodalom tanár(nő)
segítségével. Az első lépés a darabválasztás
volt. Sokat beszélgettünk a tanárokkal, hogy
egy olyan darabot találjunk, amiből mindenki
kiveheti a részét. A darab kiválasztása után
elkezdtük nézegetni a forgatókönyvet (ami
még le sem volt rövidítve), többen megnézték dvd-n a darabot, és elkezdtünk gondolkozni azon, hogy melyik szerepet szeretnénk. Nehéz feladat lehetett a tanároknak
kiosztani a szerepeket úgy, hogy a diákokat
még csak pár hónapja ismerték. Itt izgultunk
először. Voltak olyanok, akik már előre tudták, melyik szerepet kapják, voltak, akik nem
számítottak rá, és voltak, akik csalódtak, de
sajnos nem lehet mindenki főszereplő, mert
akkor csak unalmas monodrámákat játszanánk. Így mindenki elfogadta a szerepét, és
elkezdődött a készülődés.

A tanárok lerövidítették a szövegkönyvet, mi
betanultuk a szövegeket. Először csak a helyünkön a párbeszédeket gyakoroltuk, utána
elkezdtük tervezni a mozgást, a jelmezeket, a
kellékeket és a díszletet. A próbák viccesen,
jó hangulatban teltek, bár a tanárok talán
nem mindig ezt látták. Az elején egy óra alatt
alig tudtunk elpróbálni egy-két jelenetet,
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„Felsőfokú angol nyelvvizsga.” (Totó, 9.b)

pedig csak a teremben próbáltunk, és elképzeltük, hogy milyen lesz ez majd a színpadon.
Később beszereztük a kellékeket, és már az
aulában próbáltunk, tanítás után a díszleteket
csináltuk.
A bejáró próbán voltunk először a színpadon.
Izgalmas volt. A főpróbán már mindenki úgy
izgult, mintha már közönség előtt menne az
előadás. Szerintünk nagyon jól sikerült.
Az előadás napja! Mindenki várta azt a pillanatot, amikor felléphet a színpadra, kiléphet
a közönség elé és szerepelhet. A darabokról
mindenkinek más a véleménye. Ízlések és pofonok. De megpróbálhatjuk értelmezni őket
(személyes véleményünk alapján).
A 9.d előadása (Hídavatás) az élet nehézségeit tükrözte: vannak olyan helyzetek az
életben, amikor jobb
lenne meghalni, mint
elfogadni a valóságot.
Látszott rajtuk a magány, a csalódottság, az elveszettség.
El tudtuk képzelni a
szereplők nehéz sorsát, hogy miért jutottak el
az öngyilkosságig.
A saját (7.b) előadásunkról írni elég furcsa.
Lehet, hogy százszor végignéztük a sajátunkat, de az előadáson nem csak néztük...
beleéltük magunkat a szerepünkbe. Megpróbáltunk úgy játszani, mintha az a sok esemény mind velünk történt volna. Átéltük és
átéreztük a történteket.
Az előadásunk (Líra és Epika) egy szerelmespárról szólt, akik az országaik között folyó
többszáz éves háború miatt nem lehetnek

együtt. A két ország ellentétes természete
humoros ütközéseket hoz létre.

A zsűri az osztályok között próbálta egyenlően
elosztani a díjakat. Nálunk már sokan lemondtak a szakmai díjról, mert a többi osztály valamennyivel több díjat kapott, mint mi. Ezek
után nagy meglepetés volt, hogy a zsűri is
nekünk adta az első díjat. Nyertünk! Nagyon
jó érzés volt, mikor nem mondták ki a mi osztályunkat a második helyezettnél, akkor már
biztos volt, hogy mi nyertünk. Ez az érzés elmondhatatlan.
Később már néztük a következményeket is.
Megint lesz tánc és dráma és osztályfőnöki.
Nem beszélgetünk néhány órán a Gombárról. Jövőre mi szervezzük a Gombárt, és szavazhatunk is. Jövőre már az egész év megy
normálisan, és a következő és az utána lévő...
még sok évünk van az Árpádban!
Reni és Vivi

„Raftingolás.” (Sledge, 7.a)
„No comment.” (OE, X.a)

beszámoló

A 7.a előadása (Dorottya) bemutatta, hogy
régen mennyit számított, és a mai világban is
mennyit számít a külső. Lehetsz kedves vagy
okos, de először a külsődről fognak megítélni. Egy kis segítséggel mindent megváltoztathatsz, hogy másképp nézzenek rád. És ezt
a változást, jellemfejlődést jól lehetett látni.
A 7.c előadása (Pán Péter)
a gyerekek mesebeli világáról szólt. Arról a képzeletbeli világról, ahol a
gyerekek egész nap csak
játszanak, nevetnek és
boldogok. Az előadásból
megértettük ezt a világot, és azt, ahogy
felnövünk, és ez a sok
csoda idővel eltűnik.
Az előadások után az ÁSZ szórakoztatta
a közönséget. Szerintünk vicces volt az
előadásuk (ami a tinik és a felnőttek kapcsolatáról szólt), és külön elmény volt saját osztálytársunkat nézni a színpadon!
Az eredményhirdetés előtt már nagy volt a
feszültség. Mindenki izgult. Találgattunk, ki
fog nyerni? Ki kap külön díjat? Ki szavazott
ránk? Hanyadikok leszünk?
Közben mindenki hallgatott, nagy volt a
csönd. A különdíjaknál a többség arra várt,
hogy az ő nevét mondják ki. Egy név vagy egy
osztály hallatán mindenki tapsolt. A közönségdíj megnyerése sokat jelentett a számunkra,
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mert az leginkább a felsőbbévesek és a
tanárok szavazatán múlt. Szerintünk sokat
számít a közönség véleménye.
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Árpád G
a

léria

Portré
Az arcképnek a célja a hasonlóság, de nem ez a legfőbb célja. Az arckép akkor
igazán művészi alkotás, ha kevésbé lényeges részletek mellőzésével,
az arcban az ábrázoltnak jellemét, erkölcsi egyéniségét, szellemi világát is kifejezi, azaz
ha a testi hasonlósággal a lelki hasonlóság párosul. Amely arcképen a művészet e nagy és
nehéz feladata jól megoldott, az nemcsak egyszerűen az egyén képmása, hanem visszatükrözi
az egyénben ama korszakot, melyben élt.
Svarczné Micheller Erzsébet
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