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Tippek a tanuláshoz

Mindenkinek más módszerei vannak a tanulásra. Egyesek a tankönyv kijegyzetelésével
memorizálják az anyagot, mások szókártyákat gyártanak nyelvtudásuk fejlesztésére. Talán a
tananyag elsajátítására más-más technikákat alkalmazunk, szerintem egyvalamiben egyetérthetünk: a tanulás nem egyszerű folyamat. Kellően rá kell koncentrálnunk a feladat-ra, nem
szabad csak félig odafigyelnünk. A következőkben olyan tanácsokat osztok meg veletek,
amelyeket hasznosnak találok a sikeres tanuláshoz (és amelyeket nekem is illene gyakrabban megfogadnom ).
Teremtsünk megfelelő környezetet! Mindannyiunknak más és más tényezők
elengedhetetlenek ahhoz, hogy a lehető legeredményesebben tudjunk tanulni. Lehet,
hogy kizárólag teljes csendben és nyugalomban vagyunk képesek a feladatainkra fókuszálni,
de az is elképzelhető, hogy némi háttérzajjal, társaságban tudjuk a leghatékonyabban
elsajátítani az anyagot. Ha otthon esetleg nincs lehetőségünk kellő nyugalmat teremteni,
rendelkezésünkre áll az iskolai könyvtár, ahol akár extra tudásanyagra is szert tehetünk.
Egyszerre csak egyvalamivel foglalkozzunk! Nehéz válogatni a sokféle feladat és tanulnivaló közt, de azt javaslom, ne próbáljunk mindenáron egyszerre megbirkózni az összessel. Ám ha úgy érezzük, a feladatok kombinálásával akár könnyebben is mehet a tanulás,
ne féljünk „összeboronálni” a látszólag teljesen különböző témákat. Még ha mások esetleg nem is értik az összefüggést, a lényeg, hogy nekünk segítsen (bizonyíték erre saját, A
Mester és Margarita ihlette logaritmus-képletem ).
Nézzünk utána annak, amit nem értünk! Az órai jegyzetek, sőt, gyakran még a
tankönyvben leírtak sem elegendők ahhoz, hogy kellően elmélyítsük magunkban az adott
tananyagot. Korunkban szerencsére már számtalan lehetőség van az extra, segítő információk beszerzésére. A legkézenfekvőbb megoldást manapság már az internet jelenti, de
még nem haltak ki a tudás fejlesztésének „hagyományosabb” eszközei sem, szakkönyveket, enciklopédiákat is felüthetünk a keresett segítség reményében.
Ne hagyjunk mindent az utolsó pillanatra! Főleg a tanítási szünetek idején és a lazább
időszakokban vagyunk hajlamosak halogatni iskolai feladatainkat vagy a dolgozatokra való
készülést, mondván, „sok idő van még rá”. Viszont a feladatokból csak több lesz, a rájuk
fordítható idő pedig egyre fogy. Így azt javaslom, a könnyebb feladatokon legyünk túl mihamarább, a nagyobb igénybevételűeket pedig korán kezdjük el, nehogy végül tényleg
kifussunk az időből.
Jutalmazzuk meg magunkat! Fontos, hogy legyen, ami motiváljon bennünket a tanulásra. A leginkább ösztönző tényező természetesen a széleskörű tudás megszerzése, ám
jó, ha van valami más is, amit saját magunk megjutalmazásaként foghatunk fel a kemény
munkáért cserébe. Legyen az egy szelet csoki, egy rész a kedvenc sorozatunkból vagy akár
néhány óra pihentető alvás, ezek a kisebb „jutalmak” csak még jobban buzdítanak bennünket a feladatok elvégzésére.
Remélem, hasznosnak találtátok a felsorolt tippeket. Ám akkor se csüggedjetek, ha ezek
ellenére sem sikerül tökéletes eredményt elérnetek, hiszen (bár talán most még úgy tűnhet)
egy osztályzat nem a világ, és nem befolyásolja a jövőtöket, ha egy anyagrész esetleg nem
megy olyan jól. A lényeg, hogy ne terheljétek túl magatokat, az egészségetek és a boldogságotok sokkal fontosabb, mint néhány jegy a naplóban.
(Garai Luca 12.a)

A hónap fotója

2015
2002

kép: internet
Ebbe a rovatba is küldhettek különleges, érdekes, szép fotókat!

fotó

Hó

Az Északkelet-Kínában található Szonghua Jiang folyó partján – csakúgy, mint minden évben –
idén is hatalmas hószobrokat emeltek.

Decemberi képünkön egy szivacs
látható. Hát ez mi lehet?
fotó: Terjék Dóra (12.a)

A decemberi számban Magyar Margit
tanárnő gyermekkori fotóját láthattátok.
Hát ezen a képen ki lehet?

A hónap kérdése:
Bizonyos kutatások szerint a diákok jobban teljesítenek, ha házi kedvenceik
velük vannak az iskolában. Ti mit gondoltok erről?

?
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Kérdezd másként
Dr. Széllné Hajdú Indira tanárnő

– Mi motiválta a tanári pálya felé?
– Már egészen kisgyermekkoromban, kb.
10-12 évesen úgy döntöttem, hogy ez egy
gyönyörű pálya. Aztán persze felmerült
egyéb is, és akkor hol határozottabban, hol
kevésbé, de végül úgy döntöttem, hogy
tanár leszek.
– Miért az angol szakirányt választotta?
– A magyar irodalom volt az első szerelem,
és aztán a tanítás során alakult ki bennem,
hogy az angol lesz a végső cél. Mert annyi
időt, energiát kell belefektetni, hogy készüljön az ember az óráira rendesen, hogy két
tárgyat borzasztó nehéz tanítani.
– Hogy került a tanárnő az Árpádba?
– Együtt dolgoztam az egyik kollegámmal,
és ő kért meg, hogy ha esetleg szeretném,
akkor van egy szabad állás. Én mindig vissza
akartam jönni középiskolába tanítani, mert
ott kezdtem, de aztán elmentem nyelviskolába, meg különböző cégeknél is dolgoztam.
– Milyen zenei műfajt kedvel? Játszik-e
valamilyen hangszeren? Van-e kedvenc
előadója?
– Sajnos nem játszom semmilyen hangszeren. Nagyon sokféle zenei műfajt
kedvelek. Kedvenc szerzőim a klasszikus

műfajból Mozart és Chopin. Rock kategóriából Janis Joplin és Jimi Hendrix.
– Milyen könyveket szeret olvasni?
– Nagyon sokszínű az érdeklődésem ezen
a téren. A legjobb könyvek azok, amelyek
gondolkodtatnak.
– Szabadidejében milyen elfoglaltságai
vannak?
– Szeretek kirándulni meg persze olvasni.
A kézimunkát is szeretem, csak ahhoz több
idő és energia kell. Például a kötés, varrás.
Igazából társaságba szeretek járni, barátokkal.

– Mit szeretne elérni még az életben?
– Mindig vannak konkrét célok, most például egyetemre járok a pedagógus szak-
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„Nem tudom, nincs tapasztalatom, amihez viszonyíthatnék. Biztos nehezebb
az órára figyelni, másrészt viszont stressz-oldó, mert cuki.” (Totó, 10.b)
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nak mindenféle változata. Aztán egy olyan
könyv, amit sokszor lehet olvasgatni és
maradandó, végül pedig papír és toll.
– Köszönjük a beszélgetést!
Annu, Sárgarózsa (8.c)

Látogatás a pilisvörösvári tájházban
2014 novemberében a pilisvörösvári tájházban jártunk. A vörösvári és környékbeli osztálytársaink már előre meséltek róla, hiszen
ők az általános iskolával is voltak ott.
Azért más volt azt tőlük hallani, és más volt
látni is a bútorokat, sváb ruhákat és a régi
használati tárgyakat! Alaposan megnéztük a férfiak hétköznapi viseletét és a nők
menyasszonyi ruháját, de nekem mégis a
díszes kelengyeláda tetszett a legjobban.
Előtte ugyanis még sosem láttam ilyet. A
tárlatvezető sok érdekességet mesélt. Nem
is tudtam például, hogy ha nem volt máshol
hely, akkor a pici gyerekek a sublótfiókban
aludtak! Kaptunk feladatlapot, amit menet
közben kellet kitölteni, a jegyzeteket aztán
a következő honismeretórán megbeszéltük.

tanári interjú

vizsgát letenni. Jobb lenne németül jobban
beszélni, illetve legfőképpen rengeteg motivált diákot szeretnék.
– Mennyire nehéz munkaközösségvezetőnek lenni? Milyen pluszfeladatokkal jár ez?
– Azt gondolom, hogy ha jó a munkaközösség-vezető, akkor a munkaközösség
tagjai tudják, hogy mit mikor kell csinálni.
Milyen lehetőségek vannak, és azzal hogyan tudnak élni. Tehát az ő életüket kellene
megkönnyíteni, hogy mindig jól informáltak
legyenek, és ezáltal persze a diákok is.
– Mi a tanárnő véleménye a mai világról?
– Kicsit gyors, kicsit bizonytalan, jó lenne,
hogy ha rájönnének az emberek, hogy mi a
fontos. Hogy mi az igazán fontos.
– Ha egy lakatlan szigetre kerülne, milyen
három dolgot vinne magával?
– Valami olyan eszközt, amivel fent tudom
tartani magam, mint például egy kés és an-

A kiállított tárgyak egy részével majd
még „találkozunk” a tananyagban, de így
könnyebb lesz a tanulás. Nagyon megérte
elmenni!
Faragó Fanni (9.d, német nemzetiségi
csoport)

„Engem zavarni szokott az öcsém.” (Én, 12.d)
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A 12.c osztály rajz órai projektfeladata volt a következő: „Készíts olyan művészeti alkotást, amely
elsősorban a színekre épül. Mutasd be, fejezd ki a vágyaidról, a valódi vagy elképzelt világodról való
ismereteidet, érzéseidet, úgy, hogy az alkotásban központi szerepet kapjon a szín (a színjelleg, a
színharmónia és kontraszt stb.) a többi vizuális kifejezőeszköz előtt. A téma lehet személyes vagy
általános, komoly vagy humoros, a megfogalmazás realista vagy elvont, de törekedj rá, hogy a néző
számára is megérthető, átélhető legyen.” Erre a feladatra született Vadász Dani alábbi megoldása.

irodalom

Allúzió, a felkelő nap

6

Felkelni és munkába menni? Most komolyan:
minek? Egyik pillanatban még alszunk, a
másikban meg már remegő lábbal küzdünk
a különösen erős reggeli gravitáció ellen.
Az agy még körbe-körbe rohangál. Lázasan
keresi alattvalóit, miközben a fáradtságtól
majdnem kileheli az akciós potenciálját. Hova
tűnt mindenki, kérdezi, háta mögött (ami
természetesen nincs neki) pedig a „mindenki”
épp egy szolárcellás Mayfloweren hajózik át
az Újvilágba, ahol agresszív, tanulatlan és
javíthatatlanul realista indiánok laknak.
Szóval újra hétfő? Szóval újra hétköznap? Na ne
már. Visszafordíthatatlanul újra kell éljük mindazt a számtalan szörnyűséget, mit a rutin vasmarka aggat ránk. Csak egy villámcsapás, és a hajó a túloldalon van. Az agy meg lehet akármennyire Sherlock Holmes, lehet bármilyen profi nagyítója, a részletekben már nem fog rálelni
az ember többi részére. Ott csak az ördög van…
De már megint itt tartunk. Minden ide kanyarodik vissza. Az a rohadt sztahanovista vekkeróra
meg nem bír megmaradni a kerek ülepén.
Nem; ez így nem mehet tovább. Valamit tenni kell. Valahogy túl kell élni…
Oké, kezdjük egy kávéval. Több kéne, mint amennyi a csészébe belefér, újratölteni viszont
nincs idő. Ha azzal pocsékolom a drága másodperceket, hogy a kannát emelgetem, hogy lesz
idő öt percre visszaaludni?
Najó, most már mindegy. A csónakok már kikötöttek, és az agy is szerzett valahonnan útlevelet és vízumot. Még kitöltöm a rendelkezésemre álló teret, de lassan előkerül a mai nap forgatókönyve. A rendezői változat hosszú és unalmas, a kimaradt jelenetek pedig a párna alatt
maradtak. Még összekeverem a rendezői jobb és bal oldalt, de ez kezd lassan kitisztulni. Egy
korty kávé és minden rendben lesz. Egy korty kávé. Az magával rángat minden egyebet is. Egy
korty… inkább kettő. Vagy három.
A lila köd kezd felszívódni. Arany harmatot hagy az ásítozó reggel borostásra nyírt gyepén. A
lüktető rapszódia lehalkul, és ritmusos szonetté formálódik. Fehér melódiává, ami ellentétesen kavarog a zaklatott álomvilág részeg filharmonikusainak kakofóniájával.
Tollsercenés, valami amorf ákombákom a fehér lapon, és csak amikor elkészül az alkotás, akkor
veszem észre, hogy az én kezem formálta. Hűséges tacskó, vagy éppen lassított bumeráng,
ami minden reggel hazatér a gazdájához.
Felkeltem: a gép forog, az alkotó meg már veszi a kabátját, mert odakint még hűvös az idő.
Még két-három színpadias káromkodás, csak úgy, alibiből...
...azután elindulok.
Kelt: kora reggel; hirtelen felindulásból, egy száz napos tojásból, fáradtan kilépve...
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„Elképzelem, hogy behoznak egy lovat...” (Z, 12.c)
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A január 10-i regionális robotversenyen LegoSAPiens nevű csapatunk az összesített verseny-

Továbbjutás a robotversenyen

ben 2. lett, így továbbjutott a középdöntőbe, ahol már cseh és szlovák csapatokkal kell majd
megmérkőznie Debrecenben a németországi döntőbe kerülésért. A csapat elnyerte a Legjobb kutatás és Előadás különdíját.
A csapat tagjai: Horváth Balázs, Kutrovich Gergő, Márkus András, Pálvölgyi Domonkos és
Papp Dániel (8.b), Benda Orsolya, János Zsuzsa, Kostyál Domonkos, Marozsák Tóbiás, Szalay
László és Varga Levente (9.b).

Kosárlabda diákolimpia siker

beszámoló

Folytatódott az Árpád sikersorozata a kerületi kosárlabda diákolimpiákon. November végén a IV. korcsoportos
fiúk nyerték meg a bajnokságot, ezúttal is veretlenül.
Eredmények: Árpád-Krúdy 28:22, Árpád-Fodros 35:0, Árpád-AKG 26:11, Árpád-Veres 25:18, Árpád-Csillaghegyi
32:4.
A csapat tagjai: Kun Domán (7.a), Antal Gábor, Bojtor
Bence, Könczöl János, Kutrovich Bence, Tatár Péter, Vass
Péter (8.a), Dudás Gergely, Gál László, Vitos Gergő (8.b),
Mázsár Botond (9.a), Madácsi András (cs.k.), Soltész Levente (9.b). Manager: Gyanó Éva.

Pontosítás
Nem nagy az újság emailforgalma, de most kaptunk egy érdekes levelet, amit akkor
is jóleső érzéssel olvastunk és szívesen közlünk, ha egy kis helyreigazításról esik szó
benne.
Tisztelt Szerkesztőség! Hosszú évek óta lelkes olvasója vagyok lapjuknak. Novemberi számuk
Aranyköpések rovatában Számadó tanár úr egyik mondatát („Aki gyermekkorában a Savin
csepp mellett kapott valamit matematika ellen is, az ezt a feladatot nyilván érteni fogja.”) is
idézik, amibe sajnos sajtóhiba csúszott. Azokat a bizonyos cseppeket (egyébként a gyermekparalízis ellen, emlékezetes, hogy az amerikai elnök, Franklin Delano Rooseveltet is ez a kór
kényszerítette tolókocsiba) a felfedezőjéről, Albert Bruce Sabinról nevezték el, és nem Savinról. Tehát helyesen Sabin-cseppekről beszélhetünk. Nehogy tévesen rögzüljön a gyanútlan
ifjú olvasókban. Mellékelem a Sabinról szóló Wikipédia szócikket:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Albert_Bruce_Sabin
Megköszönve szíves figyelmüket tisztelettel üdvözlöm Mindnyájukat, egyben további jó
munkát kívánok!
Dr. Molnár László (Semmelweis Egyetem)

„Nem vagyok olyan nagy állatbarát, még akkor se hoznám be, ha lenne
házi állatom, nem az iskolába való.” (Icebóca, 9.a)
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Aranyköpések

„Fölteszek egy kérdést, de nem túl magasra, hogy mindenki elérje.” (Számadó László)
„ Az én vagyok? Nem, a núbiai vadszamár!” (Gärtner István)
„Húúú, a tanár az egy speciális állatfaj!” (Feketéné Kovács Anikó)
„Athénban főként juhot és kecskét terjesztettek.” (Lőrincz Andrea)
„Olyan felkészült tanár vagyok, hogy legalább három rúzs van nálam, de golyóstoll egy sem.”
(Jász Borbála)
„Egy tisztességes ókori birodalomalapítónak folyó mellett talált kosárban kellett megszületnie.” (Nánay Mihály)
„Te nem éreztél még magadban késztetést, hogy megkóstolj egy jégcsapot?”
(Kőváriné dr. Fülöp Katalin)
„Ha mázlid van, akkor szerencséd van.” (Nagy Attila)
„Azt fogjátok mondani, hogy nem tudom a neveket. Ami igaz is.” (Orosz Erzsébet)
„Dániel Marcit megkérdezed, akkor meg tudja mutatni neked, hogy hogyan tudod
megerőszakolni a gépet.” (Besnyőné Titter Beáta)

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

válogatás

Fortocska (форточка) – ablakocska
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Bárdok, az énekes költők

A Szovjetunióban az 1960-80-as években, a diktatúra
idején a bárdok a „hivatalosan engedélyezett” irodalomtól
eltérő módon, eredeti és hiteles hangot szólaltattak meg.
Saját dalaikat, melyeket eredetileg barátaiknak szántak,
gitárkísérettel adták elő kisebb közösségekben, de
idővel egyre nagyobb népszerűségre tettek szert, mert a
szövegeikben a hallgatóság a saját életérzéseire ismert.
A műfaj megteremtője Bulat Okudzsava (Булат Окуджава),
grúz származású, moszkvai születésű orosz költő. Szülei
pártmunkások voltak, a szovjet hatalom mégsem kímélte
őket: az apát kivégezték, az anya pedig egy lágerben halt
meg. Okudzsava az 1950-es években kezdett dalokat írni.
Ezeket gyakran szalagokon rögzítették, amik gyorsan terjedtek, és rongyossá hallgatták őket
az emberek. Dalait a személyesség és őszinteség jellemezte, mely
a felszín alatt metaforákkal ironikusan és szatirikusan ábrázolta és
gúnyolta a szovjet rendszert. Mindez gyanakvást keltett a hatalom
köreiben, de a hatalmas népszerűség miatt tenni már nem tudtak
ellene semmit.
Okudzsava követője és barátja, Vlagyimir Viszockij (Владимир
Высоцкий) színészként vált híressé, több tucat színdarabban,
játékfilmben játszott. Eközben kezdett el dalokat írni, és több
mint ezer költeménye született. Népszerűsége talán az elődjéét
is meghaladta.
Bagosi Lívia (11.b) és Hencz Anita (11.a)
(Ливия Багоши, Анита Хенцз)

„Kedves ötlet, de biztos nem tudnék a tananyagra koncentrálni.”
(Csizsikpizsik, 12.a)

Viccek
A látszerészboltban megjelenik egy vevő.
– Jó napot kívánok – szól az optikus. – Önnek nyilván kilenc dioptriás szemüvegre van
szüksége.
– Valóban! – bólint a vevő –, de hogy találta
ki?
– Csak abból, hogy a kirakaton át fáradt be.

2015
2002

Két orvostanhallgató lány beszélget:
– Igaz, hogy szakítottál a vőlegényeddel?
– Igaz.
– És miért?
– Én azt hittem, hogy vad és szenvedélyes, de
kiderült, hogy csak asztmás.
A hentes izgatottan toporog a szülőszoba
előtt. Végre nyílik az ajtó, megjelenik az orvos, egyik kezében az újszülött.
– Gratulálok uram, három kiló negyven!
Maradhat?

– Doktor úr, amikor kávét iszom, mindig valami nyomást érzek a szememben. Mit tegyek?
– Vegye ki a kanalat a pohárból, mielőtt inni
kezdi!

Nyelvi sarok

– Halló! Doktor úr? Nagyon rosszul érzem
magam. Ki tudnának jönni a lakásomra
megvizsgálni?
– Sajnos nagyon sok a beteg, fáradjon be talán személyesen.
– Az lehetetlen. Lázas vagyok és gyenge, jártányi erőm sincs.
– Kérem, semmi probléma. Jöjjön be, amikor
jobban lesz.

viccek

A belgyógyász nézi a már levetkőzött
beteget, aztán megszólal:
– Ne haragudjon, uram, de nem ártana néha
megfürödnie!
– Hiszen én minden nap fürdök, doktor úr!
– Pardon! Ebben az esetben nem ártana a
vizet néha kicserélnie!

Kovács úr várakozik a szülőszoba előtt, felesége éppen szül. Nemsokára megjelenik az
orvos:
– Gratulálok uram, lehet tippelni!
– Fiú? Lány?
– Nem erre gondoltam, hanem mondjon egy
számot három és hat között!
Tom szörnyülködve teszi le az újságot.
– Te, Joe, most olvastam, hogy San Franciscóban minden órában elütnek egy embert.
– Hú, öregem, nem irigylem azt a szerencsétlent!
Newspaper boy: 11.30 Intercity Glasgow train
accident! Special edition!
Scotsman: That’s terrible! My wife was on that
train.
Newspaper boy: Do you want the special edition, sir?
Scotsman: No, I’ll wait for the evening edition
and then I’ll get the racing results as well.

„Nem hiszem, hogy ez működne.” (Anonymus, 10.c)
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Csók – 150 éve

rejtvény

150 éve, 1865. február 13-án született a kétszeres Kossuth-díjas magyar festő, Csók
István. A sokoldalú művész hosszú pályájának egy-egy stílusára, korszakára jellemző
művét elevenítik fel a fősorok.
A decemberi szám (Karácsony) megfejtései: Szaturnusz ünnep; Mithrász ünnepe;
sólyomröptetés; téli napforduló.

10

VÍZSZINTES: 1. 1895-ben, csaknem egy
évtizedes előmunkálatok után a Millenniumra festett képe (zárt betűk: B, Y, T). 15.
Román labdarúgó egyesület (... Bucuresti). 16.
Két évente megrendezésre kerülő eseménysorozat. 17. Nyugati megyébe valósi. 18.
Nemzetközi bankszámlaszám. 19. Az élen. 20.
Cukros. 21. Genezis. 23.Menyasszony. 24. Idő
mértékegysége. 25. Dán hosszmérték. 26.
Régi. 28. Latin és. 29. Asztácium vegyjele. 30.
Hőálló edény. 32. A földbe rejt. 34. Agyagból
gyúrt lény. 36. Elemel egynemű betűi! 38. Vállalkozások esztendeje. 40. Csésze jelzője. 42.
Pingálja. 44. Igen, oroszul. 45. Azonos betűk!
47. Törzsszám. 49. Esőn álló. 50. Fiatal magyar
rapper. 51. Japán, Zambia és Vatikán autójele.
53. Végső. 55. Magyar Atlétikai Szövetség. 56.
Csapat. 58. Öreg néni. 59. Egységnyi. 60. Saját magát élesítő. 62. Fáradozás. 63. Csók István "magyar csendéleteinek" kiemelkedő
alkotása 1910-ből (zárt
betű: O).
FÜGGŐLEGES: 2. Kézbesíttető. 3. Gyártási terület.
4. Német teniszező (Tommy ...). 5. Igen franciául. 6.
Helyrag, -re párja. 7. Nem
abba. 8. Alarm. 9. Konzervatórium. 10. Ón vegyjele.
11. Énekelni kezd! 12.
Begöngyölt nagy csomag.
13. Harci csatakiáltás. 14.
1913-ban festett, a nagybányai iskola stílusához
legközelebb álló képe
(zárt betűk: T, A, N). 15.
Korai, 1890-ben, a szabadban való festés (plein air)
stílusában készült képe
(zárt betűk: Y, K). 18. Szalonnát bevagdal. 21. A
Föld történetének tago-

lásában a legnagyobb időegység. 22. Hátra
haladó. 25. Vas termék. 27. Rigó is lehet ilyen.
30. Legöregebb terepjáró gépkocsi márka.
31. Nemzetközi Valuta Alap. 33. Ételízesítő.
35. Litván gépkocsik jele. 37. A föld mélyébe
hatoló. 39. Az egyik szülő. 41. Téli sportszer
része. 43. Mondat eleme. 46. Értesített. 48.
Említé. 50. Nem mozdul. 52. Villanófény. 54.
Francia város. 55. Karmolá. 57. Finn hosszmérték. 59. Németország, Thaiföld és Luxemburg gépkocsi jele. 61. Boci egynemű betűi!
62. A Nemzetiszocialista Német Munkáspárt
katonai és védelmi szervezete.
Lévay Zsolt

„Lehet, hogy működik, mert az állatuk a kabalájuk, és ez segít nekik.”
(Tomi, 7.b)

Kórustábor
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Karácsonyi koncertek

viccek

A kórus idén is megrendezte hagyományos téli táborát, melynek fő célja – mint mindig − a karácsonyi koncertekre való
felkészülés volt. Ebben az évben azonban új helyszínen, a váci
piarista kollégiumban került sor a táborra. A váci székesegyház szomszédságában, egy tágas tér egyik oldalán, romantikus
környezetben énekelhettünk egy egész hétvégén.
Megérkezésünk után rögtön el is kezdtünk próbálni, bemelegítésként a hétvégére. Ezt a vacsora szakította meg,
amiért átsétáltunk a kollégiummal szemközti épületbe. Ezután
folytatódott a jó hangulatú próba, melynek befejezése után a
felnőttkórusos volt árpádosok (összefoglaló nevükön: /de/mentorok ) vezetésével egy kis játékkal
zártuk a napot.
Másnap a „hősies korán kelők” egy-két mentor vezetésével elmentek reggelit vásárolni, melyet a kollégium teakonyhájában
tudtunk elkészíteni. Tökéletes volt tehát a Keszthely-feeling!
Az álmos evés után ismét belecsaptunk a gyakorlásba, ahol
az alapos beéneklés után jöhettek a fontosabb, koncertekre
szánt darabok. Sorra vettük át ezeket, sokszor hangszeresekkel kiegészülve. Csak ebédelni és vacsorázni mozdultunk ki a
próbateremmé alakított tanteremből.
Vasárnap − a hazautazás napján − még délelőtt is próbáltunk.
A tábort egy örömzenélés zárta, amely után elindultunk az állomásra, és a délutánt már mindenki otthon tölthette.
Zárásként mondhatom, hogy egy sikeres és hasznos tábort tudhatott maga mögött a kórus, aki
pedig nem hiszi, hallgassa meg a koncertjeinket.
Móra Dominik (10.c)

A kórus régi hagyományait hűen őrizve, decemberben ismét fellépett az iskola karácsonyon és a budai Kapucinusok templomában.
Az iskolai karácsonyon tehetséges diákok együtt, egyedül vagy
éppen tanáraik kíséretében bűvölték el a hallgatóságot a szokásos
ceremónia keretein belül. Hallhattunk pár szép gondolatot minden
egyes adventi gyertyalánghoz kötve, majd ezek után következtek
az egyéni produkciók, illetve egy rövid válogatás a kórus karácsonyi
darabjaiból.
December 13-án, szombat este a budai Kapucinusok templomában
nyílt lehetősége a kórusnak az árpádos zenészek, a Voce Magna kamarakórus és a Budavári Kamarazenekar kíséretében énekelni. Ez a fellépés számunkra is különös volt, hiszen most először adódott
alkalmunk Laczó Andrással, az Operaház énekművészével közösen előadni Ramirez, dél-amerikai
zeneszerző Kreol mise c. darabjának egy tételét.
A repertoár idén is a kórustáborokban tanult művekből állt, melyek között árpádos szerzemény is,
Török Feri tavaly komponált Ave Maria c. darabja is helyet kapott. Orosz Erzsébet tanárnő és Héja
Benedek karmester vezényelt. Orosz Flóra kísért minket zongorán, a hangversenymester Nánay Mihály volt.
Schlosser Ilona (10.d)
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Amfiteátrum kupa

Sokan nem is gondolják, hogy mekkora munka
áll ennek az egy nap alatt lezajló versenynek a
hátterében. Mikor áprilisban bejöttek hozzánk
a most 12.b-s szervező lányok, és feltették osztályunknak a kérdést: „Ki vállalná jövőre az
Amfiteátrum Kupa szervezését?”, magamban
rögtön eldöntöttem, hogy én szeretném ezt
csinálni. Minden évben ott voltam segítőként,
és mint szervezés-mániás ember, minden vágyam volt, hogy ott lehessek a főszervezők
között. Ekkor még nem tudtam pontosan, hogy
ez mennyi átdolgozott éjszakát, veszekedést,
stresszes napot és rengeteg áldozatot fog jelenteni − persze ne gondoljátok, hogy nem érte
meg! És habár a volt szervezők és Titter tanárnő
többször hangsúlyozta, hogy a bevezető feladatokat még év vége előtt vagy esetleg nyáron
kezdjük el, ez nekünk nem sikerült, de talán nem
is hittük el igazán, hogy ez tényleg szükséges
lenne.
Aztán eljött a szeptember, mi pedig el voltunk foglalva a 11.-es év újdonságaival, és még mindig
halogattuk a versennyel kapcsolatos teendőket.
Aztán hirtelen fel kellet fognunk, hogy kevesebb, mint 2 hónapunk maradt arra, hogy szinte teljesen nulláról megszervezzük az egészet. A

szponzorok gyűjtését rohamtempóban kezdtük
meg, és minden embert, akit csak lehetett,
mozgósítottunk, hogy ahol tudnak, segítsenek.
Az eddigi nyugis szüneteket hamar felváltották a
„matektanáriba lejárós” szünetek, ami sportnak
sem volt rossz, hiszen a termünk a másodikon
van. Titter tanárnőt aki ismeri, az tudja, hogy
rendkívül kedves és segítőkész, ami nekünk nagyon jól jött, ám azt is hamar megtanultuk, hogy
a munkákat mindig időre és pontosan készítsük
el, mert a Tanárnő nem értékeli a nem precíz
munkát, és ha stresszesebb napunk volt, akkor
jobban tettük, ha nem is zargattuk őt.
Nagy segítségünk volt még az osztályfőnökünk,
Nagy Attila tanár úr, aki sohasem volt rest odaadni nekünk a tanári gépét nyomtatásra, volt, hogy
ő maga ült be a komputer elé, hogy megcsinálja
azt, ami egyszerűen nekünk már nem fért bele.
Soha nem volt számára kérdés az sem, hogy
igazolja-e nekünk azt az xy órát, amiről mi már
megint „lógtunk” a szervezésre hivatkozva −
persze tényleg dolgoztunk.
És végül még
megemlíteném Meszlényi tanárnőt is, aki − mint
matektanárunk − rengeteget segített és támogatott minket a nehéz napokban. Ha idegesek voltunk, odajött, és pár bátorító szóval megnyugtatott minket. Ő volt talán az egyetlen, akit
egyszer se láttam igazán kikelve magából, még
az igazán szorult helyzetekben sem.
Nehéz elmagyarázni, hogy mit is ügyködtünk
mi annyit minden nap, de mint az biztos nektek
is feltűnt, például körbejártunk az iskolában, és
gyűjtöttük a felajánlásokat, a pólórendeléseket.
Majd utána megint körbementünk, hiszen az árpádos diákokra jellemző, hogy első kérésre fülük
botját se mozdítják. De mondhatnám még azt is,

„Nekem halaim vannak, és ők nem szoktak segíteni.” (Egy Fiú, 7.c)

Impresszum

naptól tartottunk a legjobban, mikor beértem
reggel az iskolába, sokkal nyugodtabbnak éreztem magam, mint bármelyik azt megelőző napon. És ezzel nem csak én voltam így, mind a né-
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gyen főszervezők ezt éreztük, mert egyszerűen
annyira sokat dolgoztunk addig, hogy aznapra
már semmi olyan feladat nem maradt, amivel
gondunk akadhatott volna.
És valóban: csak pörögtek az események, és
pár apróbb, könnyen orvosolható problémától
eltekintve minden rendben ment. Örömmel néztük, ahogy az egész iskola összefogva dolgozik
egy olyan rendezvényen, amit mi hoztunk létre.

Erről a napról nem is tudok igazán sokat mesélni, hiszen ti is ott voltatok velünk, és átélhettétek picit ti is a szervező szerepét, kísérgethettétek
a kisebb diákokat, javíthattátok a feladataikat,
kenhettétek a szendvicseiket, segíthettétek őket
abban, hogy nekik is jókedvűen teljen a nap. És
aki ottmaradt velünk egészen a végsőkig, az tudja, hogy este az eredményhirdetés után − mint
minden évben − most is megkaptuk a tortákat
a munkánkért, amit mindenki jóízűen fogyasztott. Akkor is elmondtuk, és most is elmondom,
hogy nagyon hálásak vagyunk a segítségetekért,
nélkületek most sem jöhetett volna létre ez a
verseny. Köszönjük!
Üveges Regina (11.b)

beszámoló

amikor otthon vagy a tanáriban írtuk a különböző
leveleket a különböző támogatóknak, hogy
miért is érdemes minket megint, vagy esetleg
mostantól segíteni. Tehát ilyen szorgosan és gyorsan repült el az október és november eleje is.
A verseny hetében aztán jöttek a komolyabb feladatok, és a szinte „suliban éjszakázós” napok.
Az egyik ilyen délutánunk például arról szólt,
hogy összeállítottuk mind a kb. 40 db ajándékot,
amelyekhez nagyon jól jött a sokadik figyelmeztetés után az aranyos diák által végre behozott
játék, könyv stb., amiből néha nekünk is kedvünk
lett volna egyet-kettőt lenyúlni. Aztán voltak
kisebb nagyobb gubancok is, mint például
amikor a tavalyi nyertes iskola a kupát törötten
hozta vissza nekünk, amit így sürgősen pótolni
kellet, hogy ebben az évben is legyen mit adni
a győztes csapatnak. Aztán az nem is volt olyan
pici probléma, amikor Titter tanárnő hét elején lebetegedett, így szerdán (tehát 2 nappal a
verseny előtt) a főszervezőnk nélkül kellett dolgoznunk, ami eleinte nagyon kétségbeejtő volt,
később azonban a sok segítőkész tanár és diák
miatt inkább csak egy újabb kihívást jelentett.
Eljött a péntek, és annak ellenére, hogy ettől a

Az Árpád Gimnázium iskolaújságja, X. évfolyam, 4. szám. Megjelenik: tanévente hétszer.
Email: arpadlapok@gmail.com. Írták, rajzolták, fényképezték: Bagosi Lívia, Czuffer Zsolt,
Faragó Fanni, Földes Anna, Garai Luca, Hencz Anita, Lévay Zsolt, Móra Dominik, Mlynarik
Júlia, Schlosser Ilona, Svarczné Micheller Erzsébet, Szomolányi Krisztina, Terjék Dóra, Üveges
Regina, Vitos Gergő. Design és tördelés: Zisis Christoforos. Felelős tanár: Koncz Levente.
Nyomdai kivitelezés: OBR2000 Kft. Felelős vezető: Kutrovich Zsolt. A címlapon: Szalagavató
2014. Fotó: Kristófy Dániel (22.b).

„Egyfolytában a kutyámat ölelgetném. Meg megtámadná a tanárokat.”
(Iphigenia, 11.d)

13

beszámoló

2015
02

14

Szalagavató 2014

2014.09.28. Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok. Nem a Körcsarnok, mint eddig, ez valami új, valami ismeretlen. Szalagavató van ma,
az enyém és még 114 diáké, az osztály-, valamint évfolyamtársaimé.
Én – bevallom őszintén
– nem különösebben
vártam, hisz nem is
tudtam, mit jelképez
a szalag, ugyanis nem
kaptam róla felvilágosítást, de ezzel nem
voltam egyedül: egy
fiúnak nem olyan nagy
szám a szalagavató ünnepély. De a leányok!
Ők úgy várták, mint
a disznóvágást jobb
helyeken, többük már
cirka fél éve elkezdte a
készülődést rá. Az ő adrenalin, noradrenalin,
dopamin és endorfin szintjük feltehetőleg az
egekbe szállott e napon.
Hál’istennek 1-es villamossal és 7-es busszal
kevesebb, mint 30 perc alatt el tudtam jutni
a reggeli próbára. Begyakoroltuk az igen
bonyolult
bevonulást is, eljátszottuk a
szalagtűzést
szalag
nélkül, szóval tűztünk
egy jót, aztán mindenki eltáncolta a maga
osztálytáncát, s végül
a keringő főpróbájára
kerítettünk sort, kétszer. Hogy nekünk is
legyen benne izgalom, a frakkok kicsit bizonytalan időpontban
érkeztek, egy szintúgy
kicsit bizonytalan helyiségébe a Gerevich
Aladár Nemzeti Sportcsarnoknak, a fenti folyosóra, de hát ha 60 fiú bepánikol, akkor kitör
a káosz, mint azt mindannyian tudjuk. Szerencsére negyed kettő körül el tudtunk jönni,
mert én már nagyon éhes voltam.
Aztán eljött a várva várt est. Fél hatkor érkeztem a sportcsarnoktól 200 méterre lévő utcába, mert csak ott volt parkolóhely, azonban a

bejáratnál találkoztam Magainé Bene Zsuzsanna földrajz és biológia szakos, egy gyermekes
családanyával és tanárral, ki előtte találkozott
Kerékgyártó Kolos diákkal, számolt be róla izgatottan a kecskeméti
származású tanárnő.
Mivel sportcsarnok, az
öltözők is igen sportosak voltak, azaz kicsik,
lerobbantak és illatosak, de a többi 30 ember mellett kit érdekelt az illata? Először
mindenki felöltözött
szépen öltönybe,
hogy szépek legyünk,
mikor fel leszünk szalagtűzve.
Nagyon szívhez szóló és
megtisztelő volt a csak
a mi számunkra írt, több zenei műfajt kiválóan
keverő bevonuló zene. Úgy érezhettük magunkat Magyarország első fedett sportcélú
csarnokában, a szocialista stílusú épületelemek közt, mintha éppen a palaihnihan északamerikai indián törzs rituáléjának a részesei
lennénk, bár egyeseket az egész a békási aluljáróra emlékeztetett – de Szathmáry
Nóra elűzte fejükből
a szép emlékeket
aranybársony angyalhangjával.
Következtek az osztálytáncok, mi nyitottunk, sikerült is a
közönséget rendesen
bemelegíteni, de utánunk valamiért nem a
cések, ahogy az logikus lenne, hanem az A
osztály következett, nem értettük, miért. Minden bizonnyal a B osztály ballett-tánca vitte a
prímet, ahogy leolvastam az egyik férfi fizikatanár arcáról, no meg persze a közönség sem
a szomorúságtól sírt.
És végre a várva várt est várva várt fénypontja is elérkezett, a keringő. A kulisszák mögött
izgatott készülődések, utolsó ruhaigazgatá-

„Jó ötletnek tartom, szerintem beválhatna – függetlenül attól, hogy
nekem nincs háziállatom.” (A Doktor, 12.a)

beszámoló

sok és szelfi készítések zajlottak, és persze a
férfi mosdóban a lányok sminkelték magukat a tükröknél. A tánctéren én meglepetten
álltam, mikor kiderült, hogy előttünk még
a tanárok tesznek tanúbizonyságot testük
koordinációs képességeiről, ír zenei aláfestéssel. Elkezdődött a keringő, amit talán a
delectare és movere szavak írnak le legjobban. Szerencsére az UV-fénynél teljes sötétségben kápráztathatta el mindenki mindenkinek a valakijét. Utána következett a közös
tánc ismerőseinkkel, de én nem tartottam erre
igényt, szóval mentem öltözni az afterpartyra,
ami sajnos nem adott dicső befejezést eme
felejthetetlen életeseménynek (ráadásul az aftert sokan el is felejtették). Így hangzik az én
beszámolóm szalagavatónkról kicsit másképp,
szubjektíven.
Czuffer Zsolt (12.d)
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Iniciálé

Az iniciálé a szöveg díszes vagy díszített első
betűje, amely általában nagyobb a szöveg többi karakterénél.
A szó a latin initialis szóból származik, jelentése elöl álló, kezdet. A nagyság és
díszítés által kiemelt kezdőbetű, a középkori könyvművészet egyik legjellegzetesebb
alkotása. Weöres Sándor (1913-1989) ABC verseihez készítettek illusztrációkat a 12.
évfolyam tanulói.
Svarczné Micheller Erzsébet
Mai fickó fanyart kíván,
ál-fényhez fordul mai lány:
fehérség és feketeség
felcserélve, fordítva ég.

Facskó Balázs (12.c)
Hogyha hó hull,
havas a hegy s a ház.
Huhog a hegy s a ház:
tanul hóul.

Valki Sára (12.c)

Kökény Zsuzsanna (12.c)

Zúgj, zivatar!
Zengés, zene!
De a lét minden kelleme
távolról: zárka, zűrzavar.

Az N a Név, az N a Nem,
az állítás, a tagadás,
semmiben villám-hasadás,
a férfinem s a nőinem.

Csicsó Nóri (12.c)
Tőr a tüske, a tövis,
és te is.
Tested teljes tömlöcében
tálat és tányért teríts.

Kiss Paulina (12.c)

Kiss Norbert (12.b)

