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Programajánló tavaszi fáradtság ellen

A tavasz kétségkívül az árpádos tanévek legeseménydúsabb időszaka. A téli hajtás után 
szerencsére némileg csökken a hirtelen tanulnivalók mennyisége (legalábbis ahogy 
az elmúlt években tapasztaltam), ezzel együtt az időjárás is enyhül, így gyakrabban 
szellőztethetünk a tantermekben anélkül, hogy hozzáfagyunk a padokhoz, és valószínűleg 
mindenki szívesebben kel ki reggelente az ágyból, ha nem tűnik olyan félelmetesnek el-
hagyni a paplan védelmező melegét.  Amellett, hogy végre nem kell ruhatömegeket 
magunkra aggatni, mielőtt kilépünk az utcára, rengeteg izgalmas program áll előttünk a 
következő hónapokban.
A kezdő osztályok számára minden bizonnyal a Gombár-bemutató közeledte a legmegha-
tározóbb, és ezerrel készülnek is az eseményre. Bár a mi előadásunk óta már eltelt pár év, 
még mindig emlékszem a készülés utolsó heteire, az izgalmakra, a próbákra. És hat év után 
is érdeklődve várom az est eljövetelét, hiszen minden osztály előadása más és más élményt 
ad, emellett a hangulat is mindig kiváló. A gólyáknak üzenem: ha most még nem is állt 
össze tökéletesen a darabotok, mire elérkezik a Gombár, minden kialakul, és feledhetetlen 
élményekkel távoztok majd az OKK-ból. 
Rögtön a Gombár után következnek az Árpád Napok, melyek során idén is izgalmas 
programokon vehetünk majd részt. A végzősöknek ugyan leginkább a próbaérettségik 
időszaka ez, nekik is érdemes ellátogatni a délutáni előadásokra, akár kikapcsolódás cél-
jából is. Bizonyára idén is rengeteg érdekes bemutatót láthatunk majd, mint ahogy az el-
múlt években is számos híres vagy különleges foglalkozású személy látogatott iskolánk-
ba. A háziversenyek utolsó fordulói is ekkor kerülnek lebonyolításra, ahogy több régóta 
népszerű program (mint például a Titkok Kamrái vagy a különböző tudományos kísérletek) 
is megtalálható lesz a menetleveleken.
Az Árpád Napokat követi a tavaszi szünet, mely alatt mindenki rákészülhet a tanév utolsó 
két és fél hónapjára. Áprilisban megkezdődnek a buzogánypróbák, és a hónap fénypont-
jaként a ballagásra is sor kerül harmincadikán. Minden évfolyam és osztály kiveszi a részét a 
lebonyolításból, hogy minél emlékezetesebb legyen a végzősök számára. Bizonyára furcsa 
érzés lesz ennyi év szervezés, díszítés és készülődés után „főszereplőként” részt venni a 
ballagáson, de remélem, megbirkózunk vele. Számunkra ezzel véget is ér a tulajdonkép-
peni tanév, de ne féljetek, az érettségikre való készülés egészen júniusig lefoglal majd ben-
nünket. 
A ballagás után az alsóbb éveseknek van még másfél hónap az évzáróig, ez idő alatt zaj-
lanak le az osztálykirándulások, az egészség- és sportnap, illetve megtörténik a leendő 
árpádosok „bemutatkozása”, a Gólyanap is, melyen ízelítőt kaphatnak gimnáziumunk ese-
ménydús életéből, és megismerkedhetnek osztálytársaikkal, akik körében az elkövetkező 
négy vagy hat évet eltöltik majd. Az Előkészítő Bizottság idén is minden bizonnyal jó 
munkát végez majd, hogy a gólyák a lehető legjobban érezzék magukat.
Ahogy láthatjátok, a korábbi évekhez hasonlóan idén tavasszal sem lesz hiány a jobbnál 
jobb árpádos programokban. Remélem, mindenki kedvet kap hozzá, hogy ellátogasson 
rájuk, hiszen kár lenne kihagyni bármelyiket is, mivel mind egyedi és maradandó emlékek-
kel gazdagít bennünket, melyek sok évvel a gimnázium elvégzése után is bennünk élnek 
majd.

Garai Luca (12.a)
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Biciklitároló: megtelt
Több ezer elhagyatott kerékpár egy kínai egyetem udvarán, Csangsában. A végzős diákok az 
egyetemmel együtt a bicikliket is otthagyják.

kép: internet

A februári számban Svarczné Micheller Erzsébet 
tanárnő gyermekkori fotóját láthattátok. 

Hát ezen a képen ki lehet?

? Mi a kedvenc szavad vagy kifejezésed?
A hónap kérdése:

fo
tó

2 015
2003

Ebbe a rovatba is küldhettek különleges, érdekes, szép fotókat!

Februári képünkön egy kidőlt fatörzs 
látható. Hát ez mi lehet?

fotó: Terjék Dóra (12.a)

A hónap fotója
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Kérdezd másként

– Mi indította el a tanári pályán?
– Világéletemben tanár akartam lenni, kisis-
kolás koromban is. Valószínűleg az erősített 
meg ebben, hogy voltak nagyon jó tanáraim, 
különösen általános iskola felső tagoza-
tában volt egy olyan tanárom, akit sose 
fogok elfelejteni. Ő volt az osztályfőnököm, 
ráadásul pont magyart tanított, ami az 
egyik szakom. Aztán középiskolában ide 
jártam az Árpádba. Fantasztikus angol- és 
magyartanárnőm volt. Valószínűleg azok a 
nagyon nagy egyéniségek inspiráltak, akik 
engem tanítottak.
– Hogyan került ide az Árpádba?
– Mint tanár vagy mint diák?
– Mint tanár. 
– Kétszer kerültem ide, egyszer még ötöd-
éves egyetemista koromban. Bejöttem 
meglátogatni a magyartanárnőmet, és 
mondta, hogy jó, hogy itt vagyok, mert úgyis 
elvittek katonának egy angoltanárt, és mivel 
én végzős vagyok, nem akarom-e elvállalni 
a helyettesítését. Vállaltam. Az egyik osztály, 
akiket tanítottam, Gyimesi tanár úr éppen 
érettségiző osztálya volt, innen ismertem 
őt. Aztán 11 évvel ezelőtt egyszer bejöt-
tem ide az iskolába, hogy nem keresnek-e 
angoltanárt. Igazgató úr azt mondta, hogy 

most nem keresnek, de majd ha keresnek, 
akkor szól nekem, és ez néhány hónapon 
belül meg is történt.
– És miért éppen angol és magyar szak?
– Talán a tanáraim voltak, akik „befolyá-
soltak”, mert matekból is jó voltam, azon is 
gondolkoztam, de a tanáraim hatására ezt a 
két szakot választottam.
– Milyen plusz feladatokkal jár az, hogy 
nevelési igazgatóhelyettes?
– Nyilvánvalóan egy igazgatóhelyettesnek a 
tanításon kívül más feladatai is vannak, sőt! 
Mindkét munkát nagyon szeretem. Máig na-
gyon szeretek tanítani, de már csak 6 órám 
van. Tehát a munkám nagy részét az teszi 
ki, hogy az osztályfőnökökkel kapcsolatot 
tartok: minden, ami az osztályfőnökséggel 
kapcsolatos és szervezést igényel, az én 
feladatom. Nagyon sok ilyesmi van, a bal-
lagás szervezésétől kezdve a fogorvosi láto-
gatásokig. Ezt is nagyon szeretem, bár azért 
tanítás nélkül nem tudnék meglenni, de így, 
hogy van két csoportom, akiken „kiélhe-
tem” magam, minden rendben van.
– Mit csinál a tanárnő a szabadidejében?
– Nagyon szeretek színházba és moziba jár-
ni. Mindig is szerettem, és ez meg is maradt. 
Természetesen olvasni is szeretek, bár erre 
egyre kevesebb időm jut, de mielőtt lefek-
szem este, mindig szoktam olvasni.

Tamásné Hantos Gabriella tanárnő

„Mitchell-féle kemiozmotikus hipotézis.” (Krumpli, 11.d)



5

tanári interjú
2 015
2003

– Milyen témájú könyveket szokott olvasni?
– Sokfélét. Azt lehetne mondani, hogy 
mindenevő vagyok. Szeretem az egészen 
komoly könyveket is, és szeretem mondjuk 
a jó krimiket, de csak a jókat. Nagy kedven-
cem Gabriel Garcia Marquez és a Száz év 
magány, de nagyon szeretem Agatha Chris-
tie-t is. Angoltanárként rengeteg művét ol-
vastam angolul. Fantasztikusan fogalmaz, 
gyönyörű nyelven ír, ráadásul izgalmas rej-
télyek is vannak a könyveiben.
– Milyen zenéket szokott hallgatni?
– Például Berlioz Fantasztikus szimfóniája 
nagy kedvencem, de Ramirez Kreol miséjét 
is szeretem, amit pont most karácsonykor 
énekelt a kórus. Szeretem a könnyűzenét 
is. A Queen együttesnek nagy rajongója 
voltam, máig is szívesen hallgatom őket, 
függetlenül attól, hogy ez egy már nem 
létező zenekar. Az igényes pop- és rock-
zenét is nagyon szívesen meghallgatom.

– Színházban vagy moziban miket szo-
kott megnézni?
– Abban is mindenevő vagyok, de a komoly 
filmeket nagyon szeretem. Épp most szom-
baton voltam megnézni a Stephen Hawking 
életéről szóló, The Theory of Everything 
című filmet. Valós történet és nagyon tanul-
ságos. Remélem, nyer néhány Oscar-díjat.
– Hova szeretne még eljutni, ahol még 
nem járt?

– Ha elvinnének Kínába anélkül, hogy 12 
órát kelljen repülni, vagy elvinnének u-
gyanígy Amerikába, akkor lehet, hogy szí-
vesen elmennék. Most éppen szó van arról, 
hogy az egyik fiam kimegy San Franciscóba 
hosszabb időre, és ha ez így lesz, akkor nyil-
ván meglátogatom. A másik fiam 4 évig volt 
Kínában és Tajvanon, de ott nem tudtam 
meglátogatni. Inkább ő jött haza, de azért 
nem tartom kizártnak, hogy ő is visszamegy 
és meglátogassam.
– Mit gondol, mi lehetne a mai világ jel-
mondata?
– Nem az én fejemből pattant ki, hanem 
az angolok szokták mondani, de le szoktuk 
fordítani magyarra is, hogy ma a világ gya-
korlatilag egy kis falu. Hogyha eljuthatsz 
fél nap alatt a világ másik végébe, akkor 
az szinte semmi. Nincsenek távolságok. 
Ezt nem gondoltuk volna 40 évvel ezelőtt, 
főleg azt nem, hogy a világ másik végén 
lévő emberekkel is skype-olni tudok. Persze 
ez nem ugyanaz, mintha személyesen ta-
lálkoznánk, de az, hogy látom, és nem csak 
egy levelet ír, egészen elképesztő. Az én 
gyerekkoromban ez elképzelhetetlen volt, 
meg az is, hogy az okostelefonomon 2 perc 
alatt bármit el tudok intézni. Híve vagyok 
a technikának – nem annak, hogy a gyere-
kek telefonáljanak a mobiljukkal óra alatt –, 
de azt jó dolognak tartom, hogy szótárnak 
használják, jegyzeteljenek bele, tényleg 
okosan használják.
– Ha egy lakatlan szigetre kerülne, milyen 
3 dolgot vinne magával?
– Biztos, hogy elvinném az okostelefono-
mat, bár nem tudom, mit tudnék ott kezde-
ni vele. Egy-két könyvet vinnék magammal, 
talán vinnék magammal képeket a csalá-
domról, hogy nézzem őket. Lehet, hogy 
valamilyen kisállatot is vinnék, mert nagy ál-
latbarát vagyok, főleg mióta az egyik fiam 
révén egy kutya is családtagunkká vált.

Annu, Mesi, Sárgarózsa (8.c)

„Polivinilklorid” (42, 7.b)
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„Inkommenzurábilitás. ” (Icebóca, 9.a)

Akikre büszkék vagyunk
Az alábbiakban összefoglaljuk a 2013/14-es tanévben született országos szintű versenyeredményeinket. 
Kiemeljük 10 OKTV-döntősünket, akik közül hárman is az első 10 közé jutottak.
ANGOL NYELV: OKTV 1. helyezett Kovács Rebeka (11.a), 9. helyezett Garai Luca (11.a). OÁTV 8. 
helyezett Szöllősi Bianka (8.a). Országos angol nyelvi verseny 1. helyezett Szalay Bence (9.b), 9. he-
lyezett Márkus Tamás (9.b). Jane Haining országos verseny 1. helyezett Lővei Vera (8.b), 2. helyezett 
Punyi Dorka (8.a), 4. helyezett Kazinczy Márton (8.a), 5. helyezett Eőry Anna (8.a) és Szöllősi Bianka 
(8.a). Felkészítő tanárok: Belley Kinga, Kárpáti Attila, Kocsis Ágnes és Pápai Éva.
BIOLÓGIA: OKTV 14. helyezett Nagy Dániel (11.a), 26. helyezett Kardos Ilona (11.b), 36. helyezett 
Antal Botond (12.a). Árokszállásy verseny 2. helyezett Tóth Balázs (8.c). Sajó Károly Kárpát-medencei 
környezetvédelmi csapatverseny 2. helyezett Tóth Balázs, Kotroczó Gyula és Baumann-Tóth Olívia 
(8.c). Felkészítő tanárok: Kis Róbert, dr. Kovácsné dr. Csányi Csilla, Magainé Bene Zsuzsanna, Ónodi 
Lívia, Tarlós Péter.
FIZIKA: Hatvani István országos fizikaverseny 1. helyezett Brányi Balázs (10.b), 2. helyezett Fazekas 
Levente (8.b), 3. helyezett Kovács Richárd (8.b), 4. helyezett Marozsák Tóbiás (8.b), 8. helyezett 
Kovács Viktória (10.b) és Nagy Ádám (8.b). Jedlik Ányos országos fizikaverseny III. díj Brányi Balázs 
(10.b), IV. díj Kovács Boldizsár (7.b), Márkus Tamás (9.b). Budó Ágoston fizikaverseny 3. helyezett 
Brányi Balázs (10.b). Öveges József fizikaverseny I. díj Marozsák Tóbiás (8.b). Öveges József emlék-
verseny 2. helyezett Bencsik Bálint (10.b), 3. helyezett Brányi Balázs (10.b). Mikola országos fizika-
verseny 25. helyezett Kovács Viktória (10.b). Abacus fizika pontverseny 1. helyezett Marozsák Tóbiás 
(8.b), 3. helyezett Fazekas Levente (8.b). Felkészítő tanárok: Gärtner István és Nagy Attila.
FÖLDRAJZ: OKTV 23. helyezett Pongrácz Dániel (11.b), 34. helyezett Murányi Zsófia (11.d). 
Földgömb nemzetközi földrajzverseny 1. helyezett Nagy Dániel (11.a) és Pongrácz Dániel (11.b). 
Felkészítő tanárok: Nánay Mihály, Sziliné Dienes Irén.
FRANCIA NYELV: Dictée (francia helyesírási verseny) 4. helyezett Duray Bence (10.c), 6. helyezett 
Garai Luca (11.a). Felkészítő tanár: Szebenyi Katalin.
INFORMATIKA: Nemes Tihamér OITV (programozás) 11. helyezett Marozsák Tóbiás (8.b), 16. he-
lyezett Peőcz Krisztián (8.b), 17. helyezett Fetter László (8.b). Felkészítő tanár: Sztojcsevné Fekete 
Mária.
KÉMIA: Hevesy György verseny 6. helyezett Marozsák Tóbiás (8.b). Felkészítő tanár: Tajtiné Váradi 
Emőke.
MAGYAR IRODALOM: OKTV 6. helyezett Könnyü Laura (12.c). Múzeum 1956 emlékére – szavaló-
verseny 1. helyezett Siklós Csenge (9.c). Felkészítő tanárok: Feketéné Kovács Anikó, Molnárné Vá-
mos Katalin, Simon Péter.
MATEMATIKA: OKTV 49. helyezett Halácsy Gergely (12.b). Arany Dániel matematikaverseny III. díj 
(5. hely) Kovács Viktória (10.b). Zrinyi Ilona matematikaverseny 3. helyezett Kovács Viktória (10.b), 7. 
helyezett Brányi Balázs (10.b), 11. helyezett Szalay Bence (9.b). Kenguru matematikaverseny spec-
mat 10., abszolút 16. helyezett Bencsik Bálint (10.b), specmat 4., abszolút 18. helyezett Szondy Bor-
bála (11.b). Varga Tamás matematikaverseny 16. helyezett Marozsák Tóbiás (8.b), 26. helyezett Nagy 
Ádám (8.b). Abacus matematika pontverseny 6. helyezett Marozsák Tóbiás (8.b). Felkészítő tanárok: 
Besnyőné Titter Beáta, Kézér Ildikó, Koncz Levente, Meszlényiné Róka Ágnes, Számadó László, Sztoj-
csevné Fekete Mária.
NÉMET NYELV: OKTV 19. helyezett Vadász Dániel (11.c). OÁTV 7. helyezett Remmers Lara (7.c), 15. 
helyezett Németh Henrik (8.c). Felkészítő tanárok: Magyar Margit, Serfőző Anikó.
TESTNEVELÉS, SPORT: Magasugrás diákolimpia 3. helyezett Kardos Orsolya (8.a). Vizilabda U18-
as világbajnok Vadovics Viktor (9.d).
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Aranyköpések

„ Az ügyvédem nélkül nem nyilatkozom a megoldásról.” (Számadó László)
„Be kell Auchan-jon az áruházba.” (Számadó László)
„Szedd ki a ceruzád a szád és az orrod közti részből, és indulhatsz!” (Orosz Erzsébet)
„Várlak az F03-as cellában!” (Nagy Attila)
„Kosztolányit azért is szeretem, mert jóképű volt... nagyon. Abszolút szerelem!” 

(Fazekas Ibolya)
„Ennek a folyónak nem kell sehova folynia, házhoz jön neki a Fekete-tenger.” (Nánay Mihály)
„A levegő lehűlhet úgy is, hogy felmelegszik...” (Tarlós Péter)
 „...és ott ledobták a cuccot... kár, hogy a fiúk nem csinálták tovább... kíváncsi lettem volna!”

(Orosz Erzsébet)
„Koppan, elhallgat, aztán fordul.” (Tallár Tamás)
„A poliéderre ráülök, így lesz belőle síkbeli gráf.” (Koncz Levente)
„Nem nyert, nyuszi, mert ez nem igaz!” (Gärtner István)
„Ha a hölgyeknek autó-akkumulátor méretű telefonjuk lenne, talicskán kellene azt húzniuk.”

(Nagy Attila)

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

„A burgonyafánk, mert már láttam úgy lefordítva, hogy our potato tree.”
(Tündérdöme, 12.a)

Irodalom
Az alábbi vers a bibliai tékozló fiú története, valamint Pilinszky János A tékozló fiú keresése c. 
műve alapján készült.

Egy keserű apa monológja feleségéhez
Ülj az ablakba, nézd a házakat.
Erre ment el a mi fiúnk, látod?
Én már a nyomát sem látom.

Túl van az a láthatáron.
Lát-e még éléskamrát, mosdóhelyet,
Hogy most idegen tájakon ténfereg?

Miért tette? Pedig itt lakott kétségtelenül.
S hiányára lettem én hidegebb itt legbelül.

A jégveremnél is hidegebb,
Ezen már semmi sem segíthet.

Nem érdemes őt már tovább keresnünk.
Induljunk haza. Mi mindent megtettünk.

De bárcsak hazatérne,
S megnyugodhatnánk végre!

Kardos Orsolya (9.a) 

Az Árpád Gimnázium iskolaújságja, X. évfolyam, 5. szám. Megjelenik: tanévente hétszer. 
Email: arpadlapok@gmail.com. Írták, rajzolták, fényképezték: Bata Emese, Csernai 
Mihály, Csicsó Nóri, Földes Anna, Garai Luca, Lévay Zsolt, Molnárné Vámos Katalin, Svarczné 
Micheller Erzsébet, Szomolányi Krisztina, Terjék Dóra, Vitos Gergő. Design és tördelés: Zisis 
Christoforos. Felelős tanár: Koncz Levente. Nyomdai kivitelezés: OBR2000 Kft. Felelős 
vezető: Kutrovich Zsolt. A címlapon: Prága. Fotó: Kárpáti Attila tanár úr.

Im
presszum
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Két költöztető egy hatalmas zongorát cipel fel 
a 10. emeletre. A lift nem működik. Mikor már 
a 9. emeleten vannak, megszólal az egyik:
– Te Józsi, van egy jó meg egy rossz hírem. 
Melyiket mondjam előbb?
– Na, mondd a jót!
– Már a kilencediken vagyunk.
– És mi a rossz?
– Az, hogy a másik lépcsőházba kellett volna 
felvinni a zongorát.

– Lépjenek ki, akik szeretik a zenét! – üvölt az 
őrmester a katonáknak.
Öten kilépnek a sorból.
– Mit kell játszani, őrmester úr?
– Semmit. Átviszik a tisztiklubba a zongorát!

Szabóék külföldre indulnak nyaralni. Már ép-
pen a repülőtéren, a jegyellenőrzéshez kö-
zelednek, amikor Szabóné felsóhajt:
– Bárcsak itt lenne velünk a zongoránk is!
– Elment az eszed? – kérdi szörnyülködve a 
férje. – Minek kellene nekünk ide a zongora?
– Mert rajta maradt a repülőjegyünk.

Egy nyugdíjas megkapja élete legelső golf-
szerelését és elhatározza, hogy ki is próbája.
– Még sosem golfoztam – mondja az edzőnek –, 
mit kell csinálnom?
– A labdát úgy kell megütnie, hogy a felé a 
zászló felé menjen.
A nyugdíjas felméri a távolságot, majd nagyot 
üt a labdába. Az végigrepül a pálya felett és a 
lyuk előtt két centivel ér földet.
– És most mit kell csinálni? – kérdi az elképedt 
edzőtől.
– Bele kell ütni a lyukba.
– Hát ezt előbb is mondhatta volna!
– Doktor úr, borzasztóan félek... Életemben 
először fekszem műtőasztalon!
– Nyugodjék meg asszonyom, én is most 
operálok először!

– Doktor úr, mik az esélyeim?
– Egyszerű rutinműtétről van szó. Már nyolc-
vankettedszer csinálom.
– No, akkor tényleg nyugodt vagyok.
– Lehet is. Elvégre egyszer már sikerülnie kell.

Viccek
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k Customer: Waiter! What is this stuff in the 
bowl?
Waiter: It’s bean soup, sir.
Customer: I don’t want to know what it’s been 
– what is it now?

„Gyöszmékelni.” (DE, 11.b)
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25 éve, 1990. március 20-án, 60 évesen hunyt el a nemzetközi labdarúgás egyik 
legnagyobb alakja. Személyére, eredményeire emlékeznek a fősorok. 
A februári szám (Csók István) megfejtései: Báthory Erzsébet; Tulipános láda; Tél a 
tavaszban; Szénagyűjtők.

„Nekem a rekettye. Meg a petymeg, ezt tegnap tanultam.” (KáVé)

Egy legendás kapus emlékére

VÍZSZINTES: 1. A foci legenda teljes neve 
(zárt betűk: L, V, C, N). 15.  Hagyományos 
kínai két élű egyenes kard. 16. Képtelenség 
(... vaskarika). 17. Ömlesztő. 19. Levegőből 
való. 20. Kútba hajít. 21. Olimpiai bajnok 
tornásznő (... Andrea). 22. Létezik, van. 23. 
Germánium vegyjele. 24. Cserje. 25. René 
Baumann művészneve (Dj ...). 26. Amerikaifut-
ball-játékos, irányító, a fiatalabb és sikere-
sebb Manning fivér. 27. A bemutatásra váró 
Mission: Impossible 5 zeneszerzője (Joe ...). 
29. Verdi operája. 30. Olimpiai bajnok szov-
jet kalapácsvető. 31. Megoldás a bajból. 32. 
Apát. 33. Arab férfinév. 34. Betűket vet rá. 36. 
Fogadására. 38. Bármely személy. 40. Azon 
a helyen. 41. Zenedráma. 42. Kossuth-díjas 
magyar író (1897-1966) (Tamási ...). 43. Páratlan 
óhaj! 44. Nátrium vegyjele. 45. Vízmosás. 46. 
Lapul. 48. Még nem felnőttkorú sportoló. 49. 
Lengyel város. 51. Privát. 52. Szaracén. 53. 
Magyar színész (Éva). 54. 
Könyörület. 55. Híres an-
gol egyetem. 57. Magyar 
származású filmproducer 
(... Wajna). 59. Világosság. 
60. A termőföld alatti 
réteg. 62. Ókori görög 
hosszúságegység, láb. 
63. Növény támasza. 64. 
Elegáns ruha, vagy a macs-
kák réme... 65. Mangán 
vegyjele. 66. Ultraviola, 
röviden. 67. Pisztollyal 
megöl. 68. Felsorakoztat 
(... állít). 69. Magyar folyó. 
70. Római államférfi, író 
(Lucius Annaeus). 72. 
Nem mozdul. 73. Pénzin-
tézet. 74. Eusebio rövid 
és frappáns jellemzése 
a legendáról (zárt betűk: 
A, Á, P).

FÜGGŐLEGES:  2. A Berni-Alpok északi fa-
láról hírhedt csúcsa. 3. Grammy-díjas ameri-
kai gitáros (Steve Siro ...). 4. Az izmot köti a 
csonthoz. 5. Aktív korában kapott, találó be-
ceneve. 6. 1848-ig a király után a legnagyobb 
országos méltóság volt. 7. Egy évnél idősebb 
„szőlőlé”. 8. Video fájl kiterjesztési forma. 9. 
Repülőgép márka rövidítése. 10. Lakótér. 11. 
Cselgáncs. 12. Közteher. 13. Téli sport. 14. 
Kárhoztatja. 15. Kevesen tudják, de ezen 
a poszton is szovjet bajnok lett, 1953-ban 
(zárt betűk: O, K). 18. Az 1960-as Európa-
bajnoki cím mellett a legnagyobb sikere 
válogatottként, 1956-ból (zárt betűk: P, A). 
20. Zairei folyó. 21. Rozoga viskó. 24. Füzet-
be lejegyez. 25. A zárvatermők virágában a 
termőtáj legfelül elhelyezkedő része. 26. Té-
vesen vet papírra. 28. Amely személyt. 29. Be-
fejez. 30. Nemzetség. 32. Légiposta (... mail). 
33. Állatok szálláshelye. 35. Juttat. 37. Albán 
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A kortárs orosz irodalom egyik legizgalmasabb és 
legkedveltebb alakja. „A lényeg, hogy az olvasók-
ban volt valami éhség a magánélet, a magánem-
ber témái iránt, ami engem a leginkább érdekelt. A 
közösségi ember felelőtlen, a magánember viszont 
felelősséggel viseltetik az iránt, amit csinál. Ez ilyen 
egyszerű.” – vallja Ljudmila Ulickaja.
Ulickáját azért tudom ajánlani minden korosztály-
hoz tartozó olvasónak, mert életszeretete, bölcses-
sége, mély emberábrázolása, iróniája magával 
ragadó. Különlegessége a meseszövésben, a 
különböző családi és szerelmi szálak – időnként 
bonyolult és meghökkentő – kapcsolódásaiban, az emberi sorsok finom ábrázolásában rejlik. Ljudmila 
Ulickaja eredetileg biológus, két évig genetikusként dolgozott egy akadémiai kutatóintézet laboratóri-
umában, de 1970-ben szamizdat anyagok másolása, terjesztése miatt kollégáival együtt elbocsátották. 
Hazájában csak akkor vettek tudomást róla, amikor művei a nyolcvanas évek végén külföldön sikert 
arattak. A történet ismerős, gondoljunk csak például Örkény Istvánra vagy Szabó Magdára!
1992-ben megjelent Szonyecska című kisregényéért jelölték az orosz Booker-díjra. Magyarul először az 
írónő Médea és gyermekei című műve látott napvilágot. Ezt követte a Kukockij esetei, amely egy zseniá-
lis orvos életének és családjának széthullását meséli el. 1997-ben jelent meg a Vidám temetés – egy 
furcsa orosz emigráns család és egy különös halál története, az elbúcsúzás regénye. Az Életművésznők 
főhőse egy szerethető nőalak, s köréje szövődik hat élettörténet. Az Odaadó hívetek, Surik (amely 
hazájában az év könyve lett 2004-ben) egy nők által körülvett „jófiú", Surik ironikus, szeretetteljes 
ábrázolása. A Daniel Stein, tolmács című regénye 2006-ban jelent meg, s elnyerte az orosz Nagy Könyv 
díjat. 2010-ben jelent meg az Elsők és utolsók – Válogatott elbeszélések című kötete, 2011-ben pedig 
az Imágó című regénye; ez a mű Sztálin halálától a gorbacsovi peresztrojkáig három ember sorsán át 

mutatja be a korszak mindennapjait. 2012-ben látott 
napvilágot a Mi urunk népe című elbeszéléskötete.
Az írónő volt a XVI. Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztivál díszvendége 2009-ben, ahol Buda-
pest Nagydíjat kapott. Ezen a fesztiválon volt alkal-
mam vele találkozni, mikor Fülöp tanárnővel együtt 
próbáltuk kijátszani a szervezőket, és aláírást kértünk 
az írónőtől. A lelkesen megfogalmazott orosz mon-
datok hidat teremtett köztünk, s máig boldogan 
őrzöm kézírását kedvenc könyveim egyikében, a 
Médea és gyermekei című regényben.

Írta és szerkesztette: Molnárné Vámos Katalin

Fortocska (форточка) – ablakocska 

pénznem. 38. Legnagyobb elismerése 1963-
ból, amit azóta sem ért el senki a posztján. 
39. Piaci árus. 41. Horgászfelszerelés része. 
42. Földet túrá. 45. Férfitestvér felesége. 47. 
Idegrendszerünk része. 48. Fonalat erősít. 50. 
A HIV vírus betegsége. 51. Zenében kevésbé. 
52. Forma. 54. Férj jelölt. 56. 1 mm-nél kisebb 
ízeltlábú. 58. Versenyre jelentkezik. 59. Házat 

épít. 60. Erős kelet-indiai pálinka. 61. Arab 
eredetű női név. 63. Báj. 64. Autómárka, vagy 
az USA elnöke (1974-77). 67. ... Tolsztoj; orosz 
író. 68. Szíria légitársaság. 69. Európai állat 
(réti ...). 71. Asszonynévképző. 72. Motormár-
ka. 73. Bánat.

Lévay Zsolt

Ljudmila Ulickaja
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„Deuteronomium.” (Banjobéla, 11.d)

Érettségi, továbbtanulás
Két tavaly ballagott diákunkat kérdeztük meg az 
érettségivel és a továbbtanulással kapcsolatban 
szerzett tapasztalataikról.
– Hol tanultok jelenleg? Jól bevált a választáso-
tok?
Könnyü Laura (12.c): – Az ELTE BTK-n tanulok, 
magyar-német tanári szakon. Úgy érzem, jól 
választottam, mert azt tanulom, ami mindig is 
érdekelt. Fontos, hogy Ti is aszerint válasszatok 
szakot, hogy mivel szerettek foglalkozni, ne csak 
az alapján döntsetek, hogy mennyit kereshettek 
majd később, mert ez önmagában nem elég ah-
hoz, hogy valamit szívesen csináljatok.
Mázsár Fanni (12.a): – Jelenleg a Budapesti 
Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi 
karán tanulok turizmus és vendéglátást. Nagyon 
élvezem, sok érdekes és hasznos tárgyat tanu-
lok. Az egyetlen nehézséget a gazdasági tár-
gyak jelentik alapvetően humán beállítottságom 
miatt, azonban ezeket is teljesíthetőnek tartom, 
amennyiben látjuk a célt, és motiváltak vagyunk 
küzdeni érte.
– Tényleg olyan nehéz az érettségi, mint ameny-
nyire sokan tartanak tőle?
KL: – Kétlem, hogy akad olyan végzős, aki nyu-
godt szívvel elhiszi a nagyobbaknak, hogy az 
érettségi semmi az egyetemi vizsgákhoz képest. 
Nekem is mondták, én sem hittem el :) Pedig 
az érettségi nem annyira nehéz, mint amenny-
ire tartunk tőle, a feladatok a gimnáziumi tana-
nyagra épülnek, nem kérdezhetnek – és nem 
is kérdeznek – mást, mint amit mindenki tanult. 
Sőt, néhol a saját gondolataidnak is teret enged-
nek, ami szerintem nagyszerű.
MF: – Az érettségi egyáltalán nem olyan ne-
héz, mint amilyennek előtte tűnik. Én is nagyon 
aggódtam annak idején, de aki becsületesen 
tanul és készül, annak nem jelenthet gondot. 
Különösen az Árpádban nem. Az egyetemen 
a legkülönbözőbb gimnáziumokból jött hall-
gatókkal beszélgettem, és határozott véleményem, 
hogy nem mindegy, milyen háttérrel kerülünk 
be az egyetemre. Az Árpád Gimnáziumnak 
köszönhetően tanultam meg hatékonyan és 
gyorsan nagyobb mennyiségeket tanulni, illetve 
prezentációkat és házi dolgozatokat készíteni.
– Mikor érdemes elkezdeni tanulni az érettségire?

KL: – A típusfeladatok gyakorlását legkésőbb a 
téli szünetben érdemes elkezdeni, vagy esetleg 
még friss újévi fogadalomként január első he-
teiben. Hetente egy-egy feladatsor megoldása 
is sokat segít, hogy alkalmazkodni tudjatok a 
rendelkezésre álló időhöz, valamint egyes fe-
ladatok megoldása rutinná váljon. A kulcsszó 
tehát a gyakorlás!
MF: – 11.-ben érdemes már eldönteni az irányt, 
illetve hogy milyen tárgyakból milyen érettségit 
szeretnétek tenni. A 12.-et már érdemes konkrét 
célokkal kezdeni, és év elejétől kezdve folyama-
tosan készülni.
– Mit tanácsolnátok a mostani végzősöknek, 
mire figyeljenek az érettséginél és a továbbtanu-
lásnál?
KL: Gyakoroljatok minél többet, oldjatok meg 
minél több feladatsort, írjatok minél több esszét, 
és semmi esetre se felejtsétek el ellenőrizni a 
megoldókulcs alapján a munkátokat, így látjá-
tok, milyen típusú válaszokat várnak tőletek. Már 
közhely, de még mindig igaz, hogy a hibáiból (is) 
tanul az ember.
MF: – A továbbtanulásnál mindenképp azt ve-
gyétek figyelembe, hogy mi érdekel titeket, 
mi az, amivel akár egy életen át tudnátok fog-
lalkozni. Ne külső befolyás vagy a kereseti 
lehetőség döntsön, hiszen ezek nem állandók, 
és az egyetemen is fogtok majd nehézségekbe 
ütközni, amelyeket úgy a legkönnyebb leküz-
deni, ha előttetek a cél. Az érettségi miatt pedig 
ne izguljatok, készüljetek rendesen és jól fog si-
kerülni. Sok sikert kívánok mindenkinek!
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13„Enlightened.” (LG, 8.a)

Az Országos Diákparlamentre három évente 
kerül sor, és lám, ebbe a 2014-es év is belee-
sett. Első körben minden iskolához eljutot-
tak az idei Parlament meghatározó kérdései, 
melyekről ki kellett alakítanunk az álláspon-
tunkat. Mi az Árpádban – demokratikus iskola 
lévén – minden osztály véleményét kikértük a 
fő témákról, és így juttattuk tovább a megyei 
fordulóra a javaslatainkat. Ezen a fordulón 
aztán a régiónkból 13 diák jutott tovább az 
országos szintű Diákparlamentre, amit egy 
nagyon hideg, de annál felejthetetlenebb 
őszi hétvégén rendeztek meg nekünk.
November 21-én, pénteken indultunk el 
vonattal Székesfehérvárra egy fantasztikus 
csapattal, és már délután megérkeztünk. 
Az egész országból közel 400 diák volt ott, 
és félelmetesen jó érzés volt tudni, hogy 
mi mind egyet akarunk. A város gyönyörű 
Vörösmarty Színházában tartottuk délután 
a nyitó plenáris ülést, ahol bemutatkoztak 
a szervezők, és ráhangolódhattunk a hétvé-
gére, a közös munkára, a célok megvalósí-
tására. Ezt követően – vacsora után – máris 
két fórumra tagolódtunk, én a közoktatási 
fórumba jelentkeztem. Itt több szakember 
válaszolt a feltett kérdéseinkre, igyekeztünk 
közös nevezőre jutni, még ha olykor kicsit el is 
szabadultak az indulatok. Bár a válaszok néha 
kitérőek voltak, azért mindannyian megnyu-
godtunk a végére, és egyre inkább éreztük a 
helyzet komolyságát, a felelősséget.
A szombat a „szekcióülések” napja volt. 
Előzetesen lehetett jelentkezni különböző 
szekciókba, hogy 20 kisebb csoportban dol-
gozhassunk egy-egy konkrétabb témán. 
Délelőtt-délután egyaránt folytak a tapaszta-
latcserék, megbeszélések, motiváló beszél-
getések. Elég fárasztó nap volt, de kárpótolt 
a rengeteg szendvics és finomság, az egyre 
jobb társaság és a jó szervezettség érzése 
is. Estére mindenki elpilledt, de nem feled-
keztek meg a szervezők a szórakozásról sem: 
Hősök koncert volt az egyik, táncház a másik 
választható program, valamint kisebb, „nyu-
gisabb” helyszínekkel is vártak minket (pl. 

kávézás, beszélgetés egy-egy teremben).
Fontos azonban megemlíteni, hogy amíg 
mi szórakoztunk, a 20 szekció 20 kiválasztott 
képviselője hajnali 6-ig (!) dolgozott annak a 
42 pontnak a megfogalmazásán és véglegesí-
tésén, ami végül az illetékesek kezébe került, 
és amit ti is megtaláltok már az interneten. 
Hatalmas respect ezeknek a srácoknak, na-
gyon keményen dolgoztak, de meglett az 
eredménye! 
Vasárnapra már csak a délelőtti záró plenáris 
ülés maradt hátra, amit egy hatalmas vastaps 
zárt. Azt hiszem, ebben benne volt a fáradtság, 
a megkönnyebbülés, de legfőképpen a saját 
magunk és a többiek (szervezők, résztvevők) 
munkájának az őszinte elismerése. Egy kis 
városnézés és kávézós melegedés után már 
csak a hazaút maradt hátra, amit hasonló 
jókedvben töltöttünk el, mint amikor péntek 
délután elindultunk, még ha kicsit kevesebb 
is volt az izgatottság és sokkal több a kialvat-
lanság bennünk.
Ez a hétvége végül sokkal jobb volt, mint vár-
tam, sok új barátra tettem szert, és rengeteg 
tapasztalatra is. Rendkívül boldog és hálás 
vagyok, hogy megadatott ez a lehetőség 
számomra! Remélem, sikerült úgy kiállnunk 
a jogainkért, ahogy az Titeket, minket megil-
let, és legfőképpen azt, hogy a javaslataink 
a közeljövőben eredményt is vonnak maguk 
után! 

Csicsó Nóri (12.c)
http://www.diakonkormanyzat.hu/országos-
diákparlament

Országos Diákparlament
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A 12.a osztály Prágában

„A talicska. Valahogy nagyon nem összeegyeztethető a hangalak a jelen-
téssel.” (Csizsikpizsik, 12.a)

Egy sötét csütörtök hajnalon kezdődött min-
den. Álmos szemekkel, hatalmas bőröndökkel 
és még a bőröndöknél is nagyobb izgalom-
mal. Felszálltunk a buszba, a rutinosabbak 
aludtak, a kevésbé rutinosak bámuldoztak, és 
ebben az idillben érkeztünk meg Lednicébe, 
ahol egy kastélylátogatás következett. A festői 
szépségű kastély megtekintése és néhány 
csoportkép elkészítése után folytattuk utun-
kat Hluboká nad Vltavou felé, ahol egy újabb 
fantasztikus építményt néztünk meg, igaz, a 
hely nevét egyikünk sem tudta kimondani. Az 
újabb kastély bevétele után este végre fárad-
tan megérkeztünk Český Krumlovba, ahol a 
gyalogos városnézés és a vacsora után hamar 
ágyba bújtunk.

Másnap − korai ébresztő után − a reggeli 
órákban egy laza 4 órás, moldvai raftingolással 
kezdtük a napot, melynek végére, gyönyörű 
tájakon át, hosszas kanyargás, evezés után 
megérkeztünk Zlatá Korunába. A busz idejött 
értünk, így egy kiadós ebéd után fel is száll-
tunk rá, és meg sem álltunk Prágáig, amely 
kirándulásunk fő úticélja volt.
Megérkezés és rövid, szusszanásnyi pihenő 
után egy prágai városnézéssel fejeztük be a 
napot, melynek keretében bejártuk az óvárost, 
a zsidónegyedet, a vár alját, sétáltunk a Károly-
hídon, és a nap végére ismét kellemesen el-

fáradtunk, úgy aludtunk el a szálláshelyen.
A harmadik nap reggelije után a prágai vár 
felé vettük az irányt. Az előző nap csak kívülről 
látott építményt most igen alaposan körbejár-
tuk, ez a program délutelfára0ánig kitartott. 
Ezek után szabad program következett, így 
hát szétváltunk, és kis csoportokban kezdtük el 
felfedezni a város szépségeit. Mert Prága egy 
nagyon szép város. Nagy szerencsénkre egy 
olyan szálláshelyet találtunk, ami nem volt túl 
messze a belvárostól, így szabadon mászkál-
hattunk a cseh főváros végtelen utcáin. 
Estére egy, a „Két Macskához” címzett 
sörözőnél várt minket egy sörvacsora, ahol az 

előre leadott rendelései alapján mindenkinek 
módjában állt a tradicionális cseh konyha re-
mekei mellett a legfinomabb cseh sörökből 
is fogyasztani. Kihasználván az alkalmat 
bőségesen bevacsoráztunk. A vacsora után 
lehetőségünk nyílt arra, hogy szabad prog-
ram keretében további sétára induljunk a 
prágai éjszakában. Így tehát mindenki szétszé-
ledt a szélrózsa minden irányába, hogy esti 
pompájában is bejárhassa a gyönyörű cseh 
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fővárost. Végül ki előbb, ki később, de min-
denki visszatért a szállásra, ahol hajnalig tartó 
anekdotázás következett, megidézve sok 
közösen eltöltött évet és emléket.

A következő reggellel elérkezett prágai ki-
ruccanásunk utolsó napja, amikor is a korai 
indulás után a punkvai cseppkőbarlangban 
találtuk magunkat. Leereszkedve a föld alá, 
végigmenve a hűvös folyosókon rengeteg 
szép és különleges alakú cseppkövet láttunk, 
a földrajzot kedvelők nagy örömére. A bar-

langászás után ismét buszba szálltunk, és irány 
haza! Hazafelé még megálltunk ebédelni, de 
ezen kívül megállás nélkül jöttünk, s éjfél körül 
érkeztünk meg az iskola elé. 
Személyes véleményem szerint ez egy igazán 
emlékezetes, tartalmas és jó kirándulás volt, 
amely méltó volt ahhoz, hogy az utolsó legyen. 
Nagyon sok jó pillanatot töltöttünk együtt, 
nagyon szép tájakon jártunk, megszámlál-
hatatlanul sok, gyönyörű ritkaságot láthat-
tunk, és rengeteg különleges gasztronómiai 
élményben is részünk lehetett. Gondolok 
itt például Český Krumlov városára, az első 
nap megnézett két kastélyra, a prágai várra, 
vagy akár magára a cseh fővárosra is. Örülök, 
hogy ennyire szép pillanatokat az osztállyal 
együtt tölthettem el. Az osztálykirándulást a 
magam részéről osztályfőnökünknek, Kárpáti 
Attilának és természetesen az osztályfőnök-
helyettesünknek, Kámán Veronika tanárnőnek 
köszönöm. Igazán széppé varázsolták osztá-
lyunk utolsó osztálykirándulását. 

Csernai Mihály (12.a)
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Január 30-án rendeztük a Bajza-Könözsy Alapítvány által támogatott Sinkovits Imre Vers- és 
Prózamondó Versenyt. Az élmezőny végeredménye:
1. Tóth Balázs (9.b)
2. Perecz Petra (10.d)
3. Holczer Sára (11.a)
4. Csernai Mihály (12.a) és Csizmarek Krisztián (10.a)
5. Benda Orsolya (9.b) és Kirchof Gréta (8.c)
A kerületi versenyen Kirchof Gréta képviselhette az Árpádot, és ott 6. helyezést ért el.

Versmondóverseny



 

   Árpád Galéria

 

Tubus képregények
Festékes tubusokról készítettek rajzórán ta-
nulmányrajzokat a nyolcadikosok. Az így készült rajzokat fény-
másolaton megkapták, majd azokat továbbgondolva, átrajzolva, kiegészítve 
képregényhősöket terveztek belőlük.

Svarczné Micheller Erzsébet

Pongrácz Rita (8.a)

Czakó Marina (8.a)

Tárnok Emese (8.a)


