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Elérkeztünk a tanév utolsó vezércikkéhez, és mire Ti ezt a számot kézhez kapjátok, én év-
folyamtársaimmal egyetemben már javában készülök a szóbeli érettségikre (legalábbis a 
tervek szerint ). Az utóbbi pár hétre azt mondani, hogy elszállt, enyhén szólva visszafogott 
fogalmazásra vallana. Inkább elrohant, anélkül, hogy nekünk bármennyi időt adott volna 
feldolgozni az elmúlt és elkövetkező eseményeket. A nagy sietségben, szervezkedésben 
sajnos elmélkedni sem volt sok lehetőségem, ám egyvalami – azt hiszem – minden végzős 
számára körbelengte a ballagás előtti hangulatot: a változás gondolata.
Az életünkben bekövetkező jelentősebb változások – úgymint az iskolakezdés vagy a 
gimnázium befejezése – mellett megállás nélkül apró átalakulásokon megyünk keresztül. 
Szinte lehetetlen úgy felébredni reggel, hogy ne különbözzünk legalább egy hangyányit 
előző napi énünktől. Ezek a kisebb változások rövidtávon nehezen észlelhetőek, ám ha 
belegondolunk, milyenek voltunk egy, öt, tíz évvel ezelőtt, máris szembetűnő az eltérés. 
Kérdezhetnénk magunktól: „Hogyan változhattam így meg? Hiszen semmi nem lett más 
a környezetemben.”
A folytonos alakulást könnyen ráfoghatjuk arra, hogy csak érettebbek leszünk, és hama-
rosan elérünk egyfajta végső állapotot, ami után már nem változunk többé, és végre kije-
lenthetjük: igen, ez vagyok, ez leszek én. Ám hiába várjuk ezt az állapotot, hiszen saját gon-
dolataink, elképzeléseink, illetve a körülöttünk lévő világ alakulásait az idő múlásával sem 
hagyhatjuk figyelmen kívül. Mert talán úgy érezhetjük, életterünk és -helyzetünk valóban 
nem különbözik attól, ahogy mi régebbről emlékszünk rá, nemcsak maga a világ, hanem 
annak hozzánk való viszonya is folyamatosan módosul. Mindenki átéli ezeket a változáso-
kat, így az emberek egymáshoz való hozzáállása is alakul az idők során.
Mindig úgy érezzük, aktuális véleményünk, életszemléletünk a mérvadó, a helyes, és ko-
rábbi, esetleg teljesen eltérő gondolatainkra ügyet sem kell vetnünk, hiszen „akkor még 
nem értettük úgy a világot, mint most.” Véleményem szerint nem szabad jelentéktelen-
nek tekintenünk korábbi, már nem magunkénak érzett gondolatainkat, hiszen egykor azo-
kat tartottuk helyesnek. Inkább próbáljunk rájönni, mi változtatta meg gondolatainkat, és 
önostorozás nélkül vizsgáljuk saját alakulásunkat, hogy a későbbiekben anélkül változhas-
sunk előnyünkre, hogy elítélnénk egykori önmagunkat.
Bocsánat, hogy ennyire elkalandoztam, ez az egész gondolatmenet körülbelül másfél-két 
hónapja fogant meg bennem, amikor azon elmélkedtünk osztálytársaimmal, vajon milyen 
élmény lesz az első osztálytalálkozó, ki miben lesz más vagy ugyanolyan. Ekkor kezdtem 
el összehasonlítani jelenlegi énemet azzal, aki hetedikben voltam, amikor megismertük 
egymást. Rá kellett jönnöm, bár nem teljesen tudom megfogalmazni, hogyan és miért, 
sok tekintetben változtam, különböző irányokban, mint ahogy osztálytársaim is. Talán a sok 
együtt töltött idő hatása, talán egyre szélesedő látókörünk eredménye. Vagy talán „csak” 
felnőttünk.  Bármi is legyen az ok, jövőbeli változásaink pont ugyanennyire megjósol-
hatatlanok, így előre aggódnunk sem érdemes miattuk.
Remélem, cikkírói pályafutásom során nem okoztam csalódást az olvasóknak, és legalább 
egy kis időre lekötött Benneteket az Árpád Lapok második oldala. Én élveztem, hogy 
minden hónapban megoszthattam Veletek végzős évem egy-egy felmerülő gondolatát, 
tanácsát. Remélem, jövőre is lelkesen olvassátok az újságot, a nyaratok pedig pihenésben, 
gondtalanságban lesz teljes.

Garai Luca (12.a)

Tovább, tovább...
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Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj
A Goes-East műhold látványos felvételével ünnepelte a Föld napját (április 22.) a NASA. (A kép 
– tekintettel korai lapzártánkra – 2014-ben készült.)
http://goo.gl/kw1KOn              kép: internet

Az áprilisi számban Nánay Mihály tanár úr gyer-
mekkori fotóját láthattátok. 

Hát ezen a képen ki lehet?

? Mit nem vársz a nyárban?
A hónap kérdése:

fo
tó

2 015
2006

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

Áprilisi képünkön egy csipkefüggöny 
részlete látható. 

Hát ez mi lehet?
fotó: Terjék Dóra (12.a)

A hónap fotója
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Kérdezd másként

– Mikor és hogyan került az Árpádba, dolgo-
zott-e előtte másik helyen?
– 1985-87 között Budafokon tanítottam egy gim-
náziumban, a következő 5 évben született meg 
a két lányom, majd itt a környéken három iskola 
közül választottam ki az Árpád Gimnáziumot.

– Melyik volt a másik kettő?
– Az egyik az Óbudai Gimnázium volt, a másik 
pedig a Kossuth Zsuzsa Szakközépiskola és Gim-
názium.
– Miért éppen ezt a két szakot választotta?
– A spanyol onnan ered, hogy apukám révén 
kimentünk Dél-Amerikába, és összesen 4 évet 
töltöttünk Chilében és Argentínában, ahol spa-
nyol nyelvű iskolába jártam. Angol volt a máso-
dik nyelv, és itthon angol tagozatos osztályba 
jelentkeztem a Szinyei Merse Pál Gimnáziumba. 
Mindkét nyelvet nagyon szeretem.

– Ha nem a tanári pályát választotta volna, mi 
lenne most a munkája?
– Annak idején gyerekkoromban orvos vagy 
tanár szerettem volna lenni. Mivel nem voltam 
olyan jó fizikából, ezért orvos nem lehettem, de 
a mai napig nagyon érdekelnek az egészségügyi 
témák, műsorok.
– Milyen ön szerint a „tökéletes” diák?
– Érdeklődő, tartja a szemkontaktust, látszik rajta, 
hogy ott van az órán, próbál aktív lenni, és mind-
ezek mellett derűs is egyben.

– Milyen könyveket olvasott, illetve szeret 
olvasni a Tanárnő?
– Az egyetemi évek alatt rengeteget olvastam, 
ma már sajnos nem sok időm van rá. Különböző 
műfajú könyveket szeretek, de legjobban a ko-
moly témákat feldolgozó, pszichológiai vagy 
morális kérdéseket feszegető művek kötnek le. 
A hosszú leírásokhoz nincs türelmem. Gyakran 
olvasok cikkeket is, újságban vagy akár az inter-
neten. Kedvenc könyvem az Üvöltő szelek (Emily 
Brontë).
– Ha eljuthatna bárhová a világban, hova 
menne?
– Sok szép helyen jártam már, de ahová még 
nagyon szívesen elmennék egyszer, az Spa-
nyolország déli része. Távolabbi helyek is érde-
kelnének, de már nem szívesen szállok repülőre, 
pedig Andalúziába is úgy érdemes menni. 
– Milyen zenét szokott hallgatni a Tanárnő?
– Nagyon szeretem a klasszikus zenét, Joseph 

Kocsis Ágnes tanárnő

„A pihenést, mert arra valószínűleg nem jut majd idő.” (Csizsikpizsik, 12.a)
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tanári interjú
2 015
2006

Haydn a kedvenc zeneszerzőm. Szeretem a 
pop- és rockzenét (pl. Demjén, Omega, Queen), 
a filmzenét, a szimfonikus metált (pl. Nightwish), 
és valamennyire a népzenét is.
– Esetleg a maiak közül?
– A maiakat már nem tudom annyira nyomon 
követni, de kedvelem pl. Ákos dalait.
– Szabadidejében mit csinál szívesen?
– Szeretek utazni, olvasni, tudományos és hu-
moros műsorokat nézni, moziba és koncertekre 
járni, valamint jókat beszélgetni a családdal és a 
barátokkal.
– Végül ha egy lakatlan szigetre kerülne, me-
lyik három dolog lenne az, amit mindenképp 
magával vinne?
– Ha a családomat nem vihetném, akkor ma-
gammal vinnék mindenképp valamilyen zene-
lejátszót sok-sok elemmel, egy túlélőkészletet, 

harmadiknak pedig egy szelídített, játékos kisál-
latot, hogy gyakran megnevettessen. :)
– Köszönjük az interjút!

Annu, Mesi, Sárgarózsa (8.c)

„A végét.” (Bence, 10.a)

Eredményeink
Ebben a tanévben a különböző tanulmányi, zenei és sportversenyeken rendkívüli sikereket 
értek el az árpádos tanulók. A versenyek még nem zárultak le, ezért ezek összefoglalását majd 
csak a következő tanévben közöljük. De – a búcsúzó tizenkettedikesekre is tekintettel – any-
nyit már most hírül adunk, hogy (minden korábbi rekordot felülmúlva) 14 diákunk szerepelt az 
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) döntőjében, s közülük 6-an a legjobb 10 
közé is bekerültek. 
Legjobb eredményeinket figyelemmel követhetitek az első emeleti Dicsőségtáblán, és a hon-
lapon is (www.arpadgimnazium.hu) az Eredményeink menüpont alatt. Minden érintettnek 
gratulálunk!
Az OKTV-n az első 10 közé kerültek: angol nyelvből 7. helyezett Ciceiu Iarina (11.d) és Garai Luca 
(12.a), biológiából 3. helyezett Kardos Ilona (12.b), 6. helyezett Nagy Dániel (12.a), fizikából 7. helyezett 
Szépfalvi Bálint (11.b), magyar irodalomból 9. helyezett Molnár Boldizsár (12.a).
Sakkcsapatunk (Geresdi-Horváth Ágoston 7.b, Kántor Gergely 9.d, Bea Gergely, Csáti Olivér ésTóth-
Katona Tamás 11.b) megnyerte az országos diákolimpiát.

Kórus
Kivételesen jó évet zártak a gimnázium zenei együttesei. A kórus Arany minősítést diplomával 
és különdíjat kapott a fővárosi középiskolák minősítő koncertjén, április elején pedig a Ze-
neakadémián flashmoboltak az Óbudai Danubia Zenekar koncertjén. A népdalénekes együt-
tesek a Tiszán innen, Dunán túl népdaléneklési verseny országos döntőjében érdemeltek ki 
három Arany és egy Kiemelt Arany minősítést. A győztes csapat tagjai: Kurucz Tünde, Siklós 
Csenge, Benda Orsolya és Boda Dorka. Részletes beszámoló őszi számunkban várható. Addig 
is szerveződik a nyári kórustábor, melyre minden jelentkezőt szeretettel várnak a szervezők.
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A tavalyi sikerek után idén másodszorra került 
megrendezésre a Matektábor. A siker szót jog-
gal mondhatom, ugyanis idén majdnem kétszer 
annyian voltunk, mint tavaly. 

A Gombárt követő napon buszra szálltunk, és 
elindultunk a már jól ismert szállásunkra. Nem 
sokkal megérkezésünk után kezdetét is vette az 
első program, az akadályverseny. A különböző 
állomásokat csapatokban jártuk végig. A felada-
tokat a tábor mentorai – tizenegyedikes diákok – 
ismertettek velünk. A feladványok próbára tették 
a matematikatudásunk mellett a logikai és takti-
kai készségünket is. Néhány talán túl is becsülte 
képességünket. Ha börtönbe kerülnénk, taktikai 
lépésekkel biztos nem tudnánk onnan kijutni... 
:D.

Az akadályverseny utáni foglalkozásokon a fi-
gurális számokról és a sík csempézéséről hal-
lottunk, ezt magunk is kipróbáltuk. Ezután ping-
pong, társasjáték és a jó társaság biztosította a 
kikapcsolódást.
Másnap a fraktálokról és a Fibonacci-soro-
zatról volt szó. Akinek volt kedve, az délután 
meghódíthatta a Pilist. Mások inkább a szál-
láshoz közeli focipályán élték ki mozgásigé-

nyüket. Azután ismét csapatmunka, plakátkészí-
tés következett. Este a mentorok által kitalált 
kvízjátékokon mérhettük össze újra tudásunkat, 
és versenghettünk egymással, illetve tanárainkkal. 

Utolsó nap reggel egy nagy közös alkotásra 
gyűlt össze a teljes csapat. Ennek eredménye az 
aulában megtalálható Sierpinski-szőnyeg, me-
lyet nagy üggyel-bajjal alkottunk meg a Spanyol-
országból kapott matricákból. Délben közösen 
áttekintettük a tábor történéseit, tanáraink ki-
hirdették a versenyek, játékok eredményét. Szí-
vesen folytattuk volna... Sok élménnyel és tudás-
sal gazdagodva tértünk vissza.

János Zsuzsa (10.b)

„A nyelvvizsgát és a szóbeli érettségit.” (Márkus Tamás, 10.b)

Matektábor
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„Igazából nincs olyan, amit nem várok.” (Gortka Bence, 8.b)

Hat év távlatából
Közhelyesen hangzik, de valóban úgy emlékszem 
az első Árpádos pillanatokra, mintha nem is olyan 
rég történtek volna. Pedig bizony, hat év telt el 
azóta, hogy kézhez kaptuk a várva várt értesítőt, 
és a beiratkozással hivatalosan is az iskola részévé 
váltunk. Részei vagyunk örökre. Emlékszem, meny-
nyire izgultunk, mennyire új volt minden, és meny-
nyire nagy volt mindenki más. Most mi vagyunk 
nagyok, és magunkat elnézve szinte hihetetlen, 
hogy alig változott valami. Ugyanazok késnek el 
irodalom óráról, ugyanazok állnak sorba a büfé-
nél, ugyanazok szórják a fárasztó poénokat, mint 
hetedikben. És mégis olyan más. Lássuk hát be, 
felnőttünk, és velünk együtt a felelősség is nőtt. 

De ha lassan ki is repülünk a biztonságot adó 
fészekből, valamit azért magunkkal viszünk. Azt a 
pozitív energiát, támogatást, megértést, amit itt 
kaptunk, sosem fogjuk elfelejteni. Fantasztikus kis 
közösség az, ahonnan most búcsúzunk, ezt min-
dig is éreztük, de talán most, a célegyenesben vált 
egészen világossá.
Hat év rengeteg idő. Szinte felfoghatatlan, hogy 
életünk eddig közel egyharmadát Árpádosként 
éltük meg. Hat év alatt egy csecsemőből is-
kolaérett kisgyerek lesz, lezajlik minimum egy 
olimpia, s már készülünk a következőre, hat év alatt 
diplomát lehet szerezni bármelyik egyetemen. 
Elképesztő, nem? Mi pedig csak állunk értetlenül, 
szalad a fejünk felett az idő, és itt van a nyakunkon, 
ami mindig is olyan távolinak tűnt. Érettségi? Pedig 
még annyi mindent meg szerettünk volna tenni 
gimisként. Hamar eltelik, úgyhogy ha megfogad-
tok egy tanácsot, ne féljetek belevágni, amibe 
csak kedvetek tartja itt az Árpádban! Annyi min-
denben részt tudtok venni, amíg még ide jártok, 
hogy kár lenne elszalasztani, legyen az sport, kirán-

dulás vagy közösségépítés. Itt mindenki találhat 
magának olyan társakat, akikkel felejthetetlenné 
tehetik a következő éveket. Mert aztán egy pilla-
nat alatt vége, és már csak annyit láttok és hallotok 
belőle, hogy a rokonok csillogó szemekkel mo-
solyognak rátok, hogy bizony leérettségiztetek, 
felvettek, lediplomáztatok. Pillanatképek, mind-
össze apró felvillanások. Minket is csak ijesztget-
nek még a nagy és félelmetes világgal. De talán ha 
itt kellőképpen odafigyelünk az apró intelmekre, 
már mégsem lesz olyan nagy és félelmetes. Csak 
egy újabb csoda tárul fel előttünk, amit életünk 
következő nagy szakaszának nevezünk majd.
Köszönjük Nektek, kedves alsóbb évesek, hogy 
olyan szeretetteljes és együttérző pillantáso-
kat kaptunk Tőletek az utolsó hónapokban, he-
tekben, a bolondballagáson és a ballagáson. 
Külön köszönet a buzogányos lányoknak, ismét 
csodálatosak voltatok! És nem utolsó sorban 

köszönjük szépen tanárainknak, hogy erejükön 
felül segítettek és viseltek el minket még akkor is, 
amikor a legnehezebb volt. 
Végül egy idézettel oldanám fel a megilletődött-
ségemet, és utolsó írásomat az Árpád Lapokban. 
Mindenkinek allergiamentes tavaszt és szép nyarat 
kívánok! 
„Ez egy giccses kép az elmúlásról
Ragacsos szemén a fátyol
Eltakargat minden sebet
Nem lát már többé egyebet
Csak esendő önnön magát
meg némi kóbor energiát
Amit átjár a múló idő”
(Quimby)

Csicsó Nóri (12.c)
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Aranyköpések

„Úgy tűnik, hogy itt most szerencséd volt... A szerencsét itt most úgy hívják, hogy Számadó László.”
 (Számadó László)

„Akinek nincs füzete és házi feladata, annak összekrétázom az orrát!” (Számadó László)
„Gyere ide, és nézd meg, hogy nem látod magad!” (Orosz Erzsébet)
„Cikkcakkban közlekedek a folyosón, nehogy eltaláljon egy TZ.” (Orosz Erzsébet)
Tanár: „Itt csak süketek ülnek?” Diák: „Tessék?” (Jüling Erika)
„Gondolj bele! Minden ember, aki szembejön az utcán, az paraméter, vagyis ismeretlen.” 

(Nagy Attila)
Diák: „Használni fogom én ezt valaha?” Tanár: „Igen, ha szembejön veled az utcán egy abszolútér-
tékes egyenlet.” (Nagy Attila)
 „Nem ilyen diákokat akarok látni! Ártatlan kis hetedik osztályos kislányokat akarok látni!” 

(Feketéné Kovács Anikó a 11.b-nek)
„Na mi a harmadik megoldás, Mókus örs?” (Gyimesi Róbert)
„Miért nem merültök már mély kómába? Egy rendes gyerek fél nyolckor a padban alszik!” 

(Jász Borbála)
„Oh, my God, valakinek kiesett a szájából a rágógumi!” (Belley Kinga)
„A szem jellegzetes fénytörési hibái a távollátás és a közellátás. Télen jelentősen romlik a
közellátás.” (Kis Róbert)

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

„A rokonokkal való bármilyen interakciót.” (Restrikciós endonukleáz, 12.a)

Pályázat

Az Árpád Gimnázium iskolaújságja, X. évfolyam, 7. szám. Megjelenik: tanévente hétszer. 
Email: arpadlapok@gmail.com. Írták, rajzolták, fényképezték: Bata Emese, Brányi Balázs, 
Csicsó Nóri, Földes Anna, Garai Luca, Gáspár Noémi, János Zsuzsa, Keresztes Fanni, 
Kovács Viktória, Lienhardt Krisztina, Mlynarik Julcsi, Svarczné Micheller Erzsébet, Szomolányi 
Krisztina, Terék Lili, Terjék Dóra, Vitos Gergő. Design és tördelés: Zisis Christoforos. Felelős 
tanár: Koncz Levente. Nyomdai kivitelezés: OBR2000 Kft. Felelős vezető: Kutrovich Zsolt. A 
címlapon: Anglia. Fotó: Kürtösi Balázs.

Im
presszum

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 12-ig az arpadlapok@gmail.com emailcímre.
A pályázat nyertese 20 ezer Ft ösztöndíjban részesül és egy tanéven (6 lapszám) keresztül 
írhatja az újság második oldalát. 
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Egy lakó este kinéz az ablakon, és látja, hogy 
sötét alakok pakolják ki a garázsát. Kétség-
beesetten hívja a zsarukat. Erre a válasz:
– Bocs, most nincs szabad járőrkocsink. De 
amint lesz, odamegy valaki és megnézi, mi 
van.
Az ember fogja a fejét, de nem tud mit tenni. 
Aztán gondol egyet, és kis idő múlva újra 
tárcsáz:
– Halló, rendőrség? Én vagyok az előbbi 
bejelentő, akinek azt mondták, hogy majd 
később kiküldenek egy kocsit. Csak azt akar-
tam mondani, ne fáradjanak, már lelőttem a 
betörőket!
Fél percen belül tele van a környék zsaruk-
kal, elfogják a tolvajokat is. Az egyik nyomozó 
megjegyzi:
– De uram, mintha azt mondta volna a tele-
fonba, hogy lelőtte őket!
– De biztos úr, maguk meg mintha azt mond-
ták volna a telefonba, hogy pillanatnyilag 
egyetlen szabad járőrkocsijuk sincs!

1940-et írunk, áll az orosz és a német katona 
a közös határon.
– Te Szása – kérdezi kollégáját a német –, mit 
csinálsz, ha vége a háborúnak?
– Hát úgy gondoltam, hogy körbebiciklizem 
az egész Szovjetuniót – mondja büszkén Szá-
sa.
– Jó, és délután?

Kórustag voltam, amíg rá 
nem jöttek, honnan jön a 
zaj. 

Egy ausztrál televíziós showműsorban a 
versenyzők közül már csak egy atya és egy 
ausztráliai birkanyíró maradt versenyben. A 
pontszámok kiegyenlítettek voltak, ezért a 
döntés az utolsó feladatra maradt. Ebben 
5 perc alatt össze kell hozni egy verset, me-
lyben a rímet a „Timbuktu” szó adja. Még 
hozzátették, hogy ez egy bizonyos afrikai 
ország fővárosa. Öt perc után először az atyát 
kérték szólásra, aki a következő verset írta:

I was a father all my life,
I had no children, had no wife,

I read the bible through and through
on my way to Timbuktu.

A nézők sokáig tapsoltak és úgy tűnt, hogy 
megvan a verseny győztese, de azért felkér-
ték a birkanyírót is versének ismertetésére:

When Tim and I to Brisbane went,
we met three ladies cheap to rent.
They were three and we were two,

so I booked one and Tim booked two.

Búcsúbeszéd a villanyszerelő temetésén:
– Jó vezető voltál, mindig nagy volt körülöt-
ted a feszültség. De most, hogy kiverted a 
biztosítékot, földelünk.

Az illatszerboltban egy idős hölgy kételkedve 
nézegeti az új fiatalító csodakrém szórólapját.
– És mondja  – kérdi az eladótól –, ez a krém 
tényleg fiatalít?
– Hogy fiatalít-e? – néz rá az eladó, majd a 
mellette álló csinos, fiatal kolléganőjéhez for-
dul. – Tessék már adni abból a krémből egy 
kicsit ennek a hölgynek, nagymama!

Viccek
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When I was a kid I was pretty stupid. In fact, I 
didn’t realize I was twelve until I was fourteen!

Most people go through three Santa Claus 
stages. First, you believe in Santa Claus. Then, 
you don’t believe in Santa Claus. Finally, you 
are Santa Claus.

„Hogy elmennek a végzősök, azt nem várom.” (KáVé)
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„Az érettségire való felkészülést.” (Krumplifőzelék, 11.d)

Sudoku különlegességek
Rejtvényrovatunkban ebben a hónapban négy kü-
lönleges sudokut mutatunk be, az első háromnak a 
megoldása is különlegesen nehéz.
2012-ben bizonyították be, hogy a hagyomá-
nyos sudokuban minimum 17 számot kell ahhoz 
megadni, hogy a feladatnak egyértelmű megol-
dása legyen. Első ábránkon egy ilyet mutatunk be.

A legnagyobb ismert téglalap alakú lyuk egy 
egyértelműen megoldható sudokuban 5×6-os. 
Második ábránkon ezt a feladványt találjátok, 22 
megadott számmal.

Csoportnak nevezzük egy sudokuban a sorokat, az 
oszlopokat és a kis 3×3-as négyzeteket. Egy sudo-
kun belül a teljesen üres (megadott számot nem 
tartalmazó) csoportok maximális száma – a jelen-
legi ismereteink szerint – kilenc. A harmadik ábra 
egy olyan feladványt mutat be, melynek kezdeti 
állapotában három sor, három oszlop, és három kis 
négyzet teljesen üres. Egyébként szintén 22 mega-
dott számot tartalmaz.

A sudokunak az alapváltozaton kívül számtalan 
variációja létezik. Hipersudokunak nevezik azt a 
változatot, ahol a szokásos 3×3-as kis négyzeteken 
kívül további olyan kis négyzetek vannak megadva, 
amelyek az 1-9 számokat kell, hogy tartalmazzák. 
Negyedik ábránkon egy ilyet találtok: a négy kék-
kel megjelölt négyzetre is érvényesek a sudoku-
szabályok.

Érdekességképpen megemlítjük végül, hogy a 
sudoku szabályainak megfelelően 6,6·1021-félekép-
pen tölthető ki egy 9×9-es négyzet. Ha a forgatás-
sal, tükrözéssel és a számok cseréjével egymásba 
vihető változatokat egyformának tekintjük, akkor 
viszont csak 5 472 730 538-féle különböző kitöl-
tés létezik. Minimális sudoku-feladványnak azt 
nevezzük, amelyből ha egyetlen megadott szá-
mot is elhagyunk, akkor már nem oldható meg 
egyértelműen. Azt is bizonyították már, hogy ilyen 
feladványból kb. 3,1· 1037 db létezik (2,5 · 1025 db, ha 
a szimmetriáktól eltekintünk). Néhány évfolyamra 
még elegendő lesz!
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Január 25. nevezetes névnap Oroszországban. 
A 3. században élt ókori római mártír Szent 
Tatyjana emléknapja a 19. század óta a tanárok, 
diákok, egykor végzett egyetemi hallgatók 
ünnepe, melyet mindenféle mulatságok-
kal, versenyekkel, tánccal, dallal tesznek em-
lékezetessé. A hagyomány szerint ez a nap 
a Moszkvai Egyetem 1755. évi alapításának 
napja, melynek okiratát éppen e napon hagy-
ta jóvá aláírásával Jelizaveta Petrovna cárnő. 
Egyik kegyeltje, a moszkvai köznemes Ivan 
Suvalov gróf részesült ekkora ajándékban az 
uralkodótól, ugyanis éppen a gróf édesanyja, 
Tatyjana Rogyionovna névnapjára időzítették 

az eseményt. Szent Tatyjana így vált az orosz 
diákság védőszentjévé. 
A szovjet időkben az ünnepet vallási vonat-
kozása miatt betiltották. 1992 óta újraéledt a 
hagyomány és 2005-ben vált az oroszországi 
diákság hivatalos ünnepévé.

Lienhardt Krisztina

Fortocska (форточка) – ablakocska 

E tanévet megelőzően 1991-ben lépett 
pályára utoljára árpádos kézilabdacsapat a 
diákolimpiákon. Idén a IV. korcsoportos lány-
csapat nevezett be a budapesti versenybe, s 
egyetlen vereséggel a bronzérmet szerezték 
meg. Köszönjük az Óbudai Kézilabda Spor-
tiskolának (OKSI), hogy két mérkőzésünkhöz 
is termet biztosítottak! Gratulálunk a csapat-
nak, jövőre megpróbáljuk folytatni!

Csoportmérkőzések: Árpád-Eötvös Ált. Isk. 
26:21, Árpád-Bene 33:18, Árpád-Szent Imre 
33:11.
A csoportban: 1. Árpád, 2. Eötvös, 3. Bene, 
4. Szent Imre.
Elődöntő: Kassa utcai Ált. Isk.-Árpád 34:21.
A 3. helyért: Árpád-Eötvös Ált. Isk. 36:26.

A csapat tagjai: Bereczki Réka (7.a), Bene-
dek Eszter, Szakács Dóri, Tóth Nikolett (7.b), 
Fábián Bettina, Sári Virág (7.c), Krajczár 
Blanka (8.a), Albert Hanna, Fazekas Renáta, 
Kovács Kinga (8.b), Bencze Adrienn (8.c). 
Csapatvezetők: Fábián Zoltán, Koncz Le-
vente, Ónodi Lívia.
Gólszerzők: Tóth Nikolett (50), Fazekas Rená-
ta (45), Bereczki Réka (29), Fábián Bettina (16), 
Szakács Dóri (9).
Ezután a kerületi fiú kézilabda diákolimpián is 
árpádos győzelem született!
Eredmények: Árpád-Veres 12:10, Árpád-
Óbudai 12:12, Árpád-Veres 12:11, Árpád-
Óbudai 16:12.
Végeredmény: 1. Árpád 7 pont, 2. Óbudai 3 
pont, 3. Veres 2 pont.
A csapat tagjai: Bojtor Bence (8.a), Pamuki 
Martin (8.b), Fazekas Levente, Nagy Ádám, 
Tóth Balázs (9.b), Párdányi Bálint (11.b), Hol-
czer Balázs (12.c). 
Manager: Ónodi Lívia tanárnő.

Tatyjana napja

„A szúnyogokat.” (Sipi, 8.b)

Kézilabda sikersorozat
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„A meleget, mármint ha ilyen negyven fok lesz.” (Anna Csili, 9.a)

Utazás Angliába és Franciaországba
Vasárnap délelőtt még a busz ablakából néztük az 
integető szülőket, aztán mintha csak egy perc telt 
volna el, délután átléptük a határt. Sok országot, 
gyönyörű tájakat láttunk az út során. Jókedvben 
és poénokban sem volt hiány, mindenki vidá-
man beszélgetett a körülötte ülőkkel. Miután át-
keltünk a Csalagúton (nem láttunk vízben úszkáló 
halakat), lassan megérkeztünk első úti célunkhoz. 
Orkánerejű szélben néztük meg a hatalmasnak hitt, 
ám közelebbről alacsonyabb kőoszlopokat Stone-
henge-nél.

Az esti órákban értünk a találkozópontra, ahol a csa-
ládok vártak minket. Nagyon barátságosan, finom 
vacsorával fogadtak. A hosszú utazás után élmény 
volt bezuhanni az ágyba! 
Másnap Eden Project várt ránk a hatalmas 
buborékokba rejtett esőerdővel és mediterrán 
növényekkel. Délután két halászfaluba látogattunk 
el. Polperro gyönyörű volt, itt kóstoltuk meg a cream 
tea-t, egy angliai különlegességet. Looe-ban egy 
kislány megtanított minket rákot fogni, nagyon vic-
ces volt, ahogy a rákok a kezünkben mászkáltak. 
A harmadik nap először egy katedrálist néztünk 
meg Exeterben. A Hoe-domb mindenkinek na-
gyon tetszett. Egy nagy világítótorony és a hullámzó 
óceán fogadott itt minket.
Szerdán érdekes programok vártak, St. Michael’s 
Month csodálatos volt. Szerencsére apály volt, így 
nem lettünk vizesek, ugyanis a kastély és a templom 
egy szigeten, a víz közepén található. Dagálykor 
motorcsónakokkal viszik be a turistákat, apálykor a 
tengerparton át lehet besétálni. Miután megnéztük 
a szobák, folyosók sokaságát, átsétáltunk a kerten, 

felszálltunk a buszra, és indultunk Land’s End-hez, 
azaz a „világ végéhez”, ahol gyönyörű kilátás nyílt 
az óceánra. 
Másnap reggel elbúcsúztunk a családoktól, és in-
dultunk Londonba. Sajnos csak egy délutánunk 
volt megnézni, de így is nagyon izgalmas volt. Szu-
per fotók készültek a Buckingham-palotánál, a Big 
Ben-nél és a London Eye-nál. Pénteken nem csak 
Londont hagytuk el, délután már egész Angliát is. 

A kompozás nagyon furcsa volt, de hamarosan part-
ra szálltunk Franciaországban. Este érkeztünk meg 
a szállásra, ahol csak egy éjszakát töltöttünk, mert 
másnap reggel indultunk Párizsba. A Tuileriák kertje 
és a Szajna nagyon szép volt. Megnéztük a Louvre-t 
és a Notre Dame-ot, és sok szabadidőt kaptunk a 
Latin-negyedben. Párizs gyönyörű volt a sok utcával, 
a kis boltokkal, a Diadalívvel és az Eiffel-toronnyal.

Újabb hosszú buszozás következett, mialatt az al-
vás mellett mindenki az izgalmas utazásról beszélt. 
Csodálatos tájakat láttunk, érdekesek voltak a prog-
ramok. Új embereket, új kultúrát ismertünk meg, 
igazi angol különlegességeket (fish and chips, cream 
tea, Don Simon ) kóstoltunk meg. Rengeteg nár-
ciszt, gyönyörű zöld füvet, mókusokat láttunk, és 
próbáltunk megbarátkozni az angol időjárással. 
Mindenki számára emlékezetes élmény marad ez a 
kivételes utazás! 

Noémi, Julcsi (9.d)



b
eszám

o
ló

12

2015
2006

Félév elteltével, április-
ban folytatódott a cse-
rediák-program. Min-
denki nagyon izgatott 
volt, hogy ennyi idő és 
várakozás után újra ta-
lálkozhat a régen látott 
ismerős német diákok-
kal. Hogy eljussunk Né-

metországba, egy 13 órás vonatút várt ránk. 
Este érkeztünk Darmstadtba, ahol a német 
cserediákok és szüleik már vártak minket. Az 
estét mindenki otthon töltötte az új családjával 
és otthonaik felfedezésével.
Első nap mindenki a partnerével együtt vett 
részt a tanítási órán, ezután körbevezettek 
minket az iskolában, ahol készítettek a köszön-
tésünkre egy magyar nyelvű plakátot is, majd 
Darmstadt felfedezése következett.
Következő nap Frankfurtba utazott vonattal a 
nagyjából 30 fős társaság. Frankfurtban ezernyi 
látnivaló volt, ezek közt a legizgalmasabbak: 
a belváros felfedezése, Goethe otthonának 
megtekintése idegenvezetéssel, illetve a Main 
Tower 55. emeletéről kilátni a gyönyörű város-
ra. Délután a csapat szabadidőt kapott, hogy 
kisebb csoportokban egyedül is bebarangol-
hassa a várost.
Hétvégén mindenki cserepartnerével és annak 
családjával töltötte szabadidejét. Előfordult 
mannheimi, frankfurti utazás, odenwaldi kirán-
dulás, focimeccs (ez utóbbi szerencsések arról 
számoltak be, hogy rendkívüli élményben volt 
részük, hiszen Németországban nemzeti sport 
a foci).
Hétfőn a csapat busszal Heidelbergbe, a híres 
egyetemi városba utazott, ahol szintén közös 
városnézés következett, délután pedig – Frank-
furthoz hasonlóan – megint kaptunk egy kis 
szabadidőt.
Az utolsó napon reggel lehetőségünk volt a 
hat fős csoportokban készülő projektmunkáink 

utolsó finomításait elvégezni, mielőtt bemu-
tattuk a tanárok, a szülők és diáktársaink előtt. 
A németeknek ezek után tanítás következett, 
a magyar diákok pedig 3-4 fős csapatokban 
kaptak egy feladatsort a városról, amelyet most 
már teljesen egyedül kellett megoldanunk.
A stadtralley után a búcsúesten találkozott 
újra mindenki, ahova a szülők is jöhettek. Itt 
minden csapat bemutatta a projektmunkáját, 
mellyel nem csak a Németországban töltött 
idő alatt foglalkozhattunk, hanem amit még 
Magyarországon kezdtünk el.

Másnap reggel a pályaudvaron várakozva tu-
datosult végleg mindenkiben, hogy ez az elvá-
lás pillanata, és ki tudja, hogy mikor láthatjuk 
újra viszont egymást. A fájdalmas búcsú után 
kezdődött meg izgalmas hazautazásunk, ami 
kicsit bonyolultra sikeredett a német vasutas-
sztrájknak köszönhetően. Szerencsére épség-
ben és minden különösebb probléma nélkül, 
fáradtan, de élményekkel tele érkeztünk meg 
este 9-kor a Keleti pályaudvarra.

Terék Lili (9.a)

Látogatás Darmstadtban
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Gombár
Amikor még év elején a felsőbb éves diákok-
kal beszélgettem, valahogy mindig szóba 
került a Gombár. „A Gombár szuper lesz!” 
vagy „A Gombárt nagyon fogja élvezni az 
egész osztály!” – ezeket a mondatokat hal-
lottam egyre több árpádostól. Csak bólogat-
tam, de szeptemberben még fogalmam sem 
volt, hogy mi az a Gombár...

De aztán lassan mindent megtudtunk 
erről az eseményről, és belecsöppentünk 
a készülődés, szervezés folyamatába. Az 
első drámaórákon megbeszéltük, hogy mi-
lyen darabot fogunk előadni (Spiró György: 
Koccanás), meghallgattunk pár részletet a 
forgatókönyvből. Sokat segített, hogy meg-
néztük a darabról készült filmet, és az előző év 
Gombár-előadásait, így nagyobb kedvet kap-
tunk a „színjátszáshoz”. Hosszas tanakodás 
után sikerült kiválasztanunk, hogy ki melyik 
szerepet kapja, mi lesz a feladata. Furcsa volt, 
mert az elején úgy érezte az osztály, hogy csak 
kevesekre illik a szerep, de ez szerencsére 
idővel teljesen megváltozott. 

Nemsokára kezdtek felpörögni az esemé-
nyek, rengeteg dolgunk volt. Feketéné 
Kovács Anikó tanárnő segítségével meghúz-
tuk a forgatókönyvet, beletettünk olyan része-
ket, melyek az osztályunkhoz kapcsolódnak. 
Az olvasópróbák nagyon jó hangulatban 
teltek. Rengeteget nevettünk, poénok töm-
kelege repdesett az osztályteremben.  Bár 
a szöveg még mindig napról-napra változott, 
sokan elkezdték tanulni a szerepüket, pár-
beszédeiket. A háttérben is ezernyi munka 
folyt. Hangeffekteket gyűjtöttünk, kisfilmet 
készítettünk, beszéltünk a jelmezekről, egy 
csütörtöki napon pedig megcsináltuk a 
díszletet. Ez a nap nagyon-nagyon jó volt! 
Megfestettük a hátteret, kartonokat vágtunk 
ki az autóknak, majd egy kis színt is adtunk 
nekik. Még a takarítás közben is jól éreztük 
magunkat, pedig szinte az egész folyosót és 
a termünket is fel kellett mosni, mert minden 
festékes lett.  
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A síszünet után elkezdődtek az igazi próbák! 
Beállítottuk a jeleneteket, megbeszéltük 
a mozgásokat. Szuper volt a hangulat, bár 
néha nagyon elfáradtunk. Volt egy időszak, 
amikor egy kicsit megrekedtünk, de ez nem 
tartott sokáig. Mikor már jobban tudtuk a 
szöveget, és zene is volt, kiszabadultunk az 
osztályteremből, és az aulában, az énekte-
remben vagy a nagyelőadóban próbáltunk. 
Ilyenkor már szinte mindenki tudta a másik 
mondatait. Ez vicces volt, mert voltak, akik 
előre mondták a társuk szövegét. Az osz-
tálynak voltak kedvenc részei, jelenetei. Eze-
ket a mondatokat, szavakat mindenki nagyon 
szerette, egyszerre kiabáltuk: „Miiindent!” 
„Bözsiii, Bözsiii!” „Voltam én is jávorfácska.” 
Olyan jelenetek is voltak, amelyeket újra és 
újra el kellett játszani, mert a próbákon egy-
szer sem tudtuk előadni. 

A több hónapos készülődés csak pár hét-
nek tűnt, nagyon gyorsan eljött a főpróba, 
majd a várva várt előadás. Sajnos a főpróba 
nem sikerült valami fényesen, kicsit megi-
jedtünk, hogy mi lesz másnap. Szerencsére 
nálunk beigazolódott, hogy „rossz főpróba 
– jó előadás”. A Gombár estéjén mindenki 
a legtöbbet hozta ki magából!  Hihetetlen 
érzés volt, ahogy a még görcsbe állt gyom-
runkat, lámpalázunkat feloldotta az első jele-

netnél felnevető közönség. Elképesztő volt 
a színpadon és a színfalak mögött is állni, és 
figyelni a nézőket, ahogy feszült csenddel, 
önfeledt nevetéssel vagy hangos tapsviharral 
fogadtak, bátorítottak minket. Nem csak a 
közönségtől, tanárainktól is rengeteg segít-
séget kaptunk az első próbáktól kezdve az 
előadás utolsó percéig. A felkészülés során 
még jobban megismertük az osztálytársain-
kat, megtanultuk, hogyan érhetünk el együtt 
sikereket. Mindenki segített a másiknak, és a 
kisebb vitákat is könnyen megbeszéltük. Bár 
temérdek munkánk volt, nagyon élveztünk 
mindent! Örök emlék marad, amikor osztály-
társaink a jeleneteket próbálták, poénkodtak, 
bakiztak, vagy éppen hibátlanul mondták a 
nehéz szöveget. Senki sem felejti el azt a pil-
lanatot, amikor kihirdették az eredményt, a 
díjakat. Idén minden osztály előadása nagyon 
jól sikerült! Együtt izgultunk a többiek szere-
pléséért, élvezetes volt megnézni a többi 
produkciót is. 

Most már tudom, hogy miért mesél minden 
árpádos a Gombárról a gólyáknak. A Gom-
bár egy nagyszerű hagyomány az Árpádban, 
amely összekovácsolja az osztályokat.  Van 
egy különleges, furcsa varázsa, mely rengeteg 
élménnyel, emlékkel, tapasztalattal gazdagít...

Mlynarik Julcsi (9.d)
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Graffiti
A graffiti görög eredetű, de Amerikából 
származó fogalom, melynek eredeti jelentése: feliratok. 
Legjellemzőbb előfordulási helye a köztereken lévő falfelület. Szöveges formái a 
halandzsaszerű, de sok esetben aforisztikus feliratok, melyek lehetnek versszerűek 
is. A szövegeken kívül jellemzőek a rajzok is. Általában szórófestékkel készülnek. 
Divatjelenségként a nyugati világban az 1960-as években terjedt el. Vannak név 
szerint ismert alkotói is. Legnevezetesebb Keith Haring, de legtöbbjük névtelenül és 
illegálisan tevékenykedik.
A 9.d osztályban a tanulók saját szobájuk felületére terveztek dekorációs festést, il-
letve feliratokat, graffiti stílusban. A betűket, mint felületkitöltő elemeket alkalmazták, 
de figyelembe kellett venni a perspektíva szabályait a szöveg méretezésénél, majd a 
színezésnél is.

Svarczné Micheller Erzsébet

Horváth Flóra Illyés Dóra Kovács Nóra

Lampek Lívia Mester Barbara Telek Marcell


