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A szeretet ünnepe
„A Karácsony a szeretet ünnepe.” 117 000 
találatot ad a Google a kifejezésre, joggal 
gyanakodtok hát egy erős (és üres) közhely-
re. Pedig könnyen előfordul, hogy (tartal-
muk kiüresedvén) a legmélyebb igazságok 
válnak közhellyé.
Kezdjük egy nagy kérdéssel. A legnagyob-
bal: mi végre vagyunk a világon? Tamási 
Áron lebilincselő Ábel-trilógiájának főhőse 
így fogalmaz a szállóigévé vált mondatban: 
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol ott-
hon legyünk benne.” (84 500 találat) Vala-
hol otthon lenni – ezt én úgy fordítom le, 
hogy megtalálni életünkben a nyugalmat, 
a megelégedettséget, a boldogságot. A 
boldogságot – könnyű azt mondani! És 
valóban: bármerre néztek, azt látjátok, hogy 
a felnőttek közül hányan vallanak fájdalmas 
kudarcot a boldogság keresésében.
Mitől leszünk boldogok? Mert hogy „a 
pénz nem boldogít” (51 800 találat) (de jó, 
ha van). Személyes meggyőződésem sze-
rint attól, ha szeretünk és szeretve vagyunk. 
„Szeretni és szeretve lenni olyan, mintha 
kétfelől sütne ránk a nap.” (David Viscott, 
amerikai pszichiáter). „Lehet-e szegény, 
akit szeretnek?” – ezt pedig Oscar Wilde 
kérdezte, és biztosan arra gondolt közben, 
hogy nem.
Bérczesi Robi, a Hiperkarma együttes kulti-
kus frontembere 12 éves drogkorszak, majd 
több hónapos pszichiátriai kezelés után 
kezdett új életet egy évvel ezelőtt. Az egyik 
internetes hírportálon egy nagyon érdekes 
interjú jelent meg vele ezzel kapcsolatban*, 
melynek számos figyelemreméltó gondo-
lata közül egy nagyon mélyen megragadt 
bennem: „Ha kiszámolod, hogy legjobb 
esetben is mennyi időd van vissza, rájössz, 
hogy minden egyes nem szeretéssel 
eltöltött pillanat, nem jóakaratból kimon-
dott mondat időpocsékolás.”
Sőt, nem csak időpocsékolásról van szó, ha-
nem az is igaz, hogy szeretetben élni egy-
ben az evolúciósan legjobb „túlélési straté-

gia” is. Ha másért nem, „önzésből”, a saját 
jól-létünkért érdemes szeretni a körülöttünk 
élőket: családtagjainkat, iskolatársainkat, 
tanárainkat, tanítványainkat, a BKV-ellenőrt, 
az utast, a boltost, a postást, a hajléktalant, 
aki mellett elmegyünk.
Hogyan lehet ezt gyakorolni? Csak néhány 
egyszerű szabályhoz kell tartani magunkat. 
Legyen a jóindulat az alapbeállítottságunk. 
Tételezzük fel először mindig a jót a másik-
ról. Legyünk nagyvonalúak a megbocsátás-
ban: a másik is (boldogság-kereső) ember, 
ezernyi gonddal-bajjal. Azt mondják, min-
den, ami jó, nem fogyatkozik, hanem meg-
sokszorozódik, ha megosztják.
A Karácsony Jézus Krisztus születés-
napja. Egyéni hittől vagy vallásosságtól 
függetlenül a kereszténység (és több más 
vallás) tanításának legalább 90%-áról pusz-
tán józan paraszti ésszel belátható, hogy 
az ember jól-létét szolgálja. A keresztény-
ség tanításában is az első és legfőbb a 
szeretet-parancs. Nem is véletlen, hogy a 
Biblia legismertebb szakaszai közé tartozik 
Pál apostol szeretet himnusza** (105 000 
találat). Zárjuk a gondolatsort ennek idézé-
sével: „Szóljak bár emberek vagy angyalok 
nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak 
zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. 
(...) Most megmarad a hit, remény, szeretet, 
ez a három, de köztük a legnagyobb a 
szeretet.”
Mennyivel szebb és könnyebb lenne a vi-
lág, ha minél többen tudnának így gon-
dolkodni. A közeledő Karácsony adjon egy 
alkalmat arra, hogy megpróbáljuk. De hogy 
ne üres közhely maradjon a cím, utána se 
hagyjuk abba!

Koncz Levente
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A hónap kérdése: Mikor volt az utolsó alkalom, hogy valamit először csináltál?

A hónap fotója
Peak Walk

Egy éve adták át a svájci Alpokban azt a különleges függőhidat, mely 
két 3000 méter körüli iker hegycsúcsot köt össze. Építési költsége közel 
félmilliárd Ft-ot tett ki.
Ebbe a rovatba is küldhettek különleges, érdekes, szép fotókat!

KÉP-MÁS
Novemberi számban megjelent képünkön egy pillangóvirág 
látható.

Hát ez mi lehet?

fotó: Terjék Dóra (13.a)

KI EZ?
Az előző számban Vargáné Szukics Sarolta tanárnő gyermek-
kori fotóját láthattátok.

Hát ezen a képen ki lehet?
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Kérdezd másként
Kovácsik Antal tanár úr

– Hogyan került az Árpádba a Tanár úr?
– Annak idején, amikor már végzős egye-
temista voltam, elkezdtem körbeküldeni 
az önéletrajzomat. Hetven gimnáziumba 
küldtem el, és akkor éppen csak itt volt 
hely.

– Mikor és hogyan döntötte el, hogy a 
tanári pályát választja? 
– Még középiskolás koromban döntöt-
tem el, hogy tanár szeretnék lenni. 
Ugyanakkor sokáig két választásom volt, 
mert történelem szakosként lehettem 
volna még kutató. Nyugodtabb körül-
mények között dolgozhattam volna, de a 
munka hasznát kérdésesnek tekintettem. 
Egy tanár sokkal több mindent tud tenni 
az emberekért.
– Miért pont a történelem és a német 
szakok lettek a választott tantárgyai?

– A történelem nagyon érdekelt kiskorom 
óta, jók voltak a tanáraim is. A németet 
pedig azért választottam, hogy legyen 
egy olyan szakom is, amivel meg tudok 
élni abban az esetben is, hogy ha esetleg 
nem tudnék tanárként elhelyezkedni.
– Hallottuk, hogy az egyik jövőre 
induló osztálynak a Tanár úr lesz az 
osztályfőnöke. Szívesen vállalta ezt a 
feladatot? Mit vár az osztályfőnökségtől?
– Kíváncsisággal és bizakodóan várom ezt 
a feladatot. Osztályfőnökként szorosabb 
kapcsolatba kerülök majd egy diákcso-
porttal, ami nagyobb felelősséggel jár, 
ugyanakkor több lehetőség is nyílik a 
nevelőmunka terén.
– Mit sportol vagy sportolt a Tanár úr?
– Középiskolában kosárlabdáztam. Na-
gyon szeretek pingpongozni, sakkozni és 
biciklizni, iskolába is azzal járok.
– Mit szokott csinálni szünetekben, 
amikor épp nem kell a diáksereget oko-
sítani?
– Szüleim vidéken élnek, hozzájuk le 
szoktam menni. Ők házaspárként egy 
plébániát vezetnek, nekik szoktam 
segíteni az ifjúsági munkában, prog-
ramszervezésben. Élvezem, hogy kisza-
kadhatok a budapesti városi környezetből. 
Szüleimnek hatalmas kertjük van, a kert 
vége szinte a vadonban végződik, ott a 
természet.
– Mi a Tanár úr legkedvesebb gyermek-
kori emléke?
– Legkedvesebbet nem tudok mondani. 
Azt nagyon szerettem, mikor 10 éves vol-
tam, és jöttek hozzánk anyukám testvérei. 
Akkor még Balatonlellén éltünk, és mivel 
szüleim elfoglaltak voltak, mindig csak a 
rokonok vittek ki a Balatonra. Anyukám-
nak öt testvére van, így nyaranta szinte 
minden héten jött egy másik rokon, és 
szinte minden nap mentünk a Balatonra.
– Milyen könyveket szokott olvasni?
– Bevallom, mióta középiskolás elmúltam, 

„Most válaszoltam először erre a kérdésre.” (KABO)

Balatonlelle

Assisiben
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12már nem nagyon olvasok végig könyve-
ket, magamtól nincs rá időm. Egyetemen 
rengeteg könyvet feladtak kötelezőként, 
de arra nem nagyon van időm, hogy 
szépirodalmat olvassak. Inkább rövid, 
történelmi témájú cikkeket olvasok most 
is az interneten vagy verseket. A nyuga-
tos költők a kedvenceim, leginkább talán 
Kosztolányi.
– Milyen zenei stílust szeret a Tanár úr?
– A zenei ízlésem elég szerteágazó. A 
rapzenét nem szeretem, a techno meg 
a mai popzene jelentős része nemigen 
érint meg, túl egysíkú nekem. Zeneisko-
lába is jártam korábban, több hangszeren 
is játszom: zongorán, orgonán, gitáron. 
A klasszikus zene és a filmzene ismert 
kiválóságait általában szeretem, meg a 
könnyűzenéből is sok fajtát, a maiak közül 
első helyen talán Ákost tudnám mondani.
– Ha egy lakatlan szigetre kerülne, milyen 
3 dolgot vinne magával?
– Vizet, élelmet, meg mondjuk megfelelő 
ruházatot. 

– Köszönjük szépen ! :)
Annu, Mesi

„Múlt héten pénteken néztem Romeó és Júliát.” (1999)

A Mixnitzen (Ausztria)

Bécsben
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március 18. péntek 4-7. óra Történelem próbaérettségi
március 18. péntek 16:00 Gombár-bemutató
március 19-27. szombat-vasárnap Angliai utazás
március 21. hétfő 16:00 Tanári fogadóóra (reál)
március 22-23. kedd-szerda Árpád Napok
március 22-23. kedd-szerda Próbaérettségi (12. évf. matematika, magyar, angol)
március 23-25. szerda-péntek Zrínyi Ilona matematikaverseny döntő (7-12. évf.)
március 24-29. csütörtök-kedd Tavaszi szünet
március 24-29. csütörtök-kedd Szentpétervári utazás
március 31. csütörtök Jelentkezési határidő az osztályozóvizsgákra

ár
pi

lis

április 1. péntek Nemzetközi Tehetségnap – alkotópályázat eredményhirdetése
április 1-3. péntek-vasárnap Matematika tábor

Darmstadti látogatás
április eleje Matematika évfolyamdolgozat (8. évf.)
április 9. szombat A túraszakosztály kirándulása
április 11. hétfő A költészet napja
április 11-12. hétfő-kedd A specmatos iskolák találkozója az Árpádban
április 11-12. hétfő-kedd Osztályozóvizsgák
április 11-23. hétfő-szombat Papírgyűjtés
április 16. szombat Töri tantúra (Pozsony) (10. évf.)
április 16. szombat A holokauszt áldozatainak emléknapja
április 21. csütörtök A Föld napja
április 22. péntek 6. óra Ballagási összpróba
április 25. hétfő 16:00 Jegylezárás a 12. évfolyamon 
április 26. kedd Osztályozó konferenciák a 12. évfolyamon
április 28. csütörtök Utolsó tanítási nap a 12. évfolyamon
április 29. péntek 19:00 Ballagás

m
áju

s

május 1. vasárnap Munkaszüneti nap 
május 2-6. hétfő-péntek Osztálykirándulások, erdei iskolák
május 2-4. hétfő-szerda 8:00 Magyar, matematika, történelem írásbeli érettségi viszga
május 5. csütörtök 8:00 Angol írásbeli érettségi vizsga
május 5. csütörtök Délutáni tanítás (ha délelőtt emelt szintű érettségi van)
május 6. péntek 8:00 Az írásbeli érettségi vizsgák folytatása, rendes tanítás
május 9. hétfő 7. óra A háziversenyek eredményhirdetése
május 9. hétfő 17:00 A leendő osztályok szülői értekezlete
május 14. szombat A túraszakosztály kirándulása
május 16. hétfő Pünkösdhétfő
május 18. szerda Idegen nyelvi kompetenciamérés (8. évf.)
május 19. csütörtök 14:00 Kapcsolda (Óbudai Gimnázium)
május 20. péntek 12 órás sport
május 24. kedd Az írásbeli érettségi vizsgák vége
május 25. szerda Országos kompetenciamérés (8. és 10. évf.)
május 26. csütörtök Töri tantúra (Visegrádi palotajátékok) (kezdő osztályok)
május 27. péntek Egészségnap 
május vége Matematika évfolyamdolgozat (10. évf.)
május 28-30. szombat-hétfő Töri tantúra (Délvidék) (11. évf.)
május 30-június 3. hétfő-péntek Erdei iskola (7.c, 8.c, 9.c, 10.c)
május 31. kedd Az érettségi dolgozatok megtekintése

jún
ius

június 2-9. csütörtök-csütörötök Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
június 3. péntek A nemzeti összetartozás napja
június 3. péntek DT piknik
június 10. péntek 16:00 Jegylezárás
június 11. szombat Gólyanap
június 13-15. hétfő-szerda  Osztályozó konferenciák (3-3 tanítási óra)
június 13-24. hétfő-péntek Középszintű szóbeli érettségi vizsgák
június 14. kedd Kóruskirándulás
június 15. szerda Bécsi kirándulás
június 15. szerda Utolsó tanítási nap
június 17. péntek 17:00 Évzáró, bizonyítványosztás
június 23. csütörtök 8:00 Beiratkozás
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„Tűzriadó.” (Kakadú) 

Gólyahét 2015 – a 7.a szemével
Hétfőn mindenki izgatottan lépte át az 
osztályterem küszöbét. Reggel két EB-
tag, Panka és Levi fogadott minket. Is-
mertették velünk a gólyahét szabályait, 
elmondták az aznapi feladatot. Ezután fiú-
lány párokra osztottak bennünket, aminek 
az volt a lényege, hogy egész nap min-
denhova a kijelölt osztálytársunkkal kel-
lett menni. Minden nap új párt jelöltek ki 
mindenkinek, ami segített egy kicsit job-
ban megismerni egymást.

A napi próbatételeken kívül egész hetes 
feladatokkal is szembe kellett néznünk. 
Az egyik az volt, hogy az osztály a hét 
végére a legnagyobb alufólia galacsint 
gyúrja. Ezért minden szülőnek „kiadtuk az 
ukázt”, hogy az összes uzsonnát a héten 
alufóliába csomagolják. Minden nap vé-
gén az összegyűlt, hatalmas mennyiségű 
alufóliát összegyúrtuk, és napról napra 
egyre csak gyarapodott a „kis” galacsin, 
ami a hét utolsó napjára egy egész fo-
cilabda méretűre hízott. A másik egész 
hetes feladatunk az volt, hogy rejtvények 
alapján megtaláljuk az iskola területén el-
dugott kulcsokat.
A gólyahét napjai felejthetetlenek voltak, 
ám a péntek közeledtével egyre feszülteb-
bé vált a hangulat az osztályban. Nagyon 
izgalmas, ugyanakkor nehézségekkel teli 
pillanatok sokaságát átélve eljutottunk 
a nagy megméretésig: a gólyabálig. A 
színdarabbal kapcsolatosan meg voltak 
adva szavak, mondatok, melyeknek 
kötelezően el kellett hangozniuk a darab-
ban. Ezen kívül mindegyik osztály húzott 
egy országot, amit bele kellett foglalnia 

a történetbe. Mivel a gólyabálra való 
felkészülés sok időt emésztett fel, péntek 
délután már mindenki – jelmezébe bújva 
– feszülten várta a „bál” kezdetét. 
A kezdő osztályok színdarabjaikat a 
nagyelőadóban mutatták be, mi kerül-

tünk sorra utoljára. A produkciók után 
megkönnyebbülten jöttünk fel pihenni a 
terembe, de annál izgatottabban men-
tünk vissza az eredményhirdetésre. 
Mindenki nagyon izgult. A feszültség 
szinte tapintható volt. A második helye-
zett kihirdetése után semmi kétség sem 
fért ahhoz, hogy kitartó munkájának és 
szervezett csapatának köszönhetően...
„AKI A  GÓLYAHÉT VERSENYEIT  NYER-
TE: NEM MÁS, MINT A 7.A!”
Amikor ezt meghallottuk, önfeledten or-
dítottunk, majd elmajszoltuk az ajándék-
ba kapott tizenöt tábla csokit.
A színdarabok versenyében a 9.d produk-
cióját ítélte legjobbnak a zsűri.
Az izgalmak levezetéseként természe-
tesen nem maradt el sem a diszkó, ahol 
kibulizhattuk magunkat, sem a büfé, ahol 
mindenki evett és ivott kedvére.
Számunkra a gólyahét nagyon pozitív 
élmény volt, ami felejthetetlen emlék 
lesz egész életünk során. Valameny-
nyi kezdő osztály nevében köszönjük a 
szervezést az EB-seknek és a felkészítést az 
osztályfőnököknek!

Csányi Péter és Horváth Ármin (7.a)



Küldjetek sok-sok aranyköpést, ebből él ez a rovat!
Jöhetnek az első emeleti postaládánkba vagy az arpadlapok@gmail.com címre!
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Aranyköpések
„Ó nem tudom kicsim, én soha nem tanultam anglikánosul.” (Sziliné Dienes Irén)
„Gondolkodj egy picit azzal a kerek izével, amiben a nyakad végződik.” (Varga Júlia)
„Úgy csinálok, mintha érteném. Ebben én is jó vagyok.” (Számadó László)
„Szép, amikor két férfitest összefeszül, de nem magyarórán!” (Kőváriné dr. Fülöp Katalin)
Tanár: „Milyen órátok lesz?” Diák: „Angol.” Tanár: „Pedig a matek jobb!” (Nagy Attila)
Diák: „Hogy szokott lenni Tanár úrnál a dolgozat?” Tanár: „Én adom, te írod!” (Tarlós Péter)
„Ezen kívül lehetőségünk van néger nőket rajzolni.” (Kürtösi Balázs)
„Most megint olyat mondok, amit nehogy elterjessz rólam!” (Számadó László)
„Husikám, fésülködött ma reggel? Jövök! Nagyon szívesen megtépem!” (Sziliné Dienes Irén)
„A lányokat nem fogom tudni, mert őket nem szeretem.” (Orosz Erzsébet)
„Úgy nézte a táblát, mint a mongol hegesztő.” (Gärtner István)
„Mácsait tudni kell, gyerekek, ő a második legszebb férfi Kosztolányi után.” (Kőváriné dr. Fülöp 
Katalin)
„A bokszolóról ne is beszéljünk. Az már ötvenéves korára szobanövény.” (Tarlós Péter)
„Mindenki vagy agybeteg vagy agyhalott.” (Csorbáné Tóth Irén)

Fortocska (форточка) – ablakocska
Szláv mitológia - dióhéjban

A szláv hit és mitológia a mai napig tarto-
gat számunkra meglepetéseket.  Ezeknek 
a mitológiai lényeknek az összefoglaló 
csoportja nécsiszty, azaz tisztátalan go-
nosz szellem. Céljuk az volt, hogy kísér-
tésbe vigyék az embert, bajt hozzanak rá.
Legismertebb a ruszalka, mely az oroszok-
nál a vízi tündér, nimfa neve. Vizekben élő, 
hosszú, boglyas hajú, halottsápadt, hal-
farkú női lények. Természeti csapásokat 
zúdítottak az emberekre. Aki a kezük közé 
került, halálra csiklandozták. Néhány he-
lyen ünnepnapot is szenteltek nekik.
A lésij (erdei manó) félig emberi, félig ál-
lati teremtmény volt. Egykor a vadászokat 
oltalmazta, később a földművesek orra 
alá tört borsot. Gonosz csínyeket eszel 
ki, képes megváltoztatni a külsejét, az 
erdőben minden állat engedelmeskedik 
neki. 
A vogyanyoj (vízimanó) állóvizekben, 
folyókban, kutakban lakozott. Béka és 
ember keveréke, molnárok és halászok 
szenvedtek a legtöbbet a csínytevéseitől. 
Az erdőlakó szlávok képzelete a lakóhe-

lyüket népesítette be e mitológiai lé-
nyekkel, hiedelemviláguk az erdei életet 
tükrözi.

Földes Anna (9.c)

„Két hete először futottam a kutyámmal. -:)”



9

viccek
2 015
2012

Viccek
Öreg székely ül a háza kertjében és 
pipázik. Kiabálva rohan feléje az unokája.
– Nagyapa, nagyapa! Medve van a 
háztetőn!
Az öreg szippant egyet a pipából, és így 
szól:
– No, akkor hozd a kutyát, a puskát meg a 
petrencésrudat.
– Minek ennyi minden, nagyapa?
– Én majd felmászok a tetőre, a pet-
rencésrúddal lepiszkálom a medvét, te 
meg ráereszted a kutyát, hogy harapja le 
nekije a tökeit.
– De minek a puska?
Az öreg megint szippant a pipából és azt 
mondja:
– Ha netalán a medve piszkál le engem, 
akkor lelövöd a kutyát.

Egy egyetemista srác meghívja ebédre az 
anyját az albérletbe, ahol lakik. Az ebéd-
nél ott van a fiú lakótársa is, egy gyönyörű 
lány. Az anya folyton ezt a lányt figyeli, és 
gyanítja, hogy valami viszonyuk is lehet. 
Amikor vége az ebédnek, már egész biz-
tos benne, hogy több van közöttük, mint 
egyszerű szobatársi kapcsolat. A srác szin-
te olvas anyja gondolataiban:
– Hidd el anya, tudom, mire gondolsz, de 
nincs közöttünk a világon semmi, mi csak 
lakótársak vagyunk!
Kb. egy hétre rá a lány gyanakvóan megy 
a sráchoz:
– Egy hete, mióta az anyád itt járt, nem 
találom a szép ezüst merőkanalat...
– Nem tudom elhinni, hogy ő lett volna, 
de azért most írok neki egy levelet, csak 
hogy biztos legyek benne.
Így a fiú leül az asztalhoz és írja a levelet: 
„Kedves Anya! Nem mondom, hogy te 
vitted volna el az ezüst merőkanalat a 
lakásunkból, és azt sem mondom, hogy 
nem te voltál. De tény, hogy hiányzik azó-
ta, hogy te itt jártál ebédelni.”
Néhány napra rá megérkezik az anyja 
válasza: „Kedves Fiam! Nem mondom, 
hogy te lefeküdnél azzal a lánnyal, de 
azt sem mondom, hogy nem. De tény, 
hogy ha ő a saját ágyában aludna, akkor 
mostanra már régen megtalálta volna azt 
a merőkanalat. Anyád.”

– Te mit veszel a feleségednek karácsony-
ra?
– Nagy meglepetés lesz, képzeld, egy 
vázát vettem!
– Egy vázát? Hát az nem nagy meglepe-
tés...
– Dehogynem, bundára számít!

Pistikét leküldi anyukája a 
boltba:
– Hozzál margarint, és ha 
van tojás, akkor hozz tízet!
Pistike hazajön tíz margarin-
nal:
– Volt tojás!

– Mi az, pici, rózsaszín, szőrös állatka, 
amelyik négy számjegyből áll?
– Pink hód.

– Benedek Elek hogy kapta a nevét?
– Anyukája beszólt reggel a kisfiának: 
„Benne vagy még az ágyban?” „Benne, 
de kelek.”

Tegnap beállított hoz-
zám egy Tyrannosau-
rus Rex és Hamlet. Volt 
nagy dínóm, dánom.

Nyelvi sarok
Son: „Dad, where did all of my intelli-
gence come from?”
Dad: „Well, son, you must have gotten 
it from your mother, 'cause I still have 
mine.”

„Most játszottam ilyet először.” (DD)
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„Ma kitaláltam, hogy Déli-sarkra akarok menni.” (Kukucsi)

Amfiteátrum Kupa
Köztudott, hogy az Amfiteátrum 
Kupát a „mindenkori 11.b” 
szervezi és bonyolítja le min-
den évben, az osztályfőnök és 
a matematika munkaközösség 
vezetőjének a segítségével. 
Persze a 11.b-n belül is vannak, 
akik sokkal többet dolgoznak a többieknél, 
őket szoktuk főszervezőknek hívni. Ezeket 
az embereket még az előző tanév végén 
választják ki. Így lettünk ebben az évben mi 
a főszervezők: Szalay Bence, Márkus Tamás, 
Icsei Gergely.
A munka már 2015 
nyarán megkezdődött, 
hisz a legnehezebb 
feladat a tanárok el-
mondása alapján a 
támogatók megkere-
sése, a logó elkészítése és elfogadtatása a 
matematika tanárokkal, azon belül is Szá-
madó tanár úrral, „aki mind közül a legna-
gyobb kritikus”.
Utólag belegondolva, talán nem is ezek 
voltak az igazán nehéz feladatok. A logót 
Márkus Tamás ötletei alapján hamar letud-
tuk. Alig múlt el a szeptember, és megvolt 
a végleges változat, amelyre a tanárok is 
rábólintottak. A szponzorok megkeresése 
vegyes nehézségű: az állandó támogatók 
segítségére idén is számíthattunk (pl.: Mor-
gan Stanley), de újabbakat is próbáltunk 
becserkészni. Több-kevesebb sikerrel. En-
nek oka az volt, hogy későn kerestük meg 
őket, már az előző tanévben kellett volna 
rájuk gondolni... Azért így is sok új szponzort 
találtunk.
Az ezután következő időszakot nem le-

het fárasztónak nevezni. 
A versenyig még közel 
egy hónap volt hát-
ra, a segítők beosztása 
már megkezdődött, és 
szépen lassan érkeztek a 
szülői támogatások is. Az 
igazi megpróbáltatások 
az Amfi hetén jelentkez-
tek.

Az utolsó öt napban már az egész 
11.b osztály bekapcsolódott a 
munkába, ekkor már nem volt 
elég a három főszervező. Be kel-
lett osztani a jelentkezőket, össze 
kellett készíteni a versenyzők 
ajándékcsomagjait, véglegesí-

teni a segítők beosztásait, összeállítani a 
díjazottak nyereményeit, elkészíteni a prog-
ramokat és a plakátokat. Gyakran éppen, 
hogy végeztünk iskola zárásáig (este 9 óra)... 
Mégis úgy mentünk haza csütörtökön, hogy 
minden tökéletes, és nem lehet semmi prob-
léma másnap, ami akadályozna minket.

Közismert, hogy nincs tökéletes munka. 
Mindig van valami váratlan, nem kívánt ese-
mény, amelyet meg kell oldani, ha akarjuk, 
ha nem. És hát ott van Murphy törvénye is... 
Azonban így is meglehetősen kevés, mind-
össze kettő gonddal kellett megbirkóznunk: 
a regisztrációval és a javítással. Az előbbinél 
az volt a probléma, hogy előző nap hibás 
függvény került az Excel-táblázatba, így egy 
nagyobb kavalkád alakult ki még a verseny 
kezdete előtt. Szerencsére kb. 20 perc alatt 
újranyomtattuk az egészet, így folytathat-
tuk a munkánkat. Ezután egy békésebb 
időszak következett: a javítók megkezdték 
a versenyzők feladatainak ellenőrzését, míg 
mi beülhettünk egy fizika előadásra. Hiszen 
a szervezőknek is jár egy kis pihenés, nem?
Már délután 5 óra volt, mikor még nem 
voltak meg a végleges eredmények. Ez 
volt a második gond. Az egyik feladat any-
nyira nehézre sikerült, hogy a javításához 
tanárok is kellettek. Szerencsére igazgató úr 
megmentett minket: „Másfél óráig tudom 
foglalkoztatni a versenyzőket!” kijelentése 
számunkra azt jelentette, hogy kaptunk egy 
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Condensed English
A little about Valentine’s Day

Each year on February 14th, many people 
give cards, gifts or flowers to their special 
one to symbolise their love. Traditionally, 
couples exchanged handwritten notes and 
commercial cards became available only 
in the mid-nineteenth century. The day of 
romance, which we call Valentine’s Day, is 
named after a Christian martyr and dates 
back to the 5th century in England, but has 
origins in the Roman holiday „Lupercalia” 
too. The most common symbols are hearts, 
red roses and Cupid.

A Valentine’s Day story that’s gone hilarious: 
„Making the Grade”
My high school English teacher was well 
known for being a fair, but hard grader. 
One day I received a B minus on a theme 
paper. In hopes of bettering my grade and 
in the spirit of the valentine season, I sent 
her an extravagant heart-shaped box of 
chocolates with the pre-printed inscription: 
“BE MINE.” The following day, I received in 
return a valentine from the teacher. It read: 
“Thank you, but it’s still BE MINE-US.” – 
Contributed by Brad Wilcox.

Udvari Anna (9.d)

„Föcin tűzriadó volt, és pont be tudtam fejezni a dogát.” (Little Warrior)

kis időt. És kihasználtuk azt a „másfél órát” 
elég rendesen, az utolsó percekre készül-
tünk el az oklevelekkel.

Innentől fogva már minden lezajlott gond 
nélkül. Az eredményhirdetésen érmeket 
osztottunk. Erről annyit kell tudni, hogy 
eddig csak a 20. Amfin kaptak érmet a dí-
jazottak, ezt kívánta megváltoztatni Szalay 
Bence, kétszeres Amfi-győztes, aki egyszer 
se kaphatott ilyen díjat – mostanáig. A 
végső fázis – a tortázás – pedig számunkra 
is meglepetéssel telt: Walter Vivien ötlete 

alapján egy logóval ellátott tortát ehettünk – 
ami persze nagyon finom volt. Végül pedig a 
tanároknak is megköszöntük a segítségüket. 
A nap végére elég rendesen elfáradtunk, 
de legalább egy sikeres 22. Amfiteátrum 
Kupát tudhatunk magunk mögött. Persze ez 
nem sikerülhetett volna az Árpádos diákok 
és tanárok közreműködése nélkül. Külön 
köszönetet érdemelnek az osztálytársaim a 
11.b-ből és Kézér Ildikó, valamint Besnyőné 
Titter Beáta tanárnők, akik mindenben a 
segítségünkre voltak.

Icsei Gergely (11.b)
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DT tábor
Péntek délután a Nyugati pályaudvaron 
gyűltünk össze. Már mindenki nagyon várta, 
hogy elinduljunk a táborba. Az új DT-sekkel 
még izgultunk is.

A vonatút gyorsan eltelt, hisz barátok-
kal voltunk, elbeszélgettük az időt. Miután 
megérkeztünk a szállásra, beosztottuk a 
szobákat, elfoglaltuk az ágyainkat. A vacsorát 
(ami egy kollégiumi ellátáshoz képest finom 
volt) a velünk szemben lévő épületben tálal-
ták. Délután sétáltunk a városban. Sötétedés 
után láthattuk Vácot igazán szépnek. A kivi-
lágított utcák és terek egy régies, de mégis 
varázslatos hangulatot adtak a városnak. A 
szállásra visszaérve megünnepeltük Lőrincz 
Andrea tanárnő születésnapját. Tortázás után 
még átbeszéltük az éves programokat, végül 
este visszavonultunk szobáinkba, ahol ter-
mészetesen folytattuk a beszélgetést. 
Szombaton a fáradtság ellenére jól indult a 
nap, és új ötletekkel is gazdagodtunk, mint 
például a nutellás meleg szendvics. Igazgató 
úrral arról beszéltünk, hogy szerintünk mennyi-
re elfogadható a puskázás. Volt szó a gólya-
táborról, az Amfiteátrum kupáról, az ÓBIÖK 
által szervezett iskolák közötti versenyekről, 
az ebédlőben felmerülő problémákról, a 
papírgyűjtésről, meg az iskola első féléves 
eseményeiről. Így telt a délután, kisebb szüne-
tek megszakításával, melyek alatt általában 
elfeküdtünk az ágyban és pihentünk.

Ebéd után szabadidőt kaptunk. A tornate-
remben volt foci, kézilabda, kötélmászás és 
relaxáció. Akiknek sikerült felmászni a kötél 
tetejére, azokról Svarczné Micheller Erzsébet 
tanárnő egy képet készített jutalomként. A re-
laxációhoz párokba álltunk, és úgy masszíroz-
tuk egymást, figyelmesen követve Panka 
utasításait. Élmény volt csinálni, és ellazító 
tapasztalni. Később vacsora, majd a gimnázi-
umhoz kapcsolódó nyári táborok bemutatása 
következett.  Érdekes volt végignézni, hogy 
milyen helyeken jártak iskolástársaink, mégis 
azt volt a legjobb végignézni, amelyiken én 
is ott lehettem, mert így feleleveníthettem a 
régi emlékeket. Este még a gólyabál alatt be-
mutatott videót forgattuk. Nehezítette a dol-
gunkat, hogy a gólyák ott voltak a közelünk-
ben, de szerintem így is jól sikerült. 

Vasárnap reggeli után, amíg a gólyahét 
szervezői félrevonultak, a többiek Lőrincz 
tanárnővel átnézték az iskola házirend-
jét. Később kisebb csoportokban a DT-
nap témáját találtuk ki, és a programokon 
ötleteltünk. Elég humoros és még magunk 
sem tudjuk mennyire megvalósítható dolgok 
jutottak eszünkbe. A végleges verzióról ha-
marosan ti is kaptok híreket. Miután mindenki 
összegyűlt, elmondtuk, hogy milyen feladatot 
vállalnánk szívesen a DT körein belül. Ezek 
után már csak a pakolás maradt, és indultunk 
a vonathoz. Dél körül érkeztünk meg a Nyu-
gatiba, ahol rövid búcsúzkodás után mindenki 
szétszéledt.
Első táboromként nem is sikerülhetett volna 
jobbra a három nap. A munka mellett nagyon 
sokat szórakoztunk. Már várjuk a januárt, a 
következő tábort.

Walter Vivien (9.b)

„Két hete síeltem először” (Sebi)
„Egy hónapja vittem az osztályomat először Skanzenba.” (Mazsi)
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Röplabda diákolimpia
November 10-én és 12-én zajlott a Veres 
Péter Gimnáziumban a röplabda diák-
olimpia kerületi fordulója. Mikor ked-
den délután összeültek a tesitanárok a 
Veres tanárijában, kiderült, hogy öt iskola 
érkezett két csapattal (Veres, AKG, Kőrösi, 
Varga, Óbudai) és még van további három 
csapat (Mustármag, Árpád, Kerék). Így gyor-
san osztottunk, húztunk, és lett négy cso-
portunk: három csoport 3 csapattal és egy 
csoport 4 csapattal. Mi ebbe a 4 csapatos-
ba kerültünk az AKG I. csapata, a Kőrösi I. 
csapata és a Mustármag mellé. Mi rögtön 
a Mustármag csapatával kezdtünk, aki-
ket 2:0 arányban megvertünk. Két meccs 
szünet után az AKG I. csapata következett. 
Őket is 2:0-ra vertük. Ezzel a keddi nap be 
is fejeződött. Bár két pályán folytak a küz-
delmek, így se jutottunk a végére.
Csütörtökön a Kőrösivel kezdtünk. A vég-
eredmény megint 2:0 nekünk. Így a négy 
csoportból négy első helyezettünk lett 
(Veres I., Óbudai, Kerék, Árpád). Mivel 
el kellett dönteni, hogy ki a legjobb, így 
elkezdtünk játszani, itt is mindenki min-
denkivel. A Veres I. kezdett a Kerékkel, 
és nyert nagy csatában 2:1-re. Majd jött 
a nagy izgalom, az örökrangadó, Veres-
Árpád! Mi is meglepődtünk, hogy 2:0-ra 
nyertünk a két nagyon erős játékost is fel-
sorakoztató Veressel szemben. Eufórikus 
állapotba került a csapat! Kerék-Árpád 
meccs következett. A nagy lendület csak 
az első szettben tartott. Úgy látszik, a nagy 
koncentrálás kivette egy kicsit a lányok 
erejét, így elvesztettük a meccset 2:1-re. 
Az Óbudai elleni meccs végén kezdtünk 

számolgatni, ami 2:0-ás győzelmet hozott 
nekünk. És a számolgatás végeredménye 
– mivel körbeverés lett, ezért:
I. Óbudai Árpád Gimnázium
II. Kerék Általános Iskola és Gimnázium
III. Veres Péter Gimnázium
IV. Óbudai Gimnázium.
Szép volt lányok! Hatalmasat küzdöttetek! 
A Veresben kettő, a Kerékben három extra 
játékos volt. Az Árpádban viszont a má-
sodik napon hat szuper játékos volt, akik 
extrán figyeltek egymásra, fantasztiku-
san működtek csapatként. Nagyszerűen 
segítettek egymásnak a nyitások foga-
dásában, és fantasztikusan dolgoztak a 
feladók az ütők keze alá, hogy a támadá-
sok befejezése majdnem mindig pontos 
legyen.
A csapat tagjai: Chrobot Noémi (11.a), 
Harmat Borbála (11.c), Kraxner Anna (10.a), 
Nitsch Luca (10.d), Punk Dóra (8.a), Szarvas 
Lili (9.a), Szentágotay Lili (10.c), Szentágotay 
Noémi (11.c). Manager:

Fekete Andrea

„Megeszem a papírt, és akkor most lesz.” (Pillangó)

Impresszum
Az Árpád Gimnázium iskolaújságja, XI. évfolyam, 3. szám. Megjelenik: tanévente hétszer. 
Email: arpadlapok@gmail.com. Írták, rajzolták, fényképezték: Bata Emese, Csányi Péter, 
Csernai Mihály, Fekete Andrea, Földes Anna, Garai László, Gyimesi Róbert, Horváth Ármin, 
Icsey Gergely, Kárpáti Attila, Koncz Levente, Mlynarik Júlia, Reichenbach Eszter, Sipőcz András, 
Svarczné Micheller Erzsébet, Szalai Bettina, Szomolányi Krisztina, Szöllősi Bianka, Terjék Dóra, 
Udvari Anna, Walter Vivien. Design és tördelés: Zisis Christoforos. Felelős tanár: Koncz 
Levente. Nyomdai kivitelezés: OBR2000 Kft. Felelős vezető: Kutrovich Zsolt. A címlapon: 
Amfiteátrum Kupa. Fotó: Kristófy Dániel (23.b).
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Két évem az Árpádban
Az idén májusban érettségizett Csernai Misi árpádos visszaemlékezéséből közlünk 
részleteket. Misi blogja a http://csernai-m.blogspot.hu címen olvasható.
Két év... ennyit töltöttem az Árpád 
Gimnázium kötelékében. Két évvel 
ezelőtt még magam sem sejtettem, 
hogy ebben az iskolában fogok 
érettségizni. Márpedig most, alig 
pár nappal előtte már erősen úgy 
látszik, hogy így lesz...
Idekerülésem történetét már kívülről 
fújja mind, aki ismer: megunva az 
addigi kaposvári közeget, az ÁSZ 
Drámaiskola kedvéért jöttem. S 
hogy megbántam-e? Nem.
Mert azért összességében nézve ez 
egy sikeres két év volt. Bekerültem 
egy olyan osztályba, ahol saját különcségem, 
sajátos dolgaim nem ütöttek el teljesen. Min-
denkinek feltűnt, hogy ezek vannak, de nem 
csináltak belőle ügyet – mivel másoknak is 
voltak ilyen apróságai. Hátrányból indultam 
ugyan, hiszen egy hatosztályos angol tagozat-
ra kerültem, ahol bizony még a legrosszabb 
ember is perfect English, én meg a „Hello, my 
name is Mihály Csernai”-val kommunikálok 
már időtlen idők óta.
(...) Az Árpád egy erős gimnáziumnak számí-
tott nekem a kezdetektől fogva, nem nagyon 
lehetett lébecolni, ennek ellenére is azt tudom 
mondani, hogy azért nem egy kifejezetten elit 
gimnázium, ahogy az a legendákban közszá-
jon terjeng, mert egyrészt óriási a szakadék a 
legjobb és a leggyengébb diákok között, más-
részt pedig nem kockákat képeznek, mint a 
valódi elit gimnáziumok, hanem gondolkodó, 
alapvetően művelt embereket. Nekem is ne-
héz volt felvennem a fonalat, meg köztudot-
tan lusta mivoltomnál fogva sikerült kettős 
bukással indítanom árpádos pályafutásomat, 
németből és fizikából, de életem legrosszabb 
nyara után így is sikerült továbbjutnom a tizen-
kettedik osztályba.
Amit most befejeztem.
Nem könnyű nosztalgiáznom, mert kör-
benézve az osztályteremben, szinte mindenki 
hat vagy legalább négy éve van itt, és nehéz 
nekem két év távlatából nyilatkoznom bármit 
is, de mégis megkísérlem. Az idő megszépít 

emlékeket, és valljuk be, sok min-
denre ráfér az a szépítés. Nem 
volt mindig felhőtlen ez a két év, 
de tartalmasnak tartalmas volt.
Hamar sikerült megtalálnom, 
hogy mi az a közeg, amivel egy 
kicsit kiemelhetem magamat az 
árpádos monotonitásból: Ász és 
kórus. Az Ászosok alapból is o-
lyan zárt közeget alkotnak a gimin 
belül, ami nagyon jól tud jönni 
a nehéz helyzetekben, valamint 
ha az ember ne adja Isten, jól 
is csinálja, amit csinál, akkor (ha 

máskor nem, az Árpád Napok vagy a Gombár 
után) a gimin belül is többen megjegyezhetik, 
ami szintén jól jöhet. Jó, azért nem gondolom 
magam sztárnak, vagy olyan nagyon ismert a-
laknak, nem is akartam soha az lenni, de nem 
tagadom, jól esik néha, hogy olyan emberek 
köszönnek a folyosón nekem, akikről nem tu-
dom, kik. Ők viszont tudják, hogy én ki vagyok. 
Tudják a nevemet, meg hogy mit csinálok...
(...) Az Árpádban, amennyire észrevettem, tény-
leg nagy hangsúlyt kap az, hogy mutassanak 
egy utat. Nem azt mondja senki, hogy ez vagy 
az az út jó, de ha az embernek biztos nem az 
felel meg, ami felé terelni akarják, akkor ráké-
nyszerül arra, hogy megvívja a saját csatáit. 
Sok más helyen az a tapasztalat, hogy vagy 
mindenkit egyfelé terelnek, vagy nem foglal-
koznak ezzel. Itt viszont foglalkoznak minden-
kivel, egyénileg, a szó pozitív és negatív értel-
mében is egyaránt. Ez nagyon sok veszélyt is 
rejt magában, viszont az is ott van a háttérben, 
hogy ezáltal mindig van kihez fordulni, ha prob-
léma merül föl.

„Ma először vettem csokis gofrit.” (Labda)
„Öt éve gyulladt ki először a vasalóm. :D” (Kati a földút végéről)
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„Tegnap először áltam kézen.” (Liló)

Tanárok? Hát, szerintem az Árpádban három-
féle tanár van: az egyik fele jó tanár, és tudja 
is magáról, a másik fele kevésbé jó tanár, de 
elhiszi magáról, hogy az, a harmadik pedig 
csak egyszerűen JÓ tanár. Egy biztos: a tanítás 
iránti szenvedély egytől egyig mindegyikben 
megvan, ami egy nagyon pozitív dolog.

Nyilván ez egy nagyon szélsőséges vélemény-
nyilvánítás volt a részemről, talán ennyire nem 
kéne szabadon írnom érettségi előtt, de az 
biztos, hogy mindegyik Árpádos tanár beso-
rolható. Viszont egyúttal bizonyítja azt az ál-
láspontomat is, hogy alapjaiban rossz tanárt 
árpádos két éves pályafutásom alatt nem 
tapasztaltam, még annak ellenére sem, hogy 
többel is volt több konfliktusom.
Sokan azt mondják, hogy ballagáskor azt kell 
nézni, hogy mit kaptam ettől az iskolától. Bará-
tokat, tudást, felelősségteljes gondolkodás 
képességét, számtalan lehetőséget a kiteljese-
désre... de én mégis azt nézem, hogy mit ka-
pott tőlem ez az iskola. Talán emlékezetes 
pillanatokat. Talán elviselhetetlen szóvicceket. 
Talán csak egy srácot, aki végig vállalta ön-
magát, a saját hülyeségeivel és a saját jó tu-
lajdonságaival együtt is. Nem tudom... erről 
leginkább az iskolát kell megkérdezni.
Én megyek, ők maradnak. S hogy maradnék-e 
még? Nem. Szép volt, jó volt, de elég is volt. 
Viszont nem fogok hazudni, én is sírtam a bal-
lagáson. Nehéz kilépni ebből a „burokból”, 
amit nagyon sokszor az Árpád Gimnázium 
jelentett – és nem csak nekem, hanem so-
kaknak. Nehéz otthagyni valamit, ahol csak 
most kezdtél el igazán kiteljesedni. Nehéz 
otthagyni valamit, aminek végre felvetted a 
ritmusát. De muszáj. Az biztos, hogy én ren-
geteget vesztettem volna azzal, ha most nem 

ezen a helyen érettségizem. Ha nem járhatok 
ide az elmúlt két évben. S ez most nem engem 
minősít, vagy a régebbi iskolákat, vagy a ré-
gebbi tanárokat, hanem az Árpádot. Mindaz, 
amire megtanított az elmúlt két évben, talán 
többet ért, mint előtte az a 16 év, amit eltöltöt-
tem. Majd az idő eldönti, hogy igazam volt-e.
Az a lehetőség, amit az Árpádtól kaptam, 
egész biztosan egyedülálló: ki tudtam teljesed-
ni, meg tudtam valósítani önmagamat – igaz, a 
magam eszközeivel, de a Gimnázium segítsé-
gével. S most nem csak az épületre gondolok, 
hanem a benne lévő mindenre: a termekre, 
az aulára, a táblákra, a falakra, a padlókra...  s 
mindenekelőtt az EMBEREKRE. Az osztály-
társakra, akik elviseltek engem. A tanárokra, 
akik szintén – de nem csak elviseltek, hanem 

próbáltak ösztönözni, tanítani, utakat mutatni. 
A közösségre, ami valahogy a végére tényleg 
igazi, nagy Árpádos közösségé nőtte ki magát, 
ahol ha nem is ismer mindenki mindenkit, azért 
nem nézünk egymásra idegenként. Most már, 
ha valaki megkérdezi, hogy „hova jártál gim-
náziumba?”, úgy érzem, büszkén húzhatom ki 
magam, hogy „Árpádos vagyok.”
A nagy kérdés persze az, hogy vajon az Árpád 
is kihúzhatja-e magát, hogy „Misis vagyok.” :)

Csernai Mihály (13.a)
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Ex libris
Az ex libris sokszorosított grafikai 
eljárással készített papírlap, melyet a könyv kötés-
táblájának belső oldalára ragasztanak azzal a céllal, hogy a könyv 
hovatartozását dokumentálja. Művészi rajz, címer, embléma, allegória, szimbólum, 
vagy egyéb ábrázolás, a könyvtulajdonos nevével, esetleg, mottóval, idézettel ellátva, az egyes 
korok és művészek stílusa, ízlése szerint más-más megformálásban.
A kódexekbe és a könyvnyomtatás feltalálása után készült könyvekbe a tulajdonosok gyakran 
kézzel írták be nevüket. Az ex libris meis... (könyveim közül való) beírás a legtöbb régi könyvben 
megtalálható. 
Az ex librisek fénykora a 16. századra tehető. A könyvjegyek önálló művészeti alkotássá 
fejlődnek, ezzel a gyűjtés divatját is megalapozva. A 19-20. század fordulóján kiteljesedő 
szecesszió hozta újra divatba hozta az ex librist. A kor legnagyobb képzőművészei igényes 
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