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Február 15. margójára

Mire e sorok megjelennek, már elmúlnak a
ködös, párás, sötét téli napok, és lassan már
az Árpád Napokra, no meg a „Gombárra”
készülődünk. Kivéve egy jól meghatározott
csoportot, a végzős évfolyamot, ugyanis az
ő gondolataik a tél vége felé egy dátum
körül forognak: február 15. Ez a nap volt
ugyanis a határideje az egyetemi jelentkezésnek, mely – legalábbis többségük
szerint – további életükről dönt. Kevés kivétellel tépelődő szülők, tanácstalan diákok
látogatják egymás után az egyetemi nyílt
napokat, de ahelyett, hogy közelebb kerülnének a végső elhatározásukhoz, dilemmáik nem csökkennek. Az ókori görögök
ilyen esetekben látogattak el a Delphoi
jósdába.
Pythia, a halucinogén szerek hatására
révületbe esett jósnő azonban nem
egyszerűsítette feladatukat, hiszen többnyire kétértelmű és homályos jóslatokat
adott, mint például ahogy a hagyomány
szerint a gazdag lűd király, Kroiszosz
(„Krőzus”) esetében is történt. Az uralkodó
Pythia tanácsát kérte, hogy mitévő legyen a
feltörekvő Perzsa Birodalommal szemben.
A jósnő annyit mondott a királynak, hogyha
megtámadja Perzsiát, egy nagy birodalmat
dönt meg. Mire a jóslattól felbátorodott
Kroiszosz meg is támadta a perzsákat, és
annak rendje, módja szerint megdőlt saját
birodalma, mivel a perzsák győztek.
Ennek ellenére a jósda nem kínált tisztességtelen ajánlatot, sőt a kérdéseire adandó
választ mindenkinek ingyen kínálta, ugyanis
a kapu fölött két bölcs gondolat – melyeket
ha a látogató megfogadott, már nem is kellett belépnie a jósdába – állt felírva:
Nosce te ipsum! Azaz „ismerd meg önmagad!” Saját magunknál senki sem tudhatja jobban, hogy mire van szükségünk –
persze csak abban az esetben, ha tisztában
vagyunk képességeinkkel, tehetségünkkel,
és reális célokat tudunk kitűzni. A feladat
nem egyszerű, de a választ nem Pythiától

(Educatio Kiállítás), hanem magunktól kell
várni. Ha pedig megvan, hogy mit szeretnénk elérni, az már önmagában fél siker.
Carpe diem! Vagyis „használd ki napodat!” – szemben a közkeletűen használt
„élj a mának” fordítással (a carpo ige pontos jelentése megragadni). Hiába vagyunk
ugyanis tisztában képességeinkkel és céljainkkal, ha nem ragadjuk meg a napot,
és nem teszünk meg érte céltudatosan,
tehetségünkhöz mérten mindent, akkor a
cél még önmagában kevés.
Előfordulhat azonban, hogy még ennek ellenére is úgy érezzük, hogy a választott cél
túl nagy, megvalósíthatatlan. Nos ebben az
esetben érdemes odafigyelni a II. András
király udvarában békétlenkedő magyar
urak vezére, Petúr bán híres bordalának soraira: „Gondolj merészet és nagyot, és tedd
rá éltedet, nincs veszve bármi sors alatt, ki el
nem csüggedett!” És valóban, a 21. században nincs olyan adminisztratív akadály
(ilyenekre inkább a 20. század nyújtott példát: GESTAPO, ÁVÓ, stb.), amit eltökélt és
szorgalmas munkával, tehetséggel, kreatív
ötletekkel ne lehetne leküzdeni.
Ha tehát tisztába jöttünk céljainkkal, és
elkezdtünk dolgozni ezek megvalósításáért (azaz megragadtuk napunkat), nem
rettentünk meg és merészet gondoltunk,
akkor már szinte minden rendben van.
Eljöhet azonban ekkor is az elbizonytalanodás ideje. Nos ekkor egy újabb közismert
gondolat – melyet a világ legtöbb példányban kinyomtatott könyvében lelhetünk fel –
lehet segítségünkre: „Ne aggódjatok tehát
a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról! A mának elég a maga baja.”
Árpádos „karrierjük” vége felé, köszöntjük
a végzős diákokat!
Nánay Mihály

A hónap fotója
Fej vagy írás
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fotó

Az 50. Super Bowl (az amerikai foci-bajnokság döntője) előtti pénzfeldobáshoz használt érmébe is kamerát telepítettek. Ezt látná a pénzérme, ha lenne szeme.
Ebbe a rovatba is küldhettek különleges, érdekes, szép fotókat!

KÉP-MÁS

Februári számban megjelent képünkön egy törülköző látható.
Hát ez mi lehet?
fotó: Terjék Dóra (13.a)

KI EZ?

Az előző számban Izsáné Deák Mária tanárnő gyermekkori
fotóját láthattátok.
Hát ezen a képen ki lehet?

A hónap kérdése: Mit kérnél, ha tudnád, hogy igen a válasz?
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Kérdezd másként
Izsáné Deák Mária tanárnő

– Hogyan került az Árpádba?
– Az egyetem elvégzése után 5 évig tanítottam
a Klauzál Gábor Műszeripari Szakközépiskolában. Ezután 13 évig főállású anyaként otthon
voltam négy gyermekemmel. Ők ma már 13,
11, 9 és 6 évesek. Úgy egy évvel ezelőtt kezdtem el nézegetni az álláshirdetéseket, hogy
milyen kereslet van matematika-kémia szakos tanárra. Az Árpád Gimnázium is keresett
ilyen szakos tanárt, s mivel én már korábban
egy nyílt napon betekintést nyerhettem az itt
folyó oktatásba, az itt tanuló gyerekek életébe,
megpályáztam és el is nyertem ezt az állást.
Tetszett az órák barátságos légköre, a gyerekek érdeklődése, a gyerekbarát hozzáállás.
S akkor arra gondoltam, hogy szívesen lennék
tagja ennek a matematika munkaközösségnek.
Szerencsére ez a vágyam meg is valósult.
– Mikor döntötte el, hogy tanár lesz?
– Gyerekkorom óta tanár szerettem volna lenni. Már általános iskolásként is gyakran kérték
tőlem az osztálytársaim, hogy magyarázzam
el valamelyik feladatot, s mindig örömmel
töltött el, hogy a magyarázatom nyomán könynyebben megértették a tananyagot. Úgy érez-

Egy kiskutyát (xy)

tem, hogy ez az, amivel szívesen foglalkoznék
felnőttkoromban.
– Milyen zenét hallgat szívesen?
– Szeretem mind a könnyű-, mind a komolyzenét. Vezetés közben a Sláger rádiót szoktam
hallgatni. Itt a 80-as és 90-es évek zenéje szól.
Otthon azonban a Klasszik rádiót szoktuk hallgatni. Itt komolyzenét játszanak.

– Hogyan szokott kikapcsolódni egy fárasztó
nap után?
– Sajnos erre azt mondhatom, hogy nem
igazán tudok kikapcsolódni, mert ha hazamegyek, akkor még különórákra viszem
a gyerekeimet, utána jön a házi feladatok
ellenőrzése, a mindennapos házimunka, s
készülés még a másnapi órákra. Talán ha
nagyobbak lesznek a gyerekek, akkor több idő
jut önmagamra. Ha mégis sikerül egy pici időt
lecsípni, akkor egy jó könyv vagy egy jó film
nagyon jól ki tud kapcsolni.
– Milyen könyvet olvas szívesen?
– Gyerekként rengeteg könyvet olvastam, ma
már az előbb említett okokból nincs igazán
időm olvasni. Ha mégis alkalom nyílik rá, akkor
a kortárs íróktól szeretem Fejős Éva könyveit,
a Twilight és a Harry Potter sorozatot, valamint tetszenek még Laura Joh Rowland írónő
könyvei, amiben egy 17. századi szamuráj
nyomozó történeteit örökíti meg. A klasszikus
szépirodalmi írók között több kedvencem is
van: Jókai Mór, Móricz Zsigmond, Stendhal,
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tanári interjú

Victor Hugo, Mikszáth Kálmán, Tolsztoj. Van,
hogy a kedvenc könyveimet időnként újra – Igen, nagyon szeretek múzeumba járni, s a
előveszem, és újraolvasom a kedvenc részei- családommal is már nagyon sok budapesti
met.
múzeumba ellátogattunk. Sőt, ha olyan városban járunk, ahol van múzeum, s érdemes
megnézni, akkor betérünk oda is. Én az a fajta
osztályfőnök voltam, aki az osztálykiránduláson „elrángatta” a gyerekeket a múzeumba.
Amikor Pécsen jártunk, s megnéztük Csontváry Kosztka Tivadar képeit, többen is úgy
jöttek ki a kiállításról, hogy igen, ez tényleg
nagyon szép volt. 2003-ban szerettem volna
megnézni Monet és barátai című kiállítást a
Szépművészeti Múzeumban, de a több órás
sorban állás után az orrunk előtt zárták be a
múzeum kapuját. Ópusztaszeren volt alkalmam megtekinteni a Feszty-körképet. Mindenkinek meleg szívvel ajánlom, mert egy
életre szóló élmény!
– Ha egy lakatlan szigetre kerülne, mely
három dolgot vinné magával?
– Nincs olyan tárgy, amihez ragaszkodnék,
– Hova menne el legszívesebben nyaralni?
csak a családomat vinném magammal, mert
– Szerencsére sok szép helyen jártam már kül- számomra ők a legfontosabbak a világon!
földön és itt Magyarországon is, de van több
Annu, Mesi, Sárgarózsa (9.c)
hely is, ahová még szeretnék eljutni. Az egyik
nagy vágyam Velence, a másik Párizs. Remélem, oda is eljutok majd, természetesen nem
egyedül, hanem a családommal.

– Van-e példaképe, és ha igen, akkor ki és
miért?
– Számos tudóst tisztelek a nagy tudásáért
és a tudományos munkásságáért, de a példaképem mégsem egy világi ember, hanem
Jézus. Szeretnék én is olyan türelmes, megértő
lenni, mint ő.

Hogy többet ne legyenek harcok, veszekedések es az emberek mindig boldogok
legyenek. (tengerimalac)
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A 12.d Erdélyben

beszámoló

A tanév elején Erdélybe látogattunk el a 12.d
osztállyal. Korán indultunk, hogy vacsorára Torockóra érhessünk, ahol a szállásunk volt. Hajnali fél 4-kor két érzés között vívódtunk: egyfelől
mennyire varázslatos és ismeretlen ebben az
órában a város, másrészt mennyire álmosak vagyunk ahhoz, hogy élvezhessük a látványt.

Útközben több helyen is megálltunk. Első állomásunk a nagyváradi székesegyház volt, ahol
Szent László ereklyéit csodálhattuk meg. Ezután
Csucsa következett, ahol körbevezettek minket
Ady Endre és felesége, Boncza Berta (Csinszka)
házában. Végül Kolozsvárott tartottunk rövid
pihenőt, megnéztük a Házsongárdi temetőt. A
temető meglátogatása után kaptunk egy óra
szabadidőt, hogy kicsit bóklászhassunk a városban.

Vacsorára a szálláshelyünkre értünk, Torockóra.
Lenyűgöző volt a szállásunkról a kilátás. A falu
mellett magasodott Székelykő hegycsúcsa: éppen olyan volt, mint a gyermekrajzokon a hegy:
két hatalmas háromszög a síkságon. Fenséges
volt és rémisztő: a lemenő nap aranyba vonta a
csúcsot – elbűvölő volt, de sokunkban kételyt
ébresztett a másnapi túra miatt. „Lehetetlen
oda felmenni!” :)
Másnap reggeli után felvettük a túracipőnket,
bepakoltuk a hátizsákunkat, derekunkra
kötöttük az esőkabátunkat, és nekivágtunk
a Székelykő megmászásának. A 1129 méter
magasságú Székelykő tetején fogyasztottuk
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Egy dolgozatmentes hetet. (CSPSZ)

el az ebédünket. Az ormon készült fényképeken derűs, mosolygós kirándulók benyomását
keltjük – csupa büszke ember, aki szép magasságba emelkedett. No de addig! A hegy lábánál
elkezdett cseperegni az eső – ki is tartott estig a
szemerkélés, így a köves, meredek hegyoldal a
csapadéktól csúszóssá vált. Menet közben erős
bizalomra volt szükség, hogy valaha fölérünk a
tetőre. Ám a hegycsúcs mindenért kárpótolt:
lélegzetelállító volt a panoráma!
A lefele vezető út sem volt könnyű, de nagyon
jó hangulatban telt. A rossz idő ellenére a Torockóba visszatérő úton megnéztünk egy érdekes kis falucskát. Megittunk ott egy forró teát,
és új erőre kapva indultunk el visszafelé. Vacsora után még társasjátékoztunk, beszélgettünk,
majd nyugovóra tértünk.
A harmadik nap reggelén indultunk haza, de
még előtte megálltunk Tordán, ahol megnéztük
az évszázadokon át működő tordai sóbányát.
A volt bányában szabadidős csarnokokat alakítottak ki, a hatalmas tárnákban csónakázni,
sportolni (asztalitenisz, minigolf, foci), sétálgatni
lehetett. Varázslatos fények világították meg a
hihetetlen mélységeket.
Élményekben gazdag három napot töltöttünk
Erdélyben, köszönet Köves Eszter tanárnőnek
az utazás megszervezéséért!
Szomorú, hogy ez volt az utolsó osztálykirándulásunk árpádos diákként.
Murai Emma (12.d)

Nyílt nap

REMEK volt a szervezés, szívderítő volt látni a sok készülést, a tanárok és a tanulók
elkötelezettségét, hogy a program jól sikerüljön. REMEK órákat láttam, igazán résztvevője
lehettem mindegyiknek. A 7.b. osztály magyar
irodalom órája a könyvtárban a tanár úrral igazi
ÉLMÉNY volt! KÖSZÖNÖM!!!!
Rendkívül szervezettnek éreztem a nyílt napot,
jó volt, hogy a diákok a látogatójegyen megkapták az igazolást, így az órák végén már nem
kellett érte sorban állni. Valamennyi órán nagyon jó volt a légkör, tetszett, hogy két olyan
óra is volt, ahol a látogatókat is bevonták egy
kicsit. Gratulálok!
Mindent megtudtam, amit szeretem volna
csak kár, hogy csak egy osztályt indítanak a 4
évfolyamoson!
Az órák nagyon tetszettek, érdekesek és izgalmasak voltak. Nem kellett a tanároknak egyáltalán fegyelmezni, nem voltak rossz gyerekek.
Élvezetes volt, szeretnék ide járni jövőre.
Tetszett, hogy a tanárok őszintén beszéltek, és
nem változtattak az órán a nyílt nap kedvéért.
A névre szóló regisztrációs papír nagyon jó
volt!
A fiamnak és nekem is nagy élményben volt
részünk. Élvezettel hallgattuk, figyeltük az
órákat. Az iskola légköre is megfogott bennünket. A tanárok felkészültek voltak. A
diákok igyekeztek a nyílt nap ellenére természetesen viselkedni, kedvesen segítettek
eligazodni az iskolában, és az órákon a vállalkozó szelleműeknek nagyon jó hozzászólásai voltak. Szívesen maradtunk volna még.

Hogy bárhova eljuthassak a világon. (Kat)

válogatás

A síszünetben lezajlottak a szóbeli felvételi
vizsgák, jelenleg minden jelentkező izgatottan várja a végeredményt, ahogy mi is
nagyon kíváncsiak vagyunk, kik is lesznek a
gólyáink a következő tanévben. Mindenesetre kb. 700 tanulótól több mint 1000 jelentkezést regisztráltunk a különböző tagozatainkra, tehát elmondhatjuk, hogy – szerencsére
– igen vonzó az Árpád. Az egész még tavaly
novemberben kezdődöt a nyílt nappal. November 25-én felbolydult az egész iskola: 38
nyílt órán, 4 diáktanács- és 2 vezetői konzultáción összesen kb. 400 vendéget fogadtunk.
Az ő visszajelzéseikből szemezgettünk.
A diákok az órák utáni is segítőek voltak, szívesen válaszoltak minden kérdésünkre. Az iskolában járva és meghallgatva az órákat, részt
véve a szüneteken minden honnan az áradt,
hogy szeretnek oda járni a gyerekek. Nagy
szeretettel és tisztelettel beszéltek tanáraikról.
Kiváló szervezés, kedves, udvarias és
segítőkész diákok. Minden elismerésem! Jó
lenne ide járni...
Idő hiányában, csak a 7.c osztály két óráján
tudtunk részt venni lányommal együtt. Ennek
ellenére a bemutatott órákon tapasztaltak arra
ösztönöznek bennünket, hogy az Önök iskolájába nyerjünk felvételt, mert ott jó diáknak
lenni. Nagyszerű kollégák, pedagógusok
tanítják a felnövekvő nemzedéket. Motiváltak
voltak a tanulók mindkét esetben, fegyelem
volt az órákon. A kémiai kísérletekkel érdekesebbé tudta tenni a tanárnő, az egyébként
szárazabb, szerkezeti képletekkel foglalkozó
anyagot. Sajnálom, hogy annak idején nem Ő
tanította számomra a kémiát, mert akkor talán
jobban megszerettem volna, mint ahogy azt
szerettem a saját tanulmányaim során.
Nagyon tetszik az iskola hozzáállása, ahogy
próbál marketingelni annak érdekében, hogy
sikerüljön a legjobb gyerekeket ide csábítani!
A látottak alapján úgy gondolom, ez sikerül is!
Nagyon profik voltak a diáktanács tagjai, ez a
konzultáció és az ő lelkesedésük tetszett a legjobban. Hihetetlen, de csak jót tudtak mondani a tanárgárdáról.
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2016
Aranyköpések
0 3 „Mindenki tapasztalta azt, hogy ha nem locsolja a növényét, akkor megdöglik.” (Tarlós Péter)

válogatás

„Ez így egy kalap szamócát sem ér, hogy finom legyek és nőies.” (Gärtner István)
„Benedek, ha még egyszer kidugod a hónaljszőröd, szaktanárit kapsz. És Ádám, ha te más
hónaljszőrébe dugod az orrod, te is!” (dr. Tüdős Éva)
„Ezt egy óvodás úgy mondaná: izzó gázgömbök” (Sziliné Dienes Irén)
„Hát fiam, akkor legyen füled, ne olyan mint a bögrének” (Gärtner István)
Diák: „Az én lapom nincsen magánál?” Tanár: „Én magamnál vagyok.” (Csorbáné Tóth Irén)
„Ez egy csürheisztikus felállás.” (Orosz Erzsébet)
„A szén, ha ion lenne, szinte kitépné a hidrogének elektronjait.”
(Schelb Tamás)
„Versenyezhetünk, hogy ki tud több növényt, de szerintem én vesztenék.” (Tarlós Péter)
„Csak ránézésre annyira jó fej vagyok. Jó, hát ezt mondanom sem kell.” (Számadó László)
„Milyen házi már: írd meg a sírfeliratodat?!” (Kőváriné dr. Fülöp Katalin)
„A hős nem a közösség érdekeit képviseli, hanem az értékeit. A közösség érdekeit a pénzbehajtó képviseli.” (Simon Péter)
„Olyan bájos, hogy szinte már elmebájos!” (Orosz Erzsébet)
Tanár: „Hogyan kerültetek ti már megint egymás mellé?” Diák: „Vonzás van közöttünk.” Tanár:
„Majd adok én nektek vonzást! Gyorsan ide előre az egyik!” (Sziliné Dienes Irén)
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Küldjetek sok-sok aranyköpést, ebből él ez a rovat!
Jöhetnek az első emeleti postaládánkba vagy az arpadlapok@gmail.com címre!

Condensed English

!

George Boole

George Boole (2 November 1815, Lincoln,
England – 8 December 1864, Ballintemple,
Ireland) was an English mathematician and
philosopher. His work wasn’t well-known in
his age. Only 70 years after his death Claude
Shannon started to work with Boolean algebra, and he made it well-known.
Because of his father, Boole started to learn
mathematics. His main interests were philosophy of maths and the relation between maths
and logic. He had become a teacher and
taught in many schools before his status as a
mathematician was recognised by appointing
him as the first professor of mathematics at
Queen’s College, Cork in Ireland. He married
Mary Everest, whose uncle was George Everest (Mount Everest was named after him).
Through the years he wrote many articles and
he also published two books. Boole looked
for the relation between algebra and logic. He
observed the similarities between the symbols
used in algebra and the symbols used for describing logical calculations. For example, if y
means all the white things, then (1 – y) is everything which isn’t white. Claude Shannon (also

Világvégét. (DeadGirl)

mathematician) recognised that Boolean algebra was useful in practice and it could optimise
the design of system of electromechanical relays (electrical switches). Employing the properties of electrical switches to process logic is
the basic concept that underlies all modern
electronic digital computers. Boole, via Shannon, provided the theoretical grounding for
the Information Age.
written by Poe (9.a)

Viccek
Az egyetemen a diákok zárthelyit írtak.
A prof kioszotta a kérdéseket, majd az
óra végén beszedte a dolgozatokat.
Amikor nekiállt javítani őket, észrevette,
hogy az egyik diák egy ötezrest csatolt a
papírjához, és ezt írta a válaszok helyett:
„Egy ezres minden osztályzatért.” Másnap
aztán a vesztegetős diák megkapta a
papírját, rá volt írva az egyes és mellétűzve
négyezer forint visszajáró.

– Miért nem jó József Attilával barkochbázni?
– Mert mindig csak a mamára gondol.

2016
2003
A rendőr képeslapot ír az őrsön. A társa
megkérdezi tőle:
– Kinek írsz?
– II. János Pál pápának a névnapjára.
– Hiszen nincs is se János, se Pál névnap.
– Az igaz, de másodika van.

Szöszi titkárnő a főnökéhez:
– Főnök, van egy rossz meg egy jó hírem.
Itt volt az APEH, nagy balhé volt, mindenféle adócsalást találtak.
– Na, akkor mondja a jót! – szól a főnök.
– Gyerekünk lesz!
Bernard Shawt – meg ifjú kritikus korában
– egy családhoz hivták vendégségbe.
Amikor belépett, a kislány éppen zongorázott.
– Úgy hallottam – mondta a kislány bajosan –, hogy maga szereti a zenét.
– Így van – felelte Shaw. – De ne törődjön
vele, folytassa nyugodtan!

Nagyi magyarázza unokáinak:
– Gyerekek, a nő életében csak egy igazi
szerelem létezhet.
– És ki volt az nálad nagyi? – kérdik az
unokák.
– A tengerészek.

viccek

Piacon: – Egy almát kérek!
– Kettő lett, maradhat?

Nyelvi sarok

“I’m so glad I’m not an heiress, Mr
Soper. I should never know whether my
suitors were attracted by myself or my
money.”
“Oh, Miss Beakley, your mirror should
leave you in no doubt about that.”
"Fritzchen", fragt die Lehrerin, "weshalb
nennen wir unsere Sprache auch
Muttersprache?"
"Weil Vati nie zu Wort kommt."

Hogy sikerüljön a nyelvvizsgám. (zoknimanó)

9

beszámoló
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Fortocska (форточка) – ablakocska
Oroszul, mértékkel

Mindenki ismeri a métert, négyzetmétert, azaz a
ma használatos mértékegységeket, de ha lehet
mást, akkor az oroszok miért használnák ezeket?
Már Тютчев Ф. И. is megmondta a Россия2 c.
négysorosában, hogy „Oroszországra szokványos mérce nem alkalmazható.”. Az egyik ilyen
nem szokványos mérték például az аршин (arsin), ami a nálunk ismert rőfhöz hasonlítható,
azaz egyben hosszmérték és mérőeszköz is. A
neve egy könyök jelentésű tatár szóból ered,
hossza 0,71 m. De nyilván mindenkiben felmerül
a kérdés: mi van akkor, ha azt akarom mondani,
hogy valaki két arsinnál magasabb egy kevéssel.
Erre való a вершок (versok), aminek a jelentése:
valaminek a teteje, vagy a növénynek a földből
kibújó hajtása, és kb. 4,45 cm-t jelent. Szólásokban konkrét érték nélkül használják, pl.: „a bilinél
két hüvelykkel magasabb.”
Nem csak ezt a mértékegységet szokták szólásokban, közmondásokban használni, hanem
például a пуд (pud)-ot is, ami a német Pfund, az
angol pound és a magyar font rokona, és 16 kilogrammal egyenlő, ami elég sok, ha úgy nézzük,
hogy ilyen szólásuk is van: „aki egy pud sót megevett valakivel, az alaposan ismeri az illetőt.”

A területről viszont még
nem esett szó. Ezt egészen
egyszerűen sikerült megoldaniuk, hiszen kereken
100 m2 -t jelöl a сотка (szotka). A legvégére hagytam a
legfurcsábban definiált és
legérdekesebb mértéket, a
сажень (szazseny)-t, melynek a neve a шаг (azaz lépés) szóval rokon, és 2,13
métert jelent. Persze ebben
még semmi érdekes nincs,
a косая сажень (ferde szazseny) viszont az ember jobb lába nagyujjától a
felemelt bal keze középső ujjáig lévő, tehát egy
ferdén mért távolságot jelent. Valószínűleg az
oroszok klónozták magukat, vagy valahogyan
máshogy megoldották, hogy ez ugyanannyi
legyen. Természetesen nem! Ezt a kifejezést –
költői túlzásként – nagytermetű, vállas emberre
használják, mint például egy ferde szazseny széles a válla.

Márkus András (9.b)

Sinkovits Imre vers- és
prózamondóverseny
Ebben az évben 15 éve, január 18-án hunyt el Sinkovits Imre, aki gimnáziumunk egykori diákja
volt. Emlékére január 29-én rendeztük meg róla elnevezett szavalóversenyünket. A szavalóversenyt a Bajza-Könözsy Alapítvány támogatta, melynek képviselője, dr. Beck Béla Sinkovits
Imre utolsó levelét is elhozta magával.
A verseny végeredménye:
1. Szathmáry Nóra (12.c), 2. Tóth Balázs (10.b), 3. Csizmarek Krisztián (11.a), 4. Perecz Petra
(11.d), 5. Kirchof Gréta (9.c), 6. Harangozó Lilla (7.a), 7. Fleiner Mihály (8.b), 8. Tóth Nikolett (8.b),
9. Rózner Dániel (8.c), 10. Tóth Fanni (8.a).
A márciusi kerületi szavalóversenyen iskolánkat Harangozó Lilla és Fleiner Mihály képviselik.

Impresszum

Az Árpád Gimnázium iskolaújságja, XI. évfolyam, 5. szám. Megjelenik: tanévente hétszer.
Email: arpadlapok@gmail.com. Írták, rajzolták, fényképezték: Bata Emese, Dióssy Panka,
Földes Anna, Márkus András, Móra Dominik, Murai Emma, Reichenbach Eszter, Svarczné
Micheller Erzsébet, Szalai Bettina, Székely Áron, Szöllősi Brigitta, Szomolányi Krisztina,
Szöllősi Bianka, Terjék Dóra, Wisinger Flóra. Design és tördelés: Zisis Christoforos. Felelős
tanár: Koncz Levente. Nyomdai kivitelezés: OBR2000 Kft. Felelős vezető: Kutrovich Zsolt. A
címlapon: Csővár. Fotó: Horváth Levente (14.d).
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Hogy hozzámehessek Keegan Allenhez. (constanza)

(legalsó sor) Szebenyi Katalin, Dr. Széllné Hajdú Indira, Zombori Anna, Sztojcsevné Fekete Mária, Izsáné Deák Mária, Gärtner
István, Fazekas Ibolya, Feketéné Kovács Anikó; (2. sor) Kőváriné dr. Fülöp Katalin, Makkné Kende Adrienn, Nemecskóné Szabó
Zsuzsanna, Varga Júlia, Sziliné Dienes Irén, Ónodi Lívia, Kis Róbert (ig.h.), Dr. Szendi Emma, Besnyőné Titter Beáta; (3. sor) Lőrincz
Andrea, Kámán Veronika, Rónyai Tünde, Kárpáti Attila, Móczárné Köves Eszter, Dr. Tüdős Éva, Lienhardt Krisztina; (4. sor) Gyanó
Éva, Csorbáné Tóth Irén, Tamásné Hantos Gabriella (ig.h.), Fekete Andrea, Gyimesi Róbert (ig.), Orosz Erzsébet, Pápai Éva, Tajtiné
Váradi Emőke; (5. sor) Czinki József, Magyar Margit, Vargáné Szukics Sarolta, Svarczné Micheller Erzsébet, Kovácsné Keszléri Erzsébet, Koncz Levente (ig.h.), Romhányi András; (6. sor) Schelb Tamás, Belley Kinga, Molnárné Vámos Katalin, Kárpáti Attila, Balázs
Brigitta, Jüling Erika, Kocsis Ágnes, Nánay Mihály, Nyeste Katalin; (legfelső sor) Kovácsik Antal, Simon Péter, Számadó László.
Hiányzik a képről: Arányi Réka, Buncsák Piroska, Csernus Magdolna, Kézér Ildikó, Körösmezei Sarolta, Meszlényiné Róka Ágnes,
Dr. Mezei István, Nagy Attila, Sarlósné Bánhegyi Lídia, Tallár Tamás, Tarlós Péter, Dr. Vajda István.

Tantestület

2016
03

A túraszakosztály kirándulásai

beszámoló

Sziliné Dienes Irén tanárnő minden hónap
második szombatjára szervez egy kirándulást
azoknak a lelkes tanulóknak, akik szívesen
túráznak a természetben. A diákok körében
igen népszerű ez a program, Magyarország
különböző természeti csodáihoz látogatunk
el. Ez egy fontos esemény, mert ilyenkor sokat sétálunk a természetben, jót szórakozunk,
és közben megismerjük országunk természeti
szépségeit.

Minden túra reggel kilenckor indul az iskolától,
ahonnan általában két teli busz visz minket a
hódítás területére, és délután ide érünk vissza.
Ha esik, ha fúj, a kirándulás akkor sem marad
el. Így történt most februárban is, amikor végig szakadó esőben csodálhattuk meg az
elképesztő pákozdi gránit ingóköveket. Minden túra nélkülözhetetlen része egy kisebb
piknik, amihez minden diák hozzájárul egy kis
elemózsiával. Fénypontja az úgynevezett „Szili-süti”, ami minden diák kedvenc édessége,
egy titkos csokis-kekszes nasi.

A kiránduláson nem csak az Árpádban tanuló,
hanem a már elballagott diákok is részt vehetnek, és mindenki örömmel látja a tapasztalt
túrázókat. Minden túrán két vagy három tanár
kísér el minket, Szili tanárnő mellett Tajti és
Ónodi tanárnők szoktak velünk jönni. Ebben a
tanévben megmásztuk már a Nagy-Hideg-hegyet is, ami nem kis kihívás volt még az edzett
diákok és a tanárok számára.
Remélem, kipróbáljátok Ti is ezt a szuper programot, és rendszeres túrázókká váltok. Örömmel várunk benneteket!

Szöllősi Brigitta (9.b)

Kerületi kosárlabda
diákolimpia
Gyarmati Lilla (11.c), Demeter Anna, Dok-

Január 26-án és 28-án rendezték meg a
kerületi leány kosárlabda diákolimpiát. A
döntőben visszavágott a tavalyi vereségért a Kőrösi gimnázium csapata, így
ezúttal a 2. helyen végeztünk. Gratulálunk
az ezüstéremhez!
Eredmények:
Árpád-AKG 40:11
Árpád-Mustármag 52:15
Árpád-Óbudai 30:22
Kőrösi-Árpád 54:25
A csapat tagjai: Baumann-Tóth Olívia
(10.c), Kertész Csenge, Mlynarik Júlia
(10.d), Bokor Ágnes, Kardos Lili (11.a),
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tor Anna (12.a). Manager: Gyanó Éva.

Hogy nagyon jó élményeim legyenek a gimiben. (Ajtai Bogi)

Akikre büszkék vagyunk
Kovács Viktória (12.b)

– Hol volt a verseny? Mennyi ideig voltatok
ott?
– Szlovéniában, Koperben volt maga a verseny.
Egy hetet voltunk ott augusztusban. Az első
nap egy ráhangolódó nap volt, utána egyéni,
majd csapatverseny következett. Mind a kettő
négy-öt órás volt. Ezután két nap külön program következett. A délutánokat a versenyek
után is a tengerparton tölthettük. Utolsó nap
volt az eredményhirdetés.
– Hány csapat közül lettetek harmadikok?
– Tíz ország vett részt Közép-európából.
– Az egy nagyon jó eredmény! A csapattársaiddal egyébként tartod még a kapcsolatot?
– Egy részével igen. Évente kétszer van matektábor sulin kívül, ott szoktam velük találkozni. A

vegyes csapatfelosztás miatt voltak korbeli eltérések, de mindenkivel remekül kijöttem. Ennek ellenére a csapatból csak néhány emberrel
szoktunk külön programot szervezni.
– Gondolkodsz rajta, hogy idén is indulsz a
versenyen? Esetleg más versenyek vannak a
terveid között?
– Van az IMO, a nagyobb diákolimpia, ahol indulhatnék, de szerintem nem jutnék ki, és most

már inkább az egyetemre koncentrálok. Az orvosira szeretnék menni.
– Eredetileg is orvos szerettél volna lenni?
Hogyhogy matek szakra jöttél?
– Amikor idejöttem, még mérnök szerettem
volna lenni, az orvosi pálya iránti érdeklődésem
itt alakult ki.
– Tudatosan kezdtél el matek versenyekre
járni?
– A helyzet az, hogy nem. Egészen addig nem
tudtam, hogy én így értek a matekhoz, míg
hetedikben el nem küldtek egy versenyre, és ki
nem derült, hogy ebben egész jó vagyok.
– Szóval csak hetedik óta versenyzel?
– Igen.
– Nagyon köszönöm az interjút, a részletes
tájékoztatást! További sikereket kívánok, akár
a versenyzéshez, ha még kedved támad
hozzá, és persze a felvételihez is!

beszámoló

Új sorozatunkban azokat a diákjainkat szeretnénk bemutatni, akik a tanulásban vagy a
sportban kiemelkedő eredményeket értek el.
Első riportalanyunk Kovács Viki volt, aki múlt
nyáron a Közép-európai Matematikai Diákolimpián képviselhette Magyarországot, és
a csapattal bronzérmet szerzett, ezen kívül
megszámlálhatatlan országos matekversenyen szerepelt a legjobbak között.
– Nos, Viki, pontosan mi is volt ez a verseny?
– Ez egy Közép-európai matematika verseny
volt, harmadikok lettünk csapatban.
– Előtte is ismerted már a csapattársaid? A
csapat többi tagja is idejár?
– Nem, ez úgy zajlott, hogy először volt két válogató, a két válogató alatt szűrtek ki tizenkettő
diákot, és belőlük lett egy jobb és egy kevésbé jobb csapat, 6-6 emberrel. A jobb csapat a
Nemzetközi Diákolimpián (IMO) vett részt, ami
tényleg egy nagy nemzetközi verseny volt, a
kevésbé jobb csapat pedig a Közép-európai
versenyen (MEMO). A verseny előtt volt egy tábor, ahol kicsit megismerkedhettünk.

2016
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Földes Anna (9.c)

Egészséget, boldogságot. (Mateos)
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DT tábor

beszámoló

Januárban ismét lezajlott a Diáktanács által
szervezett tábor Vácott. A hétvégén a résztvevők
megmutatathatták szervezői készségeiket: megbeszéltük a tanév második féléves rendjét összefoglalva megbeszéltük, majd annak eseményeit
el is kezdtük megszervezni.
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Péntek este egy remek Quiz játéknak is a részesei lehettünk, amely remekül megalapozta a
hangulatot a tábor kezdéséhez. Igazgató úr is
látogatást tett hozzánk a szép városba, s még
egy ebédre is a vendégünk volt. Statisztikáival
és információival sokat segített nekünk az iskola
életének feltérképezésében. Volt egy különleges vendégünk is, aki a csapatépítésről tartott
előadást.
A tábor azonban nem kizárólag a munkáról szólt,
hanem a csapat összekovácsolásáról is, így spor-

tolásra is volt idő, valamint jógázni is lehetett.
Néhányan kimaradtak az esti jógából, nekik egy
külön beiktatott hajnali jóga is terítékre került.
:D A kiváló társaságnak, és az alapos munkának
köszönhetően egy kifogástalan hangulatú és nagyon hasznos tábort tudhatunk magunk mögött.
Földes Anna (9.c), Székely Áron (11.c)

ÓBIÖK sakkverseny
A délután folyamán sütik és pogácsák

Január 27-én került sor az ÓBIÖK által
szervezett sakkversenyre, melyet a könyvtárban tartottunk. A sakkverseny az Ifjúsági Önkormányzat ÓKV (Óbudai Középiskolák Viadala) versenysorozatának egyik
fordulója volt. A versenyzők 14:30-ra érkeztek,
a beosztások szerint elfoglalták helyüket és
megkezdődtek a játszmák. Egy-egy fordulóban
10-10 perce volt az ellenfeleknek, és bírák felügyelték, hogy minden szabályszerű legyen.
Az ellenfél iskolák a Kerék Általános Iskola és
Gimnázium, a Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium, az Óbudai
Gimnázium, a Veres Péter Gimnázium, valamit
a Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági
Szakközépiskola és Szakiskola voltak. Iskolánkat
Sztankó Janka (7.b) valamint Kántor Gergely
(10.d) képviselték. A verseny lebonyolításában
segítségünkre voltak az Árpád Gimnázium
sakkcsapatának tagjai és a Diáktanács tagjai.

szolgáltak frissítőül. Az erős ellenfelek
dacára sakkozóink remekül szerepeltek,
és megszerezték az első helyet, ezzel
gimnáziumunkat a versenysorozat tabellájának első helyéhez is juttatva. A résztvevők –
élményeik mellett – egy-egy kis ördöglakattal, a
győztes csapat pedig egy társasjátékkal térhetett haza a verseny végeztével.
Dióssy Panka (11.a)

Hogy sose veszítsem el azokat, akik fontosak nekem. (patkány)

Diákönkormányzati küldöttgyűlés
A félévzárás után egy hónappal most is megtartottuk az évente egyszer megrendezett
küldöttgyűlésünket, melynek előkészítése a
DT táborban zajlott. Ez abban állt, hogy az ott
jelenlévők javaslatai alapján összeállítottuk a
jelöltek listáját az új vezető csapat posztjaira, valamint elkezdtük összegyűjteni az iskola mindennapjaival kapcsolatos problémákat, felvetéseket.
Ezt a munkát a DT tagok az osztályaikban folytatták.

amit Dióssy Panka prezentált. Végül Mudra
András a sporteseményekkel, valamint Gáspár
Noémi a Kapcsolda értékelésével és jövőbeli
terveivel zárta a sort.
A második napirendi pont a korábban felvetett
és összegyűjtött észrevételek megvitatása volt.
Az egyik legfőbb téma a takarítás problémája, de
a menzán étkezőktől is sok észrevétel érkezett. A
késések problémája, az iskola épületének állapota is szerepelt a diákság által megfogalmazott
témák között. Összességében elmondhatom,
hogy Igazgató úrtól megnyugtató válaszokat
kaptunk, és bízunk abban, hogy nem kell sokat
várnunk a gondok orvoslására.

A harmadik és egyben utolsó feladata a
delegáltaknak az új DT vezetőség tagjainak
megválasztása volt. A titkos szavazás eredményeként a következőket köszönthetjük az új DT
tagjai között: jegyzőként Perecz Petrát (11.d)
jegyzőként, kommunikációért felelősként Pál
Elzát (10.a), tanulmányi felelősként Keresztes
Fannit (11.a), ÓBIÖK képviselőkként Dióssy
Pankát (11.a), Gáspár Noémit (10.d) és Erdős
Annát (9.c), ÖKO felelősként Tóth Fannit (8.a),
rendezvényszervező alelnökként Kocsán Petrát
(11.c), végül sportfelelősként Mudra Andrást
(11.d). Itt is szeretném megköszönni a bizalmat az
iskolának, hogy a DT elnöki pozícióra továbbra is
nekem szavazta meg a bizalmat, és a következő
egy évben is ekképpen lehetek részese ennek a
csodálatos csapatnak.
Úgy gondolom, most is hasznos volt, hogy
összegyűltünk az iskola ügyeivel kapcsolatban,
hiszen ez a fórum mindig jó lehetőség arra, hogy
megosszuk egymással a tapasztalatokat, észrevételeinket. Figyeljétek mindig a DT faliújságot
az új hírekről, és itt megtaláljátok az új vezetőség
listáját is, akik felé bizalommal fordulhattok!
Móra Dominik (11.c)

Hogy ötös legyen a következő fizikadolgozatom. (zsíroskenyér)

beszámoló

A küldöttgyűlés az előző években megszokott
módon zajlott. Elsőként a formalitásnak tűnő,
de mégis fontos szavazást tartottuk meg a
jegyző (Perecz Petra 11.d) és a gyűlést levezető
(Keresztes Fanni 11.a) személyéről, valamint a
napirendi pontokat is elfogadták a küldöttek. Ezt
követően a DT vezetőinek beszámolóit hallgathattuk meg az elmúlt év eseményeiről. Elsőként
én (Móra Dominik 11.c) foglaltam össze a DT által
szervezett programok jelentőségét, élményeit.
Ezután következett Fazekas Levente, aki a
gólyaprogramokra tekintett vissza. Az ÓBIÖK
(Óbudai Ifjúsági Önkormányzat) eseményeiről,
fejlődéséről sem maradhatott el a beszámoló,
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Portré tanulmányok

Árpád G
a

léria

A római portréművészet igen magas színvonalat ért el. A római portré (képmás) fontos
szerepet töltött be az őskultuszban is, ahol az ősöknek, mint a nemzetség
oltalmazóinak kijáró tisztelet jelképe volt.
A kilencedikesek ómai portrészobrokról készítettek tónusos tanulmányrajzokat, majd a rajzaikat fénymásolatként kapták vissza. Ez után a másolatok felhasználásával fantázia rajzokat
készítettek arról, hogy milyen életet élnének, milyen munkájuk lenne, mivel töltenék a szabadidejüket ezek az emberek, ha ma élnének.
Svarczné Micheller Erzsébet

Czakó Marina (9.a)

Erdős Anna (9.c)

Fazekas Renáta (9.b)

Lőrincz Írisz (9.c)

Németh Roland (9.a)

Parádi Gergely (9.b)

Szabó Viktória (9.a)

Szili Maximilián (9.b)

Szobi Csenge (9.c)

