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2 0 1 6„Nem értem, hogy az emberek miért félnek az
0 6 új eszméktől. Én a régiektől félek.” (John Cage)
A férjem gyakran mondogatja, hogy irigyel,
mert a diákok között mindig fiatal maradok. Így
van, így is érzem magam: tele lelkesedéssel,
energiával. Hajrá élet, várom a kihívásokat! Mindenki annyi idős, ahány évesnek érzi magát.
1986 óta dolgozom az Árpád Gimnáziumban,
hat évig ugyan otthon voltam (akkor még) kis fiainkkal. Akkor is tanultam, angol szakos tanárrá,
később magyar szakos vezetőtanárrá képeztem
magam. Mindig találtam magamnak új barátokat, új kihívásokat, új elfoglaltságokat. Fel kell
venni az új idők ritmusát, nem szégyen tanulni
fiataloktól. Én ezt naponta élem meg: az internet, az okostelefon, az e-book, az MP3, a ppt-k
alkalmazása óráimon csak nagyobb teret nyújt
nekem a tájékozódásban, a források felhasználásában, az izgalmas munkamódszerek kipróbálásában. S az alkalmazásokra gyakran fiaim, illetve diákjaim tanítanak meg. Köszönöm Nekik,
Nektek!
Annyi tájat, országot nem láttam még, annyi
könyvet nem olvastam még el! És a zene? A
muzsika csodálatossá teszi az életem, a Bartók
Rádiót hallgatva új dimenziók nyílnak meg nap
mint nap számomra. „A zene is véd minket egy
idegen világban. Betölti a körülöttünk lévő űrt; a
csend félelmetes ürességét. Egy walkmannel az
övünkön és egy fülhallgatóval a fejünkön kizárjuk
a valóságos világot; gyalogolhatunk egy félelmetes metropolis legzajosabb utcáján, közben
mégis a zene és a harmónia világának közepén
érezhetjük magunkat. Körülvesz minket a dallamok és ritmusok láthatatlan védőburka. Amikor
a zene elhallgat, a nemlét és a csend birodalma
vesz újra körül minket.” (Hankiss Elemér)
Szeretném hinni, hogy ha mindenki örömmel, lelkiismeretesen és példamutatóan végzi a dolgát,

világunk is jobb lesz! A tanári pálya „magvető
jellegű”. Gyakran csak tíz, húsz, harminc stb. év
múlva látom erőfeszítéseim eredményét. (Már
ha láthatom egyáltalán.) Nem baj, épp ezek a
váratlan meglepetések tesznek boldoggá, adnak újabb és újabb löketeket a folytatáshoz. Úgy
vélem, az életnek valami mélyebb jelentősége
is van mindennapi tevékenységeink halmazánál.
„Az iskolának az a feladata, hogy a kérdezést
természetes és leküzdhetetlen szokásunkká
tegye.” (Örkény I.) Azt hiszem, az Árpád Gimnázium ilyen jellegű, kérdező és tág teret nyújtó
iskola. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ennek a nagy múltú intézménynek a kötelékébe
tartozom. Mennyi lehetőség, mennyi szín! Itt
mindenki megtalálhatja a maga kedvtelését,
szórakozását a komoly, kiváló eredményekkel is biztató tanulás mellett. Kedves Fiatalok!
Éljetek ezekkel a lehetőségekkel! Gyorsan elszalad a négy, illetve hat év. Ne hagyjátok ki a
szakköröket, a töri és természetjáró túrákat, a
különféle táborokat, DT-foglalkozásokat, az irodalmi-kávéházi sétákat, a Gombárt, a színház- és
múzeumlátogatásokat, az Amfiteátrum Kupát,
a kórust, a tanulmányi és sportversenyeket, a
pályázatokat, a külföldi utazásokat, az erdei és
matektáborokat, a Kapcsoldát, a szalagavató
bálokat, az egyedülálló ballagást és buzogányozást! És még hosszan sorolhatnám! Ugye,
milyen csodálatos lehetőségek „magasiskolája” az Árpád?! Ne szaladjatok el mellettük! A
tanítók csak az ajtót nyitják ki, belépned neked
kell (kínai közmondás).
Köszönöm, hogy időt szántatok cikkem
elolvasására. Pihentető, gyönyörű nyarat kívánok Mindenkinek:
Molnárné Vámos Katalin

Pályázat
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 15-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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A hónap fotója
Bújócska

2016
06

fotó

Liu Biolin kínai művész a creative camouflage (kreatív álcázás) technikáját használva készíti a Hiding in the City nevű sorozatot. Liut
világszerte Invisible Man-ként ismerik.
Ebbe a rovatba is küldhettek különleges, érdekes, szép fotókat!

KÉP-MÁS

Az áprilisi számban megjelent képünkön egy szobafenyő friss
hajtása látható.
Hát ez mi lehet?
fotó: Terjék Dóra (13.a)

KI EZ?

Az előző számban dr. Tüdős Éva tanárnő gyermekkori fotóját
láthattátok.
Hát ezen a képen ki lehet?

A hónap kérdése: Ha hatalmad lenne az idő felett, akkor inkább vissza vagy előre
tekernéd? És miért?
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tanári interjú
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Kérdezd másként

Makkné Kende Adrienn tanárnő

– Mely iskolákban töltötte iskolás éveit?
– Vácon, az Árpád Fejedelem Általános
Iskolában, amit nagyon szerettem, mert jó
tanáraim voltak. Főleg a magyartanáromra
emlékszem szívesen, miatta határoztam el 7.
osztályban, hogy én is ezt a pályát választom...
Édesapám legnagyobb bánatára, aki matekfizika szakos tanár. Ezután a váci Boronkay
György Műszaki Középiskola és Gimnázium
tanulója voltam. Ott kezdtem el németet tanulni, hát innen jött később a magyar mellé
a német szakom. Nagyon szerettük a némettanárunkat – emberileg és szakmailag is példaképem. Az egyetemet a Pázmányon végeztem
Piliscsabán. A magyart szerettem, de a német
4 középiskolai év után kicsit „mély víznek”
tűnt. Rájöttem: nyelvi szakos egyetemistaként
az embernek minden nyáron muszáj kimennie
külföldre, másként nem bír az egyetem állította követelményekkel – így nagyon sok élményt
és emléket szereztem!

– Hogyan került ide hozzánk, az Árpádba?
– Az egyetemen volt lehetőség gyakorlati helyet választani. Egy kedves barátnőm az Árpádot ajánlotta. Tanárjelöltként ő is eltöltött itt
néhány hetet, csupa jót mesélt! Kíváncsi voltam, aztán itt ragadtam!
– A Tanárnő „kedvenceiről” szeretnénk
érdeklődni, pl. film, könyv, zene stb.
– A kedvenc könyvem Daniel Kehlmann: A
világ fölmérése. Egy kortárs német szerző
regénye. Főszereplője két zseni, Gauss és
Humboldt. Elképesztő humorral mutatja be a
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két megszállott tudós életét – béseknek különösen ajánlom!
Kedvenc filmem az Életrevalók, de nagyon szeretem A jövő kezdetét
is, bár a család hatására a Star Wars utolsó
része is tetszett!
Zene témában a nagy kedvencem Bach
és Chopin. Tizenkét évig zongoráztam, és
nagy hatással volt rám ez a két zeneszerző!
Szeretem a népzenét is, illetve az igényes irodalmi feldolgozásoknak is rajongója vagyok.
Kedvencem talán Szabó Balázsék feldolgozásában Radnóti Éjszaka című verse!

– Milyen szupererőt kívánna magának a
Tanárnő?
– Talán azt, hogy belelássak az emberek gondolataiba. Néha nehéz, amikor 30 ember ül
velem szemben magyarórán! Ha hallanám
a diákok gondolatait, talán könnyebb lenne
élvezhetőbb órákat tartani. Persze ez a képesség veszélyes is lenne...
– Űz esetleg valamilyen hobbyt a Tanárnő?
– Megszállott cserkész vagyok! Tizenkét éve az

Előre tekerném, mert sok mindenre kíváncsi vagyok a jövőmmel kapcsolatban. A
múlton kár akármit is változtatni. (Hajóskapitány)
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– Elérkeztünk az utolsó, már bevált
désünkhöz: ha egy lakatlan szigetre kerülne,
milyen három dolgot vinne magával?
– A férjemet mindenképp, egy bicskát
(cserkész bicska nélkül nem megy sehova), és
szerintem még egy Bibliát.

Annu, Mesi, Sárgarózsa (9.c)

életem része a cserkészet: ennek köszönhetem
a legjobb barátnőimet, a férjemet, rengeteg
utazást és élményt. Szívesen néptáncolok is!
– Hova utazna a Tanárnő nagyon szívesen?
– Nagyon szeretnék egyszer eljutni Peruba
(Zombori Anna tanárnőt irigyeltem is) és
Tahitire.

A hercegnő, aki visszatért a halálból

Anasztaszija Nyikolajevna Romanova (Великая
Княжна Анастасия Николаевна Романова)
orosz nagyhercegnő 1901. június 18-án született Pétervárott, a cári család negyedik
lányaként.
1914-ben kitört az első világháború. A szegénység, a nélkülözés és a háború miatt egyre nőtt
Oroszországban az elégedetlenség, így 1917ben kirobbant az orosz polgári forradalom. A
cári családot elfogták, majd a bolsevik hatalomátvétel után Jekatyerinburgba szállították. Itt az 1918. július 17-ére virradó éjszaka a
bolsevikok lemészárolták a családot. A holttesteket egy bányába szállították, ahol feldarabolták, savval leöntötték, majd egy erdőben
elásták őket.
A legenda, miszerint azon az éjszakán nem
halt meg mindenki, azonban tovább élt. Az
1920-as évektől több állítólagos Anasztázia
bukkant fel a világban. A leghíresebb Anna
Anderson volt. A nőt 1920-ban, Berlinben egy
csatornából halászták ki, ahová azért ugrott
be, hogy öngyilkos legyen. Egy elmegyógyintézetbe szállították. Anna a múltjából alig
emlékezett valamire, az pedig hamarosan
feltűnt, hogy mennyire hasonlít Anasztáziára.

Lassanként Anna is emlékezni kezdett. Olyan
dolgokról számolt be a cári család életével
kapcsolatban, amelyeket csak Anasztázia tudhatott, és testi adottságai is megdöbbentően
hasonlítottak a hercegnőére. A külföldön
élő Romanov család egyes tagjai hittek neki,
mások nem. Egészen Anna 1984-ben bekövetkezett haláláig tartott a vita a kilétéről. Később
egy DNS-minta segítségével kiderült, hogy
Anna nem Anasztázia, hanem egy lengyel
parasztlány, Franciszka Szanckowska. 2007ben előkerült a cári család összes tagjának
a csontváza is, azonban a mai napig sokan
vannak, akik ezt nem hiszik el, és továbbra is
meg vannak győződve arról, hogy Anasztázia
hercegnő túlélte a kivégzést.

tanári interjú

Fortocska (форточка) – ablakocska

Kirchhof Gréta (9.c)

Visszatekerném, hogy újra átéljem a jó élményeket. (Cila)
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Irodalom

A 7.c osztály feladata az volt, hogy Nagy Lajos Képtelen természetrajz c. művének karcolatai alapján saját írást készítsenek.
Nagy Lajos: A strucc (részlet)
A strucc a legnagyobb madár. A magassága
két méter, de ha emelvényre áll, még több.
A strucc nyaka hosszú, vékony és kopasz, hasonlít a csúnya, sovány nők nyakához. A strucc
szép fehér farktollait eleinte a saját farán,
később azonban a nők fején hordja. Vedléskor
ugyanis farktollait összegyűjtik a bennszülöttek, elviszik a kikötőbe, s ott az európaiakkal
késért, tűért, üveggyöngyért, mogyorótőért,
nyakkendőcsíptetőért, dugóhúzóért, műtyúkszemért, csipeszért, koporsószögért, másodpercmutatóért elcserélik.
A struccmadárnak füle nincs, lábából ellenben
kocsonyát főznek, a húsát viszont kiköpik. A
strucc oly nagy és erős, hogy még hátaslónak is
használják, amit persze ki nem állhat. Nyeríteni
ilyenkor sem tud. Kedvenc tulajdonsága a struccolás, amit úgy csinál, hogy bedugja a fejét a homokba, és nem törődik semmivel.
(...)
A strucc tojása olyan nagy, mint egy vízfejű gyereknek a feje. Másfél kilót is nyom, ha nem nyomják. De ha nyomják, akkor még többet is nyom.
Azonban, ha nagyon nyomják, eltörik – némelyek szerint csakis ezért nevezhető tojásnak.
Egy ilyen tojásból kel ki a strucc, mely mikor kikel,
még egészen kicsiny, azután megnő, és csakis
akkor illik rá mindaz, amit elmondtam. Miután
pedig minden ráillet, hivatását betöltvén, elhalálozik.
Maier Noémi: A tehén
A tehén, más néven szarvasmarha, növényevő,
kérődző, igen jól megtermett állat. Ráadásul szegény párosujjú patás, így 3 sört nagyon nehezen
tud kérni a helyi ivóban.
Két alfaja van: a közönséges szarvasmarha, aki
nem kap elég közönséget, nem úgy, mint vágott
szemű (ázsiai) rokona, a zebu, akit gyakran összekevernek a „sivatag hajójával”, mert a vállára
nőtt púp megtévesztő.
A bika, aki szerinte a világ legjobbika, több vasat
(nőstényt) tart a tűzben.
Amikor a helyi hatóság nem látja, kiszökik a
legelőre füvezni egy kicsit.
Háziasított állat, nagyon praktikus ilyet tartani,
mert főz, mos, takarít – a háziasszonyok gyöngye.

A fejésnél okvetlenül figyeljünk oda, hogy melyik
a nőstény, és melyik a bika.
Igen behatárolt az élettartama, mivel fázós, ezért
szeret az emberek ebédlőasztalán ropogósra
sülve díszelegni.
Ahogy a mondás tartja: bámul, mint borjú az új
kapura, ez jól jellemzi az élethez való hozzáállását.
A tehénfarok fogdosása nem egészséges dolog,
okoljunk szegény Mehemed esetéből!
Koskócsák Kitti: A testvér
A testvérnek több változata van: lehet mostohatestvér, lehet féltestvér, lehet édestestvér, de
vannak olyan szerencsétlen egyedek, akiknek ikertestvérük is van.
Egy féltestvér meg még egy
féltestvér az nem egyenlő egy egész testvérrel.
Édestestvér bármelyik testvérből lehet, ha
leöntjük őt málnaszörppel. A testvérek az idő
múlásával osztódnak. Például a hímnemű
testvérből egy idő után férj lesz, utána apa, azután pedig nagyapa.
Az az állítás, hogy a testvérek szeretik egymást,
nem igaz, mert például a szomszéd kislány testvére és az én testvérem ki nem állhatják egymást,
annak ellenére, hogy mindketten testvérek. A
testvériesen elosztják egymás közt kifejezés
jelentése nagyban függ attól, hogy a testvérek
között mekkora a korkülönbség, illetve hogy az
édesanya jelen van-e az osztogatásnál.
A testvérek más-más tulajdonságokkal rendelkeznek. Van pl. kövér testvér, aki a testestvér,
vagy van a bizonytalan testvér, aki a kétestvér.
Ha két testvér sok időt tölt egy légtérben, akkor
irritációt okoznak egymásnak, azonban ha túl
sokat vannak egymás nélkül, elvonási tüneteket
tapasztalnak.
Gutási Ádám: A 3-as metró
A 3-as metró egy kötöttpályás jármű, ami azt
jelenti, hogy feladata az utasok szállítása odavissza. Gondoljunk csak bele, milyen unalmas
élete lehet!
A 3-as metrónak lényegében két fajtája van: van,
ami kigyullad, és van, ami nem. Ezért a metrók az
évtizedek során a tűzoltók kedvenceivé változtak. A metrót a tömegközlekedési eszközökön
belül az önkigyulladók fajtájába soroljuk (a
tűzoltók örömére). Ezek után nem is csoda, hogy
a 3-as metró környékén sok tűzoltóállomás van.
A metrók a munkások által kelnek életre valahol,
egy nagy hangárcsarnokban. A születésük típusa

Inkább előre tekerném, hogy lássam, volt-e szerencsém, és esetleg felszedtem-e
egy fullos szőkét
(Huszti Zalán)
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rencsére ez a hang sem folyamatos. Csak lassuláskor adja ki.
A metrók valahol megálltak a fejlődésben, mert
csak azt tudják, merre van az előre és a hátra. Nagyon finnyásak, mert csak síneken közlekednek.
De a 30 év alatt mégis fejlődött valamit az egész:
megjelent a Metropol, és a metronómok is igen
elterjedtek!
A 3-as metró szerencsésnek érezheti magát,
mert csak Budapesten 3 rokona él, méghozzá
a föld alatt: az 1-es metró, 2-es metró és a 4-es
metró. 1-es és 2-es barátaival a Deák Ferenc téren találkozni is szokott.
A metró tervezett élettartama készítéskor körülbelül 20 év volt, de ez mára sikeresen kitolódott
közel 40 évre. Az élettartam a leselejtezéssel
redukálható.
A metrók ügyesen elsajátítottak egy saját nyelvet, amit mi csak bemondóhangnak nevezünk.
Ez nagyon hasonlít a mi nyelvünkre, és mi is
megértjük, csak a metrók nem. Tehát számukra
ez a nyelv sem ér sokat.

Vissza, és kinyírnám azt a hülyét, aki kitalálta azt, hogy a felhajtott gatyaszár divatos.
(Sass Marcell)

beszámoló

alapján elnevezésük: tömeggyártott. A gyártás
ideje átlagosan 5 hónap, de ez a munkások
ügyességtől függ. Utoljára 30 éve gyártottak
ilyen típusú vonatokat. A magyarok még sohasem készítettek ilyen eszközt, mert az oroszok
gyártották annak idején.
A metrót sosem látni, hacsak éppen nem utazik
vele valaki. Sötét és titokzatos járatokban közlekedik, hogy aki nem utazik vele, ne lássa meg.
Ennek a tömegközlekedési eszköznek kiváló a
látása (mármint a lámpája), bár az is igaz, hogy
látása (lámpája) gyorsan romlik.
Ahhoz, hogy a metró működőképes legyen,
szükség van két nagyon fontos dologra: a
vezetőre és az áramra, mert a metrók árammal
táplálkoznak. Annyi áramot fogyasztanak, hogy
csoda, hogy nem híznak el!
A metró 3 vagy több testrészből állhat:
szerelvényből, szerelvényből és szerelvényből.
Ezen kívül állhat még szerelvényből és
szerelvényből.
Ennek a járműnek a hangját csikorgásnak nevezzük. Semmihez sem fogható a hangja, és sze-
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0 6 „A virágzat az, amikor sok virág bandázik együtt.” (Tarlós Péter)

válogatás

Diák: „Ez a Hamletből van?” Tanár: „Aha. Nem, Fülöp összes.” (Kőváriné dr. Fülöp Katalin)
„Egyetlenegyet tanítottam meg belőle, ahol felrobbantottam a Mt. Pelée vulkánt. Vagyis nem
én robbantottam, magától robbant!” (Sziliné Dienes Irén)
„Most azért nem szólalok meg, mert megpróbálok magamban tízig számolni. Csak mínusz
száznál kezdtem.” (Számadó László)
„Az iránytű nem hülye, mint ahogy azt a mellékelt ábra is mutatja” (Gärtner István)
„Lehetett volna minden srác fiú.” (Molnárné Vámos Katalin)
„Csapjunk a lovak... vagyis a hüllők közé.” (Nánay Mihály)
„Ne ölelgesd, fiam, ő egy fiú.” (Tarlós Péter)
„Az egyes szorzót itt nem szoktuk kiírni, csak a bizonyítványban!” (Nagy Attila)
„A családban mindenki orvos, csak én vagyok ilyen elfajzott.” (Kőváriné dr. Fülöp Katalin)
(Táblára írva: Teenneessee.) „Mindent kettőzz meg! Hopsz, lehet, hogy már túlzásba vittem...?”
(Sziliné Dienes Irén)
„Hát nem hiszek a szememnek! Nem igaz, hogy nem tudok rosszat rajzolni!” (Számadó László)
„Te olyan vagy fiam, mint a mesében: hol volt, hol nem volt.” (Gärtner István)
Diák: „Tényleg meghalunk!” Tanár: „Nem érdekel, hogy meghaltok!... És miért én mentsem
meg az életeteket?” (Csorbáné Tóth Irén)
„Ez Czinki tanár úrnak tetszene. Ja, de titeket Számadó tanár úr tanít. Numbergiver tanár úr.”
(Nánay Mihály)
„Az idétlenségetek veletek született, de azért szeretlek titeket.” (Izsáné Deák Mária)

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

Condensed English

!

Holiday

Holiday!!! Clubbiiiiiiiiiiiiiiiiiing????????????????
Holiday is coming soon. What are your plans?
Having parties? Going clubbing?
What do British teenagers do? Clubbing,
you’d think. Wrong.
A new research by youth holiday operator
Contiki shows that Brits actually prefer holidays full of culture. When they go on a journey
they usually see the major sights of the city,
visit museums or historic landmarks. Only 20%
of Brits aged from 18 to 35 put ‘nightlife’ and
the ‘party scene’ at the top of their list.
What about Hungarians? Do we also find

these values important? Unfortunately, no research has been made on this field yet.
Keep to the beaten track of the Brits and enjoy
your holiday.

Császár Adrienn, Szoboszlay Fanni (7.a)
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(Ez most nagyon nyálas lesz, de) előre, hogy megnézzem, mi lesz belőlem, és hogy
tudjak most változtatni. (Dancsi)

Viccek
Öreg bácsika elmegy az életbiztosítóhoz,
hogy szerződést kössön velük, de az ott
lévő hölgy megkérdezi:
– Hány éves, bácsika?
– 102 éves vagyok.
– 102?! És a maga korában életbiztosítást
akar kötni? Tudja mit? Jöjjön vissza holnap, ezt meg kell beszélnünk a főnökkel.
– Holnap nem jó. Akkor lesz az apám születésnapja.
– Az apja születésnapja!? Hány éves az
apja?
– 129.
– Akkor jöjjön vissza a jövő héten.
– Jövő héten végképp nem jó. Akkor lesz
a nagyapám esküvője.
– A nagyapja esküvője!? Hány éves a nagyapja?
– 154.
– És az ő korában meg akar házasodni?
– Nem akarna, de a szülei nagyon erőltetik...

A kalózok megtámadnak egy
kapitány szól a hajósinasnak:
– Hozd ide a piros ingem!
A piros ingében végig az élen harcol,
visszaverik a kalózokat. Legközelebb két
hajónyi ellenséges kalóz jön, de a kapitány megint csak a piros ingét kéri, nagy
nehezen megint visszaverik a kalózokat.
Kérdezik a matrózok, hogy miért mindig
a piros ingben harcol, erre azt mondja
nekik, hogy így nem látszik a vér, ha megsebesül, és ezért ők továbbra is ugyanolyan bátran harcolnak. A matrózok be is
látják, milyen okos a kapitány.
Harmadszor viszont már egy 20 hajóból
álló flotta támadja meg őket. A kapitány
szól a hajósinasnak:
– Na hozd a barna nadrágom!

– Mit mond egy frissen diplomázott,
munkanélküli bölcsész, egy szinten friss
diplomás bölcsésznek, aki mar talált
munkát?
– ???
– Két Big Mac menüt kérek kólával.

viccek

A vak ember fel akarja dobni a hangulatot
a bárban:
– Akarják a legújabb szőkenő-viccet hallani?
Néma csend, megfagy a levegő. A mellette ülő nő odasúgja:
– Vigyázzon, jóember, miket beszél... A
mixer szőke, a tulaj szintén. Én is szőke vagyok, 100 kg, fekete öves karatés. A túlsó
szomszédom egy 120 kilós, 1,90 magas
szőke súlyemelőnő. Végül a maga másik
oldalán egy kétméteres, 150 kilós szőke
birkózó ül. Most gondolja meg, tényleg el
akarja mesélni azt a viccet?!
Mire a vak:
– Inkább mégsem... Semmi kedvem
ötször elmagyarázni.

2016
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Nyelvi sarok

Patient: My hands won’t stop shaking!
Doctor: Tell me, do you drink a lot?
Patient: No, I spill most of it!
Inkább hátra talán, mert szeretem a dinókat. (Flora)
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Pozsonyi töri tantúra

beszámoló

Ahogy minden évben, idén is Pozsonyba utazott
a 10. évfolyam, hogy megismerhessék a város
történelmét, érdekességeit és hangulatát. A
program megszervezése és vezetése Varga Júlia
tanárnőnek volt köszönhető. Idén igen lelkes
csapat gyűlt össze, több mint 70 fő jelentkezett a
szombat kora reggeli indulás ellenére is.
A három órás út után amint leszálltunk a buszról, Pozsony várával álltunk szemben. Miután
mindenki megcsodálta a hatalmas épületet,
valamint Szvatopluk szobrát – akihez a fehér ló
mondája kapcsolódik –, elindultunk a koronázási
útvonalon.

A túra egyik fő érdekessége az volt, hogy
miközben sétáltunk lefelé a macskaköves úton,
végigjártuk az egykori uralkodók koronázási útvonalát. A várkapu két részből áll: egy nagyobb
és egy kisebb bejáratból. A nagyobb részen közlekedett a köznép, míg a keskenyebb részen a
nemesség. A babona szerint ha rossz helyen sétálunk át, vagy mikor áthaladunk, megszólalunk,
könnyen elveszthetjük a jövendőbelinket, vagy
tanáraink jóindulatát. Még jó, hogy figyeltünk...
A főváros másik jellegzetessége a Szent Márton székesegyház, mely egyszerűsége ellenére
is méltó helye volt az uralkodók koronázási ceremóniájának.

Ahogy mentünk tovább, megérkeztünk a hóhér
házához. A reklámtábla helyén egykor pallos
függött, és a legenda szerint ha a pallos megmozdult egy megrendelő érkezésekor, egy
éven belül meghalt az illető. A hóhér pénzért
gyűjtötte az áldozatait. Ezen kívül sok ismerős
névvel találkoztunk út közben, többek között a
Zichy család palotájával, Bartók Béla és Kodály
Zoltán emléktáblájával, akik egykoron a városban tanultak. Pázmány Péter is életének jelentős
részét Pozsonyban töltötte.

Mindezek megnézése után jött a várva-várt
szabadidő. Bevettük Pozsony városát, páran
beültek egy hagyományos étterembe, volt, aki
híres szlovák gyrost evett, megint mások a Mekiben kötöttek ki. Miután mindenki feltöltődött,
megint buszra szálltunk, és elindultunk Dévény
felé.
A dévényi várban épp egy népzenei fesztivált
fogtunk ki, ami nagyon hasonlított egy magyar
falunaphoz. A vár a Duna és a Morva összefolyásánál található, körbe lehet sétálni. Varga
tanárnőtől miután meghallgattuk Devina istennő
legendáját, szabadfoglalkozást kaptunk, amit a
vár felfedezésére fordítottunk. Gyönyörködtünk
a kilátásban, és megörökítettünk mindent, ami a
környék nevezetességével kapcsolatos.
Így visszatekintve nagyon örülünk, hogy jelentkeztünk erre a kirándulásra, mert személyesen
megismerhettük a magyar történelem egyik,
kiemelkedő szerepet játszó városának nevezetességeit. A történelmi városrész falai között sétálva – az eddigi tanulmányaink felhasználásával
– szinte megelevenedett előttünk a korabeli élet.
A töri tantúrákat nagyon jó programnak tartjuk,
hiszen az elméleti órákat jól kiegészíti gyakorlati
tudással. A jövőben is szívesen jelentkezünk hasonló programokra.

Petra, Réka, Luca, Andris (10.a),
fotók: Lampek Lívia (10.d)
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Megnézném a lottó nyerőszámokat, aztán vissza. (Pet palack)

Darmstadt
A repülőgép felszállt, irány Frankfurt! Ahogy
közeledtünk Darmstadthoz, úgy távolodtak,
homályosultak el az októberi csereprogram emlékei, mindenkiben felerősödött az izgalom, a
kíváncsiság. A modern iskolába érve üres folyosók vezettek minket addig az osztályteremig, ami
ránk várt – egyelőre német diákok nélkül. Kis idő
elteltével ismerős tekinteteket, mosolygós arcokat, finomságokkal teli kezeket pillantottunk
meg. Az iskolai piknik közben lassan feloldódott a hangulat, szinte ott folytattuk a beszélgetéseket, ahol októberben abbahagytuk. A délutánt mindenki saját cserediákjával és a családdal
töltötte. Voltak, akik barátokkal együtt kávézóba
mentek, voltak, akik egy kilátóba látogattak el.

diákok listáján kirándulás, séta, színház, mozi,
vidámpark, „bandázás” szerepelt.
Hétfőn mindenki vidáman mesélte hétvégi élményeit, mialatt villamossal beértünk Darmstadt
központjába. A német diákok idegenvezetésével
bejártuk a várost, érdekes történeteket tudtunk
meg egy-egy nevezetességről. Kedden Heidelbergbe utaztunk busszal. A makett-szerű, idilli
város a Neckar-folyó partján fekszik. Végigsétáltunk a Philosophenweg-en és az Alte Brücke-n,
majd sok-sok fénykép készítése után megérkeztünk az óvárosba, ahonnan siklóval mentünk fel
a várkastélyig. Innen gyönyörű a kilátás a folyóvölgyre.
Utolsó napunk egy részét a német és magyar
diákok a projektmunkák befejezése után külön
töltötték. Mi kisebb csapatokban bejártuk Darmstadtot, eladókat, idegeneket kérdezgetve,
szobrok, házak feliratait elolvasva egy feladatlap megoldásai után kutattunk. Délután együtt
mentünk haza cserediákjainkkal, készülődtünk
a búcsúestére, ahol a projektmunkák, filmek levetítése miatt egyáltalán nem szomorú, hanem
inkább vidám, vicces volt a hangulat.

beszámoló

Másnap reggel egy kilencven perces matematikaóra után vonattal indultunk Frankfurtba, ahol
a hatalmas felhőkarcolók lábainál néhol díszes
történelmi épületek fogadtak minket. Egy természettudományi múzeum kiállítását néztük
meg, ami nagyon érdekes, látványos volt. A városi sétát sajnos a hirtelen eső rövidre zárta, de a kis
éttermekben, boltokban is jól éreztük magunkat.
A rossz idő miatt szombat délelőtt bowlingozni
mentünk. Gyorsan gurultak – olykor pattogtak
– a golyók a pályán, dőltek vagy állva maradtak a
bábuk, nevettek vagy húzták a szájukat a diákok,
de nagyon jó szórakoztunk. Délután és egész
vasárnap szabadon tervezhettünk programot. A
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Csak másnap reggel a frankfurti reptéren tudatosult bennünk, hogy eljött a búcsúzás ideje, ki
tudja, mikor látjuk egymást újra. Hosszú
elköszönés után integető kezek lendültek a magasba, néhány szempárba könnycseppek szöktek, de mindenki tudta, nem hiába húzzuk most
magunk után a bőröndöket: rengeteg új élménynyel, szép, vicces emlékkel gazdagodtunk, új
városokat fedeztünk fel, új emberekkel ismerkedtünk meg, egy új család tagjai lehettünk,
új – talán életre szóló – barátságokat kötöttünk.
Felejthetetlen volt az októberben és az áprilisban
együtt töltött idő!

Mlynarik Julcsi (10.d)
Inkább előre, mert a múltat már megéltem, viszont kíváncsi lennék, milyen
meglepetést tartogat számomra a jövő. (Curious)
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Hat év

beszámoló

Május van, lassan június, és én még mindig nem
hiszem el, hogy ennyi volt. Míg a többiek már a
szóbelijükre készülnek, én a gépem előtt ülve
azon elmélkedem, hogyan tudnám 6 év történéseit egy cikkben összefoglalni. Ez nem nagyon
fog menni. Nem csak azért, mert 6 év az piszok
hosszú idő, hanem még inkább azért is, mert
ez a sok együtt töltött idő élményekben és változásokban olyan gazdag volt, mint talán más
időszak az életünkben már sosem lesz.
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Nem tudom, mire is lehettek leginkább kíváncsiak (abban biztos vagyok, hogy nem a legszebb
matek bizonyításainkra), de azzal nem lőhetek
nagyon mellé, ha először pár szót ejtek a ballagásról. Szerintem az árpádos ünnepség nagyon különleges, sőt talán nem túl nyálas, ha
azt írom: varázslatos. De nem gondolom, hogy
az aznap esti érzéseinkről kellene írnom, hiszen
Holczer Sára remekül összefoglalta beszédében.
Adnék inkább egy fontos tippet: tisztázzátok le
a szülőkkel, rokonokkal, hogy ki mennyi virágot
hoz, mert az is kellemetlen, ha valaki azért bandukol virág nélkül, mert mindenki azt hitte, hogy

majd a másik biztos hoz neki (bár ilyen esetet
ebben az évben nem nagyon tapasztaltam). De
ami talán még rosszabb, az az, amikor annyi
virágcsokrot/lufit szorongatsz a kezedben, hogy
egy: nem tudod fogni az előtted ballagó vállát, kettő: nem látsz ki a virágrengeteg mögül,
három: minden pillanatban attól félsz, hogy
orra buksz vagy nekimész valaminek, végül
pedig: az egy órás séta után konkrétan leszakad
a kezed. Még írhatnék a lányok cipőjéről, vagy
a tartalék zsepik fontosságáról, de ezeket talán
az osztályfőnökök is mondják majd, így most
fölösleges. (És akkor még nem is beszéltem
az egymástól és az iskolától való fájdalmas búcsúról, aminek sokkja sokunkat a ballagás estéjén ért el.)

Kicsit mesélek arról, milyen volt 6 évig ennek a
közösségnek a tagja lenni. 6 év... nagyon hosszú
idő, csak hogy érzékeltessem mennyire, az
életem egyharmadát ezekkel az őrültekkel töltöttem együtt. Mondhatnánk, hogy igen, de egy
másik egyharmadot meg az általánosban, de
az azért egészen más, mert kicsiként még elég
tág fogalom az, hogy „barátság”. A gimiben
osztályokon belül létrejönnek klikkek, szerelmi
kapcsolatok, együtt értek meg, együtt tanuljátok
meg, mi is az a ’’nagybetűs” élet. Csodálatos dolog ez, főleg ha az ember egy olyan osztályt kap,
mint amilyen az enyém volt. Volt… nehéz múlt
időt használni, nehezemre esik elfogadni, hogy
már tényleg soha nem fogunk a termünkben
együtt ülni, és hallgatni valamelyik szeretett vagy
kevésbé szeretett tanárunkat. Gondoljatok bele,
hogy amit már első óta átéltek minden nap …
ez az egész már nem lesz. Lehet, hogy erre most
jókedvűen tekintetek előre, de higgyétek el, olyan
üresség keletkezett most bennünk, amit nem
lehet szavakba önteni. Visszamentem a minap

Visszatekerném és Spártában telepednék le, de persze csak úgy, ha egy spártai
polgárnak lehetnék a felesége.
(Floransz)

a suliba konzultációra, és irigykedve néztem a
sürgölődő diákokat, akiket oly boldoggá tett
az a 15 perc, amit két nehéz óra között beszélgetve, zenét hallgatva, WC-ben sorban állva stb.
tölthettek el. Irigykedtem, mert nekem ebben
már nem lesz többet részem, se a szünetek felszabadult perceiben, de a tanórákban sem. És
persze már az osztálykirándulásokban sem, ami
az egyik legjobb része a tanévnek.

Azt kívánom nektek, kedves alsóbb évesek és
évfolyamtársaim, hogy tekintsetek vissza a saját kis ’’könyveitekre” úgy, mint egy izgalmas
olvasmányra, melyet szívesen olvasnátok el még
egyszer, melyből jó tanulságokat lehetett levonni, és hogy a benne szereplő énetekre elégedetten és büszkén gondoljatok vissza, mert ez
a regény valójában egész életeteknek csak egy
fejezete, de az egyik leghosszabb és legmeghatározóbb fejezete.

beszámoló

A mi osztálykirándulásaink egytől egyig szuperek
voltak, 7.-ben még csak kóstolgattuk egymást
(és a tanárokat), 8-9. volt a lázadó időszak,
amikor mi már nagyon menőnek éreztük magunkat, és mindenféle hülyeséget akartunk
csinálni, hogy az ofő agyára menjünk. 10.-ben
adta fel a Tanár úr, hogy ebbe beleavatkozzon,
így akkor már legálisan voltunk ’’nemnormálisak”, amitől persze ez kicsit uncsi lett, így végül
egész jól viselkedtünk. 11.-ben a Balatonnál
voltunk, és szerintem az egyik legjobb kirándulásunkat töltöttük el ott. Abban az évben érett
meg az osztály annyira, hogy balhé nélkül teltek
a napok, este kártyáztunk, napközben szó nélkül
viseltük el a városnézést, és persze a Balcsiban
fürdés sem maradhatott el. A 12.-es pedig maga
volt a csoda. Mi Ausztriába mentünk, gyönyörű
szép hegyek közé, kirándultunk, várost néztünk,
a szomszédos fürdőbe pedig bármikor átugorhattunk megmártózni vagy csúszdázni egyet,
este pedig mentek az általatok is jól ismert ’’bulikák…”, egyszóval az egész tökéletes volt, egy
szuper lezárása ennek a remek 6 éves együttlétnek.
Nehéz írni arról, hogy milyen végzősnek lenni,
mert ez egyénre-osztályra válogatja. Minden
osztály 6 éve felfogható egy-egy regényként.
Minden nap egy új fejezet, és az emberek döntik
el, hogy melyik szál hogyan íródik tovább. Ami
közös az összes terem könyvében, azok a napi
rutinok, az iskolapadok, az „őrült” tanárok (akiket
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persze csak mi állítunk be annak...). Egyszóval a
sztori váza ugyanaz minden osztálynál, de a
cselekményt a benne lévő diákok írják: lehet
belőle egy szappanopera, de van olyan, ahol
leginkább egy komédiának tűnik az egész. Az én
osztályomé egy csodálatosan megkomponált
drámaként definiálható, különleges egyéniségekkel, szerelmi szálakkal, és rengeteg mély
barátsággal. A vége a történeteknek általában
szomorú, hiszen a szereplők elválnak egymástól,
és külön utakon folytatják életüket, de az csak rajtuk áll, hogy a bomladozó kötelékeket hagyjáke teljesen elszakadni. Remélem, hogy nekem
sikerül többekkel tartanom a kapcsolatot, mert
tényleg remek barátokat szereztem itt.

Köszönöm annak, aki végigolvasta a cikkem, és
kívánok nektek egy legalább ilyen felejthetetlen
6 évet, mint amilyen az enyém volt!

Üveges Regina (12.b)

Inkább a jövőbe, mivel azt még nem ismerjük, és érdekel, hogy milyen
hasonlóságok és különbségek lesznek 2-3 ezer év múlva. (Mixman)
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Buzogány madártávlatból

beszámoló

Az ember lánya különböző okok miatt várhatja
az áprilist: hosszabbodó nappalok, szekrény
mélyéről előkerülő strandruhák és az éledő
természet miatt. Ha az ember lánya árpádos,
akkor mindezek elé befurakszik a buzogány!

Mi is mindig nagyon vártuk a tavaszt – hiszen
jöttek a próbák, zene, futás, de így hat év után
a ballagás és a végzősök tiszteletére szervezett
buzogányozás már nem egy távoli, felfoghatatlan, ködös esemény, hanem a valóság. Az idei
gyakorlat nekünk készül, és mi nem vehetünk
fizikailag részt benne! Már sajnos nem az Amfi
gyepén rójuk a végtelennek tetsző köröket, hanem a könyveink felett tanulva várjuk az érettségi kezdetét jelentő csengőszót... Viszont ha
időnk engedi, ki-kilesünk, és a lelátóról kísérjük
figyelemmel a buzogánypróbákat. Bárhogy is
próbálkoztunk, nem, nem tudtunk kimaradni
ebből a forgatagból! Hogy is tehettük volna?
Öt éven át folyamatosan benne és érte éltünk.
Számunkra a tavasz nem a tanév közeledő vé-

gét jelentette, hanem a csúcspontot.
Valamikor régen, az árpádos időnk kezdetén, félénk hetedikesként időnként (nagyon is)
elveszetten pillogtunk az akkor hatalmasnak
tűnő Amfiban, és félelemmel vegyes csodálat-
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tal a tekintetünkben lestük a felsőbb éveseket,
mit is kéne most tenni. Fantasztikus volt átélni,
hogy Fekete Andrea tanárnő és a sorvezetők
szakértő (néha talán kicsit erélyes) vezetése
mellet hogyan formálódott, alakult, s végül állt
össze a gyakorlat a ballagásra. Ha bárki azt
merné feltételezni, hogy az egész csak könynyed séta a szép zöld gyepen, az nagyot
téved! Igazán lelkiismeretesen részt véve a
próbákon (másként nem is érdemes!) pontosan tudja azt minden lány, milyen fárasztó
negyedszerre (!) is elkezdeni a futást, akár tűző
napon, akár a gomolygó porfelhőben, kerülgetve a fűcsomók között galádul rejtőző
kutyapiszkot és üvegdarabokat. Talán furcsának hangzik ez, hiszen minek csináljuk, ha
ilyen rossz? – De egyáltalán nem az. Sőt! Az
elmúlt 5 tavaszban ez volt, ami igazán sokat
jelentett, és várakozással töltött el minket.
Megnyugtatni a gólyákat, hogy a „József” már
csak ilyen, azt itt az Amfiban csinálod először,
nem is tanulod-gyakorlod külön, vagy
összenézni a már bennfentesekkel, hogy hát
igen, ha „meghúzná a vége”, és esetleg odafigyelne a sok „veszett egér”... Van valami különös atmoszférája a buzogánynak, valami
varázsa, ami ha igazán megérint, többé nem
ereszt el. Ahogy a perzselő napon állva várjuk,
hogy kezdődjön a zene, vagy amikor az esti
próbán gyakorlat közben köszön be az alkonyat, és gyulladnak meg a lámpák az utcán
és a környező házak ablakaiban...
Ugyanilyen a járókelők kíváncsi tekintete – sokan nem értik, hogy mit csinálunk és miért,
aztán ott van még a taps, az éljenzések a
végzősöktől vagy egyszerű nézőktől, mikor
véget ér minden... A feledés homályába vész,
mit éreztem, amikor először vettem kezembe
az akkor még piros buzogányokat. Viszont
határozottan a fejemben van még, amikor
először próbálkoztam a „cifrával” magastartásban, és az is, hogy amikor átestem az első
tűzkeresztségen, már tudtam, én örök életemben szeretném ezt csinálni. Az évek teltekmúltak, időközben bátrabb is lettem, és egyre
nagyobb kedvvel és nem szűnő lelkesedéssel
kotyogtam bele Fekete tanárnő munkájába.
Sorvezetőként lehetőségem volt részt venni az
apró részletek kidolgozásában, csiszolásában,
amiért nagyon hálás vagyok a Tanárnőnek.
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Hiába vagyunk végzősök, azért idén sem tudtunk kimaradni az előkészületekből. (Mint valaki találóan megjegyezte, nem is nagyon szeretnék...) Valahogy megkapónak találtam, hogy
testnevelés órán ásóval a kezünkben igyekeztük a mélyebb gödröket betemetni, nehogy

valaki megsérüljön a próbák során. Persze ez
nem volt elég nekem, úgyhogy további „feladatokat” is boldogan vállaltam. Ezúton is
kérném azt a 210 lányt, akik nagy-nagy
örömömmel részt vesznek a gyakorlatokban,
hogy: HOZZATOK BUZOGÁNYT!!!! Köszi
(Adri) Az ember alapvetően kíváncsi
természetű, nem csoda hát, hogy az eddigi
próbákat sem tudtam kihagyni, még akkor is,
ha az elmúlt évek megtanítottak rá, hogy néha
bizony igen nehéz a kezdet. Furcsa érzés volt
meghallani a zenét, majd rádöbbenni, azért
ülök a kövön, mert nekünk készül a műsor, és
bizony néha meg kellett állítanom az akaratlan
„haskör” mozgást, nem is beszélve a cifráról.
Többen is kérdezték már, hogy miért rontjuk el
a meglepetést... Nem hiszem, hogy elrontanánk. Számunkra sokkal többet jelent a buzogány, a próbák hangulata, egyszerűen ezeket nem lehet kihagyni! Néhány hónapja
megfogadtuk, hogy nem fogunk azon
siránkozni, mennyi van még hátra az Árpádból,
hanem minden apró lehetőséget megragadunk, és a maximumot hozzuk ki belőle. Így
van ez a buzogánnyal is. Bár furcsa kívülről
szemlélni az előkészületeket, nagyon jó érzés
látni, hogy ilyen sokan erőt-időt nem sajnálva
dolgoznak, hogy a végén minden tökéletes
legyen.

beszámoló

Tavaly, az utolsó évben nagyon sok örömöt
jelentett számomra a próbák sora, és minden
pici mozzanat, ami a buzogánygyakorlathoz
kapcsolódott. Szintén örök hála Tanárnőnek,
amiért a mindig is áhított fősorvezetői helyet is
megkaptam, és átvehettem ballagó elődöm
(ha szabad így mondanom) helyét. Nekem talán a 2014/15-ös tanév volt a „buzogányos karrierem” fénypontja. Sorvezetőként futni a
legelején, megtanulni egy rakás nevet (tudjátok, mennyire nagy kihívás az?!), és állandóan
instrukciókat adni a lányoknak, hogy mit hogyan csináljanak – ne feledjék a kéztartást…
Üzenném a tavalyi nyolcas sornak, hogy szuperek voltak, és remélem, hogy idén is ennyire
jól fognak teljesíteni!
Ahogyan Adri is említette, a „cifrát” megtanulni nem volt annyira
könnyű! Ha jól emlékszem, akkor kétszer fejbe
is vertem magam azokkal a tömör piros buzogányokkal... Brr. Viszont még mindig itt vagyok, ráadásul a lelkesedésem még nagyobb,
mint hetedikesként.
A mostani nyolcadik osztályosok közül többen
is a mi segítségünkkel tanulták a buzogányforgatás csínját-bínját, és remélem, néhányukra a
lelkesedésünk is átragadt. Jó érzés, hogy idén
is lelkesen készülnek a bemutatóra, ami immár a mi tiszteletünkre forgolódik-mozgolódik
az Amfiban. Talán nehéz elképzelni, de számunkra nagyon sokat jelent egy-két kedves
mosoly vagy félénk köszönés a folyosón,
amikor kis tanítványaink keresztezik utunkat az
Árpád labirintusában. Tartsátok meg ezt a jó
szokásotokat!

Mert mindig az. A lehető legtökéletesebb. Azt
hiszem, bátran mondhatjuk az egész évfolyam
nevében: Köszönjük Nektek, találkozunk a ballagáson!
Ábel Adrienne és
Horváth Anna Floransz (12.a)
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A Szénásszekértriptichon/ közmondások

Árpád G

aléria

Hieronymus Bosch kedvelte a triptichon formájú kompozíciókat. De ezek nem oltárképek, és még egyházi témájú képei sem templomba készültek.
A Szénásszekér-triptichon egy flamand közmondáson alapul, mely szerint „a világ egy szénásszekér,
amelyről mindenki annyit markol, amennyit csak bír”. A korabeli
németalföldi népi művészetben a fösvény kapzsiság szimbóluma volt.
A triptichon bal szárnyán a Bűnbeesés és a Kiűzetés a Paradicsomból
látható, a jobb szárnyán a Pokol.
Sokszor hallunk közmondásokat mindennapi életünkben, és talán
érezzük igazságtartalmukat, de vajon megfogadjuk-e, számolunk-e
hosszútávon a döntéseink következményeivel? A feladatban a diákok
egy-egy ismertebb szólást vagy közmondást jelenítettek meg a lehetséges pozitív és negatív eredményével. Kitaláljátok, melyik rajzoló
melyikre gondolhatott?
Svarczné Micheller Erzsébet

(1) Gilányi Fanni (9.b)

(2) Lampek Lívia (10.d)

(3) Pongrácz Rita (9.a)

(4) Solt Emese (10.d)

(5) Szabó Viktória (9.a)

(6) Tóth-Kiss Petra (10.d)

(1) Türelem rózsát terem.
(2) Ne játssz a tűzzel!
(3) Arany középút.
(4) Járt utat járatlanért el ne hagyj!
(5) Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik.
(6) Addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér!

