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2 0 1 7 „Az emberek nemcsak szeretik a sztereotípiákat,
0 3 hanem egyszerűen nem tudnak tőlük elszakadni.”
(Sladana Bukovac)

2

Szenvedélyes, tea, eltéved, rideg, elszánt,
olajmező, terrorista, ítélkezés, pirospaprika,
illegalitás, arrogáns. Az alábbi szavakról mindenkinek eszébe jut, vajon kikre, mikre utalhatnak. Ha az lenne a feladat, hogy mindegyik
elé vagy után kapcsoljunk még egy szót,
valószínűleg sokaknál hasonló megoldások
születnének.
A sztereotípia szó görög eredetű, magyarra
fordítva kissé esetlenül, szilárd formát jelent.
Ez a szó először egy sokszorosító eljárást jelölt
a nyomdaiparban. Később a pszichológiában
Lippmann alkalmazta, majd a köznyelvben
is elterjedt. A szótárak szerint a sztereotípia olyan sablon, amely a gyors és hatékony
adatfeldolgozást segíti, hiszen az emberi
agy számára nélkülözhetetlen, hogy rendszerezze az információt. A hétköznapi nyelvben
a sztereotip minősítések inkább pejoratívak,
negatív csengésűek. Feleslegesek a sztereotípiák?
Első próbálkozásra szinte csak a hátrányait
tudjuk felsorolni annak, ha valaki hisz a
sztereotípiáknak. A részrehajlás sokszor félrevezet, ami miatt csalódhatunk vagy konfliktusokba keveredhetünk. Az általánosítás
miatt pedig sok információ eltorzulhat, vagy
konkrét egyénekre, helyzetekre vonatkoztatva
pontatlan lehet. Emellett néha már-már ijesztő
a társadalom által kialakított sztereotípiák
önbeteljesítő hatása is.
A rendszerezés mellett a sztereotípiáknak sok
előnyük is van. Megnyugtató érzés, amikor
az ember az általánosítás miatt valami rosszra számít, aztán mégis kellemesen csalódik,
amikor kiderül, semmi olyanról nincs szó,
amitől tartott. Egy új sztereotípia kialakulásának folyamata az, hogy a meglévő események miatt következtetünk, vajon mire
számíthatunk majd a későbbiekben. Ez pedig
gondolkodásra sarkall, ami sosem jön rosszul.
A legtöbb esetben nemi, nemzetiségi, szakmára vagy megjelenésre vonatkoztatott
sztereotípiákat különböztetünk meg. Ezek
mindegyike pedig valamilyen belső tulajdonságra, viselkedésre, szokásra utal. Mindenki
„tudja”, hogy a nők rosszul tájékozódnak,
lassan készülődnek, képesek több dologra

egyszerre koncentrálni. Ezzel szemben a férfiak nagyon szenvednek, akkor is, ha csak kicsit fáztak meg, határozottak, célra törőek, és
mindent ismernek, amit a szerszámosláda rejt.
Ha megkérdezünk pár turistát, mi jut eszükbe először Magyarországról és a magyar
emberekről, a legtöbb válaszban benne lesz
a gulyásleves, a paprika, a pödört bajusz stb.
Szerintünk viszont a németek szőkék, virslit
főznek, söröznek, az olaszok temperamentumosak, ketchup nélkül esznek pizzát, a britek
modorosak, pontban öt órakor teáznak; mindenkinek egyből beugrik, melyik országban
esznek bagettet, hol isznak vodkát vagy hol
van a legtöbb szauna.
Iskolai környezetben pedig elkerülhetetlenek
azok a sztereotípiák, hogy a matektanár kocka, a magyartanár elvont, a tesitanár szigorú,
a könyvtáros pedig csak a polcok között járkál
és szája elé tartott ujjal figyelmeztet: sssss!
Mindenki tudja, hogy a sztereotípiák – habár
van igazságalapjuk – felületesek, nem tartalmaznak igazán lényeges információkat. Ezt
a kimeríthetetlen humorforrást kihasználva
rengeteg poén keletkezett már az ostoba
szőke nőtől kezdve a furfangos székely emberes viccekig. John Elliot szerint: „Mennyország az, ha angol a rendőr, francia a szakács,
német a mérnök, olasz a szerető, és a svájci
szervez mindent. Pokol viszont, ha német a
rendőr, angol a szakács, francia a mérnök,
svájci a szerető, és az olasz szervezi az életünket.”
Fölöslegesek a sztereotípiák? Talán nem, mivel segítenek az emlékezésben, rendszerezésben, néha a poénkodásban is. Jóllehet csak
addig, amíg azokat nem azonosítjuk meggondolatlanul az előítéletekkel, és nem keverjük
össze a kettőt...

Mlynarik Julcsi (11.d)

A hónap fotója
Útlezárás
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fotó

2016. augusztus 5-én egy magyar áruszállító Boeing 737-es repülőgép nem tudott
megállni a kifutópályán az olaszországi Bergamo repülőterén, 300 méterrel túlfutott
azon, majd két út és egy parkoló keresztezése után végül egy közúti töltés állította meg.
A kétfős személyzet nem sérült meg. A gép a baleset közelében, egy temető mellett
várt a sorsára. Fél évvel a baleset után nemrégiben kezdték meg a repülőgép roncsainak szétbontását. A gép orr-része a pilótafülkével együtt állítólag egy magyarországi
múzeumba kerül majd.
Ebbe a rovatba is küldhettek különleges, érdekes, szép fotókat!

KÉP-MÁS

A januári számban megjelent képünkön egy nyuszi orra látható.
Hát ez mi lehet?
fotó: Terjék Dóra (14.a)

KI EZ?

Előző számunkban Kámán Veronika tanárnő gyermekkori
fotóját láthattátok. A decemberiben pedig (a legutóbb hibásan
közöltekkel szemben) Czinki József tanár
úr fotóját.
Hát ezen a képen ki lehet?
A hónap kérdése: Milyen állat lennél és miért?
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Kérdezd másként

Vargáné Szukics Sarolta tanárnő

– Hogyan került az Árpádba?
– 1992 és 1996 között ide jártam az Árpád Gimnáziumba, a matematika tagozatos osztályba.
Ezután – némi programozó matematikus kitérőt
téve – elvégeztem az ELTE informatikatanár szakát. Hamarosan megszülettek a gyermekeim,
majd először egy gazdasági szakközépiskolában tanítottam. Néhány évvel később, amikor
a harmadik gyermekemmel voltam otthon, az
Árpádban informatika tanárt kerestek, én pedig
megpályáztam, és a legnagyobb örömömre el is
nyertem a pozíciót.
– Miért pont az informatika szakot választotta?
– Már gyerekkoromban lenyűgöztek a számológépek és a mechanikus pénztárgépek, úgyhogy biztosan tudtam, hogy valami olyasmivel
szeretnék foglalkozni, aminek sok a billentyűje.
Később – a gimi mellett – elvégeztem egy programozó sulit, majd a Kandóra jártam egy évig,
ennek a programozó sulinak a lezárásaként.
Nagyon élveztem, így innentől egyértelművé
vált, hogy informatikával szeretnék foglalkozni a
továbbiakban.
– Miért akart tanár lenni?
– Eredetileg soha nem akartam tanár lenni... De
aztán a tanítás valahogy mindig megtalált. Harmadéves voltam az egyetemen, amikor az egyik
kedves tanárom felkért, hogy tartsak informatika
gyakorlatot biológia-kémia-környezettan szakos
diákoknak. Aztán a hátralévő egyetemi évek alatt
már végig tanítottam (majd még utána is néhány
félévet), s közben rájöttem, hogy a tanítás nagy
örömet okoz nekem, s talán nem is csinálom
nagyon rosszul, úgyhogy végül így kanyarodtam
az oktatás felé.
– Mit szeret a szabadidejében csinálni?
– Leginkább a családommal szeretek lenni.
Jövünk-megyünk, programokat szervezünk barátokkal és a tágabb családdal is.
– Melyik a kedvenc könyve és miért?
– Nagyon sok kedvenc könyvem van, mert
igazán sokat olvasok, amikor az időm engedi.
Az egyik kedvenc könyvem John Steinbecktől
az Édentől keletre, még kamaszkoromban olvastam először, s valahányszor újraolvasom, mindig

új dolgokat fedezek fel benne. Ahogy öregszem,
újabb és újabb dolgok ragadnak meg belőle.
Azt gondolom, hogy az emberi természetről és a
lelki fejlődésről nagyon sok mindent lehet belőle
tanulni.

– Szokott-e moziba járni, és ha igen, milyen
filmeket néz meg?
– Hogyne, szívesen járok moziba. Ha a férjemmel
megyek, akkor biztosan valami sci-fire ülünk be,
ha a barátnőimmel, akkor valami romantikusra
vagy vígjátékra, ha a gyerekeimmel, akkor pedig
valamilyen mesére. Jelenleg nagy kedvenceim
a mostani, új francia filmek, ugyanis zseniális a
humoruk, nem úgy, mint a most már inkább elcsépelt amerikai filmeknek.
– Van kedvenc filmje is?
– Nagyon egyet sem tudnék mondani, bár talán
A szív hídjai-t Meryl Streeppel és Clint Eastwooddal. Na tessék, ez pont amerikai...
– Melyik a legkedvesebb gyermekkori emléke?
– Az már nagyon régen volt, alig emlékszem...
Az öcsémmel nagyon nagy a korkülönbség köztünk, s amikor megszületett, és kezdett nagyobbacska óvodás lenni, akkor újra hintázhattam és
homokozhattam vele. Azt nagyon élveztem.
– Ha elutazhatna ingyen egy országba, akkor
hova menne?
– Olaszországba. Voltunk már ott egyszer a férjemmel, és bár először jártam arra, úgy éreztem:
otthon vagyok! Az emberek, az életstílus, a dolgok rendje, megjelenése, még a nyelvnek a dal-

„Delfin, mert hihetetlenül intelligens, ráadásul vízi állat.” (BD)

2017
03

Mesi, Sárgarózsa (10.c)

Tanáraink legrövidebb könyvei
Bánhegyi tanárnő nemrégiben lomtalanítást
tartott az asztalfiókjában, és különleges dokumentumok kerültek elő az Árpád előző egykét évtizedéből. Például egy dátum nélküli, de
a szerzőkből ítélve 2003 körül megjelent egyik
száma az iskolaújságnak, ami akkor Membrán
névre hallgatott. Ebből idézzük egy cikk részletét, majd ki is egészítjük néhány sorral.
Tanáraink legrövidebb könyvei
Membrán, 2003 körül:
Feketéné Kovács Anikó: Hatásszünet
Csorbáné Tóth Irén: Fénymásolás mesteri
szinten

tanári interjú

lama is közel áll a magyaréhoz, vagy legalábbis
számomra otthonosan volt rumlis. Egyébként
külföldön már többször néztek olasznak, de szerintem csak azért, mert olyan pörgősen beszélek.
– Ha választhatna egy embert a múltból,
akivel találkozhatna egy órára, ki lenne az, és
miért?
– Hát Mária Teréziával biztos lenne miről beszélgetnünk! Ugye ő 16 gyereket szült, le a kalappal
előtte, cserélhetnénk gyereknevelési tapasztalatokat... A viccet félretéve: szívem szerint az utóbbi párszáz év tudósaival találkoznék. Megtudni, isteni szikra hogyan pattant ki a fejükből. Az alkohogy az ő zsenialitásuk egy tudományterületen tás pillanatában ott lenni szerintem lenyűgöző
hogyan bontakozott ki, s a felfedezéseknél az lehet.
– Van-e szerencseszáma, és hisz-e az ilyesmiben?
– Nem különösebben hiszek, de a 9-est szeretem. :)
– Ha egy lakatlan szigetre kerülne, melyik
három dolgot vinné magával?
– Biztosan vinném a családomat, vinnék valami
vízlepárló készüléket, hogy tudjunk ivóvizet nyerni, illetve vadászeszközöket, hogy tudjunk mivel
vadászni és legyen mit enni. Szeretek főzni!

Serfőző Anikó: Fegyelmezési problémák
Meszlényiné Róka Ágnes: A jogi pálya előnyei
– miért jó ügyvédnek lenni?
Sziliné Dienes Irén: Építsünk vízlépcsőt!
Árpád Lapok, 2017:
Gärtner István: Dolgozatok 4-es átlag fölött
Orosz Erzsébet: A matematika jelentősége
Számadó László: Az osztályteremben nem
ismerek tréfát
Nánay Mihály: Amiről nincs véleményem
Sziliné Dienes Irén: Amit nem kell fejből tudni
Kis Róbert: Menetrendek, melyeket nem
tudok kívülről

Ha van még ötletetek (nem bántó, ámde szellemes), küldjétek el az arpadlapok@gmail.com
címre, vagy dobjátok be az első emeleti postaládánkba!

„Valamilyen madár, és azért, mert jó lenne egész életemben szabadnak lenni,
és repülni tudni.” (Szebeni Réka)
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Irodalom

irodalom

Pályája elején Petőfi Sándor Vörösmarty Mihály támogatását élvezte, gondoljunk csak az Athenaeumban megjelent versre, A borozóra. Az csupán Petőfi kérlelhetetlen, megalkuvást nem tűrő
jellemét mutatja, hogy 1848 augusztusában megtámadta Vörösmartyt – a Vörösmartyhoz című versben, illetve Válasz Vörösmartynak című cikkében –, mert a nemzetgyűlésben a magyar katonaság
kérdésében nem mert radikális álláspontra helyezkedni.
Így hangzik Petőfi verse:
Petőfi Sándor: Vörösmartyhoz
Midőn a nemzetgyűlésben augusztus 21-én a hadügyben a többséggel szavazott
Hallgassak-e, mivel szeretlek,
Miként atyámat szeretem?
Hallgassak-e, mert teneked sem
Fáj majd ugy a szó, mint nekem...
Hogy is tehetted, amit tettél,
Az isten szent szerelmeért! Nem én tépem le homlokodról,
Magad tépted le a babért.

Megunta azt a szennyes pályát
A nemzet, melyen eddig ment,
Kiküzködé magát belőle,
S uj célt tüzött ki odafent,
S ti visszahurcoljátok őt a
Mocsárba, honnan már kiért. Nem én tépem le homlokodról,
Magad tépted le a babért.

Azért hagyád el a muzsákat,
Azért tevéd le lantodat,
Hogy földre szállván az egekből,
Tüstént besározd magadat.
Sarat, sarat kell látnom rajtad!
Inkább szeretnék látni vért. Nem én tépem le homlokodról,
Magad tépted le a babért.

Mit bánom én, hogy nem magad vagy,
Hogy ott száz és száz van veled?
Habár ott volna valamennyi,
Itt kéne lenni teneked.
Ha a költő is odahagyja,
Ki küzd aztán a jó ügyért? Nem én tépem le homlokodról,
Magad tépted le a babért.

Ime a sas, ha itt alant van
A földön, milyen nagy madár,
S olyan kicsiny, hogy alig látszik,
Midőn a fellegekben jár.
Te fönn valál nagy, s lenn kicsiny vagy;
Az ember ily csodát nem ért. Nem én tépem le homlokodról,
Magad tépted le a babért.

Te voltál a nemzet költője?
Te írtad azt a Szózatot,
Mely szólt egy országnak szivéhez?...
Azt most már szétszakíthatod,
Mert hieroglif lett belőle,
Amelyet senki meg nem ért. Nem én tépem le homlokodról,
Magad tépted le a babért.

Ki hitte volna? én nem hittem,
Hogy neved is, e fényes név,
Hazánk egén csak rövidlétű
Futócsillag volt, nem egyéb.
Omoljatok, szemem könyűi,
E lehullott szép csillagért! Nem én tépem le homlokodról,
Magad tépted le a babért.
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„Pingvin, mert cuki.” (kinder pingvin)
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A 11.a osztály néhány lelkes tagja „Vörösmartyként” válaszolt a sérelmekre.
Mázsár Botond: Te is fiam, Brutus
Barátom nagyon jól tudja,
A legnagyobb fegyverünk a penna.
Zivataros időket jár mostan az ország,
De amit versében írt nékem, az balgaság.
Mint megannyi tőrdöfés szívemben!
Ettől gyúltak lángok a lelkemben.
Gőgös fattyú, fuss, szaladj, rohanj, amerre csak látsz!
Pökhendi jellemeddel eridj, melyre azt hittem, költői láz.
Ezen túl nem tekintelek többé fiamnak,
Továbbá remélem, este majd a farkasok falnak.
„Őrség!”, kiáltanám, ha király lennék.
Fényes nemzetünk amúgy se állna melléd.
Innentől csak egy szavamba kerül, s fejedről a babér repül.
Anonymus: Egykori kis Petrovicshoz
Most, az idő múlásával
Már máshogy látom azon napokat,
Mikor együtt mentünk beszédekre,
Jártuk a kiadókat,
Képzeteket szőttél, hogy megjössz
És monstrumot emelsz a porból,
Most úgy érezteted velem, szoborcsoportból
Kalapáltál torzót.
Ne szólj csönd,
Ezek bosszú szavak.

Még kisfiú voltál, mikor felkerestél,
Támogatásomat kérted,
Bejutattalak mindenhova,
Nem akartam látni esdeklésed,
Négy év telt el és mit olvasok?
A feleselésed;
Csak hitetlenkedni tudok,
Nem tanított szép beszédre a feleséged?
Ne szólj csönd,
Ezek bosszú szavak.

Ezen napokban, mikor már elhagyta
Szín arcomat, szavaimat s rózsáimat,
Ilyen bántások érnek,
Hogy babérkoszorút hajigálok ide-oda,
Még jobban elsüllyedek,
Megesz ez a szürke firka,
Tudod, elvesztettem a reggelemet
És igen sötét az éjszaka.
Ne szólj csönd,
Ezek bosszú szavak.

irodalom

Elmondom ez, hogy történt:
Cukkinimet kapálom vala,
S egyszer csak jó bort
Inni kedvem szottyana,
Látom, virít a lapon
Ez a Petőfi jó pár sora,
Ráadásul kedves nevemhez
Van címezve vala.
Ne szólj csönd,
Ezek bosszú szavak.

Ezért látom értelmét az ürességnek,
Mert azt is kitöltik a zúgások,
Igen, azok jönnek-mennek,
Talán ez a téboly, inkább te is hallgass:
Így szólt a csönd:
,,Szép álmokat bosszú szavak!”

„Egy nagy, szőrös gorilla, mert akkor hasonlítanék sok kedves ismerősömre.”
(A Sajerli)
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Aranyköpések
0 3 Tanár: Mi a salátalében az oldószer és az oldott anyag? Diákok: Nem tudjuk. Tanár: Nem szok-

tatok salátát készíteni otthon? Diákok: Nem igazán. Tanár: Mik vagytok ti, antisalátisták?
(dr. Tüdős Éva)
Tanár: Lehet, hogy nektek 7 órátok van, de én végigpofázom őket! Diák: Mi is!
(Molnárné Vámos Katalin)
Tanár: Várjunk, hogy is hívnak? Diák: Tamás. Tanár: Á, igen, Tamáska. Diák: Bocsánat, de inkább
Tomi. Tanár: Tomi a mosópor márka, te Tamáska vagy! (Orosz Erzsébet)
Diák: Vigyázzon, tanárnő, nehogy ráessen a könyv a fejére! Tanár: Ó, pedig milyen jó lenne!
(Kőváriné dr. Fülöp Katalin)
Diák: Mire jó nekünk ez a képlet? Tanár: Például fel lehet graffitizni elhagyott vasúti kocsik
falára. Diák: És mit szól a tanár úr, ha tényleg megcsináljuk? Tanár: Mindenesetre letagadom,
hogy én javasoltam. (Koncz Levente)
„Akik nem jöttek a kirándulásra, azok mit hagytak ki! Felfedeztük a hegyet gyönyörű hóban. A
többiek pedig itt gubbasztottak a nagy büdös sötétben.” (Sziliné Dienes Irén)
„Bálint, nyugodtan kihúzhatsz a teremből. Nem engem, magadat.” (Tarlós Péter)
„Gyorsan kell vele sietni.” (Feketéné Kovács Anikó)
„Ez tényleg ilyen nagyon zárójeles, csak faktosoknak. Ja, itt most mindenki faktos.”
(Nánay Mihály)

válogatás

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

What do you know about Saint Patrick’s Day (17th March)?
Nothing? Not so much? Or you know everything about it? Then go ahead to the next article, but if you want to know more, then here
are some facts. First the basics: Saint Patrick
was a fifth-century missionary and bishop in
Ireland. His traditional death date became
„the Day of the Festival of Patrick”.
This is a public holiday in Ireland, Northern
Ireland, Montserrat, the Canadian province of
Newfoundland and Labrador. It’s celebrated in
Great Britain, Canada and in the USA as well.
Here are some interesting facts:
• St. Patrick’s Day is celebrated in more
countries than any other national festival.
• St. Patrick’s Day was often bigger among
the Irish diaspora in North America than it
was in Ireland.
• St. Patrick was actually from Wales.
• The first parade took place in New York
in the 1760s.
• The Presidential Standard colour is blue,
not green.
And why are they wearing green attire or
shamrocks? Because St. Patrick is said to have
used the shamrock, a three-leaved plant, to

explain the Holy Trinity to the pagan Irish, and
the green has been associated with Ireland
since at least the 1640s, when the flag of Leinster was used by the Irish Catholic Confederation. Green ribbons and shamrocks have been
worn since the 1680s on Saint Patrick’s Day.
The Order of St. Patrick, an order of chivalry
was founded in 1783 by George III.
Papp Dániel (10.b)

„Tyu, foggalmam sincs?? Igazából egyik se, mert mindegyiket megeszi mindig a
másik.” (Dani)

Viccek
– Milyen az átlagos matektanár?
– Szigorú, monoton, nő.
A székely paraszt bácsi elhatározza, hogy
továbbtanul. El is megy az iskolába, ahol egy
felvételi vizsgán kell átesnie matematikából.
– Bácsikám, ha én adok magának kettő nyulat,
aztán még kettőt, majd még kettőt, hány nyula
lesz? – kérdi a vizsgáztató.
– Hát bizony, akkor hét! – feleli a bácsi.
– Na, ezt gondolja át még egyszer! Ha adok
magának háromszor két nyulat, akkor hány
nyula lesz? – kérdi újra a vizsgáztató.
– Hét! – mondja a bácsi határozottan.
– De ember, még ezt az egyszerű számtan feladatot sem tudja megoldani? Nem tudja, mennyi
háromszor kettő?
– Háromszor kettő az hat! – mondja erre a
bácsi.
– Akkor az előbb miért hetet mondott? – teszi
fel a kérdést kissé dühösen a vizsgáztató.
– Az előbb nyulat tetszett kérdezni, abból meg
van nekem is otthon egy!
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Két utas beszélget a hajókiránduláson.
– Elnézést, hölgyem! Ön tud úszni?
– Nem, de hat nyelven tudok segítségért kiáltani.

Egy ideges férfihang telefonál be a
rendőrségre hajnalban:
– Kérem, segítsen! Az éjjel ellopták a ház elől
a kis Polskimat, csak a takaróját hagyták meg.
– Mondja uram, biztos ebben? Jól kirázta a takarót?
Az időutazók idei világtalálkozója múlt héten
szerdán lesz megtartva!

viccek

A pszichológushoz bejelentkezik a fiatal
mama.
– Doktor úr! Azt hiszem, túl szigorúan neveltem
a gyerekeket, és most nem tudom, mit csináljak.
– Asszonyom, miből gondolja, hogy baj van a
gyerekekkel?
– Hát csak abból, hogy amikor mások a nevét
kérdezik, azt válaszolja: Károlyka Nemszabad.
A vasárnapi mise végén így szól a pap a gyülekezethez:
– Van egy jó és egy rossz hírem! A jó hír az,
hogy van elég pénzünk a templom tornyának
a megjavításához. A rossz hír az, gyermekeim,
hogy egyelőre még mind a ti zsebetekben
van.
– Mi a civil foglalkozása katona? – ordít rá az
újoncra az őrmester.
– Bakteriológus vagyok uram.
– Ne cifrázza itt nekem, mondja nyugodtan
azt, hogy vasutas!

Nyelvi sarok

Teacher: If you had ten dollars and
asked your father for another ten, how
many dollars would you have?
Dave: Ten dollars.
Teacher (sadly): You don’t know your
arithmetic.
Dave (sadly): You don’t know my father.

„Sas, mert akkor szabadon szállhatnék az égen, és szabad lennék.” (Keán)
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Ifjú Tehetségek

Interjú Chrobot Noémival, a röplabdabajnokkal

Noémi (alias Noni) 12.a osztályos tanuló,
akinek minden 12 órás sporton nagyon
örültek, röplabdatudásának hála.

beszámoló

– Hogyan kerültél be a röplabda csodálatos
világába?
– Nyolc éve, amikor már éppen kezdett unalmas
lenni a tánci, amit éppen csináltam, felmentem
a Vasasba, két megállónyira volt, és aztán ott
ragadtam.
– Milyen típusú versenyekre jártatok?
– Heti rendszerességgel játszottunk Budapest
bajnokságokon, aztán indultunk országoson is.
Ezen kívül voltak különböző kupák pl. Szegeden,
Csabán. Voltunk többször külföldön is. Főleg addig jártunk sokat versenyezni, míg kicsik voltunk.
Szerettem csinálni.
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– Miért hagytad abba?
– Be kellett látnom, hogy most még nincs ebben
a sportágban megélhetési lehetőség, ezért úgy
döntöttem, hogy inkább tanulok, aztán talán
majd egyetemen játszom egy kis csapatban.
Ezt úgy terveztem, hogy még 10-11. osztályban
csinálom, és aztán vége. Ez így egy nagyon jó
terv volt, csak aztán kicsit máshogy alakultak a
dolgok. Kilencedikben nagyon jó évünk volt, a
lányokkal is nagyon egy hullámhosszon játszottunk, az edzővel is nagyon a topon volt minden.
Elhittem, hogy enyém a világ, aztán a következő
évben mindenki szétszóródott, és rájöttem,
hogy mégsem az enyém.
– Voltak még nehézségek a pályafutásod
során?
– Kétszer abbahagytam, 8. és 10. után is. Az első
egy korosztályváltás volt, és az az évem nem úgy
sikerült, ahogy elgondoltam, de a lányok nagyon hiányoztak, és rágták a fülem, hogy menjek vissza, szóval engedtem nekik. Tizedik után
pedig sokan átmentek már a felnőtt csapatba,

így a junior korosztályban 2-3-an maradtunk.
Nem voltak rendes edzéseink, a kedvem is teljesen lelohadt, nem volt már meg az a hangulat.
A következő évben lesérült a csapattársam, az
ő helyére kellett visszamennem, hogy folytatni
tudjuk a bajnokságot, de az már búcsúév volt.
Van még egy dolog, ami nem volt könnyű, de
nem nevezném nehézségnek. Kilencedik után
bekerültem a válogatottba, de ott is hagytam,
mert nem ezzel akartam foglalkozni minden percemben és szabadidőmben, ezért gondolom
úgy, hogy más jobban meg is érdemli.
– A csapat széthullása ellenére megmaradtatok barátnőknek?
– Igen, nagyon! Nem olyan, mint régen, hiszen
akkor mindennap láttuk egymást , de most is ha
van valami, mindig beszélünk és szervezzük a találkozókat.

– Hány edzésed volt egy héten, és hogy bírtad a sulit energiával és idővel az edzések
mellett?
– Heti 5 edzésem volt, plusz hétvégén a
meccsek. Meglepő módon nagyon flottul
ment. Be volt osztva majdnem minden percem, így mindig tudtam, hogy mikor mi dolgom, és sosem csúsztam ki az időből.
– Ha jól tudom, ennek ellenére a sport világában maradsz érettségi után is.
– Igen. Két dolgot próbáltam meg kombinálni: a
sportot és a matekot. A matek az a tantárgy, ami
kiskorom óta tényleg jól megy, és akkor rábukkantam A Szakra: sportmenedzser. Rögtön tudtam, hogy ez a nekem való, és ezért kell küzdenem most. Aztán vannak ilyen nagyra törő
terveim a jövőre nézve, mint Magyar Olimpiai
Bizottság…
– Nagyon szépen köszönöm!

„Páva, mert úgy sok srác megirigyelné a stílusom.” (Hambiimádó)

Fortocska (форточка) – ablakocska
Cárleány Magyarországon

a két világháborút is. 1981-ben azonban teljesen kifosztották, a kincseket elrabolták. 2004ben egy szentpétervári üzletember nagylelkű
adományából sikerült helyreállítani a műemléket.
Az újratemetésen részt vettek a Romanov dinasztia még élő leszármazottai is.

Lienhardt Krisztina

Filmajánló

Doctor Strange, 2016

A népszerű, a Sherlock sorozatból ismert Benedict Cumberbatch Doctor Strange-ként is nagyot
alakított. A film a Marvel stúdió jóvoltából, Scott
Derrickson rendezésében került a mozivászonra.
A híres agysebésznek, Dr. Stephen Strange-nek
egy tragikus autóbaleset során használhatatlanná
válik mindkét keze, így fel kell hagynia munkájával
is. A segítséget a Himalája lábánál fekvő KamarTaj-ban leli meg, ahol közel sem hétköznapi
módszerekkel ismerkedik meg a főszereplő. Bár
orvosi múltja miatt először hitetlenül áll hozzá
a gyógyulás lehetőségéhez, hamar rá kell jönnie, hogy most nem a szakkönyvekre és orvosi
tapasztalataira lesz szüksége, csupán arra, hogy
higgyen abban, amit csinál. Végül sok gyakorlással elsajátítja a különös, mágikus módszereket,

beszámoló

Ürömön áll ez a kápolna, orosz turisták, vendégek
zarándokhelye, ugyanis cárleány nyugszik benne:
Alexandra Pavlovna Romanova (Александра
Павловна Романова), a híres II. (Nagy) Katalin
cárnő unokája. 1799-ben, mindössze 16 évesen
kérte meg kezét József főherceg, Magyarország
nádora. A házasságtól elsősorban a két uralkodói
ház közötti kapcsolat szorosabbra fűzését remélték. A nagyhercegnő a lánykérésre díszmagyar
viseletbe öltözött. Az esküvőt Szentpéterváron
tartották, mind katolikus, mind ortodox szertartás
szerint. Ezután a fiatal pár magyarországi rezidenciájára, Budára utazott.
Boldog házasságuk sajnos túl korán és tragikus
módon ért véget: Alexandra 1801. márciusában
belehalt első gyermekük szülésébe. József nádor
1803-ban sírkápolnát emeltetett ürömi birtokán,
ide helyezték el a nagyhercegnő földi maradványait. A nádor sokáig gyászolta szeretett hitvesét, csak 15 év múlva nősült újra.
A sírkápolna átvészelte a napóleoni háborút, sőt,

2017
03

így válik belőle minden idők egyik legnagyobb
mágusa.
A Kamar-Taj-ban való tartózkodása során nem
csak kezei gyógyulását kell figyelembe vennie.
Egy sötét, gonosz mágus készül megtámadni a
Földet, akinek harcosai a kezdetektől támadják a
varázslókat. Strange-nek döntenie kell: visszatér
megszokott, sikeres életéhez, vagy segít megmenteni a világot?
A film látványos, lenyűgöző, olykor vicces is. A
Marvel stúdió ismét hozta a formáját és valami
újat alkotott.

Wicked

„Poloska, mert úgy lehallgatnám az embereket.” (Vivinyő)
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Tantestület
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(legalsó sor) Izsáné Deák Mária, dr. Széllné Hajdú Indira, Lőrincz Andrea, Varga Júlia, Kámán Veronika, dr. Tüdős Éva, Buncsák Piroska; (2. sor) dr. Szendi
Emma, Ónodi Lívia, Csorbáné Tóth Irén, Kőváriné dr. Fülöp Katalin, Feketéné Kovács Anikó, Romhányi András, Magyar Margit, Lienhardt Krisztina; (3. sor)
Sztojcsevné Fekete Mária, Kovácsné Keszléri Erzsébet, Orosz Erzsébet, Móczárné Köves Eszter, Svarczné Micheller Erzsébet, Kis Róbert (ig.h.); (4. sor)
Gyanó Éva, Belley Kinga, Nagy Boglárka, Molnárné Vámos Katalin, Gyimesi Róbert (ig.), Meszlényiné Róka Ágnes, Rónyai Tünde, Fekete Andrea, Pápai
Éva; (5. sor) Schelb Tamás, Jüling Erika, Kürtösi Balázs, Számadó László, Vargáné Szukics Sarolta, Nyeste Katalin, Zarándy Kata, dr. Mezei István; (6. sor)
Szebenyi Katalin, Gärtner István, Koncz Levente (ig.h.), Czinki József, Kézér Ildikó; (legfelső sor) Kocsis Ágnes, Berecz József, Csiba Zsolt, Miklós Zoltán,
Antal István, Kovácsik Antal, Csősz Dániel, Simon Péter. Hiányzik a képről: Béla Krisztina, Besnyőné Titter Beáta, Csernus Magdolna, Fazekas Ibolya,
Jász Borbála, Kárpáti Attila, Kőrösmezei Sarolta, Kúnné Kocsis Erzsébet, Nagy Attila, Nánay Mihály, Nemecskóné Szabó Zsuzsanna, Pogányné Miskolczi
Enikő, Sarlósné Bánhegyi Lídia, Sziliné Dienes Irén, Tajtiné Váradi Emőke, Tallár Tamás, Tamásné Hantos Gabriella (ig.h.), Tarlós Péter, dr. Vajda István.

A felújításról

nepélyes keretek között) 2016. szeptember 29én fejeződtek be.
– Személy szerint mit tart a legfontosabbnak
abban, hogy ez a felújítás megvalósulhatott?
– Anyagi értelemben biztonságos, korszerű, az
eredeti funkciójuknak megfelelő, s remélhetőleg
tartós ablakokhoz jutottunk, ám ami ennél talán
fontosabb: meglehet az a tudatunk, miszerint az
épület, az anyag időről időre képes megújulni,
s ez a megújulás lehetővé teszi az iskola szellemének megújulását is (Varga Mihály). Az épület
76 éves történetében egyébként ez a harmadik
jelentősebb felújítás volt.
– Mi lehet a következő, az épületet érintő nagyobb felújítás?
– Megoldásra vár még a nagyelőadó tornateremmé való vissza-, illetve átalakítása, fűtési
rendszerünk korszerűsítése, az épület egészének
szigetelése, a jelenlegi „zeneterem” átalakítása,
a még használaton kívüli területek birtokba vétele – szerintem ebben a fontossági sorrendben.
– Mikor kerülhet ezekre sor?
– Montecuccoli nyomán erre azt válaszolom,
a felújításhoz három dolog kell: pénz, pénz,
pénz. Amennyiben ezekkel – remélem, a közeli
jövőben – rendelkezünk, nincs akadálya a folytatásnak.
– Köszönjük a beszélgetést!

„Hippogriff, de nem tudom, nem vagyok jó bioszból.” (...)

beszámoló

Visszaérkezvén a szeptemberi iskolakezdésre
mindenkinek feltűnt, hogy az épület szinte
kicserélődött. Vagy ha az egész épület nem
is, a nyílászárók biztosan, és ezen kívül is
történt némi felújítás. Itt az ideje, hogy mi is
beszámoljunk ennek a részleteiről. Gyimesi
Róbert igazgató urat kérdeztük.
– Kinek köszönhetjük, hogy sor került a felújításra?
– A támogatás java (95 millió Ft) – körzetünk
országgyűlési képviselője, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter befolyásának köszönhetően
– kormányzati forrásból származott, ám jelentős
összeggel (több mint 55 millió Ft-tal) járult hozzá
a teljes projekthez Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata.
– Mennyi pénzbe került a felújítás?
– A nyílászárók (nagyobb részben) cseréje és
(kisebb részben) felújítása mintegy 125-130 millió Ft-ot igényelt, s további mintegy 20 millió Ftot fordíthattunk a tanári, az irodák, ezek előtere,
a lépcsőházak (részbeni) felújítására, valamint
az új osztályaink fogadására kiválasztott termek
rendbe tételére.
– Mettől meddig tartottak a munkálatok?
– A 2015 karácsonya előtt néhány nappal született (finanszírozási) döntést követően 2016
tavaszán zajlott az előkészítés, a tényleges
munkák 2016 júliusának elején kezdődtek és (ün-
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Osztálykirándulás Kárpátalján

Folytatjuk az előző számunkban megkezdett
felsorolását a 2015/16-os tanévben született
országos szintű versenyeredményeinknek.
MATEMATIKA: OKTV (III. kategória, speciális matematika tagozatosok) 15. helyezett
Brányi Balázs (12.b), 21. helyezett Kovács Viktória (12.b), 44. helyezett Szalay Bence (11.b).
Arany Dániel matematikaverseny III. díj Marozsák Tóbiás (10.b), a döntőben szerepelt
még Kovács Boldizsár (9.b). Zrínyi matematikaverseny 4. helyezett Kovács Viktória (12.b),
9. helyezett Szalay Bence (11.b), 16. helyezett
Marozsák Tóbiás (10.b), 24. helyezett Rassai
Erik (7.b), 31. helyezett Kovács Boldizsár (9.b).
Varga Tamás matematikaverseny 17. helyezett
Virág Levente, 18. helyezett Peőcz Richárd, 30.
helyezett Varga Péter (7.b); 20. helyezett Szűcs
Tamás, 24. helyezett Marozsák Tádé, 34. helyezett Benedek Eszter és Nagy Eszter (8.b), a
döntőben szerepelt még Polaneczky Rebeka
(7.c). Kenguru matematikaverseny (speciális
matematika tagozatosok) 3. helyezett Marozsák Tóbiás (10.b), 4. helyezett Kovács Viktória (12.b). Bolyai matematikai csapatverseny
2. helyezett a Beinaheleidenschaftsgegenstand nevű csapat: Brányi Balázs, Kovács Viktória, Nagy Kata és Szépfalvi Bálint (12.b), 3.
helyezett a Gyök Mínusz Egy nevű csapat:
Börcsök Dóra, Fetter László, Márkus Tamás,
Szalay Bence (11.b), 19. helyezett a Pitagoreusok nevű csapat: Di Giovanni Bence, Kirchhof
Barna, Rassai Erik és Tóth Gellért (7.b). Dürer
matematikaverseny 7. helyezett a Platóni
testek nevű csapat: Walter Vivien (9.b), Fazekas Levente, Marozsák Tóbiás és Rátkai Petra
(10.b). Abacus matematikai lapok matematika pontverseny 1. helyezett Rassai Erik (7.b),
tanárai Besnyőné Titter Beáta, dr. Mezei István, dr. Vajda István és Zombori Anna, 4. helyezett Virág Levente (7.b), 7. helyezett Izsa
Regina (7.b). Középiskolai Matematikai Lapok

Impresszum

(KöMaL) pontverseny az A pontversenyben
11. helyezett és a B pontversenyben 6. helyezett Kovács Viktória (12.b); a C pontversenyben 6. helyezett Marozsák Tóbiás (10.b); a
K pontversenyben 10. helyezett Barta Ákos
(9.b). Felkészítő tanárok: Besnyőné Titter Beáta, Kézér Ildikó, Koncz Levente, Meszlényiné
Róka Ágnes, dr. Mezei István, Nemecskóné
Szabó Zsuzsanna, Számadó László, Sztojcsevné
Fekete Mária, dr. Vajda István és Zombori Anna.
TESTNEVELÉS, SPORT: B33 (streetball)
diákolimpia 5-8. helyezett az Árpád Gimnázium csapata: Bea Bence (11.b), Bea Gergely
(12.b), Korompai Zsolt (11.b), Kovács Marcell
(11.c), csapatvezető: Gyanó Éva. Sakkcsapat
diákolimpia 4. helyezett az Árpád Gimnázium
csapata: Kántor Gergely (10.d), Csáti Olivér,
Tóth-Katona Tamás és Sörös Patrik (12.b),
Geresdi-Horváth Ágoston (8.b), edző: Medvegy Zoltán. Az U16 sakkolimpián a magyar
csapat tagjaként bronzérmes, az U16 sakk
világbajnokságon egyéniben 4. helyezett, az
U20-as magyar bajnokságon 1. helyezett Kántor Gergely (10.d). Az aerobik diákolimpián
egyéniben 1. helyezett, az aerobik junior
világbajnokságon egyéniben 13. helyezett,
csapatban 4. helyezett, az aerobik országos
junior bajnokságon egyéniben és csapatban
is 1. helyezett Hajdú Kata (9.d). Falmászás
diákolimpia 3. helyezett Sarkadi Ákos (10.b).
Az atlétika országos ifjúsági bajnokságon
magasugrásban 1. helyezett Kardos Orsolya
(10.a). Vízilabda országos ifjúsági bajnokság
1. helyezett Berze Botond (11.a). Labdarúgás
U14 országos bajnokság 1. helyezett Kardos
Gergely (7.a).

Az Árpád Gimnázium iskolaújságja, XII. évfolyam, 5. szám. Megjelenik: tanévente hétszer.
Email: arpadlapok@gmail.com. Írták, rajzolták, fényképezték: Bajmóci Vivien, Bata Emese,
Földes Anna, Geiszelhardt Réka, Keresztes Fanni, Lienhardt Krisztina, Mlynarik Júlia, Mudra
András, Papp Dániel, Reichenbach Eszter, Skrodzki Szandra, Svarczné Micheller Erzsébet,
Szalai Bettina, Szomolányi Krisztina, Szöllősi Bianka, Terjék Dóra. Design és tördelés: Zisis
Christoforos. Felelős tanár: Koncz Levente. Nyomdai kivitelezés: OBR2000 Kft. Felelős
vezető: Kutrovich Zsolt. A címlapon: Az új ablakok. Fotó: Antal István (Óbuda újság).
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Krakkó
A krakkói töri tantúra már hagyománynak
számít iskolánkban, így minden évben a 12.
évfolyam diákjai ellátogathatnak Lengyelországba.

Jártunk a Fő téren, bementünk a waweli katedrálisba, és még a waweli sárkányt is láttuk,
ahogy tüzet okád a Visztula partján. A hó és a
lefagyott kezeink ellenére sem lankadt lelkesedésünk, bevásároltunk az egyik legfinomabb
lengyel karamellből (Krówka), és elindultunk
igazi úti célunk felé, Auschwitzba.

Csoportunk magyar idegenvezetést kapott. A
hölgy, aki körbevezetett minket, minden fontos tárgyra és tényre felhívta figyelmünket, így
teljes képet kaptunk a holokausztról. Ahogy
az „Arbeit macht frei” felirat alatt átmentünk,
érezhetően megváltozott az addigi örömteli
hangulat. Megrázó portéfotókat láttunk áldozatokról, az épületek különböző termeiben
pedig cipők, hajkefék, szemüvegek álltak halmokban. A gázkamrákat döbbenettel néztük,
hiszen száz év sem telt azóta, hogy ezekben
az épületekben emberek százezreit ölték meg.
Összeszorult gyomorral mentünk el Birkenauba (Auschwitz II, megsemmisítő tábor), ahol a
vasúti sín láttán szinte mindegyikünknek a töri
órákon vetített dokumentumfilmek jutottak
eszünkbe. Teljesen más mindezt élőben látni –
látni a mellékhelységet, a vékony szalmaréteggel borított padlót, ahol az emberek aludtak,
látni képeket arról, hogy egy zsidó ember milyen állapotban érkezett a táborba, és milyenben hagyta el… Szavakkal leírhatatlan, amit
ilyenkor az ember érez.
Harmadik nap már hazafelé tartottunk. Megálltunk a wieliczkai sóbányánál, ahol alagutak és
lépcsők vezettek minket a földalatti csodához.
Néhol még a falat is meg lehetett nyalni!
Utolsó megállónk a síugrásról híres Zakopane
volt, ahol szabadidőt kaptunk, hogy megebédeljünk, és lengyel füstölt sajtot vegyünk.
Fazekas tanárnő az út vége felé egy rövid kvízt
állított össze nekünk, így a tanultakat a fejünkben is összegezhettük. Szerencsére épségben
értünk haza.

beszámoló

November 11-én bőven az első óra előtt
gyülekeztünk az iskola előtt, az álmos diákokat kedvenc buszvezetőnk, Csaba üdvözölte.
Első nap Zólyom várát, Besztercebányát és
Árva várát látogattuk meg, idegenvezetőnk
Fazekas tanárnő volt, aki a hideg ellenére
is lelkesen, mindig mosolyogva mesélt a
nevezetességekről. Este, miután lepakoltunk
a városközponthoz közeli szállásunkon, Krakkó
belvárosába mentünk. Rengeteg érdekességet hallhattunk, az egy óra szabadidőben
pedig lengyel édességeket is kóstolhattunk.
Következő nap otthonos szállásunkat elhagyva
Krakkó nevezetes épületeit csodálhattuk meg.
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Mély nyomot hagyott bennünk ez a látogatás.
Egy nagyon jó közösség alakult ki. Fazekas
tanárnőnek ezúttal is szeretnénk megköszönni
a szervezésbe fektetett időt és energiát. Az út
maradandó emlékként fog élni bennünk.
Skrodzki Sandra (12.a)
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Részletkiegészítés

Árpád G

aléria

Gyulai Líviusz (1937- ), a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas grafikusművész. Főként könyvillusztrációkat és animációs filmeket, valamint ironizáló archaizáló tollrajzokat,
linómetszeteket, litográfiákat és rézkarcokat készít.
Nagymamák a tengerparton című metszetéről készített fénymásolat apró darabjait kapták meg rajzórán
a gyerekek. A feladat egy részlet továbbrajzolása volt, a kiinduló részlethez hasonló grafikai eszközzel,
szinte elrejtve a képben a részletet, bármilyen új témájú kép születhetett. A diákok nagyon ügyesen oldották meg a feladatot, alig lehet rátalálni rajzukon az eredeti elemekre.
„Utazóféle vagyok. De sosem csak átutazó. Arra vágyom – s tudom, e kívánságom mind elérhetetlenebb
–, hogy elidőzhessek egy-egy munkám világában, a képzelet számomra nagyon is valóságos színhelyén.”
(Gyulai Líviusz)
Svarczné Micheller Erzsébet

Reinhardt Bora (7.c)

Papp Nóra (7.b)

Németh Anna (7.a)

Gyulai Líviusz

Maricza Hanna (7.a)

Madácsi Krisztina (7.a)

Lepenye Gerda Angyalka (7.a)

Lehotay Lili (7.a)

Kozári Dominik (7.b)

Hegyesi Levente (7.b)

Balasi Borbála (7.b)

Adorjáni Gergely (7.b)

Wettstein Annamária (7.c)

