ÁRPÁD LAPOK
Az Árpád Gimnázium lapja
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„Ahol elnémul a szó, ott a hang beszél.”
(Ljudmila Ulickaja)

3800 karakter (szóközökkel együtt). Szerda,
este 7 óra 5 perc. Nem, az óra most váltott át
19:06-ra. Durván számítva még öt órád van a
lapzártáig. Az íróasztalodnál ülsz, a számítógép
képernyőjének idegen fénye világít a szemedbe.
Almát eszel. Elhúzod a függönyt, és az ablakon
keresztül bámulod a zuhogó esőt. Azon gondolkozol, miről írj cikket a júniusban megjelenő
Árpád Lapokba. Ez a 2016-17-es tanév utolsó
száma. Hogy megelőzd a bajt – ami két számmal ezelőtt már bekövetkezett –, gyorsan rákattintasz „mentés másként”-re. Most tartasz 588
karakternél, egész jól haladsz. Ezzel a – látszólag
semmit sem jelentő – mondattal máris valamivel
több az előbb említett szám. 19:19 – kisiskolás
szokáshoz híven kívánsz egyet... De még mindig
nem tudod, miről szóljon igazából a cikk. Azt
sem érted, miért haladsz ilyen lassan. Az is fél
óra volt, mire megtaláltad a címnek beillesztett
– szívedhez közel álló – idézetet.
Emlékeket keresel az iskolaújsággal kapcsolatban. Mikor hallottál róla először? A szóbeli
felvételi előtt olvasgattad. El is döntötted, egyszer majd írsz bele valamit. Csak ahhoz először
vegyenek fel a gimnáziumba. A gólyanapon
ismét rádköszön, de akkor nincs idő belenézni,
mindössze a színes borítóoldalra mosolyoghatsz vissza. A gólyatáborban lapozgathatod,
bár az nem az igazi... Aztán szeptemberben
jelentkezel a tanáraidnál, hogy a szerkesztőség
tagja lehess. Szívesen fogadnak. Pár nap múlva
megkapod az első e-mailt a feladatokról, melyre
egy, a gólyatáborról szóló írással válaszolsz. Később sem szeretnél állandó rovatot, elég, ha a
tanáraid aranyköpését néha elküldöd, és bizonyos iskolai eseményekről, amiken részt vettél,
írsz egy-egy cikket. Ezen kívül szívesen olvasod,
és az első szám képeiről próbálod memorizálni
legalább évfolyamtársaid nevét. Februárban
olyan elvetemült ötleted támad, hogy a síszünet (ezt a szót nem ismeri a Word, felveszed a
szótárba. Egyébként eddig kb. 1900 karakter a
cikk. Félig üres vagy félig teli a lap?) ...szóval a
síszünet egy napján mégis bejössz az iskolába,
osztogatod az Árpád Lapokat a felvételizőknek,
és próbálod megnyugtatni őket. Mindez neked
is nagyon jólesik, főleg akkor, amikor egy kislány
megkérdezi, hazavihetne-e egy újságot. Eltelik
még egy év. Néha gyűjtögeted az aranyköpé-

seket, alkalmanként írsz egy rövid cikket, azon is
gondolkozol, milyen új rovatot lehetne indítani.
Aztán a tanév végén, az újságot olvasva és egy
beszélgetés után hirtelen jött ötletből kutatsz
egy kicsit a választott témával kapcsolatban,
papírra – klaviatúrára – veted a gondolataidat,
megírsz egy irományt, beküldöd a pályázatra:
„az iskolaújság jelenleg 2. oldali vezércikkének”.
(2697 karakter.)
Igen. Valahogy így jutottál el odáig, hogy túlvagy
öt hosszabb cikk megírásán. Ezzel és a gyűjtőmunkával találtál, „kivégeztél” öt témát, ami
érdekelt, és tudtál róla határidőre, 3800 karakterben írni. Khm... a határidők. Habár igyekeztél,
azokat nem mindig sikerült betartani. Hányszor
szidtad magad, amiért önként vállaltad ezt a feladatot! És nem titkolod, már egy kicsit máshogy
tekintesz erre az egész folyamatra, mint ahogy
korábban elképzelted. De most, az utolsó cikket
írva rájössz, mennyi mindent köszönhetsz a Lapnak. Már nem azon gondolkozol, miről szóljon
a cikk, hanem azon, hogyan lehetne mindezt
megköszönni. A következőkhöz hasonló gondolatok fogalmazódnak meg benned:
„Tapasztalat, kitartás, új ötletek, próbálkozás,
motivációkeresés, kritikák. Hogyan köszönhetném meg ezeket úgy, hogy elkerüljek egy
sablonszöveget, a hollywoodi csöpögős happy
end-et? És mit üzenhetnék annak, aki jövőre
ugyanígy ül majd a számítógép előtt? Egyelőre
mindenkinek, aki olvasta, olvassa a cikkeket és
együttérez, elgondolkozik csetlő-botló gondolatkifejtéseimen, egyszerűen azt: Köszönöm.”
(Pontosan 3800 karakter – ezt a pár utolsó mondatot kivéve. Nem is hiszed el. Mosolyogsz.)
Mlynarik Julcsi (11.d)

A hónap fotója
Majd ha fagy
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A sorok közti tüzeléssel védekeznek a gyilkos áprilisi fagy ellen a franciaországi Chablisban, a burgundiai borvidék északi részén.

fotó

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

KÉP-MÁS

Májusban megjelent áprilisi számunkban kiszáradt rózsát
láthattatok.
Hát ez mi lehet?
fotó: Terjék Dóra (14.a)

KI EZ?

Előző számunkban megjelent képünkön Schelb Tamás tanár
úr gyermekkori fotója volt látható.
Hát ezen a képen ki lehet?

A hónap kérdése: Mit vársz legjobban a nyárban?
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Kérdezd másként

Kis Róbert tanár úr, igazgatóhelyettes

tanári interjú

– Hogyan került az Árpádba?
– Lassan 16 éve lesz ennek. Már nem dolgozik
itt az a kolléganő, akit hosszabb ideig helyettesítenem kellett. Egy volt árpádos évfolyamtársam hívott föl, hogy ő szívesen elvállalná az
óráit, de nem az összeset. Nekem volt kedvem
beszállni, úgyhogy az invitálására igent mondtam. Aztán itt ragadtam.
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– Hogyan lett igazgatóhelyettes?
– Nagyon egyszerűen: Gyimesi igazgató úr
2011 tavaszán megkérdezte, hogy nem akarok-e igazgatóhelyettes lenni, én pedig örömmel elfogadtam a felkérést. Nem akarok tréfát
űzni ebből, de körübelül tényleg így történt.
Akkoriban az iskola szerkezete némi átalakuláson ment keresztül: előtte hosszú ideig
csak egy igazgatóhelyettes kellett, de akkortól
szükség volt még egyre.
– Miért pont a biosz és kémia szakokat
választotta?
– Igazából leginkább tanítani akartam egész
kisgyerekkorom óta, így eleinte másodlagos
volt, hogy milyen szakra megyek. Elég korán
nyilvánvalóvá vált azért, hogy valamilyen természettudományi tantárgyat fogok választani,
mivel gyerekkoromban sok természettudományi témájú könyvet olvastam. Valahogy ez
szűkült aztán le a kémiára és a biológiára, amit
nem is bántam meg.

– Ha nem lehetne tanár, akkor milyen más
munkaterületen tudná elképzelni magát?
– Első helyen említeném az orvosi hivatást.
Ugyan ez gimnazista koromban nem jutott
eszembe, de később felmerült bennem, hogy
milyen jó is lehetne orvosnak lenni. De ez azért
nem azt jelenti, hogy lecserélném a mostani
munkámat az orvosi hivatásra.
– A tanár úrnak a periódusos rendszerből
melyik elem a kedvence és miért?
– Most hirtelen a jódot említeném. Nagyon
szép, ezüstösen csillogó szilárd anyag, ugyanakkor ha egy kicsit megmelegítjük, akkor lila
gőzök formájában szublimál. Aztán az is érdekes, hogy attól függően, hogy milyen oldószerben oldjuk föl, más és más színe van oldott
állapotban. Ráadásul fertőtlenítő hatása miatt
igen széles körben elterjedt, hasznos anyag.

– Milyen zenét hallgat a tanár úr?
– A nagy kedvenceim a 80-as évek magyar és
külföldi könnyűzenéi. Ezen kívül szeretem még
a dzsesszt, annak szinte minden válfaját.
– Ha a mai zenék közül kellene választania?
– Régebben igen naprakész voltam az aktuális
zenei kínálatot illetően, tisztában voltam az új
együttesekkel, zeneszámokkal. Aztán valamiért ez négy-öt éve megszakadt, azóta már csak
„régi” zenét hallgatok.
– Milyen sorozatokat vagy filmeket néz szívesen?
– A 60-as, 70-es, 80-as évek magyar filmjei tetszenek leginkább. Tudom, van velük szemben
egy olyan kritika, hogy képi világukat tekintve
és dramaturgiailag elavultak, túllépett rajtuk a
kor, de ezzel együtt én nagyon szívesen nézem
ezeket a filmeket. Azoknak, akik már éltek a

„Hogy találkozzak a spancijaimmal.” (Csót)
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– A tanár úr inkább Mulder vagy Scully bőrébe bújna?
– Én talán inkább Scullyt választanám, mert
természettudományi szakosként én is többnyire racionális szempontból közelítem meg a
problémákat, ahogyan Scully ügynök is, szemben Mulderrel, aki viszont nyitott mindenféle
paranormális jelenség iránt.
– Ha a tanár úr egy dolgot megváltoztathatna a múltjában, mi lenne az?
– Azt hiszem, hogy nem változatnék meg semmit sem, mert bár természetesen előfordul,
hogy valamit utólag másként csinálnék, aztán

tanári interjú

rendszerváltás előtti időkben, ezt a korszakot jól felidézik, de sok mindent elmondanak
azoknak is, akik akkor még nem, vagy már csak
a vége felé éltek. Én ez utóbbi kategóriába
tartozom, az 1980-as években voltam gyerek.
A sorozatok közül – lehet, hogy ezt egy kicsit
szégyellhetném bevallani – nagyon szeretem
például az X-aktákat. Tisztában vagyok persze
vele, hogy mindaz, ami ott látható vagy hallható, természettudományos szempontból általában megmosolyogtató, de mégis nagyon
izgalmasak a szereplők, az epizódok. Talán
még a 24 című, igencsak sok évadot megélt
sorozatot tudnám említeni: bármikor be lehet
kapcsolódni a sorozatba, és szinte minden
másodpercében fenn tudja tartani az érdeklődést.

a dolgok általában végül mégis a
kerülnek. Végzetes, visszafordíthatatlanul rossz
döntést nem hoztam még az életemben, azt
hiszem.
– Melyik az a három tulajdonság, amely a tanár úr
szerint mindenkiben meg kellene, hogy legyen?
– Első helyen említeném talán a másik ember
tiszteletét. Borzasztóan idegesít, amikor
olyan emberekkel találkozom, akik valamilyen
szándékos lépésükkel vagy gondatlanságukkal más emberek munkáját és erőfeszítéseit
tönkreteszik. A másik fontos tulajdonság szerintem az igényesség. Legyünk önmagunk
iránt igényesek – mások iránt is persze, de
elsősorban magunkkal szemben. Ha valamit
meg tudunk egy fél órával hosszabb munkával
egy picit jobban csinálni (említhetném például az órarendet, amit évek óta javarészben én
szoktam elkészíteni), akkor szánjuk rá azt a fél
órát. Nem lesz soha semmi tökéletes, de legalább egy picit közelebb lesz a tökéleteshez.
A harmadik tulajdonság pedig a humor. Ha
nem lenne humor, akkor bármilyen tökéletesen felépülő világban élnénk is, gyakorlatilag
minden mihaszna lenne, mert mégiscsak ez az,
ami feldobja a mindennapjainkat, ami nagyon
sokszor átsegít a nehéz helyzeteken.
– Ha egy lakatlan szigetre kerülne, mely
három dolgot vinné magával?
– Mindenféleképpen magammal vinném a
feleségemet: nélküle semmiképp sem érezném teljesnek az életet. Biztos, hogy vinnék
magammal sok-sok zenét, és magammal vinném még a telefonomat is, hisz az nagyon sok
szempontból megkönnyíti a mindennapokat,
talán még egy lakatlan szigeten is. Persze,
meglehet, hogy a zenék is a telefonon lennének, így akkor három helyett csak két dolgot
kellene magammal vinnem…

Mesi, Sárgarózsa (10.c)

„A maratonokat...a sorozatmaratonokat.” (Livnyó)
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Gombár

válogatás

Nagyon nehéz feladat röviden összefoglalni az
egész Gombár-élményt, hiszen az előadást több
hónapnyi készülődés előzte meg. 		
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Az első szövegpróbánkon mindannyian nagyon
izgatottak voltunk, és lelkes naivitással vágtunk
bele a feladatba, aminek kezdetben csak a vidám oldalát fogtuk fel. Örültünk, hogy szerda
reggelenként még egy kicsit pihenhettünk tánc
és dráma órán, sokat nevettünk a vicces jeleneteinken, és élveztük, ahogy szépen lassan igazi
színdarab alakult az egymás után felolvasott
mondatokból. Aztán ahogy teltek a hetek, kezdtük megérteni, mekkora felelősség is egy ilyen
előadás. Már nemcsak az számított, hogy élvezzük, amit csinálunk, hanem folyamatosan fejleszteni kellett önmagunkat, és le kellett győznünk
minden gátlásunkat.
A Gombár közeledtével nőtt a stressz,
és ez nem csak rajtunk, gyerekeken,
de felkészítőnkön,
Lőrincz Andrea tanárnőn is észrevehető volt. Nem a
győzelemre hajtottunk, ettől függetlenül persze eljátszottunk a gondolattal,
hogy milyen is lenne
nyerni.
Az előadás napján szinte tapintható volt a feszültség az osztályteremben, és izgatottságunk
a tetőfokára hágott a tanórák végeztével. Felnyaláboltuk a hatalmas, kellékekkel és jelmezekkel megpakolt szatyrokat, és ki gyalogszerrel, ki
kocsival ment át a helyszínként szolgáló Óbudai
Kulturális Központba. Nem kellett hozzá sok

„A sok alvást.” (Mormota)

idő, hogy az öltözőnek szánt apró helyiségben
káosz alakuljon ki: alig fértünk el, és mindössze
egyetlen függöny választott el minket egy másik osztály öltözőjétől. Ez, illetve a szülők és más
vendégek megérkezése nem sokat könnyített

lelkiállapotunkon. Végül nagy sokára elkezdődött az első színdarab, amit a 7. c osztály adott
elő. Az évfolyamtársainknak szóló taps alatt mi
elindultunk a díszletekért, és amint felmehettünk
a színpadra, elkezdtünk pakolni. Nagyon kevés
idő állt rendelkezésünkre, szerencsére viszont
nem felejtettünk el semmit a helyére rakni, és
mire a nézőtér elcsendesedett, mindannyian
a helyünkön várakoztunk. A legtöbbünk izgulása akkor kezdett elmúlni, mikor karaktereink
bőrébe bújva játszani kezdhettünk, ám a valódi
fellélegzés természetesen csak az előadás befejeztekor jött el. Engem innentől kezdve már nem
is nagyon foglalkoztatott az eredmény, ettől függetlenül nagyon örültem a különdíjamnak és az
osztálytársaim kitüntetéseinek is. A legfőbb díjat
(a legjobb színdarabért járót) is mi kaptuk meg,
ami hatalmas ujjongást váltott ki mindannyiunkból. Egy emberként pattantunk fel a székünkből
és kezdtünk tapsolni, miközben fokozatosan értettük meg, hogy ez mit is jelent.
Sikerült bebizonyítani saját magunk számára,
hogy megérte az a rengeteg gyakorlás, és képesek vagyunk igazi közösségként dolgozni.

Járai Luca (7.a)

Indiai csereprogram
Idén április 23-tól május 2-ig egy, talán Magyarországon is ritkaságszámba menő programban
vehettünk részt, indiai cserediákokat fogadtunk
a békásmegyeri Veres Péter Gimnáziummal közösen. 10 indiai diák és 2 tanár érkezett hozzánk
az Új Delhiben lévő St. Mark’s Senior Secondary
Schoolból.

A kulturális csere része volt, hogy néhány szót
megtanuljunk egymás anyanyelvéből is: namaste = helló; hanji = igen; na = nem; achha = OK;
kurta = tunika; khakhra = fűszeres, csípős vékony
tallér; paneer = sajt, túró; baliyan = fülbevaló;
chup rahe = maradj csöndben; main tumse pyar
karti hu = szeretlek; gaana = zene; dhanywaad =
köszönöm; alvida = szia (búcsúzáskor); chalo =
gyerünk, menjünk.
Az együtt töltött idő olyan intenzív volt, hogy

mind nyelvi szempontból, mind emberileg nagyon sokat tanultunk egymástól. A búcsú pillanatait látva biztos vagyok benne, hogy életre
szóló barátságok is köttettek. A folytatás decemberben lesz, amikor a magyar diákok utaznak 10
napra Delhibe, találkoznak indiai „szüleikkel”,
és megismerkednek a St Mark’s gimnáziummal.
Reméljük, másoknak is lesz lehetőségük ilyen és
ehhez hasonló élményekkel gazdagodni, és sikerül tartós kapcsolatot kiépíteni az iskolával.

„Azt, hogy nagyobb életkedvem legyen.” (xoxo)

beszámoló

A program elsődleges célja egymás kultúrájának
megismerése volt, ezért a tevékenységeket úgy
válogattuk össze, hogy kultúránk minden szeletéből kapjanak ízelítőt vendégeink. Volt kézműves foglalkozás, melynek keretében mindenki
elkészíthette saját díszítésű cserépedényét,
sütöttünk és megettünk 20 rúd rétest (10 túrósat, 10 almásat), városnéző túrán ismerkedtünk
Budapest történetével, voltunk a Parlamentben, majd bejártuk mindkét iskolát a pincétől
a padlásig. Indiai táncot tanultunk és magyar
néptáncot tanítottunk, megnéztük az állatkertet,
és hajóztunk a Dunán. Csütörtökön és pénteken
elhagytuk Budapestet: Szentendrére és Esztergomba látogattunk. Az szentendrei látogatás
minden érzékszervre hatott: a marcipán múzeumban megcsodáltuk az elképesztően aprólékos marcipán szobrokat, de meg is kóstolhattuk
a szobrok alapanyagát. Ebédre lángost és fagyit
ettünk, majd a Skanzenben az Észak-magyarországi lakáskultúrával, életmóddal és szokásokkal
ismerkedtünk. Esztergomban az idő nem volt
kegyes hozzánk, hideg is volt és az eső is esett,
ezért hiába másztunk föl a több száz lépcsőfokon
a bazilika kupolájának legtetejébe, az orrunkig
sem láttunk. Ebéd után a Duna Múzeumban egy
vizes terepasztalon szimulálhattuk a különböző
típusú kutak, gátak, zsilipek, tölcsérek és örvények működését, egészen addig, míg mindenki
csurom vizes nem lett. A hosszú hétvége a családoké volt, mindenki maga dönthette el, hova
viszi az indiai „lányát”.
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Aranyköpések

„Azt mondták nekem, hogy elizolálnak valahova mélyen, és akkor majd úgy hangicsálok, ahogy
akarok.” (Orosz Erzsébet)
„Na, de bocikáim! Mit akartok ti itt?... Érettségizni? Hagyjuk már...” (Varga Júlia)
„Az olyan irtózatosan büdös, hogy ha moly lennék, én be se repülnék abba a kabátba!”
(Gärtner István)
„Azok a drága cápicáim!” (Sziliné Dienes Irén)
„Hiába csukom be az ajtót, nem kintről jön a zaj. Nyisd ki az ablakot, hátha bejön egy kis csend.”
(Sztojcsevné Fekete Mária)
Tanár: „Olyan az alakja, mint egy fánk, de ha félbevágod, akkor babapiskóta.” Diák: „Most babapiskóta vagy fánk?” Tanár: „Hát, mindkettő. Ez nehéz ilyen konyhanyelven.” (Tarlós Péter)
„Most ne zavarjanak, mert különben lefagyok, mint a Windows.” (Zarándy Kata)
Diák: „Nem erre gondoltam, Tanár Úr!” Tanár: „De, erre gondoltál!” (dr. Mezei István)

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

!

válogatás

Matektábor
mérték össze a csapatok a tudásukat, habár ez

Április 8-9-10 matektábor!
Nagyon megörültünk a hírnek, amikor meghirdették a tábort. Annak pedig különösen, hogy
ez a hétvége mindannyiunknak szabad volt.
Szombat reggel indultunk a Nyugati-pályaudvarról, vonattal Ceglédre, ahol a ceglédfürdői
diáktáborban szálltunk meg. A szállással minden rendben volt (átlagos diákszálló jellegű
volt), bár kicsit zsúfoltak voltak a szobák.

Érkezés utána tanárok által tartott, kb. 1 órás
foglalkozáson vettünk részt (ez így volt minden
délelőtt). Ezek nagyon izgalmasak voltak, bár a
szép, napos, tavaszias idő néha megnehezítette az odafigyelést. Ezután vegyes csapatokba
osztottak bennünket 7-10. osztályig, és a 11.esek által tartott akadályversenyen vettünk
részt. A viszonylag sok szabadidőben beszélgettünk, társasoztunk, nevettünk, de minden
nap végére kellemesen elfáradtunk.
Második nap délután Meszlényi tanárnővel
kézműves foglalkozás következett, ahol főként
geometriai alakzatokat hímeztünk. Este pedig
szintén a 11.-esek által rendezett vetélkedőn
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„A szülinapomat.” (Avicii)

esetben nem a matematikai tudásunkat tesztelték. Zenefelismerés, mennyiségtippelés,
megtörtént vagy meg nem történt választásos
teszteket kellet kitölteni. A nap végét egy licitálásos játék zárta, ami beleszámított a csapatverseny eredményébe.

Az utolsó nap sokat frizbiztünk Zombori Anna
tanárnőnek köszönhetően. Mások a közeli termálfürdőben lazítottak. A rengeteg féle sport,
játéklehetőségek, foglalkozások között mindenki megtalálta a neki tetszőt. Mindenkinek
ajánljuk a matektábort, akit érdekel a matek,
és egy nagyon-nagyon jó hétvégét szeretne
eltölteni a barátaival együtt. Ha esetleg valakit
ezek érdekelnének, a tanárok sokkal lazábbak
és ,,jófejebbek”, mint a suliban, nincs korlátozva a telefonhasználat, sőt wifi is volt az egész
tábor területén. Összességében mindannyiunknak nagyon tetszett a tábor.
Benedek Eszter, Nagy Eszter, Takács Maja (9.b)

Viccek
Az alábbi történet (állítólag) a Koppenhágai
Egyetemen esett meg, egy fizika vizsgán.
A vizsgakérdés így hangzott: „Írja le, hogyan
mérhető meg egy felhőkarcoló magassága
egy barométer segítségével!”
Az egyik hallgató válasza ez volt: „Fogsz egy
hosszú kötelet, rákötöd a barométer tetejére,
majd a barométert lelógatod a földig. A kötél
hosszúságának és a barométer magasságának
összege megegyezik a felhőkarcoló magasságával.”

nyékának hosszát, és aránypárok segítségével
kiszámíthatjuk a magasságát is.
De ha nagyon tudományosak akarunk lenni,
akkor egy rövid zsinórt kötve a barométerre,
ingaként használhatjuk azt. A földön és a tetőn
megmérve a gravitációs erőt, a T = 2π x négyzetgyök (1/g) képlettel kiszámíthatjuk a kért
magasság értékét.
Vagy ha esetleg a felhőkarcoló rendelkezik
tűzlétrával, akkor megmérhetjük, hogy az a barométer hosszánál hányszor magasabb, majd
a barométert megmérve egyszerű szorzással
megkapjuk a kívánt eredményt.
De ha Ön az unalmas, bevett módszerre kíváncsi, akkor a barométert a légnyomás mérésére
használva, a földön és a tetőn mérhető nyomás különbözetéből is megállapítható a felhőkarcoló magassága. Egy millibar légnyomás
különbség egy láb magasságnak felel meg.
Tudja, itt az egyetemen mindig arra buzdítanak bennünket, hogy próbáljunk eredeti módszereket kidolgozni, ezért kétségtelenül a legjobb módszer a felhőkarcoló magasságának
megállapítására az, ha a hónunk alá csapjuk a
barométert, bekopogunk a portáshoz, és azt
mondjuk neki: „Ha megmondod, milyen magas ez az épület, neked adom ezt a szép új
barométert!”
(Ezt a renitens diákot Niels Bohr-nak hívták, és
ő a mai napig az egyetlen fizikai Nobel-díjas
dán fizikus.)

viccek

Ez az eredeti magyarázat azonban a vizsgáztatót meglehetősen feldühítette, így a vizsga
nem sikerült. A diák azonban nem hagyta magát, mivel szerinte a válasza abszolút helyes
volt. Az egyetem vezetősége így kijelölt egy
független tanárt, aki megállapította, hogy bár
a válasz helyes volt, ám semmiféle fizikai ismeretet nem tükrözött. A probléma megoldására
behívatta magához a hallgatót, és hat percet
adott neki arra, hogy szóban bebizonyítsa,
birtokában van a szükséges fizikai alapismereteknek.
A diák öt percig szótlanul ült, a homlokát ráncolva gondolkodott. A vizsgabiztos figyelmeztette, hogy vészesen fogy az idő. A diák ekkor
megszólalt, és megjegyezte, hogy annyiféle
magyarázatot tud, hogy nem tudja kiválasztani, melyiket is adja elő. A biztos nógatására
aztán belekezdett:
– Nos, az első ötletem az, hogy megfogjuk a
barométert, felmegyünk a felhőkarcoló tetejére, és ledobjuk onnan. Mérjük a földet éréséig
eltelt időt, majd a kérdéses magasságot kiszámítjuk a h = 0,5g x t négyzet képlettel. Viszont
ez a módszer nem túl szerencsés a barométer
szempontjából.
Vagy abban az esetben, ha süt a nap, megmérhetjük a barométer magasságát és az ár-
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nyékát. Ezután megmérjük a felhőkarcoló ár-

Nyelvi sarok

Customer: Excuse me, will my hamburger be long?
Waiter: No, sir, it’ll be round.
Customer: Waiter, call the manager. I
can’t eat this terrible food.
Waiter: There’s no point, sir. He won’t
eat it either.

„A nyaralás lehetőségét. A kikapcsolódást. Mindent, ami a nyárban jó.”
(Csokonaicsei)
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Ifjú Tehetségek
Sipőcz András, Sipi

beszámoló

Sipőcz András, iskolánk legnagyobb követő táborával rendelkező videósa. Elég
magas népszerűségre mászott fel rövid
idő alatt. Lelkesen válaszolt a kérdéseimre
hobbijával kapcsolatban.
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– Mikor kezdted a videózást? És mióta csinálod komolyabban?
– 12 éves korom óta próbálkozom amatőr szinten. Komolyabban 15 évesen kezdtem el vele
foglalkozni, aktívabban feltölteni a videókat.
– Milyen indíttatásból kezdtél el épp a videózással foglalkozni?
– 10-11 évesen elkezdtem nézni a YouTube-ot,
és érdekelt, hogy hogyan vágják a videókat,
hogy lehet bele szöveget tenni, ilyesmik. Amikor
édesapámnál rákérdeztem erre, megmutatta a
megoldást: Windows Movie Maker. Sokat néztem tutorial videókat a szerkesztéshez, később
hobbimmá vált ez az egész.
– Honnan merítesz ötleteket a videók témájához?
– Teljesen véletlenszerű. Általában angol videósok ihletik a videóimat, de nincs konkrét forrás.
– A családod hogyan áll a hobbidhoz?
– Összességében támogatnak. Kedves édesapám szereti erőltetni az ötleteit, de imádja, amit
csinálok. Édesanyám azt se tudja, mit jelent a
feliratkozás, a húgaim pedig előszeretettel szerepelgetnek a videóimban.
– Mikor kezdett fellendülni a követőidnek
a száma?
– November közepén körülbelül 3000 feliratkozó
alatt voltam. Addig egy hosszú út vezetett. Aztán
feltöltöttem az első dalszöveg átverés videómat,
onnan kezdve 2-3 hónap alatt 20 000-re gyarapodott a követőim száma.
– Mi az oka a hajszíned állandó változásának?
– Feltűnési viszketegség.
– Mi a célod a videózással?
– Már nincs konkrét célom. Eddig voltak feliratkozó számok, pl. 100, 1000, 10 000, de rájöttem,
hogy nem ezeket kell szem előtt tartani. Szeretném szeretni, amit csinálok, és ez eddig sikerül is.
Ha majd nem szeretem, abbahagyom.
– Mi lesz, ha felvesznek a Színművészetire?
– Hűha! Nehéz kérdés... Fogalmam sincs. Remélem, folytathatom majd. De ez legyen a legnagyobb probléma!

„Hogy elkezdődjön.” (Brékó)

– Vannak rajongóid?
– Vannak, és imádom őket. Nagyon meg tudják
tölteni az embert pozitív energiákkal.
– Hallottam a közönségtalálkozóról. Hogy
sikerült?
– Nem egy volt már. Konkrétan a legutóbbi jól
sikerült, sokan jöttek, ráadásul vidéken volt.
– Volt egy jelölésed a videós gálán. Milyen
érzés volt, hogy részt vehettél egy nevesebb videókkal kapcsolatos díjátadón?
– Rendkívül megtisztelő, hogy kaptam meghívást. Összességében egy nagyon jó program
volt.
– Ez volt az első jelölésed?
– Nem ez volt az első alkalom. Sőt, 2016-ban én
kaptam meg az „Év videósa” díjat egy online
magazintól, a „Jövő reménysége” kategóriában.
– Üzennél még valamit a követőidnek?
– Kövessétek ezt a palit!

Annuska

Fortocska (форточка) – ablakocska
A Transzszibériai expressz

A 100 évvel ezelőtt épült Transzszibériai expresszt
(Транссибирская магистраль или «Транссиб»)
ma a Föld leghosszabb vasútvonalaként tartják
számon. A kivételes hosszúságú vasúti pálya földünk egyik legismertebb közlekedési útvonala.
Hossza mintegy 10 000 km, s ennek csak 20 százaléka húzódik az európai kontinensen. A vasútvonal 16 folyót keresztez – például Volga (Волга),
Ob (Обь), Jenyiszej (Енисей), Amur (Амур) – és
körülbelül 100 városon halad át – néhány közülük
Jekatyerinburg (Екатеринбург), Novoszibirszk
(Новосибирск) és Irkutszk (Иркутск).
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Bajkál-tó jegére is kibővítették a pályáját: a vasúti
kocsikat lovakkal húzták át a befagyott tavon.
A vonatok Moszkvától Vlagyivosztokig közlekednek. Az utazóknak szokatlan helyzetekkel kell
szembenézniük az út alatt. Ha kedvünk támad
ehhez a kalandhoz, akkor mélyen a zsebünkbe
kell nyúlni, és szükségünk lesz egy legalább kéthetes szabadságra is.

Hádersprung Barna és Czájder Dániel
(9.a)

válogatás

Az építkezést, melyet II. Miklós cár kezdeményezett (1891), a távoli Vlagyivosztokban
(Владивосток) kezdték el, és sok áldozattal,
nagy nehézségek árán sikerült befejezni (1905).
Az elkészült vasutat később hadicikkek szállítására is használták. A japán-orosz háború idején a

Könyvajánló
Leah Scheier: Csak a te hangodat hallom
„Mindig annak a könnyebb, aki elmegy.”
„…nincs semmi, ami félelmetesebb lenne a tudatlanságnál.”
Manapság a könyvek háttérbe szorulnak, többen
kényelmesebbnek tarják, ha munka vagy iskola
után leülnek a kanapéra, és megnéznek egy jó
filmet. Bár ebben a rovatban eddig csak filmajánló jelent meg, az év utolsó számában jöjjön egy
kis változatosság: könyvajánló. Hamarosan itt
a nyár, a kötelező olvasmányok mellett néha jól
esik kikapcsolódni, és valami mást olvasni. Talán
kevesen ismeritek Leah Scheiert, a Secret Letters
és a Csak a te hangodat hallom című könyv szerzőjét. Ebben a cikkben az írónő utóbbi könyve
kerül középpontba.
Miután a gimnazista April Wesley legjobb barátnője átiratkozik egy puccos magániskolába,
a lány egyedül érzi magát. A magántanulóvá
válásért folytatott harcát édesanyja minden alkalommal megvétózza, így Aprilnek végül mu-

száj megjelennie iskolája tanévnyitóján, hogy elkezdhesse a tízedik
osztályt. Mindent megváltoztat,
amikor Jonah, a titokzatos természetű, tehetséges festő fiú beteszi
a lábát az osztályba, és leül a lány
előtti padba. Hamarosan egymásra
találnak. Kapcsolatuk egy tipikus
diákszerelemnek tűnhet, pedig a két kamasznak
nem mindennapi megpróbáltatásokon kell keresztülmennie. April minden maradék energiáját
a zongorázásba fekteti, hogy Jonahhal együtt
egy művészeti iskolába jelentkezzenek, de egyelőre a jövő kilátástalannak tűnik. A könyv lelkileg
igen megrázó, szomorú mű, de ugyanakkor egy
csodálatos történet két fiatalról, akik mindvégig
kitartanak egymás mellett.

Wicked

„A kötetlenséget és a szabadságot várom. Meg persze, hogy lássam a
Harcsaládot.” (Harcsapa)
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Hat évem az Árpádban

beszámoló

Még ma is pontosan emlékszem arra a napra –
szinte pontosan hat éve történt – mikor apa egy
nekem címzett levéllel a kezében jött haza. Az
Árpádból érkezett a levél, mindannyian tudtuk,
mivel kapcsolatban írnak. A kérdés már csak az
volt, hogy jó vagy rossz hírt rejteget-e a lezárt boríték. „Örömmel értesítem Önöket...” ezekkel a
sorokkal kezdődik a levél, amit most kezemben
tartok. A következő sorok így hangoznak: „Remélem, hogy a jövőben mindkettőnk döntése
helyesnek bizonyul...”.

Elgondolkodtató, hogy mennyire hosszú idő hat
év. Ennyi idő alatt iskoláskorú gyermekké cseperedik egy újszülött. Hat év alatt meg lehet szerezni egy, vagy akár két diplomát is! Illetve hat évet
kell Szentpéterváron az Ermitázsban töltenünk,
ha minden képet csupán fél percig kívánunk
csodálni.

Első árpádos évünkben hirtelen nagyon sok új
ember vett körül minket. Az osztálytársakkal már
egy gólyatábort megéltünk együtt, de az összes
tanárunk és az iskola felsőbb éves tanulói teljesen ismeretlenek voltak. Nekem akkor még egy
új közösségbe való beilleszkedés nagy kihívást
jelentett. Új közösségként nemcsak az osztályra
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gondolhatunk, hanem fontos megemlíteni szívem egyik csücskét is, a DiákTanácsot. Már 8.
osztályos tanulóként is tagja voltam, de igazán
aktívan 9. évemtől tevékenykedtem munkájában. Ez a közösség rengeteg szereteted adott
nekem, és a sok fárasztó szerdai napon mindig
az tartotta bennem a lelket, hogy mindjárt jön a
DT megbeszélés a 8. órában. Legtöbbször haza
sem akartunk menni gyűlés után, csak ültünk lent
a szobában, és egy kellemes beszélgetés mellett kipihentük a nap fáradalmait. És most eljött
az utolsó DT... Hatalmas könnycseppekkel és
hosszú ölelésekkel búcsúztunk el egymástól. Köszönjük Nektek azt a csodálatos éneket, amivel
búcsúztattatok bennünket, végzősöket. Ebben a
közösségben mindannyian számtalan új barátra
leltünk, és rengeteg emléket szereztünk együtt a
közös munka során!

„A Balcsit.” (Kidy)

Az iskola számos remek programmal állt a rendelkezésünkre, hogy ne legyenek olyan szürkék
a hétköznapok. Én igyekeztem az évek során
mindenhol ott lenni, mindenből kivenni a részem. Szüleim néha viccesen mondták is: „Nélküled meg sem rendezik!” Meleg szívvel ajánlom mindegyiket, kiemelten a DT által szervezett
programokat. A részvétellel rengeteg emléket
szerezhetünk, és olykor akár Sport csokival is
megajándékoznak minket.
...Eltelt hat év! És most hihetetlennek tűnik a
gimnázium végének közelsége. Mindig azt mondogattuk: „Messze van még az érettségi!”. Aztán most hirtelen belecsöppentünk a közepébe.
Eljön a ballagás is, amit idén egy új szemszögből
élhetünk át. Korábban az osztálytermek feldíszítése után vártuk az éneklő ballagókat, akik virágcsokrokkal a kezükben átvonultak termünkön.

Voltak szomorú pillanatok is, mikor egy jó barátot kellett búcsúztatni. Idén viszont minden más
lesz. Mi leszünk azok a bizonyos ballagók!

...Az én döntésem helyesnek bizonyult! Egy
percre sem bántam meg, hogy az Árpád Gimnáziumba jelentkeztem hat évvel ezelőtt. Nagyon
hálás vagyok mindenért! Remélem Önök – akik
a sok felvételiző közül engem választottak – sem
bánták meg döntésüket, és évek múlva is büszkén fognak rám emlékezni!

Keresztes Fanni, 12.a osztályos tanuló

beszámoló

A buzogányozás meghatározó élménye volt árpádos életemnek. Öt éven át aktív részese voltam egy csoda születésének. Emlékszem, mikor
hetedikesként az első esti próbámon voltam. Beálltunk a helyünkre, és felkapcsolódtak a fények!
Ragyogó szemekkel, ámuldozva csodáltam a körülöttem keringő fénycsíkokat, és elmondhatatlanul boldog voltam, hogy én is hozzájárulhatok
ehhez a varázslatos jelenethez. A „massza” és a
gyakorlat alatt is rendszeresen körbenéztem, és
próbáltam minden pillanatot elraktározni. Ezek
az emlékképek és a buzogányozás felemelő
érzése még sokáig élénken fog élni bennem!
Most eljött a 12. év, és idén Nekünk szól a buzogányozás! Hogy történhetett ez? Hiszen tavaly
még én is ott voltam a fekete ruhába öltözött lányok között, akik a hidegtől vagy az izgalomtól
remegve várták, hogy a végzősök levonuljanak.
És emlékszem, hogy tavaly mennyire zokogtunk,
hogy az volt az utolsó, hogy vége lett!
És eljött a ballagás napja is! Már a csütörtöki
bolondballagás is annyira furcsa volt. Tényleg mi
ballagunk? Aztán megszólalt a csengő, és virágcsokrokkal a kezünkben, énekelve elindultunk.
Ahogy haladtunk végig a termeken, annyi szere-
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tetet kaptam, ami egyszerűen felfoghatatlan volt
számomra. Rengeteg mosolygós arccal találkoztam, akik virággal vártak. Az iskolából kiérve
a lányok gyorsan lecserélték magas sarkú cipőiket, megkaptuk szüleinktől a meleg kabátot, az
esernyőt, és én személy szerint a virágaim felét
rábíztam anyukámra. A ceremónia felétől eleredt
az eső, mintha dézsából öntötték volna, de én
ezzel együtt is ezt egy csodálatos ballagásnak
könyvelem el. Sőt, az esőtől talán mindenkinek
még emlékezetesebb lesz ez az este.

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 10-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.

„Suli alól való mentességeket és a fesztiválokat.” (Hikori)
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Skócia – Mozaik

beszámoló

Amszterdam az a hely, amit nehezen tud
megunni az ember, bár az állandó nyüzsgés
és a tömeg miatt azt gondolnánk, hogy fárasztó ez a miliő, de mégis inkább energizáló. A
városban sok neves múzeum (Van Gogh, Rijks)
található, amikbe ha lehetőségünk adódik,
érdemes ellátogatni. Amit idén a legjobban
élveztem, az a gracht-okon való bő egyórás
hajókázás, mely egyben városnézés is volt.
Ami még pozitív dologként ért, az a hollandok
majdnem tökéletes angoltudása és kedvessége volt. (Fekete Anna, 11.a)

Bamburgh Castle: Utazásunk során megtekintettük a Skócia észak-keleti csücskében
álló csodálatos Bamburgh Castle-t. Több híres
filmjelenetet vettek fel falai között, például
a Macbeth újabb és régebbi változatát is. A
kastély körbejárása után lesétálhattunk a tengerpartra, ahol a jobbnál jobb profilképek is
elkészülhettek. (Reichenbach Eszter, 11.a)

Saint Andrews: Utazásunk során ellátogattunk
Saint Andrews-ba, ami egy tengerparti kisváros. Voltunk a régi temetőkertjében is, ahol a
templomtoronyból csodás kilátás tárult elénk.
Innen beláthattuk a homokos tengerpartot és
az egész környéket. Az egyeteméről híres vá-
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rosban, a North Point Cafe-ban ismerkedett
meg Kate Middleton és William herceg. Ezen
kívül itt található a környék legjobb Fish and
Chips-e, amit az egyetem gyönyörű kertjében fogyasztottunk el. Az igazi fish and chips
zsemlemorzsa nélküli panírozott tőkehalból
(cod) vagy foltos tőkehalból (haddock) készül.
Az egyetemi város étterme (Cromars) nagyon
környezettudatos, fenntartható halászatból
származó halakból készíti ételeit. (Bajmóci Vivien, 11.a és Lampek Lívia, 11.d)

A skóciai kirándulás során családoknál szálltunk meg Rosslyn-ban és környékén. A hos�szabb buszutak után jó volt esténként igazi
ágyban elnyújtózni, és meleg ételt enni vacsorára. Nagyon érdekes volt néhány nap erejéig
betekintést nyerni a skót emberek mindennapjaiba, beszélgetni velük. Ez szintén okozott
egy pár örömteli pillanatot, mert az én tapasztalatom szerint az ottani emberek nem csak
végtelenül barátságosak, de nagyon mókás a
skót akcentusuk, amivel ők tisztában is vannak.
Vannak, akik kifejezetten jó kapcsolatot alakítottak ki fogadó családjaikkal, mások kevésbé
– de az biztos, hogy mindenki megtapasztalt
valami újat. (Pál Elza, 11.a)
Ha Skóciára gondolunk, akkor biztosan mondhatom, hogy a skót duda az első képek között
lesz, amik megjelennek lelki szemeink előtt.
De azon kívül, hogy hogyan néz ki, és hogy milyen a hangja, nem sokat tudunk róla. Például
ha azon gondolkozol, hogy nekiállsz megtanulni játszani rajta, fel kell készülj rá, hogy naponta legfeljebb 25 percet játszhatsz rajta hallásvédő használata mellett, ha nem akarsz
halláskárosodást szenvedni. Ugyanis a rendes

„Utazást, haverokkal lógást és alvást.” (Dani)

katedrálisa, amelynek építése a XII. századra
nyúlik vissza. Az évszázadok során több bővítésen esett át, majd a XIV. században egyszer
leégett, így az eredeti szerkezetből kevés maradt meg. Ami azonban megkülönbözteti ezt a
katedrálist a többi vallási épülettől Skóciában,
az a XX. században hozzáépült Bogáncs Rend
kápolnája. A rend eredeti alapításának dátuma
1687 volt. Eredetileg maximum tizenkét férfitagból állhatott, amelyet később kibővítettek
tizenhatra női tagokkal kiegészülve. A bejutás
szigorúan meghívásos alapon működik, és ezt
csak a mindenkori brit uralkodó küldheti ki.
Címerük Skócia egyik nemzeti jelképe: a bogáncs – innen a nevük is. Ünnepi öltözékük
egy zöld köpenyből, egy fekete kalapból és
egy aranyláncból áll, amin egy bogáncsvirág
található. Tagjai egytől egyig fontos közéleti
személyek, mint például II. Erzsébet királyné.
A rend mind a mai napig aktívan működik, és
Nagy Britannia második legfontosabb lovagrendjeként tartják számon. (Könczöl Bence,
11.a)

beszámoló

skót duda hangereje elérheti akár egy felszálló
repülőgép hajtóművének hangerejét is. Szóval
dudás karrieredet inkább ne egy panellakásban kezdd! Másik érdekesség, hogy ezek a
fúvós hangszerek nem igazán hangolhatóak
egymáshoz, innen is ered a mondás, hogy két
dudás nem fér meg egy csárdában. (Mázsár
Botond, 11.a)
Skócia tele van gyönyörű, régi kastélyokkal,
templomokkal és romokkal. Ezekhez pedig
természetesen szellemek is járnak. Utunk
során bárhol jártunk, mindig megtudhattuk,
hogy éppen minek vagy kinek a szellemére
számíthatunk. Őszinte sajnálatomra azonban
nem találkoztunk sem fejetlen dobossal, sem
élve elégetett arisztokratanővel, de még egy
kedves segítőkész szerzetessel sem futottunk
össze. Talán legközelebb! (Pap Rebeka, 11.d)
A Végzet Kövét (Stone of Scones), avagy
Koronázó Követ évszázadok óta a skót királyok
koronázásához használják. 1296-ban I. Eduárd
angol király hadizsákmányként elvitte, és beépítette az angol trón alá. Ezen a széken koronázták meg az angol uralkodókat. 1328-ban
egy szerződés szerint már vissza kellett volna
szolgáltatniuk a skótoknak, de erre hivatalosan
csak 1996-ban került sor. A legenda szerint végül nem az eredeti követ kapták vissza, de ez
a mai napig rejtély. Ki hiszi, ki nem, mindenki
járjon utána! (Balogh Bettina, 11.d)
Sírig tartó kutyahűség: Greyfriars Bobby, az
edinburgh-i legenda. Bobby egy sky terrier fajtájú kutya volt, aki 1856-ban került gazdájához,
John Grey-hez. A férfi a kutyát munkája miatt
vette magához, mert éjszakánként Edinburgh
utcáin kellett járőröznie. Két év múlva John
meghalt, de Bobby a gazdája sírja mellett maradt élete végéig. Miután Bobby elpusztult,
gazdájától nem messze temették el. A hűséges kutya sírja a mai napig megtekinthető a
helyi templom előtt. (Mester Barbara, 11.d)
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Nessie: A vizekben gazdag Skócia rengeteg
tóval rendelkezik, s szinte mindegyiknek van
saját szörnye. Ki tudja miért, de a leghíresebb
közülük Loch Ness és szörnye: Nessie. A szörny
létezését sem bebizonyítani, sem cáfolni nem
tudták, mivel hiába minden modern technika,
a tó sötét vize és iszapos alja örökös fejtörést
jelent az emberek számára. A szörnyet mind a
mai napig keresik, ennek egyik oka a Daily Mail
által a szörny fejére kitűzött „díj”, melyet bárki megkaphat egy olyan kép, videó vagy más
felvétel bemutatásával, mely kétségek nélkül
bizonyítja a szörny létezését. (Illyés Dóra, 11.d)
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„Valós-én” és „virtuális-én”

Árpád G

aléria

Virtuális környezetbeli reprezentációnkat – avatárjainkat – a digitális technológia következmények nélküli elemének
tarthatjuk. Erről beszélgettünk az óra elején. A gyerekek véleménye szerint is, az adott
közegben befolyásolhatják gondolkodásunkat, magatartásunkat az online megjelenések különböző
formái. Amikor belépünk egy virtuális környezetbe, elvileg bárkivé – bármely karakterré – válhatunk.
A feladathoz egy arc sablonos, szinte kifejezéstelen vázlatát fénymásolaton kapták meg a gyerekek,
amit színezéssel tovább rajzolhattak. A hetedikesek a játék lehetőségét látták a feladatban, és többet
foglalkoztak a virtuális kép megalkotásával, amihez jelképeket használtak leginkább, és csak kevesen
maradtak reális (kicsit mégis más) megoldásnál.
Svarczné Micheller Erzsébet
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