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Egységben az erő

Telihold van. Farkasüvöltés veri fel az erdő 
csendjét. Egy bika fekszik a falka mellett, 
szarván a vértől átázott, széttépett falkavezér-
rel. Nézzük meg a nem mindennapi vadásza-
tot, hogy tanulságokat vonjunk le belőle. Az 
egész délután kezdődött.
Éhes a falka. A nap lemenő fénye aranyba 
vonja a fák csúcsait, sejtelmes fényt bocsátva 
a fenyőerdő sűrűjébe. Mindannyian izgatot-
tan várják a közös vadászatot, ami összehoz-
za őket, és ami csak akkor lehet sikeres, ha 
együtt tudnak dolgozni.
Napnyugta után indulnak neki a prérinek 
ügetésben, az élen a falkavezérrel. Szarvast 
akarnak ejteni. Azonban ijesztő illatot hoz 
magával a szél. Egy nagy bika járt itt néhány 
órával ezelőtt, de magányosan. Ez merész 
tervet vet fel a falkavezér fejében. A nyomot 
követve befutnak az erdőbe. A bika legtöbb 
esetben ember közelségét jelenti, viszont 
csak a prérin vezetik a cowboyok a csordát. 
Ez itt bizonyára egy elkóborolt állat, akinek 
minden erejére szüksége lesz, ha nem akar 
veszteni. Egy kifejlett bikát megtámadni nem 
gyerekjáték, és komoly veszélyeket rejt. Ere-
jével csak a bölény ereje vetekszik, amit a far-
kas szinte sosem vesz célpontnak. Nem adja 
olcsón az életét. De a farkasok csak egy má-
sik állat életének véget vetve juthatnak éle-
lemhez és erőhöz, egyszóval élethez.
Kitartó futásuk során már elég közel értek 
kiszemelt áldozatukhoz. Lassítanak, de a szél 
a bikának kedvez, így amikor meglátják, a 
bika már talpon van, és minden erejét latba 
vetve nekilódul. A falka utána. A farkasok 
csoportokra bomlanak az ősi vadásztörvény 
szerint, és rohannak a kiszemelt áldozat felé. 
Két csapat nyomul előre jobb és bal oldalon, 
ezzel körbefogva a bikát. A falkavezér, miután 
a jobb szárny – amelyet ő vezet – körülbelül 
száz méterrel megelőzte a bikát, elvágja az 
áldozat útját elölről, így nem hagyva menekü-
lési útvonalat a bika számára. Az áldozat körül 
szorul a hurok. Tizenhét farkas veszi körül a 
szerencsétlen állatot.

De még nem támadnak. A bika nem bírja to-
vább, ki akar törni a gyűrűből. Leszegett fejjel 
indul rohamra, azonban abban a pillanatban 
oldalról öt farkas veti rá magát a dühös állat-
ra. Az a fejét hirtelen oldalra kapja, és véget 
vet két rosszul érkezett fiatal farkas életének. 
Erre mindenki ráugrik. Ekkor a leleményes 
állat meghempergődzik, ami minden farkast 
ugrásra késztet, viszont a torkához – ha csak 
néhány másodpercre is – hozzá lehet férni. 
A falkavezér végzi el a végzetes harapást, 
azonban nem ugrik el, és ezért életével kell fi-
zetnie. A bika utolsó erejével egy halálos dö-
féssel kifordítja a harcost a bőréből, de meg-
botlik, ereje már fogytán. Mielőtt a hullát egy 
fához vághatná, összeesik, és elindul a vérpa-
tak a nyakából. A szarván a falkavezér felté-
pett hasából kiálló bordák mentén lecsorgó 
vér egyesül a másik gyilkos vérével. A falka új 
vezetője már büszkén áll a tetem mellett, és 
társait nézni. A falkavezér feladata, hogy óvja 
a falkát. Ő ennek eleget fog tenni. Panaszos 
vonyítást küld a Hold felé, amelybe társai is 
bekapcsolódnak, mintha még beszélni akar-
nának azokkal, akikkel már nem lehet.
A vadászat gyilkosság, de életet ad. Ölni kell, 
hogy enni tudjanak a farkasok. A bika hősi-
esen állta a sarat, hatalmas ereje nemhiába 
készteti óvatosságra a ragadozókat, azonban 
a túlerővel szemben nem volt sok esélye. 
Bátor küzdelméről mi is példát vehetünk, vi-
gyázva arra, hogy ne kerüljünk földre, vagyis 
nem mutassuk meg gyenge pontjainkat az 
ellenségnek. Viszont minden kétséget kizár, 
hogy olykor hasznosabb, ha többen vagyunk, 
mint a farkasok: egy olyan feladatot, amivel 
egyedül boldogulni nagyon nehéz lenne, 
csapatmunkával könnyebben megoldha-
tunk. Persze csak akkor, ha jó vezetője van a 
csapatnak – mint a falkavezér –, és a csapat 
minden tagja kiveszi a részét a munkából, ami 
győzelemre vezethet.

Horváth Ármin (9.a)
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A hónap kérdése: Melyik volt a kedvenc éved, és miért?

A hónap fotója
Közvetlen tengerparti járat

KÉP-MÁS
Előző számunkban egy, a dunaújvárosi vaskohóban 
védőfelszerelésben dolgozó munkást láthattatok. 

Hát ez mi lehet?

fotó: Tárnok Emese (11.a)

KI EZ?
Decemberi számunkban megjelent képünkön Kárpáti Attila 
tanár úr gyermekkori fotója volt látható. 

Hát ezen a képen ki lehet?

Letért a kifutópályáról és kis híján a Fekete-tengerbe csúszott a Pegasus Airlines egy 
Boeing gépe január elején a törökországi Trabzonban. A 162 utast épségben kimen-

tették. A gépet azóta kiemelték.
Ebbe a rovatba is küldhettek különleges, érdekes, szép fotókat! 



Kérdezd másként
Zarándy Kata tanárnő

– Hogyan került az Árpádba?
– Már a gyakorlatomat is itt végeztem. A 
véletlen ugyanis úgy hozta, hogy az esküvőm 
előtt Meszlényi tanárnő lányával egy helyre 
jártunk jegyesokatásra. Ő is idejárt, és mesél-
te, hogy az Árpád milyen jó gimnázium. Ezért 
kértem, hogy itt végezhessem a féléves taní-
tási gyakorlatomat. Szerencsére januárban úgy 
búcsúztam az iskolától, hogy tudtam, ide jövök 
vissza tanítani.

– Mi motiválta arra, hogy tanár legyen?
– Már nagyon régóta tanár akartam lenni. Egy-
részt az anyukám is tanár, másrészt már általá-
nos iskola óta vonzott ez a pálya, de ami miatt 
végül tanár lettem, az az, hogy bár német 
tagozatos voltam a gimnáziumban, a német- 
órákat nem szerettem, és üres perceimben 
azon gondolkoztam, hogy hogyan lehetne az 
órákat élvezhetőbbé tenni. Így lettem tanár 
végül.
– Miért ezeket a szakokat választotta?
– Eredetileg magyar és német szakos tanár 
akartam lenni, de aztán az érettségi előtt 
annyit kellett magyarra tanulni, hogy úgy dön-
töttem, hogy elég lesz az, amit német és angol 
irodalomból kell az egyetemen hallgatnom, és 
így végül a nyelveket választottam.
– Hogyan tanult meg ennyi nyelven?
– Kéttannyelvű általános iskolába jártam, itt 
kezdtem a németet. Aztán a Berzsenyiben 
nyelvi tagozaton tanultam tovább, ahol emelt 
óraszámban tanultunk angolt és németet is. 

A harmadik nyelvem az olasz, azt viszont az 
anyukámtól tanultam: gyakorlatilag minden 
délután tanultunk egy fél órát. Végül ez olyan 
sikeres volt, hogy később az egyetemen is 
folytattam az olaszt, és megszereztem felsőfo-
kú nyelvvizsgát is.

– Milyen hobbijai vannak?
– Sok mindent csinálok szívesen, de leginkább 
lustálkodni szeretek. :) Szívesen nézek filmeket 
és sorozatokat is, de azért szoktam kirándulni 
is, és nagyon szeretem a képzőművészetet. Ha 
megyünk nyaralni, akkor ahhoz igazítjuk az úti 
célt, hogy van-e ott egy jó múzeum.
– Milyen könyveket olvas a tanárnő?
– Könyvet igazából már régebben olvastam, 
mostanában főleg hangoskönyveket hallga-
tok. Műfajilag nagyon szeretem a disztópiákat. 
Legutoljára hangoskönyvként A szolgálólány 
meséjét hallgattam meg, ami nagyon tetszett.
– Ha nem taníthatna, akkor mivel foglakoz-
na?
– Szívesen lennék tárlatvezető. Szívesen tanul-
nék még többet a festészetről, és szívesen 
mesélnék róla másoknak.
– Van-e olyan tantárgy, aminek szerepelnie 
kéne az órarendben, de most nincs benne?
– Szerintem nagyon hasznos lenne a háztar-
tástan. Például ahol főzhetnek a diákok, vagy 
mosási, tisztítási technikákat lehetne meg-

2018
02

4

ta
ná

ri 
in

te
rjú

„Életem első éve... Akkoriból semmilyen rossz emlékem sincsen.” (Lali)



tanulni. Amikor elköltöztem otthonról, nagy 
hasznát vettem volna, ha ismerek pár praktikát.
– Ha szerepelhetne egy sorozatban, az 
milyen típusú lenne?
– Egy történelmi sorozatban nagyon szívesen 
szerepelnék, a szép kosztümök miatt. Lehet 
ez egy barokk-kori történet, lehet a 30-as vagy 
akár az 50-es, 60-as években játszódó sorozat 
is.

– Ha lehetne egy szuperereje, mi lenne az?
– Az egyik kedvenc sorozatom az Avatar, min-
dig is a vízhajlító szerettem volna lenni, a vizet 
szeretném tudni manipulálni.
– Miért pont a vizet?
– Egyrészt a sorozatban ők a pozitívabb sze-

replők, másrészt meg az mindenhol meg-
található, és a valóságban is szeretem a 
vizet.
– Ha pénztől függetlenül eljuthatna vala-
hova, akkor hova utazna el?
– Az egyik kedvenc helyem, ahova nagyon szí-
vesen elmennék, Kamcsatka Oroszországban. 
Még középiskolás koromban olvastam egy 
érdekes cikket az ottani gejzírekről. Azóta ez 
egy nagy álom.
– Ha egy lakatlan szigetre kerülne, mely 
három dolgot vinné magával?
– Egy csillagtérképet, mert ott biztos végre 
lenne időm arra, hogy megismerjem a csil-
lagképeket. Biztosan magammal vinnék egy 
búvárszemüveget, és olvasnivalót vagy egy 
íróeszközt és papírokat.
– Esetleg írna is egy könyvet a tanárnő?
– Hát, ha lakatlan szigeten lennék, akkor bizto-
san. De ameddig nem kell ott élnem, inkább 
csak élvezem azt, amit mások már megírtak.

Mesi, Sárgarózsa (11.c)
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„A 8. osztály, mert ott pont belejöttem az Árpadba, és már az osztály is nagyon jó volt.” 
(Xplosion)

Irodalom
A magyar óra kreativitást serkentő hatására született Paul Verlaine: Őszi chanson című versé-
nek alábbi parafrázisa a tizenkettedikesek életérzéseiről, a névtelenség homályába burkolózni 
kívánó szerző(k) tollából.

Paul Verlaine: Őszi chanson

Ősz húrja zsong,
Jajong, busong 

A tájon, 
S ont monoton 
Bút konokon 

És fájón.

S én csüggeteg, 
Halvány beteg, 

Míg éjfél 
Kong, csak sírok, 

S elém a sok 
Tűnt kéj kél.

Óh, múlni már, 
Ősz! hullni már 

Eresszél! 
Mint holt avart, 

Mit felkavart 
A rossz szél... 

Őszi chanson

Ősz húrja zsong,
Jajong, busong 

A diák, 
S ont monoton 

Tananyagot konokon 
A tanár.

S én csüggeteg, 
Halvány gyerek, 

Míg éjfél 
Kong, csak sírok, 

S asztalomon 
Füzeteim nézem.

Óh, múlni már, 
Iskola! ballagni már 

Eresszél! 
Mint radírmorzsát, 
Mit ma elsöpört
A fáradt kéz...



(legalsó sor) Izsáné D
eák M

ária, M
olnárné Vám

os Katalin, dr. Széllné H
ajdú Indira, Sziliné D

ienes Irén, Á
cs Im

ola, Kám
án Veronika, Vargáné Szukics Sarolta, 

M
eszlényiné Róka Á

gnes, N
em

ecskóné Szabó Zsuzsanna, Zom
bori A

nna; (2. sor) Tam
ásné H

antos G
abriella (ig.h.), N

yeste Katalin, dr. Tüdős Éva, Ó
nodi 

Lívia, Lőrincz A
ndrea, Pápai Éva, Zarándy Kata, M

óczárné Köves Eszter, Svarczné M
icheller Erzsébet, Pogányné M

iskolczi Enikő, Rónyai Tünde, Feketéné 
Kovács A

nikó, B
erecz József, M

iklós Zoltán; (3. sor) B
elley Kinga, A

ntal István, B
lum

enau-Szabó Zsuzsanna, Sim
on Péter, G

yanó Éva, Lienhardt Krisztina, 
M

olnár Ildikó, G
yim

esi Róbert (ig.), Koncz Levente (ig.h.), C
sernus M

agdolna, N
agy B

oglárka, Kocsis Á
gnes, Sztojcsevné Fekete M

ária, Kovácsné Keszléri 
Erzsébet, dr. N

ánay M
ihály; (legfelső sor) Kovácsik A

ntal, C
zinki József, Kárpáti A

ttila, Szám
adó László, G

ärtner István, C
sősz D

ániel, Kürtösi B
alázs, Kis 

Róbert (ig.h.), Schelb Tam
ás, C

siba Zsolt. H
iányzik a képről: B

éla Krisztina, B
esnyőné Titter B

eáta, B
uncsák Piroska, C

sorbáné Tóth Irén, Fekete A
ndrea, 

Jász B
orbála, Jüling Erika, Kéri A

ndrás, Kézér Ildikó, Kőrösm
ezei Sarolta, Kőváriné dr. Fülöp Katalin, Kúnné Kocsis Erzsébet, M

agyar M
argit, N

agy A
ttila, 

O
rosz Erzsébet, Rom

hányi A
ndrás, Szebenyi Katalin, dr. Szendi Em

m
a, Tajtiné Váradi Em

őke, Tallár Tam
ás, Tarlós Péter, dr. Vajda István, Varga Júlia.
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„Az első ovis évem volt az, mert akkor még nem tudtam, milyen világban is élünk.” 
(Csilla)
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Adománygyűjtés 2017
Az ötlet, hogy rendezzünk valamiféle ese-
ményt az Árpádban, amely összehozza az is-
kola közösségét, emellett valódi tartalommal 
is bír, december elején merült fel. Az, hogy a 
rendezvény formája adománygyűjtés lesz, a 
kezdetektől vitán felül állt, ám kereteinek ki-
dolgozása a program előtti este is folyt.
Az osztályon belül óriási volt a lelkesedés, 
hiszen jót tenni minden árpádos szeret, gon-
doltuk, hogy a mi feladatunk a megfelelő tá-
jékoztatás, a körülmények biztosítása és a kel-
lemes légkör megteremtése lesz. A tanárokkal 
és a vezetőséggel való egyeztetés után – ami 
rendkívül gördülékenyen ment – megkezdőd-
hettek a munkálatok. Osztályon belül szétosz-
tottuk a fő feladatokat. Többek között legfon-
tosabbnak tartottuk a hatékony marketinget, 
közösségi oldalakon és plakátokon is hirdettük 
az adománygyűjtés létét, célját és menetét.

Az emberek reakciója az általam vártnál is tá-
mogatóbb volt, innentől viszont nem maradt 
kétség afelől, hogy ha mi nem tesszük bele a 
szívünket a rendezésbe, a gyűjtés hamar ko-
molytalanná és kellemetlenné válhat.
De nem vált. Szerencsére időben megkezdtük 
a terem átrendezését, díszítését. Senki nem 
felejtette otthon a sütiket, így a jó kedv már 
biztosított volt. Az első óra kicsöngetésének 
pillanatában elindult a zene a földszinten, a 

forró tea gőzölgött, a sütemények pedig alig 
várták, hogy megérkezzenek az első adomá-
nyozók. Akik meg is érkeztek, ráadásul olyan 
sokan tolongtak a terem előtt, hogy hamar 
egyértelművé vált az is, hogy a tervezett két 

segítő a folyosón nem fogja tudni átvenni a  
felajánlásokat. A számukat előbb négyre, vé-
gül nyolcra kellett emelnünk, és a tervezett 

három szünet helyett a 
készleteink erejéig vár-
tuk az adakozókat. 
Véleményem szerint az 
ötlet remekül bevált, az 
Árpád Gimnázium tanári 
kara és diáksága össze-
sen 155 000 Ft-ot gyűj-
tött össze, mely messze 
felülmúlta elvárásainkat. 
Az összeget a Dévai 
Szent Ferenc Alapít-
ványnak ajánlottuk fel, 
akik Erdélyben élő, ne-
héz sorsú magyar gyer-
mekeket támogatnak. 
A szervező 12.b osztály 
és magam nevében is 

hálás vagyok mindenkinek, aki részt vett az 
adománygyűjtésen, és támogatott minket 
a program megszervezésében, lebonyolítá-
sában. Reméljük, az esemény a következő 
tanévben megismétlődik, majd tíz évvel ké-
sőbb állíthatjuk: hagyományt teremtettünk az 
amúgy is rengeteg hagyománnyal rendelkező 
Árpádban. 

Fazekas Levente (12.b)
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Küldjetek sok-sok aranyköpést, ebből él ez a rovat!
Jöhetnek az első emeleti postaládánkba vagy az arpadlapok@gmail.com címre! !

Aranyköpések
„Négy perc van még hátra. Illetve, ha föntről nézem a mutatót, csak három.” (Tarlós Péter)
(tananyag jegyzetelése közben) „Figyelem ám, hogy csak fiktív írás zajlik!” (Jász Borbála)
Tanár: „Jaj, Mátéka, téged minden nap laposra kellene verni.” Diák (nem Máté): „Megoldható.” 
(Sziliné Dienes Irén)
„Ennyi éves koromban tudtam olvasni! Nem voltam csodagyerek!” (Gärtner István)
„Lídia, a hátizsákodban viszed az alt szólamot, tokkal-vonóval.” (Orosz Erzsébet)
Tanár: „Ki is megy orvosira?” Diák: „Irodalom fakton, Tanárnő?” (Feketéné Kovács Anikó)
(Krakkóban) „Ha alaposan megnézzük a csapadék állagát, megállapíthatjuk, hogy havaseső van. 
Nem véletlenül írtam a tájékoztatóra, hogy sapka, kesztyű, sál. A konklúzió tehát: Vargának min-
dig igaza van!” (Varga Júlia)
„Van egy jó és egy rossz hírem. A jó az, hogy ma lesz matek. A rossz az, hogy csak 45 percig.” 
(Czinki József)
„Te idefigyelj, belelépek a szádba!” (Lőrincz Andrea)
„Az ember bélcsatornája 8-9 méter hosszú, és nyilván azért van belédhajtogatva, hogy ne húzd 
magad után.” (Tarlós Péter)
Diák: „A tanárnő a főgyökér, mi meg a mellékgyökerek!” Tanár: „Jól van, megegyeztünk!” (Szi-
liné Dienes Irén)
Tanár: „Félek.” Diák: „Én is félhetek?” Tanár: „Igen, az ingyen van.” (Gärtner István)

Fortocska (форточка) – ablakocska
Az oroszok már az űrben vannak!

1957-ben sikerült elsőként a szovjet Szputnyik-1 
műholdnak (ld. a képen) Föld körüli pályára áll-
nia. Bár az első állat-
csoport egy csapat 
muslica volt 1947-
ben, a szovjetek az 
első sikeres küldetés 
után egy hónappal 
már a Szputnyik-2 
műholdat küldték 
Föld körüli pályára. 
Azonban ennek már 
legénysége is volt, mégpedig Lajka kutya, aki 
egy kóbor kutyából lett űrutazó, és több szobor, 
illetve postabélyeg alakjában láthatjuk viszont.
1952 szeptemberében a Luna-2 űrszonda más-
fél nap utazás után becsapódott a Hold felszí-
nébe, viszont sok értékes információt gyűjtött 
be a Holdról. Az első embert, Jurij Gagarint 
1961-ben lőtték fel a Vosztok-1 űrhajóval, ő si-
keresen vissza is tért a Földre. 1965-ben a Vosz-
hod-2 űrhajóról Alekszej Leonov tette meg 
az első űrsétát, 13 percet töltött a világűrben, 
és több mint 28 000 km-t utazott a Föld körül.  

Több kutatást is végeztek a szovjet, majd később 
orosz tudósok, azonban a 15 éves Mir űrállomás 
(1986-2001) leszerelésével ez a tevékenység szin-
te teljesen megszűnt. Több rekordot is elértek 
az orosz űrutazók: Valerij Poljakov 437 nappal 
a leghosszabb ideig tartózkodott megszakítás 
nélkül az űrben, Gennady Padalka pedig 879 
nappal tartja a rekordot az összesen űrben töltött 
idővel, amit 5 küldetés alatt teljesített.

Tyoda (Márkus Mátyás, 9.d)

„A 11. osztály, mert nem volt több földrajz órám.” (A 12. évfolyam büszke diákja) 
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Viccek
Egy egyetemi kreatív író osztály házi fela-
data az volt, hogy írjanak egy rövid érteke-
zést, ami az alábbi elemeket tartalmazza:
1. Vallás, 2. Királyság, 3. Szex, 4. Rejtély.
A díjnyertes esszé ez volt:
„Úristen! – mondta a királynő. – Terhes 
vagyok! De vajon kitől?”

A székelyek és a kínaiak csatában állnak. 
A császári követ átmegy a magyarokhoz, s 
megkérdi, hányan vannak.
– 1500 vagyunk, mind vérre éhesek. És ti 
hányan vagytok?
– Egy millióan – válaszol a követ.
– Hú, kapitány úr, nagy baj van – mondja 
a székely. – Hová fogjuk ezt a sok halottat 
eltemetni?

– Doktor úr! Nagyon hullik a hajam! Mit 
tud ajánlani, hogy megmaradjon?
– Egy papírdobozhoz mit szólna?

Kohnnak megdöglik a lova. Gondolja, 
hogy behozza az árát. Bemegy a kocsmá-
ba és elkiáltja magát: 
– Száz forint a sorsjegy, a főnyeremény 
egy ló!
Hamar össze is gyűlik az új lóra való, aztán 
kisorsolja a nyertes parasztot. Odamen-
nek az állathoz, de az atyafi látja, hogy a 
ló már nem él.

– Hé, Kohn, hát ez a ló döglött!
– Tényleg, bocs, itt a százasod.
– És a többiek?
– Mit törődsz velük, ők nem nyertek!

Nyelvi sarok
Jack and Max are walking from religious 
service. Jack wonders whether it would 
be all right to smoke while praying.
Max replies, „Why don't you ask the 
Priest?”
So Jack goes up to the Priest and asks, 
„Father, may I smoke while I pray?”
The Priest replies, „No, my son, you 
may not! That's utter disrespect to our 
religion.”
Jack goes back to his friend and tells 
him what the good Priest told him.
Max says, „I'm not surprised. You asked 
the wrong question. Let me try.”
And so Max goes up to the Priest 
and asks, „Father, may I pray while I 
smoke?”
To which the Priest eagerly replies, „By 
all means, my son. By all means. You can 
always pray whenever you want to.”

Der alte Herr zeigt dem Kontrolleur in 
der Straßenbahn seine Fahrkarte.
„Aber das ist ja eine Kinderkarte!”
„Da können sie ja sehen, wie lange ich 
auf die Bahn warten musste!”

„Amikor az Árpádba jöttem. Kappa.” (Leggings)
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„2016, mert akkor már jobban beleláttam a dolgokba.” (Felfalusi Évi)

Ifjú Tehetségek
Sumicz Benedek

A januári interjút Sumicz Benedekkel (11.d), a 
kajak nagy szerelmesével készítettem. 

– Mikor kezdtél kajakozni?
– 2013-ban kezdtem kajakozni, előtte hat évig 
kézilabdáztam. Sajnos az orvosom megítélése 
szerint túl nagy volt a szemem dioptriája, így nem 
javasolta, hogy folytassam a kézilabdát. Ezután 
kezdtem el kajakozni. A testvérem már régebb 
óta űzte a sportágat, és idővel nagyon megtet-
szett.

– Ha jól tudom, versenyzel is. Mikor kezdtél 
versenyekre járni?
– Igen, versenyzem. Sosem gondoltam volna, 
hogy egyszer kajakos versenyző lesz belőlem, 
hiszen a kezdeteknél kényszersportnak éltem 
meg. Ma már nagyon örülök, hogy ezt választot-
tam, nem is tudnám máshogy elképzelni a min-
dennapjaimat. Hetente 6-szor, 7-szer megyek 
edzésre. Sikerült annyira belemélyednem, hogy 
motiváltnak éreztem magam arra, hogy elkezd-
jek versenyezni. Eleinte nagyon nehéz volt, talán 
két év után lehetett igazán versenyzői szintnek 
nevezni, tehát 2015 óta.

– Válogatott vagy? Egyéniben versenyzel?
– Sokat gondolkodtam a válogatottban való 
versenyzésről. Az rengeteg edzés, a suliban sem 

tudnék olyan szinten teljesíteni. Valójában nem 
vonzott és nem is vonz annyira. Egyéniben és 
mellette párosban is versenyzem.
– Milyen versenyeken szoktatok részt venni?
– Nálunk a szezon nyáron kezdődik. Van többféle 
maratoni verseny itthon és Bécsben is, melyek 
már tavasszal elkezdődnek. Igazán fontos ver-
seny az évben 5-6 van. Az országos, a budapesti 
bajnokság, két válogató, egy maraton, és egy év 
végi keretfeltöltő válogató verseny. 
– Milyen eredményeket értél el ezeken a 
versenyeken?
– Tavaly párosban 500 méteren első helyezést 
értünk a budapesti bajnokságon, az országoson 
pedig váltóban a 2. helyet sikerült megcsípnünk. 

– Említetted, hogy télen alapozó edzései-
tek vannak. Mit szoktatok csinálni ezeken az 
edzéseken?
– Hetente 3-4-szor megyünk kondiba, ez termé-
szetesen a reggeleket is érinti. Ezen kívül futunk, 
elég sokat, különböző résztávokat, és termé-
szetesen úszunk. A tavasz közeledtével már ER-
GO-zni is szoktunk („ergométeres” szárazföldi 
edzés).
– Hogy tervezed, folytatod a későbbi években 
is?
– Mindenképpen csinálom, ameddig csak lehet, 
versenyzés nélkül is, ha kell. Nyáron szerintem 
abszolút a legjobb sport, amit el lehet képzelni. 
Az ember a természetben van, a víz közelében. 
Természetesen versenyezni is szeretnék, amíg 
rendesen tudom csinálni a suli mellett. 
– Esetleg van még valami gondolat, ami 
felmerült benned a beszélgetés közben?
– Én nagyon örülnék, ha a gyerekeim is majd ezt 
a sportágat folytatnák. Nem fogom őket kény-
szeríteni semmire, vagy elérhetetlen elvárásokat 
kitűzni eléjük, de azért nem lenne rossz. 

Annuska
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„2014. Kaptam egy 5 kg-s Nutellát. Meg is ettem. Na jó, 2017 nálam mindent vitt, 
rengeteg helyre eljutottam.” (Ötvös Betti)

Akikre büszkék vagyunk
Folytatás az előző számból.
MATEMATIKA: OKTV (III. kategória, speciá-
lis matematika tagozatosok) holtversenyben 
37. helyezett Marozsák Tóbiás (11.b), valamint 
Márkus Tamás és Szondy Dániel (12.b). Varga 
Tamás matematikaverseny 20. helyezett Szalai 
Henrietta (7.b), 45. helyezett Mohay Lili, 21. 
helyezett Peőcz Richárd, 27. helyezett Virág 
Levente (8.b), 31. helyezett Tóth Gellért (8.b). 
Zrínyi Ilona matematikaverseny 13. helyezett 
Szalay Bence (12.b), 28. helyezett Marozsák 
Tóbiás (11.b), 37. helyezett Rassai Erik (8.b). 
Kenguru matematikaversen 4. helyezett Ko-
vács Boldizsár (10.b), 4. helyezett Szalay-Tóth 
Gábor (9.b), 6. helyezett Gosztonyi Zsombor 
(9.b), 7. helyezett Marozsák Tóbiás (11.b), 9. 
helyezett Szalay Bence (12.b), 16. helyezett 
Virág Levente (8.b). Bolyai matematika csa-
patverseny 2. helyezett a Nabla nevű csa-
pat: Erdélyi Dominik, Marozsák Tóbiás, Szalai 
László és Varga Levente (11.b), 18. helyezett a 
Pitagoreusok nevű csapat: Di Giovanni Ben-
ce, Kirchhof Barna, Rassai Erik és Tóth Gellért 
(8.b). A Kalmár László matematikaverseny 
országos döntőjébe jutott Peőcz Richárd (8.b). 
Izsák Imre Gyula komplex természettudo-

mányi verseny (matematika, fizika, informa-
tika) összetettben 6. helyezett Marozsák Tó-
biás (11.b), 12. helyezett Szalay Bence (12.b). 
Abacus matematikai lapok pontverseny 2. 
helyezett Virág Levente (8.b), 3. helyezett Izsa 
Regina (8.b), 9. helyezett Tóth Gellért (8.b), 10. 
helyezett Mohay Lili (7.b), 16. helyezett Kozári 
Dominik (7.b), 19. helyezett Bánó Bulcsú (7.b). 
Középiskolai Matematikai Lapok (KöMaL) 
pontverseny 14. helyezett Virág Levente 
(8.b). Felkészítő tanárok: Besnyőné Titter Be-
áta, Czinki József, Kézér Ildikó, Koncz Leven-
te, Meszlényiné Róka Ágnes, dr. Mezei István, 
Számadó László, Sztojcsevné Fekete Mária és 
dr. Vajda István.
TÖRTÉNELEM: Nagy Imre és kora történel-
mi emlékverseny 3. helyezett a 12.c csapata: 
Pálinkás Nikolett, Schieszl Evelin és Szipszer 
Fanni. Ozirisz földjén történelemverseny 3. 
helyezett a 7.a csapata: Füleki Regina, Gábeli 
Gréta, Gonda Sára, Kovács Róza, Kuzma Lili, 
Marozsák Hédi, Szilágyi Berill, Takács Emese, 
Veress Viktória, Veress Vivien. Felkészítő taná-
rok: Nánay Mihály, dr. Szendi Emma, Simon 
Péter és Svarczné Micheller Erzsébet.

Condensed English
The Carnival

The Carnival (Farsang) history came from Italy, 
Venice and spread all over the world. The Festi-
val starts at Epiphany (7th of January) and finishes 
at Shrove Tuesday. In these days the tradition is 
the following: people eat and drink a lot, make 
parties and feel themselves happy. The last three 

days, people organize a big carnival march. They 
wear beautiful and funny costumes. In Hungary 
the inhabitants of Mohács organize the so called 
Busójárás.

Bundik Barbara, Botyánszki Anna, Garadnai 
Réka (9.c)
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A 12.c Erdélyben
Az utolsó közös utunk együtt, mint 12.c osztály, 
Erdélybe vezetett. Szili tanárnő mindig Tündér-
országnak nevezi a környéket, ami be is bizo-
nyosodott a kirándulás alatt. Az évek során sok 
szép helyen jártunk, de erdélyi kirándulásunk volt 
mind közül a legelragadóbb.
Első megállónk Nagyvárad volt, ahol Szent Lász-
ló hermáját tekinthettük meg, mely nagy harcok 
árán került a nagyváradi római katolikus székes-
egyházba. Köves tanárnő javaslatára – mielőtt 
Kolozsvárra értünk volna – meglátogattuk Ady 
Endre egykori csúcsai házát. A kolozsvári Szent 
Mihály-templom és a Mátyás király emlékmű 
tökéletesen tükrözte a város történelmi jelentő-
ségét. A nap végén megérkeztünk eddigi osz-
tálykirándulásaink egyik legjobb szállására, ahol 
igazán finom vacsorával vártak minket.

Másnap – a szokásos reggeli buszos alvás után – 
már a Békás-szoros kirakodóvásárokkal teli, szűk 
szerpentinjein sétáltunk. A látványt a következő 
megállónk, a Gyilkos-tó tetézte, ahol – a ragyo-
gó napsütésnek hála – csónakázhattunk is. Az ott 
kapható kürtőskalács felülmúlta az elképzelése-
inket, mind méretre, mind ízre (talán csak az volt 
finomabb, amit mi magunk sütöttünk az egyik 
este folyamán a szálláson). Kihagyhatatlan!

Következő nap meglátogattuk a parajdi sóbá-
nyát és sószurdokot, ki-ki ízlése szerint a sót is 
megkóstolhatta. Korondon a Páll házaspár mu-
tatta be nekünk a fazekasságot, haza is hoztunk 
jó pár darabot – mégiscsak ez a legeredetibb 
korondi kerámia. A kirándulás egyik fénypontja 
a pálinkakóstoló volt, isteni házi nedűket kóstol-
tunk, persze csak mértékkel, a kulináris élmény-
szerzés érdekében!
Következő nap megbizonyosodtunk róla, hogy 
a szovátai Medve-tónak tényleg medve alakja 
van, hőmérséklete pedig meglepetésünkre +40  
fok volt, de a fürdő sajnos délelőtt még nem volt 
nyitva. Másnap a berethalmi erődtemplomot 
és a keresdi Bethlen-kastélyt látogattuk meg, 
természetesen szakvezetéssel, mint a legtöbb 
látványosságnál, hátha ragad ránk egy kis tu-
dás. Segesváron a szabadidőben ebédeltünk, 
és aki épp nem maradt le róla, délben láthatta 
az óratorony mozgó figuráit. Ezután következett 
az utazás talán legmeghatóbb állomása: a Pe-
tőfi-emlékmű Fehéregyházán. Az egyik alapító 
mesélt nekünk, aki gyerekkora óta küzdött az 
emlékhely megalakulásáert, és a hely szelleme 
sokunkat megérintett. Utolsó nap a Tordai-ha-
sadék völgyeiben sétáltunk, egy örmények által 
épített templomba néztünk be, utolsó állomá-
sunk pedig a Székely-kő lábánál fekvő Torockó 
volt. 

Összességében elmondható, hogy a 12. évben 
hirtelen megérzi az ember, hogy mindjárt „itt a 
vég”, az érettségi, sok év után elválnak útjaink, 
és ki tudja, mikor látjuk egymást utoljára. Ez a 
hangulat kísérte az utunkat, és így talán még 
jobban összekovácsolódott az osztály.

a 12.c

„Ha nem az utolsó évet tekintem legjobbnak, akkor az az év, amikor utoljára volt 
kémiám.” (TéHá)
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„2018 eddig nagyon tetszik, mert ebben az eddigi egy hónapban is nagyon sok 
dolog történt velem, úgyhogy eseménydúsnak ígérkezik.” (Pümpi) 

Társasjáték Határok Nélkül
Aznap (november 25-én), az esemény 
előtt nagyon izgatott voltam, indulásig 
csak a játéktaktikáimon járt az eszem. 
Korán indultam, így hát hamar, még a re-
gisztráció előtt megérkeztem, ezért segí-
tettem berendezni az aulát.
Mikor megkezdődött a regisztráció, rög-
tön a pulthoz rohantam. Ekkor meg kel-
lett mondanom a nevemet, és azt, hogy 
melyik kategóriában indulok (B). Ezután 
dobtam két kockával, ha két egyest vagy 
két hatost dobtam volna, akkor kaptam 
volna ajándékot, de én kettest és egyest 
dobtam. Emiatt kicsit mérges lettem, de a 
verseny izgalma hamar feledtette a bosz-
szúságomat.
Kaptunk még egy egyszámjáték-szelvényt 
is. Ebben a játékban az nyer, aki a legki-
sebb olyan pozitív egész számot jelöli 
meg, amelyet rajta kívül más nem. Mikor 
eljött a verseny kezdete, Simon Péter ta-
nár úr és a társasjátékos egyesület képvi-
selője köszöntőt mondott, majd elkezdő-
dött a játék.

Többféle kategóriában lehetett nevezni:
A, B, C, G: három meghatározott társas-
sal kellett játszani;
Profi: két összetett társassal, szabályma-
gyarázás nélkül;

Vagány: a legbátrabbaknak, akiknek 
mindegy volt, hogy melyik kategóriában 
versenyeznek.
A csoportom első játéka a Port Royal volt. 
Ennek szabályait én magyaráztam el a 
többieknek. A játék lényege, hogy embe-
rek felbérlésével pontokat szerezzünk. Ezt 
megnyertem, de csak egy ponttal. Utána 
az Isztambul következett, ahol rubintokra 
kell szert tenni, és végül nyertem, de a 
többiek is jól játszottak. Az utolsó a Glüx 
volt, melyben meg kell világítani a szobá-
kat. Ebben a barátom, Gere Gábor győ-
zött, én pedig harmadik lettem.
A játékok közti holtidőben lehetett ba-
rátságos játszmákat is játszani. Mikor 
mindenki végzett, összeszámolták a pon-
tokat, kihirdették az egyszámjáték győz-
tesét, aki az egyessel nyert. A B kategó-
riában, amelyben én is versenyeztem, 
engem hirdettek ki győztesként. Ezzel a 
győzelemmel egy Repello nevű társast 
nyertem.

Remek nap volt, gyertek ti is jövőre, vala-
mint minden hétfőn fél háromtól a társas-
játék szakkörre a könyvtárba, a felkészülé-
sért és sok-sok élményért!

Varga Sebestyén (7.b)
Impresszum
Az Árpád Gimnázium iskolaújságja, XIII. évfolyam, 4. szám. Megjelenik: tanévente hétszer. 
Email: arpadlapok@gmail.com. Írták, rajzolták, fényképezték: Bajmóci Vivien, Bata 
Emese, Bundik Barbara, Botyánszki Anna, Fazekas Levente, Fekete Andrea, Földes Anna, 
Gál László, Garadnai Réka, Horváth Ármin, Kovách Katica, Kovács Fruzsina, Márkus Mátyás, 
Reichenbach Eszter, Svarcz Enikő, Svarczné Micheller Erzsébet, Szomolányi Krisztina, Tárnok 
Emese, Varga Sebestyén. Tördelés: Kutrovich Gergő (11.b). Felelős tanár: Koncz Levente. 
Nyomdai kivitelezés: Xilon Kft. Felelős vezető: Mórotz Kálmán. A címlapon: Amfi kupa 
2017. Fotó: Csongrádi Máté (11.d).
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„A nyolcadik második fele és a kilencedik. Mert akkor már kialakult egy 
osztályközösség, de nem kellett annyit tanulni.” (Jani)

Röplabda diákolimpia
Már az előző tanévben is elhatároztuk, hogy 
– a kerületi diákolimpia sikerein felbátorodva 
– benevezünk a budapesti diákolimpiára is. 
Tavaly nem tudtam, hogy a jelentkezést szep-
tember közepéig meg kell tenni! De az idén 
sikerült! 
Hatalmas várakozással és lelkesedéssel vág-
tunk neki a hat mérkőzésből álló bajnokság-
nak. Nehéz helyzetbe kerültünk, mivel saját 
terem híján minden mérkőzésidőpontot és 
teremlehetőséget el kellett fogadnunk. Volt 
olyan nap, hogy két mérkőzést játszottunk 
egymás után. Bár azt nem tudtuk, hogy velünk 
fogják a leggyorsabban lejátszatni a meccse-
ket.
Egymás után győztük le a csapatokat. Elsőnek 
jött a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium 
csapata. Furán indult a meccs. A lányoknak 
nem sikerült a kezdő felállás, és az ellenfél 
edzője segítette ki őket. Ezek után 3:0-s elsöp-
rő győzelmet arattunk. A második mérkőzésről 
majdnem elkéstünk, mert nem találtuk meg a 
Leövey Gimnáziumot. Az edző nem volt ked-
ves velünk! De hát rájuk is vereség várt: 3:0. 
Aznap még egy meccset játszottunk a Nikola 
Tesla Gimnázium ellen. Félelmetes volt, ahogy 
szerbül kiabáltak! Már a meccs elején nagyon 
hangosak voltak, és a játék hevében ez csak 
fokozódott. Az első ijedtség után 3:0 lett a 
végeredmény, nekünk!
Aztán következett a Csokonai Gimnázium. 
Nagyon sokat kellet utaznunk. Bár a harmadik 
szettet elvesztettük, de így is nyertünk 3:1-re. 
Ennek a hétnek a végére az Eötvös Gimnázium 
maradt. Őket is leléptük 3:0-ra.
És következett az utolsó felvonás: Veres Pálné 
Gimnázium. 3:0 lett az eredmény, csak nem 
nekünk! Sajnos! Elfáradtunk? Széthullottunk? 
Nem bírtuk el Erdődi Anna sérülését? Felesle-
ges kifogásokat keresni. Jobbak voltak. Azért 
ne felejtsük el, hogy mi három hét alatt játszot-
tuk le a hat meccset! Végig első helyen álltunk, 
de ezzel a vereséggel visszacsúszunk a 2. vagy 
a 3. helyre. 
Mikor ezt a cikket írom, még nem tudom, hogy 
melyik lett a mi helyünk, mert még nem ját-
szották le az összes mérkőzést. A Veres Pálné 
kikapott a Csokonaitól 3:1-re, mi megvertük 
a Csokonait 3:1-re, viszont kikaptunk a Veres 
Pálnétól 3:0-ra. Hát igen, körbeverés az első 

három helyen! Még bízhatunk abban, hogy 
valaki megveri a Veres Pálnét, de ennek az 
esélye nagyon kicsi. Ha másodikok vagyunk, 
kijutunk az országos fordulóra, ha harmadikok, 
akkor nem.
Mindenesetre nagyon büszke vagyok a lá-
nyokra! Hatalmasat küzdöttek, nagyon jól 
játszottak! Csapatként működtek, ha csak hat 
alkalomra is! Gratulálok csajok! 

A névsor: Wang Anna (8.b), Antal Laura (9.a), 
Punk Dóra (10.a), Szarvas Lili, Vraskó Zsófia 
(11.a), Erdődi Anna, Szlávy Anna (11.d), Szentá-
gotay Lili, Vidor Kinga (12.c), Nitsch Luca, Ret-
tich Ágota (12.d).

Fekete Andrea (csapatvezető, edző)                                                                                                 

Frissítés 1: Megvan a végleges sorrend: 1. 
Veres Pálné Gimnázium, 2. Csokonai Gimnázi-
um, 3. Árpád Gimnázium. Az országosra nem 
jutottunk ki, de csodálatos helyezést értünk el! 
Gratulálok lányok!!! Élmény volt veletek min-
den pillanat! Talán jövőre újra megpróbáljuk!

Frissítés 2: A csapat azóta megnyerte a kerü-
leti diákolimpiát. A döntőben a Kőrösi Gimná-
zium csapatát győztük le nagy csatában, 2:1-
re. A csapat tagja volt Hegyi Borbála (8.c) is.
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Amfi Kupa
Az idei Amfi Kupa is egy nagyon egyszerű kér-
déssel kezdődött májusban: kik legyenek a 
főszervezők? Szerencsére nagyon sok jelentkező 
volt az osztályból, de végül hármunkra: Walter Vi-
vire, Márkus Andrisra és rám esett Titter tanárnő 
választása.
Első és talán legfontosabb feladatunk az idei 
logó megtervezése volt. Utána viszont szeptem-
ber elejéig gyakorlatilag nem volt teendőnk. Az 
évnyitó napján, amikor összetalálkoztam a Ta-
nárnővel, megbeszéltük, hogy mik azok a dol-
gok, amiket sürgősen el kell kezdenünk. Ez volt 
a korábbi szponzorok felkérése, valamint újabb 
szponzorok utáni kutatás. Számomra nagy meg-
lepetést okozott, hogy a főszervezőknek meg 
kell jelenniük minden osztály szülői értekezletén, 
hogy ott a szülőket biztassák a verseny támoga-
tására.

Az idei év legfontosabb újdonsága a megújult 
weboldal volt, ami Pálvölgyi Domonkosnak kö-
szönhető. Ekkor mindnyájan azt gondoltuk, hogy 
minden rendben, de az őszi szünet előtt három 
héttel olyan dolog történt, amire senki nem 
számított: Titter tanárnő eltörte a vállát. Amikor 
tudomást szereztem a történtekről, nagyon meg-
ijedtem. Leginkább sajnáltuk a Tanárnőt, mert 
ez biztosan nem volt fájdalommentes számára! 

De féltem is, hogy így nem fog menni a verseny 
megfelelő előkészítése. Aztán amikor még aznap 
a matektanáriban jártam, ott valamennyi tanár 
megerősített abban, hogy minden létező támo-
gatást megadnak majd, amire csak szükségünk 

lesz. A következő hetekben Titter tanárnő telefo-
nos és Meszlényi tanárnő személyes segítségével 
haladtunk előre.

A verseny hetével eljött az az időszak, amikor a 
délutánjaink jelentős részét az iskola falai között 
töltöttük, így bőven akadt időnk az oklevelek és 
feladatlapok nyomtatására, az ajándékok össze-
készítésére és hasonló dolgokra. Azt is mondhat-
nánk, beköltöztünk a matektanáriba. Szerencsére 
ezeken a napokon sok osztálytársunk és más év-
folyamok tanulóinak a segítségére is számíthat-
tunk, és ekkor már Titter tanárnő is visszatért. 
Csütörtök este úgy távozhattunk, hogy tudtuk, 
minden készen áll a másnapi versenyre.
Pénteken a verseny 
előtti néhány teen-
dőt is sikeresen elvé-
geztük. Következett 
az egész nap talán 
legnagyobb rizikó-
faktort tartalmazó 
része: a regisztráció. 
Meglepő (?) módon, 
ezt minimális prob-
lémával sikerült vég-
hezvinni. Ezek után 
a nap folyamán már 
semmilyen nagyobb 
akadály sem hárult elénk. Az eredményhirdetést 
is egy apró hibácskával ugyan, de annál nagyobb 
örömmel hagytunk magunk mögött.
Következett a mindenki által várt tortázás, majd 
a kevésbé izgalmas elpakolás. Így telt a 24. Amfi 
Kupa az én szemszögemből. Rengeteg olyan ér-
zés kavarog bennem, amit sajnos nem tudok pa-
pírra vetni, de remélem, hogy a jövő évi főszerve-
zők legalább annyi jó emléket szerezhetnek majd 
a verseny előkészítése és lebonyolítása során, 
mint azt mi tettük.

Gál László (11.b)



 

   Árpád Galéria

 

Parafrázis
Görög-latin eredetű szó, jelentése: hozzámondás, kifej-
tés, körülírás, átdolgozás, átfogalmazás. Eredetileg az irodalomban 
használt fogalom: egy irodalmi mű tartalmilag hű átírása az értelmezés, a népszerűsítés 
szándékával, vagy valamilyen művészi hatás elérése céljából. Tágabb értelemben minden szabad átköl-
tés, fordítás parafrázis. A képzőművészetben azokat a képeket tekintjük parafrázisnak, amelyek kiinduló-
pontja egy másik mű, s amelyekben az alkotó újraértelmezi más művész alkotását olyan módon, hogy az 
eredeti kép felismerhető marad az újonnan létrejövő alkotásban.
A 12.-esek feladata az volt, hogy aktuálissá és személyessé tegyék a műalkotásokat, a mai kor fiataljai 
számára is érdekes és érthető formában újraalkotva. (Az eredeti képek elérhetők a QR-kódokkal.)

Svarczné Micheller Erzsébet

Baráth Réka (12.a) –  
Csontváry Kosztka Tivadar: Magányos cédrus

Baráth Réka (12.a) –  
Raffaello Sanzio: Athéni iskola

Fejős Hanga (12.c) –  
Gerhes Gábor: A T megtalálása

János Zsuzsa (12.b) –  
Rene Magritte: Az ember fia

Kardos Orsi (12.a) –  
Leonardo: Hölgy hermelinnel

Reichenbach Eszter (12.a) –  
Zichy Mihály: Az ember tragédiája

Tóth Balázs (12.b) –  
Ferenczy Károly: Orpheus


