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Akik nem a főszerepet kapták

Mostani cikkem az eddigiektől eltérően
nem állatokról fog szólni, hanem azokról
az élőlényekről, amelyeknek a világ kezdete óta az a feladatuk, hogy a náluk sokkal
feltűnőbb, reflektorfényt élvező állatokat
táplálják.
Egy növényben annyira sok érdekesség nincsen (legalábbis szerintem), mert csak éli az
életét helyhez kötötten, és csak az időjárás
változásaival változik évről évre ugyanúgy.
Ha valaki kimondja az élőlény szót, akkor
elsőnek biztos, hogy nem egy fenyőfa fog
az eszünkbe jutni, hanem egy kutya, egy
macska vagy bármilyen más állat. Pedig ahhoz hogy ők élhessenek, a növények létére
van szükség. Egy fa nagyon sok állatnak ad
élőhelyet: a férgektől kezdve a madarakon
át a gyökerei között lakó rókacsaládig bárkinek. Élelmet is ad, és most gondolhatunk
saját szeretett pocakunkra is. Sok ízt, vitamint, értékes ételt a növényeknek köszönhetünk, az epertől kezdve a barackon át a
szőlőig. És az éltető oxigént is ők termelik
buzgón, próbálják helyreállítani a levegő
frissességét, amit mi, emberek igyekszünk
a lehető leghatékonyabban és a leggyorsabban tönkretenni.
A növények azok az élőlények, akiknek a jelenlétét természetesnek vesszük, és egyáltalán nem jut eszünkbe az, hogy ők milyen
fontosak az életünkben. Sőt, ha körbenézünk a lakásunkban, akkor azt látjuk, hogy
a legtöbb bútor is fából készül, és persze
a füzetlapok is. Én, mint a környezetvédők
legkörnyezetvédőbbike, elsősorban a füzet- és tankönyvgyártást állítanám le, ha az
erdőirtás ellen akarnék protestálni :D.
Akárcsak a növények, mi is csinálhatunk
olyan dolgokat, amiket a többi ember észre
sem vesz. Nem kell feltétlenül a reflektorfényben lenni. Én például nagyon jól érzem
magam a kulisszák mögött is. És hiába nem
vagyok a színpadon, fontos dolgokat csinálok. Sőt, még az is elképzelhető, hogy
többet tesz le az asztalra az, aki a háttérmunkával foglalkozik, mint aki a színpadon
játssza le az életét. Nem attól leszel valaki,
hogy mennyi a néződ, hanem a munkád
minőségétől.
Lassan már öt éve tanulom a hangosítás

mesterségét. És ezt most azért hozom fel,
mert nagyon jó példa a fentiekre. Nem miénk a főszerep, mégis mindent jól kell csinálni. Ha egy előadás szuper, akkor abban a
technikus szíve-lelke is benne van, jobban,
mint amennyire egy átlagember gondolná.
Bár azt hisszük, technikuskodni nem nehéz,
ez mégis felelősségteljes munka. Elég egy
félrenyomott gomb, és abban a pillanatban a mikrofon kikapcsol, vagy leáll a zene.
És hogy mikor veszik észre az emberek a
technikust? Hát persze, hogy akkor, amikor
elront valamit. De ha egy előadás tökéletes, meg sem fordul a fejünkben, hogy a
fellépőkön kívül valaki más is végigizzadta
azt, és a lehető legjobb tudása szerint dolgozott, hiszen nélküle nem jött volna létre
ugyanaz az összetett élmény. Lehet, hogy
nem leszek ismert ember, de engem ez
egyáltalán nem zavar.
Életünk során valószínűleg keveset leszünk
a színpadon, de az biztos, hogy a színpad
mögött is sokat fejlődünk, és lehet, hogy
néha nagyobb dolgokat viszünk végbe,
mint azok, akik a színpadon játszanak. Becsüljük meg a háttérmunkákat. És ne keseredjünk el, ha nem a miénk a főszerep.
Emlékezzünk erre, ha eszünkbe jutnak a növények, akik mégiscsak az állatvilág jelentős
részének szerény mozgatói.
Horváth Ármin (9.a)

A hónap fotója

Az iskolai fotópályázat győztese
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fotó

A közelmúltban zárult „Gyorsabban, magasabbra, erősebben!” mottójú iskolai fotópályázat győztes képét Tárnok Emese (11.a) készítette, egy 105 mm-es objektívvel a
Dachstein 2000 méter magas csúcsáról.
Ebbe a rovatba is küldhettek különleges, érdekes, szép fotókat!

KÉP-MÁS

Az előző számunkban megjelent képünkön egy üvegpohár
széle volt látható.
Hát ez mi lehet?
fotó: Tárnok Emese (11.a)

KI EZ?

Március számunkban megjelent képünkön Antal István tanár úr
gyermekkori fotóját láthattátok.
Hát ezen a képen ki lehet?

A hónap kérdése: Melyik volt számodra az a legmaradandóbb élmény, amit az
Elitképzőnek köszönhetsz? (minden válaszadó a 12. évfolyam tagja)
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tanári interjú
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Kérdezd másként

Kúnné Kocsis Erzsébet tanárnő

– Hogyan került a Tanárnő az Árpádba?
– Úgy tudom, az igazgató úr látta az önéletrajzomat, ő gondolt rám először, mint lehetséges
utódra. Majd kiderült, hogy Orosz tanárnő személyesen ismer, így fölhívott, lenne-e kedvem
besegíteni félállásban. Eléggé meglepődtem;
korábban sok jót hallottam az Árpád kórusáról,
Orosz tanárnő munkájáról. Ezt átvenni nagy felelősség.
Nem bántam meg. Őszintén szólva a kórus lehetősége vonzott leginkább, mindig is ez volt a
mániám. Amit hétről hétre átélek a Kiskórusban,
az nem mindennapi. Az lenne jó, ha az osztály
nem kórusos része is hallhatná év végén, hogy
mire jutottunk. Igyekszem azokat a darabokat
egy szólamban az osztálynak is megtanítani,
amiket mi ott két-három szólamban éneklünk.
Egyrészt azért, hogy ha valakinek menet közben
jön meg a kedve a csatlakozáshoz, megtehesse
(most is van egy új tagunk), másrészt ha „véletlen
elvetődik” a koncertünkre, ismerős legyen a számára . Szerintem a zenével úgy van: azt szereted,
amit ismersz. És melyik másik gimnáziumban
tudnék elvinni 33 tanulót gregorián versenyre?!
A nyolcadikosokkal épp most voltunk, ezüst
minősítést kaptunk, ami így első nekifutásra óriási eredmény ebben a nehéz, számukra teljesen új
műfajban, csupa egyházi iskola scholája között.
A másik nagy örömem az Árpáddal kapcsolatban a mostani kilencedikesekhez fűződik,
akiket tavaly tanítottam. A zenehallgatást olyan
ügyesen teljesítették, hogy visszaigazolták azt az
elképzelést, amit elgondoltam.

énekkarral, a fellépéseken megtapasztalt katarzis
élménnyel. Kodály Angyalok és pásztorok című
művében éreztem rendszeresen ezt, amikor a
darab vége előtt belépnek az angyalok, akik a
kórustól elkülönítve, szóló helyzetben nagyon
magas és nagyon mély hangon azt éneklik: Glória. Gyermekként nem tudtam, miért van ott a
darab csúcspontja, de hogy ott van, azt tudtam.
Mindannyian tudtuk. Emlékszem, egy idő után
előre vártam, mikor érünk ahhoz a részhez. Dr.
Freund Tamás agykutató beszél a Katarzis minden napra című interjújában arról, milyen fontos
szerepe van ennek az élménynek egy gyermek
fejlődésében. Szeretnék lehetőséget teremteni
arra, hogy minél több tanítványom átélje ugyanazt, amit én egykor.
És persze az is közrejátszott a pályaválasztásban,
hogy mindezt egy nagyon szigorú karnagy keze
alatt éltem meg, aki sokáig figyelemre sem méltatott. Ám érettségi évében szokás volt koncertet adni, amin az osztályunkat vezényeltük. Akkor
tűnt fel, hogy a többiek jobban figyelnek, ha
én vezénylek, mintha más. Imponált persze, de
nem értettem, miért van. Koncert után azonban
odajött hozzám a rettegett tanárnő, és akkor, ott
eldőlt az irány. Azután későbbi tanulmányaim
alatt is végig figyelemmel kísért és biztatott.

– Milyen tantárgyat tenne bele az oktatásba,
ha lenne rá módja?
– Kórusórát. Szólampróba-órát. Aki pedig
nagyon tiltakozik, azt átküldeném egy ritmushangszerekkel telerakott terembe: tanuljon összhangot az ütős órán.
– Milyen célokat tűzött ki az Árpádos kórus
elé?
– A célunk elsősorban az, hogy megmaradjunk,
és minél többet, minél jókedvűbben énekeljünk.
– Miért az ének tantárgyat választotta?
– A kecskeméti Kodály Zoltán Ének-Zenei Gim- Ez egyelőre a Kiskórust jelenti részemről, ami sok
náziumba jártam. Mindennapos énekórával, odafigyelést és tennivalót kíván folyamatosan.
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„Talán a buzogány, és utána az, ahogy a gyakorlat után az Amfiból a többiekkel a
tűzijátékot nézzük.” (Masnis zenész)

A Nagykórust a tervek szerint továbbra is Orosz
tanárnő vezeti majd. Bárhogy alakulnak is az
órák, a Nagykórus tagjai hozzá kötődnek, örülök,
hogy vállalja a továbbiakban is.
A Kiskórus nagyon jó kis csapat. Most 90-en
vannak, iszonyú ügyesek, és felettébb élvezik az
osztályok közötti kapcsolatok kialakulását. Néha
túlzottan is intenzív a próbákon az örömök-bánatok megosztása az éneklés rovására, de igazából
nincs ezzel komoly probléma, mert szépen dolgoznak.

– Mi a véleménye az Oscar-díjas kisfilmről,
a Mindenkiről?
– A mondanivalójával egyetértek, és nagyon
örülök az Oscar-díjnak. Mégis, szívesebben
vettem volna, ha ezt a mondanivalót nem
pont a kórusmunkán keresztül mutatják be, mert
szakmailag több dolgot elképzelhetetlennek
tartok a történetben. De mint pedagógus a stílust is, amivel a tanárnő reagál a számára kínos
helyzetre. Orosz tanárnővel éppen azt próbáljuk bizonyítani, hogy MINDENKI tud énekelni
előbb-utóbb, aki hagyja, hogy megtanítsuk. Jót
beszélgettük erről az Árpád napokon.
– Hova utazna el pénztől függetlenül, ahol
még nem járt?
– Japánba, Kínába, Európán kívüli országokba.
Európát volt alkalmam megismerni még fiatalabb koromban.
– Volt valamilyen nagyon meghatározó
élmény az életében?
– Az egyik a hitem, a másik a férjem. És mindhárom gyermekünk születése csodálatos volt, de az
elsőt döbbenetesnek is mondhatnám. Addig a
világ legtoleránsabb és legelfogadóbb embere
voltam. De akkor hirtelen nagyon érzékeny lettem a világ csúfságaira, durvaságaira, mert az ő
szemével láttam mindent, és nagyobb figyelemmel lettem minden pici gyermek iránt, mert a
sajátomat is láttam bennük. Aztán ahogy nőttek
a csemetéim, ez a felfokozottság enyhült valamennyit, de a család tisztelete, a gyermeknevelés iránti nagyrabecsülés nem változott bennem.
– Ha egy lakatlan szigetre kerülne, mely
három dolgot vinné magával?
– Egyet biztos, talán kitaláltad: a családot... és
együtt már biztosan kifundálnánk, mihez is kezdjünk.
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„A tavalyi gólyatábor, az tényleg felejthetetlen volt.”

(Ricsi)

tamári interjú

– Milyen hobbijai vannak?
– Nagyon szeretek erdőt járni a családdal. Amikor úgy alakul, mindig megyünk túrázni valahová. Olvasni szintén nagyon szeretek, komolyzenei koncertekre, színházba, moziba menni, de
sajnos kevés az időm. Szívesen nézek tartalmas
filmeket is.
– Milyen zenét hallgat?
– Ha ez arra vonatkozik, mit szeretek: mindig az
a klasszikus zene a kedvencem, amit épp tanítok.
Kevés szabadidőmben most leginkább olyan
kórusművekre vadászom, ami tetszhet a Kiskórusomnak. Egyébként kedvelem a rendhagyó
interpretációkat, mint Marcel Pérés vagy a Schola Gregoriana Pragensis gregorián felvételei.
Kedvenc zenei korszakom a reneszánsz; elsősorban a nagy hagyományú angol kórusok előadáMesi, Sárgarózsa (11.c)
sában. Természetesen Bach minden mennyiségben, de említhetném akár Karl Jenkins motettáit
Stephen Layton kórusával, a Poliphony Choir-ral,
amelyet a világ egyik legjobb kamarakórusának
tartanak. A könnyűzenét itt és most tanulom,
tőletek: pl. Pentatonix: Mary, Did You Know?
BYU Vocal Point: Homeward Bound.
Impresszum
Az Árpád Gimnázium iskolaújságja, XIII. évfolyam, 6. szám. Megjelenik: tanévente hétszer.
Email: arpadlapok@gmail.com. Írták, rajzolták, fényképezték: Antal Laura, Bajmóci Vivien,
Bata Emese, Erdődi Anna, Forgács Bálint, Gáspár Noémi, Horváth Ármin, Reichenbach
Eszter, Svarcz Enikő, Svarczné Micheller Erzsébet, Szomolányi Krisztina, Tárnok Emese, Tóth
Fanni. Tördelés: Kutrovich Gergő (11.b). Felelős tanár: Koncz Levente. Nyomdai kivitelezés:
Xilon Kft. Felelős vezető: Mórotz Kálmán. A címlapon: Árpádos sítábor, 2018. március. Fotó:
Csernus Magdolna.
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DT-tábor

beszámoló

A tanév második DT-tábora hasonlóképen indult,
mint az eddigiek. Péntek délután négy óra után
pár perccel indult a vonatunk Vácra. Pontosan
soha nem tudtam, mennyi idő az út Budapesttől a kollégiumig, mivel ezek az utazások mindig
annyira jó hangulatban teltek, hogy szinte észre
se vettük, már a szobabeosztásnál jártunk. Most
sem volt másképp.
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Egy rövid pihenő után megbeszéltünk pár dolgot, és mentünk is vacsorázni a tér túlsó oldalára. Az este folyamán még egyeztettük a másnapi
programot, összegyűjtöttünk pár kérdést igazgató úrhoz, és eldöntöttük, hogy a küldöttgyűlésen nem választunk rendezvényszervező alelnököt, viszont ezzel egyidejűleg létrehoztunk egy
új pozíciót, az általános alelnökét. A rövid gyűlés
után a beszélgetést a teakonyhában
folytattuk.
Szombat reggel igazgató úr az előző évekhez hasonlóan ellátogatott
hozzánk. Általa megismerkedtünk az
előző félév diagramjaival és ábráival,
a hiányzásokról, átlagról, iskola és osztályszinten is. Ezek után feltettünk pár
kérdést, megköszöntük, hogy ismét
időt szakított ránk, majd egy rövid szünet következett.
Az előző javaslatok alapján megszavaztuk, és ezáltal véglegesítettük a
jelölteket a küldöttgyűlésre, illetve összegyűjtöttük a problémák és javaslatok egy részét is.
Ebéd után egy hosszabb szabadidő következett,
amit legtöbben egy váci forrócsokizóban töltöttünk, aminek hatalmas kínálata volt különböző
fajtájú és ízesítésű csokikból. Miközben páran a

kávézó egy eldugott sarkában ültünk, elkezdtük
különböző pszichológiai cikkek segítségével kielemezni a rajzainkat. Annyit nevettünk ezen,
hogy este a közös csapatépítő játék után az
egész DT-vel „teszteltük magunkat”.
Mikor visszaértünk a szünetről, közösen pontról
pontra végignéztük az SzMSz-ünket (Szervezeti
és Működési Szabályzat), átbeszéltük az egészet,
és változtattunk is benne részeket, amit később a küldöttgyűlés el is fogadott.
Késő délután bemehettünk
a tornaterembe, ahol a focizáson kívül sor került közös
csapatépítő játékokra, kielemeztük a korábban említett
rajzokat, megtudtuk, hogy mit
jelent, ha jobbra vagy éppen
balra rajzoljuk a ház fölé a napocskát, a mozgalmas napot
pedig egy közös relaxációval
zártuk. A hosszú és kimerítő
nap után mindannyian fáradtan dőltünk az ágyba.
Vasárnap délelőtt a pakolás előtt csináltunk egy
forgószínpadszerű ötletelést az előttünk álló félév három nagyon fontos programjáról, a Kapcsoldáról, Árpád Napokról és a 12 órás sportról.
Az ötletbörze után elbúcsúztunk Váctól újabb fél
évre.

Összességében szerintem egy nagyon eseménydús és jó hangulatú tábort hagytunk magunk mögött.

Tóth Fanni (10.a)

„A buzogányozások, a szalagavató, és a 11.-es töri tantúra. Vagy muszáj egyet
választani?”
(Cila)

(legalsó sor) Gábeli Gréta, Takács Emese, Paták Balázs, Fiar Mitra, Farkas Hanna, Reinhardt Bora, Bundik Barbara, Németh Zsuzsanna,
Botyánszky Anna, Szirmai Adrienn, Antal Laura, Horváth Ábel; (középső sor) Megyeri Lili, Fetter Katalin, Kovács Róza, Südi Júlia, Walter
Vivien, Földes Anna, Pál Elza, Gáspár Noémi, Rettich Ágota, Mester Barbara, Tóth Fanni, Lőrincz Andrea (DT patronáló tanár), Bajmóci
Vivien, Vidákovits Anna, Mitsányi Zénó, Szili Maximilián, Husi Kitti, Tóth Gellért; (legfelső sor) Skrodzki Markó, Varga Krisztián, Horváth
Csanád, Csongrádi Kristóf, Romhányi Levente, Katzenbach Kristóf, Facskó Máté, Sumicz Benedek, Szomolay Tibor, Peőcz Richárd, Fazekas Levente, Tóth Balázs, Csányi Péter.
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Aranyköpések

Tanár: „Maga szerint ez mi?” Diák „Gerincvelő.” Tanár: „Nem, ez egy síszemüveg.”
(Tarlós Péter)
„A hegyi patak úgy csinál, mint ti, amikor unatkoztok... rombol.” (Sziliné Dienes Irén)
„Hazafelé a közértben veszek szemmértéket.” (Czinki József)
„Aktiválódnak a vízreceptorok, és ennek hatására beindul a sellőképző mechanizmus.”
(dr. Tüdős Éva)
„Nem mondom el még egyszer, ez nem kisegítő iskola!” (dr. Szendi Emma)
„Feleségemmel mintha lopni mennénk, úgy lopóztunk a jégen.” (Gärtner István)
„Eltéveszthetem, de most nem sikerül. Szóval most sikerült.” (dr. Mezei István)
„Az állatok a szemfogukkal tartják fogva az áldozatot. Embernél ez ritka.” (Tarlós Péter)
„Állítsa le a kis habtestét, és kezdjen el tanulni! Majd anyucikáját is szeretném látni!”
(Sziliné Dienes Irén)
Küldjetek sok-sok aranyköpést, ebből él ez a rovat!
Jöhetnek az első emeleti postaládánkba vagy az arpadlapok@gmail.com címre!

Fortocska (форточка) – ablakocska

!

válogatás

Az orosz Oscar és Golden Globe

Az elterjedt tévhit ellenére Oroszország
nem csak a nukleáris töltetek, de a minőségi filmek gyártásában is jeleskedik. A
jó filmeket pedig díjazni is szokás, ezért
1987-ben, még a Szovjetunió idejében, a
Szovjet Filmművészek Szövetsége megalapította az Oscar-díj mintájára a Nika-díjat (a díjat jelenleg az Oroszországi Filmművészeti Akadémia ítéli oda).

A név Niké, a győzelem görög istennőjének nevéből származik, ezért is készülnek a nyertesek által átvett szobrocskák a
Szamothrakéi Niké-kőfaragás alapján. Az
évente megtartott rendezvényen 19 kategóriából kerülnek ki jelöltek, ezek közt
megtalálható a nyugati díjosztókról már
megszokott legjobb játékfilmnek, ren-
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„A tavalyi buzogányozás a szakadó esőben.”

dezőnek, női és férfi főszereplőnek járó
díj is. Ám míg Amerikában az Oscaron a
legjobb idegen nyelvű film kap aranyemberkét, addig Oroszországban a Független Államok Közössége és a Balti-tenger
országainak legjobb filmjét jutalmazzák. A
ceremóniára Moszkvában kerül sor, ám a
pontos helyszín mindig változik.
Ha már létezik „orosz Oscar”, kellene
egy „orosz Golden
Globe” is, nem?
Feltehetően ez a
gondolat fordult
meg Nyikita Mihalkov filmrendező
fejében is, amikor
2002-ben kezdeményezte az Arany
Sas díj megalapítását. Itt az Arany
Glóbuszhoz hasonlóan nem csak a játékfilmeket, de a televíziós sorozatokat is
díjazzák. A szabadság jelképének tartott
madarat ábrázoló szobrok minden évben
a Moszfilm (Oroszország legnagyobb és
leghíresebb filmgyára) első számú stúdiójában találnak tulajdonosukra.
Forgács Bálint (9.d)
(nitsch_fitt)

Viccek
Barry és Will rendszeresen együtt golfoznak. A szokásos szerdai játék közben
azonban kénytelenek folyton leállni, mert
az előttük haladó két női játékos minden
tóba és homokcsapdába beletalál, és
csak araszolgatnak a pályán.
Végül Barry azt mondja:
– Ez így katasztrófa, odamegyek, megkérdezem, megelőzhetjük-e őket.
El is indul a nők felé, de félúton megáll,
sarkon fordul, és vörös arccal érkezik vis�sza.
– Nem tehetem. Az egyik a feleségem, a
másik a szeretőm. Inkább te menj oda.
Will elindul a nők fele, de ő is megáll félúton, és visszafordul:
– Hát öregem, erre mondják, hogy kicsi a
világ...

– Mikor vetted észre, hogy megcsal a férjed?
– Öt évvel ezelőtt.
– És megmondtad neki?
– Nem. Még nem jött haza.
Egy férfi egy álláshirdetésre jelentkezik
az állatkertben. Kiderül, hogy az állatkert
legfőbb látványossága, a gorilla, nemrég
pusztult el, és attól félnek, ha ez kiderül,
nem jönnek majd a látogatók. Az állatkert
igazgatója magas fizetést ígér a férfinak,
ha jól eljátssza a gorilla szerepét jelmezbe
öltözve.
A jelentkező megdöbben az ajánlaton, de
mivel nagyon kell neki a pénz, elfogadja
az állást. Beöltözik, és bezárják a ketrecbe. A produkciója egészen jól sikerül, a
látogatók odavannak a gorilláért. A férfi
egyre jobban belejön a mókába, le-fel
ugrál, mászik, hintázik. Egyszer azonban
egy akrobata mutatvány rosszul sül el, a
magasban ugorva nem tud elkapni egy
kötelet, és áttörve a rácsokat átzuhan az
oroszlán ketrecébe. Míg a földön fekszik,
az oroszlán egy hatalmasat üvölt. A férfi

ség!” Erre az oroszlán közel hajol hozzá,
és a fülébe súgja:
– Ne ordíts, te őrült! Mindkettőnket ki
fognak rúgni!

Fiatal juppy csávó elviszi újdonsült barátnőjét vacsorázni. Észreveszi, hogy az étteremben ott ül Korda Gyuri is. Egyszer csak
Korda feláll, és elindul a mosdó felé, a srác
utána. A mosdóban megszólítja Kordát:
– Tiszteletem, drága Művész Úr! Mekkora
öröm, hogy találkozhatok Önnel! Ha nagyon szépen megkérem, megtenne nekem egy apró szívességet?
– Mi lenne az, barátom?
– Imponálni szeretnék a barátnőmnek, és
azt szeretném kérni, hogy jöjjön oda az
asztalunkhoz, és kitörő örömmel mondja
azt nekem, hogy „Szevasz Ferikém! Hát
ezer éve! Hogy vagy, mi újság?”
Kimennek a mosdóból, a srác leül. Pár
perc múlva megérkezik Korda:
– Szevasz Ferikém! Hát ezer éve! Hogy
vagy, mi újság?
Mire a srác:
– Gyurikám, hányszor mondtam már, hogy
húzz innen a büdös francba!

viccek

Kocsmában az egyik fickó a másiknak:
– Tegnap megtettem az első lépést a válás felé.
– Ügyvédet fogadtál?
– Nem, megnősültem.

2018
2004
rémülten kiabálni kezd: „Segítség! Segít-

Nyelvi sarok

Patient: I get this stabbing pain in my
eye every time I have a cup of tea.
Doctor: Try taking the spoon out.
„Du sollst dich schämen!”, sagt der
Vater zu seinem Sohn. „In deinem Alter
habe ich noch nicht gelogen.”
„Und wann hast du damit angefangen,
Papa?”

„Az osztálykirándulások jók voltak, egy szoros baráti társaságot alakítottak ki.”
(Andor Gyógyszerfüggőség-SzteroidWarrior)
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Ifjú Tehetségek
Marozsák Tóbiás

Tóbiás versenyeredményeinek nincs nagyon párja az Árpád történetében. Tavaly
a fizika OKTV döntőben 2. lett, amivel kijutott a Nemzetközi Fizikai Diákolimpiára, ahol ezüstérmes lett. Ezt megelőzően
21 évvel volt utoljára árpádos diák a diákolimpiai magyar csapatban. Ősszel az
Eötvös fizikaversenyen lett 2. helyezett
– ezen a versenyen egy kategóriában
indul az összes magyarországi és külhoni magyar nyelven beszélő középiskolás
diák és az elsőéves egyetemisták. Kiváló
eredményei mellett is szerény és mindig
segítőkész. Ismerkedjetek meg vele most
kicsit jobban.
– Mikor derült ki számodra, hogy tehetséges vagy a reál tárgyakban?
– Mindig is szerettem ezeket a tárgyakat, az
első sikeres országos versenyem 5. osztályban volt, természetismeretből.
– Melyik eredményedre vagy eddig a legbüszkébb?
– A két legnagyobb eredményemnek tekintem, hogy tagja lehettem a 2017. év nyarán
Indonéziában megrendezett IPhO-n (International Physics Olympiad) résztvevő magyar csapatnak, és a 2017 őszén megrendezett Eötvös versenyen 2. díjat kaptam.
– 11. és 12. osztályban is négy különböző
tantárgy (fizika, matematika, kémia, informatika) OKTV döntőjébe jutottál. Hogy
lehet győzni ennyi versenyt? Nem fárasztó?
– A felkészülés igen időigényes, de meglepően sok kapcsolat fűzi össze ezeket a tárgyakat, és a tanultakat nem csak egy helyen
lehet hasznosítani. Nagyon nagy segítség
volt számomra, hogy az iskola engedélyezte
az egyéni tanrendet, és a tanáraim mindig
tekintettel voltak a versenyeimre. Ezen kívül
rendkívüli felkészítő tanárokkal hozott össze
az élet, így egyáltalán nem panaszkodhatok.
– Kitűztél-e valamilyen célt az idei döntőkre? Milyen eredménnyel lennél elégedett?
– Szeretnék idén is bejutni a fizika diákolimpiai csapatba. Az OKTV-ket tekintve sajnos
már vannak meghiúsult terveim, de igyekszem a lehető legjobban szerepelni.

– Van-e valami titka, hogy ennyi különböző tárgyban is eredményes vagy?
– Ezek a tantárgyak nem is állnak olyan mes�sze egymástól, mint az ember gondolná. A
legfontosabb szerintem az, hogy szívesen
foglalkozok velük, és mindig újabb és újabb
érdekességre bukkanok. Titok nem hinném,
hogy van.

– Tavaly nyáron bekerültél a fizika diákolimpián induló magyar csapatba, az olimpián pedig ezüstérmet szereztél. Milyen
élmény volt az olimpia?
– Vegyes élményeim vannak. Természetesen
hatalmas élmény egy ilyen nagy versenyre
kiutazni, sajnos azonban számos súlyos szervezési probléma merült fel a szervező ország
részéről, és nem volt sok időnk a hely kultúrájával ismerkednünk. Amit láttunk, az viszont
gyönyörű volt.
– Idén is van esélyed a csapatba kerülésre?
– Sokat készültem, esély mindig van, de minden versenyen közbejöhet valami, így erre
majd majd a válogatóversenyen derül fény.
(Azóta már fény derült: idén is sikerült.)
– Mik a terveid a gimnázium elvégzése
után?
– Most az érettségire koncentrálok, mert nagy
álmom válna valóra, ha valóban a Cambridge-i egyetemen folytathatnám a tanulmányaimat. Az utolsó feltétel, amit ehhez teljesítenem kell, az a kiváló érettségi. A távolabbi
jövőre vonatkozó terveim még nincsenek.
– Hogy képzeled el magad 10-20 év múlva,
mivel szeretnél felnőttként foglalkozni?
– Örülnék, ha esetleg kutatói munkát tudnék
végezni. De már azzal is megelégednék, ha
többet is tudnék aludni, mint mostanában :-)

10 „A 11.-es töri tantúra (a többire sajnos nem tudtam elmenni).”

(egy végzős)

Condensed English

2018
The History of the English Language in 10 minutes – Chapter 1 0 4
Watch the first minute of this video (with
or without subtitles), and try to answer the
questions below! (https://goo.gl/zbrJBc)
1) Who ruled in Britain until the 5th
century?
2) Which were the 3 Germanic tribes
which invaded Britain?
A______, S_______, J______
3) Which days of the week were named
after German gods? (4 of them!)
4) Who brought in these words? (Germanic tribes, Christian missionaries,
Vikings)
a) bishop; b) die; c) give; d) house; e) loaf;
f) martyr; g) werewolf; h) woman.

Küldöttgyűlés 2018

Ezeket követte Igazgató úr „konzultációja” a jelenlévő diákokkal. Kitértünk az
újonnan felmerült és a visszatérő prob-

lémák kérdésire (focipálya, tornaterem,
étkezés, tanórai sajátosságok, dolgozatok, tantermek felszereltsége), mindennel
kapcsolatban készséges válaszokat kaptunk, és többnyire elégedetten tettünk
pontot a megvitatott javaslatok végére.

Harmadik napirendi pontként az új DT
vezetőség megválasztására került sor
titkos szavazással. A szavazás eredményeképpen a következőket választottuk
meg vagy választottuk újra: Földes Anna
(elnök), Antal Laura (általános alelnök),
Walter Vivien (tanulmányi ügyekért felelős
alelnök), Sumicz Benedek (sportért felelős
alelnök), Romhányi Levente (kommunikációs alelnök), Husi Kitti (ÖKO-ügyekért
felelős alelnök). A továbbiakban hozzájuk
is fordulhattok, ha bármilyen válaszra váró
kérdésetek akad.
Antal Laura (9.a)

beszámoló

Március 23-án tartottuk idei küldöttgyűlésünket, ami mind az iskola, mind a diákok
ügyeinek megbeszélésére lehetőséget
biztosított. Minden osztályt három kiválasztott küldött képviselt a szavazáson és
az osztályok igényeinek tolmácsolásában.
Tóth Fanni, 2017/18-as tanév DT elnöke
köszöntötte a megjelent képviselőket és
Gyimesi igazgató urat. Először az elmúlt
évről adtak számot a különböző területeket (táborok, programok, sportrendezvények) érintő beszámolók a felkért DT
tagoktól.

Answers:
1) Romans; 2) Angles, Saxons, Jutes; 3) Tuesday, Wednesday, Thursday (Thor’s day!),
Friday; 4) Germanic tribes: d, e, g, h; Christian missionaries: a, f; Vikings: b, c.
„A Gombárt sosem felejtem el, nemcsak egy csodás élmény, hanem egy folyamat
elindítója is volt az életemben.” (Virág)
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Kapcsolda

beszámoló

Négy évvel ezelőtt tudtam meg, hogy mit
jelent ez a szó. Kristálytisztán emlékszem
arra a pillanatra, amikor Lőrincz tanárnő kihívott szünetben az osztályteremből, és én
teljesen rémülten és ijedten mentem ki.
Nem tudtam, mi rosszat tettem. Kiderült,
hogy semmit. A tanárnő pár mondatban
összefoglalta, hogy mi ez az egész KAPCSOLDA, és hogy szeretne megkérni, hogy
legyek az elkövetkező négy évben ennek a
programnak a koordinátora. Abban a pillanatban azt sem tudtam, hogy mit mondjak.
Gondoltam, hogy egy nagy kihívás lesz,
és hogy próbáljuk meg, nem sokat veszíthetek. Meg persze nagyon örültem, hogy
gólyaként ilyen feladattal bíznak meg.

Aztán amikor ott voltam az első KAPCSOLDÁN, akkor tudtam meg, hogy miért is fogom szeretni. Ebben a programban az az
igazán csodálatos, hogy beletekinthetünk
egy más világba. Nem csak mi, hanem a
Csalisok is. Kiszabadulunk a megszokott
kerékvágásból. Három órára csak együtt
játszunk, és próbálunk új embereket megismerni, és elmesélni nekik az érdekes mindennapjainkat. Mi pedig beletekintünk az ő
kis világukba. Megtanuljuk tőlük, hogy bármilyen akadályon mennek keresztül, hihetetlenül könnyeden és mosolyogva teszik.
Mindenkihez tárt karokkal mennek, és mindenre kíváncsiak. Mindenben a szórakozási
lehetőséget látják, és megélik a pillanatot.

Teljesen.
Akkor láttam, hogy tényleg megéri ezt az
egészet csinálni, amikor két év elteltével az
én harmadik KAPCSOLDÁMON bejött egy

csalis kislány, megismert, és azt mondta,
hogy ő otthon azon gondolkozott, hogy reméli, hogy velem lesz ma. Ugye leszek vele
ma? Előtte egyszer sem beszéltünk. De Ő
kiszúrt a tömegből, és várta azt a három órát,
amikor együtt játszhatunk. Amikor vége lett
a programnak, megbeszéltük, hogy találkozunk a következő alkalommal, és egy nagy
ölelést követően búcsút vettünk egymástól.
Azóta minden egyes találkozás során köszönünk egymásnak. A Csalisok mindenkit
a szívükbe zárnak, és egy nagy mosollyal
engedik vissza a „szürke” hétköznapokba.
Idén először ellátogatott hozzánk Szalai
Kriszta színésznő, a KAPCSOLDA kitalálója, aki az egész elindítója volt. Nagyon
örültem, hogy egyszer sikerült találkoznom
vele, és hogy pont az én utolsó kapcsoldás
évemben.
Nem gondoltam volna, hogy ennyire nehéz
lesz megválni ettől a programtól, és átadni a valaki másnak. De ez is megtörtént, és
bízom benne, hogy ennél csak szebb és élményekben dúsabb KAPCSOLDÁK várnak
a jövő Árpádosaira.
Nonó

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 8-ig az arpadlapok@gmail.com emailcímre.
A pályázat nyertese 20 ezer Ft ösztöndíjban részesül, és egy tanéven (6 lapszám) keresztül
írhatja az újság második oldalát.
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„A gólyatábor.” (Kimás)

Sítábor – Gerlitzen

„Idén először voltam sítáborban. A buszút
is jó hangulatban telt, és gyönyörű helyek
mellett haladtunk el. Amint odaértünk Gerlitzenre, kipakoltunk és mentünk vacsizni.
Reggel izgatottan indultam reggelizni és
a buszhoz. A sípályára érve felcsatoltam a
bakancsot, és indultam a kezdőkhöz. Nem
voltam egyedül, összesen nyolcan voltunk.
Eleinte csak fél léccel, utána már kettővel
kezdtem tanulni síelni. Jó érzés volt, mert
délután már egy nagyobb dombról síeltem. Másnap már a hegy tetején lévő kék
pályákon koptattam a lécemet. Nagyon

gyorsan fejlődtünk, és az utolsó napon már
a nagy hosszú piros pályán jöttünk le a hegy
tetejéről az aljáig, 1911-ről 1000 méterre :-)
Nagyon büszkék voltunk, hogy 4 nap alatt
idáig jutottunk. A hat nap gyorsan eltelt, és
mire észbe kaptunk, már visszafelé robogtunk a buszon.”

„Ez volt a legelső Árpádos sítáborom, és
hihetetlenül jól éreztem magam! Szép
volt a szállás, a kaja finom volt. A sípályák
nagyon jók voltak. A hegytetőről gyönyörű
kilátás nyílt. Az oktatók nagyon kedvesek és
segítőkészek voltak, és akármennyire lassan ment valakinek a feladatvégzés, vagy
kevésbé tudta megcsinálni a gyakorlatot,
megvárták, figyeltek rá. Annyira tetszett a
tábor, hogy jövőre is biztos megyek :-)”
„Az én szememben a sítábor nagyon nagy
élmény volt. Bár majdnem 8 óráig tartott a
szálláshoz érni, én nagyon élveztem az utat.
Beszélgettünk, nevetgéltünk, zenét hallgattunk és filmet is néztünk. Gyorsan eltelt az
idő, és mikor a szállásra értünk, csodálva
néztem a szép helyet és a csodás kilátást.
Este arra is rájöhettem, hogy milyen finom
és sokféle ételt szolgálnak fel. A síelések
nagyon jól teltek, az oktatók, a tanárok kedvesek, segítőkészek voltak. A csoportok
sokat fejlődtek. A hegytetőről tiszta időben
gyönyörű volt a kilátás, azonban 1911 m-en
gyorsan változott az időjárás. Hol köd, hol
kicsi eső, hó is kísért minket a sípályákon.
Mindent összevetve nagyon jó tábor volt,
jövőre is megyek.”

beszámoló

2018. március 3-8-ig voltunk a 29. Árpádos
sítáborban. Ez volt a harmadik utunk, amikor Gerlitzenre tartottunk, és várt ránk az
Ossiach tó partján lévő, festői tájba illő szállásunk. Felkerekedtünk 35 árpádos diákkal
és a hozzátartozó családtagokkal, barátokkal. Az egész buszút során ahova csak néztünk, hóval borított tájat láttunk. A helyszínen a szállás és étkezés szuper volt. Az első
nap a sípályán három csoportba osztották
a diákokat, így nap mint nap a csoportok a
saját síoktatójuk vezetésével végezték a feladataikat. Minden csoportban a sítudásnak
megfelelően haladtak a gyerekek napi legalább 2x2 órában. A táborban minden pillanatban jó volt a hangulat, akár a sípályán,
akár a szálláson. Az esti programokat kiegészítettük a közös tekézéssel, illetve különböző játékokkal. A táborban barátságok is
szövődtek. A legfontosabb, hogy mindenki fejlődött, gyarapította a sítudását. Ezek
a téli táborok az árpádos diákok számára
felejthetetlen, különleges élményekkel teli
utak. Sőt! Jövőre vár ránk és Rád a 30. jubileumi sítáborunk ugyanúgy Gerlitzenen.
Gyere Te is velünk, nagyon jó lesz!
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2018-as síelő 29. Árpádos csapat tagjai

„Egyszer voltam egy előadáson a szennyvíz élővilágáról, az elég emlékezetes volt.”
(Panni)
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Hol ebédeljen egy árpádos?

A cikket a 11.d osztály által egy médiaprojekt
keretében készített Árpád Média Magazinból
vettük át. Köszönjük!

válogatás

Sietned kell és még nem ettél? Egy fárasztó iskolai nap után mindenkinek jól esik egy finom
ebéd. Csapatunk összegyűjtötte a legideálisabb
lehetőségeket Számodra.

1. Manna ABC és Marci a pék
Közvetlenül az iskola mellett találhatóak.
Gyalogosan kb. 1 perc
Tapasztalataink szerint sokan használják, és jó véleménnyel vannak róluk.
Ajánlott azoknak, akiknek sürgős dolguk van és
csak pár falatot szeretnének bekapni.

2. Tian Tian Kínai Büfé
Bp., 1036, Bécsi út 57.
Gyalogosan kb. 4 perc (350 m)
Sokak kedvence a kínai. Ez érthető is, hisz olcsón
kap az ember finom és meglehetősen bőséges
ételt.
Előnye, hogy a szabad levegőn is fogyasztható,
mint ahogy a képen látható is.
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3. Pad Thai Wokbar
Bp., 1036, Bécsi út 53.
Gyalogosan kb. 5 perc (450 m)
Egészséges és friss alapanyagokból dolgoznak.
Az elkészült ételek gusztusosak, és a thai /keleti
ízvilágba vezetnek be minket.
Hangulata barátságos és hétköznapi, illetve kisgyermekeknek is megfelel ez az étterem.

4. Bécsi Szelet Vendéglő
Bp., 1036, Dereglye utca 5/B.
Gyalogosan kb. 5 perc (400 m)
Ha nem vagy befizetve a menzára, de meleg
ebédet szeretnél akkor ezt a helyet ajánljuk Neked. Itt a nyugodt környezetnek köszönhetően
egy kellemes étkezést tölthetsz el barátaid társaságában.

5. Galagonya Gyorsétterem
Bp., 1036, Galagonya utca 7.
Gyalogosan kb. 2 perc (170 m)
Családias hangulat és alacsony árak jellemzők
erre a helyre.
Vegetáriánus ételek, illetve napi menük közül is
választhat a vendég.
Kisgyermekek étkeztetésére és rendezvények lebonyolítására alkalmas helyszín.

terséges tartósítószer, ízfokozó és színezék
nélkül.
3 féle zöldségpogácsa közül lehet választani,
a fűszerek harmóniája adja a burgerek kellemes ízét.

6. Hummus Bar
Bp., 1036, Bécsi út 38.
Gyalogosan kb. 6 perc (450 m)
Elhozza nekünk a Közel-Kelet élményét.
Ételeik vegetáriánusok, és gluténérzékenyek is
fogyaszthatják.
Korrekt árak, kitűnő kiszolgálás jellemző.

8. Istvánffi Veggie Burger
Bp., 1036, Lajos utca 36.
Gyalogosan kb. 7 perc (550 m)
A névből már rájöhettünk, hogy ez a hely most a
vegetáriánusoknak szól.
Minőségi alapanyagokból készítik ételeiket mes-

9. Buda Gourmet Bistro
Bp., 1036, Bécsi út 38.
Gyalogosan kb. 6 perc (450 m)
A szupermarket heti menüt ajánljuk Nektek. Hétfőtől péntekig, 11:00 és 15:00 között van erre lehetőség. Két menü közül lehet választani minden
nap, és 990 Ft-ba kerül.
Van korlátlan fogyasztás (svédasztal) is, hogyha
egy ebéd folyamán kedvet kapnátok és fontolóra
vennétek, hogy a családotokkal is ellátogatnátok
erre a helyre.

10. Zazzi Cukrászda és Kávézó
Bp., 1037, Bécsi út 57-61.
Gyalogosan kb. 4 perc (300 m)
Mindezek után valami édesre vágysz? Nekünk
erre is van ötletünk!
A Zazzi Cukrászdában a kedves és segítőkész kiszolgálás mellett széleskörű választék vár rád.

válogatás

7. Vapiano
Bp., 1023, Bécsi út 33-35.
Gyalogosan kb. 8 perc (600 m)
Villamossal kb. 4 perc
Az olasz konyha szerelmese vagy? Ott a helyed!
Friss és minőségi alapanyagok.
Látványkonyhával felszerelve.

2018
04

Reméljük kedvet kaptatok hozzá, és ellátogattok
majd ezekre a helyekre! Jó étvágyat!!

Erdődi Anna (11.d)
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Kerületi rajzverseny

Árpád G

aléria

Régi hagyomány az évenként meghirdetett kerületi rajzverseny. A felsősök barátságkuckókat terveztek gyerekeknek,
akik szeretnek sok időd háborítatlanul együtt tölteni valamilyen titkos, izgalmas
helyen. A gimnazisták egy érdekes foglalkozású ember számára találtak ki lakószobákat, ami
berendezésével jól tükrözi a személy munkáját, egyéniségét. Minden egyes rajz egy-egy
varázsablak, ami bepillantást enged a rajzolója lelkének hajlékába. Ez az az otthon, ami nem
falakból áll, hanem bensőséges kapcsolatokból, meghitt pillanatokból, közös élményekből,
emlékekből építkezik.
Balla Sára (7.a) és Farkas Hanna (8.c) I., Svarcz Enikő (9.c) III., Valaczkai Délia (9.a) pedig IV. díjas
lett.
Svarczné Micheller Erzsébet

Farkas Hanna (8.c) versenyrajz

Balla Sára (7.a) versenyrajz

Svarcz Enikő (9.c) versenyrajz

Farkas Hanna (8.c)

Balla Sára (7.a)

Svarcz Enikő (9.c)

Valaczkai Délia (9.a) versenyrajz

Valaczkai Délia (9.a)

