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Megérdemelt bizalom

Elérkeztünk az idei utolsó Árpád Lapokhoz. Előző
cikkeimben állatok életéből vontunk le hasznos
tanulságokat. Az utolsó cikkem az univerzum legfejlettebb lényéről, az emberről szól. Pontosabban két emberről, akik a halál torkából mentettek
ki magukkal együtt 153 másik embert.
2009 január 15. New York, LaGuardia reptér. Egy
Airbus A320-as – fedélzetén 150 emberrel és ötfőnyi személyzettel – felszálláshoz készül. A kapitány az 57 éves Chesley B. „Sully” Sullenberger,
az elsőtiszt a 49 éves Jeffrey B. Skiles. A repülőgépet az elsőtiszt vezeti Charlotte-ba. Az idő szép
napos, csak gyenge szél fúj.
A felszállás kifogástalanul zajlik, és a gép a légtérbe lép. De a pilóták nem élvezhetik sokáig New
York pazar látványát.
A gép jobb oldala felől hirtelen egy madárraj tűnik fel, és mielőtt bármit is lehetne tenni, a gép
a madarak közé repül. Hatalmas rázkódás remegteti végig a gép törzsét, aztán síri csend áll
be, ami egy repülőn mindenkinek a legnagyobb
félelme. A gép mindkét hajtóműve leállt. A hajtómű leállása esetén lehetséges az újraindítás, és
a gép, akárcsak egy vitorlázó repülő, teljesen irányítható marad, csak emelkedni nem tud.
A pilóták gyorsan reagálnak. Az ütközés után 13
másodperccel Sully kapitány átveszi a gép irányítását, és egyből bekapcsolja a segédhajtóművet,
ami – bár nem tudja a gépet levegőben tartani –
áramot termel, és ezzel lehet beindítani a normál
hajtóműveket. Ez a gyors reakció mentette meg
az utasok és a személyzet életét, mert a műszerek
nem álltak le áramforrás hiányában. A pilóta emiatt nem hozott meggondolatlan döntést.
A motorokat nem sikerül újraindítani, és a repülő
továbbra is síri csendben siklik a levegőben New
York házai felett. A kapitány tudja, nincs már elég
magasan a gép, hogy leszálljon bármelyik közeli reptéren. De van egy másik – kockázatos, bár
nem lehetetlen – leszállási módszer is: a vízre
szállás. A gép 400 méterrel a föld felett a Hudson
folyó fölé fordul, és felkészül a kényszerleszállásra.
Repülővel vízre szállni nagyon nehéz, 10 esetből
egyszer sikerül.
A gép – elérve a 90 méteres magasságot – eltűnik
a radarokról, és a forgalomirányító felad minden
reményt.
Sully kapitány meredeken felemeli a gép orrát,
hogy a gép fara érjen legelőször a vízbe. Abban
a pillanatban, amikor ez bekövetkezik, a gép orra

belecsapódik a vízbe, és összecsapnak a hullámok a pilótafülke előtt. Miután a víz lefékezte, a
repülő békésen himbálódzik a jéghideg Hudson
felszínén. A repülés 5 percig tartott.
Nem részletezem tovább. A lényeg az, hogy bár
megrepedt a géptest, és víz szivárgott az utastérbe, a 150 utas és a személyzet túlélte a vízre
szállást. Az utasok a gépszárnyon állva várták a
kompok érkezését. Sully kapitány és Skiles elsőtiszt igen magas kitüntetésben részesültek.
A madarak, amelyekkel ütköztek, kanadai vadludak voltak, és mindkét motor kettő 4 kg-os egyedet szívott be, amit nem bírt el a hajtómű, így az
tönkrement. További horpadások voltak a gép
elején, ezek további vadludaktól származtak.
A pilóták lélekjelenléte, bátorsága, hidegvére,
kötelességtudata és megfontolt döntései mellett
fontos, hogy a szerencse is melléjük szegődött.
Szerintem a legnehezebb dolog a repülésben az,
hogy rá kell bíznod az életedet két vagy három
emberre. Egy mozdulaton múlik rengeteg ember
élete. Itt a segédhajtómű bekapcsolása volt a
megmenekülés kulcsa. De mi van, ha ezt elfelejtik
megtenni? Rá merem-e bízni az életemet a pilótákra? Talán. Szerintem a legfontosabb ebben a
világban az, hogy bízzunk másokban. Bízzunk a
szüleinkben, hogy nem akarnak nekünk rosszat.
Bízzunk a pilótákban, a barátokban, a tanárokban, és még folytathatnám. Az életünkben szinte
semmi nem működik bizalom nélkül.
Én ezzel fejezném be az utolsó vezércikkemet,
és mindenkinek élményekkel teli nyári szünetet
kívánok!

Horváth Ármin (9.a)

A hónap fotója
visszahí a
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2017 végéig több mint 300 ezer dízelüzemű Volkswagent és Audit volt kénytelen
visszahívni a Volkswagen az Egyesült Államokban. A német cég (melynek a botrány 15
milliárd dollárjába került) olyan szoftvert telepített a járművekbe, amely kozmetikázta
a károsanyag-kibocsátás adatait. Jelenleg 294 ezer autót tárolnak 37 szigorúan őrzött
hatalmas parkolóban, a képen egy kaliforniai lerakat lát-ható.
Ebbe a rovatba is küldhettek különleges, érdekes, szép fotókat!

KÉP-MÁS

Az előző számunkban megjelent képünkön egy vízinövény
gyökerére tapadó buborékokat láthattatok.
Hát ez mi lehet?
fotó: Tárnok Emese (11.a)

KI EZ?

Áprilisi számunkban megjelent képünkön Körösmezei Sarolta
tanárnő gyermekkori fotóját láthattá-tok.
Hát ezen a képen ki lehet?

A hónap kérdése: Miért vagy a leghálásabb az életedben?

3

2018
05

Kérdezd másként
Kéri András tanár úr

tanári interjú

– Hogyan került az Árpádba?
– Ezt Nánay tanár úrnak köszönhetem, aki felhívta a figyelmemet arra, hogy van egy lehetőség
itt az Árpádban tanítani, és örömmel jöttem.
– Miért éppen a tanári szakmát választotta?
– A megtanult tények, az ismeretek átadása mindig is vonzott.
– Miért éppen a biológia és a földrajz?
– Ez már gyermekkorom óta foglalkoztatott.
A vizek élővilága már nagyon régóta érdekelt,
kisgyermek korom óta volt akváriumom. Utána
pedig az érdekelt, hogy hol élnek ezek az élőlények, és ennek nyomán a földrajz, mint a világ
dolgainak legkomplexebb ismerete is előtérbe
került.

Rahó (Kárpátalja), a Fekete- és a Fehér-Tisza összefolyása
– Ha nem taníthatna, milyen más szakmát
választana?
– Biológiával, zoológiával vagy ökológiával foglalkoznék szívesen. Egyébként pedig szabadidőmben – ha lehet mondani, hogy van ilyen – a
kétéltűekkel, a kétéltű mentéssel és védelemmel
foglalkozom, mint a Varangy Akciócsoport egyik
alapítója és jelenlegi elnöke.

Békamentés egy tüzivíz-tárolóban
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– Mondhatjuk úgy, hogy ez egy hobbija?
– Igen, ez mondható az egyik hobbimnak is.
Nem vagyok hivatásos természetvédő, nem
ezért fizetnek, de egy civil szervezet aktivistájaként kicsit több ez, mint hobbi. Például nem
hiszem, hogy az egyesület pénzügyeinek rendezése hobbinak tekinthető, de ez is hozzá tartozik
ehhez a feladathoz. Hobbimnak mondanám a
horgászatot vagy az utazást, bár mondjuk egy
földrajztanárnak feladata is az utazás, a világ személyes megismerése.
– Mit tesznek a Varangy Akciócsoportban?
– Egyrészt a közúti forgalom által veszélyeztetett kétéltűeket, főleg békákat viszünk át az
úton, illetve meggátoljuk, hogy egyáltalán rá
tudjanak menni az útra. Ennek érdekében mi
összegyűjtjük és átvisszük őket, illetve tanácsot
adunk az állami szerveknek, hogy hol és hogyan
érdemes átjárókat létesíteni, hogy az állatok biztonságosan átjuthassanak. Ezen kívül ha valahol
szükséges egy-egy vizes élőhelynek a mentése,
akkor onnan a gerinces és gerinctelen állatokat
is összegyűjtjük, és biztonságos helyre visszük.

Mohair-sziklák, Írország
– Ki a kedvenc tudósa és miért?
– Hármat is fel tudnék sorolni. Ha az ismeretterjesztést, az élővilágot nézzük, akkor David
Attenborough-t tudom említeni, aki már régóta
lenyűgözött a hihetetlen tudásával és a rendkívül igényes természetfilmjeivel. A másik az
egyetemi földrajz professzorom, Gábris Gyula,
aki lenyűgözött széles látókörével, ráadásul a
világ nagyon sok pontján megfordult, és ezeket
az élményeit nagyon érdekesen tudta előadni. Végül Puky Miklós, akit példaképnek nem
mondhatok, mert ő velem egyidős volt. Ő a
Varangy Akciócsoport alapítója és első elnöke,
aki sajnos már három éve nincs közöttünk, pedig
egy évvel volt fiatalabb nálam. Az ő természetszeretete, munkabírása és elhivatottsága szintén
példamutató.

„Jelenleg a félévi három szülői igazolásért.” (SkipDays)

– Melyik szigetre utazna el szívesen?
– Korzikára szívesen mennék, mert az nagyon
tetszett, és nincs is nagyon messze. Itt van
Dél-Európában, a sziget belseje mégis majdnem
érintetlen, és középkori várromokat, településeket rejt. A partja sincsen úgy tele a turisták
áradatával, mint ismertebb nyaralóhelyek. Oda
biztos, hogy visszamennék. Ha pedig olyat kellene mondani, ahol még nem jártam, akkor a
Kis-Antillák valamelyik trópusi szigetére, például
Barbadosra szívesen elutaznék.
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Mesi, Sárgarózsa (11.c)

Fortocska (форточка) – ablakocska
Orosz társulat a Nemzeti Színházban

Idén április közepén vissza nem térő
lehetőségünk nyílt arra, hogy a MITEM
(Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozó)
keretében megtekinthessük Szophoklész
Oidipusz király című drámáját. Az előadás
különlegességét nem a helyszín (Nemzeti
Színház), hanem az azt előadó társulat
jelentette: a moszkvai Vahtangov Színház
színészei és a litván származású rendező,
Rimas Tuminas. Persze ezek mellett az a tény
sem elhanyagolható, hogy az egész előadás
orosz nyelven volt hallható, de szerencsére
– köszönhetően a szinkrontolmácsnak – senkinek sem jelentett nehézséget az előadás
megértése.
A díszlet nagyon egyszerű volt, de fontos szerepe volt a műben a színpad közel
egészét kitöltő hengernek, aminek magassága meghaladta egy emberét is. Már csak
méreteiből fakadóan is tökéletes volt egy
nagyon fontos dolog, a sors szimbolizálására.

Az előadás alatt nem lehetett tudni, hogy
mikor indul el vagy áll meg, vagy éppen ki
tudja befolyásolni a sors alakulását.
A főszereplő, az Oidipusz királyt alakító Viktor Dobronvavov, az előadás alatt végig

tamári interjú

Úton átkelő varangypár
– Milyen könyveket olvas a tanár úr, és melyik
a kedvence?
– Az orosz írókat szeretem. Ez valószínűleg abból
fakad, hogy moszkvai születésű vagyok, tehát a
gyermekkorom egy nagy részét Oroszországban
volt szerencsém eltölteni, és így elég tisztességesen megtanultam oroszul. Turgenyevet vagy
Csehovot például nagyon kedvelem, a magyar
szerzők közül pedig Fekete Istvánt emelem ki.
Az ő művei az ifjúság számára fontosak lenné-

nek, mert a természetszeretete és a kamasz
gyerekek kalandjainak leírásai nagyon jók a
könyveiben. Jó lenne, ha nem csak a digitális
világban mozognának a gyerekek, hanem
valóban kedvet kapnának az igazi kalandokhoz, és nem csak a virtuálisokhoz.
– Milyen élőlény bőrébe bújna szívesen?
– Elsőnek azt mondanám, hogy a barna varangy
bőrébe bújnék, ami a kedvenc állatom. Hím
varangy meg különösen lennék, mert ők több
kilométeren keresztül utazhatnak egy nőstény
varangy hátán. De azért a varangyokat fenyegető veszélyeket ismerve lehet, hogy biztonságosabb lenne más hidegvérű állatot választani,
mondjuk egy anakondát. Bár mondjuk láb nélkül
érdekes lehet az élet...
– Melyik történelmi korban élt volna szívesen?
– A jelenlegi korban. Ha belegondoltam, bizony
rájöttem, hogy a mostani kor a legbiztonságosabb. Korábban azért több váratlan esemény
fenyegette az akkor élő embereket.
– Ha egy lakatlan szigetre kerülne, mely
három dolgot vinné magával?
– Mivel a lakatlan szigeten az önfenntartás a legfontosabb, biztosan egy tűzszerszámot, egy jó
kést és egy iránytűt vinnék magammal.

nagyszerű alakítást nyújt, de véleményem
szerint külön ki kell emelni monológját,
amit saját maga megvakítása után mond el.
Röviden: lehengerlő.

„Azért, mert meglett az 1000 követő instán.”

Gál László (11.b)
(@_krtszcsnd_)
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Kedves Árpád!

Négy év...
El tudod hinni, hogy ilyen gyorsan eltelt? Én
azt hiszem, egyelőre nem. Vagy csak nem szeretném... Mindegy is, most nem ez a lényeg.
Nem hitetlenkedni szeretnék, egyszerűen csak
elköszönni. Írni Neked egy levelet, és amen�nyire lehet, visszafogni az érzelmeimet, nehogy
túl csöpögős legyen. (Előre szólok, nem biztos,
hogy sikerül!)
Tudod, én tisztán emlékszem a napra, amikor
először találkoztunk: a nyílt nap, ahogy Te hívod.
Aznap úgy éreztem, engem is hívsz; és én kíváncsi voltam Rád, szerettelek volna megismerni,
tanulni Tőled. Aztán amikor 2014. szeptember
1-jén harmincadmagammal átléptem az iskola
küszöbét, tudtam, hogy négy évre biztosan folyosószárnyaid alá veszel.
Annyi, annyi minden történt ez alatt a négy év
alatt! Megpróbálom kiragadni a számomra legfontosabbakat.
Először is maga a „gólyaság”, és az a sok segítség, kedves gesztus, új élmény, amelyet emiatt
a fogalom miatt átélhettünk. Csodálatos érzés,
amikor az ember csopvezei őszintén segítik őt
abban, hogy megtalálja Nálad a helyét, hogy
jobban megismerjen Téged, vagy egyszerűen
csak biztosítják azt, hogy nagy nevetéseket őrizzen emlékként a „kezdetekről”. A gólyahétnek,
a Gombárnak és az osztálykirándulásnak köszönhetően az első évben született a legtöbb
olyan szállóige, amely végigkísérte osztályunkat
a négy év során.
Ó, igen, a Gombár – számomra az egyik legmeghatározóbb élmény, az egyik legkedvesebb
hagyományod. Nem is tudod, mennyi lehetőséget nyújtasz ezzel diákjaidnak, mennyi emlék
bújik meg emlékezetükben a próbafolyamatról,
magáról az előadásról. Azt gondolom, sokak
számára ez lehet az első lépcsőfok a hosszú
lépcsőházban az önmegvalósítás felé. Kérlek,
bocsáss meg, de a magyar érettségi előtt pár
nappal szerintem a gondolataim metaforákkal,
szimbólumokkal és toposzokkal fertőződtek
meg..., úgyhogy engedd meg, hogy az útra,
utazásra is kitérjek pár mondat erejéig. Az osztálykirándulások, az angliai utazások, a darmstadti csereprogram, a töritantúrák, a különböző
táborok alkalmával és tanáraink segítségével
megmutattad nekünk a világ egy-egy kis darabkáját. Mi mégis féltünk, hogyan fogjuk megőrizni a rengeteg új emléket, tudást, tapasztalatot,

amelyekkel pár nap alatt gazdagodtunk. Ne
aggódj, szerintem azért legtöbbünknek sikerült.
Ahogy sokak fiókjában ott pihen az összes osztálykép (melyek közül néhány, amely az Amfiban
készült, különös jelentőséggel bír), sok-sok már
megjelent Árpád Lapok, az oklevelek különféle
tanulmányi vagy sportversenyekről, néhány jó
jeggyel ellátott visszakapott dolgozat, esetleg
az életmentő puskát rejtő cetli.
Az Árpád Napoktól kezdve, a 12 órás sportokon
át, a különböző ünnepélyekig Nálad minden
rendezvény, esemény olyan különleges volt!
Főleg az iskolakarácsony, mert olyankor mindig
kirázott a hideg, amikor egy egész aulányi árpádos diák és tanár énekelt együtt. Ugye tudod,
hogy ezek azért sikerülnek ilyen jól, mert komoly szervezési, alkotói folyamat áll mögöttük,
és olyan csodás személyek, akik teljes szívüket
beleadják mindezekbe?
Szeretném még megköszönni Neked azt is,
hogy rengeteg – számomra fontos – személlyel
összeismertettél. Nemcsak a barátaimra, hanem tanáraimra is gondolok. Tulajdonképpen
a diákoktól Te hamarabb elköszönsz, én pedig
tovább tartom majd velük a kapcsolatot, viszont
a tanárok még maradnak Nálad egy időre.
Úgyhogy meg kell kérjelek, vigyázz rájuk, mert
ők azok, akiknek iskolás éveim és a (nemcsak
tananyag szerinti) tanulás szempontjából a legtöbbet köszönhetem. Átadták a tudásukat, a tapasztalataikat, fontos dolgokra ébresztettek rá,
megértettek, meghallgattak engem, ha kellett,
segítettek, motiváltak, kibírták az osztályunk kamaszos szétszórtságát, és olykor sírva nevettek
az osztállyal a hetedik, nyolcadik órákat nyögve...
Tudod, hogy ezt a levelet a hivatalos búcsúzás
– a ballagás – után írom. Azt pedig biztosan
sejted, de hogy tudd is, elmondom: Te búcsúztatod legszebben a ballagóidat. Csodálatos
hagyomány, hogy az osztálytermekben minden
szempár az éneklő ballagók sorát figyeli, amíg
ők kiérnek az Amfiteátrumba, hogy a buzogányozó lányok minden mozdulata a ballagókhoz
szól, hogy a ballagók szíve együtt dobbanhat
a tűzijáték dördüléseivel. Most, hogy én is átéltem ezeket, még megosztanám Veled azt az
apró titkot, hogy a buzogánygyakorlat akkor a
leggyönyörűbb, mikor az ember könnyes szemmel csak elmosódott színfoltokat lát táncolni a
sötétben.

„Leginkább a családomért, azon belül a bátyámért.” (Béla)

Levelemmel szerettem volna személyesen elköszönni, de úgy érzem, bátran írhatom többes
számban, évfolyam- és osztálytársaim nevében
is a következőket. Köszönjük a Tőled kapott
szárnyakat, melyekkel most kirepülünk, és a tudást, az emlékeket, melyek velünk szállnak.

Remélem, mi is méltón búcsúzunk, és a folyosószárnyaidra akasztott tablóinkon kívül
kedves emlékeket hagyunk!
Köszönettel:
Mlynarik Julcsi (12.d)
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„Azért vagyok a leghálásabb, hogy az ország legfejletteb és legmodernebb iskolájába járhatok,
ahol a legjobb tanároktól tanulhatok nap mint nap, remek körülmények között.” (Benedek)
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Aranyköpések
0 5 „Lelépsz az útra, látod, hogy jön az autó. Lassú vagy, és mire visszalépnél, elüt a busz.” (Tarlós

Péter)
„Meg kell néznem, nem hallatszik-e le a tanáriba, amit mondani akarok.” (Orosz Erzsébet)
„Nem lehet elveszteni az emberi méltóságunkat. (diáknevetés) Nincs? Jó, akkor az emberi arcunkat.” (Varga Júlia)
„Olyanok, mint a kiselefánt: nehezen tanul, de azt legalább könnyen elfelejti.” (Sziliné Dienes Irén)
„Ha látná ezt, fiam, olyan hátraszaltót nyomna!” (Gärtner István)
„Kialakul a fóbiám, ha hiányzik a fóliám.” (Czinki József)
„Ha elfogy a kréta, akkor a hetes vérével fogom letörölni a táblát.” (Schelb Tamás)
„Ha valaki repülni akar, nem baj, ha van szárnya. Vagy repülőjegye.” (Tarlós Péter)
Tanár: „Te minden órán eszel, Krisztián?” Diák: „Nem, a múlt órán hiányoztam.” (Krisztián)
„És az a rohadt sarok, az úgy jó lesz?” (Koncz Levente)
„Feketézzünk egyet Afrika lakóival.” (Sziliné Dienes Irén)
„A rabszolgák kórusa az úgyis nagyon ebbe az osztályba illik.” (Orosz Erzsébet)
„Belegabalyodtál, fiam, mint majom a házi cérnába.” (Gärtner István)
Diák: „Kikölcsönözhetem ezt a könyvet?” Könyvtáros: „Ki.” Diák: „Hát én!” (anonymus)

válogatás

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

Condensed English

!

Morris dancing in May

Morris dance is an English folk dance. It is built
up from rhythmic stepping and execution of choreographic movements. The people in the group
of 6 or 8 dancers usually wear bell pads on their
shins and hold sticks, swords or handkerchiefs in
their hands. The music was officially provided by
a pipe and tabor or a fiddle. These are also used
today, but neither melodeon, accordion or drums
are rare. Musicians and sometimes the dancers
sing a song set to the tunes of the music. The earliest known mention of Morris dance dates back
to 1448 as ’morisk dance’ (moorish dance). The
tradition of rural English dancers blackening their
faces may be a form of disguise, or a reference either to the Moors or to miners. The origins of the
practice remains unclear and are a matter of ongoing debate. In the 17th century, the lower clas-

ses – mostly the peasantry – took part in Morris
dances, especially at Whitsun. Today in England
this genre is linked to May Day celebrations. The
English version of May Day is a series of rites and
traditions like crowning a May Queen or standing
a maypole, but also Morris Dancing.

Pályázat

Pallós Benedek (9.d)

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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„Olyan személyek vesznek körül, akikre mindig számíthatok.” (B)

Viccek
Az istentisztelet vége felé a lelkész megkérdezi a híveket:
– Hányan bocsátottatok meg az ellenetek
vétkezőknek?
Mindenki feltartja a kezét, kivéve egy idős
hölgyet.
– Jones asszony!? Ön elzárkózik attól,
hogy megbocsásson az ellenségeinek?
– Nekem nincs egyetlen ellenségem sem
– mondja mosolyogva az apró hölgy.
– Asszonyom, ez igen szokatlan. Megkérdezhetem, hogy mennyi idős is Ön?
– Kilencvennyolc múltam.
– Kedves asszonyom, megkérhetem,
hogy jöjjön ki ide a gyülekezet elé, s mesélje el nekünk, miképpen lehetséges,
hogy valaki majdnem százéves, és nincs
egyetlen ellensége sem!
A néni kitotyog a lelkész mellé, és szembefordulva a gyülekezettel csak ennyit
mond angyali mosollyal:
– Túléltem a rohadékokat!

Rendőr igazoltatja a csavargót:
– Milyen iskolai végzettsége van?
– Semmi. Analfabéta vagyok.
– Mi maga?
– Analfabéta.
– Betűzze, kérem!
Az optikai szaküzletbe bejön egy vevő. Az
optikus ezzel fogadja:
– Jó napot, uram! Önnek nyilvánvalóan
legalább kilenc dioptriás szemüvegre van
szüksége.
– Igen, honnan tudja?
– Onnan, hogy az ajtó helyett a kirakaton
keresztül jött be.
A vizsgálat után az orvos így szól a beteghez:
– Tudja, hogy az utolsó pillanatban jött el
hozzám?

– Jaj, olyan súlyos a baj, doktor úr?
– Nem, holnapra magától is meggyógyult
volna.
Egy zsebtolvaj az ítéletre vár. A bíró kihirdeti:
– A vádlott bűnös többrendbeli lopás elkövetésében. Ezért 50 ezer Ft pénzbírságra ítélem.
Feláll a vádlott ügyvédje:
– Tisztelt bíró úr! Védencemnek mindös�sze 20 ezer forintja van, de ha ad neki tíz
percet, akkor előkeríti a többit is.

Ez nem vicc, hanem megtörtént. Újsághír
Írországban a téli olimpia után:
Homecoming for Winter Olympics Team
cancelled due to snow.

viccek

– Te mit veszel a feleségednek karácsonyra?
– Nagy meglepetés lesz, képzeld egy vázát vettem!
– Egy vázát? Hát az nem egy nagy meglepetés...
– Dehogynem, bundára számít!

2018
2005

Nyelvi sarok

Employer: „In this job we need someone who is responsible.”
Applicant: „I'm the one you want. On
my last job, every time anything went
wrong, they said I was responsible.”
„Welche sind die teuersten Tomaten?”
„Geldautomaten.”
„Schämst du dich nicht, mit solch einem
schmutzigen Gesicht in die Schule zu
kommen? Man kann ja noch sehen,
dass du heute Morgen Marmeladebrot
gegessen hast.” tadelt die Lehrerin.
„Das stimmt nicht!” rechtfertigt sich
Hanna. „Das war gestern.”
„A lehetőségeimért.” (Vizér Mátyás)
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Ifjú Tehetségek
Mlynarik Julcsi

interjú

Az idei tanév utolsó interjúját Mynarik Julcsival
készítettem a 12.d osztályból. A RIM (Radnóti
Ifjúsági Műhely) oszlopos tagja, félállású gyakornok.
– Elmagyaráznád kicsit, hogy mit is jelent a RIM?
– A RIM a Radnóti Színház ifjúsági műhelye. Nem
egy színjátszó kör, hanem egy színházi nevelési műhely, ahol drámajátékokon keresztül ismerjük meg
önmagunkat, mások gondolkodását, vagy akár a
világot körülöttünk. Ez egy 2 éves program. Egy
elképesztően elfogadó közösség. Megdöbbentő
volt, mennyire más világot teremtettünk közösen.
Meghallgatjuk egymást, és tényleg mindenki kíváncsi a másik véleményére – nem úgy, mint az élet
sok másik területén sajnos.

– Honnan jött az ötlet, hogy jelentkezz a RIMbe?
– Kicsi korom óta szeretem a színházat. Gyakran jártunk előadásokra a szüleimmel. A Gombárra való
készülés során pedig beleszerettem az egész színházazásba – főleg a szövegkönyvvel való munkába.
Szerepelni egyáltalán nem szeretek, mert nagyon
lámpalázas vagyok. Egyszer épp előadást kerestem a Radnóti Színház honlapján, akkor láttam,
hogy indul egy ifjúsági program. Jelentkeztem, és
szerencsére sikerült bekerülnöm.
– Mi volt az első benyomásod?
– A mi csoportunkkal kezdődött ez a program, tehát nemcsak mi voltunk újoncok, de két vezetőnk
is még az egyetemen tanult. Nekem az első foglalkozás nem tetszett annyira, de kis idő múlva már
teljesen beleszerettem.
– Hogy zajlott az első évetek?
– Első félévben különböző színházi szakemberek
(színész, díszlettervező, dramaturg) jöttek el hoz-

zánk. Előadásokat, foglalkozásokat tartottak. Gyakran néztünk közösen előadásokat a Radnótiban.
Felejthetetlen élmény volt, amikor először jártam
a Radnóti Színház kulisszái mögött, és bepillantást
nyertem az ott zajló varázslatos életbe. Ezen kívül
gyakran játszottunk különböző csapatépítő játékokat. A második félévben elkezdtünk összerakni egy
előadást. A témánk a nő és a nőiesség volt. Saját,
igaz történeteinkből állt össze a jelenetsor. Tehát
ezt az előadást (Keretek között) mi írtuk, mi rendeztük egymást, és mi játszottunk benne. Ezt aztán a
színház próbatermében lehetett megnézni, illetve
vittük sulikba is, és a színház megengedte, hogy a
Színházak Éjszakáján is előadjuk.

– Milyen szerepet töltesz be most a RIM-ben
harmadévesként?
– Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy
nem kerültem ki teljesen a programból. Idén a
másodéves csoportnál voltam csoportvezető.
Ez sokszor nem volt könnyű, mert gyakorlatilag
egyidős vagyok a csoport legtöbb tagjával, és nincsen semmilyen képzettségem. Furcsa volt azokat
a dolgokat átadni másoknak, amiket én is épphogy
csak 1 éve tanultam – ettől függetlenül szerintem
működött, szerettem.
– Hogyan látod a jövődet? Ezen a pályán képzeled el magad?
– Igen, jó lenne. Felvételizem a Színház- és Filmművészeti Egyetem drámainstruktor szakára, később
pedig a dramaturgia is érdekelne. Meglátjuk...
Aminek viszont nagyon örülök, hogy szeptembertől hivatalosan is gyakornok leszek a Radnótiban.
– Köszönöm az interjút, és további sok sikert
kívánok!
Annuska

10 „A családomért és a barátaimért.” (Sárgarózsa)

Angliai utazás

Idén csoportunk főleg Nyugat- és
Dél-Angliát járta be (Walesszel együtt).
Természetesen eljutottunk a „klasszikus”
turistahelyekre, mint például Bathba vagy
Windsorba, de sok olyan látványosságot
is megnéztünk, amiről eddig nem hallottunk. Nekem nagyon tetszett ez a terv,
mert a rendelkezésre álló kevés idő nem
lett volna elég ahhoz, hogy igazán megnézzük mondjuk Londont, de remekül
bele lehetett sűríteni sokkal több éppen
olyan szép helyszínt, ahova magamtól
eszembe sem jutott volna elutazni.

ummal közösen került megvalósításra). A
délután többi részében Shakespeare szülővárosában (Stratford-upon-Avon) töltöttük, külön megnézve szülőházát, és a
sírjához is elmentünk.

Az ötödik nap volt a legzsúfoltabb. Reggel egy rövid sétát tettünk a filmbe illő
szépségű Lacockban, ami valóban filmek
forgatási helyszínéül szolgált. Dél körül
értünk Tyntesfieldbe, ami egy milliomos
otthonául szolgált korábban. Az egyik
dolgozó úgy fogalmazott, nem volt olyan,
amit ne engedhettek volna meg maguknak, ezért mindenből a legjobbat választották. Nekem leginkább a ház kertje
tetszett, ami a kora tavaszi hideg ellenére
majdnem olyan lenyűgöző volt, mint amilyen nyáron lehetett. A nap utolsó állomása Bath volt, ahol megnéztük a Circust, a
Royal Crescentet és a Roman Bath-t.

beszámoló

Az első nap az utazással telt, de a másodikon már elkezdtek történni az események.
A Csatorna Alagúton keresztül jutottunk a
szigetre, ahol meg sem álltunk Windsorig.
Itt elámultunk a palotán, aztán átsétáltunk
Etonbe, hogy megnézzük a XV. században alapított híres bentlakásos fiúiskolát.
Este elfoglaltuk szállásainkat a fogadó
családoknál. Mit ne mondjak, legendák
keringenek arról, hogy milyen rossz az angol konyha. A mi családunk elárulta, hogy
az angolok legtöbbször curryt esznek,
nekünk pedig első vacsoránkon a menü
pizza és sült krumpli volt, amivel nem lehetett mellélőni.
Harmadik nap Walesben töltöttük az időt.
Első állomásunk a Big Pit szénbánya volt,
amiről kiderült, hogy meglepően érdekes,
és az idegenvezetők is rokonszenvesek
voltak. A nap második felét Cardiffben
töltöttük, ahol – akárcsak Windsorban –
szabadidőt kaptunk.
A negyedik nap volt a kedvencem: délelőtt és kora délután Warvick várát jártuk
be, ahol kiállítások sokasága várt ránk

2018
(köztük több a Madame Tussaud Múze- 0 5

A hatodik nap az előzőhöz képest laza
volt, hiszen egyedül a híres Canterbury katedrálisban bolyongtunk. A gótikus
épület teljes megcsodálásához több órá-

„Azért, mert szabad akaratom van, és hogy mindennek meg tudom látni a jó
oldalát.” (MSE)
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ra lett volna szükség, de annyi időnk

2 0 1 8 sajnos nem volt. Ennek ellenére a tanároknak és idegenvezetőnknek sikrült
05
úgy intézniük, hogy a lehető legtöbbet
lássuk a templomból.

Utunkat végigkísérte idegenvezetőnk, aki
érdekesebbnél érdekesebb történeteket
mesélt a buszon és a helyszíneken. Tőle
tudtuk meg a látványosságok történetét,
fontosságát, érdekességeit, és ha kérdésünk volt, tudta a választ. Az utazás az én
tetszésemet elnyerte, és biztos vagyok
benne, hogy bárkiét elnyeri, aki a jövőben
megy Angliába.
Orendács Petra (11.d),
fotók: Dr. Széllné Hajdú Indira

beszámoló

Árpádosok Darmstadtban
bejárásakor felülről is megcsodáltuk a
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Élményekkel gazdagon tértek vissza az
Árpádos diákok a német csereútról. Az
utazás nem csak az egyes programok
megtekintése miatt volt érdekes, hanem
betekintést is nyerhettünk a német mindennapokba is.

Miért is volt ilyen kellemes? A programok
sokszínűsége és a lelkes hozzáállás is
nagyban hozzájárult a jó hangulathoz.
A fogadó családok nagyon kedvesek
voltak, szinte otthon éreztem magam.
Az első három nap Közép-Németország
legszebb városait jártuk körbe. A német
cserepartnereink tartottak idegenvezetést Darmstadtban, Frankfurtban és Heidelbergben. Rengeteg új információt
és tapasztalatot gyűjtöttünk például a
darmstadti Hochzeitsturm, a frankfurti
Goethe-ház és a heidelbergi egyetemi
börtön megtekintése közben. Emellett
a csodálatos kilátásban gyönyörködtünk
Frankfurtban egy felhőkarcoló, a Main
Tower tetején, és a heidelbergi kastély
„A barátnőmért.” (Geri)

középkori óvárost. A hétvégét a családokkal töltöttük, akik különböző izgalmas
helyekre vittek el minket. Az utolsó napon
Darmstadtban egy városismereti feladatlapot töltöttünk ki, majd a „Stadtrallye”
után, az este folyamán egy utolsó közös
együttléten emlékeztünk meg a már 30
éve tartó csereprogramról, és bemutattuk
a projektjeinket is.

Mindezek után fáradtan, de vidáman indultunk haza Budapestre.

Mayer Martin Pál (10.d)

2018
A
Gombárról
9.d-s
szemmel
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Őszinte leszek. Eleinte picit féltem a Gom- azt. A vélemények elég megosztottak voltak
bártól. De szerintem más is így volt ezzel az
osztályból, mivel Fülöp Katalin tanárnő szinte
még be se mutatkozott nekünk, de már elmondta, hogy március 23-ig teljes felfordulás
lesz az irodalomórákon.
Hát így kezdődött. De még mielőtt irodalomórák tűnhettek volna el próbák okán a sül�lyesztőben, találnunk kellett egy ütős darabot.
Amikor a tanárnő egyszer megkérdezte, hogy
van-e valami ötletünk, még nem jutott eszünkbe semmi (akkor még nem tudtuk, hogy ez
később milyen ironikus lesz). Egy ideig nem
jött szóba a Gombár, mivel mindenki el volt
foglalva az év első kötelező olvasmányával,
aminek nem sokkal később a színpadi átiratát
is megnéztük a Bábszínházban. Gondolom,
senkit nem fog meglepni, ha elárulom, hogy
ez a rejtélyes regény Janne Teller Semmi című
műve volt.

Indulhattak a próbák. Az elején még csak ös�szeolvastuk a szövegkönyvet (ami mellesleg
legalább négy változaton esett át, mert folyamatosan tettünk be és húztunk ki elemeket),
majd elkezdtük a színpadi mozgásokat is betanulni. Ezeket megjegyezni igencsak nehezünkre esett, de szerencsére voltak az osztályban,
akik minden alkalommal elmondták a többieknek, mikor és honnan kell belépniük. Nem
akarom túlragozni a gyakorlások folyamatát:
általánosságban beszélve igen jó hangulatban
teltek el. A próbák közti szünetekben páran –
köztük én is – karaokéztak, mások a következő
órára készültek. Természetesen nem lehetett
mindenkit a színpadra kényszeríteni: voltak,
akik inkább a színfalak mögött megbújva készítették a díszletünket, amire most apró kitérőt teszek. Ha valaki elsétált a felkészülési idő
alatt a 115-ös terem mellett, netán be is tért
oda, felfigyelhetett egy majdhogynem a tetőt
érő kartondoboz toronyra. Ebből épült fel később a Fontos Dolgok Halma, viszont átmenetileg csak az osztálytermünkben fért el. Fülöp
tanárnő még novemberben a lelkünkre kötötte, hogy ne beszéljünk a darab részleteiről másoknak, ám ez a halom az összes minket tanító
pedagógusnak feltűnt (nem nagy csoda). Így
lett ez a rakás a titok, amiről mindenki tud, a
mi kis 51-es körzetünk.
Teltek-múltak a hetek, elmúlt január 30-a (a
nap, amikortól kívülről kellett tudni a szöveget)
és március 1-je (próba az aulában) is, egyre közelebb volt az előadás napja és egyre jobban
izgultunk. „Márc. 8. – bejárópróba az Óbudai
Kulturális Központban” – ez állt a facebookos
csoportunk egyik posztjában, amit a tanárnő

„Mert a szeretteim mindig mellettem állnak es támogatnak.” (Simba)

beszámoló

Az előadást követő első közös óránkon hos�szas vitát folytattunk az enyhén szólva provokatív írásról. Fülöp tanárnő még év elején világosan elmondta, hogy nem akar szivárványos,
csillámpóni-lovaglós tündérmesét rendezni,
de amikor felvetette, hogy adjuk elő a Semmit,
mind meglepődtünk. Először még hevesen tiltakozott az osztály, mivel a legtöbben nagyon
szájbarágósnak és unrealisztikusnak találtuk a
könyvet, de jobb ötletünk sem volt. A tanárnő
határozott döntést hozott, ami mellett ki is állt
hét hónapon keresztül.
A darab már megvolt, de a szereplők még
nem. A legtöbb szerepet jelentkezés alapján
osztottuk ki, de volt, amire többen is vállalkoztak. Ezért egyik kedden válogatást rendeztünk,
ahol az osztály megszavazhatta, hogy kit tart
megfelelőnek bizonyos karakterek alakítására.
Ennek egyszerű volt a menete: mindenki megtanult egy részletet a szövegből, majd előadta

a produkciókkal kapcsolatban, de végül kialakult a végleges szereposztás.
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január 26-án rakott ki. És valóban. Március

2 0 1 8 8-án háromból az első alkalommal felmentünk az ÓKK színterére. Nem tudom, hogy
05
a többiek hogy voltak vele, de személy

válogatás

szerint, amint felléptem a színpadra, a bennem lévő félelem átalakult izgalommá. Ám az
nagyon zavart, hogy csupán tizenöt nap volt
hátra a bemutatóig, de számomra valahogy
még mindig nem állt össze a darab. Valami
hiányzott.

Közben elkészült a plakátunk... Meghívtuk a
tanárokat... Utolsó összpróba az iskolában...
„Márc. 22. – FŐPRÓBA”

12 órakor elindultunk Gärtner tanár úr fizikaórájáról, hogy az évben már második alkalommal
meglátogassuk az ÓKK épületét. Elkezdődött
a próba. „Gyerekek, egyben próbáljuk el az
egészet!” – hangzottak el a kihangosított Fülöp Katalin tanárnő szavai. „Végünk.” – gondoltam magamban, mikor két perccel később
meg kellett állnunk egy baki miatt. Eltelt kb. 50
perc, és miután a Kúnné Kocsis Erzsébet tanárnő által betanított Márti dalát is elénekeltük,
véget is ért a főpróba.
Március 23-a, péntek. Az első órában tartott
„nyelvtanon” még meghallgattunk pár tanácsot a rendező asszonytól és asszisztensétől,
Lénárt Bettitől, aki egész évben bombázta a
tanárnőt különböző ötletekkel és meglátások-
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kal. A többi órán sem kellett megizzadnunk,
mivel a tanári kar már nem akart kiszúrni velünk a Gombár napján. Én fél kettő körül értem haza, és még párszor végigfutottam a
szövegemen a fejemben. Majd visszagondoltam a sok élményre, amit hét hónap alatt ös�szegyűjtöttem. Például arra, hogy hány létrát
kellett megmásznom, amíg megtaláltuk azt,
amin végül Pierre Anthonként viríthattam. De
fel kellett hagynom a nosztalgiával, mert lassan négyet ütött az óra, és indulnom kellett
az Óbudai Kulturális Központba. Nem sokkal
azután, hogy megérkeztem, el is kezdődött
az esemény. Először a 7.a lépett fel, és szórakoztató módon előadta az Agymanók c. film
színpadi változatát. Utánuk jöttek a cések, akik
Tolkien Hobbitját dolgozták fel egy friss csavarral: egy-egy, a mű elején és végén vetített
videóval vittek több életet a darabjukba. Az
előttünk következő B osztály darabját sajnos
nem láttam, de úgy hallottam, hogy az ő előadásuknak is egy színvonalas, érzelmes története volt.

Mi következünk, mindenki nagyon izgul. A
díszletet készítő osztálytársaink összerakják a
Fontos Dolgok Halmát. Pár last-minute módosítás. Elhangzik a csatakiáltásunk: „К черту!”
(jelentése oroszul: az ördögbe, fonetikusan: „k
csjortu”). T mínusz zéró. A függöny mögül hallom, ahogy felkonferálnak minket, majd ahogy
Olivér elkezdi a szövegét. Már sokszor hallottam, de most valahogy más. Eltelik egy kis idő,
és kimegyek a játéktérre. A szívem kihagy egy
ütemet, majd elmúlik a félelem. Elmondom az
első, majd a második monológomat is. Felmászok a létrámra, ami négy fának festett kartondoboz mögött van elhelyezve. Csak annyi jár
a fejemben, hogy nem eshetek le... Egyszerre
csak azon kapom magam, hogy meghajoltam,
és tapsolnak nekünk. Megcsináltuk.
Az ÁSZ előadása és a Gutási Ádám, valamint
az Árpád-médiások által készített, zseniáli-

„Azért, hogy mi csinálhattuk a hónap kérdését.” (V&E)

Később a Google Drive-ra feltöltött felvételekkel újra átélhettem március 23-át,
és azt kell mondjam, hogy mind az öt előadás, amit aznap láthattunk, remek volt. És
ahogy néztem vissza a darabunkat, megtaláltam azt, amit hiányoltam a bejárópróbán.
Felszabadultan, élvezettel játszottunk, és
ettől lett egész a műsorunk.
san összevágott werkfilm vetítése alatt a zsűri
meghozta a döntését. Az okleveleket Balázs
Ágnes színművésznő adta át. Mit mondjak?
Nagyon meg voltam elégedve magunkkal,
de nem gondoltam volna, hogy megkapjuk
a közönség és a zsűri voksát is, mint legjobb
darab. Már csak hab volt a tortán, hogy Fülöp
Katalin tanárnő a kemény munkájáért megkapta a legjobb rendező, én pedig a legjobb
férfi főszereplő címét. Ezen kívül is sok diák kapott – szerintem megérdemelten – különdíjat
az alakításáért.
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Gombár bemutató – díjazottak

Legjobb előadás: 9.d (Semmi), Közönségdíj:
9.d (Semmi), Legjobb női főszereplő: Radnai
Réka (7.a, Derű), Legjobb férfi főszereplő:
Forgács Bálint (9.d, Pierre Anthon), Legjobb
díszlet: 7.a, Legjobb jelmez: 7.c, Legjobb
plakát: 7.c, Legjobb rendező: Kőváriné dr.
Fülöp Katalin (9.d, Semmi), Legjobb dramaturg: Simon Péter (7.b, Ugye, mi jó barátok
vagyunk?), Legjobb csoportos jelenet: 7.b
(életképek).
Kiemelkedő színészi alakítások: 7.a – Bacsó
Dóra (Anya), Fábián Dorina (Riley), Harangozó
Zsombor (Apa), Higl Patrik (Apa-Majré), Ilyés
Margit (Bánat), Kapás Noémi (Undor), Németh
Kolos (Harag), Skrodzki Marko (Majré); 7.b –
Bundik Brigitta, Fülöp Anna, Kovács Dominik,
Kovács Lujza, Könye Nátán, Molnár Ádám,

válogatás

Zárásként meg szeretném köszönni mindenkinek, aki részese volt ennek a nagyszerű eseménynek: a szervező 8.a osztálynak, a
technikusoknak, Kocsis Ágnes, Kúnné Kocsis
Erzsébet és Fülöp Katalin tanárnőknek, az osztálytársaimnak, a 7.-eseknek, az ÁSZ-nak és a
szülőknek is. Én teljes mértékben úgy gondolom, hogy a Gombár osztályközösség-építő
ereje hatalmas, és segített élvezetesebbé tenni az iskolai életet. De most már inkább arra
kéne koncentrálni, hogy behozzuk a hatalmas
lemaradásunkat irodalomból...
Forgács Bálint (9.d),
fotók: Csongrádi Máté (11.d), Szabó Bence (9.c)

Nagy Mihály, Takács Flóra, Török Barnabás,
Van Rijs Luca, Wernsdörfer Albert; 7.c – Ádám
Dóra (Gollam), Borda Bendegúz (Szmóg, a
sárkány), Erdélyi Hédi, Hornyák Torda, Mikusik Bertalan (trollok), Horváth Natália (Nati,
a lelkes diák), Kirchhof Lilla (Kirilla, a cinikus
diák), Molnár Vince (Gandalf), Turán Viktória
(Zsákos Bilbó), Zilahy Lilla (Balin, a bölcs törp),
Zsámbokréty Zsófia (Dwalin, a harcias törp);
9.d – Angyal Balázs (Henrik), Csongrádi Kristóf
(Jan-Johan), Fetter Katalin (Mathilde Eskildsen
tanárnő), Juhász Panna (Agnes), Katzenbach
Kristóf (Kaj), Kovách Katalin (Sofie), Kovács
Adél (Sofie), Osvald Olivér (fotós), Romhányi
Levente (Nagy Hans), Sipos Gabriella (Agnes),
Somfai Dóra (Elise).
Minden díjazottnak gratulálunk!
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UNESCO Világörökség

Árpád G

aléria

Az 1972-ben elfogadott Világörökség Egyezmény
kritériumai alapján az UNESCO 161 állam több mint 1000 helyszínét
vette fel Világörökségi Listájára. Annak alkalmából, hogy Selmecbánya városa és a
környezetében lévő műszaki emlékek felkerültek a listára, alkotói pályázatot hirdettek fiatalok
számára. A pályázatra saját világörökség városukat vagy a világ bármely világörökség városát
reprezentálják alkotó fantáziájukkal (10x14 cm-es képeslap formátumban).
A nyolcadik évfolyam diákjaival mi is részt veszünk ezen a nemzetközi pályázaton. 2018 júniusában a beérkezett pályaművekből rendezik meg a „Világörökség – ahogyan a fiatalok látják
2018” című kiállítást
Svarczné Micheller Erzsébet

Balassi Borbála (8.b) – Andrássy út

Illés Gergő (8.a) – Hortobágy

Farkas Hanna (8.c) – Parlament

Kuzma Lili (8.a) – Amszterdam

Hegyesi Levente (8.b) – Hollókő

Lepenye Angyalka (8.a) – Halászbástya

Papp Nóra (8.b) – Fuji
Pakot Fruzsina (8.c) – Párizs

Veress Vivien (8.a) – Tokaj-Hegyalja
Picciano Alissia (8.b) – New York

