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Fény-év

A fény nagyobb szerepet játszik életünkben, mint azt gondolnánk. Leghétköznapibb
teendőinktől, például a fénymásolástól kezdve egészen a tudomány és az orvoslás számos
területéig szinte mindenütt rálelhetünk a fény nyújtotta lehetőségekre, melyek megkönnyítik és
jobbá teszik létünket. A fény emellett természetes energiaforrás, és a növények fotoszintézisében részt véve az oxigénellátásunkat is biztosítja. Nem mellesleg a fénynek köszönhetünk számos gyönyörű természeti jelenséget, úgymint egy szivárványt vagy naplementét.
Minden, amit látunk, a fény segítségével jut el hozzánk, így hiányával az egyik legfontosabb
érzékszervünk is használhatatlanná válna.
Rengeteg mindent köszönhetünk a fénynek, nem meglepő hát, hogy az ENSZ 2015-öt
nevezte ki a Fény Nemzetközi Évének. Ennek kapcsán világszerte számos „fényárban úszó”
rendezvénnyel készülnek. Az ünneplés alól az Árpád Gimnázium sem kivétel, ugyanis idei
alkotópályázatunk témája nem más, mint az életünk oly sok területére hatást gyakorló fény.
Régóta hagyomány iskolánkban az évente megrendezett alkotópályázat, melynek keretében a diákok az adott témával kapcsolatban készíthetnek pályamunkákat. A változatos
feladatok közt mindenki megtalálhatja a neki valót: csaknem minden tantárgyból, illetve
egyéb területeken (társasjáték, tánc stb.) is lehetőséget kapunk megmutatni, mire vagyunk
képesek. A jól sikerült pályamunkákat a zsűri az eredményhirdetésen értékeli és jutalmazza,
a művek pedig kiállítás formájában év végéig megtekinthetők a könyvtárban.
Eddigi témáink között szerepelt néhány éve a híd, vagy legutóbb a négy őselem. Több korábbi pályamunka máig kiállítva díszíti a gimnázium könyvtárát. A pályázat célja kezdetektől
a diákok ismereteinek bővítése és önkifejezésük elősegítése, értékelése. Az évek során
egyre népszerűbbé vált a pályázat, egyre több tantárgyból jelentek meg feladatok, a legutóbbi újítás pedig a tantárgyak keretein kívül megjelenő kiírások, mint például a tánckoreográfia összeállítása.
Mindenkit arra buzdítanék, hogy induljon az alkotópályázaton, és mutassa meg (eddig
esetleg rejtegetett) tehetségét az iskola előtt, hiszen az Árpád elfogadó közösségében
senkinek sem kell véka alá rejtenie adottságait, és a feladatok változatosságában sincs hiány.
Motiváljon benneteket, hogy tanáraitok, diáktársaitok olyan oldalról ismerhetnek meg Benneteket, amelyről korábban talán nem is tudtak. A pályázat kiváló lehetőséget ad arra is,
hogy minél több területen és műfajban alkossatok, így meglehet, hogy Ti is felfedeztek
önmagatokban eddig ismeretlen tehetséget.
Az alkotópályázat idei témája, a fény talán az összes közül a legösszetettebb, elméleti és
gyakorlati megnyilvánulásait egyaránt meglelhetjük az összes tudományág területén. Ennek köszönhetően az eddigieknél is sokszínűbb feladatokkal találkozhatunk a kiírásban.
Akár az irodalom, akár a természettudományok valamelyike, akár a képzőművészet foglalkoztat minket leginkább, mindannyian találhatunk akár több kedvünkre való feladattípust. Annál azonban nincs fontosabb, hogy az általunk készített pályamunkákon örömmel
és szívesen dolgozzunk, ne kötelességnek fogjuk fel, hiszen a pályázat azt hivatott elérni,
hogy élvezzük, amit csinálunk, valami nekünk tetszőt és meghatározót alkossunk, valamint
hogy tehetségünk és jókedvünk fényözönnel árassza el az egész iskolát.
Garai Luca (12.a)

A hónap fotója

2014
2012

kép: internet
Ebbe a rovatba is küldhettek különleges, érdekes, szép fotókat!

fotó

Próba

Ötven éve, 1964-ben adták át az újjáépített Erzsébet-hídat. A híd terhelési próbájához nyolcvan
autóbuszt és negyven villamost vezényeltek fel a hídra.

Novemberi képünkön az iskola előtt álló
katyni emlékmű belseje látható. Hát ez
mi lehet?
fotó: Terjék Dóra (12.a)

A novemberi számban Romhányi András tanár ú
fotóját láthattátok.
Hát ezen a képen ki lehet?

A hónap kérdése:
Mi a kedvenc téli elfoglaltságod?

?

3

tanári interjú

2014
12

4

Kérdezd másként
Móczárné Köves Eszter tanárnő

– Hogyan kezdődött a pályafutása?
– Az általános iskolát egy kis faluban végeztem a Bükk-hegység lábánál, Balaton községben. Egerben voltam gimnazista a Gárdonyi Géza Gimnáziumban. Nem szerettem
volna elszakadni a szüleimtől, ezért az egri
Tanárképző Főiskolára jelentkeztem magyar
és történelem szakra. Nagyon jó volt, nagyon sok mindent megtanultam a pedagógus pályáról, rendkívüli tanáraim voltak. Aztán amikor elvégeztem, elkezdtem tanítani a
Hunyadi Mátyás Általános Iskolában. Pár év
után úgy éreztem, szeretnék újra diák lenni.
Beiratkoztam a Miskolci Egyetem bölcsészkarára, és elvégeztem a magyar nyelv és irodalom szakot. Ezután lettem abban a gimnáziumban tanár, ahol én is diák voltam. Az
iskola fenntartója ekkor már a ciszterci rend
volt. Miközben tanítottam a magyar nyelv
és irodalmat fogalmazódott meg bennem,
hogy jó lenne a történelmet is újra tanítani.
Fogtam magam, és beiratkoztam újra a
bölcsészkarra immáron történelem szakra,
azt is elvégeztem, így mind a két szakomat
tudtam már tanítani.
– Miért éppen a tanári pályát választotta?
– A szüleim tanárok, édesapám matematikafizika szakos tanár volt, édesanyám pedig
tanítónő, úgyhogy számomra ez nem misztikus pálya volt, hanem teljesen egyenes út.
– Miért éppen magyar és a történelem
szakot választotta?
– Nagyon szerettem a
történelmet már általános iskolában is. Azt
mindig tudtam, hogy
ezzel szeretnék valamilyen szinten foglalkozni.
Hosszú ideig nem tanárnak készültem, hanem
jogásznak, ügyvédnek,
mert nagy volt az igazságérzetem. Mindig mindenkinek az érdekeit

képviseltem az osztályban. Az az igazi örökmozgó kislány voltam. Úgy gondoltam, hogy
a legjobb pálya erre a jogászi, amíg azt nem
mondta nekem az egyik tanárom, hogy „jó-jó,
de a tanári pályán sem árt, ha az ember mozgékony, hangos, érdekesen tud beszélni, és
hatással van az emberekre. Miért nem leszel
inkább tanár?” Attól kezdve már erre a pályára
készültem, és ez a döntés végigkísérte az életemet.
– Hogy került az Árpádba?
– Úgy kerültem Budapestre, hogy a férjem budapesti, és amikor összeházasodtunk, úgy képzeltük az életünket, hogy én jövök Budapestre. Ő nem tudta volna folytatni a munkáját
Egerben, így én hoztam meg azt a döntést,
hogy otthagyom a gimnáziumot, ahol egyébként nagyon-nagyon szerettem tanítani, és Pesten keresek magamnak állást. Közben született
egy kislányunk, aki most 3 és fél éves, így évekig
az ő gondozásával voltam elfoglalva. Viszont
amikor ő 2 és fél éves lett, úgy gondoltam, itt
az ideje, hogy egy kicsit visszaálljak a munkába.
Szerettem volna újra tanítani. Sokszor néztem
meg az épületet kívülről, és egyszer kezembe
akadt az Árpád Lapok is. Majd megnéztem a
honlapon a képeket, és úgy gondoltam, hogy
behozom az önéletrajzomat és megpróbálom,

„Szeretek kirándulni, főleg ha nagy a hó.” (Csizsikpizsik, 12.a)
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– Idegenvezetőként elsősorban a Kárpát-medencében, a határon túli magyar területeken
jártam. Az európai városok közül Prágában
éreztem magam a legjobban.

– Mit gondol a mai gyerekek életfelfogásáról?
– Sokan szidják a mai gyerekeket, de szerintem
nem olyan rosszak ők, mint ahogyan hallom
akár utazgatva is. Nagy problémának látom,
hogy kevesebb ma már az olvasó gyerek. Ha
társaságban vannak, még akkor is belemélyednek a saját telefonjuk nyomogatásába, az interneten beszélgetnek, nem személyesen.
– Ha egy lakatlan szigetre kerülne, milyen
három dolgot vinne magával?
– Van még lakatlan sziget? Hol? Milyen az éghajlata? Szerintem unalmas lenne. Kivel beszélgetnék akkor, mit olvasnék? Szóval a családomat, a
barátaimat, a Bibliámat, a kedvenc könyveimet
mindenképp vinném.
– Köszönjük a beszélgetést!
Annu, Sárgarózsa (8.c)

tanári interjú

hátha van itt álláshely.
Akkor nem nagyon
bíztattak semmivel,
de aztán eltelt egy jó
fél év, amikor megint
bejöttem,
megint
megpróbálkoztam,
és akkor azt mondták, hogy meggondolják, hagyjam itt az
önéletírásomat. Majd
nem sokkal ezután
kaptam egy emailt és egy telefont, hogy jöjjek
be elbeszélgetésre. Csak félállást kerestem a
kislányom gondozása mellett, így kaptam két
osztályt itt a gimnáziumban. Tavaly a 12.d-t tanítottam történelemre, és a mostani 8.b-t, mint
tavaly kezdő osztályt magyarból.
– Miket szokott csinálni a tanárnő a szabadidejében?
– Mielőtt Pestre felkerültem és mielőtt megszületett a kislányom, komolyan foglalkoztam magashegyi túrázással. Sok hegycsúcson jártam a
Tátrában, a Kárpátokban, az Alpokban.
– És most, miután a kislánya megszületett?
– Családanya lettem ennek minden gyönyörű
feladatával.
– Miket szokott csinálni kislányával? Vele is
szokott túrázni?
– Még elég kicsi, de már szoktatjuk. Nagyon
szeretünk együtt játszani, érdeklődő kislány.
Érdekli a néptánc, a zene. Most legújabban
pedig a lovak, ezért szerdánként együtt járunk
sétalovaglásra. Szeretünk együtt játszótérre
menni. Sokat énekelünk, verselünk. A legjobb,
ha mind a hárman együtt vagyunk.
– Járt-e egzotikus külföldi országokban,
városokban?

Az Árpád Gimnázium iskolaújságja, X. évfolyam, 3. szám. Megjelenik: tanévente
hétszer. Email: arpadlapok@gmail.com. Írták, rajzolták, fényképezték: Bánki Lili,
Földes Anna, Garai Luca, Kékesi Patrícia, Kriston Lili, Lévay Zsolt, Mlynarik Júlia,
Simon Lili, Svarczné Micheller Erzsébet, Szomolányi Krisztina, Tajtiné Váradi Emőke,
Terjék Dóra, Veress Csenge, Vitos Gergő. Design és tördelés: Zisis Christoforos.
Felelős tanár: Koncz Levente. Nyomdai kivitelezés: OBR2000 Kft. Felelős vezető:
Kutrovich Zsolt. A címlapon: Töri tantúra, Krakkó-Auschwitz. Fotó: Kárpáti Attila.
„Korcsolyázás.” (Bambusz1, 10.b)
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Newton? New Town!

irodalom

A Kárpát-úszómedence egy kis ingyom-bingyom
országocskájában bevezették a netadót. Erre aztán egy igen fontos fizikai fogalom, a gravitáció
megharagudott, és megszűnt létezni!
Egy hét éves kis fiúcskának – Isaac bácsi letaláló unokájának – eléggé meggyűlt a baja a
cipőkötéssel, mert a szálak csak úgy tekeredtek
össze-vissza, sőt, még a lába se maradt a helyén,
de még a széke sem akart szót fogadni! Végül
nagy nehezen sikerrel járt a művelettel, és már
lebegett is az iskolába, ahol pedig felelni fognak,
méghozzá fizikából.
A tanár bácsi nagyon rossz kedvében volt, és
pont őt hívta ki felelni! Kérte, meséljen a Newton
„bukta” receptjéről.
Minden test egyenlően lebeg, tömegüktől

Cserediákok az Árpádban
Először tavaly májusban vetődött fel az ötlet,
hogy osztályunk csereprogramban vegyen részt.
Az ötletet hamar tettek követték, és az osztály a
megnyert pályázat (Határtalanul csereprogram)
segítségével elkezdhette a végeláthatatlannak
tűnő szervezést. Aztán egyszer csak november
lett, és ráeszméltünk, hogy hamarosan fogadóosztály leszünk. Akik úgy döntöttek, hogy saját
otthonunkban szállásolnak el cserediákot, azok
levelezni kezdtek, felvették a kapcsolatot különleges vendégeikkel.

6

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum tizedikes osztályának érkezése egy szerdai
napra esett, az egész nap az előkészületekről
szólt. Hidegtálakat készítettünk, terítettünk és
persze borzasztóan izgultunk. Az aula valóságos
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függetlenül – mondta tudományosan a gyermek.
Írj példát is! – szólt közbe a tanár bácsi kioktató
hangon. Ő meg fogta a krétát, felrajzolta a tanár
urat és a szemüvegét.
Az iskolából hazafelé az új, remek, nagyszerű,
szenzációs, fenomenális, kirobbanóan modern
ház-helikopáterrel ment, mert itt az ingatlanok is
ingóságok voltak. Nem jó érzés ám azzal a tudattal elaludni, hogyha felébredünk, egy másik régióban találjuk magunkat! Eme neves kor neves
fizikusa volt nagytekintélyű Dr. Domán, ki először
fogalmazta meg a levitáció törvényét, ezért kapott egy Domán díjat, amit szintén róla neveztek
el, ugyanis Nobel úr nem bírta a lebegést.
Kun Domán (7.a)

„A téli hangulat élvezete.” (Domovoj, 12.a)

svédasztalos étteremmé alakult. Aztán eljött az
izgalmas pillanat, megérkeztek a régóta várt (és
a hosszú utazástól kimerült) vendégeink. Gyors
bemutatkozások után a tanárnők leültették a
két párhuzamos asztalsorhoz a két osztályt, és
indulhatott a gyors ismerkedés. Hirtelen hatalmas hangzavar lett, mindenki nagyon lelkes és
érdeklődő volt. Körülbelül kétpercenként párokat cseréltünk, így mindenki tudott beszélgetni
mindenkivel. A kör hamar véget ért. A közös
beszélgetések a vacsora közben folytatódtak, és
mindenki nagyon várta a másnapot, hogy alaposabban megismerhesse az erdélyieket.
Csütörtök reggel a két osztály együtt kezdett
a tornateremben, ahol megtanultuk a közös
táncot, amit „flashmob” keretében adtunk
elő Budapest több pontján, gyakran a turisták
örömére... A tánc után a két osztály felvonult
a könyvtárba, hogy részt vegyünk a körös irodalom- és történelemórán. Az irodalomórán
csapatokba rendeződtünk – természetesen
pestiek-erdélyiek vegyesen –, aztán fejtörőket és
feladatokat kellett közösen megoldanunk. A töri
is rendhagyó volt: közösen oldottunk meg fela-

datsorokat. Aztán a csapat
több részre bomlott, és
a vendégek megnézték,
miként tanuljuk mi itt az
Árpádban a matekot és az
angolt, illetve a választott
második nyelvet. Nagyon
jól szórakoztunk, érdekeseket tudtunk meg vendégeink iskolájáról is.
Az ötödik óra után kezdődött a Magyar Nyelv
Napja alkalmából rendezett műsor. Az erdélyi
diákok csodás közös dalukkal, remekül elszavalt,
elgondolkodtató verseikkel emelték a műsor
színvonalát.

„Szánkózni és korizni és téli szünet. Ja, és a forralt bor. Szeretem a telet!”
(A Svéd, 9.a)

beszámoló

A gyors, közös ebéd után az osztály ellátogatott
a Parlamentbe, majd ismét csapatok alakultak.
Egy trükkös, nehéz feladatot kaptunk: fotó alapján kellett felismerni épületeket, illetve meg is
kellett keresni azokat. A hosszú program után
fáradtan, de új élményekkel tért vissza a csapat.
Pénteken a Hűvösvölgyben és környékén kirándultunk, megnéztük Budapest legmagasabb
pontját (János-hegy, Erzsébet-kilátó). Szerencsére az idő is kedvezett nekünk, a reggeli borús
ködből szép napsütés lett. A busz a Normafánál
vett fel minket, ahonnan rövid buszos városnézés után meg is érkeztünk a Budai Várba. Az
ebéd és az elmaradhatatlan közös tánc után a
már megszokott csapatokba rendeződtünk, és
újabb feladatsort oldottunk meg közösen, a Vár
felfedezése közben. Mire végeztünk, beesteledett, így az aznapi közös program véget ért.
A várban szerintem az itteniek közül mindenki
járt már, de Budapest esti szépségét nem lehet
elégszer megcsodálni.
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Szombaton ismét korán keltünk, hogy időben
odaérjünk a suli elé, ahol a busz márt várt ránk.
Visegrád felé vettük az irányt, megnéztük a
Fellegvárat, megcsodáltuk a kilátást a Dunakanyarra. Még továbbindulás előtt eltáncoltuk a
kis koreográfiát, ami bár egy várban nehezen
tűnt kivitelezhetőnek, megoldottuk. Utána a
társaság nagy örömére bobozás következett a
visegrádi bobpályán. Nagyon jól szórakoztunk,
sokan éltek a lehetőséggel, és mentek második,
sőt harmadik menetet is. Rövid buszozás után
megérkezünk Mátyás király egykori kastélyába,
ahol igencsak rendhagyó idegenvetést kaptunk. A busz ezután Szentendrére vitt minket,
ahol kaptunk 1 óra szabad programot, mindenki
nagy örömére. Ám a nap itt még távolról sem ért
véget, ugyanis igazi nagy, közös búcsúvacsorával
koronáztuk meg ezt a fárasztó, ám élményekkel
teli napot. Vasárnap reggel pedig eljött a végső
búcsú ideje.
Szerintem összességében elmondható, hogy
nagyon jó ötlet volt a csereprogram (köszönet a
jó ötletért Áginak), szuper lett a közös tánc (Panka és Lili érdeme), rengeteg új élménnyel gazdagodtunk egyénileg és osztályként is, ebben
biztos vagyok. Az erdélyi diákok látogatása rámutatott, hogy a sok különbség ellenére mégis
nagyon hasonlóak vagyunk. A szervezés valóban
rengeteg munkát igényelt, szerintem büszkék
lehetünk magunkra: a 10.a osztályra és persze
a kísérő tanárainkra is. Köszönjük az élményt,
és izgatottan várjuk a májust, amikor osztályunk
vendégeskedik az erdélyi osztálynál!
Kriston Lili (10.a)
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Aranyköpések

„Olyan sokat fordulsz hátra, hogy ha lenne deréktetoválásod, már fejből le tudnám rajzolni.”
(Jász Borbála)
„Narancssárgával rajzolom a vizet, mert a kék krétától gusztustalan lesz az ujjam.” (Tarlós Péter)
− A lányokkal pár év múlva megalapítjuk a baba-mama klubot. − És a Tanár Úr melyik??
(Számadó László)
„Isten marhái, egyesüljetek!” (Gärtner István)
„Megbánjátok majd azt a napot, mikor fiúnak születtetek!” (Orosz Erzsébet)
„A róka, ha ő a vesztes, nem mondja azt, hogy anyádba farkas, én innen el nem megyek.”
(Tarlós Péter)
– Mi történik, ha a hangyasavba mondjuk rezet dobunk? – Kifröccsen. (Kis Róbert)
„Küzdesz, fiam, mint szúnyog a viharban.” (Gärtner István)
„Szorgalmi módban meg tudja-e valaki oldani a házit?” (Koncz Levente)
„Ugye ilyen nem fordulhat elő?... Ja de igen.” (Besnyőné Titter Beáta)

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

válogatás

Fortocska (форточка) – ablakocska

!

Az orosz realizmus

Ha mi, magyarok, az orosz irodalomra gondolunk, rögtön pár igen nevezetes személy
juthat eszünkbe, azok is főleg a realizmus
idejéből: Nyikolaj Vasziljevics Gogol, Fjodor
Mihajlovics Dosztojevszkij, valamint Lev
Nyikolajevics Tolsztoj. A XIX. században az
epika egyre népszerűbbé vált, a regény és a
novella műfaja világszintre emelkedett. Az
orosz realizmus legfőbb jellemzője, hogy a kor
társadalmi viszonyait tipikus alakokon keresztül
mutatja be. A realista írók tapasztalataik
alapján mutatják be műveikben a világot. Az
akkori Oroszország gazdasági és társadalmi
fejlettségben le volt maradva a Nyugattól,
így a cári rendszer bürokratizmusa s az ország
siralmas helyzete lett a mind erőteljesebben
kibontakozó orosz realizmus fő témája. Az
orosz realista írók művei jórészt arról szólnak,
hogyan nem szabad, hogyan nem érdemes
élni. Hőseik afféle fölösleges emberek, hivatalnokok (чиновник), valamint kisemberek,
akik valamilyen magasabb elhivatottság nélkül, tétlenül élik életüket, képtelenek bárkit
is boldogítani, s maguk is reménytelenül boldogtalanok. Bárkinek tudom ajánlani az orosz
realista művek olvasását, aki szeret elgondolkodni az élet értelmén és célján.

Патриция Андреевна Кекеши (12.a)
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„Családdal lenni.” (A Svéd barátnője, 9.a)

Viccek

2014
2012

Két részeg fekszik a kocsma előtt, megszólal
az egyik:
– Te, ha fel tudunk állni, akkor iszunk még
egyet, ha nem, akkor hazamegyünk.

Három halálraítélt várakozik a kivégzésére.
Megengedik nekik, hogy válasszanak a módszerek közül: kötél, golyó vagy villamosszék.
Megkérdezik az elsőt, mit választ.
– A kötél és a villamosszék nem méltó
hozzám, akkor legyen a golyó.
Puff, kivégzik. Megkérdezik a másodikat.
– Én a villamosszéket választom.
Beleültetik, hát nem működik. Gondolják, ez
biztosan az Isten akarata, szabadon engedik
a rabot.
Kifelé menet éppen van annyi ideje, hogy
odasúgja a harmadiknak, hogy a villamosszék
nem működik. Megkérdezik a harmadik is,
hogy mit választ.
– A golyó nem méltó hozzám, a villamosszék
nem működik, akkor legyen kötél!

A rendőr megállítja a szabálytalankodó Trabantost:
– Ötezer.
– Oké, a magáé.

Kamion áll elakadva a híd alatt. Arra sétál a
rendőr.
– Mi a helyzet kolléga, beszorultunk, beszorultunk...?
– Nem vazze, hidat szállítok!

Nyelvi sarok

A történelemtanár felszólítja Pistikét:
– Beszélj valamit Hunyadi László lefejeztetéséről!
Pistike hallgat.
– Na, mi az? – sürgeti a tanár. – Miért nem
beszélsz?
– Tanárnő, úgy felháborít a dolog, hogy nem
találok szavakat.

A maga férje olyan, mint a futball-labda...
– Hogyhogy?
– Minden reggel a kapuban találom, berúgva.

viccek

Tűzvédelmi oktatáson kérdi Pistikétől az
előadó:
– Na fiam, mit csinálnál, ha észrevetted, hogy
kigyulladt a ruhád?
– Egyszerű: nem venném fel – feleli Pistike.

“Who is that talkative woman over there?”
“My wife.”
“Sorry. My mistake.”
“No, mine.”

„Síelés, vagy filmnézés forró kakaóval.” (Regi, 11.b)
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rejtvény
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Karácsony

A rejtvény négy fősora a Karácsony, mint ünnep történeti előzményeire, ősi
eredetére tekint vissza a pogány kortól a rómaiakon át a magyar szokásokig.
A novemberi szám (1814 novemberének híres szülöttei) megfejtései: Gábor Áron
rézágyúja; Branyiszkói hős pap; Ganz Ábrahám; Adolphe Sax.
VÍZSZINTES: 1. Az ókori Rómában decem- városa hazánkban. 5. Jelfogó. 6. Egyiptomi
ber 17-25. között tartott táncos vigadal- isten. 7. Sumér város. 8. Gyors. 9. Vastuskó.
mak a földművelés istenének tiszteletére 10. Előtag: új-. 11. Felnőtt lány. 12. Nem an(zárt betűk: S, U, Z, P). 13. Sajtféleség. nál. 16. A karácsonyhoz közeli pogány szo14. Francia folyó és megye neve. 15. Vizet kás, a szaturnália ünnepségek tárgya (zárt
locsol rá. 17. A 80'-as évek francia-belga betűk: N, D, Ó). 18. Argentin folyó. 20. Forpop sztárja. 18. A legmélyebb női hang. ma. 23. Hálás szívvel gondol rá. 24. Húsétel
19. Egykori tévés műsorvezető (... György). (... pecsenye). 25. Román város. 27. Fűrész
21. Asszonynévképző. 22. Egykori magyar termék. 28. Kútba hajít. 29. Csinos. 32. Szózeneszerző, énekes (Péter). 24. Belsőség-féle. toldalék. 34. Integrált áramkör. 36. Ázsiai ál25. Zselé. 26. Kisebb település régi része. lat. 38. Szeretnék. 40. Oszló. 42. Ázsia legna28. Fő katonai-közigazgatási cím az Oszmán gyobb sivataga. 45. Rengeteg. 48. Némán sír!
Birodalomban. 29. Naptár jelzője is lehet. 50. Kártyajáték. 51. Fűszernövény. 54. Juttat30. E napon. 31. Támla nélküli pad, fenyítés ná. 56. Elő- jelentésű előtag. 59. Apró díszhal.
végrehajtására. 33. Német város. 35. Foggal 61. Tréning. 63. Támogatás. 65. Erősen kíván.
őről. 37. Csónak. 39. Férfinév, királyfiként a 66. Értesít. 68. Ultrarövid hullám. 69. Kiherélt
székelyek legendás vezére. 41. Idős. 43. Japán hímnemű juh. 71. Angol sörféle. 73. Országos
táblajáték. 44. Továbbá. 46. Állj! 47. Testi Tanács. 75. Üres váz! 76. Vatikán és Spanyolhibás. 49.Védőborítás. 52. Nemzetközi Valuta ország autójelzése.
Alap. 53. Grafikon, szemléltető rajz. 55. GyorLévay Zsolt
san levesz. 57. Kelta szent állat.
58. Bikavér jelzője. 60. Heves
megyei község. 62. Egyházi
ember. 64. Ismer. 65. Becézett
női név. 66. Nincs benne semmi. 67. Sértetlen. 68. Cári rendelet. 69. Hajszolja. 70. Görög
T betű. 72. Növények ivartalan
szaporító sejtje. 74. Minden
esztendőben (évről-...). 76. Testrész. 77. A római császárkor
megváltónak és teremtőnek is
tartott, általában bikaölőként
ábrázolt istenének december
25-i születését köszöntő ünnep (zárt betűk: M, Á, N).
FÜGGŐLEGES: 1. A mai
ünneppel egy időben tartott régi magyar szokás,
aminek nevéből (kerecseny)
Karácsony szavunk esetleg
eredeztethető (zárt betűk:
S, Y, T). 2. Balhé. 3. Anekdota.
4. Duplán: a vizek

„Hógolyózás és hóemberépítés.” (Richárd, 7.b)

HÓ

DÁTUM

MÁRCIUS
ÁPRILIS
MÁJUS
JÚNIUS

március 19-22.
március 20.
március 26.
március 27.
március 27.
március 28-30.
március 28-április 5.
március 31-április 1.
április 1-3.
április 2-7.
április 15-22.
április 9.
április 10.
április 10.
április 11.
április 13-14.
április 13-20.
április 16.
április 17.
április 20.
április 24.
április 24.
április 25.
áprilsi 27.
április 29.
április 30.
május 1.
május 4-8.
május 4-6.
május 7.
május 7.
május 8.
május 11.
május 11.
május 21.
május 22.
május 25.
május 26.
május 27.
május 28.
május 29.
május 29.
május 30.
június 1-5.
június 2.
június 4.
június 4-11.
június 5.
június 6.
június 9.
június 10.
június 10-12.
június 11.
június 12.
június 15.
június 15-26.
június 17.
június 24.
június 28-július 4.

NAP

csütörtök-vasárnap
péntek
csütörtök
péntek
péntek
szombat-hétfő
szombat-vasárnap
kedd-szerda
szerda-péntek
csütörtök-kedd
szerda-szerda
csütörtök
péntek
péntek
szombat
hétfő-kedd
hétfő-hétfő
csütörtök
péntek
hétfő
péntek
péntek
szombat
hétfő
szerda
csütörtök
péntek
hétfő-péntek
hétfő-szerda
csütörtök
csütörtök
péntek
hétfő
hétfő
csütörtök
péntek
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
péntek
szombat
hétfő-péntek
kedd
csütörtök
csütörtök-csütörötök
péntek
szombat
kedd
szerda
szerda-péntek
csütörtök
péntek
hétfő
hétfő-péntek
szerda
szerda
vasárnap-szombat

IDŐ
4-7. óra
11:30
12:20
16:00

11:00

15:00
6. óra
14:40
19:00
8:00
8:00
8:00
7. óra
17:00
14:00

7. óra
16:00

17:00
8:00

PROGRAM

Az erdélyi kórus látogatása (“Határtalanul” csereprogram)
Történelem próbaérettségi
Gombár-bemutató főpróba
ÖKO-rajzverseny díjátadása
Gombár-bemutató
Matematika tábor
Franciaország + Anglia
Árpád Napok, Próbaérettségi (12. évf. matematika, magyar, angol)
Zrínyi Ilona matematikaverseny döntő (7-12. évf.)
Tavaszi szünet
Látogatás Darmstadtban
Arany Dániel matematikaverseny döntő (9-10. évf.)
A költészet napja
Az alkotópályázat eredményhirdetése
A túraszakosztály kirándulása
Osztályozóvizsgák
Papírgyűjtés
A holokauszt áldozatainak emléknapja
12 órás sport
A Föld napja
Jegylezárás a 12. évfolyamon
Ballagási összpróba
Töri tantúra (Pozsony)
Osztályozó konferenciák a 12. évfolyamon
Utolsó tanítási nap a 12. évfolyamon
Ballagás
Munkaszüneti nap
Osztálykirándulások, erdei iskolák (10.a, 10.c)
Magyar, matematika, történelem írásbeli érettségi
Angol írásbeli érettségi vizsga
Délutáni tanítás (ha délelőtt emelt szintű érettségi van)
Az írásbeli érettségi vizsgák folytatása, rendes tanítás
A háziversenyek eredményhirdetése
A leendő osztályok szülői értekezlete
Kapcsolda (Óbudai Gimnázium)
6. szabadnap (tantestületi kirándulás, Erdély)
Pünkösdhétfő
Az írásbeli érettségi vizsgák vége
Országos kompetenciamérés (8-10. évf.)
Töri tantúra (Visegrádi palotajátékok) (kezdő osztályok)
Egészségnap
DT piknik
A túraszakosztály kirándulása
Erdei iskola (7.c, 8.c, 9.c)
Az érettségi dolgozatok megtekintése
A nemzeti összetartozás napja
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
Gombár vetélkedő 2. forduló
Gólyanap
Jegylezárás
Kóruskirándulás
Osztályozó konferenciák
Idegen nyelvi kompetenciamérés (8. évf.)
Bécsi kirándulás
Utolsó tanítási nap (Árpád Olimpia, akadályverseny)
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák
Bizonyítványosztás
Beiratkozás
Német nyelvi tábor

beszámoló

2014
12

Darmstadti cserediák-program

Október 6-án 20:30-kor fogadtuk a német vendégeket a Keleti pályaudvaron. Már mindenki
izgatottan várta őket, egy lánynak még az „ájfonja” is leesett a nagy ugrálások közepette,
mikor befutott a vonat. Amikor leszálltak, mindenki őrülten rohant cserediákjához, és valaki
kissé megszeppenve, valaki mintha már 2 éve
ismerné vendégét, úgy fogadta új lakótársát.

hallgatták a Parlamentben idegenvezetőnket és
mindent lefotóztak, amit csak lehetett. Délután
megnéztük a Holocaust emlékművet, sétálgattunk a Duna parton, bejártuk a Budai várat, bementünk a Mátyás templomba is, majd tettünk
egy sétát a Citadellánál. Nagyon tetszett vendégeinknek a város, rengeteg képet csináltak és
állandóan nevettek. Este mindenki a családdal
vagy barátokkal volt.

Ezek után minden család elindult újdonsült
„gyerekével” haza. Másnap reggel mindenki
kómásan és fáradtan ment be a suliba. Német
vendégeink már reggel megismerkedhettek
a magyar tömegközlekedéssel és a csúcsforgalommal. Az aulában mindenki mosolyogva,
nevetve ecsetelte társainak az előző estét.
Először tanáraink köszöntötték vendégeinket,
majd a német diákok tanárjai is szóltak pár szót.
Ezek után bemutattuk iskolánkat, és két csoportban bejártunk minden folyosót, majd benéztünk
osztályainkhoz is.

A szerdai napot Kovácsik Antal tanár úrral kezdtük (természetesen németül). Ismételtünk egy
kicsit töriből. A második órában dolgozhattunk a
projekteken kis csapatokban, majd bringóhintóztunk egyet a Margitszigeten. Mindenki nagyon
élvezte és sikerült épségben visszavinnünk a
bicikliket is.
Délután csavarogtunk a városban, szabad foglalkozás volt. Csütörtökön mentünk a Balatonra. Megnézhettük Balatonfüredet, áthajóztunk Tihanyba, ahol az apátság mellett a
csodás őszi Balatonban is gyönyörködhettünk.
Három német még a Balatonban is fürdött,
mielőtt elindultunk Veszprémbe. Azt mesélték,
hogy nagyon frissítő volt a víz. Cserediákjainknak
nagyon tetszett Balaton és környéke és még
sokáig maradtak volna. Hazafelé sokan elaludtak
a buszban a sűrű program után.
Pénteken kisebb lámpalázzal indultunk neki az
iskolának, mert eljött a projektmunkák bemutatásának ideje. Az idei feladat egy reklámfilm
készítése volt a csereprogrammal kapcsolatban.
Bár akadtak kisebb technikai problémák, a reklámok hihetetlenül jól sikerültek. Ezután mi az iskolában maradtunk, és próbáltunk visszarázódni az
iskolai életbe, míg a darmstadtiak egy Stadralley-n vettek részt. Suli után a Vörösmarty téren

Később a könyvtárban beszéltek tanáraink
a csoportmunkákról, ismerkedtünk egymással és végül belekezdtünk a projekttémák
előkészítésébe. Délben indultunk a Parlamentbe. Szinte minden sarkon meg kellett állnunk,
hogy sétálás közben csinálhassanak egy selfie-t
vagy egy csoportképet. Vendégeink élvezettel
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„Síelés, ha van hó, és a sífutás.” (Rónyai Tünde tanárnő)
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volt találkozó. Nagyon tetszett nekik a pesti
belváros, a közös shoppingolás és lenyűgözte
őket az esti fényáradat. Az est lezárásaként egy
pizzázóban vacsoráztunk.
Szombaton a Normafához mentünk, ahol egy
osztálytársunk, Balázs szervezésében Geocachingben volt részünk. A vasárnap pedig a
családi programok napja volt: minden család
a saját életéből mutatott egy szeletet. Mi egy
reggeli tenisz után lenéztünk a Gellérthegyről a

gyönyörű Budapestre.
Nagy szerencsénk volt az időjárással, ezért a
vasárnap esti hajókázás óriási élményt adott. És
eljött a legkevésbé várt búcsú pillanata. A társaság olyan jól összeszokott, hogy úgy búcsúzkodtunk, mintha ezer éve ismernénk egymást és
már az áprilisi kiutazásról beszélgettünk.
Bánki Lili, Veress Csenge (9.c), fotók: Tajtiné
Váradi Emőke

Gólyahét, gólyabál

– Melyik program tetszett a legjobban?
– Az nagyon vicces volt, amikor a folyosón számháborúztunk.
– Melyik feladatokon gondolkodott a legtöbbet az osztályotok?
– Talán a rejtvényeken, a titkosíráson. De végül
mindegyiket sikerült megoldanunk, bár néha
egy kis segítséggel.
– Miben segítette a gólyahét az osztályotokat?
– Hát, ezen még nem gondolkodtam... A feladatok megoldása, és a gólyabálra készülő színdarab próbái közben nagyon szuper hangulat volt.
Az osztály szinte mindent együtt csinált, jobban

megismertük egymást, és az iskolát is.
– Köszönjük a beszélgetést!
A gólyabálról Coulthard Sebastian
(9.d) mesél:
– Hogyan készült az osztályotok a gólyabálra?
– A színdarab próbáján nagyon
jó volt a hangulat. Először megírtuk a darabot,
majd tanulgattuk. Az első próbákon volt egy
kis káosz, de végül összehoztuk. Szerintem sokat segített, hogy az osztályból többen jól improvizálnak, mindig értettük egymás poénjait.
– Melyik kötelező szereplő vagy szókapcsolat
volt szerinted a legötletesebb?
– Nekem nagyon tetszett Hisztis Mirtill figurája.
Minden nagyon kreatív volt, de a Héjanász
forgácsok, marinált csirkenyak voltak a legviccesebbek.
– Hogy érezted magad a gólyabálon? Milyen volt
a közönség előtt állni? Mi tetszett a legjobban?
– Nagyon jó volt a gólyabál, teljesen felpörögtem!
Az osztályunk előadása előtt volt egy kicsi lámpalázam, de aztán megnyugodtam. A legjobban Gyula
tetszett, szuper volt! Ötletes színdarabok születtek,
nagyon jó jelenetekkel.
– Igazi ÁRPÁDOSNAK érzed már magad?
– Szerintem még kell egy kis idő, két és fél hónap
elég kevés, de az év végére már biztosan megismerek mindent. Az év eleje nagyon jól indult, kellemes
hangulata van az iskolának, úgy érzem, szuper négy
évem lesz!
– Köszönjük az interjúkat, ilyen szuper gólyahetet
kívánunk a leendő árpádosoknak is!
Mlynarik Julcsi (9.d)

„Takaró alatt olvasni kávéval.” (KáVé)

beszámoló

Egy hetedikes, és egy kilencedikes gólyával
beszélgettünk. Fenyő Csillagot (7.a) a gólyahétről
kérdeztük:
– Milyen érzésekkel érkeztél a gólyahét első
reggelén az iskolába?
– Először izgultam, de biztos voltam benne,
hogy jól fogom érezni magam. Szerencsére ez
így is történt, nagyon szuper volt a hangulat.
– Milyennek tartottad a feladatokat?
– Szerintem nagyon kreatívak voltak. Az osztályunk egyes feladatokat csak nehezen, egyeseket
könnyebben tudott megoldani. Tetszett, hogy
volt olyan, amelyiknek megoldásához több rejtvényt is meg kellett csinálni, vagy bejárhattuk az
egész iskolát.
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Társasjáték verseny

2014. november 15-én, szombaton társasjátékos
találkozó zajlott az iskolában. A Társasjáték Határok Nélkül verseny elnevezés megtévesztő
lehet, mert azt sugallja, hogy az esemény csupa
gyakorlott játékos küzdelme volt. Holott a rendezvény célja legalább annyira a játékok megismertetése, népszerűsítése, a játékkultúra gazdagítása, mint a verseny lebonyolítása. Mindezért
a szervezők nagy gondot fordítottak arra, hogy a
verseny mellett sok készlet álljon rendelkezésre
kipróbálásra – mindazok örömére, akik a hamar
befejezték a versenyszámukat, vagy akik elkísérték barátjukat, családtagjukat. A minden forduló előtt megtartott szabálymagyarázat és az
új megjelenésű játékok bevonása a versenybe is
segítette a társasjátékokkal ismerkedni vágyókat
(Idén például a Focifogadás, a Nyolcperces birodalom, az Elfenland, A kis herceg, a Ranch).
A rendezvényen két társasjáték is szerepelt, amelynek szerzője a gimnáziumhoz kötődik: a Pontos
lépés Számadó László tanár úr játéka, a Focifogadás szerzője pedig Aczél Till (11.d).

A versenyen minden nevező többféle játékban
próbálhatta ki az erejét – az elért helyezéseket
összesítve alakult ki a végeredmény. Több kiadónak (Piatnik, Gémklub, Granna) köszönhetően
nagyon sokan térhettek haza társasjáték-nyereménnyel.

Az 2014. évi verseny győztesei a különböző kategóriákban: Parádi Gergely (8.b), Vörösvácki Dániel (10.d), Simon Vince, Németh Márton, Somogyi Gábor és Aczél Till (11.d).

Az idei alkalom különlegessége az volt, hogy a
szokásos éves játékverseny mellett más programok is az iskolába hívták a társasjátékozni
szeretőket. 11 órakor a Magyar Társasjátékos
Egyesület (MATE) átadta az elmúlt két esztendő
legkiválóbb magyar kiadású családi játékainak
járó Magyar Társasjátékdíjat. A rangos mezőnyből
a zsűri kiemelt négy játékot (Elfenland, Escape, A
kis herceg, Ranch), melyek közül A kis herceg lett
a győztes. A nap zárásaként este társasjátékos
csere-bere börzét szervezett a MATE, amelyen
használt játékok cserélhettek gazdát.
Minden érdeklődőnek szeretettel ajánljuk figyelmébe a rendezvény honlapját:
www.tarsasjatek.csztkft.hu.
Simon Péter

Képes Krónika

Idén ősszel a Mókus utcai
óvodában töltötte egyik szombat délelőttjét néhány árpádos
diák. Közösségi szolgálatuk során
a feladatuk az udvar és a homokozó rendbetétele, valamint egy
KRESZ pálya felfestése volt.
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„Alvás.” (Fuju, 11.b)

Október 17-19. Töri tantúra
Krakkó-Auschwitz

2014
2012

Kárpáti Attila tanár úr képriportja

beszámoló
15

Én-térkép

Árpád G
a

léria

A rajzórán sajátos, egyedi jelrendszerű térképeket készített mindenki a saját életéről. Aszerint, hogy ki mit
tart fontosnak, hol érzi jól vagy esetleg rosszul magát az életében. A különböző
helyeket összekötő utak nem valóságosak, hanem a személyes megélést jelenítik meg.
Van, ahova könnyen és gyorsan eljutunk, és van, ahova nehezünkre esik elmenni, ezeket
a helyzeteket akár naponta másként éljünk meg. Így mindenki kicsit megmutathatta a
saját belső világát.
Svarczné Micheller Erzsébet

