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Furcsa hagyományok

A földet rengeteg nép színesíti, ebből kifolyólag az átlagember sokáig, akarva-akaratlanul is egy kulturális buborékban élegette
parány életét. Az utasszállító repülők megjelenésével megnőtt az utazási ipar forgalma,
a buborék tágulni kezdett, majd jött az internet és végleg kipukkasztotta. Most ha egy
európai ember szíve úgy kívánja, betekintést
nyerhet Nicaragua lakosságának szokásaiba, és olvashat az augusztus 1-én tartott Santo Domingo de Guzman ünnepről. Ennek
örömére (mármint nem a Santo Domingo
de Guzman ünnep örömére) utánanéztem
néhány furcsa hagyománynak hőn szeretett
hazánktól távoli és közeli országokból.
1. Ha azt mondom „Spanyolország”, mi jut
először az eszedbe? Talán a foci. Esetleg a
tengerpartok vagy a szieszta, de biztos, hogy
nem a „La Tomatina”. Buñolban, Valencia
egyik kis településén augusztus utolsó szerdáján a lakosok kivonulnak az utcákra, és
paradicsommal dobálják egymást. A szokás 1945-re datálható, mikor egy parádén
résztvevő fiatalnak tönkrement a jelmeze, és
dühében paradicsommal kezdett dobálózni. Ezt követően többen csatlakoztak hozzá,
és az esemény egy annuális turistacsalogató
rendezvénnyé nőtte ki magát.
2. Áh, a Brit-szigetek! A sajtgurítás és palacsinta-futóversenyek hazája. A szokatlan
dolgok utáni keresésünket itt folytatjuk. Mint
tudjuk, majdnem minden skót életében
eljön a pillanat, mikor úgy dönt, összeköti
életét szerelmével. Skócia egyes vidékein
egy héttel a házasság előtt nyakon öntik szeméttel a menyasszonyt és a vőlegényt, majd
felvonultatják a párt a faluban. Mindezt azzal
a felkiáltással, hogy ha ezt az élményt túlélik
közösen, a házasság is átvészel bármit.

3. Hadd mutassam be, mekkora hatása lehet egy amerikai gyorsétteremlánc okos
marketinghúzásának. Japán nem keresztény
ország, így a karácsonynak – habár lényegében ünneplik – nincs nagy jelentősége. A
japán karácsonyt sokszor a Valentin naphoz
szokták hasonlítani, mert az emberek általában a párjukkal töltik, és együtt vacsoráznak. 1974-ben a KFC médiakampányt indított, mivel a japán piac nem volt profitáló.
A „karácsonyi csirke” reklámhadjárat olyan
sikeres volt, hogy a pipi tradicionális étellé
vált, valahogy úgy, mint nálunk a bejgli. Ezért
érdemes már december 24-e előtt néhány
nappal lefoglalni a tizenegyezer forint értékű
karácsonyi kosarat, mert előfordulhat, hogy
az ember kimarad a buliból. A menü a jól
ismert csirkedarabokon kívül egy karácsonyi
salátát és egy csokitortát tartalmaz.
4. Amerikában nagy kultusza van a pankrációnak, de a törökök tudják igazán, mi a minőségi szórakozás. Miért néznéd, ahogy két felnőtt férfi dobálja egymást, ha tevebirkózást
is nézhetsz helyette? A mérkőzés során két
hím teve küzd meg egymással, és nyakukat
használva próbálják kibillenteni ellenfelüket
az egyensúlyukból. A harc addig tart, ameddig az egyik állat el nem fut, vagy a földre
nem esik. A 2400 éves tradíció a török állam
támogatását élvezi, de az állatjogi védők aktívan kritizálják, mert állatkínzásnak tartják.
Ezzel rövid beszámolóm végére értem, de
ez az előbb említett négy micsoda? Csupán
a számunkra furcsa dolgok jéghegyének a
csúcsa. De amit szépnek találok, az az, hogy
ezek a jéghegyek a világ különböző tájain
mégis eltérnek egymástól.

Forgács Bálint (10.d)

Impresszum
Az Árpád Gimnázium iskolaújságja, XIV. évfolyam, 4. szám. Megjelenik: tanévente hétszer. Email:
arpadlapok@gmail.com. Írták, rajzolták, fényképezték: Forgács Bálint, Földes Anna, Földi Vencel,
Ilyés Margit, Jánosi Panna, Korycki Vanda, Kovách Katalin, Megyeri Lili, Nagy Dorina, Papp Dániel,
Paták Balázs, Svarczné Micheller Erzsébet, Szlávy Anna, Szomolányi Krisztina, Tóth Lea. Tördelés:
Kutrovich Gergő (12.b). Felelős tanár: Koncz Levente. Nyomdai kivitelezés: Xilon Kft. Felelős
vezető: Mórotz Kálmán. A címlapon: Február. Fotó: Tárnok Emese (12.a).

2

A hónap fotója
Csúcsdísz
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fotó

Az orosz Igor Semashko ugrása közben 2017-es budapesti vizes világbajnokságon a
férfi óriástorony-ugrás versenyében. A versenyzők 27 méter magasból, közel
100 km/órás sebességet elérve ugrottak a Dunában kialakított medencébe.
A 2017-es Magyar Sajtófotó Pályázat egyik nem díjazott alkotása. (fotó: Szaka József)
Ebbe a rovatba is küldhettek különleges, érdekes, szép fotókat!

KÉP-MÁS

Az előző számunkban megjelent képünkön egy konyhai
súrolószivacsot láthattatok.
Hát ez mi lehet?
fotó: Ilyés Margit (8.a)

KI EZ?

A decemberi számunkban megjelent képünkön Paulik Rita
tanárnő gyermekkori fotóját láthattátok.
Hát ezen a képen ki lehet?

A hónap kérdése: Milyen lényt alkotnál meg szívesen?
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Kérdezd másként
Paulik Rita tanárnő

tanári interjú

– A Tanárnő mit szeret a szabad idejében
csinálni?
– Nagyon szeretek társasozni, olvasni, sétálni és táncolni, bár arra mostanában nem sok
időm van. Nagyjából ezek a nagy kedvencek.
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– Milyen stílusú táncot gyakorol?
– Tíz évig néptáncoltam, amit sajnos abba
kellett hagynom az egyetem alatt. Aztán kipróbáltam más műfajokat is, például a latin táncokat, de most egyelőre sajnos egyiket sem
gyakorlom.
– Motiválta-e az Árpád Gimnázium a tanári
pályára?
– Egyértelműen. Voltak itt olyan tanárok, akik
nagyon meghatározóak voltak számomra, és
továbblöktek ebbe az irányba, de én már az
Árpádba is úgy indultam, hogy tanítani szeretnék. Általános iskolában negyedikes koromban találtam ki, hogy tanár leszek. Abban
viszont nagy szerepe volt az Árpádnak, hogy
eldöntsem: matekot és angolt szeretnék tanítani.
– Van most olyan kollégája, aki régen tanította Önt?
– Igen, többen is vannak. Az angoltanárom
már nyugdíjba ment, de például matekot
Koncz tanár úrtól és Sztojcsev tanárnőtől
tanultam, és Rónyai Tünde tanárnő tanította

nekem a magyart. Nagy Attila tanár úr volt a
fizika tanárom, tesiből Tallár tanár úr tanított
sokáig, de előtte Csernus tanárnő és Fekete
Andrea tanárnő is tanítottak, úgyhogy majdnem az egész repertoárt kipróbáltam. Szili
tanárnő is tanított, és Keszléri tanárnő volt az
osztályfőnököm.
– Ez esetleg változtat azon, hogy most hogy
tekint rájuk?
– Érdekes módon nem. Nagyon könnyű volt ez
a váltás. Ez lehet, hogy azért volt, mert anyukám is tanár, és én abba az általános iskolába
jártam, ahol ő tanít, ezért az ottani tanáraimmal is megmaradt a kapcsolat, például elkezdtem velük együtt táboroztatni. Így ott már
egyszer átéltem azt, hogy a régi tanáraimból
kollegák lettek.
– Milyen érzés egykori tanulóként az Árpádban tanítani?
– Nagyon jó érzés, nagyon szeretek itt lenni.
Úgy érzem, hogy én ide hazajöttem, hiszen
diákként is ide jártam 6 éven keresztül. Úgy
érzem, hogy a tanárok és a diákok is szeretettel fogadtak.
– Másképp tekint az iskolára amiatt, hogy
itt volt gimnazista?
– Abból a szempontból igen, hogy tényleg
egy kicsit személyes kötődésem van, tehát
ha az iskolát negatív kritika éri, akkor az jobban szíven üt, mintha csak egy átlagos intézményről lenne szó. Ezért is tudom néha az
iskola ügyeit kicsit sajátomnak tekinteni. A
szalagavató nagyon érdekes élmény volt, ott
éreztem először igazán ezt a váltást. Pár évvel
ezelőtt még az én szalagavatóm volt, és még
diákként ültem ott, most pedig már tanárként.
De a hétköznapokban nem jellemző, hogy
belegondolnék ebbe.
– Amikor még Árpádos diák volt, akkor mik
voltak a kedvenc iskolai programjai?
– Nagyon szerettem a természetjáró kirándulásokat, az szerintem nagyon jó buli volt. Voltam gólyatáborban is, mint visszatérő EB-s. Az
is jó volt.
– Ha választhatna egy szupererőt, mi lenne
az?
– Az idő fölött szeretnék hatalmat, hogy megállíthassam vagy visszatekerhessem. Ezen már
sokat gondolkodtam, és néha nagyon jó lenne
egy kicsit több időt nyerni.

„Kenguru és disznó keveréke.” (Disznópásztor)

– Ha szerepelhetne egy filmben, az milyen
szerep lenne?
– Van egy film, amit nagyon szeretek, a Holiday. Ez egy nagyon aranyos karácsonyi film.
Abban van egy olyan mondás, hogy az ember
legyen a saját életének a főhőse, és ez szerintem egy fontos gondolat. Egyébként ha nem a
saját filmemről van szó, azt hiszem, én lennék
az a tipikus női szereplő, aki minden filmben
megtalálható, és próbál másoknak segíteni.
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– Ha választhatna, hogy a Földön vagy egy
másik élhető bolygón élhetne, melyiket
választaná?
– Mindenképpen a Földet. Illetve attól függ,
mit tekintünk élhető bolygónak. Ha a Marsnál tennék lehetővé az életet, akkor nem
szívesen mennék. Ha egy Földhöz hasonló
bolygó lenne, csak jobb állapotban és kevesebb emberrel, akkor elmennék. De azt
gondolom, hogy a Földön gyönyörű szép
a természet, és én nagyon szeretem a természetet, szeretek kirándulni is. Ezeket hiányolnám, ha egy kopár bolygóra kerülnék.
– Ha egy lakatlan szigetre kerülne, milyen
három tárgyat vinne magával?
– Biztos vinnék valamit, ami elősegítené a túlélést. Azt hallottam, tükröt érdemes vinni, mert
lehet jelezni a hajóknak az által, hogy visszaveri
a napfényt. Úgyhogy vinnék egy tükröt, vinnék
egy kést, és a harmadik tárgyként egy öngyújtót is vinnék, hogy tudjak tüzet gyújtani.
– Köszönjük az interjút!

beszámoló

– Pénztől függetlenül hova utazna el legszívesebben?
– Mostanában nagyon izgalmasnak tartom a
keleti országokat. Nagyon szeretek utazni, és a
Távol-Keleten még nem jártam, úgyhogy valószínűleg Japánba mennék el vagy Thaiföldre,
de azért a Bahamákra is szívesen elutaznék.
– Kóstolt már valami furcsa, egzotikus ételt?
– Ettem egyszer csokiba mártott szöcskét.
Amiatt, hogy csokiba volt mártva, egy kicsit el
lehetett vonatkoztatni, de így is rá kellett vennem magamat, hogy megkóstoljam. Egy kicsit
olyan íze volt, mint a nápolyinak. Egyébként
szeretek új dolgokat kipróbálni.
– Van kedvenc évszaka?
– A tavasz és az ősz, talán leginkább a tavasz.
Jobban szeretem az átmeneti évszakokat.
Nyilván a nyárnak ott a vitathatatlan előnye,
hogy szünet van, és azt mindenki szereti, de
valahogyan az átmeneti évszakok sokkal vidámabbak. A tavasz azért jobb, mert többet süt
a nap, és nekem sokszor összefügg a hangulatom az időjárással. Ha süt a nap, akkor sokkal
jobb kedvű vagyok.
– Van kedvenc filmje vagy sorozata?
– Sok van. Így tudnám megfogalmazni leginkább. Például emlegettem a Holidayt, ami
egy kicsit csöpögős, de nagyon szeretem. A
komolyabbak közül az Eredet, a Forrest Gump
és a Kódjátszma is szerintem nagyon jó filmek.
De nagyon sokat tudnék még sorolni. Mostanában láttam egy filmet, a Keresést, ez lehet,
hogy bekerül a kedvenc filmek listájára. Sorozatokat sokat nézek, és szeretek is nézni. Nagy

kedvencem nincs, mindig átugrom valami
újra. Persze én is nézem a Trónok Harcát,
és én is várom a következő évadot, el is
akarom olvasni a könyvet. Már vagy 10 éve
megvettem, és még mindig nem nyitottam
ki.
– Van háziállata?
– Igen, van egy kutyám. Őt menhelyről hoztam el még kölyök korában, közepes termetű,
kicsit nagyobb, mint egy border collie. Sajnos
mióta elköltöztem, azóta ott maradt a szüleimnél, mert ott van kert, így egy kicsit ritkábban
látom, de vele szoktam kirándulni, ha tehetem,
magammal viszem. Volt egyébként cicám is,
a cicákat is szeretem. Igazából minden állatot
szeretek, de azért a kutyák különösen közel állnak a szívemhez.

Nagy Dorina, Tóth Lea (8.a)

„Unikornis szarvú kígyó tappancsokkal, a szőrös unígyó.” (Tunya)
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február 26.
a hónap folyamán

kedd

március 1.
március 1-3.
március 2-10.
március 3-8.
március 4-8.
március 11.
március 11.
március 12.
március 13.
március 14.
március 14.
március 15.
március 18.
március 18.
március 19.
március 20.
március 21.
március 21.
március 22.
március 22.
március 23.
március 25-április 5.
március 27.
március 28.
március 29.
március 29.
március 29-31.
a hónap folyamán

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

április 1-15.
április 2-9.
április 5.
április 6.
április 8-12.
április 9.
április 10.
április 10.
április 11.
április 12.
április 13.
április 13-20.
április 15.
április 16-17.
április 16.
április 16.
április 17.
április 17.
április 17.
április 18-23.
április 19.
április 22.
április 23.

hétfő-hétfő
kedd-kedd
péntek
szombat
hétfő-péntek
kedd
szerda
szerda
csütörtök
péntek
szombat
szombat-szombat
hétfő
kedd-szerda
kedd
kedd
szerda
szerda
szerda
csütörtök-kedd
péntek
hétfő
kedd

idő
12:15

11:30
16:00
18:00
1-4. óra
reggel

16:00
1-4. óra
1-4. óra
11:30
3-4. óra
16:00

14:00
6. óra

13:30

1-2. óra
15:30
6. óra

15:30

15:30

program
A szóbeli felvételi beosztás nyilvánosságra hozatala
Jedlik Ányos fizikaverseny II. forduló
OBIÖK-koncert
Iskolai fotópályázat értékelése
Kórustábor
Síszünet (5 szabadnap)
Sítábor
Gimnáziumi szóbeli felvételi vizsgák
Gombár-bejárópróba
Tanári fogadóóra (humán)
Az árpádos öregdiákok iskolai találkozója
Történelem próbaérettségi
Az egyesületi pályázatok leadási határideje
Iskolai megemlékezés az 1848-as forradalomról
Nemzeti ünnep
A gimnáziumi ideiglenes felvételi jegyzék közzététele
Tanári fogadóóra (reál)
Magyar próbaérettségi
Matematika próbaérettségi
Gombár-bemutató főpróba
Kenguru matematikaverseny (7-12. évf.)
Gombár-bemutató
A víz világnapja (tantúrák)
A túraszakosztály kirándulása
Papírgyűjtés
Kapcsolda (Árpád)
Gregorián verseny (9. évf.)
A kisfilmpályázat értékelése
Jelentkezési határidő az osztályozóvizsgákra
Matematika tábor
Éneklő ifjúság verseny
Kalmár matematika verseny (7-8. évf.)
Jótékonysági csokigyűjtés
Darmstadti utazás
Buzogánypróba
Nosztalgia nap
11. évf. nyelvi osztályozóvizsgák a nyelvórákon
Osztályozóvizsgák (írásbeli)
Osztályozóvizsgák (szóbeli)
Buzogánypróba
A költészet napja
Az alkotópályázat díjkiosztó ünnepsége
A túraszakosztály kirándulása
Angliai utazás
Buzogánypróba
Árpád Napok
Matematika háziverseny III. forduló
Magyar háziverseny döntő
Pályaorientációs nap (7. szabadnap)
Továbbtanulási kerekasztal (10-12. évf.)
Buzogánypróba
Tavaszi szünet
Nagypéntek
Húsvéthétfő
A végleges gimnáziumi felvételi jegyzék közzététele

Condensed English

Breakfast, bicycle, butterfly, nightmare, waterfall…

re ’mare’ is an evil female spirit or goblin that
sits upon a sleeper’s chest suffocating him and
causing bad dreams.
At last but not least, my personal favourite
is the word BREAKFAST. It means to break a
fast. In this connotation fast means not eating
meal for a specific period of time. This specific
period of time here is the night, when people
usually sleep and don’t consume anything. But
in the morning humans break it when they eat
their first meal of the day, the breakfast.

To sum up, English is a magnificent language
with many traditional and logical words.
Császár Adrienn (10.a)

válogatás

English is the most widely spoken language
in the world. It is the language of science,
computers, diplomacy and tourism. Still have
you ever wondered where these words derive
from? Have you ever wondered what the origin of these words is?
There are quite obvious ones such as WATERFALL, which comes from the movement of the
water falling down from a higher point to a lower one, but there are more fascinating and
less obvious ones, too.
What do you think about BUTTERFLY? How
is it even possible to connect butter and fly?
Well there are actually two possible ways…
One story says butterflies were named so, because it was widely thought that witches took
on the shape of butterflies to steal milk and
butter. But there is a more likely theory.
In the Old English language people called it
flutter-by which was a more accurate name
for these flying insects. When, for example, a
bird moves its wings up and down it is called
flattering. This way these little colourful insects
’flattered’ by.
Moreover, here is the word BICYCLE which
derives from two words. Bi = two and cycle =
kyklos, which is a Greek word meaning circle
or wheel.
NIGHTMARES also have an interesting origin.
I hope everyone knows the night part of it but
there is ’mare’ which refers to a female horse.
In fact here it comes from an old folktale whe-
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Fotó és videóa ppt-k,
workshop
hasznos volt a workshop.”

Az Árpád Média Önképző Kör szervezésében
és Csongrádi Máté vezetésével lezajlott az
első Fotó Workshop az iskolában. A technikai ismereteken kívül közös fotózás és az
elkészült képek elemzése, utómunka szerkesztése is része volt a kurzusnak. Vendégünk
volt egy árpádos öregdiák, Kristófy Dániel,
aki profi fotós, és a tárgyfotózás trükkjeiről
tartott előadást.
Pár mondat a résztvevőktől arról, hogy
milyen volt a workshop? „Azért tetszett, mert
rengeteg új dolgot tanultam. Kedvet kaptam
a fotózáshoz. Megtanultam mi az ISO. Sok jó
javaslatot kaptam, hogyan lehetnének még
jobbak a képeim. Összességében tetszettek

A videós workshop dátumai a következők:
január 23. (videózás alapok), január 30. (világítás, interjúbeállítás), február 6. és 13. (vágás).
Várjuk az érdeklődőket, az időpont továbbra
is 15:15!

„Most nem jut semmi eszembe, de a hangya és a bálna gyerekére kíváncsi lennék.”
(Nem árulom el)
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Aranyköpések
0 2 „Örülnék, ha ezt az intellektuális kalandot együtt járnánk be.” (dr. Nánay Mihály)

válogatás

„Ha a buszra felszállna egy előgerinchúros, akkor ne nagyon szopogassuk és nyalogassuk, mert
tömény kénsavat tartalmazhat.” (Kis Róbert)
Tanár: „Mondj egy olyan szerves anyagot, ami jól párolog!” Diák: „Kenyér.” Tanár: „Tényleg jól
párolog!” (Gärtner István)
„Én ezt mesésem lezavarom nektek, nyugodjatok lefele!” (Meszlényiné Róka Ágnes)
„Tévedsz, husom.” (Sziliné Dienes Irén)
„Ne aggódjatok, fogunk filmet nézni, csak nem ezt! Bár Brad Pitt izmai tényleg szépek!”
(Kőváriné dr. Fülöp Katalin)
„Voltam az Auchanban, amikor a Sziget volt, jaj, ott fetrengtek részegen... És a legjobb, hogy a
saját tanítványaimmal is találkoztam, nem olyan állapotban, mint akartam.” (dr. Nánay Mihály)
„Az amfipatikus vegyület nem arról a patikusról van elnevezve, aki itt az Amfiteátrum mellett
van.” (Kis Róbert)
„Lapul, mint két valami a fűben!... ÉN kutyára gondoltam, te nem??” (Gärtner István)
Diák: „És ez hova fog kilyukasztani minket, Tanárnő?” Tanár: „Hát ennél nagyobb lyukat hogy
akarsz? Prímeket keresünk, anya!” (Meszlényiné Róka Ágnes)
„Tömény szex lesz innentől minden magyaróra. Ezt nem szeretném látni az Árpád Lapokban!”
(Kőváriné Fülöp Katalin)
„Felrajzolok két hangot. Na melyik a hangosabb?” (Tarlós Péter)
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Küldjetek sok-sok aranyköpést, ebből él ez a rovat!
Jöhetnek az első emeleti postaládánkba vagy az arpadlapok@gmail.com címre!

Fortocska (форточка) – ablakocska

!

A Mester és Margarita

Ez egy ilyen kis könyvajánló lenne egy „fellow kid”-től. A mű írója Михаил Афанасьевич
Булгаков – bár Sztálin eleinte szerette a műveit – a szovjet irodalom „kitagadott” személye
volt. A könyvet sem lehetett megjelentetni,
amíg élt, ezért erre egy fél évszázaddal később
került sor. Ami érdekesség még, hogy a könyvet a ‘20-as években kétszer is megírta, mivel
az első példányt elégette. Huppsz.
Én pedig a könyv felől Felix Kjellbergtől hallottam, és másoknak is szívesen ajánlom. A
műben lévő mindennapi és misztikus történések mellett van egy sajátos Jézus-történet
értelmezés is.
A műről röviden: nagyon jó! Legalábbis nekem tetszik, és remélem, neked is felkeltem
az érdeklődésed. A könyv egyszerre több
szálon is fut. Végigkövethetjük benne egy író
alakját, az ördög és kíséretének megjelenését
Moszkvában, tragikus és érdekes események
sorozatát. Nem szeretnék semmit elárulni, bár
ez így elég kevés még, szóval néhány személyes élmény: Szerintem a könyv nagyon jól van
felépítve. Rövid fejezetekből áll, és mindegyik
nagyon érdekes, szóval, ha nem olvasol sokat
„Nekem már így is van egy tesóm.” (Fikarc)

(például mint én), akkor sem unod meg a felénél, hanem naponta elolvasol tíz oldalt, és
élvezni fogod, nem pedig felesleges időhúzásnak érezni.
Mellesleg azt mondják, hogy ez a világirodalom egyik alapműve, szóval biztos nem lehet
rossz. Dan

Viccek
Kamionos beszorul a híd alá: se előre, se hátra.
Egy járókelő megkérdezi:
– Na mi van, beszorultunk, beszorultunk?
– Nem, hidat szállítok!
– Apu, milyen színű a szilva?
– Kék.
– Akkor ez miért piros?
– Mert ez még zöld.
– Hej, prímás, tudod, hogy nyitva van a slicced?
– Nem tudom, kérem alássan, de tessék csak
dúdolni, majd utánabazseválom.
Nagymama az unokájához:
– Jaj, kislányom, soha nem fogom megérteni
ezt a mai zenét!
– De nagymama! Ez a porszívó!

2019
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Idős néni kérdezi a vasutastól:
– Nem fog megrázni az áram, ha rálépek a sínre?
– Dehogyis, néni kérem. Csak arra vigyázzon,
hogy a másik lába ne érje közben a felsővezetéket.

viccek

Apa: Fiam, azt akarom, hogy vedd el azt a
lányt, akit mondok.
Fiú: Nem.
Apa: Ő Bill Gates lánya.
Fiú: Akkor O.K.
Az apa elmegy Bill Gateshez.
Apa: Szeretném, ha a lánya hozzá menne a fiamhoz.
Bill Gates: Nem.
Apa: A fiam a Világbank igazgatója.
Bill Gates: Akkor O.K.
Az apa elmegy a Világbank elnökéhez.
Apa: Szeretném, ha a fiamat kinevezné a Világbank igazgatójává.
Elnök: Nem.
Apa: A fiam Bill Gates veje.
Elnök: Akkor O.K.

Az alkoholistának nincs se tegnapja, se holnapja, se mája.

Nyelvi sarok

“How did you escape Iraq?”
“I ran.”
„Ich bin heute Nacht im Traum in einen
Nagel getreten!”
„Warum schläfst du denn auch immer
barfuß!”

„Nekem nem kell különleges állat, a kutyám a legédesebb élőlény a földön.”
(Smiley)
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Társasjáték Határok Nélkül

A társasjátékverseny idén 13. alkalommal
került megrendezésre az Árpádban. A versenyt
rendszerint novemberben vagy decemberben
rendezik meg, és egész napos élményt tartogat a jelentkezők számára. Bár versenyként
van meghirdetve a program, a hangulat családias, és játék közben szendviccsel, üdítővel és
sütivel is kínálnak minket.

A QR-kódok az épület különböző pontjain
voltak elhelyezve, és ezeket leolvasva egy-egy
kérdést kaptunk, amelyekre 3 válaszlehetőség
volt megadva. A helyes válaszok betűjeleiből
ki lehetett rakni a „DOBÓKOCKA” szót, így a
helyes megoldást a nevünkkel együtt leadva
részt vehettünk a sorsoláson. A nyertes jutalma
egy társasjáték volt.

A versenyre többféle kategóriában is lehetett
nevezni, mindegyikben 3 játékkal játszhattunk.
A V (vagány) kategóriába jelentkezők csak a
verseny napján, a helyszínen tudhatták meg,
mivel fognak vetélkedni. Mivel a rendezvény
olyan találkozónak is tekinthető, amelyen a
játékok megismerése is lehet a cél, ezért ezekben a kategóriákban a jelentkezéshez nem
szükséges a szabályok ismerete, és a játék
megkezdése előtt ismertetik ezeket. A P (profi)
kategóriában viszont nem volt szabályismertetés. Ide olyan versenyzők jelentkezését várták,
akik gyakorlottak, és ismerik a játékokat.
A szabályismertetés után 3-4 fős csoportokba
osztottak minket, és a játékok előkészítése
után kezdetét vette a verseny. A játékok közti
rövid szünetben sem unatkoztunk. Idén egy
QR-kódos feladványt lehetett megoldani.

Miután minden kategóriában lejátszották az
összes mérkőzést, következett az eredményhirdetés. De előtte
még egy játék keretében lehetett társasjátékot nyerni: egy játék
ismertetőjét kezdték el
felolvasni, és aki a leggyorsabban bemondta a helyes választ,
azaz a játék nevét, az
győzött. Az eredményhirdetésen kihirdették a
győzteseket, és kategóriánként az első három
egy társasjátékkal lett gazdagabb.
Bundik Brigitta, Schleier Anna, Várady Míra (8.b)

Fotópályázat
Indul az Árpádos fotópályázat 2019-ben is!
KICSINY ÉLETEK – APRÓ RÉSZLETEK címmel
Életünket nem a mikrovilágban éljük, de a mikrovilág is hat ránk, és mi is hatunk arra. A hétköznapi életünk mérettartományánál kisebb
jelenségekről, élőlényekről, ásványról vagy
érdekes részletekről várunk képeket!
Jelentkezni lehet az arpad.media@gmail.com
e-mail címen. Beadási határidő: február 24.
Minimális felbontás: 1920x1080 (álló vagy
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felvő) vagy ennél nagyobb részlet. Egy kép
ne haladja meg a 15 MB nagyságot. Nyomtatható jpg formátumban várjuk a munkáitokat!
A fotókat a szervezők nyomtatják ki.
Kiállítás megnyitó és díjátadás: március 1.
(péntek) 12:20.
„Egy homokszemben lásd meg a világot,
egy vadvirágban a fénylő eget,
egy órában az örökkévalóságot,
s tartsd a tenyeredben a végtelent!”
(William Blake)

„A kacsacsőrű emlős és a T-Rex keveredése fura látvány lehet.” (Kőkori)

Mihez kezdünk az érettségi után?
Végzős diákként a leggyakrabban emlegetett
téma a jövővel kapcsolatos: pontosabban hogy
mihez kezdünk az érettségi után. Ezért a következő
cikkünk is ezzel a kérdéssel foglalkozik.

Egyik osztálytársunk
már általános iskola
alsó tagozata óta
tudja, hogy mivel
szeretne foglalkozni
később. Arról álmodik, hogy néhány év
múlva fogorvos lesz.
Számára az egyetem az álma beteljesülését jelenti, mert
egyre közelebb kerül ezáltal céljához.

Beszélgetésünk alatt úgy tűnt, hogy nem fél attól,
hogy nem sikerül neki. (Vele ellentétben van olyan
osztálytársunk, aki azért nem várja az egyetemet,
mert attól tart, hogy esetleg nem veszik fel őt a
kívánt helyre.) Az elszánt fogorvos-lánnyal ellentétben volt olyan válaszadó, aki ugyan várja a továbbtanulást, de még mindig nem tudja, hogy hova
jelentkezzen. A vészesen közeledő jelentkezési
határidő miatt a kérdés igen rosszul érinti az ilyen
helyzetben lévő diákokat, hiszen alig maradt pár
hetük meghozni egy döntést, ami talán az egész
életükre kihat. Ám reméljük, nekik is sikerül helyes
döntést hozni, mellyel elégedettek lehetnek.

Van azonban egy olyan tanuló is, aki talán a leginkább várja az egyetemet. Nagy rajongással beszélt
a jövőbeni tanulmányairól, melyet már nagyon
vár. Tervében szerepel a vidékre költözés, ami új
környezettel jár, új barátokat szerezhet, és kicsit kiszakadhat a komfortzónájából, ami biztosan jót fog
tenni neki. Az egyetem kiválasztására még nem
került sor, bár nála már csak a megfelelő város a
kérdés.

beszámoló

Közvéleménykutatásunk folyamán tíz osztálytársunknak tettük fel a kérdést, amely így hangzott:
„Mennyire és miért várod az egyetemet?” Meglepő módon sok egymáshoz hasonló választ kaptunk.
A „mennyire várod”-ra a tanulók 90%-a azt a választ
adta, hogy már nagyon. Miután megkérdeztük tőlük, hogy miért, általában hosszas gondolkodás
vette kezdetét. A kedvenc válaszunk az „új osztály,
új én” volt. E válaszadóra biztosan nagy hatással
voltak a 2019-es újévi fogadalmak.
Volt, aki azzal indokolt, hogy már unja a gimnázium
monotonságát, kötöttségét. Valószínűleg mi is ezt
válaszolnánk, mivel az egyetem talán nagyobb szabadsággal, függetlenedéssel jár.
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Reméljük mindannyiunknak sikerül nemcsak a választás, hanem az iskola elvégzése is. Mindenkinek
sok sikert és örömet kívánunk az elkövetkezendő
pár évre... és utána is!
Panni és Vanda

ui.: Szerintünk Pápai tanárnő is nagyon várja,
hogy egyetemre menjünk! :)

„Kutyámajom.” (Bűnüldöző)
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Akikre büszkék vagyunk

Az alábbiakban összefoglaljuk a 2017/18-as
tanévben született országos szintű versenyeredményeinket.
ANGOL NYELV: OÁTV 5. helyezett Radnai
Réka (7.a), 20. helyezett Kovács Dominik (7.b).
Barcsi országos angol nyelvi verseny 11.
helyezett Németh Emília Róza (10.a). Jane
Haining angolverseny 4. helyezett Járai Luca
(8.a). World Youth Essay Competition nemzetközi esszéíró verseny döntős Fenyő Csillag (10.a). Felkészítő tanárok: Lienhardt Krisztina, Pápai Éva és dr. Széllné Hajdú Indira.
BIOLÓGIA: OKTV (II. kategória) 8. helyezett
Tóth Balázs (12.c), tanára Kovácsné Keszléri
Erzsébet. OKTV (I. kategória) 40. helyezett Bereti Szanna (11.d). Árokszállásy Zoltán biológiaverseny 5. helyezett Tóth Balázs (12.c). Felkészítő tanárok: Kis Róbert, Kovácsné Keszléri
Erzsébet és Tarlós Péter.
ÉNEK-ZENE: Rajeczky Benjámin gregorián
versenyen ezüst minősítést szerzett a nyolcadikosok kórusa. A Tiszán innen, Dunán túl
népdaléneklési verseny fővárosi fordulójában
Kiemelt Arany minősítést szerzett, így a verseny országos döntőjébe jutott Siklós Csenge
(12.c). Felkészítő tanárok: Kúnné Kocsis Erzsébet és Orosz Erzsébet.
FIZIKA: A 2. Európai Fizikai Diákolimpián a
magyar csapat tagjaként egyéniben ezüstérmes, a 49. Nemzetközi Fizikai Diákolimpián
résztvevő magyar csapat tagjaként bronzérmes, Eötvös fizikaverseny II. díjas, OKTV (II.
kategória) 4. helyezett, Kunfalvi Rezső fizika
diákolimpiai válogatóverseny 1. helyezett,
Középiskolai Matematikai Lapok (KöMaL)
fizika pontverseny 1. helyezett Marozsák Tóbiás (12.b), tanárai Gärtner István és dr. Vankó
Péter. Hatvani István fizikaverseny 5. helyezett Andó Lujza (9.b) és Marozsák Tádé (10.b),
6. helyezett Dózsa Levente (8.b) és Virág Levente (9.b). Mikola Sándor fizikaverseny 9.
helyezett Marozsák Tádé (10.b). Jedlik Ányos
fizikaverseny 6. helyezett Virág Levente (9.b).
Középiskolai Matematikai Lapok (KöMaL)
fizika pontverseny 1. helyezett Andó Lujza
(9.b), tanára Kürtösi Balázs. Abacus matema-

tikai lapok fizika pontverseny 5. helyezett
Dózsa Levente (8.b). Felkészítő tanárok: Czinki
József, Gärtner István és Kürtösi Balázs.

FÖLDRAJZ: Less Nándor földrajzverseny
10. helyezett Sax Anna, 13. helyezett Benedek
Eszter (10.b), 14. helyezett Rosza Réka (8.c).
Kovács János földrajzverseny 5. helyezett,
HunGeo angol nyelvű földrajzverseny (egyben földrajz diákolimpiai válogatóverseny) 8.
helyezett Benedek Eszter (10.b). Jakucs László nemzetközi földrajzverseny 5. helyezett
Benedek Eszter és Szebeni Réka (10.b). Felkészítő tanárok: Nánay Mihály és Sziliné Dienes
Irén.
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM: Dráma
OKTV 8. helyezett Tóth Balázs (12.b), tanára
Molnárné Vámos Katalin. Bolyai anyanyelvi csapatverseny 8. helyezett az Icikepicikét
nagyobb pockok nevű csapat: Kövécs Laura,
Lakatos Lili, Lepenye Angyalka és Németh
Anna (8.a). Szép Magyar Beszéd (Kazinczy-)
verseny 18. helyezett Siklós Csenge (12.c).
“Hazafias költészet a magyar irodalomban”
című kárpát-medencei szavalóverseny különdíjas Boldvai Emese (12.d). Janikovszky
Éva meseíró pályázat különdíjas Svarcz Enikő
(9.c). Felkészítő tanárok: Feketéné Kovács Ani-

„Úgyis nemsokára jönnek az alienek, ha ők elkezdenek keveredni, akkor majd
lesznek érdekes fajok!” (Walking Dead)

kó, Lőrincz Andrea, Móczárné Köves Eszter és
Molnárné Vámos Katalin.
MATEMATIKA: OKTV (III. kategória: speciális
matematika tagozatosok) 14. helyezett Marozsák Tóbiás (12.b). Arany Dániel matematikaverseny 19. helyezett Peőcz Richárd (9.b).
Kenguru matematikaverseny 1. helyezett
Virág Levente (9.b), tanárai Besnyőné Titter
Beáta, dr. Vajda István és Zombori Anna), 6.
helyezett Peőcz Richárd (9.b), 6. helyezett Szalay-Tóth Gábor (10.b), 9. helyezett Nagy Gábor
(11.b). Bolyai matematikai csapatverseny 2.
helyezett a Laplace nevű csapat: Erdélyi Dominik, Marozsák Tóbiás, Szalai László és Varga

Levente (12.b). Középiskolai Matematikai
Lapok (KöMaL) pontverseny 9. helyezett
Izsa Regina, 12. helyezett Andó Lujza, 14.
helyezett Rassai Erik (9.b). Abacus matematikai lapok pontverseny 7. helyezett Radnai Réka (7.a), 8. helyezett Mohay Lili (8.b), 11.
helyezett Tankó Beatrix (7.b), 16. helyezett Karádi Virág (7.b), 16. helyezett Bánó Bulcsú (8.b),
18. helyezett Nagy Mihály (7.b). Felkészítő tanárok: Besnyőné Titter Beáta, Czinki József,
Izsáné Deák Mária, Kézér Ildikó, Koncz Levente, Meszlényiné Róka Ágnes, Nemecskóné
Szabó Zsuzsanna, Sztojcsevné Fekete Mária,
dr. Vajda István, Zombori Anna.

2019
02

Ifjú Tehetségek

Angyal Balázs (10.d), kajakos

– Egyedül vagy csapatban szeretsz jobban
versenyezni?
– Ez mindig dilemma nekem, hogy csapatban
vagy egyéniben induljak. A csapathajók előnye,
hogy kevesebb az ellenfél, így nagyobb eséllyel
érünk el pontszerző helyet. És nincs jobb érzés,
mint csapatként felállni a dobogóra. Az egyéni
versenyeknél viszont csak magamra számíthatok, és csak magamat tudom hibáztatni, ha valami rosszul sikerül.
– Milyen eredményeidre vagy a legbüszkébb?
– Az országos bajnokság második helyére vagyok legbüszkébb váltóban. Második legbüszkébb pedig az országos váltó négyesemre vagyok, ahol hatodikak lettünk.
– Hetente hány edzésed van? Általában milyen hosszúak?
– Heti hét-nyolc edzésem van. Általában másfél-két órásak.
– Mit csináltok egy téli edzésen?
– Mivel télen hideg van, ezért nem megyünk
vízre. Általában konditermi edzések vannak. Hetente egyszer úszunk, hetente kétszer futunk, és
hetente egyszer ergométeren evezünk, hogy jól
bírjuk a hosszútávú terhelést.
– Ez a sok edzés mennyire befolyásolja az iskolai életedet?
– Nem igazán befolyásolja. Ha nem lenne ennyi
edzésem, több szabadidőm lenne, de nem hiszem, hogy hasznosabban tölteném, és így legalább sokat vagyok szabad levegőn. A kajakozás
segít abban, hogy jobban tudjak összpontosítani, és összeszedettebb legyek.

beszámoló

– Mióta kajakozol?
– Öt éve.
– Mi vagy ki motivált abban, hogy ezt a sportot válaszd?
– Gyeplabdáztam korábban, de nem éreztem
elég erőnléti sportnak, így egy másik sport után
néztem. Unokatestvérem apja kajakozott, ezért
az ő és az unokatestvérem hatására kezdtem el
kajakozni.
– Hogyan jössz ki az edződdel?
– Jól kijövök az edzőmmel. Kedves és érti a vicceket.
– És a csapattársaiddal?
– Velük is jól kijövök, nagyon jó barátok vagyunk.
Ugyanúgy fontos összedolgoznunk csapatként,
mint például egy focicsapatban. Csak a megmérettetések azok, ahol egyénileg is teljesítenünk
kell.

Megyeri Lili (10.d)

„Egyes emberekre ránézve erre nincs szükség.” (Sherlock)
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Szalagavató

beszámoló

Idén is (mint minden évben) szeptembertől
kezdve folyamatosan közeledtünk a szalagavató időpontjához – azzal a különbséggel, hogy
2018-ban mi már nem csak mint nézők, hanem
mint résztvevők voltunk jelen rajta.

A keringőpróbák már a tanév második hetén
elkezdődtek. Számomra ezek a péntek délutánok elég szórakoztatóak voltak – eleinte a hőség, majd a hideg ellenére is –, hiszen a keringő betanulása mellett nevettünk is bőven.
Magunkon, mert bénáztunk, vagy csak szimplán poénkodtunk. De az is előfordult, hogy
péntek délután már csak arra vártunk, hogy
végre mehessünk. Emlékezetes marad, az biztos.

Az osztálytáncpróbákról sem feledkezhetünk
meg – a totális káosztól szépen fokozatosan
(pontosabban: az utolsó pillanatban) a heti
1-2 tesiórás próbákkal eljutottunk oda, hogy
mindenki tudja a koreográfiát. Ez lehet, hogy

könnyűnek hangzik, de 30+ főnél nem olyan
egyszerű, mint hinnétek. És még nem beszéltünk a szavazásokról, például hogy milyen
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ruhában legyünk az osztálytánc alatt. A mi
osztályunkban ez főként a lányokat érintette, mert több elképzelésünk volt a Mamma
Mia témához. És amikor végre döntöttünk,
akkor kiderült, hogy már nem árulják azokat a felsőket, amiket akartunk. De mi 12.c-s
lányok kihozattuk a már nem eladásra szánt,
forgalomból kivont felsőket az egyik ruhabolt
raktárából. :D

Rengeteg próbával a hátunk mögött elérkezett a november harmincadika is. Fél nyolcra
kellett odaérnünk a MOM Sportcsarnokba,
hogy megtartsuk a főpróbát. Miután mindenki lepakolta a szalagtűző és a keringőruhákat,
kezdetét vette a szalagtűző próba. Bevonulás után elfoglaltuk a szalagtűzési helyünket,

lement a névsorolvasás is... elárulom, hogy
ez nagyon unalmas volt. Ezek után megkezdtük a keringőpróbát: lányok abroncsban, fiúk
frakkban. Majd minden osztály egymás után
fél-fél órát kapott, hogy az osztálytánccal foglalkozzon – igazából ez volt az első és egyetlen
alkalom, amikor nyugodt körülmények között
megnézhettük egymás produkcióit.

Na és ezek után kezdődött a délutáni rohanás
– minden lány indulhatott fodrászhoz, meg

„A kamion és tank utódja, nevezetesen az IFA.” (Autószerelő)

sminket csináltatni. Ja, a fiúk meg pihenhettek,
nekik nem kellett ilyenekkel foglalkozni... :D

Este fél hatra kellett visszaérnünk a MOM-ba,
majd hat órakor mindannyian szépen felöltözve vártuk, hogy elkezdődjön a szalagtűzés.
Mindvégig mosolyogva tapsoltuk egymást,
vagy szüleinkkel/barátainkkal néztünk össze a
lelátón, vagy nem mellesleg kicsit izgatottan
léptünk ki a sorból a nevünk hallatára, hogy az
osztályfőnökünk feltűzze a szalagunkat.

Újabb öltözködés, ezúttal az osztálytáncokhoz.
A szalagavató legviccesebb és legjobban várt
részéhez érkeztünk.
Mi lányok mezítláb, a
fiúk pedig békatalpban várták, hogy végre mi
következzünk – mivel harmadikok voltunk, az
A-sokat és a D-seket végig tudtuk nézni. Aztán

Miután gyorsan megbeszéltük a történteket,
vissza is álltunk az eredeti helyünkre – és akkor felcsendült a már milliószor hallott dallam.
Egyik lépés a másik után, libbent a nagy szoknya jobbra-balra, hopp egy emelés, aztán három pörgés, léptünk előre-hátra – és hirtelen
azon kaptuk magunkat, hogy vége is lett, már
a meghajláshoz sorakoztunk.

beszámoló

Ezután mi is helyet foglaltunk, hogy meghallgassuk az igazgató úr ünnepi beszédét, majd
fel is pattantunk, hogy állva élvezzük a zenés
produkciókat – a népdalénekeseket, a tizenegyedikesek műsorát, az Árpád Jazz Night-ot,
illetve Garai Lászlót és együttesét.
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jöttünk mi. Vigyorogva, élvezettel nyomtuk
végig az egészet, és amikor vége lett, kicsit
fura volt belegondolni, hogy soha többet nem
fogunk az ABBA számokra próbálni. A B-sek
filmzenés táncát természetesen nem hagytuk
ki, őket is végignéztük.
Jé, még egy öltözködés – ezúttal viszont a keringőhöz. Magyarul, mindenhol félig felöltözött végzős lányok, hely után keresgélve, ahol
anyu/barátnő végre be tudja fűzni a ruhát. Kicsivel később már sorakoztunk is az előtérben,
ahol kisebb káosz volt, mindenki vagy a párját
kereste, vagy a helyét a sorban. Bevonultunk,
majd szét is húzódtunk: kezdődött a tanártánc... amit tapsolva (na meg nevetve) néztük
végig :D

Nem sokkal később már felszabadultan táncolgattunk szüleinkkel / tesóinkkal / barátunkkal / barátnőnkkel, csináltunk rengeteg családi
/ baráti képet, majd este 10 órakor ismét öltöztünk, ezúttal viszont már az afterhez...
Rengeteg próba és készülődés, mindössze kb.
20 perc táncért – de megérte, mert gazdagabbak lettünk egy örökre szóló élménnyel.
Ötvös Betti (12.c)
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Rejtőzködő lények

Árpád G

aléria

Körülöttünk a használati tárgyak gyakran hasonlítanak valamilyen élőlényre. Eljátszottunk a gondolattal, hogy talán szándékosan
álcázzák magukat, hogy elbújhassanak. Egyfajta XXI. századi mimikri. Az evolúció során
a mimikri az adaptáció azon formája, amikor egy élőlény felveszi vagy utánozza egy másik élőlény, ezúttal
tárgy vagy a környezet mintáját, színét, külalakját. Magyarázata lehet annak is, ha valamit nem találunk. A diákok a rajzaikkal leleplezték és megmutatták környezetükkel együtt a lényeket.

Svarczné Micheller Erzsébet

Ács Angyalka Lili (9.d)

Barkó Bence (9.d)

Riegler Dóra (9.d)

Könczöl Luca (10.a)
Koppány Júlia (10.b)

Sztankó Janka (10.b)
Tallér Tamás (9.d)
Luchesi Kata (10.c)

