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Álhírek és mi
Az internet és az információs túlterheltség korá-
ban élünk, mikor a kellő háttértudással bárki el-
terjeszthet egy hamis hírt, ezzel akár milliókat is 
megtévesztve. Hazánkban is egyre gyakrabban 
dobálóznak az „álhír” és „fake news” kifejezé-
sekkel, amiket olyan hírekre szoktunk használni, 
melyek nem tényeken alapulnak, mégis valós-
nak és tárgyilagosnak vannak beállítva. Legtöbb 
esetben a klikkvadászat (így az oldalakon lévő 
hirdetésekből befolyó profit megszerzése) vagy a 
politikai manipuláció a céljuk.
A hazugságok, ferdítések fajunk beszédkészsé-
gének kialakulása óta jelen vannak, de a világháló 
létrejötte egy olyan közeget biztosított számukra, 
melyben már nagyságrendekkel gyorsabban ter-
jedhetnek. Még a nagy közösségi médiaoldalak 
megjelenése előtt, jellemzően e-mailek vagy fó-
rumos bejegyzések formájában találkozhatott ve-
lük az ember. Napjainkban azonban átterjedtek 
a Facebook-ra és Twitter-re is, így szinte minden-
nap találkozhatunk velük.
Fontos, hogy a fabrikált hírek nem mindig meg-
vezetés vagy haszonszerzés okán készülnek. Lé-
tező dolog ugyanis a szatíra, ami szórakoztatás 
céljából jön létre, és a szenzációhajhász média-
oldalak természetét figurázza ki. Magyarán, ha 
például egy Facebook-on olvasható fejléc vagy 
cikk nagyon abszurd, valószínű, hogy csak egy 
vicc, és igazságtartalma egyenlő a nullával. Ilyen 
paródia-hírportál például az amerikai The Onion, 
melyet 1988-ban alapítottak Wisconsinban.
A megvezetésnek sok formája van. Előfordulhat, 
hogy valós információt a kontextusból kiragadva 
használnak fel, annak érdekében, hogy rossz szín-
ben tüntessenek fel valakit vagy valamit. Hasonló 
motivációk állnak a hamisított dokumentumok, 
statisztikák terjesztése mögött is. Az álhírek leg-
nagyobb veszélye, hogy sok esetben jóindulatú 
embereket, újságírókat is megtévesztenek, akik 
később a téves információra hagyatkozva formál-

ják véleményüket, írásukat, ezzel pedig megindul 
egy láncreakció. Így jutunk el oda, hogy manap-
ság nem lehet tudni, mi az igazság.
Így hát napjainkban jobban kell figyelnünk arra, 
mit hiszünk el, mint idáig bármikor. Sok diák las-
san betölti tizennyolcadik életévét, szavazati jog-
hoz jut, és kötelessége lesz jól-tájékozottan élni 
azzal. Elsősorban ezért tartom fontosnak ezt a 
témát, ugyanis sajnálatos módon az álhírek gyak-
ran kapcsolódnak a politikához. Tehát végül pár 
tipp, mely segíthet megkülönböztetni a „fake”-et 
a valóstól:
Nézz utána a forrásnak, hiszen mint már emlí-
tettem, vannak paródiák, lehet, amit az előbb 
olvastál is az. Ne csak a főcímet nézd; ha valami 
provokatív vagy megosztó címet látsz, miközben 
netezel, ne vedd szentírásnak. Ezek csak azt a célt 
szolgálják, hogy felkeltsék az érdeklődésedet, és 
rákattints a linkre, de a cikk, amit rejtenek, leg-
többször nem támasztja alá a címben olvasha-
tókat. Ellenőrizd a szerzőt! Ha nem vagy biztos 
egy publikáció valóságtartalmában, nézz utána, 
hogy a szerző egyáltalán létező személy-e. Ha 
még ez sem volt elég ahhoz, hogy megbizonyo-
sodj, nézd meg a dátumot! Gyakori eset, hogy 
régi események új történések miatt újra felszínre 
kerülnek, annak ellenére, hogy nincs közük az 
aktuális fejleményekhez. Utoljára – és ennek a 
politikában nagy jelentősége van –, tedd fel ma-
gadban a kérdést: elfogult vagyok-e? Ha egy álhír 
alátámasztja a nézeteidet, az attól még kamu. Ne 
fogadj el tényként egy gyanús információt, csu-
pán a látásmódod miatt!
Az enyémnél részletesebb útmutató a hamis hí-
rek elleni védekezésről a www.factcheck.org cí-
men található.
Legyünk résen!

Forgács Bálint (10.d)
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A hónap kérdése: Hová szerveznél osztálykirándulást?

A hónap fotója
Kicsiny életek – apró részletek I.

KÉP-MÁS
Az előző számunkban megjelent képünkön egy radiátor belse-
jét láthattatok.

Hát ez mi lehet?

fotó: Jánosi Panna (8.a)

KI EZ?
A márciusi számunkban megjelent képünkön Sütöri Zsuzsanna 
iskolatitkár gyermekkori fotóját láthattátok.

Hát ezen a képen ki lehet?

Március 1-én volt idei fotópályázatunk díjkiosztója. A 10-12. évfolyamosok között az I. 
díjat (megosztva) Sári Virág (11.c) Halhatatlanság és Pál Adrienn (12.d) Szitakötő című 

képe nyerte el.
Ebbe a rovatba is küldhettek különleges, érdekes, szép fotókat! 



Kérdezd másként
Ács Imola tanárnő

– Hogyan került a Tanárnő az Árpádba?
– Éveken keresztül felnőtteket tanítottam 
különböző nyelviskolákban, de azért szerettem 
volna újra gimnáziumba visszamenni, hogy 
gyerekkel vagy kamaszokkal foglalkozzak, 
mert végül is miattuk jöttem a tanári pályára. 
És amikor hallottam, hogy az Árpád Gimnázi-
um némettanárt keres, kaptam a lehetőségen, 
és beadtam a jelentkezésemet.

– Mindig is tudta, hogy tanár, azon belül is 
némettanár szeretne lenni?
– Gyerekkorom óta tanítónő szerettem volna 
lenni, aztán rájöttem, hogy a kicsit idősebb 
korosztály, a felsősök közelebb állnak hozzám. 
Eredetileg csak a magyaron gondolkodtam, 
de kiderült, hogy szükség lesz egy másik szak-
ra is, és a német nyelv állt hozzám a legköze-
lebb. Németből volt egyébként szerintem a 
legjobb tanárom gimnazista koromban, úgy-
hogy jó ötletnek tűnt az ő nyomdokaiba lépni.
– Átvett bármilyen szokást vagy sémát a 
tanáraitól?
– Nehéz megmondani. Azt, hogy szódolgoza-
tot íratok, minden bizonnyal a némettanárom-
tól tanultam. Talán a stílusát és a viselkedését 
is igyekszem utánozni, tényleg egy nagyon jó 
pedagógus volt.
– Mit szeret a szabadidejében csinálni? 
Esetleg vannak hobbijai?
– Igen. Olvasni nagyon szeretek, zenét hallgat-
ni is. Ami kicsit extrémebb, hogy önvédelmi 
sportra járok.
– Mik a kedvenc könyvei?
– A kedvenc könyvem Peter S. Beagle-től a 
Tamsin története. Kevesen ismerik, de szerin-
tem nagyon szép történet. A Harry Potterből 
sohasem fogok kinőni, ez egészen biztos. És 
John Scalzitől is gyakran szoktam olvasni.

– Melyik a kedvenc évszaka?
– Igazából a tavasz a kedvencem. Egyrészt 
olyankor az idő is nagyon kellemes, és az ég is 
sokkal jobban néz ki tavasszal, mint télen.
– Utazott már valamilyen furcsa vagy egzo-
tikus helyre?
– Nem tudom, Írország mennyire gyakori nya-
ralási célpont, de gyönyörű, és nagyon élvez-
tem az ott eltöltött hetet. Tunéziában voltam 
még kamaszkoromban. De jobban szeretem a 
hegyvidéket, mint a tengerpartot.

– Ha egy lakatlan szigetre kerülne, és három 
tárgyat magával vihetne, mi lenne az a 
három tárgy?
– Hát egy kés biztos, hogy jól jön. Nem biztos, 
hogy megtanulnék vadászni, de a gyümölcsö-
ket, növényeket is fel kell dolgozni valahogy. 
Azt hiszem, emiatt a fűszerekről se mondanék 
le. És mondjuk, egy hálózsák is jól jönne.
– Van a Tanárnőnek bakancslistája?
– Bakancslistám egészen pontosan nincs. 
Mindig látok valamit, amit ki kellene próbálni, 
vagy ahova el kellene elutazni. Írország után 
így került fel Dorchester a listámra. Talán egy-
szer jó lenne megnézni Észtországot is. 
– Ha egy könyv vagy film szereplője volna, 
milyen szerepet töltene be, ami a legjob-
ban illene Önhöz?
– Valószínűleg inkább sidekick lennék, a főhős 
egyik barátja, támogatója. Nem vagyok olyan 
alkat, mint Harry Potter, hogy mindig rohanjak 
a veszélybe. És Robin Hoodra sem hasonlítok.
– Evett már olyan egzotikus ételt, amiről 
soha nem gondolta, hogy megkóstolná?
– Kagylót. Szintén Írországban, beültünk vala-
milyen étterembe, és úgy döntöttem, hogy itt 
az idő. 
– Van mottója vagy valamilyen inspiráló 
mondata?
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„Ukrajnába, Nánay tanár úrral.” (Vlagyivosztok)



– Nem tudom, hogy mottónak lehet-e nevez-
ni, de egy határidőnaplóban szerepelt ez a 
kifejezés: „Célod a Hold legyen, ha elhibázod, 
akkor is a csillagok között ér véget az utad”. 
Tetszeni tetszik, hogy tartom is magam hozzá, 
az nem annyira biztos.
– Ha választhatna, hogy a Földön vagy egy 
szintén élhető bolygón élhetne, melyiket 
választaná?
– Ez sok mindentől függ. Az egyik az, hogy 
hány ember él már ott, és hogy mennyire van 
kiépítve az élet, de alapvetően azt mondom, 
hogy ha jönnének velem barátok, akkor való-
színűleg mennék. Egymagamban viszont nem 
szívesen.
– Mit gondol, mi az Ön spirituális állata?
– Biztos, hogy valami ártalmatlan. Ragadozó 
állat biztos, hogy nem lenne a lelki állatom. 
Talán valamilyen erdei állat, mondjuk madár.
– Ha nyerne a lottón, akkor mire költené el 
a pénzt?
– Egészen biztos, hogy az egy részét lakásra 
költeném, valamilyen szép környezetben itt 
Budapesten, és egy jó nagy könyvtárra, hogy 
telepakolhassam könyvekkel, amiket szintén 
ebből a pénzből vennék. És utazásra.
– Ha lehetne egy szuperképessége, mi len-
ne az?
– Hát lehet, hogy ez meggondolatlan válasz-
tás, de mindig is szerettem volna gondolatot 
olvasni, és esetleg telepatikusan kommunikál-
ni is.
– Ha egy hírességgel vagy a példaképével 
tölthetne el egy napot, ki lenne az?
– Rowling és Tolkien. Rowling elképesztő éle-
tet élt, Tolkien szintén, ráadásul teljes mérték-

ben zseni volt. Érdekes lenne velük tölteni 
egy napot. De szívesen találkoznék példá-
ul Hugonnai Vilmával is, aki ugye orvosnő 
volt.
– Ha választhatna, hogy ebben vagy egy 
másik korszakban élne, mit választana?
– Maradnék ebben a században. Visszafelé 
semmiképp se mennék. Nagyon hiányozna a 
rendszeres meleg víz és az áram. Másrészt a 
világtörténelem különböző szakaszai igencsak 
veszélyesek voltak.

– Mennyire inspirálta a szülei életmódja, 
gondolkodása?
– Hát azt, hogy rengeteget olvasok és gondol-
kodom, biztos, hogy édesanyámtól örököltem. 
Apukámtól pedig azt, hogy nagyon komolyan 
veszem a munkám, ha feladat van, akkor azt 
meg kell csinálni. Hatottak rám mind a ketten.
– Köszönjük az interjút!

Nagy Dorina, Tóth Lea (8.a)
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„A Marsra.” (Bolygó Holland)

Gombár díjazottak
Legjobb előadás: 7.a (Lúdas Matyi); Legjobb 
férfi főszereplő: Pacsika Levente (Döbrögi, 
7.a) Legjobb női főszereplő: Horváth Kiara 
(Lúd, 7.a); Legjobb férfi mellékszereplő: 
Németh Ferenc (Ispán, 7.a); Legjobb női 
mellékszereplő: Marton Dorka (Mesélő, 7.a); 
Közönségdíj: 9.d (Hair); Legjobb díszlet: 
7.b (Az emlékek őre); Legjobb jelmez: 9.d; 
Legjobb csoportos jelenet: Piac-jelenet 
(7.a); Legjobb plakát: 9.d; Legjobb rende-
zés: Móczárné Köves Eszter (Lúdas Matyi); 
Kiemelkedő színészi alakítások: Horváth 
László (Matyi), Együd Emma (Mamus), Petrov 
Sára (Klára), Takács Ákos (Ispán), Trauninger 
Zalán (Doktor) (7.a); Pintye Ákos (Jonas), 

Zólyomi András (Őrző), Zarándy Sámuel 
(Asher), Laskai Botond (Férfi) (7.b); Wührl 
Liza (Maugliza), Darvas Dóra (Bagira), Paulik 
Bálint (Balu), Papp Ágoston (Sir Kán), Laka-
tos Liza (Csil) (7.c); Bakai Richárd (Berger), 
Földi Dominik (Claude Bukowski), Mlynarik 
Lilla (Sheila), Draxler Botond (Őrmester), 
Netuschill Bodza (Rendezvényszervező) (9.d). 
Különdíjak: Hattyúk tánca (7.a), Emléktánc 
(7.b), Dzsungeltáncok (7.c); Legjobb meg-
hívó: 7.b; Első rendezés: Csányi Levente 
(Dzsungel könyve, 7.c).
A bemutatóról szóló beszámoló a 14-15. 
oldalon olvasható.
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6 „Az Amfiteátrumba, ha be lehet menni....” (Kábel)

A Parasport Napja az Árpádban
2019. február 22-én volt a Parasport Napja az 
Árpád Gimnáziumban. A délelőtt folyamán a 
nagyelőadóban Csuri Ferenc (úszó) és Kraj-
nyák Zsuzsanna (vívó) paralimpikon sportpá-
lyafutását hallgattuk. Az előadáson videókat 
néztünk, kérdezhettünk a sérüléseikkel kap-
csolatban is, és meséltek nekünk a paralimpi-
áról. A vívónő a hozott érmeit is körbe adta. 
Nagyon közvetlenek voltak. Személyes törté-
neteket és az egy-egy verseny előtti érzéseiket 
mesélték el nekünk. 

Ugyanebben az időben a tornateremben le-
hetőség nyílt arra, hogy kerekesszékes kosár-
labdázókkal sportoljanak az érdeklődő diákok. 
A Törekvés sportegyesület tagjai segítségével 
ismerkedhettünk meg ezzel a parasporttal.

A rendezvény vé-
gén egy filmvetí-
tésére került sor. 
A vitéz Halassy 
Olivérről szóló 
filmből azt tud-
hattuk meg, hogy 
a híres vízilabdá-
zó az épek kö-
zött versenyzett, 
annak ellenére, 
hogy a bal lábát 

egy baleset miatt már gyerekkorában ampu-
tálni kellett. A kitartásának köszönhetően két-
szeres olimpiai bajnok és Európa-bajnok is lett. 
A pályafutása minden szinten példaértékű.  
A héten a testnevelés órák is már a paraspor-
tokról szóltak. Készültünk rá lélekben is. Bele-

kóstoltunk, megismertük a vakfutást, a bocciat, 
és az ülőröplabdát is kipróbáltuk. Az ülőröp-
labda szabályai majdnem megegyeznek az ál-
talunk ismert röplabda szabályaival, de mégis 
teljesen más volt a játék. Sokkal kisebb a pá-
lya, és jókat lehet vetődni. Nem voltak hosszú 
labdamenetek, viszont így is jól szórakoztunk, 
és el is fáradtunk. Mindezek ellenére ez a sport 
is igen nehéznek bizonyult. 
A paralimpiai közvetítéseket eddig nem néz-
tük a tévében, de a Parasport Napja után kí-
váncsiak lettünk. A legközelebbi közvetítést 
(Tokió, 2020) figyelemmel fogjuk kísérni. :)

Farkas Eszter és Parádi Enikő (9.d)

A Parasport Napján egy óbudai rendezvény-
re mentünk a gimnáziumból a társaimmal. 
Először Down-szindrómás gyerekekkel futot-
tunk. Személy szerint néhányukkal igen jóba 
lettem. Pár perc alatt barátok lettünk. Együtt 
beszélgettünk, futottunk, nagyon jól telt az 
idő. Egy idő után továbbmentünk a Csa-
logány iskolába, ahol az úszómedencében 
kellett különböző játékos feladatokat vé-
geznünk. Három csapatban játszottunk, majd 
versenyeztünk. Az én csapatomban rögtön 
megtaláltuk a hangot a gyerekekkel. Nagy 
örömünkre a versenyt is megnyertük. Jó volt 
látni az örömöt az arcukon. Az egyik kislány 
azt mondta nekem: az anyukája biztos büszke 
lesz rá – én is büszke voltam rájuk. :) Nagyon 
jól éreztük magunkat! Elindított afelé, hogy 
többet törődjek a körülöttem fogyatékkal élő 
emberekkel.

Mlynarik Lilla (9.d)
fotók: Sári Virág (11.c)
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„Disneylandbe.” (Mickey Egér)
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10 furcsa sport, 
amiről még nem hallottál (2. rész)

Meguntad már a focizást, kosarazást és egyéb 
hétköznapi sportokat? Akkor ez a cikk neked szól! 
Itt van 10 furcsa sport, amihez garantáltan kedvet 
kapsz.
6. Sepak takraw: A sepak takraw egy több mint 
500 éves múltra visszatekintő távol-keleti sport. 
Általában két 3-3 fős csapat játssza egymás el-
len egy röplabda pályához hasonló játéktéren. A 
játék lényege is ugyanaz: a körülbelül fejmagas-
ságban lévő háló felett kell átjuttatni a labdát úgy, 
hogy lehetőleg az ellenfél térfelén essen le. A 
labdát régen bambuszból fonták, ma már inkább 
műanyagból készül. A sportág igazi különleges-
sége, hogy a játékosok hihetetlen, harcművésze-
tekre jellemző mozdulatokra képesek. Az igazi 
profik látványos forgó rúgásokkal és szaltókkal 
próbálják megszerezni a pontot. Valójában olyan, 
mintha ninják röpiznének. Elég menő, nem?

7. Lápmerülés: A lápmerülés sportja viszony-
lag friss, az első World Bog Snorkelling Cham-
pionship 1985-ben került megrendezésre. A 
helyszín a Waen Rhydd nevű mocsárban ásott 55 
méter hosszú árok. A táv megtétele nem jelent 
különösebb fizikai próbatételt, a nehézséget in-
kább az orrfacsaró szag és a nyálkás növényekkel 
való küzdelem okozza. A neheze pedig csak a 
verseny után következik, ugyanis igen gyakoriak 
a mocsári lubickolás után a különböző fertőzések. 
Ennek ellenére minden évben több százan nevez-
nek be a versenyre.

8. Eukonkanto (feleségcipelés): Az elmúlt évek-
ben egyre nagyobb ismertségre és népszerűség-
re tett szert ez az alig egy évtizedes múltú feleség-
cipelés. A verseny gyakorlatilag egy akadályfutás, 
azzal a nehezítéssel, hogy a 253 méteres távot a 

férfiaknak a feleségükkel a nyakunkban kell meg-
tenniük. Az első megmérettetést a finnek rendez-
ték, azóta a világ több országában is rendeznek 
bajnokságokat. A nyertes a felesége súlyának 
megfelelő sört kap.

9. Extrém vasalás: Az angol Phil Shaw a vasalást 
túlságosan unalmas házimunkának találta, ezért 
1997-ben úgy döntött, hogy extrém sporttá vál-
toztatja. Hamarosan követői is akadtak, akik még 
vízisízés, hegymászás, biciklizés, sőt még búvárko-
dás közben is tudtak vasalni. Ez az őrültség folya-
matosan terjed, 2002-ben már világbajnokságot 
is rendeztek belőle, és van, aki azt szeretné, ha 
az olimpián is lehetne indulni vele. Erre azonban 
(szerencsére) kevés az esély.

10. Nyúlugratás: A sport az 1970-es években 
indult Svédországból, és az 1990-es években vált 
népszerűvé. Mielőtt a nyulak elindulnának egy 
versenyen, felmérik az ugrási képességeiket, és 
a szerint négyféle csoportba sorolják őket. A nyu-
sziknak legalább 4 hónaposnak kell lenniük, 8-12 
akadályt kell átugraniuk maximum 2 perc alatt. 
Ma már Norvégiában, Finnországban, Dániában, 
Németországban, Svájcban, Nagy-Britanniában, 
Japánban, Kanadában és az Egyesült Államok-
ban is divatos sport. Leginkább a lovas díjugratás-
hoz hasonlítható, azzal a különbséggel, hogy itt 
távolugrás is van.

Csongrádi Máté, Hajdú Kata, Lampek Léna, 
Somfai Réka (12.d)

(A cikket a 12.d osztály által egy médiaprojekt 
keretében készített Árpád Média Magazinból 
vettük át. Köszönjük!)



Condensed English
New Zealand

New Zealand is one of the most wonderful 
countries in the world. It is located on the 
southern side of the world, next to Australia. 
The capital city of New Zealand is Wellington, 
however, Auckland is a better known city of 
the country. New Zealand is built up by two 
islands: the North and the South Island. There 
is a huge difference between the two islands’ 
climate: whilst the North Island is humid and 
warm, the South Island is wet, cool and no-
where near as humid as the north. Their wild-
life is also very different from ours due to the 
different climate, but the two most special liv-
ing species are ferns and kiwis which the New 
Zealanders named themselves after. The only 
matter with them is that some people have a 

really hard time to understand kiwi accent but 
otherwise it is an amazing, beautiful country 
which is worth visiting. 

I know all this because I have been so lucky 
to visit New Zealand this winter. And also be-
cause we had a guest student, called Keela in 
our class. She spent half a year here with us 
and shared a lot about her homeland. See 
you, Keela, next year too. :)

szöveg és fotó: Szilágyi Berill (9.a)
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„A Pokolba... Ott jobb a társaság.” (MegMondom)

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

Aranyköpések
„Felelünk, hehe!” (Sziliné Dienes Irén)
„Szerintem nincs tökéletes feleség. A feleségem szerint nincs tökéletes férj.” (Gärtner István)
„A csapatbeosztás legyen maximum öt fős, minimum egy fős. Ez mondjuk érthető!” (Csányi 
Levente)
(jelentésnél) „Na mondja, nyanya!” (Tarlós Péter)
„Milyen jól tervelte ki az evolúció, hogy több kisfiú születik, mert a kisfiú vadabbul biciklizik, őt üti 
el az autó először, a kislány körültekintőbb. Tehát lányok, tessék 40 éves kor alatt férjet keresni és 
nem ereszteni, mert 40 év fölött már lehet, hogy nem jut.” (dr. Nánay Mihály)
„Az ember lépten-nyomon elfeledkezik arról, hogy van lépe.” (Kis Róbert)
„Ez egy akkora karó lesz, hogy hatvan embert át tud majd szúrni.” (ismeretlen diák)
(két tele oldal áthúzása után) Tanár: „Akkor most arra jutottunk, hogy az egyik kisebb, mint a 
másik. Szóval hogy nem jól csináljuk az egészet, kezdjük elölről.” Diák: „Ezt én is így szoktam a 
dolgozatban...” Tanár: „Igen, de az a különbség, hogy én most ki tudom javítani, de te a dolgo-
zatban már nem!” (Meszlényiné Róka Ágnes)
„Kijött a gyerek belőlem. Mármint nem úgy...” (Kőváriné Fülöp Katalin)
„Húsaim, én ma megkopasztok valakit!” (Sziliné Dienes Irén)
„Máté, gondolom, te mindig bekattintod, hogy elmúltál már 18 éves.” (Kõváriné dr. Fülöp Kata-
lin)
„A rablólovagok békésen fosztogatták a lakosságot.” (dr. Nánay Mihály)
„Mi vagy te, fiam, jósnő?” (Gärtner István)
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Viccek
Kiszivárogtak a középszintű szóbeli érettségi 
tételek!! II. rész
KÉPZŐMŰVÉSZET: Hozza létre a Parlament 
épületének 1:2 arányú modelljét a fiókban 
található 3 csomag gyurma segítségével. 
Ügyeljen az épület belső részeinek kidolgo-
zottságára.

KÖZGAZDASÁGTAN: Készítsen realiszti-
kus tervet a következő problémák globális 
megoldására: elszegényedés, túlnépesedés, 
adósságprobléma, fenntartható növekedés, 
munkanélküliség, infláció. Válaszában szinte-
tizálja a neoklasszikus, keynesi, monetarista 
elméleteket. Mutassa meg a szintetizált el-
mélet hiányosságait.

MATEMATIKA: Alkosson hiperkomlex szá-
mokból konkáv halmazt, amely a recipri-
verexkluzív (önmagán kívül bármely más 
számmal egyenlő) számok halmazának rész-
halmaza. Ábrázolja 4 vagy 5 dimenziós koor-
dináta-rendszerben. Kösse össze a pontokat 
úgy, hogy a kialakuló geometriai alakzat a 
szögfelezőivel együtt Tapsi Hapsi képét adja 
ki.

NYELVTUDOMÁNYOK: Az összehasonlító 
nyelvészet eredményeinek felhasználásával 
mutasson ki fonetikai hasonlatosságokat az 
óegyiptomi és szanszkrit nyelv köznapi be-
szélt változataiban.

ORVOSTUDOMÁNY: Az asztalon talál egy 
borotvapengét, egy csomag gézt és egy 
üveg skót whiskyt. Vegye ki az egyik veséjét, 
majd cserélje ki a másikkal. Ne varrja össze, 
amíg a munkáját ki nem értékelik. 15 perce 
van.

PSZICHOLÓGIA: Munkásságukról szerzett 
tudása alapján értékelje az érzelmi stabilitást, 
az alkalmazkodóképesség fokát és az elfoj-
tott frusztrációkat a következő személyeknél: 
Nagy Sándor, II. Ramszesz, Hammurabi. Az 
alanyoktól vett idézetekkel támassza alá érté-
kelését, a megfelelő hivatkozásokkal. A fordí-
tás nem kötelező.

RETORIKA: 2500 lázadó, őrült bennszülött vi-
harzik a teremben. Nyugtassa meg őket. Bár-
mely ősi nyelvet használhatja, kivéve a latint 
és a görögöt.

PARAPSZICHOLÓGIA: Ragassza a követke-
ző tárgyakat a testére: pogácsa, bélyeg, mű-
ködő hősugárzó, tojáshéj. Egyéb feladatok: 
távolbalátás, távgyógyítás, elrejtett tárgyak 
megtalálása, mozgatása, levitáció, asztráluta-
zás. Teleportálja magát a Jupiterre, az ott ké-
szült polaroidképekkel igazolja magát.

PEDAGÓGIA: Oktassa ki vizsgáztatóit.

SZEXUÁLPSZICHOLÓGIA: Mutassa be a 
nemi eltévelyedéseket és az enyhébb beteg-
ségek tüneteit. Szégyellje magát.

SZOCIOLÓGIA: Becsülje meg a szociológiai 
problémákat, melyek a világ végén felmerül-
hetnek. Tervezzen kísérletet elmélete igazo-
lására.

TÖRTÉNELEM: Jellemezze a pápaság törté-
netét a kezdetektől napjainkig. Koncentráljon 
különösen – de nem kizárólagosan – a szo-
ciális, politikai, gazdasági, vallási és filozófiai 
hatásán Európára, Ázsiára és Afrikára. Legyen 
tömör, velős, egyedi.

VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS: Abakusz segít-
ségével határozza meg min. 99,24167%-os 
konfidenciaszint mellett a jövő heti lottószá-
mokat.

ZENE: Írjon zongoraconcertót. Hangszerelje, 
és adja elő furulyán és dobon. Segítségkép-
pen a széke alatt talál egy zongorát.

„A magyar határhoz... A délihez.” (Enka)
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„Egy folyóhoz.” (Természetbúvár)

Ifjú tehetségek
Kovács Nikolett (12.d)

Nika az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola 
tehetséges művésze.
– Mikor derült ki, hogy jól tudsz rajzolni, fes-
teni? Mikor kezdtél el vele foglalkozni?
– Már az oviban is rajzoltam, de komolyabban 
csak 4. osztályban kezdtem el foglalkozni a 
művészettel, amikor elkezdtem járni az Aelia 
Sabina Alapfokú Művészeti Iskolába. 7.-ben 
alapfokú művészeti vizsgát is tettem.

– Miért szeretsz ezzel foglalkozni?
– Szeretem az elkészült mű után érezni az 
alkotás örömét. Igen, ez egy olyan festmény 
vagy installáció, amit én készítettem, és így 
vizuálisan egy saját látásmódot tudok megmu-
tatni embereknek.
– Milyen technikákkal szoktál dolgozni?
– Hetedikes korom környékén kezdtem el olaj-
festékkel dolgozni. Azóta ez a kedvenc tech-
nikám, de szeretek más technikákkal is kísér-
letezgetni.
– Miket szeretsz festeni?
– Kedvenc témáim a figuratív munkák és a 
portrék. Szeretek olyan embereket ábrázolni, 
akiket ismerek. Néha készítek festményeket a 
barátaimról, még magamat is lefestem.
– Mekkora a legnagyobb festményed?
– Egy 1,2-szer 0,8 méteres olajfestmény.

– Voltak már munkáid kiállítva?
– Volt már egy-két képem kiállítva például 
az ÓKK-ban, az Óbudai Társaskörben, az 
Esernyős Galériában. Ez általában az Ae-
lia Sabina Alapfokú Művészeti Iskolának 
köszönhető. Ott különböző diáktársaim és 
akár tanáraim munkáival együtt voltak a ké-
peim láthatóak. A Budapesti Művelődési Köz-
pontban is állították már ki munkámat egy 
pályázat keretein belül.
– Milyen versenyeken szoktál részt venni?
– Alapfokú művészeti iskoláknak rendezett 
fővárosi és országos versenyeken és különböző 
pályázatokon.

– Melyik eredményedre vagy a legbüsz-
kébb?
– A Fővárosi Komplex Rajzversenyen a Ludvig 
Múzeumban kapott 3. helyezésemre.
– Mik a terveid a jövőre nézve, ezzel szeret-
nél foglalkozni?
– Egyelőre idén az érettségire koncentrálok, 
így nem fért bele az időmbe egy portfólió 
készítése, de jövőre abszolút el tudom magam 
képzelni ilyen szakmában.
– Szakmán belül mit csinálnál?
– A Képzőre mennék festő szakra, vagy a MO-
MÉ-ra grafikusnak.
– Mennyire támogat a családod a művészeti 
pályával kapcsolatban?
– Festő felmenőim nincsenek, de mindenki 
kíváncsian figyeli, és támogatják mindenben 
a művészetemet. Mehettem különböző kurzu-
sokra is. Szóval ők érdeklődnek ez iránt, tetszik 
nekik, bátorítanak.

Annus, Lili
Ha felkeltették az érdeklődésed Nika képei 
megnézheted néhány alkotását az Instagra-
mon: inkog_nika
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„Két hetes Szili-túrát a Himalájánál.” (ismeretlen)

Küldöttgyűlés és DT-tábor 2019
A korábbi évekhez hasonlóan idén is megtartottuk 
küldöttgyűlésünket. A február 22-én megtartott 
találkozó mind az iskola, mind a diákok ügyeinek 
megbeszélésére lehetőséget biztosított.

Minden osztályt három kiválasztott küldött képvi-
selt az osztályok igényeinek tolmácsolásában és 
a szavazásban. Földes Anna (12.c), a 2018-19-es 
tanév DT-elnöke köszöntötte mind a megjelent 
képviselőket, mind Gyimesi Róbert igazgató urat 
és Koncz Levente igazgatóhelyettes tanár urat. Elő-
ször a DT-ben tevékenykedő alelnökök adtak szá-
mot az elmúlt év sikerességéről, tevékenységeiről, 
táborokról, programokról, sportrendezvényekről.

Ezt követően Igazgató úr foglalt állást a diákság 
által felterjesztett kérdésekkel kapcsolatban. Kitér-
tünk az újonnan felmerült és a visszatérő problé-
mákkal kapcsolatos kérdésekre, és mindennel kap-
csolatban készséges válaszokat kaptunk: többnyire 
elégedetten tettünk pontot a megvitatott javasla-
tok végére.
A gyűlést a DT új vezetőségének megválasztásá-
val zártuk. Ennek eredményeképpen Antal Laurát, 
mint új elnököt, Mlynarik Lillát, mint általános alel-
nököt, Husi Kittit, mint tanulmányi ügyekért felelős 
alelnököt, Felfalusi Bencét, mint sportért felelős al-
elnököt, Romhányi Leventét, mint kommunikációs 
alelnököt, és Fiar Mitrát, mint ÖKO-ügyekért fele-
lős alelnököt választottuk meg, illetve választottuk 

újra. A továbbiakban hozzájuk is fordulhattok, ha 
bármilyen válaszra váró kérdésetek akad.

A DT számára itt nem fejeződtek be munkálatok, 
még aznap délután útra keltünk Vácra, hogy kez-
detét vehesse az idei DT-tábor. A kollégium befo-
gadóképességének határait feszegető létszámmal 
– több mint negyven DT-s diák részvételével! –, 
de annál több lelkesedéssel, eltökéltséggel telve 
zajlott ez a három nap. Szombat reggel Igazgató 
urat is köszönthettük köreinkben egy készséges, jó 
hangulatú konzultáció erejéig.

A jókedv mellett nem voltunk restek, hamarosan 
megtapasztalhatjátok munkánk eredményeit!

Antal Laura (10.a)
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„Grönlandra vagy Skandináviába.” (Havas)

30. Árpádos (jubileumi) sítábor
2019. március 3-8-ig tartó sítáborunkat ismét a 
festői szépségű Ossiach-tó partján magasodó 
1911 m magas Gerlitzenre szerveztük. 70 diák-
kal és a hozzájuk tartozó családtagokkal ebben 
az évben már közel 100 fő alkotta a csapatun-
kat. A létszámra való tekintettel a sípályákon 5 
síoktató segítette a munkánkat. A hegy tetején 
másfél méter vastag hó borította a talajt. Az 
első három napon napsütésben, bár 0 fok kö-
zeli hőmérsékletben síeltünk. Sajnos az utolsó 
napon viharos széllel eső is érkezett. Ennek 
ellenére a nagy csapat végezte a feladatait. A 
teljesen kezdő 9 diákunk is büszke lehet arra, 

hogy a negyedik napra milyen eredményt ért 
el. Nagy lépésekkel haladtak előre, a negyedik 
napi zordabb időjárás sem szegte kedvüket.  
Azok a diákok, akik több-kevesebb sítudással 
rendelkezve érkeztek a táborba, szintén el-
mondhatják magukról, mennyit is fejlődtek. :)
Ezek a táborok nem csak a síelésről szólnak. 

Fortocska (форточка) – ablakocska
Maszlenyica, az orosz farsang

Nevét a масло, azaz vaj szóból kapta (régeb-
bi neve, a мясопуст, azaz húshagyó, ugyanaz, 
mint a húsnak istenhozzádot mondó carne 
vale, azaz karnevál), a pogány idők tavaszváró 
ünnepeinek utóda. A húsvétot megelőző he-
tedik hétre esik, megelőzi a nagyböjtöt, és a 
népi kalendárium szerint elválasztja egymástól 
a telet és a tavaszt. 
Az ünnepi hét minden napját meghatározott 
rendben illett eltölteni. Hétfőn egy telet szim-
bolizáló szalmabábut készítettek, öltöztettek 
fel régi rongyokba, szánkón körbevitték a vá-
ros utcáin, majd egy szánkódomb tetején fel-
állították.

Az ünnep keddjét az emberek színes kosztü-
mös felvonulásokkal, csapatos szánkózással, 
trojkázással töltötték. Ilyenkor a város utcáit 
ellepték a különféle mutatványosok, bábosok, 
utcai zenészek, síppal, dobbal, guszli nevű 
népi húros hangszerrel emelve a hangulatot.

Szerdán kezdetét vette az evés-ivás: előkerül 
az ünnepnek nevet adó vajjal készített pala-
csinta, mézeskalács, a körperec. Ilyenkor az 
anyósok vendégelték meg vejeiket a finomsá-
gokkal, melyhez sör és tea is járt.

Hóban birkózott a város apraja-nagyja a csü-
törtöki forgatagban, este tűzijáték, nagy össz-
népi vigasság szórakoztatta a közönséget.
Pénteken a vejek viszonozták anyósaiknak a 
szerdai vendéglátást, szombaton az ifjú felesé-
geket illett felköszönteni.
Vasárnap az emberek földig hajolva kértek 
bocsánatot a hozzájuk közelállóktól az ellenük 
elkövetett vétkeikért. Ez már egyben a böjtre 
való felkészülést is jelentette.
A gazdag hagyományoknak mára már csak 
nyomai maradtak, de a palacsinta, блины ma is 
farsangi ételnek számít Oroszországban.

Lienhardt Krisztina
A bal oldali kép Borisz Kusztodijev: Maszlenyica 
című festménye (1919).
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A közösségben tevékenykedés, a társakkal 
való együttműködés, a csoportokban való fel-
adatmegoldások is mind személyiségfejlesztő 
hatásúak lehetnek. Barátságok szövődnek, ta-
pasztalatokra tesznek szert, s egy életre szóló 
élményekkel gazdagodva térhetnek haza a 
mindennapokba a diákjaink. 

Csernus Magdolna testnevelő tanár,  
a sporttáborok szervezője

Idén volt a harmincadik Árpádos sítábor, ne-
kem pedig a negyedik és egyben utolsó. Nyol-
cadikos koromban döntöttem először úgy, 
hogy elmegyek a sítáborba, és egy percig sem 
bántam meg, ugyanis azóta minden évben 
visszamentem. Azok közé a diákok közé tarto-
zom, akik úgy mentek el, hogy már tudtak síel-
ni, így nem jártam végig az összes csoportot. 
Mégis úgy gondolom, hogy sokat fejlődtem az 
évek során. Olyan új dolgokat tanultam, ami-
ket előtte nem nagyon tudtam, vagy mindig 
csak egy-két hibával sikerült megcsinálnom. 
A síoktatók pedig mindvégig végtelenül ked-
vesek és türelmesek voltak. Amit még nagyon 
szerettem minden évben, hogy nagyon sok 
olyan emberrel lehet egy-egy ilyen tábor fo-
lyamán megismerkedni, akikkel évközben csak 
elsétálunk egymás mellett a folyosón. Ösz-
szességében én úgy gondolom, hogy ez egy 
kihagyhatatlan élmény :)

Bálint Orsolya (11.a)
I’m writing this as an experienced camp-goer: 
I have been in every single camp so far.
For the very first time it wasn’t Miss Csernus 
who organized the camp and it was placed 
in Italy! I didn’t know how to ski at all – some 
might say I still cannot – but I have improved a 
lot since then and from what I heard, everyone 
has.
The ski teachers we go with every year are not 
only experienced, but they also teach very well 
on all levels. It’s worth going there, because 
there’s no way you won’t improve at least a 

little. The environment is always beautiful 
around the slopes, with high mountains all 
around us, blinding the skiing students as 
the white snow glows.

The not so ski-focused ones’ take on is that the 
camp is still great, given that you get to know 
a lot of people from the school and being with 
them – from my experience – tend to be quite 
fun. 

The food is good, every eating disorder is ac-
counted, although if you dislike certain ingre-
dients – for example mushrooms – there could 
be problems. It still shouldn’t be a deal-break-
er, since you always have other options to eat.

The time spent on the bus was a lot, given we 
travelled for half an hour to the ski resort, but 
it’s worth it every year. :)

Károlyi Kornélia (11.b)
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Gombár
vagyis minden, amiről a PAD mesélni tudna

A Gombár... Amire majd nagyon nehéz lesz 
felkészülni. A színdarab... Amit a gólyaosz-
tályoknak kell előadni. Az a fél óra, amibe 
rengeteg energiát és pénzt „csűrünk” majd 
bele... – mondta a Tanárnő szeptemberben. 
Persze – akkor még – egyikünk sem törődött 
vele igazán. 
Eleinte még úgy volt, hogy az előadás címe a 
„Tilos az Á” lesz. (Azóta sem tudom, mi az.) 
Ez egy ideig meg is maradt, mígnem egy drá-
maórán a Tanárnő azt mondta: a Lúdas Matyit 
adjuk elő. Ez ellen senkinek sem volt ellenve-
tése, és kéthetente dupladrámákon az osztály 
el is kezdte a szövegkönyv felolvasását. Nyílt 
napon a bemutatóóránk is Döbrögiről szólt.
Nemsokára kiosztottuk szerepeket – szerintem 
senki sem volt elégedetlen –, és megkezdőd-
tek a próbák, a darab összeállítása. Mikor az 
idő szorítani kezdett félév végén, már nemcsak 
kéthetente voltak drámaórák, hanem minden 
héten. Egy idő után már minden nap dráma 
volt ;-) 
Január közepén indult a késélezés, előkerültek 
a lándzsák, és megkezdődött a kellékvadászat. 
Mindeközben én az alagsorban szöszmötöl-
tem, és türelmetlenül vártam, hogy kezd-
hessem a próbát. Egy nap eljött az én időm, 
felmentem hát a 120-as tanáriba. Útközben 
persze jól bevertem a térdem a korlátba. A 
következő próbán én is oda tehettem már ma-
gam. Könnyű volt a szerepem, a szöveg sem 
volt sok, na meg persze a helyemet sem kellett 
sokat változtatnom. Azért próbáltam a maxi-
mumot adni. Olyan simán ment minden, mint 
a felületem. Esténként, mikor elcsendesedett 
az iskola, én bennmaradtam, és az előadáson 
gondolkoztam.
A bejárópróbára is elkutyagoltam az OKK-ba, 
és hoztam a formám. Úgy gondoltam, egy 
sikeres előadás előtt állunk, mindenki le fog 
padlózni tőlünk.
A főpróba nem ment valami jól, többet rontot-
tunk a szövegben, mint kellett volna, de sze-
rencsére tanultunk a hibáinkból, és az összes, 
még hiányzó kelléket beszereztük. Aznap már 
nem mentem vissza az iskolába, hanem a San 
Marco utcában éjszakáztam.
Másnap reggel a gyerekek izgalommal tel-
ve ülték végig az órákat, majd mentek haza 
szépítkezni. Délután háromra már mindenki a 

Kulturális Központban volt velem együtt, és 
vették fel a jelmezeiket.
Az első előadás a 7. béseké volt. Az én ked-
venc részem a kendőkkel való tánc volt, bár a 
színpad mögé leginkább csak a hang szűrő-
dött át.
Ezután következtünk mi. A többiek minden 
kelléket bepakoltak a takarásba. Tudtam, hogy 
a darabban én vagyok a legfőbb támaszpont. 
Nélkülem nem jöhetne létre. Mindenki elhe-
lyezkedett a kezdőképre, és vártuk a vezérlőt. 
Minden lement, ahogy kellett, kész csoda. Saj-
nos a táncban nem vehettem részt, mivel két 
ballábas vagyok – és természetesen két jobb. 
A 7.c előadása a szünet után következett. A 
Dzsungel könyvét tökéletesen bemutatták, a 
tánc koreográfiákat nem különben.
Végül a 9.d-sek emlékeztettek az ifjúságomra 
darabjukkal. Az díszletük nagyon szép volt, és 
egy igazi hajvágást is végigkövethettünk. A 
táncok lendületesek voltak, és nyíltszíni taps-
sal zárultak. 
Az ÁSZ-osok műsora után (sok tehetséges 
színészpalántánk van!) már csak az eredmény-
hirdetés volt hátra, amit mindenki örömmel és 
talán kis félelemmel várt. Mikor megtudtuk, 
hogy győztesek lettünk, óriási boldogságot 
éreztünk, pici büszkeséggel telve. 
Úgy gondolom remek munkát végeztem. Én, 
a PAD...
A PAD gondolatait lejegyezte: Marton Dorka 

(7.a)
fotók: Csongrádi Kristóf (10.d), Csongrádi 
Máté (12.d), Nagy László (10.d), Pálvölgyi 

Domonkos (12.b), Somfai Réka (12.d), Szabó 
Bence (10.c); Urbán Ádám (Fővárosi Nagy-

cirkusz)

A díjazottak névsora az 5. oldalon olvasható.
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   Árpád Galéria

 

Régiből új
Sokszor régi épületek, akár műemlékek is teljesen új funkciót 
kaphatnak, megújulhatnak annak érdekében, hogy használatukkal megőrizzük 
őket. Salvador Dalí i Domènech katalán-spanyol festőművész a modern művészet sajátos személyi-
sége volt. A szürrealista alkotásmód magas esztétikai szintre emelésével egyszerre nyitott és tetőzött be egy korszakot. 
Az általa átépítetett múzeum eredetileg szülővárosa (Figueres) színháza volt, Dali az 1960-as évek elején határozta el, 
hogy a romos színházépületet múzeummá alakíttatja át. Az épületet 1849 és 1850 között húzták fel, azonban 1939-ben 
a spanyol polgárháború idején szinte teljesen romba dőlt. Jelenleg itt találhatók meg Dali korai időszakától kezdődő-
en egészen a halála előtti utolsó pillanatokban alkotott szürrealista festményei, szobrai és tárgyai.

A kilencedik évfolyam diákjai ismert épületeket 
terveztek át, néhol játékosan vagy szürreálisan, 
a mai kor emberének igényeit figyelembe 
véve.

Svarczné Micheller Erzsébet

Az eredeti épületek (nem sorrendben): a Philae-i templom első pülónja (Egyiptom), Colosseum 
(Róma), Niké Apterosz temploma (Athén), Panteon (Róma), Református Nagytemplom (Debrecen), 
Keresztelőkápolna (Pisa, Olaszország).

Füleki Regina (9.a) Geri Barbara (9.a)

Hilbert Petra (9.d) Mészáros Ádám (9.d) Mravinac Bálint (9.c)

Pakot Fruzsina (9.c)


