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Versenyfogócska

Mi történik, ha beraksz két rendkívül atlétikus
sportolót egy tizenkettő négyzetméteres arénába, ami különféle akadályokkal van tarkítva,
és adsz az egyiknek húsz másodpercet, hogy
elkapja a másikat? Professzionális fogócska,
természetesen.
A WCT (World Chase Tag) az első – és jelenleg egyetlen – profi liga a sport történetében.
A szervezetet a Devaux fivérek, Christian és
Damien alapították 2011-ben. Az organizáció
fektette le a sport népszerűsítésének és egységesítésének alappilléreit. Szakágakat hoztak létre (ezekről részletesebben később), és
hosszas kísérletezés után kifejlesztettek egy
módszert, mellyel úgynevezett EQ értéket
adhatnak a pályáknak, amiket hivatalos terminológiával élve Quadnak hívnak. Az EQ érték
lényegében azt jelzi, milyen nehéz dolga van a
menekülő játékosnak az adott Quadon.
A játék legelterjedtebb és versenyeken használt formája a „chase-off”, mely során két maximum öt főből álló csapat küzd meg egymással. Egy mérkőzés általában tizenhat darab
húsz másodperces körből áll, és az győz, akinek több pontja van a mérkőzés végén. Egyszerre csak két játékos van pályán, egy-egy a
két csapatból, az egyik a fogó, a másik menekül. Ha a menekülő sikeresen elkerüli a fogót, a
csapatát egy ponttal jutalmazzák. Az a játékos,
aki megnyeri a menetet, menekülőként marad
fent a Quadon, a másikat egy csapattársa váltja, és ő lesz a fogó. Tehát példa egy chase-off
körre: A játékos elkapja B játékost az időkorláton belül. Egyik csapat sem kap pontot. B játékos csapattársa lesz a fogó, és A játékosnak
kell majd menekülni. Csak kézzel lehet elkapni

a másikat, és a veszélyes megmozdulásokat
szabályok tiltják. A chase-off-on kívül öt másik
ág létezik, de ezek a „multiplayer” kivételével
mind a húsz másodperces körök formulája
köré épülnek.
De kiből lesz a jó fogócskázó, és milyen készségek szükségek a sporthoz? Richard Thompson, az egyik legjobb egyesület, a U-Gen
tagja, így nyilatkozott az ír Independent-nek:
„Sok minden tehet jó versenyzővé. Például a
jó erőnlét, gyorsaság, penge reflexek, vagy ha
látod előre, hogy merre fog menni az ellenfeled. De az a legjobb és legszórakoztatóbb, ha
képes vagy úgy rohanni, mintha az életed múlna rajta, és a világon semmi más nem számítana.” A 19 éves londoni srác azt is hozzáfűzte,
hogy „legfőképp nem olyan érzés, mintha
sportolnál; az a benyomásod, hogy az egész
egy játék.”
A rövid menetek, a kompakt játéktér és az
egyszerű, könnyen követhető szabályok
együttese egy pörgős, jó sodrású sportot
eredményez, amit bárki kipróbálhat, aki rendelkezik egy jó tapadású tréningcipővel és pár
baráttal. A profi atléták látványos vetődései és
egyéb mutatványai ráadásul a néző számára is
hihetetlenül szórakoztatóvá teszik a versenyfogócskát. A tény, hogy például a focihoz hasonlóan, könnyen és olcsón űzhető, mindenki számára emészthető sportról van szó, azt sejteti,
hogy nagy jövő állhat a versenyfogócska előtt.

Forgács Bálint (11.d)
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A hónap fotója
Megtelt
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fotó

Idén május 22-én, a kedvező időjárási körülményeket kihasználva több mint 300-an indultak neki a csúcsmászásnak a Mount Everesten. A többség sikerrel járt, így megdőlt
az egy napi sikeres mászások száma. Az úgynevezett halálzónában, a csúcs alatti Hillary-lépcsőnél kialakult forgalmi dugó miatt viszont négy ember aznap életét vesztette.
A történtek után kiújult a vita az egy szezonban kiadott mászóengedélyek túl magas
számáról. A nepáli kormány és a serpák is anyagilag abban érdekeltek, hogy (a biztonságra való tekintet nélkül) minél több embert felvigyenek a csúcsra.
Ebbe a rovatba is küldhettek különleges, érdekes, szép fotókat!

KÉP-MÁS

Az októberi számunkban megjelent képünkön a Széll Kálmán
téri metróállomás tetejének egy részlete volt látható.
Hát ez mi lehet?
fotó: Ilyés Margit (8.a)

KI EZ?

Az októberi számunkban megjelent képünkön BlumenauSzabó Zsuzsanna tanárnő gyermekkori fotóját láthattátok.
Hát ezen a képen ki lehet?

A hónap kérdése: „Miért szeretsz az Árpádba járni?”
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Kérdezd másként

dr. Gizelláné Neubauer Babett tanárnő

tanári interjú

– Hogyan került a Tanárnő az Árpádba?
– Amikor tanári mesterképzésre jártam a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre, akkor második évben gyakorlati helyszínt kellett választanunk. Éppen az Árpád Gimnázium közelében
laktam, ahol mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanárjelölteket is fogadnak. Szakmódszertan tanáraim ezt szerencsés egybeesésnek tartották, és ide osztottak be. Úgy hozta az élet,
hogy tavaly visszakeveredtem ide, mint tanár.
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– Mit szeret szabadidejében csinálni?
– Szeretek olvasni, ez magyartanárként kötelező, meg filmet nézni, ez pedig médiatanárként
feladatom, de szívesen vagyok a természetben is. Szeretek múzeumba járni, és nagyon
szeretek társasozni.
– Milyen helyeken szokott túrázni?
– Mivel a Pilisben jártam egyetemre, így adódik a Pilis. Most a Visegrádi-hegység közelében élek, úgyhogy Visegrád környékén is
szívesen túrázok, de a Budai-hegységet is
kedvelem.
– Mik a kedvenc filmjei?
– Nagyon sokáig a kedvenc filmem a Holt költők társasága volt, mert pont akkortájt láttam,
amikor elköteleződtem a tanári pálya mellett,
és nagyon sok olyan eszme és gondolat van
benne, ami közel áll hozzám. Szeretek sorozatokat is nézni, és valamiért a Jóbarátok sorozat
végigkíséri az életemet. Azért szeretem, mert
sok olyan kérdést vet fel, amivel a hétköznapokban találkozunk. Az utóbbi években szere-

„A barátaim miatt.” (Katica)

tem a képregény adaptációkat is, ami nagyon
furcsa változás az életemben, mert egyetemistaként elzárkóztam ezektől a filmektől, most
pedig nagyon sokszor látom a kötődést az irodalomhoz, a történelmi hagyományokhoz
– Szokott utazni?
– Igen, azonban sajnos nem utazom annyit,
amennyit szeretnék. Ha valami új helyen
vagyok, akkor szeretem a nevezetességeket
megnézni. Testvéremék Ausztriában élnek,
ezért Salzburg környékét már jobban bejártam, viszont belföldön is szívesen utazom. Úgy
gondolom, itt még sok mindent nem láttam,
amit érdemes lenne megnézni.

– Ha lehetne egy szuperereje, akkor mi lenne az?
– Időnyerőm lenne, mint a Harry Potterben
Hermione-nak, mert az idővel és az időbeosztással mindig nagyon nagy küzdelmeim
vannak. Akár iskolai feladatok, akár magánéleti dolgok, de a kettő összeegyeztetése is
tud problémát okozni, amivel szerintem nem
vagyok egyedül.
– Pénztől függetlenül hova utazna el legszívesebben?
– A skandináv vidék nagyon érdekel. Tavaly,
amikor a nászúton gondolkodtunk a férjem-

mel, akkor felvetődött Oroszország, Moszkva és Szentpétervár környéke, mint célpont.
Aztán ezt elvetettük, és végül nem ott kötöttünk ki, de oda is nagyon szívesen ellátogatnék.

2019
12

– Evett valaha bármilyen egzotikus ételt?
– Horvátországban nyaralva ettem polipot, és
ettem már távol-keleti ételeket is. Amit nem
kóstolnék meg szívesen, azok a különböző
rovarok ételnek elkészítve. Nagyon sok mindenre nyitott vagyok, ha gasztronómiáról van
szó, de ez nekem már túl sok.
– Van kedvenc ünnepe?
– Nagyon szeretem a Karácsonyt. A családom, anyukám és a húgom is nagyon készülődik Karácsonyt megelőzően. Ahogy jön az
Advent, mi már elkezdünk dekorálni, mézeskalácsot sütni.
– Milyen múzeumokat szokott meglátogatni?
– Gyerekkoromban a kedvenc múzeumom
a Néprajzi Múzeum volt. Valószínűleg azért,
mert citeráztam, néptáncoltam általános iskolás koromban, és sokat tértünk oda vissza a
citerás, néptáncos tanárnővel, ezért az életem
része volt. Felnőttként pedig három múzeumot
tudok említeni, ami meghatározó élmény volt
az elmúlt éveimben. Az egyik a Petőfi Irodalmi
Múzeum a szakmámból adódóan, a másik Esztergomban a Babits Mihály Emlékház, ahol az
akkori kurátor vezetett körbe minket, és hozzányúlhattunk a dolgokhoz, lapozgathattuk azt a
Nyugatot, amit Babits olvasott. Ez egy nagyon
intenzív, meghatározó élmény volt. A harmadik
pedig Firenzében az Uffizi Képtár.

beszámoló

– Mindig is tudta, hogy tanár szeretne lenni?
– Nem, nem tudtam. Két határozottabb
ötletem volt, az egyik, hogy jogász lennék, a
másik, hogy újságírással foglalkoznék. Nem is
gondoltam arra, hogy tanítsak. Sokat táboroztattam gyerekeket kézműves, népzenei táborban is, cserkésztáborban is, viszont akkor sem
gondoltam, hogy én tanítani szeretnék. 10.
osztályos koromban fakultációt kellet választani, és tudtam, hogy a humán tantárgyak
érdekelnek jobban. Történelem és magyar
fakultációra jelentkeztem, de akkor sem azzal
a szándékkal, hogy tanári pályára készüljek. A
többiek a környezetemben már tudták, hogy
mit szeretnének kezdeni magukkal, és elkezdtem kétségbe esni, nem tudtam, mi lesz belőlem, hova akarok menni továbbtanulni. Több
tanárom és közeli barátnőm megfogalmazta,
hogy szerintük jó tanár lennék. Először lázadtam ez ellen, de egy nyár alatt, ami táboroztatással telt el, rájöttem, hogy ha a gyerekek közt
érzem otthon magam, és szeretem átadni a
tudásomat, hogyha szeretek elgondolkoztatni
másokat, akkor lehet, hogy mégis csak ez az
én utam.
– Ha lenne egy klónja, hogyan tudatná a
diákjaival, hogy ön az igazi?
– Lehet, hogy együttműködnék a klónommal,
és megosztanánk a feladatokat. Nem is biztos,
hogy a diákjaimnak tudni kellene azt, hogy
kettő van belőlem.
– Ha egy lakatlan szigetre kerülne, milyen
három tárgyat vinne magával?
– A szemüvegemet mindenképpen vinném,
mert nélküle nagyon küzdelmes lenne az életem. Vinnék egy bicskát, azzal nagyon sok
mindent el lehet érni, ha túlélésről van szó,

és megkönnyítené az életemet sok szempontból És elvinném a Háború és békét
vagy a Bibliát, mert mind a kettő hosszú
ideig elég lenne olvasnivalónak.
– Van háziállata?
– Egy cicánk van, Morzsi a neve. Azért kapta
ezt a nevet, mert a férjem szerint nagyon vicces, hogyha kiáltjuk a nevét, egy kutyára számítanak, és hozzánk a cica szalad. De ez csak
akkor működik, ha zizegtetjük a cicaételes
zacskót...

Nagy Dorina, Tóth Lea (9.a)
„Mert ez egy elitképző.” (Bamba)
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március

február

január

hó

dátum

nap

december 21-január 5.
január 7.
január 9.
január 10.
január 10.
január 10.
január 11.
január 13-24.
január 15.
január 18.
január 21.
január 21.
január 24.

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

január 27.
január 27-30.
január 28.
január 29.
január 31.
január 31.
január 31.
február 3.
február 5.
február 5.
február 7.
február 8.
február 10.
február 13.
február 14.
február 14.
február 17.
február 17.
február 17.
február 17.
február 21.
február 21.
február 21.
február 21.
február 21-23.
február 25.
február 28.
február 29-március 5.
március 2-6.
március 2-7.
március 6.

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

március 9.
március 9.
március 10.
március 11.
március 12.
március 13.
március 13.
március 13.

hétfő
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
péntek
péntek

idő

program

Téli szünet
14:00 Mozgóképkultúra és médiaismeret OKTV I. forduló
14:00 Vizuális kultúra OKTV I. forduló
Savaria történelemverseny
Bolyai matematikai csapatverseny (9-12. évf.)
Pálmay Lóránt matematikaverseny írásbeli forduló
A túraszakosztály kirándulása
Sulizsák-program
14:00 Német nemzetiségi nyelv és irodalom OKTV I. forduló
10:00 Gimnáziumi írásbeli felvételi vizsgák (6. és 8. évf.)
Varga Tamás matematikaverseny II. forduló (7-8. évf.)
14:00 Filozófia OKTV I. forduló
16:00 Az első félév vége, jegylezárás
II. FÉLÉV
ÓBIÖK-koncert
du
Osztályozó konferenciák (40+15 perces tanítás)
9:00 A kijavított gimnáziumi felvételi dolgozatok megtekintése
14:00 Kerületi rajzverseny
A félévi értesítők kiosztása
DT-nap (farsang)
Alkotópályázat leadási határidő
17:00 Szülői értekezlet minden osztályban
1-2. óra Disznóvágás (9.d nemzetiségi csoport)
14:00 Karádi Károly természettudományi verseny
Bolyai természettudományi csapatverseny (7-8. évf.)
A túraszakosztály kirándulása
Matematika háziverseny II. forduló
Arany Dániel matematikaverseny (II-III. kat.) (9-10. évf.)
Könyves vakrandi (könyvtár)
7. óra Diákönkörmányzati küldöttgyűlés
A 2. idegen nyelv választásának határideje (8. évf.)
A fakultációválasztás határideje (10. évf.)
Érettségi-továbbtanulási jelentkezési határidő
14:30 Angol háziverseny III. (szóbeli) forduló
A parasport napja
Zrínyi Ilona matematikaverseny (7-12. évf.)
Német háziverseny II. forduló
Iskolai fotópályázat beadási határidő
DT-tábor
Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól
Iskolai fotópályázat értékelése
Síszünet (4 szabadnap)
Gimnáziumi szóbeli felvételi vizsgák
Sítábor
Tanítási nap (külső programok, kirándulás a Baradlabarlangba)
Gombár-bejárópróba (várható időpont)
16:00 Tanári fogadóóra (humán)
18:00 Az árpádos öregdiákok iskolai találkozója
3-6. óra Matematika próbaérettségi
1-4. óra Magyar próbaérettségi
A gimnáziumi ideiglenes felvételi jegyzék közzététele
Az egyesületi pályázatok leadási határideje
Iskolai megemlékezés az 1848-as forradalomról

A gólyahét

7. C-s szemüveggel

A felügyelőink igazán jófejek voltak! A feladatok közül a rettegett folyosón táncolás sem
volt annyira ciki, mint gondoltuk, mivel nem
csak mi csináltuk. Az, hogy a nap elején párokba osztottak minket, és egész nap így kellett
közlekednünk, azért volt jó, mert így nemcsak
azzal töltöttünk időt, akikkel amúgy is barátkozunk, hanem másokkal is. Az osztály is mindent beleadott – azt hiszem, ezt a felügyelők
és maga az osztály is érezte. A hét fénypontját,
vagyis a gólyabált mindenki nagyon élvezte,
az osztályok klipjeit, az arcfestést, az örökbe-

fogadást, a házasságkötést, a fotószobát és a
táncot is. Nagyon boldogok voltunk, amikor
meghallottuk, hogy mi nyertük meg a gólyahetet, és persze a jutalomnak, vagyis a tortának is nagyon örültünk. A mi osztályunknak nagyon tetszett a gólyahét, kár, hogy ilyen csak
egyszer van.
a 7. c élményeit Nagy Megyer Botond foglalta össze

De halljuk az osztálytársakat is!
Nekem a legjobban a lejárt bérletek gyűjtése
tetszett: sok felsőbbéves diák harmincasával
adott nekünk jegyeket! (Mravinac Anna Sára)
Szerintem szuperül összeraktuk a klipet, reméljük, sokaknak tetszett, nem csak nekünk. Ezen
kívül azt hiszem, leginkább a használt jegy- és
bérletgyűjtős feladat hozott minket leginkább
lázba. (Megyeri Luca)

válogatás

Eleinte kicsit talán nem is értettük, mi is az a
gólyahét. Féltünk, hogy addig piszkálnak majd
minket a felsőbbévesek, hogy végül az egész
hétből semmi jó nem származik majd nekünk.
Ugyanakkor a gólyanap és a gólyatábor élményeiből kiindulva nagyon vártuk is, mert kíváncsiak voltunk, milyen feladatokat találnak ki
nekünk a nagyok.
A koránkelés – minden nap 7-re jöttünk
iskolába! – az elején
picit nehezen ment,
de a hét közepére
már egész jól megszoktuk: az így keletkezett plusz idő alatt
meg tudtuk csinálni
a közös feladatokat,
meg tudtuk beszélni a napi kihívásokat,
amik nagyon izgalmasak voltak. A reggeli jógázás, a vicces mérések, az őrült öltözködési kihívások és persze
a táncpróbák is mind felejthetetlen élmények
maradnak. Jó érzés volt, hogy megnyertük ezt
a versenyt, és szerintünk az amúgy is nagyon jó
osztályunk ezen a héten még erősebb közösséggé kovácsolódott.
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A gólyahét egy nagyon jó eseménysorozat
volt. A kedvencem a napi feladatok változatossága és a napi ruhaviseletek furcsasága
volt. Ám az egész hét megkoronázó eseménye
mégis a gólyabál volt. (Godó Loránd Ferenc)
Remek volt az örökbefogadás és az arcfestés
is, de minden program, amin részt vettem, számomra egy élmény volt. Az egész egy élmény
volt. (Dózsa Liána)

„Ez van a legközelebb.” (nem árulom el)
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Aranyköpések
1 2 „Ha nem középiskolában lennénk, azt mondanám, óra előtt egy felest, hogy jobb legyen a han-

gulat, mert ez ma nagyon kriptahangulat volt.” (dr. Nánay Mihály)
„Mi lenne, ha nem beszélnétek, azt a teremtette kutyakölykei!” (Meszlényiné Róka Ágnes)
„Ha még egyszer összeveszel egy tanárral, mert vinnyogsz, mint egy infantilis vemhes kanca...”
(Kőváriné dr. Fülöp Katalin)
„Úgy néz rám, hogy visszamaradok a fejlődésben!” (Gärtner István)
„Szerintem aludjál tovább, fiam, mindannyiunknak jobb lenne.” (Tarlós Péter)
„Le van maradva ivarérésben ez a Dávid.” (Molnárné Vámos Katalin)
Diák: „De!” Tanár: „Nem!” Diák: „De!” Tanár: „Bálint, úgy érzem, ezt csak egy sör-virsli versen�nyel dönthetjük el.” (Simon Péter)
„Luca ma egy kicsit enervált. Ha nem tartanám erényes hölgynek, azt is mondanám, hogy másnapos.” (dr. Nánay Mihály)
„Nem rossz, csak nem jó!” (Meszlényiné Róka Ágnes)
Diák (fiú): „Miért kell minden korszakban szenvedni?” Tanár: „Veled egy lánynak nagyon nehéz
dolga lesz, rugaszkodj már el egy kicsit a földről!” (Kőváriné dr. Fülöp Katalin)

válogatás

Küldjetek sok-sok aranyköpést, ebből él ez a rovat!
Jöhetnek az első emeleti postaládánkba vagy az arpadlapok@gmail.com címre!
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Condensed English
The chocolate paper mystery

In the storage room of the Dogville High
School canteen a chocolate paper collection
worth 10 million pounds has been found.
Who owns the extraordinary valuable collection and why was it in the school? We’ve asked
the staff to tell us what they know about this
weird mystery.
Mrs. Sprouts: Who do you think brought the
chocolate papers here?
I know you suspect us but I swear I knew nothing about it. It was those kids who push the
plates off the table and pour out their drinks,
they’re always up to something. I bet it’s just
another prank. Now if you excuse me I need
to go back to my work.
Miss Müsli: Did you know what’s hidden in the
storage room?
I’ve heard stories of course because the people here are always gossiping. But since I’d never used the room before I had no idea what
was inside.
What was your first thought when you saw the
papers?
I was surprised but then I had to clean the room
so I wasn’t happy. I couldn’t even eat a bonbon
because they were all just the wrapping.
Mr. Rize: Have you ever been in the storage
room?

„Ezt ajánlották a sulimban.” (hmm)

!

Yes, actually I was the one who found the chocolate papers.
What was the first thing you did when you
found them?
I immediately called the press and as you can
see I made our school famous. I have no idea
who put them here and why but I should thank
them. Our school had never got this much attention.
You know their stories. It’s time to know the
truth.
It turned out Mrs. Keeler the chemistry teacher gathered all the chocolate papers in the
canteen for one reason. She’s always experimented with different hair dyes but she could
never find the reddest. The little 6th grader
Billy Brone said he had seen his teacher on the
rooftop talking with aliens. They made a bargain if Mrs. K. brings them as many chocolate
papers as she can they’ll give her the reddest
hair dye she can only imagine.
We wanted to exchange a few words with Mrs
Keeler but as we heard she quit her job and
left the town yesterday.

Coverage written by Kuzma Lili (10.a)

Is there a mystery in our school canteen?

Viccek
Egy Cipruson szolgáló katona egy nap levelet
kap a barátnőjétől, amiben ez áll:
– Kedves Laci! A mi kapcsolatunk nem folytatódhat tovább. A távolság, ami elválaszt minket, nagyon nagy. Biztosíthatlak, hogy amióta
elmentél, már kétszer csaltalak meg. Légyszíves, küldd vissza nekem a fotót, amit korábban
küldtem.
A katona kiakad, megkéri a társait, hogy ajándékozzanak neki egy fotót a barátnőjükről, a
feleségükről, a nővérükről, az unokahúgukról.
Végül 57 fotót gyűjt össze. Beleteszi mindet
egy levélbe, együtt Marinak a fotójával, és ezt
írja hozzá:
– Kedves Mari! Ne haragudj, de nem sikerül
emlékeznem, hogy ki is vagy te. Légyszíves,
vedd ki a tiédet, és a többit küldd vissza!

Skót anyuka egy idegen férfihoz:
– Maga volt az, aki tegnap kimentette a fuldokló fiamat a folyóból?
– Igen.
– Sapka is volt rajta!

A feleség számonkérően hívja a férjét:
– Hol vagy már, mindenhol kerestelek, még a
munkahelyeden is, de sehol nem talállak.
– Emlékszel, drágám, arra a kis ékszerüzletre,
ahol múltkor a nyakláncokat nézegetted?
Megenyhülve:
– Hát persze, drágám...
– Na amellett van egy helyes kis kocsma, és
ott vagyok.
A férj feldúltan érkezik haza:
– Ma aztán jól odacsaptam a főnököm asztalára!
– Na végre! – csillan fel a feleség szeme. – És
mit szólt hozzá?
– Semmit. Szabadságon van.
Két informatikus beszélget:
– Neked mi volt eddig a legkomolyabb kapcsolatod?
– Egy 4 megás ADSL.
Rákosival közlik, hogy a bélyeg, mely őt ábrázolja rossz minőségű, ugyanis nem ragad. Rákosi bemegy a postára, beáll az emberek közé,
s megkérdezi az atyafiakat, hogy igaz-e, hogy
nem ragad a bélyeg. Azok bizonygatják, hogy
nem ragad. Rákosi vesz egy bélyeget, ráköp,
egyből odaragad. Erre megszólal mellette az
egyik atyafi:
– Ja, hát arra az oldalára kell köpni?

viccek

A bíró kihallgatja Padlizsánt.
– Maga ellen az a vád, hogy megölte az anyósát. Miért tette?
– A feleségem kért rá.
– Hogy mondhat ilyet? Szégyellje magát! Hiszen a felesége imádta az édesanyját!
– Igaz, bíró úr, de mielőtt aznap elment, azt
mondta nekem: „Lajos, ha a mamát alvás közben egy légy zavarja, ne keltsd fel, hanem üsd
agyon!”

2019
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Nyelvi sarok

– Nem tudom, mi van az asszonnyal, lehet,
hogy megharagudott rám, mert amióta kicseréltem a szájfényét pillanatragasztóra, egy szót
sem szól hozzám.

A French man nearly got away with stealing
a number of paintings from the Louvre. However, after planning the robbery and getting
in and out and past security, he was captured
only three blocks away when his van ran out
of gas. When asked how he could mastermind such a crime and then make such an
obvious error, he replied, “I had no Monet to
buy Degas to make the Van Gogh.”

„Pincetakarítás István bával.” (Lombos)
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Ifjú Tehetségek
Médiások

interjú

Ebben a számban Csongrádi Kristóffal és Földes
Artúrral készítettem interjút az Árpád Médiával
kapcsolatban.

– Milyen feladataitok vannak médiásként egy
iskolai rendezvényen?
Artúr: – Dokumentálni azt a későbbi évek számára, a jelenlegi visszanézhetőséghez, illetve hogy
a szülők tájékozódhassanak arról, milyen események zajlanak az iskolában.
– Hogy kerülhet valaki be ide?
Artúr: – Az általunk szervezett workshop-ot el kell
végezni, aminek a végén van egy vizsgafeladat,
amit egy zsűri elbírál, és az alapján néhány ember médiás lesz: azok, akik jól teljesítették ezt a
kihívást.
– Mivel foglalkoztok szívesen az iskolai programokon?
Artúr: – Én általában videózni szoktam, Krisz fotózni.
Kristóf: – A hangot mindig mi csináljuk, ha kell.
– Korábban is foglalkoztatok médiával, vagy
csak azóta, mióta bekerültetek az Árpádba?
Artúr: – Csak hetedik óta.
Kristóf: – Én is az Árpád óta.
– Iskolán kívül is érdekel titeket a média?
Artúr: – Van egy filmünk. Az a címe, hogy Végrendelet. Youtube-on fent van.
Kristóf: – Van egy stúdiónk. Vannak videoklipes
felkéréseink. Már zenés klipet is csináltunk, decemberben pedig fogunk még egyet csinálni.
Cégeknek is szoktunk promóvideókat készíteni.

– A Végrendeleten kívül csináltok még filmeket?
Artúr: – Van egy kisfilmünk, ami fent van a ClearGate Studio youtube csatornáján. De más még
nincsen. Iskola mellett nehéz bármit alkotni, elveszi az energiáinkat.
Kristóf: – Egy nagyobb filmet nehéz összehozni
a sok szereplő és stábtag miatt. Ezért ez suli időben egyáltalán nem megy, nyáron megint csak
nem, mert mindenki szerteszét van a világban.
–

Vannak komolyabb terveitek a médiával gimi
után is?
Artúr: – Igen.
Kristóf: – Nekem csak hobbi szinten.
Artúr: – Nekem munka szinten. Vagy világosító,
vagy ha nem filmipar, akkor rendezvényszervezés terén.
– Köszönöm szépen az interjút!
Lili

Diák legyen a talpán

…vagy az iskolapadon alussza álmát?
A gimnáziumi tanárok rendszeresen találkozhatnak egy-egy alvó diákkal tanóráik során, ez alól az
Óbudai Árpád Gimnázium sem kivétel. Vannak
olyanok, akik próbálják ezt nem figyelembe venni,
mert vagy nem érdekli őket, vagy együttéreznek. A
tanárok másik része pedig komoran és kissé éles
hangot megütve kelti fel álmából az áldozatot. Véleményem szerint az első eset az emberségesebb
a tanárok részéről, tekintettel arra, hogy kamaszok-

kal állnak szemben.
Amikor egy diák alszik a tanórán, akkor az őt körülvevőkben felmerülhet a kérdés, hogy miért teszi ezt. Természetesen azért, mert nem aludta ki
magát, de ez miért van? A tanár pofátlanságnak
gondolhatja, esetleg negatív visszajelzésnek tekinti
az óra tananyagára és a magyarázat színvonalára
nézve. Az osztálytársai nagy valószínűséggel ismerik az okát, vagy ha nem, akkor sem ítélik el, mert

10 „Otthon fűtjük a házat, itt legalább hűvös van.” (Burzsuj)

ugyanabban a cipőben járnak.
Tudományos magyarázata van annak, hogy a gimnazisták 99%-a, ha nem is alszik el, de legalábbis
karikás szemekkel és ásítozva ül az iskola padjaiban. Serdülőkorban megváltozik a hormonális működés, így az a hormon is, ami az elálmosodásért
felelős anyagot (igen, van ilyen, és melatoninnak
hívják) termeli. Két órával később kezdi el munkáját
végezni, vagyis a kamaszok átlagban 11 óra körül
lesznek álmosak. Reggel meg fel kell kelni legalább hatkor (van, akinek ötkor, aztán van, aki szerencsésebb), hogy fél nyolckor már a tanyanyaggal
tömjék a fejünket – közben mi ennek a töredékét
sem fogjuk fel.

A kevés alvás nem csak az agyműködésre van
negatív hatással. A fiatalok nagy részénél gyakori a hangulatingadozás és az ingerlékenység, ezt
bizonyára tapasztaltátok. A kialvatlanság növeli
az elhízás és a depresszió esélyét is.
Mégsem kilátástalan a helyzet. Ugyan azt a
megoldást már elvetettük, hogy „feküdjünk le
korábban”, van más járható út is. Az ideális megoldás az lenne, hogy az első óra leghamarabb fél
kilenckor kezdődjön. Ez persze kevesebb délutáni
szabadidőt vonz maga után, amit sok fiatal fontosabbnak tart, mint a pihenést. És van még egy
dolog, ami befolyásolja a biológiai órát, ráadásul
egyéni döntés következményeként. Ez a telefon,
és más hasonló elektronikus eszközök használata
lefekvés előtt. A kékfényszűrő sem oldja meg teljesen a problémát, a fény így is, úgy is ébren tart.
Ez a probléma azonban nem most merült fel, és
nem kis gondról van szó. Ettől függetlenül az ezért
felelős emberek nem hallgatnak a tudományra és
a tapasztalatra.
Picciano Alisia (10.b)
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Végre szünet!
Biztosan minden diák tudja, hogy nemsokára őszi
szünet, és nyilván már alig várja, hogy kipihenhesse
magát. Lelkesen megy be az utolsó héten az iskolába, szinte már érezve a közelgő szabadság szelét.
Eme lelkesedésre a tanárok is különös figyelemmel
szoktak lenni, szerencsére.
A. tanárnő például azt is megengedi a gyerekeknek, hogy az óra utolsó 10 percében a szünetre
vonatkozó terveikről beszélgessenek, a kicsöngő
után pedig nagylelkűen bejelenti, hogy ebben a
szünetben csak két fogalmazást kell írniuk, természetesen emelt szinten, de ez nem lesz nehéz, hiszen úgyis lesz idejük átnézni a szavakat.
B. tanárnő is készül már a szünetre, és mivel tekintettel van arra, hogy a szünet pihenésre való, most
csak 10 oldal jegyzetelnivalót ad fel a tankönyvből,
amiből dolgozat helyett csak felelés lesz.

C. tanár úr kifejezetten hangsúlyozza: az a legfontosabb, hogy a gyerekek kipihenjék magukat a
szünetben, de azért biztosan marad egy kis idejük,
hogy felkészüljenek a szünet utáni témazáróra,
mert ő sajnálja, de muszáj haladni az anyaggal.
D. tanárnő már fél lábbal a szünetben jár, és óráját
egy hosszú előadással kezdi a szünetre vonatkozó terveiről, a diákoknak pedig csak 20 gyakorló
feladatot ad, aminek a felét ugyan nem jutott idő
megtanítani az óra elején tartott monológ miatt,
de úgyis van tankönyv, abból meg lehet tanulni azt
a keveset.
E. tanár úr a szünet előtti utolsó órát egy témazáró íratására használja fel, de a dolgozatok a szünet
utánra természetesen még nem lesznek kijavítva,
hiszen a szünetben a tanároknak is pihenniük kell!

„Ki mondta, hogy szeretek?” (Mióca)

válogatás

Az egyik osztályban glossza írása volt a nyelvtanórai házi feladat. A glossza az a publicisztikai műfaj,
amelynek valamilyen vitatható közérdekű jelenség, hiba, visszásság a témája, szerzője arról ír humoros, ironikus hangnemben. Itt olvashatjátok az egyik figyelemreméltó megoldást.
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Német tábor 2019

beszámoló

Reggel háromnegyed 7-kor indultunk el a
gimnázium elől, hogy megkezdjük a körülbelül
10 órás utunkat. Célunk Kufstein és környéke
volt. Az odavezető út sajnos ebben az évben
sem alakult zökkenőmentesen. A délután folyamán a Sasfészek megtekintését terveztük,
de a szűk utaknak köszönhetően a busszal véletlenül letörtük az egyik parkoló autó tükrét.
Némi késéssel, de végül sikeresen eljutottunk
Berchtesgadenbe, ahol egy II. világháborús kiállítást tekinthettünk meg.

A következő napot az iskolában kezdtük,
ahogy a hét folyamán mindig. Délután a
Stadtrally keretében feltérképeztük Kufstein
nevezetességeit. Később közösen gyalogoltunk fel a város erődítményébe, ahol számos
magyart tartottak fogva, mint pl. Kazinczy Ferencet, Teleki Blankát vagy Rózsa Sándort.

Kedden a napunk szokásosan tanulással kezdődött, majd tanítás után a helyi lakosokkal
kellett interjút készítenünk. Aznap még Söllbe, a Hexenwasserhez is ellátogattunk, ahol
többféle időtöltés közül lehetett választani. Kipróbálhattuk Sebastian Kneipp módszerét is,
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miszerint a jéghideg vízben való séta és a kinti
meleg levegő hőmérsékletkülönbsége jót tesz
a keringésünknek. Később ismét sífelvonóba
szálltunk, ami az 1829 méter magas Hohe Salve nevű hegytetőre vitt fel minket. A csúcsról
egészen a Großglocknerig el lehet látni, de
sajnos az idő nem nekünk kedvezett.
Másnap a Chiemseehez buszoztunk, ahol a
hajókázás során a csillogó víztükörben is gyönyörködhettünk. Az egész napos séta végére
mindenki elfáradt, így a szállásra vezető út
csendesen telt.
Csütörtökön esős időre ébredtünk, de ez sem
gátolt meg minket abban, hogy Innsbruckba
látogassunk. A hofburgi idegenvezetésen egy
figyelmes vezetőt kaptunk, aki végig nagyon
érdeklődő volt a magyar nyelv iránt, a körbevezetésünk alatt néhány szót is sikerült elsajátítania. Este a helyi szokásokhoz híven egy
zenekar szórakoztatta a közönséget. A szállásadónk a tábor összes résztvevőjét meghívta az
eseményre, így a napunk zárása nagyon hangulatosra sikerült.

Utolsó teljes napunkat Münchenben, a Nymphenburgi Kastélyban kezdtük el. Az audioguide-os vezetéssel mindenki önállóan járhatta
be a többnyire barokk stílusban épült termeket. A délután folyamán a belvárosban csupán
néhány óra szabadidőt kaptunk, mivel aznapra még a BMW Welt is tervbe volt véve. Több
autót nemcsak kívülről vehettünk szemügyre,
hanem belülről is megnézhettünk.
A hazaút gyorsan elrepült, a táborozók rengeteg új élménnyel gazdagodva szálltak le a
buszról. Reméljük, hogy jövőre is ilyen jó hangulatú lesz a tábor!

Paul Zsófia, Sax Anna (10.c)

„Vámos tanárnő miatt. Nagyon inspiráló személyiség.” ( )

Ahogyan mi láttuk…

Darmstadti cserediákok az Árpádban

2019
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„Ma este érkeznek cserepartnereink Darmstadtból!” Már reggel alig tudtam másra gondolni, minthogy este mit mondunk egymásnak
először a pályaudvaron. Vajon felismerem őt?
Hogyan köszönjek neki? Ezek a kérdések jártak egész nap a fejemben egészen a találkozás
pillanatáig. Mikor leszálltak a cserepartnereink
a vonatról, vagy két percig csak bámultunk
egymásra, mert mindenki félt megszólalni. A
hazautat a kezdeti nehézségekhez ellenére
már végigbeszélgettük.

Csütörtökön míg mi az iskolában tanultunk,
addig a német diákok meglátogatták Budapest főbb látványosságait. Tanítás után az iskolától egy bowling-pályához vettük az irányt,
ahol vegyes csapatokban mérhettük össze tehetségünket. Sajnos én a csapatomban utolsóként végeztem, pedig nagyon igyekeztem.
Egy kis szabadidős csavargás után este egy
táncházba mentünk, ahol kipróbálhattuk, hogy
milyen is közösen együtt egy nagy csapatban
néptáncolni.

beszámoló

Szerda reggel pár ismerkedős játékkal kezdtünk az iskolában, majd néhány tanóra és az
iskola bemutatása után közösen ebédeltünk a
menzán. A délutánt a Margitszigeten bringóhintózással töltöttük, mialatt rengeteget nevettünk és beszélgettünk. Az estét egy közös
vacsorával zártuk egy helyi étteremben.

Pénteken egy egésznapos kiránduláson vettünk részt, így esélyünk volt együtt eljutni
Veszprémbe, Tihanyba és Balatonfüredre.
Mivel a többiek szerint ez még nem volt elég
program aznapra, így néhányan egy késő
estébe nyúló sváb bálba is ellátogattunk. A
hétvégét sem töltöttük unatkozással, hisz az
állatkertben, egy 3D-s múzeumban és a Budai
várban is jártunk.

Szombat este még egy jó hangulatú közös
sütögetést szerveztünk. A hétfőt a projektbemutatókkal kezdtük a könyvtárban, majd
tanítás után még utoljára egy plázába is ellátogattunk, ahol a kimerültség miatt sikerült
elaludnom a tetőteraszon. Az utolsó estét egy
sétahajókázással zártuk a Dunán. A búcsúest
nagyon jó hangulatban telt, sokat táncoltunk
és nevettünk, bár mindenki érezte, hogy lassan
itt a búcsúzás ideje.
Kedd reggel nagyon korán kellett felkelnünk,
hogy időben odaérjünk a pályaudvarra. Miután új barátaink felrakták a bőröndöket a vonatra, szomorúan köszöntünk el egymástól a
peronon, de azzal a tudattal, hogy márciusban
újra látjuk egymást, immár Darmstadtban.

Bodrogvári Eszter (10.c)

„A továbbtanuláshoz a legkézenfekvőbb választás, és közel van.” (Óbudai)
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Indians in Budapest

beszámoló

The second Cultural Exchange Program took
place in this September between Árpád and
Veres Péter secondary schools and St. Mark's
Girls School in New Delhi, India. The girls from
India arrived at Liszt Ferenc National Airport
on 28th of September. On the first day, Sunday
we had a family day, when we visited shopping
centres and the Váci street. Riya, the girl, who
I hosted talked a lot about her family and the
festivals and holidays in India, including the
Festival of Lights and the Colour Festival.
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On Monday we visited the two schools, first
Veres, where the Indian girls showed us a
dance, which they usually dance at weddings
in traditional clothes and only girls do it. After
that we went to Árpád, we had a lunch break
and they had a little rest. They also performed
their dance in our schoolyard so the other students could also enjoy the performance. Next
we had a special „class” where two acrobats
came from the Hungarian National Circus and
taught us how to juggle and how to walk on a
tightrope. We had a great time together and
took a lot of photos.
On Tuesday we visited St. Stephen's Cathedral
first and on the way there Riya told me a lot
about her school and school rules, like the one
which says what colour socks they can wear.
For me it was really funny and strange, but for

„Finom a kaja a büfében.” (Rágcsa)

them it’s normal. After
visiting the Basilica,
we went to the Parliament where we had a
guided tour. We also
visited the National
Museum, we had a
drama workshop there
connected to the Seuso treasures. It was
the first day when we
talked a lot with each
other and started making new friendships.
For me Wednesday was the best, because of
the 4-hour sightseeing bus tour. We left from
Árpád at 9 o’clock, and the first stop was at
Heroes’ Square. The tour guide talked about
all the statues there, and after that we went to
Vajdahunyad castle. Then went back to Buda
across Elizabeth Bridge and got off the bus at
the Castle of Buda. We had a lot of free time
there, so the Indian girls took hundreds of
photos of the panoramic view. Luckily we had
a wonderful weather. On this day we also had
a program in the Hospital in the Rock. The exchange girls didn’t really like this place, they
got scared of the vax figures and didn’t want
to go into some of the rooms.

On Thursday our programme started at
Pálvölgyi Caves where we had a guided tour.
In my opinion it was the funniest program of
the week. We laughed a lot, because the tour
guide’s English wasn’t very good and the Indian girls always asked us what she said. So
we translated from English to English. After
this fantastic tour, we went to the Budapest
Zoo where we saw the new Shark School, the
penguins and the polar bears, which they can’t
find in India because of the climate. We had
a great afternoon: we went to a supermarket,

and Riya told me a lot about Indian sweets and
pastries.
On Friday we went to Szentendre to the Open
Air Ethnographic Museum where we could
bake traditional Hungarian bread. They tasted
it, one or two of them really liked it, but the
others didn’t. We had another program in
Szendendre, which was the Marzipan Museum. In my opinion it was a great program, we
saw a lot of beautiful figures made of marzipan, including the Parliament. We went back
to Budapest and had a perfect afternoon on

Margaret Island. With the girls we went on
“bringóhintó” (officially pedal coach) rides.
They wanted to learn the name but they
couldn’t repeat it after us, because it’s too
Hungarian, so Abigel told them to say tuk-tuk.
Saturday was the last day, we went to Kelenföld, where we said good bye to the Indians.
They went to Prague for two days, and their
plane landed in Delhi, on 8th October.
Imre Boglárka (8.a)
Akit érdekel a csereprogram, Belley Kinga
tanárnőnél jelentkezhet!
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Krakkói töri tantúra

Krakkóban nem csak a náci megszállásról, a Jagelló egyetemről és a középkori városról tanultunk, hanem sokkal fontosabb élményeket vittünk
haza magunkkal. Ez volt az utolsó kirándulásunk
az iskolával, és ki is élveztük minden percét.

beszámoló

Pénteken korán reggel az iskola elől indultunk
álmosan, de izgatottan. Megálltunk Zólyomnál,
Árvánál és Besztercebányán. A késői érkezés ellenére elmentünk egy gyorstalpaló városnézésre,
ami alatt megismerkedtünk a város hangulatával.
A következő napon
– a korai kelés után
– együtt elsétáltunk a főtérre, ahol
két csoportra váltunk, és így néztük
meg a zsidónegyedet, a Wawelt és a
Schindler-gyárat. A
gyárban a hölgy, aki
körbevezetett minket, érzékelte a kimerültségünket, és
megígérte, hogy nem fog minket évszámokkal
bombázni, mert azt szerette volna, hogy vigyünk
haza valamit magunkkal a múzeumból. A vezetés
mindenkire nagy hatással volt, más perspektívába helyezte a náci megszállást. A gyár Krakkót
ezen időszak alatt mutatja be: milyen lehetett a
gettóban élni, hogyan nézett ki egy munkatábor,
és hogyan rendezték be a nácik Krakkóban a köz-

pontjukat. A kiállítás végén a vezetőnk megköszönte nekünk, hogy megértettük azt is, amit az
eseménytörténeten kívül átadott nekünk. Ezután
szükségünk volt némi időre, hogy átgondoljuk,
amit hallottunk. A buszút Nowa Hutába, a szocialista mintavárosba éppen elég volt erre. Este
lehetőségünk volt egyénileg felfedezni Krakkót.

Vasárnap reggeli után a wieliczkai sóbányában
indítottuk a napot, ahol több száz méter mélyen
a kápolnák, csarnokok és sócsillárok között vezetett a sétánk. Néhány óra buszút után Zakopanéban pihentünk meg, egy turistavárosban, tele
mézeskalácsházakra emlékeztető épületekkel. Innen sajnos már egyenesen Budapest felé vettük
az irányt. A buszutak sem teltek unalmasan, hiszen jól szórakoztunk, sokat nevettünk és „inside
joke”-ok is születtek.
Összességében Krakkóból új élményekkel gazdagodva tértünk haza. Mindenki élvezte a néha
tananyagtól eltérő beszélgetéseket, az együttlétet és persze az új ismeretek megszerzését. Szalay Katalin tanárnő szuper szervezése miatt, ha
tehetnénk, jövőre „tizenharmadikosként” is részt
vennénk a tantúrán veletek együtt.
Bori, Liló (12.a)
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Székem

Árpád G
a

léria

A kilencedik évfolyam tanuló székeket terveztek maguknak, saját igényeiknek leginkább megfelelő, formájú,
színű vagy funkciójú ülőalkalmatosságokat, amit egy olyan térbe helyeztek el, ahol
szívesen töltenék el az idejüket.

Svarczné Micheller Erzsébet

Hartmann Botond (9.b)

Erdélyi Hédi (9.c)

Mikusik Bertalan (9.c)
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Fábián Dorina (9.a)

Izsa Bettina (9.c)

Nagy Sára (9.b)

Varga Sebestyén (9.b)
Fülöp Anna (9.b)

Veprik Borka (9.c)

Welther Károly (9.b)

