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Név mögött az ember
Mikor megírtam az első cikkemet az iskola-
újságba, megkérdezték tőlem, hogy szeret-
ném-e, ha a nevem is fel lenne tüntetve a 
cikk után. Hirtelen döntöttem, azt válaszol-
tam, hogy persze, szívesen adom a nevemet 
az írásomhoz. Ezután gondoltam bele, hogy 
milyen sokan használnak álnevet az eredeti 
nevük helyett. Nem véletlenül alkotnak már 
nagyon régóta művésznevek alatt az írók, 
költők, festők vagy zenészek. 
Ha elgondolkodnál, vajon meg tudnál-e 
nevezni néhány művészt, aki álnéven alkot? 
Mondok néhány példát. A sci-fi vagy fan-
tasy kedvelők ismerhetik Varga Beátát, aki 
regény- és novellaíróként, illetve szerkesz-
tőként fontos szerepet tölt be a magyar írói 
körökben. De lehet, hogy ha On Saiként 
említeném, többen fölismernék, hiszen sok 
könyve ezen a néven jelent meg és futott 
be. Hozzá hasonlóan Meg Cabot is alkotott 
álnéven, bár alteregója, Jenny Carroll kevés-
bé ismert, mint maga az írónő. Sokan tudják, 
hogy a Bud Spencer is egy angolosított mű-
vésznév, melyet Carlo Pedersoli vett föl még 
színészkarrierje elején. 
Felmerülhet a kérdés, hogy miért jobb mű-
vésznevet használni? Sok esetben egysze-
rű a válasz. Például lehet, hogy a művész 
eredeti neve túl gyakori, és a pályáján már 
alkot valaki ugyanazon a néven, ilyenkor a 
félreértés és az összekeverés elkerülése ér-
dekében választ másik nevet az illető. Olykor 
egy bonyolult, nehezen kimondható nevet 
cserélnek le valami frappánsabbra, esetleg 
az eredeti név angolosított változatára, mert 
így nemzetközileg is jobban elterjedhet. Hí-
res magyar írónknak, Lőrincz L. Lászlónak két 
külföldi álneve is van: Frank Cockney és Les-
lie L. Lawrence. 
Az is lehet, hogy valaki a nevének egy ré-
szét használja művésznévnek, például a hí-
res énekesnő, Robyn Rihanna Fenty, aki Ri-
hannaként vált ismertté, vagy Sia Furler, az 
ausztrál énekesnő és zeneszerző, akit nem 
is annyira a neve, inkább az arca miatt övez 
rejtély, mert ritkán mutatja meg a közönség-
nek. 
Olyan esettel is lehet találkozni, hogy vala-
milyen területen kevésbé elismert egy alko-
tás, ha nőtől származik, ezért sok nőnek je-

lenik meg férfi álnéven könyve, filmje, képe. 
Erre jó példa J. K. Rowling, aki a Harry Potter 
könyvek megjelenése után is folytatta az 
írást, ám eltérő vizekre evezett, és krimiket ír 
Robert Galbraith-ként. 
A zenészek, DJ-k világában nemcsak elfo-
gadott, hanem ajánlott minél szokatlanabb 
művésznevet választani. Ezeknek a különös 
neveknek is megvan a maguk története, né-
melyik összetettebb, némelyik egyszerűbb, 
és van, hogy a zenész csak a hangzása mi-
att választotta azt a nevet. A Daft Punk, vagy 
The Weeknd nevének például külön törté-
nete van.
A fent említett esetekben ismert, hogy kit 
takar a fedőnév, de van, hogy a művész egy-
általán nem szeretné felfedni kilétét. Ennek 
több oka is lehet, például a magánélet elvá-
lasztása a karriertől, vagy ha szerzett már hír-
nevet más területeken, és nem akarja, hogy 
ez befolyással legyen a kibontakozóban lévő 
karrierjére. Gondoltad volna, hogy Lucy Liu 
nemcsak színésznő, hanem kitűnő festő is? 
Több galériában is volt már kiállítása, mű-
vészneve Yu Ling, mely inkább utal kínai 
származására, mint az Amerikában befutott 
karrierjére. A teljes névtelenség komfortér-
zetet ad, így a média sem tudja nyomás alá 
helyezni a művészeket. 
Arról már esett szó, miért is vesz föl fedő-
nevet sok művész, ám korántsem mindenki 
preferálja a művésznevek használatát. Van, 
amikor nincs is szükség rá, mert az eredti 
név különleges, és egyedülálló. Például Ar-
nold Schwarzeneggert pályája elején Ame-
rikában kiejthetetlen neve miatt próbáltak 
meggyőzni, hogy válasszon egy egyszerűbb, 
könnyebben megjegyezhető művésznevet, 
azonban ő ragaszkodott az eredeti nevéhez.
Ha eldönthetnéd, hogy milyen néven jelen-
jen meg az alkotásod, te mit választanál? 
A saját nevedet? Vagy valami olyat, ami jól 
hangzik, esetleg valami olyat, ami közelebb 
áll hozzád, de nem fedi fel a kilétedet, csak 
utal rá?

Kovács Nikolett  
 (Az ember a név mögött) (11.b)
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A hónap kérdése: „Mivel tennéd jobbá az iskolát?”

A hónap fotója
Eső után

KÉP-MÁS
Decemberi számunkban megjelent képünkön egy farmernad-
rágnak egy közelről fotózott részlete volt látható.

Hát ez mi lehet?

fotó: Jánosi Panna (9.a)

KI EZ?
A decemberi számunkban megjelent képünkön Pápai Éva 
tanárnő gyermekkori fotóját láthattátok.

Hát ezen a képen ki lehet?

Káposztásmegyeren, 
 eső után, egy maratoni  
matematika óra előtt.

fotó: Kovács Orsolya (11.d)
Ebbe a rovatba is küldhettek 

különleges, érdekes, szép 
fotókat! 



Kérdezd másként
Kerekes Kata tanárnő

– Hogyan került a Tanárnő az Árpádba?
– Egy éve ilyenkor kezdtem el a hosszú tanítási 
gyakorlatomat. Az egyetemi szakmódszertanos 
tanárom ajánlotta az iskolát és mentoromat, 
Kis Róbertet. Amikor elkezdtem a gyakorlatot, 
éppen elment egy kémiatanár az iskolából, így 
gyakorlat mellet felajánlottak nekem egy rész-
munkaidős állást.

–  Miért lett kémia és biológia szakos?
– Mindig is érdekelt a kémia, szerettem kísérle-
tezni, szerettem a kémia logikusságát. Emellett 
nagyon szeretem a természetet, ehhez kapcsol-
ható a biológia szeretette.

– Mindig is tudta, hogy pedagógus akar len-
ni?
– Sok tanár van a családomban, de éppen ezért 
eleinte nem akartam én is tanár lenni. Majd a 
gimnáziumi tanulmányaim végére fogalmazó-
dott meg bennem, hogy mégis csak szívesen 
tanítanék én is.
– Biológia szakos tanárként mi a kedvenc 
állata?
– Háziállatok közül a macska, vadon élő állatok 
közül talán a hiúz.

– Mit szeret szabadidejében csinálni?
– Szeretek túrázni, biciklizni, futni, hobbiszerűen 
siklóernyőzöm, de szeretek olvasni is, és nem-
rég elkezdtem társastáncot tanulni is.

– Melyik nyelvet tanulná meg szívesen?
– Talán a finnt, vagy valamilyen magyarral rokon 
belső ázsiai nyelvet.
– Pénztől függetlenül melyik országba utaz-
na el szívesen?
– Skóciába, Finnországba vagy Új-Zéladra
– Melyik a kedvenc filmje és miért?
– Nehéz kérdés, több is van. Például a Hairt 
a zenéje miatt szeretem nagyon. Szeretem a 
kosztümös filmeket is, kedvencem a Büszkeség 
és balítélet, a történet humora és a karakterek 
alakítása miatt. De nagyon szeretem a Star 
Wars, a Harry Potter, és a Gyűrűk Ura filmsoro-
zatokat is.
– Ha egy lakatlan szigetre kerülne, milyen 
három tárgyat vinne magával?
– Jegyzettömböt ceruzával, tűzgyújtó eszközt 
és svájci bicskát.
– Melyik a kedvenc ünnepe és miért?
– A karácsony, mert ilyenkor összejön a család, 
és jókat társasozunk.
– Mi volt a kedvenc helye, ahol már járt?
– Nehéz kérdés, itthon talán a Börzsöny jelölet-
len útjai, de legutóbbi nyáron a Garda-tó látvá-
nya ragadott nagyon magával.
– Ha lehetne három kívánsága, mit kívánna?
– Szeretném körbeutazni a Föld különböző 
izgalmas tájait. Kívánnék még egy Hundertwas-
ser vagy Makovecz-stílusú családi házat termé-
szetes környezetben, mondjuk a Duna partján. 
Azt kívánnám még, hogy legyen annyi pénzem, 
amiből létre lehet hozni egy szociális alapon 
működő, felzárkóztató és egyben tehetséggon-
dozó magániskolát, ahol olyan gyerekeknek is 
esélyt lehet adni, akiknek egyébként nem lenne 
erre lehetősége. És eközben még a pedagógu-
sok érdekeit is figyelembe veszik.

Nagy Dorina, Tóth Lea (9.a)
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 „Make Árpád Great Again.” (MAGA)



hó dátum nap idő program
m

ár
ci

us
március 14. szombat A túraszakosztály kirándulása
március 15. vasárnap Nemzeti ünnep
március 16. hétfő 16:00 Tanári fogadóóra (reál)
március 17. kedd 2-5. óra Történelem próbaérettségi
március 18. szerda Gombár-bemutató főpróba
március 19. csütörtök Kenguru matematikaverseny (7-12. évf.)
március 19. csütörtök 15:00 Gombár-bemutató
március 20. péntek Kalmár matematika verseny (7-8. évf.)
március 20-22. péntek-vasárnap Kórustábor
március 23. hétfő A víz világnapja
március 23-április 3. hétfő-péntek Papírgyűjtés
március 24-31. kedd-kedd Darmstadti utazás
március 25. szerda Kapcsolda (Árpád)
március 26. csütörtök Gregorián-verseny
március 26-28. csütörtök-szombat Matematika tábor
március 27. péntek Jelentkezési határidő az osztályozóvizsgákra
március 30-április 3. hétfő-péntek Jótékonysági csokigyűjtés
március 30-április 3. hétfő-péntek 11. évf. nyelvi osztályozóvizsgák a nyelvórákon
március 31. kedd 1-2. óra Osztályozóvizsgák (írásbeli)

áp
ri

lis

április 1. szerda Osztályozóvizsgák (szóbeli)
április 1. szerda 15:30 Buzogánypróba
április 3. péntek 13:30 Buzogánypróba
április 4-11. szombat-szombat Angliai utazás
április 6. hétfő 15:30 Buzogánypróba
április 7-8. kedd-szerda Árpád Napok
április 7. kedd Matematika háziverseny III. forduló
április 7. kedd Magyar háziverseny döntő
április 8. szerda Pályaorientációs nap (7. szabadnap)
április 8. szerda 15:30 Buzogánypróba
április 9-14. csütörtök-kedd Tavaszi szünet
április 10. péntek Nagypéntek
április 13. hétfő Húsvéthétfő
április 15. szerda A költészet napja
április 15. szerda Esterházy Péter-kiállítás megnyitó
április 15. szerda 15:30 Buzogánypróba
április 17. péntek 7. óra Az alkotópályázat díjkiosztó ünnepsége
április 18. szombat A túraszakosztály kirándulása
április 20. hétfő 15:30 Buzogánypróba
április 22. szerda A Föld Napja
április 22. szerda 15:30 Buzogánypróba
április 23. csütörtök A végleges gimnáziumi felvételi jegyzék közzététele
április 24. péntek 7. óra Ballagási összpróba
április 24. péntek 14:30 Buzogánypróba
április 25. szombat Töri tantúra – Pozsony (10. évf.)
április 27. hétfő 16:00 Jegylezárás a 12. évfolyamon 
április 27. hétfő 20:30 Buzogánypróba
április 28. kedd 14:45 Osztályozó konferenciák a 12. évfolyamon
április 29. szerda 20:30 Buzogánypróba (főpróba)
április 29. szerda Utolsó órarend szerinti tanítási nap a 12. évfolyamon
április 30. csütörtök 19:00 Ballagás
a hónap folyamán 11.b cseh csereprogram

m
áj

. május 1. péntek Munkaszüneti nap 
május 4-6. hétfő-szerda 8:00 Magyar, matematika, történelem írásbeli érettségi vizsga
május 4-6. hétfő-szerda Osztálykirándulások
május 7. csütörtök 8:00 Angol írásbeli érettségi vizsga
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6 „Jobb a fűtésrendszerrel.” (Csimpánz)

Diák legyen a talpán
E-learning vs hagyomány

Vajon milyen lenne az elektronikus oktatás 
(e-learning)? Lehet, hogy Bennetek is felme-
rült már a gondolat, akár pozitív, akár negatív 
aspektusban. A kifejezés többféleképpen is ér-
telmezhető, de általában az elektronikus eszkö-
zök segítségével történő tanítás, illetve tanulás 
ugrik be előszőr. 
A 21. század jó ideje beköszöntött, minden 
hatalmas léptékben fejlődik (hol rossz, hol jó 
irányba). Ez az oktatásra is igaz, habár a számí-
tástechnika vívmányainak még nem sikerült tel-
jesen meghódítani ezt a területet, pedig lehet, 
hogy sokkal előnyősebb módszerekre válthat-
nánk le a régi, "jól beváltakat". 

Képzeljük csak el, hogy minden reggel iskola-
táska helyett csak felkapunk egy laptopot vagy 
tabletet, és már megyünk is az iskolába. Semmi 
macera a könyvek és füzetek napi bepakolásá-
val, 10 kg helyett csak 0,5 kg, vagy annyi sem, 
és szögegyenes hát. A tizenkét évnyi iskolatás-
ka cipelés jelentősen hozzájárul a diákok rossz 
testtartásához. Az előregörnyedt háttal történő 
órai jegyzetelés nemkülönben. Ezzel szemben 
egy laptop vagy tablet képernyőjét be lehet 
állítani szemmagasságra. A folytonos kézzel 
jegyzetelés pedig a csuklónak árt, egy idő után 
teljesen elzsibbad, főleg, ha a tanárok elvárják 
az írástempó beszédtempóval való egyezését. 
Környezetvédelem szempontjából nyomtatott 
formátumú könyvek és füzetek nélkül sokkal ke-
vesebb papírt, illetve tintát használnánk.
A gépek napi használata ma már elvárt a mun-
kaerőpiacon, ehhez jó gyakorlást jelentenének 
az iskolai évek. Mindenféle oktatást segítő 
programmal érdekesebbé lehet tenni a tan-
anyagot, ez nem csak a diákokat, hanem a ta-
nárokat is segítené.
Mindenki szembesült már az anyagok pótlásá-
nak nehézségeivel hiányzás esetén. A digitális 
kütyük megspórolnák azt a sok másolást is. Sőt, 

a hiányzó diák akár videochaten is követheti a 
tanórákat.
Mennyi idő egy tankönyv vagy füzet élettarta-
ma? Ha nem is mindig szolgálnak tüzelőanyag-
ként a nyári tábortűzhöz, néha akarva-akaratla-
nul is eltűnik vagy megrongálódik egyik-másik 
nyomtatott formátumú dokumentum. Ráadásul 
ezek a füzetek előbb-utóbb betelnek, folyama-
tosan újakat kell venni, aztán gyűlnek otthon 
a haszontalan füzetek az évek során az egyre 
gyarapodó tankönyvekkel együtt. Egy digitális 
eszköz memóriája sem végtelen, de ezeket a 
problémákat ki lehetne küszöbölni vele.
Ezeknek a pozitívumoknak a nagy része idő-
megtakarítást is hozna magával, és valljuk be, 
az idő mindig kevés.

Most nézzük a negatívumokat. Kezdjük azzal, 
hogy egész nap egy képernyő előtt ülnénk. Ez 
a szemnek nem ígér túl sok jót, de még mindig 
ütemezhetjük az elektronikus eszközök hasz-
nálatát. Egyesek hiányolhatják azt a bizonyos 
"könyv-érzést", de ehhez idővel hozzá lehet 
szokni, vagy pótolni lehet saját könyvből törté-
nő szórakoztató olvasással. Akik meg szeretnek 
kézzel írni, megtehetik egy elektronikus felüle-
ten, gépelés helyett, akár külön erre kitalált ce-
ruzát használva. A rajzórát lehetne digitalizálni, 
megtartani hagyományosnak, vagy váltogatni a 
kettőt. Az anyagi gondokat sem hagyhatjuk ki, 
de hosszú távon lehet sokkal gazdaságosabb 
ez az elképzelés a hagyományos oktatásnál.
Az biztos, hogy ha (vagy amikor) ez a dolog 
megvalósul, diákoknak és tanároknak kell bizo-
nyos idő az alkalmazkodáshoz. A szokatlansága 
miatt nem érdemes idegenkedni tőle, a válto-
zás néha jót tesz. Azonban egyelőre az elektro-
nikus eszközök ilyen fokú használata a gimná-
ziumokban csak álom, aztán mindenki eldönti, 
hogy szép, vagy rémálom. 

Picciano Alisia (10.b)
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Fortocska (форточка) – ablakocska
A moszkvai metró

A moszkvai metró az orosz főváros 15 vonalból 
álló 346,2 km hosszú hálózata. Az első vonal 
átadására 1935. május 15-én került sor, 13 ál-
lomásával ez lett a Szovjetunió első metróvo-
nala.

Az 1870-es években kezdtek gondolkodni a 
megépítésén az 1863-ban megnyílt londoni 
metró mintájára. Azonban az orosz ortodox 
egyház ellenezte a kiépítést: a metróvonal za-
varta volna a szent helyeket, és érintette volna 
a Vörös teret is, ráadásul a terv ellen szóltak a 
nagyon magas kiadások (155 millió rubel) és a 
már meglévő lakóházak is. Ezen felül az első 
világháború, majd az orosz polgárháború is 
közbeszólt, így elnapolták az ötletet.

A lehetséges második világháború miatt a ki-
építésnél fontosnak tartották, hogy a háború 
ideje alatt óvóhelyként is használni lehessen az 
alagútrendszert; ez a moszkvai csata (1941 ok-
tóberétől 1942 januárjáig) alatt meg is történt. 
A háborút követő 5 évben azonban építették 
tovább, hiszen a pénzt a Szovjetunió talpra 

állítására fordították. Ezzel az 5 éves szünettel 
született meg az 5-ös vonal 1950. január 1-jén.
Az új vonalak új kinézeteket kaptak Nyikita 
Hruscsov idején a '60-as években, olcsón be-
szerezhető színes kerámia- és márványlapok-
kal. Ez azonban nem bizonyult hosszú távon 
jó döntésnek, mert a kerámialapok a metróko-
csik által okozott rezgések miatt veszélyesen 
hamar kezdtek lepotyogni a falakról. Mivel 
ezeket nem tudták mindig ugyanolyan színű 
és árnyalatú lapokkal helyettesíteni, ez a tarka 
mintázatú kinézetekbe torkollt. A takarékossá-
gi rendelet egészen a '70-es évekig érvényben 
volt, amikor szocreál stílusban kezdtek újra 
megállókat építeni.

Állítólag létezik egy titkos rendszer D-6 néven, 
amelyet a hidegháború idején vészhelyzeti 
evakuációra terveztek a hadsereg fennható-
sága alatt egy atomtámadásra. Tudomásunk 
szerint ennek több bejárata is van nyilvánosan 
elérhető helyeken, például az Orosz Állami 
Könyvtárban vagy a Moszkvai Állami Egyetem 
területén.
A metrónak mára már 232 megállója van, ami 
az említett hálózaton túl még további 50 km-t 
köt össze a körgyűrűkkel együtt (a titkos jára-
tot nem beszámítva). Az egyik legmélyebben 
lévő metrómegálló is itt található; egyben ez 
a legtöbbet használt metróhálózat Európában, 
lekörözve a londonit is, hiszen több mint 7 mil-
lió ember használja naponta.

Wernsdörfer Anna (9.a)
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arpadlapok@gmail.com. Írták, rajzolták, fényképezték: Andó Lujza, Fábos Liza, Földi Vencel, Gráf 
Norbert, Ilyés Margit, Imre Boglárka, Jánosi Panna, Kovács Nikolett, Kovács Orsolya, Megyeri Lili, 
Mikusik Borbála, Nagy Dorina, Ország Lili, Osztrovka Cintia, Paták Balázs, Picciano Alisia, Svarcz 
Enikő, Svarczné Micheller Erzsébet, Tóth Lea, Wernsdörfer Anna. Tördelés: Kutrovich Gergő (13.b). 
Felelős tanár: Koncz Levente. Nyomdai kivitelezés: Xilon Kft. Felelős vezető: Mórotz Kálmán. A 
címlapon: Január. Fotó: Tárnok Emese (13.a).



Condensed English
British humour – Why is it so special?

British humour is different from other countri-
es’ humour, because it is usually about an ab-
surd situation. It does not respect taboos, not 
even religion. Also, it can be based on puns. 
To tell a joke in English you are expected to 
use the present tenses.
One of my favourite English actors is Rowan 
Atkinson. He is 65 years old. He played in 
Blackadder, Rat Race, Love actually and many 
more films. He played the roles of Johnny Eng-
lish and Mr. Bean.

Mr. Bean had a TV series of short (about 20-mi-
nute) episodes and two full movies. There are 
tons of absurd and unexpected jokes in both. 
For example: He puts his head in a turkey be-

cause he has somehow lost his watch inside. 
Or: He blows up and pops a full vomit bag on 
the plane above the passenger in front of him. 
Rowan Atkinson also appears on stage and in 
films in the role of a priest on many occasions, 
making silly mistakes or saying outrageous 
things.
Hale and Place are two English actors. They 
have short clips of bizarre situations. For 
example: They are on the stage stroking a 
cat and they ask the audience if they would 
put a cat in a microwave. When the audience 
is outraged by the idea, they suddenly open 
the microwave behind them and take a bizarre 
looking plush cat out of it: its hair is rising up, 
its eyes are popping out and they say that they 
“microwaved it earlier because they would ne-
ver do it live on national television”.
These have been just two examples of the 
best performers from a culture of great hu-
mour. When one understands English humour, 
one does not only enjoy the fun but also learns 
to appreciate the limitless freedom that is in-
herent in the culture that is able to make fun of 
anything and everything without taboos.

Gráf Norbert (10.d)

8

vá
lo

g
at

ás

„Szili-kuckó helyett közösségi tér.” (Tejázó)

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

Aranyköpések
„A hal tehát egy pumpa, ezt jegyezzétek meg!” (Tarlós Péter)
„A hepatitis A-t rossz higiéniás körülmények között kaphatjuk el, ha például közvécék deszkáit 
körbenyalogatjuk.” (Kis Róbert)
„Úgy megtépem, hogy füstölni fog!” (Sziliné Dienes Irén)
„A Scooby-csapat is fejezze be a beszélgetést!” (Csányi Levente)
„Úgy mosolyogsz, mint farkas a nagymamára!” (Gärtner István)
„Már megint citerázik az idegszálaimmal!” (Jüling Erika)
„Csak azt szeretném mondani, hogy ha én jövök, akkor tudom, hogy én jövök!” (Blumenau-
Szabó Zsuzsanna)
(integráláskor) „Hülyét kapok már a plusz C-ktől.” (Koncz Levente)
„Nagyon rossz kutya vagy.” (Molnárné Vámos Katalin)
„Valakinek csörög a tüdeje?” (Kovácsik Antal)
(furcsa hangokat hallat a diák) „Kösz, hogy ezt abbahagyod, de kérés nélkül, légyszíves!” (Tarlós 
Péter)
„Márkocska ugye nem a biológiával akar foglalkozni?!” (Sziliné Dienes Irén)
„Deus ex machina. Ez nem erotika, hanem isteni beavatkozás!” (Kőváriné dr. Fülöp Katalin)
„Nehogy megint az legyen az internettel, mint az oroszoknál. Tudják: internyet…” (Czinki József)
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Viccek
Tegnapelőtt éjjel a szomszéd háztetőjén egy 
bagoly huhogott. Visszahuhogtam, majd ő is 
válaszolt! Tegnap éjjel én huhogtam először, 
majd ő válaszolt rá! Ma este lelkesen kérdezte 
a szomszédom, hogy tudom-e, hogy bagoly 
van a tetőmön, szokott neki is huhogni, és vá-
laszt is kap rá!

A kisfiút az anyja az iskola kapujában várj az 
első nap végén.
– Na mit tanultatok? – kérdezi tőle.
– Képzeld, anya, ma megtanultam írni! – feleli 
a kisfiú büszkén.
– Igen? Egyetlen nap alatt? És mit írtál?
– Azt nem tudom, mert olvasni még nem ta-
nultam meg.

A vasutas család gyermeke először megy isko-
lába. Hazaérve csalódottan kifakad:
– Az egész egy átverés. Az ajtóra ki volt írva, 
hogy első osztály, de bent minden csak fapa-
dos!

Pistike dobol a padon óra alatt. A tanítónéni 
megkérdezi:
– Miért dobolsz, Pistike?
– Elijesztem az oroszlánokat.
– De hiszen itt nincs is oroszlán!
– Na látja!

Nagypapa mesél az unokáknak egy régi vadá-
szatról:
– És képzeljétek, akkor egyszer csak ott állt ve-
lem szemben húsz éhes kannibál...
– De Nagypapa, ezt két éve még úgy mesél-
ted, hogy csak tíz kannibál volt!
– Mert akkor még kicsik voltatok, és nem 
mondhattam el a teljes igazságot.

Az orvos lakásán csörög a telefon. A doktort a 
barátai bridzselni hívják.
– Szívecském – mondja a feleségének –, sür-
gősen be kell mennem a kórházba.
– Valami komoly eset?
– Azt hiszem, igen. Három orvos már ott van.

Az új teremőr az első munkanapja végén jelen-
tést tesz a főnökének:
– Elégedett lehet velem, uram, ma két Picas-
sot és egy Rembrandtot is sikerült eladnom!

Az állatkereskedésben valaki egy papagájpárt 
vásárol.
– És tessék mondani – kérdi a vevő a kereske-
dőt –, azt honnét lehet tudni, hogy melyik a 
férfi és melyik a nő?
– Onnan, hogy amikor kukacokat ad nekik, 
akkor a férfikukacot a női papagáj eszi, a női 
kukacot meg a férfipapagáj.
– És azt honnan lehet tudni, hogy a kukacok 
közül melyik milyen nemű?
– Hát azt a kukacárustól kérdezze!

Az étteremben a pincértanuló egy egész ma-
lacsültet szolgál fel a vendégnek. A főpincér 
figyeli, és nincs vele megelégedve:
– Legközelebb, ha ilyen ételt tálal, legyen 
szíves a fülébe egy kis petrezselymet tenni, a 
szájába pedig citromkarikát. A farkára külön 
kössön egy arany szalagot. Megértette?
– Hogyne, uram! De nem leszek úgy röhejes?

Tegnap a szomszéd megkérdezte, hogy hasz-
nálhatja-e a porszívómat. Mondtam neki, hogy 
persze, csak ne vigye ki a lakásomból.

– Hogy lehet megkü-
lönböztetni az orosz-
lánt a zsiráftól?
– ??
– Egymás mellé állí-
tod őket, és amelyik az 
oroszlán mellett van, az 
a zsiráf!

Nyelvi sarok
A new barber nicked a customer badly in 
giving him a shave. Hoping to restore the 
man's feeling of well-being he asked solici-
tously:
"Do you want your head wrapped in a hot 
towel?"
"No thanks," said the customer. "I'll carry it 
home under my arm."

„Érdekesebb udvarral.” (Kazuya)



Ifjú tehetségek
Császár Adrienn

Ebben a számban egy kiváló légtornásszal, 
Császár Adrienn-nel (11.a) beszélgettem. 
Adri magáénak tudhat egy Európa-bajnok-
ságon szerzett 2. és 3. helyet, illetve még egy 
világbajnoki 3. helyet is.

– Hogyan választottad ezt a sportot?
– Évekig versenyszerűen szinkronúsztam, aztán 
azt abba kellett hagynom, de a sportolással 
nem akartam felhagyni. Mindenképpen női-
eset szerettem volna, olyat, aminek köze van 
a tornához, de extrémebb. A féltestvérem a 
Cirque du Soleil-ban, Amerikában dolgozott. 
Amikor kint jártam nála, akkor volt neki otthon 
egy 8 méteres silk-je, aminek a felét nekem 
adta, mert nem volt elég nagy a silk-hez a la-
kásának a belmagassága. Innen kezdődött ez 
az egész. Elkezdtem stúdiót keresni. Találtam. 
Először a rúdtáncot néztem meg, de az annyi-
ra nem jött be, és ezután kezdtem el karikázni.

– Hetente hány edzésed van?
– Igazából azért szeretem ezt csinálni, mert 
minden nap lehet edzeni, én dönthetem el, 
mikor megyek. Egy nap több edzésre is me-
hetek. De álltalába heti háromszor-négyszer 
szoktam menni.
– Milyen egy edzés? Hogyan épül fel?
– Bemelegítünk, utána nézünk videókat az 
interneten arról, hogy milyen koreográfiákat, 
elemeket, összekötéseket szeretnénk megcsi-
nálni. Ezekben segítenek ott az edzők, vagy 
ők javasolnak nekünk elemeket. Többnyire a 
gyakorlataimat egyedül csináltam meg és csi-
nálom most is. Amikor elkezdtem, egy év alatt 
megtanították az alapokat. Most már a videók, 
egyéni ötletek alapján edzem a duótársam-
mal. Mivel elég régóta járok ide, előfordult 
már, hogy helyettesítettem a kisebbeknél. Azt 
is nagyon szeretem csinálni, és a visszajelzések 
alapján jól is csinálom.

– Duóban vagy egyénileg jobb versenyezni?
– Én jobban szeretem a duót, mert sokkal vic-
cesebb és sokkal több lehetőség van. Olyan 
elemeket is meg tudunk csinálni, amiket egyé-
nileg nem tudnék megvalósítani. Szerintem 
jobban is néz ki, ha egy karikán ketten vannak.

– Mostanában is jársz még versenyekre?
– Nem. Most már kevésbé szeretem a verse-
nyeket, inkább csak fellépésekre járok. Volt 
egy időszak, amikor nagyon kevés ellenfelünk 
volt, mivel csak kisebbek indultak. Ezek után 
már nem volt kedvem annyira menni. Nem 
szerettem volna elvenni a lehetőséget a studi-
ótársaktól, akik most kezdték. Ezután kaptunk 
fellépési lehetőséget. Például többször fellép-
tem a Pole Theatre Hungary-n vagy az iskolai 
szalagavatón.

– Kinek ajánlanád ezt a sportot?
– Olyan valakinek, aki nem fél a magasságtól, 
szereti a kihívásokat, hajlékony, és nem töri le 
egy kis izommunka sem.
– Köszönöm az interjút és további sok sikert 
kívánok!

Lili
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„Legyen a kémia fakultatív.” (Mézeskeksz)
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„A lambéria és a PVC-padlók kicserélesével.” (Theodora)

Nyílt nap
Elkezdődött a felvételi eljárás, de csak április 
végén derül ki, hogy kik lesznek az új gólyá-
ink. Hagyományosan novemberben tartjuk 
a nyílt napunkat, akkora érdeklődés mellett, 
hogy a rendelkezésre álló majdnem 500 férő-
hely néhány óra alatt betelik. A nyílt nap után 
visszajelzéseket kértünk a látogatóktól, most 
ezekből szeretnénk megosztani egy rövid vá-
logatást.

Mint volt Árpádos diák, hatalmas örömmel töl-
tött el, hogy gyermekem ma ugyanolyan csillogó 
szemmel jött ki az Árpádból mint ahogyan én anno, 
sok-sok évvel ez előtt. A diákok, akik részt vettek a 
mai nyílt nap szervezésében és lebonyolításában, 
nagyon segítőkészek voltak, és ők is nagyon pozitív 
véleményt osztottak meg az iskoláról.

Nagyon tetszett, hogy a vendég gyerekek is jelent-
keztek és megoldhatták a feladatokat. Úgy érez-
hették, hogy máris részesei az iskolának, órának, 
bátrak voltak. Köszönjük a lehetőséget!

Fantasztikus szervezés, apró részletekre is figyeltek, 
gördülékeny, mozgalmas nap volt, magas színvo-
nalon. Profi!

Az iskolabejárásra a regisztráció érdekes mód egy 
perc alatt betelt mindkét időpontra.

A regisztrációnál már probléma volt, fel sem aján-
lotta a helyfoglalást a reggeli vagy a 4. óra utáni lá-
togatásra. A regisztráció első 5 percében már nem 
volt elérhető több óra, amit előre kijegyzeteltem.

Ennyire flott, figyelmes, kedves szervezést még 
egyetlen nyílt napon sem tapasztaltam. A "menet-
levél" minden részletre kitér. Nagyon nagy mérték-
ben megkönnyíti a látogatók életét. A gyerekek 
kedvesek, segítőkészek és kommunikatívak voltak. 
Le a kalappal Önök előtt! 

Jó lett volna tudni, melyik tanár tartja az adott órát, 
nem csak a leendő osztályfőnököknél. De minden 
tetszett egyébként, jól meg volt szervezve, és na-
gyon pozitív képet adott az iskoláról.

Gratulálok a professzionális szervezéshez, az egész 
nyílt nap nagyon pozitív benyomást tett ránk. A 
regisztráció, a ruhatár lehetőség, a kedves eligazí-
tó diákok igazán átgondolt felkészülésre vallanak. 
Különösen tetszett a látogatható órák nagy meny-
nyisége és a széles merítési lehetőség, azért pedig 

külön köszönet, hogy a választásnál feltüntették a 
leendő osztályfőnököket. Szuper volt minden!

Az útbaigazító gyerekek kivételesen kedvesek vol-
tak mindenhol.

Több diákkal szóba elegyedtünk a látogatás során. 
Mindenki kedves, udvarias és segítőkész volt!

A diákok nagyon udvariasak, segítőkészek voltak, 
nemcsak a Diáktanács tagjai, hanem azok a tanulók 
is, akikkel a folyosókon találkoztunk.

Látszott, hogy az iskolában a tanár-diák kapcsolat 
nagyon jó. A diákok nagyon kedvesek, segítőké-
szek. A regisztrációnál kapott térkép nagy segítség 
volt. Az iskola nagyon tiszta volt.

Sajnos az iskolabejáró séta (reggeli) eléggé elhúzó-
dott, ezért éppen, hogy csak beestünk az első órá-
ra. Másik észrevételem, hogy számomra az ideális 
bemutató óra az, amikor minden ugyanúgy zajlik, 
mint a látogatók nélküli órákon. A két meglátoga-
tott óra közül ez az egyiken teljesen így történt, a 
másik órán sajnos nem.

Nagyon örülök, hogy láthattam egy kiemelkedően 
jó iskolát, minden amellett szólt, hogy az Árpád 
legyen az "álomiskolánk"! A gyerekek, a taná-
rok, a hangulat, a szervezettség, a meglátogatott 
órák, a folyosói plakátok, (a mosdók is) abszolút 
rendben voltak, gratulálok az iskola vezetésének! 
Külön öröm volt látni a fizikaórai kisérleteket és a 
rengeteg szemléltetőeszközt, amit használnak is 
az órákon. Nagyon köszönjük a lehetőséget, hogy 
beleláthattunk egy napjukba!
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„Fél kilences iskolakezdéssel.” (Nem árulom el)
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Berlini utazás
Utunk a Liszt Ferenc repülőtéren kezdődött 
reggel 07:15-kor. Másfél óra repülés után 
megérkeztünk az EasyJet járatával Berlinbe, 
majd megkezdtük a város felfedezését.
Elsőként a Kurfürstendammon található 
Gedächtnisskirche-t, azaz a "lyukastemplo-
mot" tekintettük meg, mely nem lett felújítva, 
hogy mindig emlékeztesse az embereket 
a háború okozta veszteségekre. Majd este 
felülről néztük meg a kivilágított várost a Fern-
sehturmból.

Második nap sétáltunk a legtöbbet: a Bran-
denburgi kaputól az Unter den Lindenen át, 
míg aztán eljutottunk a Reichstagig is. Kalan-
dos volt a bejutás, mert az egyik társunknál 
bevallottan volt egy zsebkés, amit az átvizsgá-
lás után természetesen elvettek, de plusz még 
egy kis elbeszélgetésre be kellett mennie az 
egyik kísérő tanárunkkal egy irodába. Itt el-
magyarázták neki, hogy egy ilyen kés birtok-
lása nagykorúak esetében Németországban 
büntetendő. Természetesen semmi rossz szán-
déka nem volt a kés birtoklásával, csak prak-
tikus okokból hozta el az  útra, és a szálláson 
elfelejtette a táskából kipakolni. Ezt megér-
tette a biztonságis fiatalember is, és utunkra 
engedett. Ezután feljutottunk egészen a par-
lament kupolájába. Föntről káprázatos volt a 
kivilágított város.

A következő napon Németország törté-
nelmébe nyertünk betekintést. A berlini fal 
maradványait és a falon átszökni próbáló áldo-
zatoknak állított emlékművet néztük meg. Ezek 
után más perspektívából kaptunk képet a falról 
105 modern graffiti által. A DDR Museum kiál-
lításának megtekintése után a Hitlerbunkerhez 
is ellátogattunk. Az estét a Potsdamer Platz 
kivilágított épületei mellett zártuk: ez egy hi-
hetetlenül modern üzleti negyeddé vált, ahol 
rengeteg különleges étterem és üzlet épült. 
Itt a napot egy különleges, háromöntetes, pil-
lecukros McFlurry-vel koronáztuk meg.

A szombati napunkat Potsdamban töltöttük. 
Először a mesés Sanssouci kastélyt, majd a 
Cecilienhofot tekintettük meg audioguide 
segítségével. Nagyon sok érdekes információt 
kaprunk a kísérő szövegben, és parádés volt a 
kastély belső berendezése is. Berlinbe a piros-
sárga S-Bahn, azaz HÉV vitt minket vissza. A 
délután pedig már szuvenírek vásárlással telt 
az Alexander Platzon.
Utolsó délelőttünket a Deutsches Historisch-
es Museumban töltöttük, ahol legnagyobb 
meglepetésünkre egy magyar múzeumi al-
kalmazottal is találkoztunk. 
A szállásunk közlekedés szempontjából jó 
helyen feküdt, emellett kiemelkedően igé-
nyes és tiszta volt. Itt bőséges reggeli állt ren-
delkezésünkre, azonban ebédről és vacsoráról 
magunknak kellett gondoskodnunk, így sok új 
éttermet fedeztünk fel. 
A kiváló szervezésért köszönettel tartozunk 
Csonka tanárnőnek (aki nagyban gazdagította 
történelmi tudásunkat is), Csorba tanárnőnek 
és Hantos tanárnőnek!

Liza és Cinti (11.c)
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„Rakjunk zenét a folyosóra.” (Mézi)

Amfi Kupa
Amikor ötödikes és hatodikos korunkban mi vol-
tunk azok, akik megizzadtunk a versenyfelada-
tokkal, még nem gondoltunk arra, hogy egyszer 
majd mi leszünk azok is, akik megszervezik az 
Amfiteátrum Kupát. Mióta viszont Árpádosok 
vagyunk, ez a verseny részévé vált az életünknek. 
Ezért nagyon izgatottak voltunk, amikor tavaly év 
végén Besnyőné Titter Beáta tanárnő kihirdette, 
hogy kik lesznek a verseny főszervezői. A kivá-
lasztottak Mészáros Eszter, Rassai Erik és jóma-
gam lettünk.

Mint minden főszervező, szeptembertől mi is 
szembe találtuk magunkat a feladatáradattal. 
Logó készítése, szponzorok megkeresése, szü-
lők tájékoztatása, regisztráció előkészítése, és 
még hosszan sorolhatnánk.
Néhány osztálynak már tele volt velünk a hóci-
pője, amikor minden harmadik nap beállítottunk 
hozzájuk a pólórendelések, a támogatások be-
gyűjtése, vagy a vállalt feladataik teljesítése mi-
att. De a tanáraink sem jártak jobban. Ugyanis a 
matematikatanáriban egyre gyakrabban túrtuk 
ki őket az asztalaiktól és a számítógépeiktől.

A verseny előtti héten már nem csak a főszer-
vező tanárok és diákok, hanem az egész 11.b 
osztály azért dolgozott, hogy a 26. Amfiteátrum 
Kupa igazán szuper legyen. 
Aztán elérkezett a nagy nap. Addigra a gimnázi-
um raktárába már nem lehetett belépni a több 
bevásárlókocsinyi szendvicshozzávalótól és az 

ásványvíztől. Reggelre a matematikatanári is 
megtelt a diákok által sütött finomabbnál fino-
mabb süteményekkel.
A verseny előtt még olyan sokan regisztráltak, 
hogy a feladatlapok kiosztását csak 20 perc ké-
séssel sikerült elkezdenünk. A hagyományokhoz 
illően délután számos program várta a verseny-
zőket, köztük tanáraink bemutatói és Igazgató úr 
elmaradhatatlan matematikai fejtörői.
Mivel Besnyőné Titter 
Beáta utolsó alkalom-
mal volt főszervező ta-
nár, ezért a tiszteletére 
meghívtunk minden 
eddigi főszervezőt. 
Nagy élmény volt ta-
lálkozni köztük az ötlet- 
adók egyikével és az 
elmúlt 25 év számos 
Amfis diákjával.
Bár az utolsó hét haj-
tása kiszívta minden 
energiánkat, a verseny-
zők lelkesedése és a díjazottak öröme kárpótolt 
bennünket a fáradtságunkért. Ami pedig szintén 
sokat jelentett a számunkra, hogy a szervezés két 
és fél hónapja alatt gyakran éreztük azt, hogy a 
tanáraink szinte partnerként tekintenek ránk. 

Biztosak vagyunk benne, hogy soha nem fogjuk 
elfeledni ezeket a napokat. Hadd mondjunk hát 
köszönetet tanárainknak, diáktársainknak, és a 
gimnázium minden dolgozójának azért, hogy 
segítségükkel sikeresen rendezhettük meg a 26. 
Amfiteátrum Kupát.

Andó Lujza (11.b)



Szalagavató 2019
A tizenkettedikeseknek mindig a szalagavató 
az egyik legmeghatározóbb élményük az utol-
só évükben. A fiúk és a lányok egyaránt szeret-
nék felejthetetlenné tenni ezt a napot.

Ez velünk sem volt 
másképp, ezért szep-
temberben hatalmas 
izgalommal ugrottunk 
fejest a keringőpró-
bákba. Hamar kide-
rült, hogy keringőzni 
nem is olyan egysze-
rű, és nem csak arról 
szól az egész, hogy 
"egy-két-há"-ra lé-
pegetsz, de a végére 
mindenki elsajátította 
a mozdulatokat. En-

nek érdekében hóban, fagyban, ónos esőben 
és mínuszokban ott voltunk pénteken a hete-
dik órában az udvaron, és néha még az alsóbb 
évesek is csatlakoztak hozzánk (miközben a 
saját szalagavatójukról álmodoztak). Annak el-
lenére, hogy jelmez nélkül táncoltunk, már a 
próbák alatt láttuk, mennyire látványos és szép 
lesz a koreográfia, ha összeáll az egész. 

Az osztálytáncunkat Liló és Reni tanította be 
nekünk – talán ezért volt mindenkinek ennyire 
különleges. Nem csak a jó hangulat és a sok 
nevetés miatt szerettük a közös próbákat, ha-
nem a zeneválasztás miatt is – ki ne perdülne 
táncra szerdán második órában tesi helyett a 
Boney M slágereire? A koreográfiát annyira 
megtanultuk, hogy álmunkból felkeltve is el 
tudtuk volna táncolni a szalagavató előtti hé-
ten (és amúgy még most is). És bár a lányok-
nak hatalmas élmény a báli ruhákban táncolni, 
nekünk az este ezen része túlszárnyalta a ke-
ringőt. A felkészülés csúcspontjaként minden-

képp a főpróbát kell megemlíteni, amikor az 
egész osztály hatalmas lelkesedéssel táncolt, 
amit csak élesben tudtunk felülmúlni, amikor 
mindenkiben túltengett az adrenalin.

A szalagavató névadója, a szalagtűzés az este 
és a próbák csak nagyon kicsi részét tette ki 
(ironikusan). De annál lényegesebb ez az 
esemény, ezért kulcsfontosságú volt, hogy 
mindent pontosan elpróbáljunk. Csupán egy 
alkalomra volt szükségünk a bevonulás be- 
gyakorlásához, de valahogy mindenki ennél 
a résznél izgult a legjobban. Hiszen ez a vég-
zősök életében egy korszak végét jelenti. Mi 
személy szerint remegve álltunk az osztályfő-
nök elé, aki megnyugtató mosollyal tűzte fel 
ránk a búcsúzás szalagját. Idén Gyimesi Róbert 
igazgató úr is egy különleges szalagot kapott, 
mert ahogy nekünk, neki is ez az utolsó éve az 
Árpádban. 

Az előkészületek szerves részét képezte a 
ruhakeresés (ez ugye főleg a lányoknak kér-
dés), ami egy elég bonyolult feladat. A Teréz 
körúton százával találni kölcsönzőket, való-
színűsíthetően minden árpádos lány megfor-
dult emiatt a környéken. Nem telt el izgalom-
mentesen ezért a főpróba sem, több lánynak 
akadtak problémái a ruhájával, de szerencsére 
ezeket többé-kevésbé sikerült megoldani, így 
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mindenki színpadra tudott állni. Mire visszaér-
tünk a helyszínre, mindenkinek elkészült a haja 
és a sminkje, készen az estére, kiegészítve a 
gyönyörű ruhákat.

A Nagy Nap reggel próbákkal telt, majd dél-
után 5-re érkeztünk vissza, és elkezdődött 
a várva-várt szalagavató. Elsőként a szalag-
tűzésre került sor. Amikor felcsendült a Return 
to Innocence, mindenkinek görcsbe rándult 
a gyomra az izgalomtól, így vonultunk be az 
osztályfőnökeink vezetésével. Hatalmas él-
mény volt végignézni a barátainkat, miközben 
szalagot kaptak, majd nekünk is feltűzte eze-
ket Lienhardt tanárnő. Ezután átöltöztünk az 
osztálytáncokhoz: van, aki bőrgatyát, van, aki 
pedig fűszoknyát húzott. A mi táncunk retro 
hangulatot idézett meg, a dések flamencot 
táncoltak, a C osztály egy sakkmeccset játszott 
le, a bések pedig megmutatták, hogy milyen, 
ha a vikingek összetalálkoznak egy afrikai törzs- 
zsel.

Majd a keringő következett, tele forgásokkal, 
emelésekkel, látványos térformákkal. Persze 
nem csak ez volt az oka annak, hogy minden 
szülő "el volt ájulva", hiszen a látvány mel-
let nem törpült el a tánc érzelmi töltete sem. 
Sokak elmondása alapján nagyon szép este 
volt, de még jobban megerősített minket eb-
ben egy-egy tanárunk mosolyának látványa 
a lelátóról. A keringő után a hozzátartozóink 
csatlakoztak hozzánk, a tánctéren, a fiúk meg-
táncoltatták az anyukájukat, a lányokat pedig 

az apukájuk kérte föl. Később az afterparty 
sem maradhatott ki az esténkből. Mindenki 
szuperül érezte magát, hiszen ez volt az első 
alkalom, hogy a teljes évfolyam együtt bulizik. 
Így ez tökéletes lezárása volt a napnak. 
Végső soron igaz, hogy a szalagavató az egyik 
legfontosabb élmény ebben az évben, nekünk 
is csodálatos volt ezt átélni. Felbecsülhetet-
len volt látni a mosolyt a családunk, a szüle-
ink, a barátaink és tanáraink arcán egész este. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni minden 
szervező tanárnak és az alsóbbéveseknek a 
szervezést, amellyel lehetővé tették, hogy a 
szalagavató örökre az egyik legkedvesebb 
emlékünk maradjon a gimiből. Szerintünk az 
egész évfolyam nevében mondhatom, hogy 
semmiért sem cserélnénk el.

Végezetül fogadjatok el tőlünk néhány jótaná-
csot, amiket nekünk hasznos lett volna tudni a 
szalagavató előtt:
1. Időben kezdjétek el a párválasztást! 
(Aki-kapja-marja alapon működik.)
2. Ellenőrizzétek a ruhátokat, mielőtt elhoz-
zátok a szalonból! (Mivel nem túl kellemes 
élmény, mikor egy másik ruhát találsz a zacs-
kóban...)
3. Ha megvan a ruha, figyeljetek, hogy ne 
akadjatok bele semmibe! (Elég kellemetlen, 
ha ott kell megvarrni a ruhát a rajta tátongó 
hatalmas lyuk miatt.)
4. Hasznos lehet, ha gyakoroljátok a befűzést 
egymáson. (Ez majd este nagyban megköny-
nyíti a dolgotokat.)
5. Sokkal egyszerűbb, ha a hajatokat és a smin-
keteket egymásra bízzátok, így olcsóbb és 
sokkal élvezetesebb is. (De ha ez nem megy, 
hívjátok Lilót!)
+1. Csak élvezzétek! (Ha elszakad, elszakad... 
Ha lecsúszik, lecsúszik... Az élmény a fontos!)

Bori, Liló (12.a)
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   Árpád Galéria

 

Az Árpád Média fotós workshopján részt vett diákjaink vizs-
gamunkáiból válogattunk. A zsűri 1-10-ig pontozott a gyanúsan gyengétől 
az eszméletlen erősig, Az értékelés végén a legjobbak Árpád Médiássá váltak, és már idén 
igyekszünk őket iskolai feladatokkal is ellátni. Ezen az oldalon az ő munkáikat láthatjátok.
A fotós vizsga feladata: "Szemben" címmel 5-6 képből álló fotósorozat beküldése volt, melynek témája a 
tükörképek, tükröződések megjelenítése különféle kreatív formában.
A videóvágás vizsga feladata: Egy minimum másfél perc hosszúságú kisfilm készítése bármilyen témában.

Svarczné Micheller Erzsébet

Dovala Dominik (9.d)

Vida Virág (8.b)

Robert Amelie (8.b)

Nagy Csongor (7.b)

Tilki Botond (7.a)

Rassai Amanda (8.b)

Nagy Csongor (7.b)

Kovács Dóra (8.b)

Robert Amelie (8.b)


