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A kínos helyzetek fölszámolásnak      
néhány módja

A kínos helyzetek azért fájdalmasak, mert 
az ember bennük van. Tudnánk csak hátrál-
ni egy lépést, és onnan tekinteni a prob-
lémára, máris oldódna a feszültség! 
Figyelemre méltó az, ahogyan a kisfiam a 
válsághelyzeteket kezeli. A gyermek – u-
gyan csak kétéves – máris változatos eszköz-
tárral rendelkezik a problémakezeléshez. 
Mondhatni, már története van abban, ho-
gyan emelkedjék a nehéz helyzetek fölé.
Avval kezdte, hogy a számára kellemetlen 
pillanatokban (hajmosás, lomha szülői 
kiszolgálás, stb... miatt) elkezdett üvölteni. 
A stratégia lényege az, hogy vagy annyira 
megsajnáljuk őt a nyilvánvaló szenvedé-
séért, hogy fölhagyunk a neki nem tetsző 
kezdeményezéseinkkel (orvosság beadása, 
a vízcsap megközelítésének tiltása, stb...); 
vagy hogy annyira idegesítsen minket a 
süvöltésével, hogy bármi inkább elfogad-
ható legyen a csendért cserébe.
Az idegrendszer érésével azonban ki-
finomultabb eljárásokra lelt a gyerme-
künk. Rátalált két lefegyverző varázsszóra 
(megfelelő hanglejtéssel!): Amikor neki 
nem vonzó lehetőséget indítványoztunk 
(adja vissza a bátyjától elcsent ollót, vagy 
ideje utánanézni a pelenkázásnak, stb...), 
akkor komolyan közölte: „Később!”. Vi-
szont ha olyasmit kívánt, ami az ellenállá-
sunkba ütközött (szívesen kiborítaná heted-
szer is a gombos dobozt), akkor ügyesen 
vetette be meggyőzően, hogy „Picikét!”.
A kisgyermeki szokások már múlóban van-
nak. Új válságkezelési ötlete az, hogy hall-
gat. Pontosabban teszi, amit eddig, foly-
tatja, amit a szülői szeretettől vezérelve 
kifogásoltunk. Olyan, mintha nem hallaná 
meg a kérésünket, figyelmeztetésünket, 
feddésünket. Van benne tartás. A hallgatás 
előkelő várába húzódik a kellemetlenkedő 
külvilág ellen. 

Amikor azonban elmélyül a válság, akkor 
újszerű módszerhez folyamodik. Szerepet 
vált, tettesből megnyugtató védelmezővé 
kíván előlépni. Éppen csak hallom a másik 
szobából, hogy a kisfiú ténykedése nyomán 
összetörhetett egy váza, kiborulhatott egy 
zavarba ejtően sok apróságot tartalmazó 
doboz, és még kiömlő folyadék toccsa-
nására is figyelmes lehettem, amikor a 
fiam föltűnik az ajtóban, és a tett helyszínét 
(feszülten) fölmérni igyekvő édesanyjáról 
közli velem, hogy „a mama szomorú”. 
Úgy tűnik, hogy a gyermeknek homályos 
és érthetetlen az, hogy a mamája miért 
ingerült, de a tanácstalanságnál erősebb 
benne a lovagias késztetés – siet puszit 
adni az édesanyjának. 
A kínos helyzetek erejét gyöngíti az, ha új 
környezetbe álmodjuk őket. Képzeljük csak 
el, mennyire hatásos volna, ha a gimnázium-
ban válsághelyzetben valaki a kisfiam mód-
szereivel élne:
Jánost felelni hívja ki a tanára a második 
világháború előzményeiből, mire a diák 
(bosszúsága és ellenérzése jeléül) hevesen 
ordibálni kezd, lehetőleg a földre vetve 
magát. 
Az osztályfőnök a kiránduláson nem haj-
landó este sörözni engedni a (nagykorú) 
tanítványait, mire ők bólogatva kérlelik: 
„Picikét!”
A diákokat a megértés vágya túlságosan 
sok kérdésre sarkallja a tananyagról, ezért a 
tanár a hallgatás magányába menekül. 
Vagy Géza úgy érzi, hogy az elvtelen 
puskázása miatt talán túlságosan bősz lett 
a tanára, ezért siet neki puszit adni...
Ki tudná komolyan venni ezeket a kísér-
leteket? A válságot új közegbe helyezni – 
ez mindig a derűnek nyit kaput.

Simon Péter
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A hónap kérdése: Ha egy emléket tarthatnál meg az életből, mi lenne az?

A hónap fotói
Anno

Fotók: Fortepan
Ebbe a rovatba is küldhettek különleges, érdekes, szép fotókat!

KÉP-MÁS
A decemberi számban megjelent képünkön konyhapultra szórt 
só látható.

Hát ez mi lehet?

fotó: Terjék Dóra (13.a)

KI EZ?
Az előző számban Belley Kinga tanárnő gyermekkori fotóját 
láthattátok.

Hát ezen a képen ki lehet?

1939 1949

1958 1975

http://www.fortepan.hu/%3Ftags%3D%26view%3Dquery%26lang%3Dhu%26q%3D%25C3%25A1rp%25C3%25A1d%2Bgimn%25C3%25A1zium%26x%3D8%26y%3D10
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Kérdezd másként

Jász Borbála tanárnő
– Hol született a tanárnő?
– Budapesten születtem, de egészen egye-
temista koromig Zalaegerszegen éltem. 
Nagyon szeretem Zalát, Göcsejt, mindig az 
marad számomra az otthon, Budapest csak az 
itthon.

– Hogyan és mikor került fel Budapestre?
– Zalaegerszegről a fiatalok főként Pécsre vagy 
Budapestre járnak egyetemre, így én is az 
ELTE Bölcsészettudományi Karára szerettem 
volna jelentkezni. Ekkor jöttek a gimnáziumba 
a Pázmányról tájékoztatót tartani, s nagyon 
szimpatikus lett a városon kívüli kampusz, a 
szép környezet. Így Piliscsabára jártam egye-
temre, három évig laktam ott kollégiumban, 
majd Budapestre költöztem. 
– Mikor döntötte el, hogy tanári pályára lép? 
Miért?
– A családunkban sok a pedagógus, nagy-
mamám óvónő volt, édesapám középiskolai és 
főiskolai tanár, az ő testvérei is gimnáziumban 
tanítanak. Nagyon jó volt a filozófia évfoly-
amunk az egyetemen, életre szóló barátságok, 
sőt, házasságok is köttettek. Az egyetemen 
lehetőségünk volt a pedagógia elvégzésére, 
és a társaság miatt jó buli volt; egymáson 
gyakoroltunk, megosztottuk a tapasztalatokat 
és rengeteget nevettünk, de valójában soha 
nem is gondoltam rá, hogy tanítani fogok, 
pláne nem filozófiát (nevet). Az egyik forduló-
pont az volt, mikor az egyetemi csoporttal 
eljöttünk Simon Péter tanár úr egy etika óráját 

megnézni. Ekkor már tudtam, hogy az Árpád 
Gimnáziumban szeretném a tanítási gyakorla-
tomat végezni, amire szerencsére lehetőség is 
adódott.

– Mióta vonzza a filozófia tudománya?
– Sokáig nem tudtam, mit is szeretnék kezdeni 
az életemmel. Abban a szerencsés helyzetben 
voltam, hogy a szüleim megengedték, hogy 
olyan szakot válasszak, amilyet szeretnék. Volt 
filozófus a tágabb családban, a bácsikám, s az 
ő felesége művészettörténész. Nagyon tisz-
teltem őket már akkor is, mert olyan értékren-
det képviselnek mind tudományosan, mint 
emberileg, ami példamutató. Adott volt tehát, 
hogy filozófiát és művészettörténetet tanuljak. 
Titkos vágyam természetesen nekem is volt: 
csillagász szerettem volna lenni. Sajnos nem 
ment olyan jól a fizika, sőt, a fizikus-csillagász 
osztályfőnökömmel vérre menő csatákat vív-
tunk az órán például Isten létezéséről, az erő 
természetéről. Később rájöttem, hogy az én 
kérdéseim tulajdonképpen nem fizikaiak, 
hanem filozófiaiak voltak.
– Ha találkozhatna egy filozófussal, legyen az 
elő vagy holt, ki lenne az, s miről társalog-
nának?
– Nehéz választás lenne. Az egyik Friedrich 
Nietzsche, akivel szívesen beszélgetnék a 
nihilizmusról, a művészetfelfogásáról, az igazi 
értékekről. Legszívesebben talán Gottfried 

Wilhelm Leibniz-cel találkoznék, aki igazi poli-
hisztor volt: jogász, diplomata, történész, fizi-
kus, filozófus és matematikus. A ma használa-
tos matematikai jelek közül sokat ő vezetett be 
(például egyenlőségjelet), ezen kívül a diffe-
renciál- és integrálszámítást kötjük a nevéhez. 
– Tudomásom szerint tanárnő a BME doktori 
iskolájának hallgatója. Mi a kutatási terüle-
te, mivel foglalkozik? Hogyan tudja össze-
kapcsolni a filozófiával a másik szakját, a 
művészettörténetet?
– A BME Tudományfilozófia és Tudomány-
történet Doktori Iskolájának vagyok a hall-
gatója. Már az egyetemen arra vágytam, 
hogy a filozófiát és az építészetet, amire a 
művészettörténeten belül szakosodtam, 
valamilyen módon össze tudjam kapcsolni. 
Erre akkor még nem volt lehetőség, de ebbe 
az interdiszciplináris doktori iskolába már így 
jelentkeztem. Kutatási témám az 1920-as évek 
építészete, eszmetörténete és ennek kapcso-
lata a korabeli tudományfilozófiával. A filozó-
fiát és építészetet az egyetemi kurzusaimon is 
összekapcsolom. A legnagyobb élmény, mikor 
régi árpádosok tűnnek fel az egyetemi padok-
ban, s büszkén állíthatom, mindig nagyon 
szépen teljesítik a követelményeket.
– Mivel tölti tanárnő a szabadidejét?
– A gimnáziumi tanítás és az egyetem mel-
lett sajnos nem sok szabadidő marad, de 
azt igyekszem aktívan kihasználni. Szeretek 
múzeumba, színházba járni, sétálni a város-
ban és a természetben, hazautazni Zalába, 
és a hegyen tenni-venni, kutyázni, lovagolni. 
Ezen kívül nagyon szeretek krimiket olvasni 
és televízióban nézni, kedvencem Poirot, Miss 
Marple, Columbo és Sherlock Holmes. Álta-
lában elfelejtem, ki a gyilkos (nevet).

– Úgy hallottam, tanárnő szereti a régi tár-
gyakat, épületeket. Melyik kor tárgyi emlékei 
állnak a tanárnő szívéhez legközelebb?
– Ez így igaz, gyűjtöm az archív felvételeket és 
régi tárgyakat. Ha visszamehetnék az időben, 
biztosan a 19. század végébe teleportáltat-
nám magam, a Monarchia korabeli Budapest-
re. Amikor a hölgyek és az urak nem bulizni, 
hanem még bálozni jártak, és ezekben a 
csodálatos, 19. századi historizmus ízlése 
szerint megépült villákban vagy bérházakban 
éltek. Olyan világ volt ez, mikor Eötvös Loránd 
Pesterzsébetről minden nap lóháton járt be 
a Műegyetemre a tanítani. Nagyon szeretem 
ezen kívül a magyar modernizmus építészeté-
nek letisztult, elegáns formavilágát is, amilyen 
például az Árpád Gimnázium épülete. Minden 
nap rácsodálkozom, hogy milyen szép, funk-
cionális, izgalmas épület ad otthont a középis-
kolának, ahol taníthatok.

– Szeret a tanárnő utazni? Hova menne leg-
szívesebben?
– Még kevés helyen jártam, de művészet-
történet szakon annyit tanultam a nagy 
európai városokról, hogy csukott szemmel is 
elboldogulnék. Párizs, Róma, Firenze, talán ez 
lenne a sorrend, de legelőször is haza szeret-
nék utazni Zalaegerszegre.
– Köszönöm szépen az interjút, sok sikert és 
örömöt kívánok tanárnőnek a pedagógusi 
pályán!

Kővári Boglárka (13.a)

Azt az emléket tartanám meg, amikor először találkoztam az osztálytársaimmal. 
Egytől egyig mindegyikre emlékezni szeretnék!  (TéHá)

Az első színpadi szereplésemet. (BD) 
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Magyarórán Dante Isteni színjátéka 
kapcsán azt a feladatot kaptuk, hogy 
készítsünk fogalmazást, milyennek kép-
zeljük el a poklot. Én egy sajátos víziót 
írtam le. Az én poklomban olyan elemek 
jelennek meg, amelyeket nem szeretek 
vagy nem szeretnék átélni az életben. 
Hirtelen kinyitom a szemem. Nem változik 
semmi, ugyanolyan sötét minden. De mé-
gis. Nyitott szemmel valamivel nyugodtabb. 
Különben szűnni nem akaró rémálmok, rossz 
emlékek gyötörnek. Néha muszáj aludnom, 
pihennem. Az nem lehet, hogy folyamatosan 
úton vagyok, és tovább keresem azt a bizo-
nyos valamit, amiről én sem tudom, hogy mi-
csoda. Szörnyű. Minden fekete, szinte semmit 
sem látok a sűrű ködtől. Hideg van, fázom. 
A legnyugtalanítóbb, hogy sehol senki, telje-
sen egyedül vagyok. Céltalanul, feladatok 
nélkül bolyongok egy idegen helyen. Hiába 
töltöm itt minden napomat, nem tudom kiis-
merni magam a sötétségben, nem tudok mit 
kezdeni magammal. Mezítláb gyalogolok a 
fekete homokban, mely a levegővel ellentét-
ben forró, égeti a talpam. Félek. Nem a ho-
málytól, nem attól, hogy valaki vagy valami rám 
támad – hiszen rajtam kívül senki sincs itt. Attól 
félek, hogy elesek. Pedig ez elkerülhetetlen, 
mindig megtörténik, szakaszosan ismétlődik. 
Csak bizonyos időközönként, ám mindany-
nyiszor váratlanul ér, lehetetlen kiszámítani. 
Egyszer csak megbotlom egy hatalmas kőben, 
majd zuhanni kezdek. Hosszú esés után egy 
vörös bársony karosszékben találom magam. 
Nem fáj semmim, nem csapódtam be, nem 
ütöttem meg magam. Egyszerűen csak ülök 
a székben egy hatalmas színpad közepén. Itt 
nem vagyok egyedül, rengeteg a néző. Az 
emberek igazi földi halandók, ezért számukra 
láthatatlan vagyok, csak én figyelhetem 
őket. Engem mégis idegesít, hogy ott ülnek, 
bosszant, hogy felém fordulnak. Ami még 
rosszabb, hogy hallom a gondolataikat. Min-
denki panaszkodik. Ez nem jó, az nem jó. Ez 
nem tetszik, az nem tetszik. Miért kellett en-

nek így történnie? Ezt nem csinálom tovább! 
Ehhez hasonló gyötrelmeket panaszolnak, és 
konkrét, földi történéseken őrlődnek. Nem 
vagyok a székhez láncolva, mégsem tudok 
felállni, hogy segítsek rajtuk. Legalábbis ez 
az első gondolatom. Aztán elegem lesz. Nem 
érdekel az emberek siránkozása, újra egyedül 
akarok lenni. Mindig, amikor erre gondolok, 
ismét egyedül leszek, a fekete homokban sé-
tálva, miközben azon jár az eszem, mikor ta-
lálom újból az emberek előtt magam. Tehát, 
a halandók világából csak a panaszt hallom, 
és a saját földi életemből is csak a rossz, kel-
lemetlen emlékek villannak fel néha élesen 
a szemem előtt. Minden, ami szép, finom és 
kedves, eltűnt. Már semmi sem érdekel.
Olyan ez az egész, mint egy borzalmas rémá-
lom. És bárcsak egy rémálom lenne ez az 
egész! De nem, ebből nem lehet felébredni, 
nem lesz vége. És miért nem?
Egyszerűen csak nem.
Mert ez a Pokol...

Mlynarik Julcsi (10.d)

Huhh... minden péntek este.  (nemmondommeg)
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Küldjetek sok-sok aranyköpést, ebből él ez a rovat!
Jöhetnek az első emeleti postaládánkba vagy az arpadlapok@gmail.com címre!
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Aranyköpések
„A jegesmedve két t-vel, mert a két t a múlt idő jele.” (Nánay Mihály)
„Ne izguljatok, úgyis ültetni fogok egy kicsit nevemhez illően, hogy megtanuljátok, ki is az a 
Gärtner” (Gärtner István)
(egy faággal hadonászva) „Orrba vágtam magam, ez nagyon látszott?” (Tarlós Péter)
Diák: „Engem összezavart a Tanár Úr!” Tanár: „Könnyű a kisebbre fogni! Meg a fiatalabbra!”

 (Számadó László)
„Ott laknak a vízidisznóim, imádom őket!” (Sziliné Dienes Irén)
„Ti még túl tojáshéjasok vagytok ehhez.” (Lőrincz Andrea)
„A fordított e matematikául a létezés jele.” (dr. Tüdős Éva )
„Fura, hogy több baktérium van bennem, mint Peti bácsi-sejt.” (Tarlós Péter)
„Az Életrevaló Képesség Versenyt a fluor nyerte.” (Schelb Tamás)
„Azt szeretném tőled kérni, hogy ötösre felelj már, légy szíves!” (Kőváriné dr. Fülöp Katalin)
„Gyerekek van egy rossz hírem: ez a ró nem az a ró! Nem tudunk mit csinálni, elfogytak a betűk. 
Görög ABC is full, magyar ABC is full.” (Gärtner István)
„A nagyobbak azok pozitívabbak.” (Számadó László)
„Az esőerdőben annyi, hogy nem tudjuk, hogy mennyi.” (Sziliné Dienes Irén)

Fortocska (форточка) – ablakocska
Ki a kedvenc zeneszerződ?

A válaszom erre a kérdésre mindenképp 
Rachmaninov lenne. Teljes nevén Sergey 
Rachmaninov (oroszul: Сергей Васильевич 
Рахманинов), a 19. és a 20. század for-
dulóján élt tevékeny, változatos alkotói kedvű 
zongoraművész. Zsenialitása legmagasabb 
fokú billentéstechnikai tudásában és szenve-
délyes, árnyalt zeneszerzői képességeiben 
rejlett.
Arisztokrata származással, kezdetben biz-
tos anyagi háttérrel rendelkező család tag-
jaként tanult zongorázni, majd mikor apja 
a hadseregből kilépve elkártyázta a család 
pénzét, Rachmaninov teljesen rá lett utalva 
tehetségére és annak kibontakozására. Rossz 
közismereti tanulmányi eredmények mellett 
(melyeket kivételes tehetsége miatt a tanárai 
elnéztek neki) zenei ösztöndíjakkal küzdötte 
fel magát Oroszország neves konzervatóriu-
maiba, mely helyeken – jóval idő előtt – kitün-
tetéssel végzett.
Alkotói kedve a 20. század elején teljesedett 
ki, ekkor írta többek közt az egyik legnehe-
zebb, de egyben legszenvedélyesebb művét 
is, a 3. zongoraversenyt. E darab lejátszásának 
nehézségéről még film is készült, melynek 
címe Shine. Munkássága az 1917-es orosz 

forradalmat követő emig-
rációban, élete hátralévő 
részében jelentősen le-
csökkent, főképp honvá-
gya miatt. Mondhatni kor-
társ szerző, de csak szinte, 
azonban meglepődünk, 
ha egy internetes kere-
séssel olyan videókra és 
hangfelvételekre találunk, 
amelyeken ő maga játszik. 
Kompozícióira a csapongás, a tökéletes, 
részletekben megnyilvánuló szerkesztettség 
és a szenvedély olyan foka jellemzők, melyet 
rajta kívül más komponista nem tudott ilyen 
élvezetesen megvalósítani. Legalábbis szá-
momra biztosan nem.

Aradi Dominik (10.c)

Viccek
A vándor megkérdezi a parasztot:
– Átvághatok-e itt a réten, hogy elérjem a 
4 órás vonatot?
– Persze, de ha a bikám meglátja, még a 
3 órást is eléri.

Az öreg székely kegyetlenül be van nyom-
va, mint a rajzszög, s a kocsmából haza-
felé tart a szekéren bóbiskolva. Ezt meg-
látja a rendőr, s megállítja a fogatot.
– Bátyám, maga olyan részeg, hogy majd 
lefordul a kocsiról, szerencsétlen ló meg 
csak megy a feje után, még baleset lesz 
belőle.
Az öreg székely csak mordul rá egyet. A 
rendőr intézkedés gyanánt a következőket 
mondja:
– Bátyám, látva a jelenlegi állapotát, mit 
szólna ahhoz, ha most elvenném a lovát?
A székely meghúzza a vállát, s közli:
– Mit szólhatnék? Rendőr vejem még úgy-
sem volt!

– Dodó! Gondolj egy számra!
– Megvan. 
– Felezd meg!
– Megvan.
– Most oszd el néggyel!
– Megvan.
– Na mi jött ki?
– Sön.
– Te Dodó! Melyik számra gondoltál?
– Ájkengetnó szetiszfeksön.

Egy férfinak szép nagy háza volt, mögötte 
úszómedence és gyümölcsöskert. Egy 
nap fogott egy vödröt, és hátrament a 
kertbe, hogy szedjen egy pár gyümöl-
csöt. Mikor a medencéhez ért, látta, hogy 
néhány fiatal nő meztelenül fürdik benne. 
Mikor a nők meglátták, nyakig a vízbe 
merültek.
– Addig nem szállunk ki, amíg el nem 
megy! – kiáltották.
A férfi vállat vont:
– Nem azért jöttem, hogy magukat mez-
telenül lássam. Csak az aligátort akartam 
megetetni.

Az anyós meghívja vejét ebédre. Eleve 
gyanús. Az asztalon kétféle kaviár, lazac, 
mindenféle saláták, húsok, serpenyős 
krumpli, pezsgő, whisky, konyak, ami 
szem-szájnak ingere. Anyós maga a 
bűbáj, majd valamiért kiszalad a konyhá-
ba. A vő próbaképpen levág egy szeletke 
húst, és odaadja az anyós macskájának. 
Macska megeszi és feldobja a talpát. Be-
jön az anyós, a vő a krumplisserpenyővel 
jól pofán csapja. Macska felpattan az asz-
tal alól, és felüvölt: „Yesssssssss!”

Nyelvi sarok
The man told his doctor that he wasn’t 
able to do all the things around the 
house that he used to do. When the ex-
amination was complete, he said:
“Now, Doc, I can take it. Tell me in plain 
English what is wrong with me.”
“Well, in plain English,” the doctor re-
plied, “you’re just lazy.”

"Peter, was weißt du von den alten 
Römern?", fragt der Lehrer.
Peter überlegt kurz und sagt dann: "Sie 
sind alle tot."

Amikor megismertem a mostani osztályomat.  (trx) Amikor kicsiként a Duna-parton kacsáztam. (csokimaci)

mailto:arpadlapok%40gmail.com?subject=Aranyk%C3%B6p%C3%A9sek
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Mikor imádkoztak értem előttem. (zsír)
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Amikor a barátom először kísért el edzésre, azt soha nem fogom elfelejteni.  
(Csing)

Darmstadti csereprogram 2015/2016 
Budapest

Az iskolai hagyományoknak megfelelően idén 
ősszel is vendégül láttuk a darmstadti cserediáko-
kat. Én először vettem részt ilyen programban, 
ezért izgatottan és kíváncsian vártam az érkezésük 
napját. Nyár elején mindenki megkapta a part-
nere bemutatkozó levelét, így már akkor fel tud-
tuk velük venni a kapcsolatot. Október 7-én, szer-
dán érkeztek, még meglehetősen idegenen. 
Kíváncsi, de kissé ijedt arcokat is láttunk. Az első 
fél órában még én is az voltam, mert nem ismer-
tem fel rögtön a partnerem. 

Az első délutánon a szokásainkhoz híven körbeve-
zettük őket az iskolában, majd a könyvtárban be-
mutatkozós és ismerkedős játékokkal kezdtünk 
neki a hétnek. Nehezen indult, de egyre jobban 
belejöttünk, és úgy láttam, mindenki élvezte. Az 
első este a családoknál ajándékozással, pakolás-
sal, ismerkedéssel telt.
Nekem az egész hétre kiterjesztve az volt a 
tapasztalatom, hogy a német cserediákok na-
gyon fáradékonyak. Legalábbis hozzám képest 
nagyon hamar elálmosodott a partnerem. A 
másik széleskörű tapasztalat, amit mindenkitől 
hallottam, hogy nagyon sokat esznek: kétszer-
háromszor annyit, mint például én.
A programunk tartalmas és sokszínű volt. Első 
nap ellátogattunk a Parlamentbe, majd jó nagyot 
sétáltunk a belvárosban zuhogó esőben, mert az 
idő nem kedvezett nekünk. Nézőpont kérdése, 

hogy ez jó vagy rossz volt-e így. Az érzékelős 
szökőkútban például kifejezetten vicces volt. Az 
időjárás miatt változott a program, és még aznap 
elmentünk a Miniversumba. A szabadprogram 
alatt kisebb csapatokban maradtunk, és az egy 
hét alatt megrohamoztuk Budapest kávézóit. A 
hét során közösen részt vettünk egy történelem 
órán, és dolgozhattunk a projekten. Bejártuk 
a Várat, ahol mi tartottuk az idegenvezetést a 
németeknek. A könyvtárban megismerkedtünk a 
magyar néptánc egyik jellegzetes ágával, és ez-
zel meglepő módon remek hangulatot varázsol-
tunk a könyvtárba. Ezután négyes csapatokban, 
egy feladatlappal a kezünkben utunkra engedtek 
a tanárok a Városligetben. Az egész napos mász-
kálás után már én is nagyon fáradtnak éreztem 
magam, pedig még csak a második nap volt. Ez-
zel nem voltam egyedül.

Szombaton hosszas buszozás után értünk a Bala-
tonhoz, Balatonfüredről pedig hajóval Tihanyba. 
Megnéztük az apátságot, és természetesen ká-
véztunk egy jót. Hazafelé átmentünk Veszprémbe 
is egy kisebb sétára és egy feladatlapért. Mint 
ahogy az általában lenni szokott, a hazafele úton 
közös éneklésbe torkollott a buszozás. Előkerült 
minden: a cup song, német slágerek, melyek a 
hét során még felhangzottak párszor.
A vasárnap a családi programoké volt. Mi a Tropi-
cáriumba vittük a cserediákomat, majd este ösz-
szebeszéltünk néhányan, és elmentünk bowlin-
gozni. Nem mi voltunk az egyetlenek, akiknek ez 
eszébe jutott... Hétfőn még dolgoztunk a projekt-
munkánkon, majd elhéveztünk Szentendrére, 
ahol megnéztük a szerb ortodox templomot, 
majd szabadprogramként császkáltunk a város-
ban. A kávé persze most sem maradt el. A néme-
tek nagyon élvezték, amikor magyar szavakat 
tanítottunk nekik. Közvéleménykutatás alapján 

pedig kijelenthetem, hogy a kedvenc szavuk a 
„cuki”. Aznap délután még elmentünk a Mar-
gitszigetre bringóhintózni, amiből persze óriási 
verseny kerekedett. Azt hiszem, az egyik járgány-
nak le is tört valamije, bár az csak az ügyetlen par-
kolásnak volt az eredménye. 
Utolsó nap a németek városismereti versenye 
után a városban találkoztunk partnereinkkel. A 
közös szabadidőt mindenki úgy tölthette el a 
partnerével, ahogy akarta. A Hófehérke nevű 
Duna hajón volt az utolsó közös esténk. Ren-
geteg sütemény, tánc és természetesen az elma-
radhatatlan kivilágított Parlament előtt készülő 
csoportképek, szelfik társaságában.
Szerda reggel a hajnali kelés miatt egy csa-
pat kómás diák találkozott a Batthyányi téren. 
Sietni kellet, hogy a németek le ne késsék a 

repülőt. Egy nagyon hosszú és kimerítő út után 
megérkeztünk a repülőtérre, ahol könnyes bú-
csút vettünk egymástól (szó szerint). Ölelések 
sora, utolsó csoportképek, aztán rengeteg „írj 
majd!” és „hiányozni fogsz!” kiáltás hallatszott 
mindenfelől. Fáradtan tettük meg a hazautat, 
és ezzel lezárult ez a nagyon tartalmas, nagyon 
hosszú, de mégis egy pillanat alatt elröppenő 
hét.
Tavasszal ismét találkozunk Darmstadtban!

Földes Anna (9.c)

Condensed English
Academy Awards

The Academy Awards a.k.a. the Oscars is an 
American awards ceremony which honors 
people for their achievements in the film in-
dustry every year. The first ceremony was held 
in 1929 in Los Angeles. It was a private dinner 
with only 270 people attending. The ceremony 
ran for only 15 minutes.

A lot has changed since then as the event 
gained more significance. It was first televised 
in 1953 and now it is broadcast live in over 200 
countries with a viewership of 40 million only in 
the U.S. every year.
The awards are given out by the Academy, 

which is a professional organization consisting 
of 5783 members as of 2012, out of which 22% 
are actors.
The origin of the name “Oscar” is not clear. 
Bette Davis, a famous American actress, 
claimed that she had named the trophy after 
her husband, but it is also possible that Mar-
garet Herrick, the Academy’s Executive Secre-
tary, gave the name to the statuette, saying it 
reminded her of her uncle Oscar. However, the 
trophy was officially named Oscar in 1939.
The ceremony is always held on a Sunday, usu-
ally in late February or early March. This year 
the date is February 28.

Kazinczy Márton (10.a)
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A „nagybetűs” szalagavató
Ebben az évben én vagyok az a szerencsés, aki 
az iskolaújságnak leírhatja saját szemszögéből 
a szalagavatós élményeit.  Azért nehéz ez a 
feladat, mert biztos vagyok benne, hogy nagy-
jából mindenki tisztában van vele, hogy ho-
gyan is zajlanak ilyenkor a dolgok, sőt a sze-
rencsésebbek az ablakból nézve figyelemmel 
is kísérhették az udvaron fagyoskodó, unott-
arcú-fáradt végzősök keringő próbáit. Ezért 
megpróbálok olyan érdekesebb dolgokat 
megosztani Veletek (jövőbeli végzősökkel), 
amik tanulsággal szolgálhatnak nektek, neta-
lántán meglepnek, vagy csak megnevettet-
nek titeket.
Első feladatom a szalagavatós „to do” lis-
támon – és bocsánatot kérek a fiúktól, aki-
ket ez most valószínűleg hidegen hagy 
– a keringőruha választás volt. Lányok! Ha va-
laki esetleg hülyének nézne titeket, mert már 
áprilisban a novemberi fehér ruhátok után ku-
tattok, ne foglalkozzatok vele! Szerintem minél 
hamarabb túlestek ezen, annál jobb, ráadásul 
az a legrosszabb, hogy ha álmaid ruháját azért 
nem tudod esetleg kibérelni, mert már lefog-
lalták arra a napra. (Nekem irtó nagy mázlim 
volt, mert a „szerelem első látásra”-ruhám 
egyedül a november 20-i hétvégére volt sza-
bad, de ti ne bízzátok magatokat a szeren-
csére ;). Persze akkor sem kell azért kétségbe 
esni, ha csak nyáron lesz időtök elmenni, mert 
a Teréz körút tele van ruhaszalonokkal, amik 
csak arra várnak, hogy a hercegnővé válni 
akaró lányok vágyait beteljesíthessék... bocsi, 
nem akartam ennyire csöpögős lenni. Egy 
szó mint száz, amint érzitek a késztetést a báli 
„shoppingtúrára”, neki kell indulni, és talán 

legjobb ezt még sulikezdés előtt letudni.
Második pont – és ez egyben az osztályok 
első közös feladata – az osztálytánc témájának 
eldöntése és a tanárválasztás. Srácok, ez egy 
nagyon nehéz, veszekedős és megsértődős 
időszak lesz, előre szólok, de túl kell ezen is 
esni, és legjobb, ha még a nyári szünet előtt 
megegyezésre juttok – nem úgy, mint mi. 
Az én drága osztályom ugyanis (a szokásos 
Pató Pál uras magatartásához híven) a híres 
„Ráérünk arra még!” mondattal elintézte ezt 
májusban, így szeptemberben eszeveszett 
tempóban kellett tanárt és koreográfiát 
szereznünk, aminek kb. két hét, óvodásokat 
megszégyenítő „mindenki megsértődik min-
denkire” lett a következménye. Így én azt 
tanácsolom, kedves 11.-esek: kezdjetek el 
gondolkozni, mivel szeretnétek égetni maga-
tokat a következő tanév novemberében! ;)
Harmadikként jöhet a párválasztás kérdése, 
amit talán nem is helyes „csak” a harmadik 
helyre tenni, hiszen ez az a dolog, amin a 
lányok agya már sokszor évekkel előbb kat-
tog, bár ez a fiúkkal is hasonló lehet, de ezt 
én nem tudhatom... :D Azért írtam erről mégis 
csak most, mert a párok névsorát Lőrinc And-
rea tanárnőnek szeptember harmadik he-
tében kellett leadnunk, úgyhogy ne essetek 
kétségbe, ha nincs meg nyárig a párotok, 
az első hetekben úgyis mindenki ezzel lesz 
elfoglalva. Nálunk is nonstop ez volt a téma a 
tesiöltözőben az A-s lányokkal, hiszen nálunk a 
22 fiú kénytelen volt kicsit túllépni az általános 
lustaságán, és átnézni a szomszéd osztályok-

ba, illetve bocsánat, megkérni minket, hogy 
derítsük ki, hogy a többi osztály lányaiból még 
kik vannak a szabad státuszban, hogy aztán 
nekik már csak annyi dolguk legyen, hogy 
ezeket egymás között leosztva, ki-ki a saját 
stílusában felkérje a választottat. Persze ez 
nem minden pasira igaz, tudok olyanról is, aki 
komolyan utánajárt még előző évben, hogy 
neki ki lehetne a legmegfelelőbb táncpartner, 
és egy-két találkozó után megbeszélték, hogy 
igen, akkor keringőznek együtt a MOM-ban.  
Személy szerint nekem mondjuk könnyű dol-
gom volt, már 8.-ban megígértük egymás-
nak a barátommal, hogy együtt táncolunk, 
így viszont több időm maradt a barátnők és 
haverok összeboronálására, ami talán még 
jobban meg is viselt, mintha csak magamnak 
kellett volna partner után kutatnom.

Miután leadtuk a listát, meglett a koreográfus, 
és a sok vita után eldőlt maga a koreográfia 
is, így jöhetett a legnagyobb kihívás, vagyis 
inkább a valódi munka, a próbák.
Érdemes talán külön beszélni a keringő, illetve 
osztálytánc próbákról. A keringővel igazából 
nekünk, diákoknak csak annyi dolgunk van, 
hogy megjelenjünk minden pénteken a 
próbán, koncentráljunk, memorizáljuk a lé-
péseket, és legfőképp maradjunk csöndben. 
Hiszen a koreográfust intézte a suli (köszönjük 
még egyszer Székely Attilának!), a táncot Attila 
kitalálta, eszméletlen türelemmel be is tanítot-
ta a sokszor kevésbé türelmes végzősöknek. 

Így ezzel sok dolgotok nektek nem lesz, vi-
szont a próbákat igyekezzetek majd nem ki-
hagyni, mert ezzel mind magatoknak, mind 
társaitoknak sok gondot okoztok. Nálunk is 
volt egy-két próba, amikor bizony elküldtük 
volna egymást melegebb éghajlatra, mert fo-
galmunk sem volt, hogy most hol is van akkor 
a helyünk. A következő próbán pedig várhat-
tunk a korábban hiányzókra, míg a nyűgös 
árpádos mivoltukhoz méltóan gyök kettes 
tempóval tanulták be az általunk már jól is-
mert lépéssorozatokat.

Az osztálytánc már kicsit másképp zajlik. Ott 
minden rajtatok múlik: közös nevezőre tudtok-
e jutni a tanárotokkal, képesek vagytok-e fi-
gyelni akár a 9. órában is stb... Mint meséltem, 
mi nagyon későn kezdtünk el a táncunkkal fog-
lalkozni. Ennek az lett az eredménye, hogy 
őrültek módjára táncikáltunk, nem csak a szer-
dai próbák során, de az összes tesi órán, és kb. 
mindig, amikor csak időnk volt, hiszen büszkén 
mondhatom, hogy egy maximalista osztályba 
járok, akik szerették volna megmutatni, hogy 
ők tánctudás hiányában is képesek valami esz-
méletlent alkotni. Kőrösné Vízi Zsuzsanna, aki 
nem csak nekünk, de másik két osztálynak is 
betanította a táncot (ezer köszönet neki érte), 
elég nagy szabad teret biztosított a koreográ-
fiában. Így Zsoltnak, egyik osztálytársamnak 
kérésére a végére bekerült a jump style is 
– ami aztán a kezdeti bizonytalanságunk el-
lenére végül a táncunk igazi sikerét meghozta. 
Be kell vallanom, hogy 12 éves táncos múltam 
ellenére én is keményen megizzadtam a finálé 

Az első gyerekkori szerelmemmel együtt töltött 3 év. (reminisce)Hú, nem tudom, talán a gólyatábor.  (kalapos)
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Bruno Mars koncert vagy az idei Sziget-fesztiválozás... (Hannah Montana)

Kosárlabda B33 diákolimpia
December 2-án rendezték meg a B33 
(azaz 3 a 3 ellen) kosárlabda diákolimpia 
selejtezőjét a budapesti Tüskecsarnok-
ban. A helyszín kívülről katonai bunkerre 
hasonlító erődítmény, azonban belülről 
rendkívül jól felszerelt – bár térerőmentes 
– sportlétesítmény.
Az Árpád Gimnázium a fiú bajnokságra 
három csapatot nevezett. A hajnali ta-
lálkozó ellenére jó hangulatban és re-
ményekkel felvértezve indultunk Gyanó 
Éva tanárnő vezetésével. A regisztráció 
– várakozáson felül – gyorsan lezajlott, 
és alig pár perces csúszással 8 órakor 
megkezdődtek az első mérkőzések. 
Csapatommal (Bak Márton, Huber 
György, Mázsár Donát, Virág Marcell) az 
akadályokat viszonylag könnyen véve, 
csoportelsőként jutottunk a 16 csapatból 
álló főtáblára. Nagy örömünkre szolgált, 
hogy a legjobb 16 közé iskolánk másik két 
csapata is bejutott. A mérkőzések között 
– a rengeteg résztvevő miatt – sok volt 
a várakozási idő, amely a jó társaságban 
hamar eltelt.
A torna előrehaladtával a feszült-
ség a pályán és a kispadon is fokozó-
dott. A legjobb nyolcba jutás után első 
mérkőzésünket 2 ponttal elveszítettük, 
így egy alsóházi keresztjáték után az 5. 
helyen végeztünk. Ezzel az eredménnyel a 

következő, regionális fordulóba jutottunk. 
Iskolánk másik csapata (Bea Bence, Bea 
Gergely, Fazekas Fülöp, Kovács Marcell) 
a 3. helyet szerezte meg. Legfiatalabb 
csapatunk (Kutrovich Bence, Madácsi An-
drás, Mudra András, Tatár Péter) bátran 
küzdött a nagyokkal, a nyolc közé kerül-
ésnél estek ki. A selejtezőben induló 39 
csapat közül az első 5 jutott a regionális 
döntőbe, így iskolánkból két csapat is.
Örülök, hogy részt vehettem a versenyen, 
de sajnálom, hogy idén utoljára ölthettem 
magamra az Árpád Gimnázium 13-as 
számú mezét.

Virág Marcell (12.a)
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próbáin, és ámuldoztam, hogy az eddig tánc-
tudását soha meg nem csillogtató Zsolt mi-
lyen lelkesen tanítja be nekünk az ugrálós és 
cseppet sem könnyű lépéseket. És mivel szto-
ri híján volt szegény kis táncunk, a lányokkal 
arra jutottunk, hogy az egésznek egy keretet 
adva, az elejére tegyünk be egy kis flash mo-
bot. Így ezt a kis epizódot otthon gyorsan 
megkoreografáltam, és a szabad(!) óráinkban 
délután együtt összedobtuk. Nagyon örülök, 
hogy egy ilyen jó osztályom van, akik ennyire 
komolyan tudták venni ezt a feladatot, és az 
összes (22 db!) fiú keményen, lelkiismeretesen 
próbálkozott, hogy végül létrejöhessen az, 
amit nektek bemutattunk a sportcsarnokban.
A következő bekezdésem szólhatna magáról 
a szalagavató napjáról. Ám úgy gondolom, 
hogy ez nem leírható szavakkal, és azzal nem 
árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy ez 
a nap ott lesz életem „legemlékezetesebbjei” 

között. Biztos vagyok benne, hogy a sajátoto-
kat ti is imádni fogjátok, így minek mondanám 
el ezt az én szemszögemből, mikor úgyis min-
denkit csak az érdekel „jaj, vajon az ÉN sza-
lagavatóm milyen lesz?”.

Tehát az én beszámolóm itt véget ért, ami 
inkább lett egy kalauz a szalagavatóhoz, mint-
sem egy valódi élményleírás. De talán ez most 
jobban érdekel titeket, és nagyobb segít-
ség, mert higgyétek el, hogy (még nektek is, 
kedves 7.-esek) eszméletlen gyorsan el fog 
jönni ez a nap, és hogy ez mit is jelent ponto-
san, azt Feketéné Kovács Anikó tanárnő sza-
vaival tudnám a legjobban leírni:  „Gyerekek! 
Két perc múlva érettségi!”.

Üveges Regina (12.b)

Helyreigazítás
A decemberi számunkban megjelent, 
gólyahétről szóló cikk szerzői közül kima-
radt Harangozó Lilla (7.a) neve. A szerzőtől 
és az olvasóktól is elnézést kérünk!
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   Árpád Galéria

 

Kéz-kép
A kultúránk fejlődése során 
egyre inkább az ember került az alkotások, a 
műalkotások fókuszába, ezzel együtt nőtt az igény az egyre 
pontosabb, valósághűbb ábrázolások megjelenésére is a képzőművészetben.
Tanórán a 10.d osztályos diákok a saját kezükről először tanulmányrajzot készítettek. Olyan tó-
nusos ceruzarajzot, amely adott nézőpontból, a kéz szerkezetének, téri formájának megjelení-
tését tűzi ki célul. A következő feladatban az itt szerzett rajzi tapasztalatokat építették be fé-
nymásolatként a képi igényű grafikáikba.

Svarczné Micheller Erzsébet

Gáspár Noémi Solt Noémi

Mlynarik Júlia Telek Marcell

Illyés Dóra

Tóth-Kiss Petra


