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Utolsó szavak
Inspiráció után kutatva olvasgattam a régebbi Ár-
pád Lapokat, hiszen előttem állt az idei évfolyam 
méltó lezárásának feladata. Felfigyeltem arra, 
hogy az évadzáró vezércikkekben szinte kivétel 
nélkül elbúcsúznak az írók az olvasóktól. Így hát 
elmélyültem gondolataimban, azon törve fejem, 
hogyan vehetnék búcsút az előfizetőktől, és azok-
tól, akik tőlük kunyizzák el az iskolaújságot.
Folytattam az előző publikációk tanulmányo-
zását. „Elérkeztünk az idei utolsó Árpád Lapok-
hoz”– kezdte hatodik írását Horváth Ármin, elő-
döm a vezércikk-bizniszben. „Rendben, induljunk 
el az utolsó szó fonalán” – mondtam magamban, 
majd megvilágosultam. „Utolsó szó fonalán? 
Hoppá! Írhatnék híres utolsó szavakról.”
A nagy revelációm egy google keresés követte, 
és fejest is ugorhattam nálam jóval hatalmasabb 
emberek végső gondolataiba. Olyasvalamit ke-
restem, ami jól tükrözi, mit érzek egy tanévnyi 
betűvetés után, és sikerült is találni egy idézetet, 
amivel tudtam azonosulni:
„Megsértettem Istent és embert, mert a mun-
kám nem volt elég jó.” Ha én mondtam volna, 
talán még jogos is lenne, de hogy Leonardo da 
Vinci miért ezzel a mondattal zárta földi életét, 
nem volt érthető számomra. Viccet félretéve, 
elég melodramatikus hozzáállás ez a reneszánsz 
legismertebb polihisztorától, nem? A történészek 
vitatják is az idézet forrásának hitelességét.
Véleményem szerint, ha az ember elméleti fizi-
kus, nincs ideje holmi haldoklásra, hisz az időt, 
amit halálos ágyán betegeskedve tölt, tölthetné 
a kvantumfizika rejtelmeinek feltárásával is. Ri-
chard Feynman is biztos egyetért velem, hiszen 
ezzel a gondolattal távozott világunkból: „Utál-
nék kétszer meghalni. Nagyon unalmas.” A Feyn-
man-gráf alkotója és Winston Churchill egy lapon 
vannak, amikor a halál kérdéséről van szó. A szar-
kasztikus politikus utolsó szavai: „Úgy untat ez az 
egész.”
Vannak, akik az utolsó perceikben is képesek 
megtartani humorérzéküket. Mint például Bud-
dy Rich jazzdobos, akitől halálát okozó műtéte 

előtt megkérdezték, allergiás-e valamire, mire ő 
azt felelte: „Igen, a countryzenére.” Humphrey 
Bogart sem szorul bemutatásra, a híres színész 
végső megnyilvánulása pedig: „Sosem kellett 
volna scotch helyett martinit innom.” Oscar Wil-
de ír költő volt, aki fülfertőzésben szenvedett. 
Úgy látszik azonban, nem ez volt a legnagyobb 
problémája, mielőtt ütött volna az órája. Volt még 
egy megjegyzése a szoba falát borító falkárpitról: 
„Vagy ez a tapéta megy innen, vagy én!”
Most pedig Karl Marx szavain gondolkodom: „Az 
utolsó szavak olyan bolondoknak valók, akik nem 
mondtak még eleget.” Mikor először olvastam 
ezt a mondatot, nagyon tetszett, mert frappáns-
nak találtam.  Most azonban, hogy jobban bele- 
gondolok, mégsem értek vele egyet.
Hiszen utolsó szavai mindenkinek vannak, aki 
csak egyszer is beszélt már. Elkerülhetetlen egy 
végső megnyilvánulás, egy végső valami, melyet 
hátrahagyunk az utókor számára. Ez a valami lesz 
az, mi betölti az utolsó kis hézagot létünk komp-
lex kirakósában. Lehet vicces, mint Groucho Marx 
komikus „Így nem lehet élni”-je, vagy bölcs, mint 
Bob Marley „Pénzen nem vehetsz életet”-je.
Én csak így búcsúzom: Köszönöm a figyelmet!

Forgács Bálint (10.d)
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A hónap fotója
Kicsiny életek – apró részletek II.
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A hónap kérdése: „Milyen órát tennél bele a tantervbe?”

KÉP-MÁS
Az előző számunkban megjelent képünkön egy asztali lámpa 
belsejét láthattatok. 

Hát ez mi lehet?

fotó: Jánosi Panna (8.a)

KI EZ?
Az áprilisi számunkban megjelent képünkön Csiba Zsolt 
iskolapszichológus gyermekkori fotóját láthattátok. 

Hát ezen a képen ki lehet?

Idei fotópályázatunk másik két I. díjasa Bundik Brigitta (8.b) Lizy és Garadnai Réka 
(10.c) Zúzmó című képe.

Ebbe a rovatba is küldhettek különleges, érdekes, szép fotókat! 



Kérdezd másként
Kőváriné dr. Fülöp Katalin tanárnő

– Hogyan került a Tanárnő az Árpádba?
– A szerencsémnek köszönhetem, hogy itt, az 
Árpád Gimnáziumban taníthatok. 2005-ben az 
egykori Krúdy Gyula Általános Iskola és Gim-
názium megszűnt, csupán az általános iskolai 
képzést tartották meg. A gimnáziumi tanulók 
egy része átjött az Árpádba, így szükségessé 
vált az itteni tanári kart bővíteni. Egy nagyon 
kedves ismerősöm, akinek a fia végzős árpá-
dos volt, szólt, hogy magyar szakos tanárt (is) 
keres az iskola. Pályáztam és sikerült. Nagyon 
megörültem a lehetőségnek. 

– Miért éppen ezeket a szakokat választot-
ta?
– Magyar-törnélem-néprajz szakos vagyok. A 
Debreceni Egyetem Kossuth Gyakorló Gimná-
ziumába jártam, ami ma is az ország legjobb 
vidéki gimnáziumai közé tartozik. Gimisként 
mind magyarból, mind pedig történelemből 
karizmatikus tanáraim voltak. Ők meghatározó 
alakjai az életemnek, ahogy az ott töltött négy 
év is az volt. Hihetetlen összetartás jellemzi 
mind a mai napig az egykori osztályomat, az 
igazi barátságok innen valók. Rendszeresen 
találkozunk, tudunk egymásról. 
S hogy miért épp a magyar és a történelem 
mellett döntöttem? Lehetett volna a biológia 
és a kémia is különben, vagy akár az angol. De 
ez már egy másik kérdésre adandó válaszhoz 
tartozik. 
Nyilván szerettem már kamaszként is olvasni, 

szövegeken elmélkedni, és mindig érdekelt a 
múlt. Különösen a 19. század vége, a dualiz-
mus kora izgalmas számomra. A néprajzot első 
éves egyetemistaként vettem fel, gondoltam, 
nincs még elég olvasnivalóm. 

– Mit szeret a szabadidejében csinálni, 
milyen hobbijai vannak?
– Fontosak számomra a családi együttlétek, a 
közös ebédek és vacsorák. Szabadidőmben 
szívesen kirándulok, rajongva szeretem a szín-
házat, különösen az Örkény, a Radnóti és a 
Katona darabjait. Igyekszem a barátaimmal is 
sokat együtt tölteni, és rajongásom legújabb 
tárgya a kocsmakvíz. Interaktív szórakozás és 
tanulás egyben. 
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„Heti 18 tesi.”

Kassán Máraival (a Magyartanárok Egyesü-
letének konferenciája, 2017)

Esterházy halála napján épp az Estit olvastam 
a 4-6-oson. Este tudtam meg, hogy meghalt.

Anyukámmal a debreceni Nagyerdőben



– Hisz-e bármilyen emberfeletti, paranor-
mális dologban?
– Az irodalomban hiszek. Ebben élek. Az iroda-
lomban, néhány méterrel a föld felett. Csak így 
tudom megélni a pillanatot, a szépet és a rútat 
egyaránt. A tanítványaim, azt hiszem, tudják, 
mit jelent ez nálam. Mindig együtt élek azok-
kal a hősökkel, akiket épp olvasok, átérzem 
és továbbviszem a sorsukat. Most Krusovszky 
Dénes Lente Bálintján gondolkodom sokat. 
Esterházy Péter, aki szintén fontos nekem, 
így fogalmazza ezt meg: „Élet és irodalom 
közül mindig az irodalmat választom, mert azt 
hiszem, ez az életem. A világ tényei nem az 
irodalom tényei. De a világ igazsága-i az iroda-
lom igazsága-i.”

– Ki a kedvenc írója? Mi a kedvenc műve 
tőle?
– Sok kedvencem van. De ami örök, amit 
rendszeresen újraolvasok, az Marquez Száz év 
magány és Bulgakov A Mester és Margarita 
című regénye. Mellettük Kosztolányi az, akire 
számíthatok. No és persze a kortársak.
– Ha egy lakatlan szigetre kerülne, milyen 3 
dolgot vinne magával?
– A családomat vinném. Ők pontosan tud-
ják, mi szükséges a túléléshez, úgyhogy majd 
bepakolnak. 
– Ha lehetne 3 kívánsága, miket kívánna?
– Időt, aztán még több időt kérnék. Végezetül 

pedig szívesen meginnék egy csésze feke-
tét a Centrálban Dide társaságában, de ter-
mészetesen csakis „lump-idő” alatt.
– Mindig is pedagógus szeretett volna 
lenni, vagy voltak másfajta karrier elkép-
zelései is?
– A családomban rajtam kívül mindenki orvos. 
A szüleim, a testvérem, a nagyapám is orvos-
ként dolgozott. Nyaranként rendszeresen az 
egyik debreceni gyógyszertárban töltöttem 
az időmet, vagy bejártam édesapámhoz a bal-
eseti sebészetre. Izgalmas volt. A gimnázium-
ban sokáig úgy tűnt, én is az orvosi egyetemre 
felvételizek. Ám volt egy „aprócska” akadály: a 
fizika. Az nem ment olyan jól, mint mondjuk a 
kémia, ami akkor még nem volt felvételi tárgy. 
Ezért inkább a humán tárgyakat választottam, 
s csupán a tanítási gyakorlatom utolsó felében 
döntöttem el, hogy tényleg tanítani szeretnék. 

– Melyik ország nyelvét sajátítaná el és kul-
túráját ismerné meg a Tanárnő?
– Az olasz reneszánsz kultúra áll hozzám a leg-
közelebb. Ebből kifolyólag szívesen megtanul-
nék olaszul, csak hát az idő…
– Van-e a Tanárnőnek bakancslistája?
– Nincs bakancslistám. Élni szeretek, meg- és 
átélni. Ám amire vágyom, az egy kis házikó a 
Szigetközben, a nyugalom partján. 
– Evett-e valaha bármilyen nagyon egzoti-
kus ételt?
– Életem legkülönlegesebb étele az általam 
elkészített sótlan csuka volt. Ennek történe-
te már a családi legendáriumban szerepel, 
annyira szörnyűségesre sikeredett. Magam 
különben szeretem a ritka halféléket, a rákot, 
a vörös, nagy szemű kaviárt. Ezeket többször 
ettem már, s az igazán egzotikus bennük az, 
hogy nem nekem kell elkészíteni.

Nagy Dorina, Tóth Lea (8.a)
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„Vitaóra.”

Liza – Ő lassan két hónapja nincs velünk, 
 14 és fél éves volt. Nagy fájdalom.

A Brno-i parkban
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6 „Eszperantó nyelv.”

Kapcsolda
Hagyományainkhoz híven, az idei tanévben 
harmadik alkalommal megrendezett Kap-
csolda iskolánkban kapott helyet. Ez alka-
lommal szervezőként más szemszögből is 
betekintést nyerhettünk a programba: már 
hetekkel korábban kitaláltuk az esemény 
menetét, beosztottuk a feladatokat, és izga-
tottan vártuk a csalogányos diákok érkezé-
sét, hiszen ez a program elsősorban nekik 
szólt. Ennek ellenére a programsorozat által 
nemcsak ők, hanem mi is kiszakadhattunk a 
mindennapi monotonitásból, élményekkel 
gazdagodhattunk.

A megnyitón megismerhették iskolánk ha-
gyományaként a buzogányt, fellépett egy 
tánccsapat, meghallgathattak egy mesét, 
valamint egy népdalcsokrot is elénekeltek 
nekik. Ezek után érkezett el a várva várt 
pillanat, amikor minden csalogányos mel-
lé két-két kísérő került. Sokan már tudták 
(közülük és közülünk is), hogy kivel szeret-
nék tölteni a délutánt, s a múlt alkalommal 

félbehagyott beszélgetést ott folytatni, ahol 
az abbamaradt. Ugyanis ők nem felejtik el, 
hogy kik szenteltek nekik figyelmet, és kiket 
zártak a szívükbe. A velük szabadon eltöltött 
idő alatt lehetőségünk volt közösen éne-
kelni, kézműveskedni, valamint ügyességi 
játékokat kipróbálni. Pihenésképpen a büfé 
állt rendelkezésünkre, ahol (szerintem) a fel-
töltődés mellett a beszélgetéseknek volt a 
legfontosabb szerepe. Betekintést nyerhet-
tünk a mindennapjaikba, nehézségeikbe, 
örömeikbe, valamint megtanulhattuk, hogy 
akármilyen akadály áll előttük, mosolyogva 
legyőzik azt.

Ezúton is meg szeretném köszönni a segít-
séget mindazoknak, akik hozzájárultak az 
idei Kapcsolda sikeres lebonyolításához. 
Azt gondolom, hogy akik idén először vet-
tek részt a programon, megértették, hogy 
ez miért is fontos, akik pedig már sokadjára, 
azokban ugyanolyan mély nyomot hagyott, 
mint első alkalommal.

Fetter Katalin (10.d), szervező
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„Így is bőven van elég óránk...”
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Németóra Skype-on keresztül
Első nyelves angolosokat már egyáltalán rá-
venni, hogy a második idegen nyelvükön 
megszólaljanak, valódi kihívás. Ezért amikor fel-
ajánlották a lehetőséget, hogy cseh anyanyel-
vű diákokkal beszélgessünk németül, tudtuk, 
hogy nem lesz egyszerű a feladat teljesítése. 
Szerencsére ekkorra mindannyiunk mögött 
legalább három és fél (némelyeknél több) év 
némettanulás állt, amelynek többé-kevésbé 
szilárd alapjaira támaszkodva fenn tudtunk tar-
tani egy épkézláb német beszélgetést.

A 12.c és d osztályok némettanárnője, Csorba 
tanárnő egy Erasmusszal kapcsolatos tovább-
képzésen ismerkedett meg a cseh németta-
nárnővel. Az ő ötletük volt a közös németóra, 
és ezt megelőzően egymás megismerésének 
tető alá hozása.

Az együttműködés első lépése az volt, hogy 
mindenki kapott egy cseh partnert. A jelent-
kezők leírták, mik érdeklik őket, mi a kedvenc 
filmjük, ki a kedvenc előadójuk, és így tovább. 
Szerencsére a mi csoportunk kapta a partner-

választás kiváltságát, így amikor megkaptuk a 
cseh diákok bemutatkozó lapjait, ezek alapján 
beazonosíthattuk, kivel szeretnénk párban len-
ni.
Ezután következett egymás tüzetesebb megis-
merése. Január óta beszélgetünk velük, több-
nyire a mindennapjainkról. A beszélgetésekbe 
a német mellett itt-ott elkerülhetetlenül bele-
csúszott az angol, ha nem tudtuk magunkat 
megfelelően kifejezni, de a cél mindenképpen 
a némettudásunk fejlesztése volt.

Aztán eljött a nagy nap. Hosszas és nehézkes 
egyeztetések után kijelöltük az időpontot, már-
cius 22-ét, amikor mind a két csoportnak alkal-
mas volt a Skype-óra megtartása. A könyvtár-
ban gyűltünk össze, ahol többször is meggyűlt 
a bajunk a technikával, de a nehézségeket a 
könyvtáros tanárnők segítségével sikerült le-
küzdeni. Az órára mindannyian egyénileg vagy 
csoportosan egy-egy kiselőadással készültünk. 
Témáink a magyar iskolai életbe engedtek be-
mutatást: beszéltünk a gólyatáborról, az érett-
ségiről, az iskolai ünnepekről, a szalagavatóról, 
és természetesen nem hagyhattuk ki a végző-
sök ballagását, amelyet minden évben a buzo-
gánygyakorlat koronáz meg. Cseh partnereink 
is hasonló témákról beszéltek: bemutatták az 
iskolájukat, a városukat és a cseh fővárost.
Én nagyon örültem a lehetőségnek, mert nem 
mindennap találkozik ilyennel az ember. A 
„cserediákok” nagyon kedvesek voltak, és sze-
rintem mindannyiunk némettudása fejlődött.

Orendács Petra (12.d)



Fortocska (форточка) – ablakocska
Orosz éttermek Budapesten

Ha meg szeretnénk kóstolni az orosz konyha 
finom ételeit, italait Budapesten, számtalan le-
hetőség áll előttünk. 
Különösen ajánlom a Hold utcai piacon talál-
ható MoszkvaTéЯ elnevezésű bisztrót, ahol 
быстро, azaz gyorsan lehet étkezni.  Koncep-
ciójuk, hogy a népi orosz ízekkel (pelmenyivel, 
kijevivel, levesekkel, piráskival, blinivel, vod-
kával, pezsgővel és természetesen szamovár-
ral főzött teákkal) várják a vendégeket. Piaci 
környezetben egyszerű, de jó minőségű éte- 
leket készítenek. Bisztró jellegű ételek, szom-
batonként különleges „cári reggelik”, fiatalos, 
lendületes csapat, és laza, könnyed hangu-
lat várja az érdeklődőt a Belvárosi Piacon (V. 
kerület, Hold utca 13.).

 9.-es orosz csapatommal látogattunk el ebbe 
a kis étterembe, hogy közösen megkóstol-
juk az ott készült húsos pirogot (пирожок с 
мясом) és az érdekes ízű :) orosz üdítő italt, a 
kvaszt (квас), a szláv eredetű erjesztett gabo-
naitalt.

Sajnos régi kedvencünk, a Jászai Mari térhez közel 
eső Babuska (бабушка = nagymama) Food ét-
terem bezárt, pedig ennek a gyorsétteremnek az 
árak és az ízek tekintetében sem volt párja. 

A Matrjoshka Kroshka egy vegán, vege-
táriánus 15-20 székes streetfood étterem Bu-
dapesten, a város szívében a Kálvin térnél. Éte-
leikhez semmilyen állati eredetű alapanyagot 
nem használnak. Az étlap naponta változik, így 
mindig újdonságokkal várják az érdeklődőket. 
Az orosz tulajdonosnak köszönhetően a leg-
népszerűbb orosz ételek vegán változatai is 
megtalálhatók, úgymint borscs (céklaleves 
zöldségekkel), szirnyiki (túrós lepényke), 
pelmenyi (eredetileg hússal töltött, főtt tész-
taspecialitás), orosz fekete kenyér. Minden 
étel saját konyhájukban készül, beleértve a 
burgerekhez sütött bucikat is, amelyek között 
gluténmentes változat is van.
Finom falatokat és jó szórakozást kívánok: 

Molnárné Vámos Katalin
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„Ritmustanóra. Mire elég 1 ének?!”

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

Aranyköpések
„Ki tudja, hogy szerencsés-e ez a sok csevegő női száj?” (dr. Nánay Mihály)
„Csak ne ilyen lapos szopott gombóc legyen a hajad!” (Molnárné Vámos Katalin)
Tanár: „Alkoholmenteset nem iszom, azzal csak lábat lehet mosni.” Diák: „Citromos Radler?” 
Tanár: „Női sört nem iszom, fiam. Sörről beszéltünk, nem sárga vízről!” (Gärtner István)
„Le vagyunk maradva, mint a borravaló.” (Sziliné Dienes Irén)
(diák köhög) „Kérlek, ne az én órámon fulladj meg!” (Sztojcsevné Fekete Mária)
„Nikotinamidadenit-dimekleotid-foszfát. Általában amikor a gyerekek beszélni tanulnak, ez az 
első szavuk.” (Kis Róbert)
„Egy matematikai mondat mindig objektív. Tehát az, hogy minden matematikus szép, az nem 
egy mondat, ennek ellenére persze igaz.” (Meszlényiné Róka Ágnes)
Diák: „Mi az a kösöntyű?” Tanár: „Ez nem erotika kivételesen.” (Kőváriné dr. Fülöp Katalin)
„Szén-dioxid keletkezik, mint minden jólnevelt égés során.” (Tarlós Péter)
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Viccek
Szülői értekezleten panaszkodik Pistikére a 
tanárnő:
– A legrosszabb gyerek az osztályban. Egy-
szerűen nem lehet vele bírni. És ami minden-
nek a teteje, hogy idén még egyszer sem hi-
ányzott!

– Anyu, felborítottam a létrát!
– Jaj lesz neked, ha apád megtudja!
– Már tudja, ott lóg a csilláron!

Ma egy energiaitallal kezdtem a napot. Aztán 
jött egy haver, akivel megkávéztunk. Később 
találkoztam egy vevőmmel, aki meghívott 
egy duplára. Most meg alkaptak a rendőrök, 
mert lakott területen kilencvennel mentem. 
Gyalog!

– Elnézést uram, érdeklődnék, hogy nagyon 
fájdalmas-e a tetoválás?
– Az attól is függ, hogy helyileg hol lenne?
– Hát Mosonmagyaróváron.

Az anya reggel korán ment munkába, ezért 
reggel apuka ébreszti a gyereket. Megmos-
danak, felöltöznek, megreggeliznek, majd ké-
zen fogva elindulnak az oviba. Az óvodában 
az óvó néni nem ismeri fel a gyereket, így hát 
elmennek a következő óvodába. Ott szintén 
nem ismerik fel a gyereket. Aztán a következő 
két óvodában sem. Ekkor megszólal a gyerek:
– Apa, még egy ovi belefér, de aztán sietnünk 
kell, mert a végén elkések az iskolából!

Földrajzórán:
– Mi volt a Kréta előtt?
– Jura.
– Nem, Mayor.
– Na jó, de ez már nem földrajz, hanem tör-
ténelem!

Két ló megy ki az istállóból. Az egyik meg-
szólal:
– Te menj előre, én meg majd fedezlek.

Nagyanyám 50 éves korában kezdett napi 10 
kilométert gyalogolni.
Most 78 éves, és fogalmunk sincs, hol van.

A postás becsönget Juliska nénihez.
– Juliska néni, ha maga lóhere volna, nekem 
most nagyon nagy szerencsém lenne.
– Dehát miért?
– Mert négy levele van.

„Nekem mindegy, amíg a fizika helyére rakják be.”

Nyelvi sarok
Innkeeper: The room is $15 a night. It's $5, if 
you make your own bed.
Guest: I'll make my own bed.
Innkeeper: Good. I'll get you some nails and 
wood.

Die kleine Viki hat noch nie ein Tier aus der 
Nähe gesehen. Als sie eines Tages ihre Tante 
Emma besucht, setzt sie diese ihr die Katze 
auf den Schoß. Viki ist zwar zuerst etwas 
ängstlich, dann aber beginnt sie, das Tier 
zu streicheln. Die Katze schnurrt wohlig. Da 
schreit Viki entsetzt auf:
„Tante Emma! Wo stellt man den Motor 
ab?”
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„Készségtantárgyak helyére esetleg elférne egy-egy biológia vagy nyelvóra... Vagy 
45 perccel több alvás...”

Ifjú tehetségek
Földes Anna (12.c)

Az idei utolsó interjút Földes Annával készítet-
tem, a rovat megálmodójával.
– Honnan jött az ötlet, hogy az iskolaújság-
ba rovatot szeretnél írni?
– Hetedikben az egyik osztálytársammal na-
gyon szerettünk volna írni a suliújságba. Meg-
kerestük a tanár urat, aki felajánlotta a „tanár 
interjút”, ami akkor még szabad volt. Elvál-
laltuk, de aztán úgy éreztem, hogy ez nem 
áll annyira közel hozzám. Egy ötlet alapján 
kezdett kialakulni az új rovat, amelyben te-
hetséges diákokkal készítünk interjút. Én nagy 
örömmel elvállaltam, azzal a kikötéssel, hogy 
nem csak tanulmányi és sporteredményeket 
elért tanulókról szól.
– Ha lenne rá lehetőséged, akkor írnál még 
cikkeket a jövőben?
– Szívesen írnék újságba.
– Még néhány kérdés az iskolához köthető 
tevékenységeidről. Hogyan vetődött fel, 
hogy OBIÖK elnök szeretnél lenni? Ahhoz, 
hogy megválasszanak, mit kellett tenned?
– Egy évig OBIÖK-ös voltam, mint delegált 
tag, segítettem, amikor csak tudtam, és lelke-
sedtem mindenért. Amikor az előző elnök cik-
lusa véget ért, egyértelműnek éreztem, hogy 
meg kellene pályáznom, és ő is megkért, hogy 
írjam meg a pályázatot, mert örülne neki, ha 
én lennék a következő elnök. Végül megvá-
lasztottak.
– Ha jól tudom, tizenkettedikre lemondtál 
az OBIÖK elnökségről, de helyette megvá-
lasztottak DT elnöknek. Milyen különbsé-
gek voltak a kettő között?
– A suliban sokkal közelebb áll hozzám min-
denki, jobban ismerem a DT tagjait. Ez egy 
homogén csapat, jobban tudunk együtt dol-
gozni. Az OBIÖK-ben ezt kevésbé éreztem, 
és nekem ez nehéz volt. Úgy láttam, számukra 
nem olyan fontos ez a feladat és a képviselet, 

így sokszor küszködni kellett. A sulis egy na-
gyon jó kis csapat.

– Mennyire volt nehéz ezt a sok szervezői 
feladatot a tanulás mellett csinálni?
– Az OBIÖK megterhelő volt, mert úgy érez-
tem, hogy felesleges. A befektetett munkának 
nem láttam az eredményét, és a vége felé már 
egyáltalán nem élveztem, ezért oda egyre 
nehezebben mentem el, ahogy telt az idő. A 
sulis DT-t mindig szívesen, örömmel csináltam. 
Nem éreztem azt, hogy a tanulásból venné el 
az időt, bár sokszor voltunk itt estig. Idén any-
nyival volt nehezebb, hogy elnökként minden 
apróságra figyelni kell, és mindent pontosan 
előre ki kell találni és fejben kell tartani. Néha 
nehéz volt minden feladatot összefogni, de 
azért nem megoldhatatlan.
– Így, hogy ennyi mindent kipróbáltál az itt 
töltött éveid alatt, sikerült megtalálnod azt, 
amivel később foglalkozni szeretnél?
– Nem, egészen biztos voltam benne mosta-
náig. Igaz, hogy mindig mást akartam csinálni, 
de amit éppen akartam, abban erősen hit-
tem. Sosem voltak kétségeim. Törtem előre a 
céljaim felé. Most viszont, hogy itt vagyok az 
érettségi előtt, hupilila gőzöm sincs, hogy mit 
akarok, úgyhogy csak sodor az élet.
– Köszönöm szépen az interjút, és sok sikert 
kívánok az érettségihez és az utána követ-
kezőkhöz is.

Lili
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„Háztartástan. Természetesen csak ha ki is vehetek helyette valamit.”

Darmstadt 2019
Szeptember közepén a német cserediákok nálunk 
tölthettek egy felejthetetlen hetet. Ezen a kellemes 
emléken felbuzdulva izgatottan, tele kíváncsiság-
gal találkoztunk április 2-án reggel a Liszt Ferenc 
Repülőtéren. A gépünk felszállt, a programsorozat 
ezzel kezdetét vette. 

A cserediák-partnereink Frankfurtban „Herzlich 
willkommen” plakáttal  fogadtak minket, és min-
den ott folytatódott, ahol az korábban abbama-
radt. Az első este az új környezet megismerésével 
telt. A fogadócsaládok kedvessége és segítőkész-
sége által szinte otthon érezhettük magunkat.

Másnap betekintést nyerhettünk a helyi iskola 
életébe, ahol körbevezettek minket a modern 
épületben, azután egy német „politika” tanórát 
látogattunk meg, majd 4 fős csapatokban projekt-
munkába kezdtünk, de olyan is volt, aki Martin Lud-
wig  tanár úr  énekóráján az Omega Gyöngyhajú 
lány feldolgozását hallhatta.

A következő napok városnézéssel, közös prog-
ramokkal teltek. Megismerhettük Darmstadt és 
a fontosabb környező városok nevezetességeit, 
ahol a német diákok adtak számunkra útmutatást. 
Heidelbergben bejártuk az óvárost, amit később a 
festői tájjal együtt a várból is megcsodálhattunk, 
majd a szabadidőnk alatt vásárolhattunk, szétszé-
ledhettünk a városban. A következő napon vonat-
tal utaztunk Frankfurtba, ahol szintén bejártuk a 
várost, és idegenvezetés kíséretében tekintettük 
meg a Goethe-házat, majd a dómhoz (Kaiserdom) 
értünk. A végtelennek tűnő csigalépcső-rengeteg 
lassan ért véget, de a kilátás mindenkit kárpótolt.

A hétvégét közös mini-golfozással és piknikezéssel 
indítottuk, majd másnap a családokkal ellátogat-
tunk a Felsenmeer-hez, ahol közösen túráztunk. 
Esténként pihenésképpen biliárdozni mentünk, 
sétáltunk a parkban, fagyiztunk, vagy éppen össze-
gyűltünk az egyik családnál.
Az utazás utolsó teljes napján került megrende-
zésre a „Stadtrallye”, ahol 3-4 fős csapatokban 
versengtünk egymással, s közben újra bejártuk 
Darmstadt nevezetességeit. Az estével együtt el-
jött a búcsúzás pillanata is. Az iskolában előadtuk a 
fogadócsaládjaink számára a korábban elkészített 
projektjeinket, majd közös sütögetéssel, sütizéssel, 
beszélgetéssel és természetesen közös játékokkal 
zártuk ezt a felejthetetlen hetet.
Az utolsó nap búcsúzkodással indult, majd a haza-
út során felelevenítettük az elmúlt hét eseményeit, 
ezáltal vidáman, új ismeretekkel és felejthetetlen 
élményekkel gazdagodva tértünk haza. Remélem, 
hogy a cserepartnereinkkel még viszontlátjuk egy-
mást, és az így kialakult barátságok kiállják az idő 
próbáját. 

Fetter Katalin (10.d)
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„Valami olyasmit, aminek lehetne gazdaságtan a neve. Sok területen több haszna 
lehetne, mint „bizonyos” óráknak.”

Condensed English
Angliai utazás

Kelő nappal mi is keltünk, vagy inkább a napot 
keltette lelkes csapatunk 13-án, de a határt vé-
gül mégis legszebb álmainkban hagytuk ma-
gunk mögött. A hosszas buszozás áldozatává 
vált gerincünk elsőként Limburg városában, 
Németországban nyújtózkodhatott a faszer-
kezetes házak és a katedrális megtekintése 
közben.

Kalandra készen álltunk tovább másnap. A 
Csalagút rejtekeit és mélységeit is sikeresen 
feltérképezve pedig már egy tengert magunk 
mögött hagyva pillanthattuk meg a szigetor-
szágot, majd a doveri partok sirályai is megje-
lentek, akiket hol mi kergettünk, hol ők kerget-
tek minket. A Walmer kastély látogatása után, 
a mediterrán klímát élvezve érkeztünk este 
családjainkhoz. 2-4 fős csoportokban szálltunk 
meg több családnál a városban, hogy közeleb-
bi bepillantást nyerhessünk a brit mindenna-
pokba, amiről szívesen mesél az érdeklődők-
nek minden kiutazó.

Másnap London belvárosába merészkedtünk, 
ahol kedvünkre gyönyörködtünk a Westmins-
ter apátság égbetörő falai, színpompás abla-
kai, méltóságteljes kőbevésett nevei, szobrai 
között. A továbbiakban a parádés őrségváltást 
is volt szerencsénk elcsípni, majd a Bucking-
ham palota előtt integettünk a Királynőnek, 
habár sajnálatos módon nem láthatta, mert 
nem tartózkodott otthonában. Sétánkon túl, 
ami a St James Parkot és Piccadilly Circus-t is 
magába foglalta, már azon kaptuk magunkat, 
hogy a Trafalgar téren néz le ránk a magasból 
Nelson admirális szobra. Másnap mi magasod-
tunk Nelson fölé a Shard felhőkarcolóban, a 
360 fokos kilátó London teljes látképét kínálta 
a szemlélődőnek. A pompás kilátás megfelelő 
motiváció a tériszony legyőzéséért cserébe. 
Az ebéd már a Borough Market-on ért minket, 
ahol a különböző angol specialitások sokasá-
ga hozott minket zavarba. Továbbá beköszön-
tünk Shakespeare hatszögletű Globe szín-
házába, majd egy kiadós séta után a londoni 
belvárosban végül a Temzét is meghódítottuk 
a Toweren átkelve. Délután Greenwich városa 
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„Egyes órákat le lehetne cserélni szakkör jellegű fakt órákra.”

felé vettük az irányt, ahol alkalmunk nyílt a Föld 
két különböző féltekéjén is lábnyomot hagyni. 
A Trafalgar térről már ismerős rendíthetetlen 
kapitányról, Nelson admirálisról szóló kiállítás 
keretein belül pedig élőben tekinthettük meg 
a kapitány zubbonyát, amin nyomot hagyott a 
halálát okozó golyó.

Programunk a továbbiakban is gazdag volt, 
királyi meghívásra a Windsor kastély pompá-
jában is gyönyörködhettünk, nem hagyhattuk 
ki a Magna Charta emlékműnél a csoport-
képet, ami majd bizonyítékként szolgál tu-
dományos érdeklődésünkre a töriórákon is. 

Mindannyian jól tudtuk az utazás előtt, 
hogy jó társaságban gyorsan telik az idő, 
de nem gondoltuk, hogy ilyen hamar arra 
döbbenünk majd rá, hogy ideje búcsút ven-
ni a családoktól, a várostól, és az országtól 
is. Elindultunk vissza. Nemsokára a gofri és 
sültkrumpli hazájában, Belgiumban, és annak 
ékszerdobozában Brugge városában találtuk 
magunkat. Találó a neve, az „Észak Velen-
céje”. Utazásunk során mindenhova jó időt 
vittünk, itt sem volt másképp, ahogyan a hár-
mas belga-német-holland határon sem, ahol 
három ország levegőjébe kóstolhattunk bele 
egyszerre. Alten Biesen, Maastricht, Aachen 
sem maradhatott ki a sorból, mindegyik város-
ban megtekinthettük a legfontosabb épülete-
ket, utcákat, még egy eredeti Michelangelo 
szobrot is módunkban állt megnézni.

Utolsó nap a belga kakasokat keltve pedig 
megkezdtük utazásunkat haza, jól elraktározva 
a sok élményt, emléket, amiket mindig felele-
veníthetünk.

Antal Laura (10.a)
fotók: dr. Széllné Hajdú Indira

Pályázat
Pályázatot írunk ki az iskolaújság jelen-
leg 2. oldali vezércikkének megírására 
a következő tanévre. Pályázni lehet egy 
elképzelt vezércikkel, a cikk szokásos 
terjedelmében, akár fiktív eseményeket 
felhasználva. A cikk korábbi tartalmi és 
stíluselemeit meg lehet változtatni. A pá-

lyázatokat elektronikus formában várjuk 
június 11-ig az arpadlapok@gmail.com 
emailcímre.
A pályázat nyertese 20 ezer Ft ösztöndíj-
ban részesül, és egy tanéven (6 lapszám) 
keresztül írhatja az újság második oldalát.
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6 év? 
Nagyon nehezen találok szavakat. Az elmúlt 
6 évemet kellene néhány gondolatban össze-
foglalnom. Nem szeretnék hazudni: nagyon 
nagy megkönnyebbülés, hogy nemsokára 
véget ér, de emellett fájdalmas belegondolni, 
hogy itthagyom ezt az iskolát, az osztályterme-
met, az osztályomat, barátaimat, az emlékei-
met.

Minden azzal kezdődött, hogy majdnem 
ugyanúgy stresszeltem a felvételi előtt, mint 
most az érettségi előtt. A gólyatábor felejthe-
tetlen volt a számomra. A gólyahéten mindent 
megnyertünk, emiatt kampányoltak ellenünk a 
Gombáron. :D
Felhőtlenek, önfeledten vidámak és nagyon 
hangosak voltunk még annak idején, az első 
emeleten. Meg se tudom számolni, hogy 
hányszor jöttek be hozzánk, hogy rém han-
gosak vagyunk, vagy „Már megint mi történik 
itt?”, „Engedd el azt a gyereket!”, „Mit művel-
tek itt?”. Arról nem is beszélve, hogy hányszor 
átkoztak minket a folyosón. Vagy amikor két 
hónap után betört a fal… Majd még egyszer. 
Aztán később… a hátsó fal is betört. Kétszer, 
háromszor. A kuka fölötti sarok a színek széles 
skálájában pompázott. Táncoltunk, aludtunk 
az asztalokon, vagy éppen eladták valakinek a 
cipőjét. Nem volt egyszerű dolga az osztályfő-
nökünknek, bár mi nagyon jókat szórakoztunk. 
Akkoriban még nyitva volt az Amfi, ezért suli 
után az utunk egyből odavezetett.
A hetedikes osztálykirándulás az egyik leg-
meghatározóbb volt az árpádos éveim alatt. 
Garbolcon voltunk 3 erdő és 4 puszta között, 
a természet lágy ölén. Emlékszem, egyik nap 
együtt zuhanyoztam egy békával. Nagyon ösz-

szekovácsolt minket a sok templomlátogatás, 
kirándulás, állatvizsgálat, a patakban fürdés, 
vagy amikor egyik éjszaka két oktávval ma-
gasabban, mint kellett volna, röfögéssel alá-
festve énekeltük a 67-es úton-t a lányokkal. 
Ha minden élményünket leírnám, sajnos nem 
lenne elég ez a felület.

Az osztálykirándulás minden évben nagyon 
intenzív volt, és sok élményt adott. A másik na-
gyon különleges az idei, tizenkettedikes kirán-
dulás volt Ukrajnában, de erről majd később. 
Kilencedikre felköltöztünk a másodikra, ahol 
eleinte állandóan a folyosói székeken tobzód-
tunk. Itt a falat már nem tudtuk lebontani a 
lambéria miatt, de helyette jó ideig bömbölt 
nálunk a zene. Történt néhány baleset is: egy 
dupla kartörés, belső vérzés, lábsérülés, és óri-
ási esések a terem sarkában egy-egy üldözés 
közben.

Sosem fogom elfelejteni a fizika órákat, ahova 
a legtöbbször rettegve, halálfélelemmel men-
tünk föl. Még cseng a fülemben a „shift+ran-
dom, egyenlő”, de mégis olyan kedves emlék 
a számomra, nagyon élveztem ezeket az órá-
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„Napi hét óra mellé? Kösz, de ezt kihagynám.”



kat. Szinte érzem a bőrömön az izgalommal 
átitatott levegőt, amikor végre kísérleteztünk 
kémián. Ültünk a fehér köpenyben, és marhára 
élveztük, bár gyakorlatilag nekünk sosem sike-
rültek a kísérletek. :D

Szerettem kiülni szünetekben az udvarra, és 
ott napozni. Tisztán emlékszem, amikor ma-
tekon kivonultunk megnézni a részleges nap-
fogyatkozást, és a fél iskola már kint ült. A 
tesi volt (nekünk, lányoknak) a mentsvárunk a 
nehéz hétköznapokban. Mindig azt nyújtotta, 
amire épp szükségünk volt.
A legijesztőbb azt látni, hogy most mi vagyunk 
a „nagyok”. Mindig azt mondtuk, hogy „Á, mi 
sosem voltunk ilyen kicsik!”, „Mi nem így néz-
tünk ki!”. Aztán látva a régi képeket rá kellett 

döbbenjek, hogy de. Ugyanilyen minik vol-
tunk, csak nem vettük észre, mert egymás 
mellett nőttünk fel. Ez egyszerre hihetetlen 
és mégis csodálatos. Szövődtek barátságok, 
szerelmek, és sokat fejlődtünk az évek alatt. A 
legjelentősebb pillanatok az utolsó két évben 
születtek. Debrecenről több órányi vlog vide-
ót tudnék készíteni, és az ukrajnai kirándulást 
tényleg soha nem fogom elfeledni. Ahogy fel-
szenvedtük magunkat a Hoverla csúcsára, az 
első éjszakánk a polgármesternél, meg hogy 
hogyan mostunk fogat a vonaton.
Idén a rengeteg közös ebéd, ahogy rohantunk 
fel a mikróhoz, hogy mindenképp mi legyünk 
az elsők. Egy ideig minden szünetben csen-
gőtől csengőig csak Solo-ztunk, egész nap. 
Persze az egyik legnagyobb volumenű mo-
mentum a szalagavató volt az idei tanévben. 
Három hónapon keresztül készültünk rá, és saj-
nos olyan hamar vége lett. A legszebb pillana-
tai azok voltak, amikor együtt felszabadultan 
nevettünk. A főpróba alatt végig az oroszlán-
király dalát énekeltük, és táncolva vonultunk 
keresztül a csarnokon.
Az utolsó év nagyon szorosan összeránt min-
denkit, és egyedülálló eseményeket biztosít. 
Mégsem szabad elfelejteni, hogy honnan in-
dultunk. Milyen ártatlanul, tele lelkesedéssel és 
bátorsággal, nyitottan érkeztünk ide, ahonnan 
felnőttként megyünk majd tovább. Őszintén 
remélem, hogy minden 12.-es ennyire élmé-
nyekkel telinek érzi magát, és visszagondolva 
az elmúlt évekre, nem győzi rendbe tenni a 
gondolatait, és a sok emléket, amit felidézett.
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Régiből új
„Ruha teszi az embert” – tartja a mondás, és arra a „hatalomra” 
utal, amit a ruha (anyaga, színe, szabása, dísze) mint szimbólum, hordoz. Az öltözék 
egyszerre védelmi és kommunikatív funkciót tölt be. Az ember külső megjelenése  az ókortól kezdve 
a mai napig képes kifejezni életkori, nemi, etnikumi, vallási, ideológiai-politikai csoporthoz való tartozásunkat – tehát 
az identitásunkat. A diákok rajzórán olyan pólót terveztek saját maguknak, ami a lehető legtöbb információt árulja el 
róluk, ami leginkább jellemző rájuk, és kifejezi identitásukat.

Svarczné Micheller Erzsébet

Andó Lujza (10.b) Ferencz Fruzsina (10.c)Geiszelhadt Réka (10.c)

Rittgasszer Tamás (10.b)

Wágner Viktória (10.c)

Koppány Júlia (10.b)

Tálas Soma (10.b)

Svarcz Enikő (10.c)

Karádi Levente (10.b)


