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Miket beszélsz?
Mint a kifinomult emberi faj lelkes tagjai, 
húszezer éves civilizált történelmünk kez-
dete óta előszeretettel kommunikálunk 
egymással szavak segítségével. Naivan azt 
gondolhatnánk, hogy ez idő alatt sikeresen 
a verbális információközlés mestereivé vál-
tunk, ám közel sem ez a helyzet.
Valamikor réges-régen egy sziporkázó ősünk 
úgy döntött, hogy jelentést kapcsol egy 
hangsorhoz, és ezzel megszületett az első 
szó. Az elsőt követte a második, azt meg a 
harmadik, és így tovább. Úgy alakult, hogy a 
beszéd világsiker lett, az ember pedig a táp-
láléklánc tetejére kerülve gyors fejlődésnek 
indult. Időközben, mivel a mindennapos túl-
élés már nem jelentett kihívást, elkezdtünk 
az élet és lét fontos kérdéseiről elmélkedni, 
és embertársaink véleménye felől érdeklőd-
ni. Ennek következtében az egykor egysze-
rű és emészthető beszéd (és vele együtt a 
világlátásmódunk is) felfoghatatlanul össze-
tett lett, és kinőtte alkotóját – minket.
Napjainkban szavak tömkelege áll rendelke-
zésünkre, sokuk között csupán leheletnyi kü-
lönbség van, de ez a differencia – hajszálnyi 
ide vagy oda – mégis differencia. Pontosan 
fogalmazni megerőltető dolog, természe-
tesen embertől függ, hogy milyen mérték-
ben. Tudatosan vagy sem, valójában nem 
is számít, de gyakran egyszerűsítünk, ekkor 
pedig felmerül a kérdés, hogy egyáltalán 
azt mondjuk-e, amit valójában gondolunk. 
Például amikor megkérdezik tőlünk, hogy 
vagyunk, hajlamosak vagyunk szimplán rá-
vágni, hogy jól, annak ellenére, hogy a va-
lóság ennél bonyolultabb. Ennek sok oka 
lehet. Előfordulhat, hogy általánosságban 
nincs kedvünk beszélni, vagy pont a kérdést 
felvető illetővel nem akarunk csevegni.
Ám ha nem azt mondjuk, amit gondolunk, 
akkor végső soron minek mondunk bármit? 
Nem lenne jobb, ha meg se szólalnánk? Ha-
bár sok fejfájást okozó helyzettől megkímél-
hetnénk magunkat, a kommunikáció teljes 
körű megszüntetésével valószínűleg a társa-
dalom is rögtön darabokra esne. Ez pedig 

nem lenne túl ideális egy kimenetel a jó öreg 
homo sapiens szempontjából.
Rendben, legyen, kíméljük meg a nyelvet. 
Igen, közhelyesen hangzik, de a szavaknak 
ereje van, hiszen egy rossz nyilatkozat egy 
közszereplőtől vagy hírességtől országos 
felháborodást tud kiváltani. Ugyanakkor egy 
jól megírt beszéd egész népeket tud pozitív 
változásra sarkallni. Mindannyiunk torkában 
ott van egy nagy kaliberű fegyver, de ren-
getegen felelőtlenül használják, és véletlen, 
vagy nem akkor sütik el, amikor kellene.
A nyelv már nem csupán információközlés 
eszköze, de szórakoztató hatása is van. Jól-
esik néha a világ nagy kérdéseiről filozofálni, 
még akkor is, ha tényleges eredménye nin-
csen eszmefuttatásainknak. Kellemes érzés, 
mikor sikeresen megalkotunk egy kacifántos 
mondatot, vagy mikor barátaink jóízűen ne-
vetnek a vicceinken. Továbbá az is ráfér néha 
az emberre, hogy őrjöngjön valami teljesen 
jelentéktelen dolgon, mondjuk egy színvo-
naltalan sorozaton vagy színielőadáson.
Kijelenthetjük hát, hogy beszélni közel sem 
olyan könnyű, mint elsőre gondolnánk. Aki 
jól bánik a szavakkal, sok téren hatalmas 
előnnyel rendelkezik a kevesebb érzékkel 
megáldottakkal szemben. 

Forgács Bálint (11.d)
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A hónap kérdése: „Milyen Árpád specifikus napnak örülnél?”

A hónap fotója
Köd előttem, köd mögöttem

KÉP-MÁS
Februári számunkban megjelent képünkön egy kulacs belseje 
volt látható.

Hát ez mi lehet?

fotó: Ilyés Margit (9.a)

KI EZ?
Az előző számunkban megjelent képünkön Gärtner István 
tanár úr gyermekkori fotóját láthattátok.

Hát ezen a képen ki lehet?

Drónfotó a ködbe bújt Megyeri-hídról.
fotó: Csévi Márton (National Geographic fotópályázat)

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



Kérdezd másként
Halmy Réka tanárnő

– Hogyan került az Árpád gimnáziumba?
– Kerekes Kata tanárnő csoporttársam volt az 
egyetemen. A tanárnő már itt tanított tavaly, 
amikor megtudtam tőle, hogy az iskolában sza-
bad egy biológia-kémia tanári állás, én pedig az 
egyetem végén pont állást kerestem. Nagyon 
gyors volt a kapcsolatfelvétel az Igazgató úrral 
és Kis Róbert tanár úrral: gyors egyeztetés, 
találkozás után ki is derült, hogy amit keresek, 
azt pont meg is találtam, így nem kell tovább 
keresnem. Az is segített a döntésben, hogy már 
korábban is sok jót hallottam az iskoláról.

– Hogyan került a tanárnő a pedagógus 
pályára?
– Amikor tizenkettedikben egyetemet kellett 
választani, még nem tudtam, hogy mi szeretnék 
lenni, ezért úgy döntöttem, aszerint választok, 
hogy mit szeretnék tanulni. Így a biológiára és 
a pszichológiára esett a választásom. A pszicho-
lógián és az orvosin gondolkoztam, de vegül 
úgy döntöttem, egyik sem nekem való. Így 
tovább nézelődtem, és a tanárszak volt az, ahol 
pszichológiát és biológiát is lehetett egyszerre 
tanulni. Kellett még egy tárgyat választani a 
biológia mellé, és végül adta magát, hogy a 
kémiát válasszam.
– Mit szeret a szabadidejében csinálni?
– A szabadidőmben mostanában leginkább a 
családdal szoktunk együtt lenni. Két nővérem-
mel már nem lakunk együtt, így a velük való 
találkozás sem olyan egyszerű már, de továbbra 
is nagyon fontos. Ezt segíti, hogy egyikőjük itt 
lakik a családjával az iskolától kb. 5 percre. Most 
született nemrég kisfia, aki nagyon cuki, úgy-

hogy náluk szoktam mostanában sokat lenni. 
Gyerekkorom óta néptáncolok heti rendszeres-
séggel. Szeretek olvasni is, de általában csak 
utazás közben szoktam. Esti kikapcsolódásként 
pedig a filmnézést vagy a moziba járást szere-
tem.
– Mik a kedvenc filmjei és könyvei?
– Egyik kedvenc könyvem például Sienkiewicz-
től a Quo vadis, és nagy kedvenceim a Harry 
Potter könyvek is, amiket korábban magya-
rul, de mostanában inkább angolul olvasok. 
Nagyon szeretem még a Rejtő könyveket. Sok 
filmet szeretek, egyik kedvencem például a 
Testről és lélekről. Mostanában volt nagy ked-
venc az Érkezés, a legújabb pedig az 1917. A 
Harry Potterből a könyvekhez hasonlóan a fil-
meket is szeretem. Szeretek még a romantikus, 
de komolyabb és életközeli filmeket. És persze 
nagy klasszikusként nem maradhat ki a Büszke-
ség és Balítélet sem. Az animációs mesefilme-
ket se tudom megunni felnőttként sem, ezek 
közül az Így neveld a sárkányodat a kedvencem, 
az összes részével együtt.
– Van saját kisállata?
– Nincsen, és igazából soha nem is volt, de nem 
is bánom annyira.

– Ha tudhatna egy nyelvet tanulás nélkül, 
melyik nyelv lenne az?
– Leginkább a spanyol és a német.
– Melyik országba utazna el a legszíveseb-
ben pénztől függetlenül?
– Egyre jobban érdekel Dél-Amerika, az esőer-
dő, illetve Afrikára is nagyon kíváncsi vagyok. 
Ami közel van és nagyon szívesen megnézném, 
az Svájc, és Új-Zélandra ellátogatni még egy 
régi vágyam. De nem sok helyen jártam még, 
úgyhogy bárhova szívesen utazom.
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„Kórus nap.”



– Ha egy lakatlan szigetre kerülne, és három 
tárgyat magával vihetne, mi lenne az a 
három?
– Biztos, hogy vinnék magammal egy kést, gyu-
fát vagy öngyújtót, és mondjuk egy könyvet. 
Valószínűleg valamilyen szépirodalmat.
– Ha lehetne egy szuperképessége, akkor mi 
lenne az?
– Ha szuperképességem lehetne, akkor látha-
tatlan lennék.

– Ha lenne egy klónja, hogyan tudatná a 
diákjaival, hogy ön az igazi?
– Most így hirtelen eszembe jutott a száraz szi-
vacs. Nagyon nem szeretem, ha vizes szivaccsal 
van napközben letörölve a tábla. Nagyon rossz, 

ha száll a krétapor, de még mindig jobb, 
mint ha utána vizes táblára kellene írni, ami 
utána letörölhetetlen.
– Van kedvenc ünnepe?
– Nagyon szeretem a halottak napját és a 
Mindenszentek ünnepét. Akkor már erősen őszi 
időjárás van, de nagyon szeretek ilyenkor vidék-
re utazni. Olyankor a temetők gyönyörűek a sok 
apró világító mécsestől.
– Evett már valamilyen egzotikus ételt?
– Nem nagyon. Nem is nagyon szeretem eze-
ket. Igazából a legkülönlegesebb, amit ettem, 
az a kagyló meg a polip, de ezeket a tengeri 
herkentyűket sem szeretem. Gátat szab még 
a kísérletezgetéseknek, hogy lisztérzékeny 
vagyok, így van, amit meg se tudok kóstolni.
– Ha egy állat bőrébe bújhatna, melyik lenne 
az?
– Mondjuk egy sas lennék, hogy tudjak repülni, 
vagy pedig egy róka, mert az a kedvenc álla-
tom. Az egyik leggyönyörűbb állat.
– Ha egy híresség bőrébe bújhatna egy nap-
ra, ki lenne az?
– Ha bármilyen területen lehet híres, akkor 
talán David Attenborough lennék. Ő egy nagy 
kedvencem, már annak is örülnék, ha találkoz-
hatnék vele. Nagyon szép tájakra eljutott, és 
nagyon sok állattal és növénnyel találkozott. Az 
ő bőrében lenni biztosan jó.

Nagy Dorina, Tóth Lea (9.a)
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„Szentendre nap.”

Mitológiai apróhirdetések
A 9.d-nek az volt a feladata, hogy a görög 
mitológia és eposzok ismerete kapcsán 
adjanak fel apróhirdetést valamelyik hős 
vagy isten nevében. Született egy disz-
tichon is, mert az egyik diák kedvet kapott az 
időmértékes verseléshez is.

Apróhirdetések:
1. Használt feleséget keresek! Ha valaki-
nek van használt, megunt, régi felesége és 
szeretne megszabadulni tőle, az keressen fel 
engem.
Jelige: a legszebb földi asszony
2. Tojásból keltem ki, gyönyörű asszony 
vagyok.
Ha férjedet más nővel találod,
Hívd fel az alábbi számot: ὨἉὮ.
És ne félj, mert elintézem én a férfiút,
A késem hegye elől nincs is kiút.
Jelige: kés

3. Szívesen vállalok csatákat más bőrébe 
bújva. Jelige: lopott páncél.
4. Szívesen vállalok írást vagy rabszol-
gamunkát, és fontos tudnod, ha élek, ha 
nem, én megcsinálom!
Elérhetőségem: a.nemletezo.kolto@Illisszeia.gr
Jelige: egy emberöltőnyi

Disztichon (Menyhárt Gellért):
Nincs értéke a pénznek, most csereeszköz az 
étek.
Példa lesz itt a bazár, mert e helyen zab az ár.

Megfejtések és szerzők:
1. Párisz, trójai királyfi (Menyhárt Gellért)
2. Klütaimnésztra, Agamemnón felesége 
(Petridis Aris)
3. Patroklosz, Akhilleusz barátja (Lisóczki 
Réka)
4. Homérosz (Dovala Dominik)



Impresszum
Az Árpád Gimnázium iskolaújságja, XV. évfolyam, 5. szám. Megjelenik: tanévente hétszer. 
Email: arpadlapok@gmail.com. Írták, rajzolták, fényképezték: Csináth Nóra, Dovala Do-
minik, Forgács Bálint, Földi Vencel, Ilyés Margit, Izsa Regina, Jánosi Panna, Megyeri Lili, Míra 
Matthews, Nagy Dorina, Paták Balázs, Pávó Zsófia, Picciano Alisia, Svarcz Enikő, Svarcz-
né Micheller Erzsébet, Sziliné Dienes Irén, Tajtiné Váradi Emőke, Tóth Lea, Wittmann Szilvia. 
Tördelés: Kutrovich Gergő (13.b). Felelős tanár: Koncz Levente. Nyomdai kivitelezés: Xi-
lon Kft. Felelős vezető: Mórotz Kálmán. A címlapon: Március. Fotó: Tárnok Emese (13.a). 

hó dátum nap idő program
m

áj
us

május 7. csütörtök 13:30 Délutáni tanítás
május 8. péntek 8:00 Az írásbeli érettségi vizsgák folytatása, órarend szerinti 

tanítás
május 11. hétfő 7. óra A háziversenyek eredményhirdetése
május 11. hétfő 14:45 Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület 

közgyűlése
május 15-18. péntek-hétfő Töri tantúra – Délvidék (11. évf.) 
május 16. szombat A túraszakosztály kirándulása
május 20. szerda Idegen nyelvi kompetenciamérés (8. évf.)
május 20. szerda utána Matematika évfolyamdolgozat (8. évf.)
május 21. csütörtök Töri tantúra – Visegrádi palotajátékok (7.a és b)
május 22. péntek Egészségnap
május 25. hétfő Az írásbeli érettségi vizsgák vége
május 25. hétfő 17:00 Szülői értekezlet a leendő osztályok számára
május 26. kedd Kóruskirándulás
május 27. szerda Országos kompetenciamérés (8. és 10. évf.)
május 27. szerda 14:30 Angol nyelvi szintfelmérő (leendő 7.b, 7.c, 9.c és 9.d 

osztály)
május 28. csütörtök Töri tantúra – Visegrádi palotajátékok (7.c és 9.d)
május 29. péntek 6. szabadnap
május 29-június 1. péntek-hétfő Kárpátaljai tantestületi kirándulás
a hónap folyamán ÓBIÖK-sportnap

jú
ni

us

június 1. hétfő Pünkösdhétfő
június 2. kedd Az érettségi dolgozatok megtekintése (várható 

időpont)
Matematika évfolyamdolgozat (10. évfolyam)

június 4. csütörtök Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról
június 4-11. csütörtök-csütörtök Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
június 6. szombat 8:00 Gólyanap
június 8-ai hét Nomád tábor (9.c)
június 9-11. kedd-csütörtök Erdei iskola (7.c tt és 8.c tt)

Kapcsolda (Óbudai Gimnázium)
június 11. csütörtök 16:00 Jegylezárás
június 11. csütörtök Bécsi kirándulás
június 12. péntek Utolsó előtti tanítási nap (1-4. óra, 40+15 perces 

tanítás)
június 12. péntek DT-kirándulás
június 12. és 15. péntek és hétfő du Osztályozó konferenciák
június 15. hétfő Utolsó tanítási nap (1-3. óra + osztályfőnöki, 40+15 

perces tanítás)
június 15-24. hétfő-szerda Középszintű szóbeli érettségi vizsgák
június 18. csütörtök 8:00 Évzáró, bizonyítványosztás
június 24. szerda 8:00 Beiratkozás

ny
ár

július 26-augusztus 1. csütörtök-kedd Vitorlástábor
augusztus 3-10. hétfő-hétfő Kórustábor
augusztus 16-22. szombat-péntek Német nyelvi tábor
augusztus 21-25. péntek-kedd Gólyatábor (várható időpont)
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Természetjáró szakosztály 2019/20
A következő tanévben 15 éves jubileumunkat 
ünnepeljük! Hagyományosan minden hónap 
második szombatján indulunk meghódítani 
valamelyik környékbeli hegyet vagy szurdokot. 
Szintén hagyomány a csúcson a piknik, illetve 
a negyedik kirándulás után jár az ajándék póló.
Idén szeptemberben kedvenc helyünket jártuk 
végig: a Rám-szakadékot a Visegrádi-hegy-
ségben. 96-an voltunk. Aggódtak a turisták, 
hogy maradt-e otthon valaki egyáltalán.
Októberben 74 fő egy igazi meredek csúcshó-
dításban vett részt. A Naszályt hódítottuk Vác 
felől, lefelé pedig a Kosd felőli nyergen jöt-
tünk, pazar kilátással a Cserhátra. Bekukkan-
tottunk a Násznép-barlangba is.
Novemberben kicsit messzebb merészked-
tünk: a Vértes gyönyörű várát, a Csókakői-várat 
hódítottuk meg, és a Gaja-patak szurdokvöl-
gyében túráztunk Bodajktól Fehérvárcsurgóig.
A decemberi túránkat nem felejtjük el! Bé-
kés Mikulás-túrának indult, már várt ránk a 
Nagy-Hideghegyen két bödön tea. De a sors 
közbeszólt. Ráfutottunk a busszal egy jégpán-
célos útra, és buszt mentettünk, mert minden-

képpen az árokban akart kikötni. 81 hősünk 
dupla jelentést kapott.
Január egy álomkirándulás volt a tündérek 
erdejében, Gyadán. Talpig zúzmarás fákkal és 
függőhíddal, 82 kirándulóval.
Februárban két szurdokvölgy került terítékre. 
A Holdvilág-árok a Visegrádi-hegység szur-
dokvölgye, de a Dera-patak már a Pilis, mész-
kőszirtekkel. 70 fő volt velünk.
Tervek a következő hónapokra:
Március 14-én Nagymarosról hódítjuk a He-
gyestetőt. A Juliánus barát kilátóból gyönyörű 
a Dunakanyar!
Április 5-én vasárnap kaptunk időpontot a Do-
rog fölötti sátorkőpusztai kristálybarlangba. Az 
ottalvós kirándulást május végére tervezzük. 
A Mátrában két gyönyörű túrát tennénk. Az 
egyik Kékestetőtől Parádfürdőig az Ilona-víze-
sés völgyében vezet. A másik Mátraszentim-
rétől Ágasváron át a Csörgő-patak völgyében 
lefelé. Csatlakozzatok bátran!

Sziliné Dienes Irén és Tajtiné Várady Emőke

Rám-szakadék

Királyrét

CsókakőNaszály

Holdvirág-árokGyadai-tanösvény



Condensed English
Brexit

By now – I’m pretty sure – everyone has heard 
about Brexit, even if only a little. The policies 
of Brexit are still under discussion until this 
very day, and probably will be for the next few 
weeks, which is why the chart of consequen-
ces change from time to time. With that being 
said, here are a few things that so far are surely 
going to be effected by England’s leave from 
the EU.

The biggest change, which is already happe-
ning to Britain, is their economy slowing from 
day to day. This can be lead back to many fac-
tors such as their trade changes, bigger busi-
nesses moving away and the British pound 
losing from its value (which might only be a 

temporary result of the insecurity regarding 
the Brexit deal’s final outcome). 
Britain would suffer the most damage due to 
trade. Here, as well, many causes could be lis-
ted, but I’ll only mention one: tariffs. Tariffs are 
basically taxes that have to be paid in order to 
import or export goods from or into a country. 
With Britain leaving the EU, they’d lose a car-
dinal advantage that is tariff-free trading. This 
means, that countries in the EU don’t have to 
pay these taxes when exporting their goods 
into other (EU) countries. But with England’s 
leave, British businesses would have to sell 
their goods for higher prices, which could 
harm them in long term. 
Talking about importing goods prices would 
also increase, which obviously wouldn’t do any 
good, although this could be balanced by the 
value loss of the British pound. This would lead 
to many businesses placing their headquarters 
elsewhere, which again would majorly slow 
their economy. 

Csináth Nóra (9.c)
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„Valentin nap.”

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

Aranyköpések
„Gyerekek, nem érdekel! Méghozzá nagyon!” (Csányi Levente)
„ Azért Mohamed nem volt ilyen fitneszguru.” (Kovácsik Antal)
„Össze-vissza vihog, mint egy liba!” (Gärtner István)
„Ne akkor nyúlkálj a konnektorba, amikor itt vagyok!” (Blumenau-Szabó Zsuzsanna)
„Éljenek a kishős hapsikáim!” (Sziliné Dienes Irén)
„Nem csak a ‘dzs’ hangot köszönhetjük a törököknek, amit gondolom mindenki megköszön, 
amikor csak használja.“ (Szalay Katalin)
(kinetikus gázelmélet levezetéseinek tanítása közben) Tanár: „Ahh, nézzük, mikor csöngetnek 
ki?” (tekintetével az órát keresi) Diák: „Hát, tanár úr, mi is éppen ezen tanakodtunk.” (Czinki 
József)
(dolgozatnál) Diák: „A 3. kérdésnél csak egy nevet kell leírni?” Tanár: „Nem, még a Bűn és 
bűnhődést is.” (Koncz Levente)
Szülő a nyílt napon: „Mi a legnehezebb a felvételiben?” DT-s diák: „Az előtte levő öt perc.”
„Gyerekek, ezt most a tankönyvből olvasom fel, mert úgy érdekesebb.” (Móczárné Köves Eszter)
„Debrecenben volt egy majmunk, az öcsém.” (Kőváriné dr. Fülöp Katalin)
(hisztizik az osztály, hogy ne legyen felelés) Tanár: „Sok lúd…” Egyetlen diák: „…disznót győz.” 
(dr. Nánay Mihály)
„Istenem, ki tanított benneteket? Letagadlak titeket!” (Meszlényiné Róka Ágnes)

2020
03
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Viccek
– Hallom kaptál egy Zámbó Krisztián cd-t, köl-
csönkérhetem?
– Igen, de visszaadod?
– Persze!
– Akkor nem adom!

A zsiráf odamegy a dinoszauruszhoz:
– Dinoszaurusz, téged is bejelölt Noé a Face-
bookon?
– Noé? Nem. Miért?
– Ja, semmi, semmi...

Hittanórán:
– Pistike, sorold fel tetszés szerinti sorrendben 
a Tízparancsolatot!
– Lássuk csak... Hatodik, ötödik, kilencedik, 
első, harmadik, második, nyolcadik, negyedik, 
hetedik, tízedik...

Matektanár a fényképészetben:
– Ezekről a fényképekről szeretnék nagyítást 
kérni.
– 9x13?
– 117, de miért kérdezi?

– Mi az újévi fogadalmad?
– Hogy ne legyek annyira beképzelt.
– És nem lesz nehéz ezt egy egész évig be-
tartani?
– Ha valaki olyan okos és intelligens, mint én, 
akkor nem.

– Rendőr bácsi, tessék gyorsan jönni! A papa 
meg a zöldséges már fél órája verekszik!
– Fél órája? És miért csak most szólsz?
– Eddig a papa volt fölényben!

Megy a Nyuszika az erdőben, hátán hatalmas 
csomag, benne mindenféle háztartási holmi, 
majdnem összerogy alatta. Találkozik a Med-
vével.
 – Nyuszika, honnan szerezted ezt a sok hol-
mit?
 – Képzeld, Medve koma, megyek az erdő-
ben a Mókusék fája alatt, amikor megszólít a 
Mókusné asszony, hogy menjek már fel hozzá 
egy percre. Odafent aztán ledobja a ruháját, 
végigfekszik az ágyon és így szól: „Nyuszika, 
mindenem a tiéd!” Te, Medve koma, ha ott 
lettél volna, még a frizsidert is elhozzuk!

 Katonaságnál:
– Kapitány úr, mit csináljon, aki aknára lép?
– Nos, a szokásos eljárás: húsz métert ugrani a 
levegőbe, és szétszóródni a szélrózsa minden 
irányába.

– Jó napot, ez az alkoholisták segédvonala?
– Igen.
– Legyen szíves, diktálja le a Mojito koktél re-
ceptjét!

– Döntöttem! Addig utazgatok a nagyvilág-
ban, amíg a spórolt pénzem kitart! Ha jól szá-
molom, este 6-ra itthon leszek.

Nyelvi sarok
Jake is about to chip onto the green at his 
local golf course when a long funeral proces-
sion passes by. He stops in mid swing, doffs 
his cap, closes his eyes and bows in prayer. 
His playing companion is deeply impressed. 
„That’s the most thoughtful and touching 
thing I’ve ever seen” he says. Jake replies: 
„Yeah, well, we were married 35 years.”

„Három témazáró napja, azaz földrajz nap.”



Fortocska (форточка) – ablakocska
Az elveszett hercegnő

Ki ne hallott volna már a leghíresebb orosz 
hercegnőről, Anasztaszijáról? A kis hercegnő-
ről, aki elveszett a családja lemészárlásakor, 
majd később újra megjelent? Talán ez az egyik 
legismertebb orosz történet, amelyet hatal-
mas népszerűség övez.
Anasztaszija Nyikolajevna Romanova volt az 
utolsó orosz cár legkisebb lánya, aki három 
lánytestvérével élt boldogan. Rendkívül vidám 
és életteli lányka volt, aki előszeretettel űzött 
tréfát a körülötte élőkből. De nem mindig csak 
a mókán járt az esze: 
gyönyörűen tudott raj-
zolni és festeni is. Szüle-
tésekor egy egész nem-
zet szomorodott el, mert 
mindenki a várva várt 
fiúgyermeket remélte, 
aki majd átveszi apjától 
a trónt.  
A legnagyobb homály 
mégis a haláluk körül ke-
ring. Titokzatos meggyil-
kolásuk után sokan még 
mindig hittek abban, hogy a két legkisebb 
lánynak vagy legalábbis Anasztaszijának va-
lahogyan sikerült elmenekülnie. Ez rengeteg 

imposztornak adott alkalmat arra, hogy ma-
gukat állítsák be az elveszett hercegnőként. A 
leghíresebb mind közül mégis Anna Anderson 
volt, akinek életében sosem tudták bebizonyí-
tani, hogy valóban ő-e a hercegnő. Halála után 
DNS-mintát vettek tőle, és akkor már egyértel-
műen kimutatták, hogy Anderson nem a Ro-
manov-ház tagja.
Anasztaszija legendája nemcsak a saját ko-

rát ragadta meg, 
hanem az utókort is 
máig foglalkoztatja 
ez a történet. A Dis-
ney Anasztázia című 
filmje szintén eme 
legenda köré épül. 
A történet tipikusan 
boldog befejezést 
kapott, azonban a va-
lóság korántsem volt 
ennyire meseszerű. 

Anasztaszija csontvázát megtalálták a többi 
családtagjával együtt, akiket kegyetlen módon 
végeztek ki, majd rejtették el a holttestüket.

Izsa Regina (11.b)
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„ÁSZ nap.”
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DT-nap
Január 31-én ismért megrendezésre került a 
DT-nap, idén Árpád, az OTTHONfoglaló cím-
mel. A elnevezéshez hűen otthonos hangulat 
uralkodott az iskolában. A dresscode szerint 
melegítőbe, pulcsiba, köntösbe, esetleg ma-
muszba öltözött diákok és tanárok lepték el 
a folyosókat. Néhány osztályban a plüssök és 
takarók is megjelentek.

Idén is több szünetben voltak programok, tö-
bbek között éneklés Kárpáti Attila tanár úrral, 
közös fogmosás a mosdókban, és az óriási 
népszerűségnek örvendő thai chi az aulában. 
A második emeleten a már megszokottá vált 
bevásárlókocsi várta a diákokat, idén ágy for-
májában.

A programok mellett egész nap hallhattuk 
az iskolarádiót, a megszokott zene mellett 
időjárás-jelentést, programajánlót és inter-
júkat is hallhattunk Molnárné Vámos Katalin 
tanárnővel, Kárpáti Attila tanár úrral, Nánay 
Mihály tanár úrral és Fehér Istvánnal. Emelett a 
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„Péntekenként munka ünnepe.”

Ifjú tehetségek
Siklós-Szondi Bence (9.c), 

országos bajnok, válogatott kézilabdás
– Miért választottad ezt a sportot?
– Azárt választottam, mert 2012-ben voltam a 
londoni olimpián, és ott nagyon megtetszett.
– Hetente hány edzésed van? Ezek hogyan 
épülnek fel?
– Minden nap van edzésem, ezek 1,5-2 óra 
hosszúak. Hétfőn futunk, kedden kondizunk, a 
többi pedig labdás edzés.

– Ez a sok edzés mennyire hat ki az iskolai 
életedre?
– Na igen… Kb. 8 órára érek haza, és utána 
kezdek tanulni. A sport mellett szeretnék az 
iskolában is jól teljesíteni.
– Milyenek az edzőtáborok?
– A Fradi a csapatom, és van fradis edzőtábor. 
Délelőtt futunk, délután pedig labdás edzés 
van. Ezeket Budapesten, nyáron tartjuk, min-
den nap reggel tíztől este hatig. Van váloga-
tott edzőtábor is. Az bármikor lehet, akár suli 
közben is, az edzőtől függ. Ilyenkor naponta 
három edzésünk van. Az első kondi, a második 
futás, a harmadik pedig labdás edzés. De itt az 
edzések 2-2,5 órásak.

– A válogatottal vagy a Fradival szeretsz 
jobban edzeni?
– Az első csapatom a Fradi, tehát azzal nyilván 
jobban szeretek edzeni. A válogatottal csak rit-
kán van edzés, mindig kupák előtt.
– Hogy jössz ki csapattársaiddal?
– Jóban vagyok mindenkivel. Remélem, ők is 
szeretnek. Az edzőmmel is jól kijövök. Tehát jó 
a csapat.

– Mi a legjobb élményed, ami a kézilabdá-
hoz kötődik?
– Tavalyelőtt én lettem az ország legjobb játé-
kosa, mert én lőttem a legtöbb gólt a döntő-
ben. Ezen akkor nagyon meglepődtem.
– A jövőben szeretnél profi szinten foglal-
kozni a kézilabdával?
– Igen, szeretnék vele foglalkozni. Lehet, hogy 
majd kimegyek külföldre is, ha elmúltam 18, 
de ez attól függ, hogy hogyan alakul. Addig 
még sok időm van.
– Kiknek ajánlanád ezt a sportot?
– Mindenkinek, aki szeret labdázni, szereti a 
csapatsportot, és van rá ideje.
– Köszönöm az interjút.

Lili

nagyelőadóban minden szünetben mesevetí-
tésen vehettek részt a kikapcsolódásra vágyók.
Az utóbbi évek legsikeresebb DT-napját tud-
hatjuk magunk mögött, hiszen szinte az egész 
iskola a dresscode szerint öltözött, és a prog-
ramokon is rengetegen vettek részt. Összes-
ségében egy fergeteges hangulatú napot 
tölthettünk el második otthonunkban, az Ár-
pádban.

Wittmann Szilvia (10.d)
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„Matematikai egyenlet napja.”

Diák legyen a talpán
Gyümölcsöző tudás

Iskolába azért járunk, hogy tanuljunk. Azért 
ülünk be nap, mint nap az iskolapadba, és 
hallgatjuk végig – jó esetben figyelmesen 
–, amit a tanár „lead“ nekünk, hogy később 
kezdjünk valamit azzal a tudással, amire ak-
kor szert teszünk. Ezzel alapjában véve nincs 
is baj, hacsak nem azt nézzük, hogy az egész 
folyamat felszínes. 
Tizenkét éven át ezt csináljuk, és csak azért 
„éljük túl“, mert ott vannak a péntekek és a 
szünetek. Iskolába járni nem egy stresszmen-
tes folyamat, mégis jobb lenne átélni, mint 
túlélni.

Természetesen ebben a tanároknak is nagy 
szerepük van. Nem mindegy, hogy milyen 
módon adják le a tananyagot, és hogy meny-
nyire vonják be a diákokat az óra menetébe. 
Kezelhetik a diákokat aktív résztvevőként, 
vagy csak  nézőként. Általában ez utóbbit vá-
lasztják. Ez lehet azért, mert diákokon és ta-
nárokon egyaránt nagy a nyomás, van egy bi-
zonyos mennyiségű tananyag, amivel végezni 
kell adott határidőn belül. Vagy lehet azért, 
mert „így könnyebb“. 

Könnyebb, de nem célravezetőbb, hosszú 
távon biztosan nem. A diák jó esetben meg-
jegyzi a dolgozatig, aztán gyorsan megszaba-
dítja tőle a fejét, hogy helyet adjon másnak. 

Talán megmarad belőle valami, de ez nem 
jellemző. Erre a tanároknak az szokott lenni a 
válaszuk, hogy a diáknak óráról órára kell ta-
nulnia, hogy elmélyedjen a tudás. És mi van 
akkor, ha minden tanár ezt kéri? Heti több 
tanórára ezt lehetetlen teljesíteni, főleg a fia-
talok más felelősségei mellett. A diákok nem 
csak az iskolának élnek.
Azonban a tanórákat és a tananyagot egy-egy 
téma közös megbeszélésével, a diákok véle-
ményének kikérésével, kérdésekkel, kísérle-
tekkel és érdekességekkel a száraz informáci-
ók és adatok helyett sokkal emlékezetesebbé 
és élvezetesebbé lehet tenni. Így a tanulás és 
az érdeklődés sem vész kárba, a kreativitás 
pedig jelentősen fejlődik. Sőt, ha a diákok 
jobban megismernek egy-egy területet, az 
még a pályaválasztást is megkönnyítheti.

Egy diák érdeklődését a tananyag iránt az álta-
la feltett kérdések is jelezhetik. Ez lehet, hogy 
lassítja az óra menetét, de szerves szerepe van 
abban, hogy elmélyítse a tudást. Sok diák csak 
úgy elmegy amellett, hogy nem ért valamit, 
mert az a könnyebb út. Megérteni a dolgokat 
azonban értelmet ad annak, hogy miért járunk 
iskolába, és buzdít arra, hogy még több dol-
got megismerjünk és megértsünk.
„Az iskolának az a feladata, hogy a kérdezést 
természetes és leküzdhetetlen szokásunkká 
tegye.” (Örkény István)

Picciano Alisia (10.b)



FosztóKÉPZŐ
Élménybeszámoló

Az élmény legjobban talán az alternatív 
színház kifejezéssel írható le. A KOMA Bá-
zis csak nyomokban tartalmazza egy átlagos 
színház jellemvonásait, és miközben a dara-
bot nézi az ember, nem az az érzése, hogy 
egy sima, sablonbeszélgetésekkel dúsított 
könyv- vagy filmadaptációt néz, vagy hogy a 
kitalált karakterek a kitalált problémáikon rá-
gódva jelentéktelenek és unalmasak a saját 
életünkhöz képest. A darab – FosztóKÉPZŐ 
– ugyanis közvetlen és friss tud maradni 
az utolsó pillanatáig, és egy kicsit kirántja 
az embert az általa tapasztalt tökéletes vi-
lágból, melyben lehet, hogy a legnagyobb 
problémája is eltörpül az itt ábrázoltakhoz 
képest. De a legfőbb ok, amiért ez a darab 
kiemelkedik más színházak előadási közül 
az az, hogy az itt elhangzott élettörténtek 
egytől-egyig mind igazak, és így a színészek 
(akiknek igazából semmilyen színészi kép-
zettségük nincs) tökéleteset tudtak alakíta-
ni, hiszen csak a saját véleményüket, saját 
magukat kellett adniuk.

A FosztóKÉPZŐ az oktatás témája köré épül, 
és az oktatási rendszerről, annak felmerülő 
hibáiról szól. A történet egy kihallgatóte-
remben játszódik, ahol három tanfelügyelő 
és a behívott diákok konfliktusa meséli el 
nekünk a szereplő gyerekek borzasztó és 
elszomorító sorsát, ezzel rádöbbentve a 
tanfelügyelőket, hogy egy gyerek nem csak 
azért késhet el az iskolából, mert lusta. Fon-
tos szerepet játszik továbbá a tanár-gyer-
mek kapcsolat, a kölcsönös tisztelet és a bi-
zalom kérdésének megvitatása is.  A darab 
persze nemcsak ezeket mutatja be, hanem 
még rengeteg sok kérdést vet fel, és ezekre 
világít rá több nézőpontból. A cselekmény 
sok szempontból elgondolkodtató, és kicsit 
a komfortzónánkon kívülre helyez minket, 

ezzel felnyitva a szemünket, hogy nem csak 
az általunk ismert valóság létezik.

Külön pozitívum volt az előadás utáni be-
szélgetés, ahol a rendezővel és a „színé-
szekkel” folytathattunk kötetlen beszélge-
tést, és feltehettük nekik kérdéseinket, nem 
pedig a hazafelé úton kellett találgatni a 
megoldást egy-egy dologra, amit nem ér-
tettünk. Ebből derült fény több apró részlet-
re, amelyek csak még érdekesebbé tették 
az eddig látottakat. Például hogy az egész 
darabot újra kellett írni a bemutató előtt egy 
héttel. De ez csak kis apróság. Érdekesség 
még, hogy a KOMA Bázis egyik alapvetése, 
hogy egy színész maximum egy előadásban 
szerepelhet azért, hogy ne veszítsék el a hi-
telességüket.

Összességében nagyon tetszett az osztá-
lyunknak az előadás, igazi katarzis élményt 
nyújtott. Mindenképp megérte elmenni, és 
csak ajánlani tudom mindenkinek a megte-
kintését. 

Dovala Dominik (9.d) 
fotók: Wágner Csapó József

14

b
es

zá
m

o
ló

„Félelmetes képek napja.”

2020
03



15

b
eszám

o
ló

2020
03

„Szombati iskola.”

2020 Parasport Day
with an exchange student

In January we got the privilage to have an ex-
change student from New Zealand join our 
class. Her name is Míra and she’s half Hun-
garian. She came to our school with very little 
knowledge of how the Hungarian school sys-
tem works, but after a few weeks it was like 
she’d been here for years.

In Árpád, Parasport Day has became quite im-
portant, and as we asked Míra she said that in 
her school it’s not such a special day, so our 
whole class was excited to see her reaction to 
the programs we held. Our PE teacher, Mrs 
Csernus also encouraged us to introduce this 
occasion to her. We also mentally prepared 
ourselves by enduring in some of the paras-
ports (including volleyball and boccai).
We brought her along to the talk given by the 
paralympians. It was suprising to see her fully 
engaged and drawn in. After this presentation, 
she summarized her thoughts:
„I was very inspired to see these people 
achieving so much, even when the odds were 
against them. It was quite moving to hear 
them speak about the tragedy that changed 

their lives. This experience is one that I will not 
forget and will share with my classmates and 
school back in New Zealand.”

I hope this opportunity impacts other students 
as much as it did Míra. 
Thanks to this day, Paralympics and the para-
lympians are getting more and more recogni-
tion, but we still have a long way to go.

Míra Matthews és Pávó Zsófia (9.a)

Éva online
Lakatos Lili 10.a osztályos diáklány 
pályaműve, melynek címe: Éva 
online 3. helyezést ért el az őszi 
Örkény-Iszap pályázaton  
(https://iram.orkenyszinhaz.hu/
iszap-2019-osz/). A diákoknak 
bibliai témájú illusztrációt kellett 
készíteni akkor és most jelleggel. 
Lili munkáját kiállították az Örkény 
Színház csarnokában is.



 

   Árpád Galéria

 

Arthur RimbaudA magánhangzók szonettje
Rimbaud egyik legismertebb költeménye 
A magánhangzók szonettje. A vers 1871-ben keletkezett. 
Sajátos hangulati hatása miatt az impresszionista-szimbolista lírairány-
versnek nevezi az irodalomtörténet. A versértelmezéseknek se szeri, se szá-
ma, Verlaine egyik szarkasztikus megjegyzése: „Én ismerem Rimbaud-t, és 
nagyon jól tudom, mennyire fütyült arra, hogy az A betű piros-e vagy zöld. 
Ilyennek látta, ennyi az egész.”
Természetesen esztétikai elvek segítségével is szabad folyást lehet engedni 
az önkényes versértelmezési kísérletnek. Íme néhány rajzos értelmezés a 10. 
évfolyamról.

Svarczné Micheller Erzsébet

Mravinac Bálint (10.c) 

Wang Anna (10.b) Picciano Alisia (10.b) 

Wang Anna (10.b) Picciano Alisia (10.b) 

Muhari Emma (10.b) Hegyi Bori (10.c) 

Zentai Enikő (10.b) 


