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Ez a cikk hazudik

Hány cikket szoktál naponta olvasni? Azokra a hírportálok által gyártott, közösségi oldalakon terjesztett hírekre gondolok, melyekkel valószínűleg
már mind találkoztunk.
És abba belegondoltál-e valaha, hogy az ilyen cikkekből szerzett információ igaz-e? Számít-e egyáltalán, hogy mennyire hiteles a cikk, hiszen sok
esetben csak elolvassuk, aztán kattintunk is máshová anélkül, hogy a kelleténél több figyelmet
szentelnénk annak, hogy álhírt olvastunk-e vagy
sem? Igenis számít, mert minden megtekintéssel,
esetleg megosztással nő az adott oldal népszerűsége. Ha nem körültekintően böngészünk, és
álhíreket is megosztunk, azzal segítjük a terjedésüket, pedig inkább korlátozni kéne azokat.
Az álhírek terjedésénék három állomása van.
Először a tartalomgyártó létrehozza őket. Hogy
milyen céllal, arról mindjárt szó lesz bővebben.
Ezután egy portál közvetítő szerepet játszik, és
hirdeti a cikket, így jut el a harmadik félhez, az
olvasóhoz. Befogadóként a médiaműveltség segíthet abban, hogy kiszűrjük a valótlan vagy akár
kártékony cikkeket.
Vannak esetek, amikor a tartalomgyártó nem
szándékosan hoz le hamis információkat. Ha valóban véletlen az eset, egy beismerés és korrigálás után az olvasók is megbocsátják a tévedést.
Azonban ha álhírekről van szó, a tartalomgyártók
célja legtöbbször a profitszerzés, olykor pedig a
politikai indíttatású meggyőzés.
Az ilyen cikkek egy megtévesztő képpel vagy
címmel kattintásra ösztönöznek. A cím vagy szenzációt ígér, vagy az érzelmeinkre hat, a lényeg,
hogy fölkeltse az érdeklődést. Például a címből
megtudjuk, hogy valaki egy világmegváltó felfedezést tett, de hogy pontosan mit, csak akkor
derül ki, ha rákattintunk a cikkre. Az is lehet, hogy
a cím csak félrevezetés, a szövegben szó sincs
semmiféle eget rengető felfedezésről. Ezeket
kattintásvadász cikkeknek nevezik.
Tanulmányaink során akkor találkozhatunk álhírekkel, mikor kutatómunkát végzünk. Ekkor
az úgynevezett áltudományos cikkekkel kell vigyáznunk. Mint a kattintásvadász cikkeknél, itt
is szenzációt ígér a cím, például hogy gyógyírt
találtak egy elvileg gyógyíthatatlan betegségre.
Az áltudományos cikkek gyakran szólnak arról,
miként lehet alternatív gyógymódot alkalmazni
egyes betegségeknél, a probléma azonban az,
hogy ezek az ötletek akár ártalmasak is lehetnek

az egészségre. Így minél több emberhez jutnak
el, annál nagyobb kárt tudnak okozni. Figyeljünk
az oldalon feltüntetett forrásra! Ha szakszerűtlen,
névtelen, vagy akár nincs is forrás, valószínűleg
egy álhírbe ütköztünk. Érdemes tehát kutatómunkánk során több forrásra hivatkozni, és a
megszerzett információnak egy másik oldalon
utánanézni.
Hogyan tudjuk leleplezni, ha egy szenzációként
tálalt hír hazugság? Előfordul, hogy első ránézésre nyilvánvaló, hogy az oldal, ahová a cikket posztolták, nem hiteles. Kinézet alapján a kamu oldalak gyakran igénytelenek, illetve a nyelvi szintjük
sem túl magas, hiszen a szöveg lektorálására
nem fordítottak annyi energiát. Az álhírek buktatója lehet, ha a szöveg és a kép nincsenek szinkronban. Például ha egy szöveg önmagában nem
elég érdekes, egy látványos, félrevezető képpel
vonzhatják az olvasókat. Más esetben lehet, hogy
a kép hiteles, csak nincsen köze a szöveghez. Az
álhíroldalak bevett szokása, hogy a nevüket úgy
választják, hogy hasonlítson egy ismert hírportál
nevére, ezzel próbálják félrevezetni az olvasót.
Propagandakampányoknál fordulhat elő az, hogy
egyoldalúan tálalják a hírt, a másik oldal érveit elhallgatják, vagyis szelektálják a tényeket.
Lehet-e poénosan feldolgozni az álhíreket? Igen!
Néhány oldal kifejezetten arra szakosodott, hogy
ironikus hangvételű cikkeket közölnek az olvasóközönség szórakoztatása céljából. A humor itt
épp abban rejlik, hogy felnagyítva, kifigurázva
jelenítenek meg bizonyos problémákat, tükröt
tartva a társadalom elé.
A tanulság tehát az, hogy ne higgyünk el mindent, amit olvasunk.

Kovács Nikolett (11.b)

A hónap fotója
Szabályos nyolcszög
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fotó
Az Oktogon 2019. október 31-én éjjel, 4 másodpercen át.
fotó: Kégl Marcell (National Geographic fotópályázat)
Ebbe a rovatba is küldhettek különleges, érdekes, szép fotókat!

KÉP-MÁS

Márciusi számunkban megjelent képünkön egy ujjbegy volt
látható egészen közelről fotózva.
Hát ez mi lehet?
fotó: Ilyés Margit (9.a)

KI EZ?

Az előző számunkban megjelent képünkön Kúnné Kocsis
Erzsébet tanárnő gyermekkori fotóját láthattátok.
Hát ezen a képen ki lehet?

A hónap kérdése helyett: Haikuk koronavírus idején. Bódi Eszter és Szobi Csenge
(12.c) alkotásai.
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Kérdezd másként

Molnárné Vámos Katalin tanárnő

tanári interjú

– Hogyan került az Árpád Gimnáziumba?
– 1986-ban végeztem az ELTE BTK magyarorosz szakán. Akkoriban nagyon nehéz volt
elhelyezkedni ezzel a szakpárral, túlképzés volt
e téren. Több helyre pályáztam, pl. volt gimnáziumomba, az Óbudai Gimnáziumba (leánykori
nevén Martos Flóra Gimnázium), az Árpádba
is, de nem vettek fel. Aztán a nyár legvégén
egy váratlan telefonhívás eldöntötte a sorsom.
Volt osztályfőnököm hívott fel, hogy hirtelen
megüresedett az Árpádban egy állás, magyar
orosz szakpár, osztályfőnöki feladat, érettségi
felkészítés, stb. Mélyvíz volt, de nem bántam,
örültem a váratlan lehetőségnek, hálás voltam
Száva Gézáné igazgatónőnek, hogy bizalmat
szavazott nekem. Azóta az Árpád hűséges tanára vagyok.
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– Hogyan került a pedagóguspályára?
– Édesanyám óvónő volt egy kis Pest megyei
faluban (Őrszentmiklós, később Őrbottyán),
az ő óvodájában nőttem fel. Nagyon büszke
vagyok rá, ő hozta létre a falu első óvodáját,
közösséget teremtett a kis településen. Emellett nagynéném és unokanővérem is a tanári
hivatást választotta, így volt családi előképem.
Nagyon élvezem ezt a pályát, csodálatos a
kamaszokkal foglalkozni, kísérni, segíteni őket
felnőtté válásuk útján. A pedagógus szó a
görög paidagogoszból származik, jelentése:
gyermekvezető. Erre vállalkoztam én is.
– Mit szeret szabadidejében csinálni?
– Nagyon szeretek úszni, a Lukács uszodát (ha
tehetem) hetente látogatom. Természetesen
szeretek színházba járni (Örkény, Radnóti, Erkel
stb.), koncerteket látogatni (Zeneakadémia,
MÜPA, Márványterem, Opus Jazz Club). A
Sok kidolgozott
Tételnek lapja hever;
avartakaró. (Szobi Csenge)

klasszikus zene és a dzsessz a kedvencem. A
Bartók rádió rajongója vagyok. Úgy szoktam
mondani, intravénásan kötöttek be: otthon,
utazás közben, házimunkát végezve hallgatom.
Nagyon szeretek utazni, emberekkel találkozni,
beszélgetni.

– Vannak-e kedvenc filmjei, könyvei, sorozatai? Ha igen, melyek azok, és miért?
– A világirodalmi alkotások közül M. A. Bulgakov A Mester és Margarita és G. G. Márquez
Száz év magány című műve a kedvencem, de
rajongok L. Ulickaja írásművészete iránt is. Ő
hihetetlenül izgalmasan tár fel emberi sorsokat,
történeteket úgy, hogy mögötte a szovjet-orosz
rendszer plasztikus rajzát adja. Mostanában
bevonzott K. O. Knausgård és Jaume Cabre
(Simon Péternek köszönhetem ) világa. A
norvég szerző művét olvasva saját életem párhuzamaira, megválaszolatlan és fájó kérdéseire
bukkantam. A katalán író pedig elkápráztat időugrásaival, intellektuális utalásaival. A magyar
irodalom területén Karinthy Frigyes és Szerb
Antal, a kortárs írók közül pedig Tasnádi István
és Háy János a kedvencem. Ez utóbbi szerzővel
egyidősek vagyunk, hasonló az életérzésünk,
sorsunk, mindketten asszimilánsok vagyunk:
„Asszimiláns vagyok, vidékről jöttem, a város
kapuja épp nyitva volt. Nem hívtak, de otthon
sem marasztaltak. Szabad akaratból léptem át
a városhatárt.”.
Nagyon szeretek filmeket nézni, a cseh filmművészet humora, életszeretete áll hozzám igazán
közel; továbbra is kedvenc rendezőm Jiří Menzel (Az én kis falum, Sörgyári capriccio) és Milos
Forman, aki Amerikában vált híressé (Tűz van,
babám!, Hair, Ragtime, Amadeus). Menzellel
személyesen is találkoztam Prágában, teljesen

váratlanul, egy ünnepi koncert utáni fogadáson.
Aláírását és a tanári piros tollamat, amivel a
mögém felsorakozott rajongóknak is autogramot adott, ma is őrzöm. Úgy adta vissza, hogy
magasra tartva megkeresett a tömegben.
Nem nézek sorozatokat, talán csak a Terápia
a kivétel Mácsai Pállal a főszerepben. Viszont
annál inkább hallgatok sorozatokat. Kedvenc
zenetörténészem, műsorvezetőm Bősze Ádám,
az ő sorozatait, műsorait mindig lelkesen hallgatom a Bartók rádión (Varázsbolt, Vihar és
holdfény). Elkápráztat Bősze tájékozottsága,
öniróniája, humora. Eljárok zenei standupjaira,
előadásaira is. A Kaposfestet is miatta fedeztem
fel magamnak.
– Ha nyerne a lottón, mit csinálna a kapott
pénzzel?
– Miután a családomról, két fiunk jövőjéről és
barátainkról gondoskodtam, jótékonykodni és
utazni szeretnék a pénzből. Régóta lottózom,
sajnos állandó számokkal, de maximum csak
kettesem volt eddig, viszont nem adom fel.
Más téren sem!
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– Ha lenne egy klónja, hogyan tudatná a
diákjaival, hogy ön az eredeti, milyen szokásából ismernék fel Önt?
– Talán minden tanítványom tudja, hogy kedvenc költőm, egyben példaképem Babits
Mihály. Bármelyik órán képes vagyok úgy terelni
a szót, hogy előrukkolhassak egy Babits-idézettel vagy -utalással. No, ezt kéne figyelniük a
diákoknak!
– Van kedvenc ünnepe? Ha igen melyik, és
miért?
– Igen, a karácsony. Ekkor újra visszatérnek hozzánk fiaink, akik már felnőttek, és külön élnek
tőlünk. Időben kezdünk hozzá a fa és a lakás
díszítéséhez, együtt sütünk-főzünk, társasjátékozunk, sokat beszélgetünk, nevetünk, színházba vagy koncertre is elmegyünk. Emlékezünk
a halottainkra is, akiknek száma sajnos egyre
gyarapodik.
– Van a Tanárnőnek kiskedvence?
– Igen, Leóna, a család tizennégy éves cicája.
Ő abban a csendes, bűbájos faluban került
hozzánk; intelligens, „beszédes”, kíváncsi kis
jószág. Rendszeresen hozzuk-visszük, ha utazunk. Most Ő is oda vágyik, a szép kertbe, ahová mi is.

tanári interjú

– Ha egy lakatlan szigetre kerülne, és csak
három tárgyat vihetne csak magával, mi lenne az a három tárgy?
– Napelemmel működő okostelefon, túlélő felszerelés és sok gyufa.
– Ha választhatna egy szuperképességet, mi
lenne az, és miért?
– Talán az időutazás képessége. Szívesen ülnék
egy kávéházi asztalnál a nyugatos költőkkel,
írokkal; vagy figyelném, hogy fest Csontváry
Taorminában, hogy szerzi zeneműveit Beethoven.
– Pénztől függetlenül hova utazna el szívesen?

– A világ fenekestül fölfordult. A koronavírus-járvány miatt korlátozásokat léptettek
életbe. Sajnos minden megváltozik körülöttünk. Az utazások is korlátozódnak. Most
épp arra vágyom férjemmel, hogy elutazzunk választott hazánkba, a szép kis falunkba,
ahol vidéki házunk van. Lám, minden viszonylagos.
Korábban Dél-Európába, Itáliába, Portugáliába, Spanyolországba és Törökországba
vágytam. Izgalmas és vonzó számomra még
Indonézia vagy Dél-Amerika világa is.

Nagy Dorina, Tóth Lea (9.a)

Kitavaszodott,
Csak ne fájna a fejem
A melegfronttól. (Szobi Csenge)
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Condensed English

In the summer of 2018, when the school year
ended and my whole class left our classroom –
one half of it being extremely cheerful, another
one being a tiny bit melancholic, too – I found
myself struggling to decide my feelings. I was
a little disappointed because I knew I wouldn't
meet my friends for a whole month. On the
other hand, I was super excited because I was
going to travel to a continent which I had never
been to in my whole life: America.

Next day after we had woken up, we drove to
Mote Marine Laboratory & Aquarium for me
to get interviewed. This was the moment I had
been waiting for the most. I have always been
an inquisitive child eager to study everything in
connection with nature and I have mostly been
attracted to wildlife and marine life. When my
relatives informed me there is an aquarium
nearby, after deciding to travel to Sarasota the
first thing I did was writing my letter of application in order to become a volunteer and a
member of Mote.

A part of my family
lives in Sarasota,
Florida, and they
come home yearly. But this time, as
they always wanted
us to go visit them,
we finally decided
to do so. The next
day after summer officially began, instead of
sleeping until afternoon, I woke up at 4 o'clock
in the morning to dress up in a minute, pick up
my huge suitcase and then proceed to get to
the airport. Our plane took off to New York,
and after 12 hours of flying I found myself surrounded by a completely different atmosphere,
and the amazing sight of the Empire State
Building, which could be seen from the airport.
When I just came to realize what was happening around me, I was on another plane again,
this time heading towards Florida. Arriving at
our relatives’ house after a total of 18 hours of
being in the air and 36 hours of being awake
(without sleeping for even a second – of course
I wouldn't want to waste any moment), I was relieved to finally get some rest.

I was interviewed by Ralph, the Coordinator
of Mote, who became my teacher and tutor in
the following weeks. The interview was about
how much I knew about marine life and how I
could be suitable for a volunteer position. I got
the honour to join the team as a guide. I was
overwhelmed to learn and share thorough information about more than 1000 animals’ behaviour, characteristics, adaptation, husbandry
and more. I got access to the whole aquarium's
area, and I and the group of volunteers changed
shifts every 30 minutes, meaning I strolled from
the sea otters' den to the manatees' aquarium
to guide people and help answer their questions. The guests were always very curious, they
had a lot of questions and interesting stories to
tell. We mainly had conversations about the animals at Mote: sea turtles, dolphins, stingrays,
caimans, dwarf seahorses, hammerhead sharks
and thousands of other marine creatures, from
the tiniest one to the 12 meters long preserved
giant squid. Apart from marine-related topics, I
spoke to both guests and teammates quite diverse in terms of age, ethnicity, occupation and
experience. By this I gained a complex outlook,
experience and knowledge, not to mention

Bódító meleg,
Ilyenkor elemezni
verset oly nehéz. (Szobi Csenge)

numerous friends and I experienced breakthrough and development of speaking English
made in my communication. I also gained an insight into the thrilling research Mote conducts
regarding the preservation of coral reefs. Not
only do they help conserve these fragile ecosystems by helping to prevent coral bleaching,
but they also help rehabilitate its inhabitants
who are in need of help, for example sea turtles. There were at least 15 small aquariums
where injured sea turtles were held. During my
time volunteering at Mote, six of them were
successfully rehabilitated and released back to
their natural habitats.

Everybody gave me a hug and we said our
good-byes. After two more days spent with
our relatives, we found ourselves at the airport waiting for our plane to return home.
Just like the beginning of my story, again I felt
mixed feelings: I was downhearted that I had to
leave this truly amazing place but I gained thousands of memories and had the experience for
a lifetime I will never ever forget it.
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Online oktatás
Közben tudunk kávézni;
Apró örömök. (Szobi Csenge)

beszámoló

I volunteered for a month, 4 days weekly, for 8
hours a day. I was exhausted after a long day
full of walking and standing in the weather of
40 °C and humidity, which was extremely high,
too. My legs hurt and I was relieved to sit in my
aunt's car. However, I felt extremely enthusiastic
and motivated to return to Mote the next day
and continue my work. When I wasn't volunteering, we went to visit the amazing national
reserves of Florida and the gorgeous beach
where the sand was snow white, and where durFarkas Lilla (12.d)
ing swimming in the ocean I saw a huge manatee peacefully passing by only just 2 metres
away from me.
The last day I volunteered at Mote was a very
special one: my friends were desperate that we
would not meet for a long time but the whole
team thanked me for being their member and
helping Mote's work. I was offered to have
an immediate place in the team once I return
and I had to swear that someday I will do so.
Impresszum
Az Árpád Gimnázium iskolaújságja, XV. évfolyam, 6. szám. Megjelenik: tanévente hétszer. Email:
arpadlapok@gmail.com. Írták, rajzolták, fényképezték: Bundik Barbara, Csernus Magdolna, Dózsa Levente, Farkas Lilla, Földi Vencel, Horváth Ábel, Ilyés Margit, Jánosi Panna, Kovács Nikolett,
Megyeri Lili, Nagy Dorina, Paták Balázs, Páricska Zsófia, Picciano Alisia, Svarczné Micheller Erzsébet, Tóth Lea, Wittmann Szilvia. Tördelés: Kutrovich Gergő (13.b). Felelős tanár: Koncz Levente.
Nyomdai kivitelezés: Xilon Kft. Felelős vezető: Mórotz Kálmán. A címlapon: Április. Fotó: Tárnok
Emese (13.a).
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Aranyköpések
0 4 „Húzd a patáidat magad alá!” (Csányi Levente)

válogatás

„Úgy érzem, hogy magyar kompetenciád a béka feneke alatt lesz, mert a szövegértésed nudli.”
(Blumenau-Szabó Zsuzsanna)
„Én nem beszélek anglikánul!” (Sziliné Dienes Irén)
(a diák épp befejezte a szendvicsét) „Beszorult a morzsa a foga közé, fiam? Így ebéd után? Kellemetlen… Kell egy rágó, fiam? Van? Na azért…” (Tarlós Péter)
„Ki tudja, mit jelent az árforradalom?” (csönd) „Tanultuk a gazdaságnál…” (mély csönd) „Ez a
hogyan teremtsünk csöndet a 10.b osztályban című kérdéskör.” (Szalay Katalin)
„Gondolkodtam azon, hogy behozom erre a fizika órára a népszerűségi mutatómat, de szerintem már áttörte volna az állvány alját.” (Czinki József)
Tanár: „Nézzük a babakötvényt. A baba születésekor berak a szülő 10 000 Ft-ot.” Diák: „Csak
annyit?” Tanár: „Hát igen, még kell venni babakocsit, ruhát, kaját, satöbbi, örül a szülő, ha 10 000
Ft-ja marad. A pelenkáról nem is beszélve.” (Meszlényiné Róka Ágnes)
„Na most mindenki kiköpi a rágóját, mert hogy én nem egy kérődző tehéncsordában szeretnék
beszélni…” (dr. Tüdős Éva)
„Давайте познакомимся! [Ismerkedjünk meg!] Nyugodtan szólítsátok le az embereket az utcán,
minden második ember orosz, most már kínaiak úgysem lesznek.“ (Molnárné Vámos Katalin)
„Marci, come here! I promise I won’t hit you.” (Belley Kinga)
„Nem vagyok teljesen őrült, jó?” (Kőváriné dr. Fülöp Katalin)

Küldjetek sok-sok digitális aranyköpést!
Jöhetnek most csak az arpadlapok@gmail.com címre!

Fortocska (форточка) – ablakocska
Szentpétervár

Mikor egy beszélgetés során szóba kerül
Oroszország, bizonyára a legtöbb embernek
a főváros, Moszkva jut elsőnek az eszébe.
Azonban az oroszok két fővárossal büszkélkedhetnek. A már előbb említett Moszkvával
és Szentpétervárral, a cárok városával.

Szentpétervár az ország kulturális fővárosa.
I. Nagy Péter orosz cár alapította 1703-ban azzal a céllal, hogy ,,ablakot nyisson Európára”.
A Néva parti város nevét Szent Péter apostolról kapta, aki egyben a város védőszentje is.
Pétervár egyik leghíresebb látnivalója az Ermitázs, Oroszország legnagyobb és leghíresebb
múzeuma, mely Nagy Katalin cárnő nevéhez
köthető. Hatalmas mennyiségű változatosabbnál változatosabb gyűjteményt rejt ez a díszes
épület, mely évente több mint 2 millió látoga-
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Májusi vizsga,
Egyetemre készen már,
Vissza nem térek. (Bódi Eszter)

tót vonz. Szentpétervárnak, más néven Észak
Velencéjének kulturális nagyságát a számtalan
színház, könyvtár (Orosz Nemzeti Könyvtár,
Puskin Könyvtár) és a cári paloták varázsolják
még színesebbé.

Az ortodox vallás számos nevezetessége is ebben az északi kikötővárosban található. Ezek
közül legismertebb a Péter-Pál székesegyház
és a Vérző Megváltó temploma. Továbbá itt áll
a világ legészakibb mecsete is, mely még változatosabbá teszi Szentpétervárt, vagy ahogy
az oroszok becézik: ,,Pítyert”.
Bundik Barbi (11.c)

Viccek
– Mit csinál a skót, ha fázik?
– ???
– Odaül a gyertya mellé. És ha még jobban
fázik?
– ???
– Meggyújtja.
– Hogy hívják azt, aki megnevetteti a honvédeket?
– ???
– Katonai felderítő.

Stewardess az utashoz:
– Hozhatok frissítőt, uram?
– Miből lehet választani?
– Igen vagy nem.
A vő az anyósnak:
– Mama, maga éppen olyan, mint egy orvosi
recept!
– Mé’ milyen?
– Vény.
– Apu, régen miért ünnepelték május elsejét?
– Azt mondták, hogy az a kikelet és a hazaszeretet ünnepe, kisfiam.
– Hogy-hogy?
- Mert mindenkinek ki kellett vonulni, de mindenki haza szeretett volna menni.
Magyarórán a tanító néni Pistikét korholja:
– Pistike, a kutyádról írt fogalmazásod szó szerint ugyanaz, mint a testvéredé.
– Igen, tanító néni, mert a kutya is ugyanaz.

– Lépjenek ki, akik szeretik a zenét! – üvölt az
őrmester a felsorakozott katonáknak.
Öten kilépnek a sorból.
– Mit kell énekelni? – kérdi az egyik.
– Semmit. Átviszik a tisztiklubba a zongorát.

viccek

Sherlock Holmes és Watson kempingeznek.
Este Holmes megkérdezi Watsont:
– Mondja, Watson, mit lát, ha felnéz?
– Csillagok ezreit.
– És mire következtet ebből?
Watson villogni szeretne Holmes előtt.
– Hát csillagászati szempontból arra, hogy
csillagok és galaxisok milliói vannak még a földön kívül. Lélektani szempontból arra, hogy az
ember csak egy parányi lény a mindenségben.
Meteorológiai szempontból pedig arra, hogy
szép időnk lesz. És maga, Holmes, maga mire
következtet?
– Watson, maga tökfej! Ellopták a sátrunkat!

2020
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Rendőrök állnak a buszmegállóban.
– Te, mivel menjünk, busszal vagy gyalog?
– Hát amelyik előbb jön.
– Képzeld, Józsi, befizettem egy reinkarnációs
tanfolyamra!
– Ne hülyéskedj, és mennyibe került?
– 500 ezer forint.
– Te megőrültél??? Ennyi pénzért?
– Ugyan Józsikám, hát egyszer élünk!
– Móricka, mikor volt a mohácsi vész?
Móricka hátradől a széken, karba fonja a kezét,
s azt mondja:
– Tanárnő... irigylem a problémáit.

Nyelvi sarok

“How did you find your steak, sir?” asked
the waiter when the diner had finished eating.
“I looked under a potato chip and there it
was,” replied the diner.

Koronavírus,
Sok diák karanténban,
Tavasz odakint. (Bódi Eszter)
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A 9.d osztály tavaly azt a feladatot kapta magyarórán, hogy Pilinszky János A tékozló fiú
keresése című versét írják át novellává úgy,
hogy a költemény minden egyes szavát felhasználják az aktualizált bibliai parafrázisban.
Pilinszky János : A tékozló fiú keresése
Itt lakott kétségtelenűl.
Látod? Látom.
A mi fiúnk.
Űlj az ablakba, nézd a házakat,
aztán a szobát, falakat,
a jégveremnél hidegebb
éléskamrát, mosdóhelyet.
Most pedig indúljunk haza.

válogatás

Hogy megértsétek, miért…
– Biztos ezt akarod? – kérdezte Emily aggódó
arccal.
– Igen, biztos vagyok benne – feleltem. – Hiányozni fogsz. Szeretlek!
– Te is nekem, hugi, vigyázz magadra! – majd
szorosan megöleltük egymást.
– Most pedig induljunk haza, Rex, vár otthon
a vacsora! – mondta a család kutyusának, miután tőlem elköszönt. Hallottam, ahogy megbicsaklik a hangja, ahogy a kutyához beszél, és
gyorsan elfordul, nehogy meglássam a kön�nyeket a szemében.
Emily szavai jártak a fejemben, amikor leszállt a
repülő a Las Vegas-i reptéren. Mennyi ember,
akik egymástól búcsúznak. A mosdóhelyet keresve még hallottam pár „Szeretlek, életem,
sose hagyj el!” és „A mi fiúnk, Frank, nézd ki
lett belőle!” típusú ömlengéseket. Nem szomorodtam el miattuk, inkább még erősebb
lett bennem a tenni akarás, és hogy minél
több dolgot kipróbáljak. Nem voltak terveim, de épp ezért költöztem ki otthonról, hogy
azt csinálhassak, amit csak akarok, szabályok
nélkül. Egy netes barátnőm lakásában fogok
lakni, aki most a washingtoni egyetemem él
koleszben. Saját házam lesz! Azaz csak egy kis
lyuk valahol az óriási városban, de hát mégis
elmondhatom, hogy Las Vegasban lakom. Alig
várom!

pille száll,
10 Néma
Mint tudás ki fejemből;

Mit tanulok most? (Bódi Eszter)

Nézem a számokat az ajtókon. 112, 113, 114,
valahol itt kell lennie… 117! Ez az. Megnéztem
a konyhát, aztán a szobát, falakat, a jégveremnél hidegebb éléskamrát. Látom a polcon a
csokit, amit folyton evett, amikor Skype-oltunk. Reese’s. Itt lakott kétségtelenűl.
Miután beköltöztem, el is tervezem, hogy este
elmegyek a Las Vegas Casinóba. Még sosem
voltam kaszinóban. Most, hogy van pénzem
is, ideje kipróbálnom! Anyáék sosem engedték. Amikor hasonló ötlettel álltam elő, mindig
csak azt mondták: „Ülj az ablakba, nézd a házakat! Látod, milyen szép helyen élsz? Látod?
Ne vágyódj máshová, örülj annak, amid van!”
Utáltam, amikor ezt mondták. De most végre
azt csinálok, amit én akarok! Egyes egyedül,
szabadon!
Ez pontosan fél éve történt. Négy hónap után
elfogyott a pénzem. Mindet elvertem a kaszinókban. Majd elkezdtem füvezni. Először csak
azt. Aztán jött egy-két tabletta, amit ráadásul
itallal is kevertem. Minden este részegen mentem haza, rosszabb esetben haza se mentem:
a kaszinó előtt aludtam, vagy valakinél, akivel este összeismerkedtem. Másnap már azt
sem tudtam, ki az. Kis idő múlva rászántam
magam, és megkértem Emilyt, beszélje rá
anyáékat, hogy hazaköltözhessek. Végül sikerült neki, egy hónapja itthon lakom. De nem
tudtam leszokni. Ugyanazt az elcseszett életmódot folytattam, mint amit elkezdtem. Anya,
apa igazatok volt! Hibáztam. Túl fiatal voltam
hozzá. A költözéshez, az élethez. Sajnálom, de
nem tudok otthon ülni, és örülni annak, amim
van, főleg nem bezárva lenni. De mikor megpróbáltam a saját utam járni, látványosan kudarcot vallottam. Ez az élet nem nekem való.
Sajnálom, nem bírom tovább, feladtam.
Köszönöm, Emily. Köszönöm, hogy te mindent
megpróbáltál. Mindig mellettem álltál, ha kellettél, jóban-rosszban. Leginkább rosszban,
de ott voltál. Sajnálom, hogy itt kell, hagyjalak.
Kérlek, miattam ne sírj, ne bánkódj! Hidd el
nekem, így lesz jobb.
Kreácsik Zorka (10.d)

Egy Ementális, Pick szalámis, Margarinos Barna kenyér útja 2 0 2 0
a Tápcsatornában
04

Mottó: „Mindenről lehet beszélni… kulturált formában!”
Az Élővilág órán a 8.a-sok házi-dolgozati témája „Egy sajtos-szalámis szendvics útja a tápcsatornában” volt. Egyes szám első személyben kellett leírni a kalandokat úgy, hogy az szakmailag
(szervek, nedvek, enzimek stb.) pontos és egyben élvezetes legyen. Számtalan szellemes megoldás, s így számos jeles érdemjegy született. Íme egy a sokkk közül…
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam: Barna
vagyok, a kenyér. Nemrég összecsomagoltak
Margittal, a margarinnal, Picky-vel, a szalámival, és régi barátommal, Ementálival, a sajttal.
Egy kislány uzsonnás dobozában landoltunk
mindannyian, és most úgy tűnik, elérkezett a
tízórai ideje.

válogatás

A lány szájába vett minket, és az apró Tejfogak segítségével hatalmasat harapott belénk.
Addig rágcsált és forgatott minket a Nyelv
segítségével, míg teljesen el nem szédültünk.
Mindeközben jómagam egy nedves folyadék
hatására lassan bomlásnak indultam. Nem volt
ez más, mint a három különböző nyálmirigy
összehangolt támadása, akik keményítőt bontanak, tehát engem is. A szájüregben társaimmal teljesen összekeveredtünk, és mikorra
már pont megszoktuk volna ezt az állapotot,
a Nyelv taszított rajtunk egyet a Garat felé.
Onnan pillanatok alatt egy kamikáze csúszdán találtuk magunkat, ahol Ementáli sikítva
vágtatott lefelé, mindenkit megelőzve. Amint
a nyelőcső végére értünk, megnyílt alattunk a
föld, és a gyomorszájon át bejutottunk a Gyomorba.
Itt végre megpihenhettünk. A simaizomszövetből készült tágulékony szerv lassan keverni
kezdett bennünket. Megjelent a gyomornedv
is, mely fertőtlenített minket a benne lévő sósav segítségével. Kis idő elmúltával Picky és
Ementáli fájdalomról kezdett panaszkodni. Az
Emésztő Enzimek egyik pillanatról a másikra megtámadtak minket. Margitot és engem
elkerültek, de az aminosavakból álló sajtot és
szalámit nem hagyták menekülni. Próbáltunk
rajtuk segíteni, de vesztes csatát vívtunk, melynek végén a Gyomor kilökött magából.

Már így is elfáradtunk, az
álmosság mindnyájunkra
rátört, de nem pihenhettünk. A Hasnyál előtört
a Hasnyálmirigyből, és
most senkit sem kímélt.
Ugyanúgy bontotta az
erőtlen Pickyt, mint az eddig megkímélt Margitot.
Tehetetlenek voltunk, és
már azt hittem, ezt egyikünk sem éli túl, amikor
a kínzó váladék hirtelen
eltűnt. Megtépázva, darabokra hullva jutottunk el a Májhoz. Itt sem jártunk szerencsével,
ugyanis az Epe kíméletlenül rontott újra ránk.
Most Margitnak volt a legrosszabb. Ugyan én
is – olajos-magvas kenyér létemre – szenvedtem ettől a kegyetlen emésztő enzimtől, aki
a nagy zsírcseppeket icike-picikére oszlatta,
de ez semmi volt a többiekhez képest. A Máj
viszont eközben méregtelenített minket, és
hatalmas fájdalom árán kivonta belőlem a maradék szénhidrátot, hogy elraktározza azt. A
bársonyos Bélbolyhok sem segítettek rajtunk.
Többségében felszívódtak a megemésztett részeink, az egykor bennünk lévő vitaminok és
ásványi anyagok lassan eltűntek.
Mire a tápcsatorna utolsó szakaszába, az Utóbélbe kerültünk, már alig álltunk a lábunkon.
Mindannyian fáradtan, legyengülve és reményvesztetten sodródtunk. A mozgásunk
lelassult, éreztük, ahogy a víz és a maradék
ásványi só elhagyja testünket, de tehetetlenek
voltunk. Végighaladtunk a Vakbélen, a Vastagbélen és végül a Végbélen is. Utunk végére
nem lettünk más, mint salakanyag. Összetömörültünk és vártuk, hogy az, ami maradt
belőlünk, beteljesítse sorsát. Mire elérkezett
az idő, hogy kilépjünk a Tápcsatornából, éppen annyi időnk maradt, hogy elköszönjünk
egymástól, mert az energiatartalékunk végére
értünk, és szép lassan mindannyian nyugovóra
tértünk a hosszú út után.
Páricska Zsófi (8.a)

Hajnalban ébren
Lenni? Nem lenni?
Dán sem tudja a választ. (Bódi Eszter)
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Árpádos sítábor

Az „Árpádos” sítáborok évtizedek óta felejthetetlen és különleges élményekkel teli táborok. Így volt ez a 31. alkalommal is, a festői
szépségű Ossiach tó partán lévő gerlitzeni síközpontban. Ezen a területen egy hetet töltöttünk el a 40 diákkal és a kísérőkkel.
Az úton a hónak se híre, se hamva nem volt,
így a havas síelésben kételkedőket már az elején igyekeztünk megnyugtatni. Tudtuk, hogy a
hóágyúzott pályákon nem lesz gond.

ban szuper volt a hangulat, élvezték minden
egyes pillanatát. Nem különben a szálláson
eltöltött időt, ahova nap mint nap fáradtan érkeztünk a késő délutáni órákban. Barátságok
szövődtek, és tapasztalatra is szert tettek a
gyerekek.

beszámoló

Ami a legfontosabb volt a síelésen túl, hogy
nagy fegyelemmel és a helyszínen kialakult váratlan helyzetekben segítőkészen viselkedtek
a diákjaink, szinte minden pillanatban.
Ez beigazolódott, hiszen az első két napon
is tudtunk síelni, bár csak a pályákon volt az
említett minőségű hó. Ezt követően a 3. és 4.
síelős napunk alatt egy mesebeli tájjá változott
minden. Két napig esett a hó, s ebben gyönyörködhettünk a hosszú felvonókon utazva. A
magas hegyeken az időjárás kiszámíthatatlan,
így nekünk ködös és napos időben is volt részünk… de egyik sem szegte kedvünket!

Ebben az évben a sípályákon a sítudásuknak
megfelelően négy csoportba osztottuk be
a diákjainkat. A csoport tudásához mérten
kapták a feladatokat, és úgy haladtak előre.
A teljesen kezdőkre és a fontolva haladókra
is nagyon büszkék voltunk. Bátran, mindent
beleadva végezték a feladatokat. Azok a diákjaink, akik már több alkalommal voltak ebben
a táborban, szintén gyarapították a tudásukat.
A gyerekek elmondása alapján a csoportok-
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Ballagás estje,
A buzogányok égnek:
Ezer kis csillag. (Bódi Eszter és Szobi Csenge)

Európában a váratlanul kialakult új helyzetben,
a vírustól való esetleges fenyegetettség érzése bennünk volt, ez aggodalomra adott okot.
A helyszínre érkezve ez mind szertefoszlott,
hiszen a már említett ismerős szállás és a sípályák vártak ránk. Mindennek ellenére az óvintézkedések a mindennapjaink részei voltak.

Hazaérkezésünket követően igazolódott be a
jó döntésünk, miszerint kár lett volna megfosztani a csapatot ettől az élménytől, (a 1911 m
magasan fekvő Gerlitzen hegyén) a jó levegőn
való síeléstől.
Csernus Magdolna, Rónyai Tünde és Kürtösi
Balázs

Diák legyen a talpán
Koronás oktatás

A téma aktualitásából kifolyólag szeretnék egy
kicsit visszakanyarodni az elektronikus oktatáshoz – ezúttal konkrét tapasztalatokkal és megfigyelésekkel.
Már-már közhelyes mondássá vált az oktatás
kapcsán (is), hogy „a mostani helyzet elég kényes és kellemetlen, de mi megteszünk minden
tőlünk telhetőt, hogy a legjobbat hozzuk ki belőle”. Ennek fényében vizsgáljuk meg a szituációt.

Internetes felületekben bővelkedünk, a diákok
legnagyobb ellenszenvére először mégis a KRÉTA adott okot, mint a rendkívüli szünetben használatos program. Ez természetes, hiszen a szabályzat ezt írja. Azelőtt nem is kapott egyetlen
mobil applikáció sem annyi 1-es értékelést, mint
a KRÉTA. Szerencsére ezt a helyzetet az árpádos
tanárok hamar felismerték (a kérések figyelembe
vételével), mindenki legnagyobb örömére. Azóta népszerű a Google Classroom és a Discord is,
a már előtte is ismeretes Facebook és az emailes
levelezések mellett. Nem mellékesen az internetes platformokkal néhány tanárnak is feladtuk a

leckét. A helyzet pozitív hatásaként tehát máris
elkönyvelhető a világ bizonyos mértékű modernizálása.
A tanárok az anyagok megosztásán kívül virtuális órákat is tartanak, általában Discordon, de
a Zoom használata is gyakori. Mindkettő maximálisan csillapítja az iskolával kapcsolatos hiányérzetünket. A virtuális órák már jobban alátámasztják az elektronikus oktatás elnevezésnek a
használatát. Ugyan rendszeresen adódnak technikai gondok, de semmi olyan, amit ne lehetne
megoldani. Legrosszabb esetben el lehet tolni
az órát, a diákoknak most úgyis van egy csomó
idejük.

Utóbbi mondatot szeretném egy kicsit taglalni.
Sok diák negatívumként észlelte, hogy a tanárok egy része beleesett abba a hibába, hogy azt
gondolja, a diákoknak most a megszokott tananyag, illetve feladatok többszörösét küldheti a
„házi karantén”-ból ítélve. Hiszen a legtöbben
otthon maradnak, nincs edzés, mi mást lehetne
csinálni, mint tanulni? Azonban ez egyrészt egyáltalán nem motiváló, másrészt attól még, hogy
nincs edzés, a fiataloknak ugyanolyan fontos a
testmozgás, amire a sok feladat mellett csak kevés idő marad. A szabadidő pedig még fontosabb, mint eddig volt. Nem utolsósorban ez egy
remek alkalom arra, hogy a tanulók kipihenhessék fáradalmaikat.
Összességében véve, ahhoz képest, hogy nulláról indultunk, kevés idő alatt többnyire kialakult
mindenkinek az új életrendje, amiben remélhetőleg szerepel sok alvás, filmnézés, olvasás,
testmozgás, közös idő a családdal, és mindez
természetesen a sok tanulás mellett.

válogatás

Mindenekelőtt fontos tisztázni, hogy ami most
az iskolákban – illetve azokon kívül – zajlik, ugyan
nevezhető elektronikus oktatásnak, valójában az
egyetlen dolog, ami elektronikusan történik, az a
tanárok és a diákok közti kommunikáció. A tananyagokat és a feladatokat internetes felületen
keresztül kapjuk, de ez a felület nem különösebben segít azok elsajátításában, illetve megoldásában (nem jobban, mint ezelőtt). A tanulást
nagyrészt ugyanúgy papíron végezzük.
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Picciano Alisia (10.b)
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beszámoló
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Küldöttgyűlés

Idén én is tiszteletemet tehettem az évenként megrendezett küldöttgyűlésen. Habár
megint épp hogy lecsúsztam az osztálybeli
választásokkal delegált három küldött helyéről (ahogy tavaly is), egyszerű érdeklődőként
mégis megjelenhettem.

Végezetül az osztályok küldöttei megválasztották az új DT-s képviselőket. A diák- önkormányzat új elnöke osztálytársam, Pogány
Balázs lett. Ezúton is eredményes, termékeny
évet kívánunk neki és minden tisztségviselőnek – a koronavírus-járvány okozta nehézségekben is.

Először is a még hivatalukban levő DT-s képviselők számoltak be az elmúlt küldöttgyűlés
óta megvalósult programokról és elvégzett
feladataikról. Ezt követően Gyimesi Róbert
igazgató úr válaszolt a diákok felvetéseire: szóba került többek között az udvari óra
beindítása, a fiúöltöző állapota és jövője, az
ebédeltetéssel és az osztálytermek felszereltségével kapcsolatos kérdések is. Ezt a
részét a küldöttgyűlésnek nagyon fontosnak
tartom. Örülök, hogy az iskolánkban létezik
egy olyan fórum, ahol elmondhatjuk a sulival
kapcsolatos észrevételeinket, problémáinkat,
amelyekre a küldöttgyűlésen akár már megoldással is válaszolnak.

A Diákönkormányzat új elnöksége:
Elnök: Pogány Balázs (10.b)
Általános alelnök: Mlynarik Lilla (10.d)
Tanulmányi ügyekért felelős alelnök: Veress
Vivien (10.a)
Kommunikációért felelős alelnök: Horváth
Ábel (10.b)
Sportért felelős alelnök: Felfalusi Bence (11.d)
ÖKO ügyekért felelős alelnök: Fiar Mitra (10.c)
ÓBIÖK-tagok: Együd Emma (8.a) és Kovács
Zsuzsanna (10.a)
Jegyzők: Netuschill Bodza és Wittmann Szilvia (10.d)
Dózsa Leva (10.b)

Könyvajánló
Bíborszín

A regény, amely ismerté
tette Steven Spielberget. Kedves Jóisten néven is ismerhetjük, hisz
Celie, Alice Walker regényének főhőse, leveleit
Istennek írja, az egyetlennek, kiben megbízik.
Sorsa alakulásával ezt a
szerepet átveszi Nettie,
a lánytestvére. Mindketten megtanulják, mivel
kell megküzdeniük az Egyesült Államok déli
részén (a Deep South-ban) lakó fekete nőknek,
ezáltal beavatják az olvasót is ebbe a szexuális
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és hatalmi abúzussal teli világba. A világban,
ahol a fekete nők azok, akiket utoljára vesznek
figyelembe, akiknek szavai, érzelmei és tettei
nem számítanak. A könyv üzenete mégis pozitív. Egyúttal tanúbizonyságot tesz a közösség
és az összetartás erejéről, miközben azt sugallja a hétköznapi olvasó számára, embernek születtünk, így a társadalom (hibás) paradigmáitól
függetlenül egyazon esélyekkel kéne rendelkeznünk. Mindenkinek ajánlom a Bíborszínt,
aki a regényt elolvasva részese szeretne lenni
egy rabszolgasorban tartott asszony nyomorúságos, ám reményteli életéből.
Paták Balázs (10.c)

DT-tábor
Egy héttel a küldöttgyűlés után, február
21-23. között tartottuk a DT-tábort (a
hagyományainkhoz híven) Vácott, a Piarista
Gimnázium kollégiumában. Kísérőtanárunk
Kámán Veronika tanárnő és Csányi Levente tanár
úr volt. Pénteken délután indultunk, így az első
napon az alapokon kívül más megbeszélésre már
nem nagyon volt időnk – de annál több időnk
maradt szabadidős programokra: nyugodt
beszélgetések és mindenféle csapatépítő
játékok mellett szerencsére rendelkezésünkre
állt egy tornacsarnok, ahol változatos
sporttevékenységekkel üthettük el az időt:
kosárlabdáztunk, fociztunk, kézilabdáztunk.
Lefekvés előtt még mindenkinek volt ideje
megbeszélni a többiekkel a héten történteket.

Természetesen nem csak a munkáról szólt a
szombati nap. Délután volt egy pár óra szabadidőnk, amikor is lehetőségünk volt megnézni Vác városát, de a kollégiumban is eltölthettük az időt. Sokan választották az előbbi
lehetőséget, szerintem nagyon élvezték a
sétát a városban, de azok is el tudták foglalni
magukat, akik a kollégiumban maradtak. Ők
fociztak, kézilabdáztak a tornacsarnokban. Az
estét ugyanúgy, mint az előző napon, sportolással és csapatépítő játékokkal töltöttük.

Vasárnap reggel az a pár óra, amit a táborban
töltöttünk, gyorsan eltelt a pakolással. Végül
még dél körül elindultunk, hogy a vasárnap
délutánt már mindenki otthon tölthesse.

beszámoló

Elérkezett a szombati nap, melyet a munkának
szenteltünk. Akadt is feladat bőven: először
is meg kellett beszélnünk a küldöttgyűlés tapasztalatait. Szerencsére már az újonnan választott elnökségi tagokkal dolgozhattunk, így
ők is hamar beletanulhatnak pozíciójukba. Új
elnökünk, Pogány Balázs segítségével átnéztük a Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, hogy minden DT-s tisztában
legyen ezzel. Ötleteltünk a Kapcsolda szervezésével kapcsolatban is, felosztottuk egymás
között a különböző programok szervezését.
Elkezdtünk gondolkodni az Árpád Napokkal
kapcsolatban is, átnéztük az előadók listáját.
Nagyon érdekes előadások voltak terítéken,
nagyon sajnálom, hogy a rendkívüli helyzet
miatt el kellett halasztanunk a programot.

2020
04

Szerintem egy nagyon jó hangulatú, ugyanakkor hatékony DT-tábort tudhatunk magunk
mögött. Nagyon sajnálom, hogy e rendkívüli
félévben, amelyben le kell mondanunk a közös
iskolai programokról, a munkánk már aligha
fog megmutatkozni, de biztos vagyok benne,
hogy a következő években fel tudjuk majd
használni az idei terveinket.
Horváth Ábel (10.b)
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Árpád G

aléria

Pop-art portré napjainkban
A 9. évfolyam tanulói a pop-art jelentésével, történetével ismerkedett meg
és készítették el a saját pop-art stílusú alkotásukat. A képeken megjelenő fő motívum az
arckép vagy az arc részletei, mai sztárok, korunk hősei voltak, ami kiegészülhetett napjainkra jellemző elemekkel, feliratokkal.
Segítséget a diákok egy prezentációban találtak a munkájukhoz.

Svarczné Micheller Erzsébet

Hangodi Hajnalka (9.b)

Kiss Bíborka (9.d)

Bódi Dávid (9.c)

Czunyi Péter (9.a)

Anna Menges (9.a)

Hau Viola (9.d)

Erős Emma (9.c)

Mester Dóra (9.d)

Nagy Sára (9.b)

Fábián Dorina (9.a)

Molnár Vince (9.c)

Zilahy Lilla (9.c)

