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A mécsesek margójára
A tanár úrnál írt dolgozatok. Tömören vezettem le a megoldást. Átláthatatlanul. Mindig
mondta, hogy ne. Azt hiszem, nem hallgattam rá. Tovább nehezítettem az életét. Nem
láttam előre. Fáj. Vajon az utolsót hogy írtam? Erre már nem emlékszem.
Egy fiatal diák is eszembe jut. Ezelőtt azt hittem, hogy ilyen nem létezik, legalábbis az
én környezetemben biztos nem. Képtelen
vagyok írni erről. Ezelőtt nem figyeltem a körülöttem lévőkre.
Pedig beszélnünk kell. Gyökeres változást
természetesen nem tudunk hozni egy ember lelkében. De ott kell lenni. Mint a mécses a lángnak. Mert különben kialszik.

Boér Zoltán (11.c)

vezércikk

Az emberek meggyújtották. Milyen törékeny
a láng. Reszket. Könnyen elalszik. A legkisebb szellő is megingatja, ha nem vigyáz rá
senki. Nem takarja be senki. Egyedül van.
Kialudt. Más mécsesek körülállhatták volna.
Betakarhatták volna. Tovább tündökölhetett
volna. Egyedül maradt.
Földbe gyökerezett lábbal állok a sír előtt.
Mozdulatlanul. Ez nagy szó nálam, nehéz
egy helyben lecövekelnem. Halottak napján
mindig meglátogatjuk a családi sírt. Tanulságos. Minden egyes alkalom. Régebben nem
értettem. Most azt hiszem, már világos. Ha
elvesztek valakit, érzem a hiányt. Üzen nekem. Minden egyes alkalom. Mesél a múltról. Fejleszt engem.
A nagypapámmal nem beszéltem eleget.
Annyi mindent kérdeznék! Annyi mindent
mesélne! Utáltam bemenni a kórházba hozzá. Olyan büdös volt. Hogy ő, vagy a kórház?
Erre már nem emlékszem.
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A hónap fotója
Egy falevélben az erdő

fotó

A Lito Leaf Art néven alkotó japán falevélfaragó-művész
lélegzetelállító részletességű munkája
fotó: internet
Ebbe a rovatba is küldhettek különleges, érdekes, szép
fotókat!
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KÉP-MÁS

A tavalyi utolsó (online) számunkban megjelent képünkön egy
szívószál belseje volt.
Hát ez mi lehet?
fotó: Jánosi Panna (10.a)

KI EZ?

A májusi számunkban megjelent képünkön Lienhardt Krisztina
tanárnő gyermekkori fotóját láthattátok.
Hát ezen a képen ki lehet?

A hónap kérdése: „Mi volt a legmeghatározóbb élményed a karantén alatt?”
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Kérdezd másként

Guoth-Fridrich Erika tanárnő

tanári interjú

– Hogyan került a Tanárnő az Árpád Gimnáziumba?
– 2003-ban kezdtem a pályafutásomat egy
német nemzetiségi gimnáziumban, ahol meglehetősen hosszú időt töltöttem. Magam is
német nemzetiségű családból származom, és
mivel német- és spanyoltanár vagyok, a nyelv
és a hagyomány a tanításban is velem maradt.
Aztán született két gyermekem. Mellettük
bonyolult lett volna ingázni, úgyhogy azt gondoltam, kalandra fel, itt a környéken is körülnézek, és keresek egy olyan helyet, ami szimpatikus. Így kerültem végül az Árpád Gimnáziumba.
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– Miért választotta a tanári pályát?
– Emlékszem, már kislány koromban is tanárosat játszottam. A nagymamám varrógépe volt
a tanári asztal, és képzeletbeli tanítványoknak
osztogattam piros és fekete pontokat a kis füzetembe. Azt is fontos megemlíteni, hogy mindig
nagy szerencsém volt a tanáraimmal. Egytől
egyig elkötelezett, szeretnivaló pedagógusok
voltak, rengeteg különleges egyéniség volt
köztük. Gyermekkoromban nagyon sokszor
eljátszottam a tanáraimat a családomnak, ezen
mindig nagyon jól szórakoztak. Tehát szorult
belém némi előadói tehetség is. Örökös kórusés diákszínpad tag is voltam. Szeretek emberekkel foglalkozni, úgy érzem, hogy számomra
ez a legfontosabb és legérdekesebb dolog.
– Mik a hobbijai?
– Ha van rá időm, nagyon szeretek például rajzolni. Ez is gyerekkorom óta elkísér, úgyhogy
egy nagyon kellemes, pezsdítő és egyben
megnyugtató tevékenység számomra. Szívesen
olvasok, leginkább úgy, hogy – ha van rá időm
– bele tudjak mélyedni az olvasmányba. Nem
vagyok az a villamoson meg buszon olvasó
típus, nekem kell a nyugodt környezet és idő,
amit rászánhatok a könyvre. Sokat kirándulunk,

a gyerekekkel és a férjemmel gyakran járjuk a
természetet, szeretünk csatangolni az erdőben,
felfedezni a növényeket és állatokat, élvezni az
erdő különleges hangulatát. Gyakran felkerekedünk, hogy megismerjünk egy várost vagy
országrészt, ahol még nem jártunk. Ami még
nagyon kikapcsol és feltölt, ha találkozhatok jó
ismerőseimmel, barátaimmal, és megbeszélhetjük az élet nagy dolgait.

– Van háziállata?
– Falun nőttem fel, úgyhogy az állatok mindig is
az életem részei voltak, mindig is volt kutyánk,
macskánk, a nagyszüleimnek malaca, kakasa,
tyúkja. Nagyon élveztük, mikor a tojásokból
kikeltek a kispipik, és minden kutyát hetekig
sirattunk, mikor az örök vadászmezőkre távoztak. Jelenleg egy társasházban lakunk a családommal, itt egy
kicsit bonyolultabb
a háziállat tartása.
De a kisfiam nagy
hüllő- és rovarrajongó kicsi kora
óta, úgyhogy itt a
lakásban is volt már
példa rá, hogy volt
háziállatunk, mint
például egér vagy
botsáska. Egészen
új családtagunk Zeusz, aki valószínűleg

„Talán, hogy végre én oszthattam be a saját időmet.” (Virág)
„A ’digitális’ oktatás.” (Aranka)

elég sokáig el fog kíséri minket, mert meglehetősen hosszú élettartamot jósolnak neki. Ő egy
királypiton. Ha valaki erre felszisszenne, annak
üzenem, hogy Zeusznál békésebb állattal még
nem találkoztam. Szép és különleges.
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tanári interjú

– Van-e kedvenc könyve, filmje vagy sorozata?
– Elsősorban olyan könyveket szeretek olvasni,
amik az emberekről szólnak, a társadalommal, az emberi kapcsolatokkal vagy az emberi
viselkedéssel kapcsolatosak. Érdekelnek a
pszichológiai témájú könyvek, de szeretem a
regényeket is. Például a történelmi regényeket,
amelyek híres történelmi személyek életéről
szólnak, vagy elképzelt, illetve valós társadalmakat mutatnak be. Tetszett például A szolgálólány meséje, vagy Grecsó Krisztián Jelmezbál
című könyve. Szeretem az írásait, bár néha
lehangoló képet fest a mai emberek belső valóságáról. Film tekintetében nagyjából mindenevő vagyok. Egyet nem szeretek: a romantikus
vígjátékokat. Ha valaki valami igazán felemelőt
és reménykeltőt szeretne látni, nézze meg a
Különleges életek című francia filmet, Vincent
Cassel főszereplésével. Igaz történetet dolgoz
fel, nagy hatással volt rám. Nemcsak a filmvásznon, de a való életben is mindig lenyűgöz, ha
JÓ emberekkel találkozhatok. Üsse kavics, azt is
elárulom, hogy a kezdetektől fogva nagy Jurassic Park-rajongó vagyok. Azóta ez a rajongás
átragadt a kisfiamra is, úgyhogy, együtt várjuk a
Jurassic World-trilógia befejező részét.
– Ha bármilyen más nyelvet megtanulhatna,
mi lenne az?
– Beszélek németül, spanyolul, az angolt is jó
lenne végre egyszer rendesen megtanulni.
Beszélem valamennyire, de jó lenne, ha ezt
tökéletesíthetném. A testbeszéd is egy érdekes
„nyelv”, sokszor többet mond, mint a szavak.
Jó lenne ehhez is komolyabban érteni.

– Pénztől függetlenül hova utazna el szívesen a világon bárhova?
– Szívesen tennék egy európai körutat, Európa összes nagyvárosát bejárnám. Párizsban
például nagyon jó lenne eltölteni néhány
napot, minden zegét-zugát megismerném.
Távolabbi tájakra is szívesen elutaznék. Olyan
helyekre, ahol teljesen más az élet, a környezet,
a társadalom, a mindennapok, mint itt, mert az
is egy nagyon izgalmas és tanulságos dolog
lenne.
– Ha három dolgot vihetne magával egy
lakatlan szigetre, mi lenne az a három tárgy?
– Azt gondolom, hogy az elsődleges célom az
lenne, hogy túléljek és hogy kijussak. Ennek
érdekében vinnék magammal gyufát, hogy
melegedjek, és megsüssem a hősiesen levadászott zsákmányt; kést, amivel tudnék fúrni-faragni, vadászni; és vinnék magammal még egy
képet a szeretteimről, hogy fennmaradjon bennem a motiváció arra, hogy küzdjek a túlélésért.
Persze kép nélkül is tudnék rájuk emlékezni,
úgyhogy talán praktikusabb lenne, ha egy üveg
pálinkát vinnék magammal, ami ugye mindenre
jó.

– Ha nem a tanári pályát választotta volna,
akkor mivel foglalkozna szívesen?
– Nagyon meglepő dolgot nem fogok mondani. Lehet, hogy pszichológus lennék, újságíró,
tolmács vagy fordító. Esetleg műsorvezető
vagy idegenvezető. Amikor a gimiben egyik
órán előadtam Tatyjana levelét Anyeginhez, a
magyartanár már a kezemben látta az Oscart,
de végül maradtam a nyelveknél és az iskolánál.
Így lehetek minden egyben: pszichológus, tolmács, műsorvezető, idegenvezető és színész is.

Nagy Dorina, Tóth Lea (10.a)

„A túlélés.” (Hajrá 7.b)
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Irodalom

A 2020-as Tévhitek című alkotópályázatunk egyik díjazott novellája.

Nüánsz

– Következő! – csendült fel egy kellemes, magas női hang a 2542-es kapunál. Egy fiatal férfi
lépett az ablakhoz. Szótlan, kifejezéstelen arccal
várta az angyal kezdeményezését, mintha csak
egy üzleti tárgyalásra érkezett volna.
– Neve? – kérdezte hárfahangján a Mennyország Kapujának™ eltökélt munkása.
– Palotai Levente – érkezett a tömör, lényegre
törő válasz.
– Látom, meg is találtam a rendszerünkben –
szólt az angyal rövid szünet után. – Nos, feltételezem a várakozás alatt rájött, de ön sajnálatos módon elhalálozott, és az Úr jóakaratából
a mennyországba került. Hamarosan csatlakozhat odaát a szeretteihez, ám előbb meg
kell, hogy osszak önnel pár részletet a halálával
kapcsolatban. – Levente mindeközben némán
bólogatott, és végig azt a benyomást keltette,
hogy nem nagyon foglalkoztatja megüdvözülésének ténye. – Önt a Bécsi út és Kiscelli utca
kereszteződésénél elütötte egy autó, egészen
pontosan április 14-én, kedden 18 óra 33-kor. A
kórházban megpró…
– Nem, nem – törte meg némaságát határozott
kijelentéssel az elgázolt alak. – Az nem lehet,
kérem. Én kristálytisztán emlékszem, hogy szerdán gázoltak el.
– S-sajnálom uram, de az adatbázisban ott áll
feketén-fehéren, hogy ön kedden vesztette el
az életét – felelte a megszeppenve a Mennyország Zrt. munkatársa, aki lassan 1000 éves karrierje során még sosem élt meg hasonló esetet.
– Mellesleg ez amúgy is csak formaság, nem
számít a halálozásának pontos időpontja, úgyis
bejut a túlvilágra, csak…
– Már megbocsásson, de ezt nem tartom túl
korrektnek az önök részéről – Levente hangja
teljesen nyugodt volt, de határozottan beszélt.
– Nem mondom, hogy a legvallásosabb emberek közé tartoztam, de vasárnaponként eljártam a misére, ahogyan kell, hittem a maguk
munkáságában. Én úgy gondolom, hogyha én
megtettem a magamét, akkor önöktől is elvárható lenne, hogy precízen végezzék a dolgukat,
nem?
Az angyal kétségbeesetten mosolygott a faarcú
kliensre.
– Természetesen uram, de egész egyszerűen
kedd lett beírva a rendszerünkbe, és az elmé-

„Aki kíváncsi, hamar megöregszik.” (Füles)

letben tévedhetetlen. Ha panaszt szeretne tenni, máshoz kell fordulnia. Ez nem az én hatásköröm. De ismétlem, a túlvilágra mindenképp
eljut.
Ám a férfi, mintha meg se hallotta volna az elhangzottakat, folytatta tovább a prédikációját.
– Miért írják le előre a halál körülményeit? Szerintem sokkal logikusabb lenne, ha a halottaktól
kérdeznék meg, hogyan hunytak el.
– Uram, ez a rendszer az emberiség kezdete óta
jól működik, és idáig sosem volt vele hiba – dadogta a tehetetlen munkás, de hiába. A furcsa,
már-már zen állapotba került figura lelőhetetlen
volt.
– Azt sem értem, hogy miért nem tudnak egy
rendes beléptető rendszert kialakítani. Meg
tudná mondani, hogy miért kellett több mint
egy hetet a purgatóriumban várnom?
– Ha nem háborúznának annyit odalent, az fantasztikus lenne! – kelt ki majdnem az angyal.
– El tudja képzelni, hogy mennyi munkát okozott a maguk két világháborúja? Azóta nem értük utol magunkat.
Levente már vette a szárnyas segéd kioktatásához elengedhetetlen levegőt, mikor megjelent
előtte ő, akinek nagy „i”-vel írjuk a nevét. Isten
asszisztense, Imre.
– Palotai Levente, ugye? – kérdezte Imre a
problémázó ügyféltől, akinek az arcára még
mindig nem tudott érzelem kiülni. – Ön zaklatta
a Mennyország Zrt. egy alkalmazottját. Büntetésül tíz évre visszaküldöm a purgatóriumba.
Mielőtt Levente nyekkeni tudott volna – és hig�gyetek nekem, nyekkent volna –, kámforrá vált.
Csak az angyal és az asszisztens maradt a 2542es kapunál.
Kis hallgatás után az angyal megszólalt:
– Tényleg szerdán halt meg?
– Igen.
– Akkor miért büntette meg?
– Levente nem egy buta ember, de még meg
kell tanulnia, hogy néha jobb hallgatni.
Forgács Bálint (12.d)

A 7.a feladata az volt irodalomból, hogy Nagy Lajos Képtelen természetrajz c. műve alapján
írjanak összefoglalót egy állatról.

Szakszerűen a tevékről

2020
11

A teve növényevő állat, és nagyjából akkora, lő egypúpú teve, vagyis a dromadár. Sőt, a temint egy ló. Persze egy olyan ló, ami nem na- vék próbálják titkolni, de vannak dagadt tevék
gyobb, mint egy teve. A teve sivatagi állat, el- is köztük, őket camelus zabalienusnak nevezik.
viseli a sivatagot, de az már más kérdés, hogy a A teve nagyon okos és érzékeny állat, mivel
sivatag is elviseli-e a tevét. Ahogy a disznónak az agya nagyon teverkényes. Az összes teve,
vannak disznóságai, úgy a tevéknek is vannak amelyekről beszéltünk, szárazságtűrő, de ha
teveségeik, de ezekről persze nem beszélnek elérnek egy oázishoz, 10 perc alatt akár 100
liter vizet is meg tudnak inni, és ez meg se
nekünk. Micsoda teveség!
A tevékből nem csak egyfajta van: van az kottyan nekik, mivel a víz nem kottyan, hanem
egypúpú teve, a camelus dromadarius, van a csobban.
kétpúpú teve, a camelus bactrianus, és van a Búcsúzzunk a végén a tevék jelmondatával: Az
hárompúpú teve, vagyis a vemhes. Ha nagyon erő legyen teveled!
szakszerűek akarunk lenni, akkor megemlítjük
Wernsdörfer Anna (9.a)
az egypúpú tevéknek egyik alfaját, ami a repü(Néhány adat a Minden, amit a tevékről feltétlenül tudni kell című könyvből származik.)

Filmajánló

Behavazva (Let it snow) (2019)

Hazafelé a vonaton Julie összefut a feltörekvő
énekessel, Stuart Bale-lel, aki összekeveri egy
rajongójával, mikor Julie vissza akarja adni neki
a telefonját. Amikor a vonatot hótorlasz miatt
leállítják, Stuart csatlakozik Julie-hoz, és meghívja egy ebédre a Waffle Townba.
A Waffle Townban dolgozó Dorrie igyekszik
meggyőzni legjobb barátnőjét, hogy feleslegesen aggódik a barátja miatt, miközben Addie
ragaszkodik hozzá, hogy megcsalják. Csúnyán
összevesznek, és Addie jelenetet rendez az étteremben, majd a városban lakó, dilisnek tartott
hölgytől kap segítséget és támogatást.

Miután szülei elbúcsúztak tőle, Keon minél
gyorsabban igyekszik megszervezni a karácsonyi házibulit, ahova egy neves DJ-t is meghívott,
hogy lenyűgözze őt. Családja azonban a vártnál
hamarabb ér haza, így a bulinak más helyszínt
kell találnia. Eközben Tobin próbálja megtalálni
a megfelelő alkalmat, hogy bevallja legjobb barátjának, Angie-nek, hogy szerelmes belé.
Tipikus egész estét karácsonyi film tiniknek, a
már megszokott romantikus szálakkal és happy
enddel. Személy szerint talán az Igazából szerelem cselekményéhez tudnám hasonlítani a felépítését, mégis ez a film inkább szól a fiataloknak, mint a felnőtteknek. Igaz, a végeredmény
kiszámítható, mégis új oldalról közelíti meg a
karácsonyi hangulatot, elvárásokat, érzéseket.
Szerintem megéri megnézni, főleg mert a történet főszereplői szintén gimnazisták, és egy
kicsit mindannyian együtt tudunk érezni a problémáikkal.
Imre Boglárka (9.a)

„Hogy végre kialudhattam magam.” (Micimackó)

irodalom

A film (ami az azonos című ifjúsági regény cselekményén alapszik) az elmúlt évben debütált a
Netflixen, mint saját gyártású film. A másfél órás
film több szálon fut, mégis a végén minden egy
helyre vezet: a város éttermébe, a Waffle Townba.
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Aranyköpések
1 1 Ehavi aranyköpéseink Graf Nóra (13.b) gyűjteményéből származnak, köszönjük!

válogatás

Tanár: „Egy tompaszögű háromszögben kétharmados többségben vannak a hegyesszögek, a
neve mégis tompaszögű…” Diák: „Ez politika!” Tanár: „Nem, ez háromszög.” (Számadó László)
„A nyomtatott sajtóban is hallhatsz nyelvi hibákat.” (Feketéné Kovács Anikó)
„Az egyiket így hívták, a másikat úgy, az egyik mindig itt, a másik mindig ott ült, és hetekig tartott, amíg rájöttem, hogy ikrek, és ketten vannak.” (dr. Tüdős Éva)
„Ami nincs zárójelben, és alá van húzva, az fontos. Ami zárójelben van, az dolgozatkérdés.”
(Feketéné Kovács Anikó)
(fizikadolgozat után) Tanár: „Kb. 3,3.” Diák: „Az átlag?” Tanár: „Nem, a telefonszámom, fiam!”
(Gärtner István)
„Ne káromkodjunk, mert én viszonylag lány vagyok!” (dr. Tüdős Éva)
Diák: „Tanár úr, a matekosoknak mindig több házit adnak, mert a tanárok őket okosabbnak
gondolják, de a tanár úr ezt ne tegye.” Tanár: „Akkor hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy
kifejezzem őszinte részvétemet…” (Kovácsik Antal)
(algebraórán) Tanár: „Vizsgáld meg ezt a függvényt!” Diák: „Szerintem teljesen jól van, hazamehet.” (Meszlényiné Róka Ágnes)
(félévi osztályzáskor) „Szeptemberben 4, 5, 5, januárban 3, 2, 2. Szerelmes, Nórika?” (Sziliné
Dienes Irén)
„És ő 1 faktoriális-féleképpen tud helyet cserélni önmagával.” (Meszlényiné Róka Ágnes)
„Tanuld meg, hátha esetleg számon kérem biztosan.” (Gärtner István)
„Ha valaki elrontja, kilógatom az ablakon és elengedem!” (Csonka Katalin)

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

Fortocska (форточка) – ablakocska
Orosz babonák

Egy 2013-as kutatás alapján az oroszok 52%-a
hisz máig a babonákban, amelyek elkerülésére nagy figyelmet fordítanak, nehogy véletlen
rossz szerencsét hozzanak magukra.

Ha kiborul a só, veszekedés lesz.
Az egyik leggyakoribb balszerencsét elhárító
szokás a dicsekvés utáni kopogás, amit a magyarok is gyakorolnak. A kopogást vagy valamilyen fatárgyon, ha pedig erre nincs lehetőség,
akár a fejükön csinálják az oroszok, méghozzá
háromszor. Ehhez hasonló a bal vállon történő
átköpés, amellyel az ördögöt csúfolják meg,
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„Sorozataim.” (Marci)

így ezután az nem fogja zargatni őket. Ilyesféle
aztán a fütyülésre vonatkozó szabály is, mely
szerint, ha valaki bent (az épületben) fütyül, elfújja a vagyonát és a szerencséjét.
Ha pedig valamit otthon hagy az ember, lehetőleg ne forduljon vissza, vagy – ha az a tárgy
mégis létfontosságú – mielőtt megint távozik
a házából, mindenképpen nézzen előtte a
tükörbe, különben baj fog történni az útján.
Hasonló az asztalon hagyott üres üvegek története is, tehát mindenképpen ajánlott egy kiürült palackot (akár alkoholt tartalmazott, akár
nem) a földre helyezni. Ezzel ellentétben – mivel az orosz emberek nagy százalékának van
ugyanolyan neve – kifejezetten szerencsés, ha
valaki olyan emberrel találkozik először, akinek
ugyanaz a neve, mint saját magának.
Meglepő módon azonban egy tányér vagy pohár leejtése is jó jel, ha azonban eltörik, a darabokat ki kell dobni, nehogy a széttört részek
bajhoz vezessék a háztulajdonost.
Wernsdörfer Anna (9.a)

Viccek
A tanárnő mérges az osztályra a gyenge matekdolgozat miatt I.
– Gyerekek, ha ez így megy tovább, év végén
az 50% meg fog bukni.
Pistike hangosan felnevet.
– Pistike, mi van ebben annyira vicces?
– Tanárnő, nem is vagyunk annyian!

Az emberek 66%-a nem tud rendesen számolni. Gondoljatok bele, ez már majdnem a fele!
– Hogy hívják a köhögő, lázas papot?
– Tesztelendő atya.
Feleség a férjhez:
– Mit nézel már
megint a tévében?
– Forma 1-et.
– És ki vezet?
– Hogyhogy ki?
Mindenki!

Sportkommentátorok mondták (I. rész)
Vitray Tamás:
– Első perc, még mindig nincs gól.
– A gól nélküli döntetlen végeredménye nulla–nulla.
Knézy Jenő:
– Fantasztikus milyen gyors: 2 méter hátrányból 5 méter alatt 3 méter előnyt szerzett.
– Mindkét csapat állóháborúvá merevedik
most.
– Lyukat rúgott, nagyon rossz megoldás!
– Hatalmasak ezek a belga játékosok, betöltik
az egész képernyőt.
– Elszállt Andersson lába, most hozzák vissza
a stadionba.
– Hrutka, jó lövés! Bedobás.
(meccs végén) – Most látom, nem is Daszajev
állt a kapuban.
(olimpiai nyitóünnepségen) – És igen, itt jön
a magyar zászló! A felső szín piros, a középső
fehér, az alsót nem látom.
– Zidane eltéveszthetetlen stílusban kezeli a
labdát. Hoppá, most látom, ez nem is Zidane!
– Most nem akarok beleszólni, mert gyászszünet van.
Gulyás László:
(norvég-magyar kézilabda) – Belökte Kertészt
a hatoson belülre, mint hazatérő gazda a kertajtót.
– Az embernek tátva marad a szeme.
– 11:11 a Fotex javára.
– Dzurják a felső sarokba gurított.
– Roberto Carlos feldobta magát, mint egy éjszakai pillangó.
Rokob Péter:
– Te Szabolcs, és tudtál hárítani a gól előtt?
– A kapuban Király, Sebők, Mátyus, Fehér.

viccek

A tanárnő mérges az osztályra a gyenge matekdolgozat miatt II.
– Gyerekek, azt hiszem, ebben a teremben 30
szamár ül.
Pistike bekiabál:
– 31, tanárnő, 31!
– Pistike – mondja a tanárnő felháborodva –,
micsoda szemtelenség ez, takarodj ki az osztályteremből!
Pistike ki is megy, de az ajtóból még visszaszól:
– Na így persze már a tanárnőnek van igaza!
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Nyelvi sarok

At last the visitor had to say something
about the food.
„I don’t like this pie, Mirs Fiddles,” he said.
„Oh, don’t you?” said the angry landlady. „I
was making pies before you were born.”
„Perhaps this is one of them.”

„WC-papírért küzdeni az Aldiban.” (Manóka)

9

2020
11

Diák legyen a talpán
Iskolai stressz

válogatás

A stressz az egyik legnegatívabb hatása a mai oktatási rendszernek, és ez a probléma idővel egyre
csak súlyosbodik. Gyakran hallunk olyan mondatokat, mint például „Addig örülj, míg gyerek vagy!”,
illetve „A gimnáziumi időszak a legjobb része az
ember életének.” A gyerek-, illetve fiatalkor tényleg egy szép része az életnek, de korántsem an�nyira felhőtlen és stresszmentes, mint azt hinni lehetne.

Az sem újdonság (remélhetőleg), hogy a gyereknek az iskola a munkahelye. Ez azt jelenti, hogy
legalább annyi elvárással kell megbirkóznia egy
gimnazistának, mint egy dolgozó felnőttnek. A
különbség csak az, hogy míg a diáknak tízféle tantárgyból kell folyamatosan jó jegyeket produkálnia,
sok esetben különórákra, edzésekre, esetleg munkahelyre járnia, és közben még ki is kéne találnia,
hogy mit szeretne kezdeni az életével, addig a
dolgozó felnőttnek van egy szakmája, és arra kell
koncentrálnia. Mindkét esetben hozzáadódik a
napirendhez a családdal töltött idő és a szabadidő
(illetve valamikor aludni is kéne).
Bátran kijelenthetjük tehát, hogy egy diák élete
állandó stresszforrás, talán még nagyobb mértékben is, mint egy felnőtt esetében. Kétféle stressz
létezik, a jó stressz (más néven eustressz) és a krónikus, káros stressz (más néven distressz). Mindkettő
a szervezetünk válasza a leterheltség változásaira.
Az eustressz javítja a teljesítményt, szemben a rossz
hatású distresszel, amely akár hosszútávon is képes
szorongást okozni, csökkenti a teljesítményt, és
mentális problémákhoz vezethet. Ennyit a tudományos kitekintésről. A továbbiakban főleg a distresszről lesz szó.
A nagymértékű stressz csökkenti a teljesítményt.
Tulajdonképpen olyan, mintha magunk ellen dolgoznánk. A stressz általában betegséghez, fáradtsághoz, feszültséghez és ingerlékenységhez vezet,
ami pedig rontja a tanulás minőségét, és csökkenti
az időtartamát. Röviden, egy ördögi körről beszélünk, ahol az elvárások fokozzák a stresszt, a stressz

10 „Az online dolgozatok.” (Pisze)

pedig megakadályozza az elvárásoknak való megfelelést.
A WHO (Egészségügyi Világszervezet) szerint
2030-ra a stressz okozta depresszió vezetheti a
halálozások okainak listáját világszerte. A stressz
alapvető problémája, hogy a diákok (és néha a felnőttek is) gyakran nem tudják megfelelően kezelni.
Ott találják magukat a feladatokkal és tanulnivalókkal eltemetve, és vagy szisztematikusan nekilátnak
(ez a ritkábbik eset), vagy hagyják az egészet, és
majd az utolsó pillanatban kezdenek vele valamit
(amiből egy jó jegyen és a tanár elégedettségén
kívül semmi jó nem származhat). Ezáltal elvész a
tanulás lényege.

Pontosan mi okozza a stresszt a középiskolában?
Az alváshiány, a nagy mennyiségű tananyag és tanóra, a házi feladatok, az osztályozási rendszer, az
állandó kritika, ami ezzel jár, és a tanulmányoktól
függetlenül a korral járó változások. A legnagyobb
probléma mégis az, hogy minden kis problémából
világszintű katasztrófát lehet alakítani (természetesen mentálisan, legalábbis általában). A tanároknak
is nagy szerepük van abban, hogy túlértékelik ezeket a problémákat, ezáltal növelve a stresszt. Azonban egy bizonyos mennyiségű eustressz szükséges
a megfelelő produktivitáshoz, ezért meg kell találni
az arany középutat. Ez nem könnyű, de érdemes
megpróbálni.
Nem beszélve arról, hogy a stressz talán még a koronavírusnál is jobban terjed, főleg zárt közegben!
Picciano Alisia (11.b)

Condensed English
The Mayflower

400 years ago the ship Mayflower brought the
Pilgrims over the Atlantic Ocean to populate the
New World. The ship left Plymouth on September 6, 1620, with 128 people on board. They were
originally headed for the Hudson River, but they
were blown off course by frequent storms, and
they dropped anchor further north, in Cape Cod
on November 11. They spent the first winter on
the ship, while they were still building their homes,
and only 53 passengers and half the crew survived
the harsh weather. When the weather improved,
they established the colony of Plymouth, and the
population grew to over 3000 in the next 70 years.
These Pilgrims brought the tradition of Days of Fasting and Days of Thanksgiving with them to New
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England. The 1621 Plymouth feast and thanksgiving was prompted by a good harvest, which the
Pilgrims celebrated with Native Americans, who
helped them get through the previous winter by
giving them food in that time of scarcity.
Szabó Bálint (9.d)

Culture chez nous*

12 érdekesség az Eiffel-toronyról

„Autót vezetni.” (Modell T)

beszámoló

Felbuzdulva az angolos és az oroszos elődök jó példáján, a francia munkaközösség is elindítja a saját nyelvi
rovatát.
A Párizsba érkező turisták szinte kivétel nélkül meg- közel 7 millió frankba került.
csodálják az Eiffel-tornyot, ami tulajdonképp nem 6) Nem mellesleg pedig a tartósság és a stabilitás
más, mint egy vasdarab, mégis kétségkívül a sze- is fontos szerepet játszottak az elkészítésében, így
relem fővárosának szimbólumává vált. Azt hiszem, nagyjából 7300 tonnát nyom.
ezt más vasdarab nem mondhatja el magáról. Ös�- 7) Nehezen hihetjük el ezután, hogy a Victor Lustig
szegyűjtöttem róla 12 érdekességet, amelyek fényt nevű csaló eladta az Eiffel-tornyot (kétszer is).
8) 1912-ben Franz Reichelt leugrott az első emelederíthetnek a látványosság néhány rejtélyére.
1) 1909-ben már-már mozgalommá nőtte ki magát téről, és életét vesztette. Saját készítésű ejtőernyőaz a kezdeményezés, amely Gustave Eiffel műalko- jét próbálta ki.
tásának lebontását követelte. Eredetileg ugyanis 9) Ahogy a felvezetőben említettem, az Eiffel-toaz építményt csak meghatározott időre állították rony különösen népszerű a turisták körében. Nem
véletlen, hogy a maga hétmilliót meghaladó évi
fel.
látogatószámával a világ legnépszerűbb látvá2) A lebontás mellett állók soraiban
nyossága.
olyan híres művészeket találhatunk,
10) A megépítése óta pedig 300 milmint Dumas, Maupassant, Zola vagy
lióra teszik azoknak az embereknek
Gounod. Ráadásul még rövid cikkea számát, akik megfordultak az építket is publikáltak követeléseikről a Le
ményben.
Temps-ban.
11) 1925 és ’34 között hatalmas – a má3) Az Eiffel-torony 357 méter magas.
sodik emelettől egészen a csúcsig tarEzzel a megépítését követő 40 évben
tó – molinóval reklámozták a Citroën
a világ legmagasabb épületének
autókat.
számított.
12) Gustave Eiffel nevéhez fűződik a
4) Ez a szám nyáron a hőtágulás miatt
New York-i Szabadságszobor fémvánégy centiméterrel több.
zának és a budapesti Nyugati pálya5) Ahhoz, hogy egy ilyen magas obudvar főépületének megtervezése is.
jektumot felhúzhassanak a francia főPaták Balázs (11.c)
városban, a támogatóknak alaposan
* Kultúra itthon nálunk
a zsebükbe kellett nyúlniuk. A projekt
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Osztálykirándulás 2020-ban? Igen!

beszámoló

Talán elmondhatom, hogy az Árpád Gimnázium legszerencsésebb osztálya tavaly a miénk
(10.d) volt, hiszen mi voltunk az egyetlen osztály, akik nyáron pótolták a hagyományosan
májusban megtartott osztálykirándulásokat.
A jelenleg is tartó járványhelyzetet szabályozó
intézkedések lazításával, a nyár legbiztonságosabb időszakában látogattunk el a Tisza-tóhoz, mely Magyarország második legnagyobb
állóvizeként igen népszerű célpont a kenusok,
természetbúvárok vagy horgászatot kedvelők
körében.

12

Odaérkezésünk napján délután egy órakor
már vízre is szálltunk Poroszlónál. A flotta megindult, és kezdetét vette a sok érdekességet
és kihívást tartogató kenutúra. A tűző napon
előnyben voltak a baseball sapkát és naptejet
használó tanulók. A túra legnehezebb része a
szűk, a tó részmedencéit összekötő nádas folyosókon való átkelés volt. Nem egyszer akadtunk el, mert valaki (Szűcs Máté) belekormányozta a kenut a nádba. Ezúton is köszönjük
neki az alternatív útvonalterveket. Utunk a poroszlói strandra vitt minket, egy nagy kerülővel
persze, hogy láthassuk a tó szépségeit, és informá-lódjuk történetéről Nánay tanár
úrtól. A háromórás
evezés végére igen
elfáradtunk, és jól
esett a szállásunkon el-fogyasztott
vacsora. Este még
a fiúk közt lezajlott
egy futballbajnokság is.

„A diákmunka.” (30A)

A második napon a reggeli és a menetterv
ismertetése után biciklire ültünk, és megkezdődött az egész napon át tartó tekerés. A tó
körbebiciklizése nem volt kis feladat. A 65
km-es túra során több helyen megpihentünk.
Első megállónk a kiskörei duzzasztómű volt,
ahol megnéztük azt a hatalmas szerkezetet,
ami a Tisza-tavat létrehozta és fenntartja. Az
ott dolgozók – számunkra kicsit vicces módon
– mindig víztározóként emlegették a tavat,
ami nekünk üdülőhely volt, nekik pedig csak
megfelelő állapotban tartandó hatalmas víztömeg, munka. Az út elején vidámak és hangosak voltunk, de ahogyan az idő telt, egyre
csöndesebbek és lassabbak lettünk. A második nagy pihenőnk az abádszalóki strand volt.
Itt megebédeltünk, és volt, aki fürdött is egyet
a tóban. Ezután újult erővel vágtunk neki a
túra második felének, amiben jóval több rövid
megálló volt. Az osztály lassabb tagjai már 1-2
km-es lemaradásban voltak. Este fáradtan, de
büszkén tértünk vissza a campingbe, ahonnan
indultunk. Az utolsó kilométereken Nánay
tanár úrnak és pár fiúnak még volt ereje egy
sprintversenyt lebonyolítani a célig. A napot
Poroszló legjobb cukrászdájában zártuk, és
mindenki fagyival ünnepelte a sikeresen teljesített túrát.

Az utolsó napon pedig a poroszlói ökocentrumba látogattunk el. A kirándulást egytől
egyig mindenki nagyon élvezte, és remélem,
hasonlóan jó élményekkel gazdagodhatunk
majd a tizedikes kiránduláson is.
Dovala Dominik (10.d)

Gólyatábori élményeim
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Annyi minden történt a gólyatáborban, hogy
nem is tudom, hol kezdjem.
A tábor elején nagyon izgultam, hogy mi hogy

„A fertőzésszámot követni.” (Hajnal)

beszámoló

lesz, de aztán sokat segített, hogy egy szobába
kerültem két olyan lánnyal, akiket nem is ismertem. Hamar összebarátkoztunk egymással, és kiderült, hogy sok a közös bennünk. A hét további
részében mindig együtt mentünk mindenhova.
Az is nagyon tetszett, hogy csapatokra osztottak
minket, és így az évfolyamtársainkkal meg a felsőbbéves csoportvezetőinkkel is össze tudtunk
ismerkedni. A csapatfeladatokon nagyon jól szórakoztunk, és rengeteget nevettünk.

A csapatfeladatokon kívül voltak osztályos foglalkozások is, ahol jobban megismertük egymást.
Az osztály fő feladata az volt, hogy egy táncot
kellett megtanulnunk, majd a többi osztálynak
bemutatnunk. Mindenki nagyon élvezte, rengeteget nevettünk. Az osztályfőnökünknek is sokat
köszönhetünk, mert segített nekünk megnyílni
a többiek felé, és ügyelt arra, hogy mindenki jól
érezze magát.
Szeretném megköszönni a szervezőknek, hogy
még így is, hogy ilyen időket élünk, megszervezték a gólyatábort. Egy örök élmény volt, soha
nem fogom elfelejteni.
Németh Zsófia (7.a)
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beszámoló
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Our small Czech Republic

There are a lot of people in the world who
have no idea that the Czech Republic exists.
So I want to write something about our small
but still very interesting country.
Czech Republic is a small country in the middle of Europe. It is a member of the European
Union, the North Atlantic Treaty Organization
and other international organisations. There are over 10 milion inhabitants. It has got
four neighbors, Germany, Austria, Poland and
Slovakia. The capital city is Prague, definitely
the biggest and the liveliest city in the whole country. The countryside here is full of big
forests, meadows and mountains. Our nation
has a great history too so there are a lot of monuments which tourists can visit.
Everybody knows that Czech people love
food. Our national food is a tenderloin, beef
with a vegetable sauce and dumplings, or schnitzel with potato salad. We are good at making the best beer far and wide. We like sports
too, especially ice hockey and football.

Unfortunately, this year the Erasmus project
with Hungary cannot take place as originally
planned. This project allows us to get to know
the planet Mars, but also the culture of both
countries. I hope that Hungarian students
will learn something about the culture of the
Czech Republic in this way from virtual mobilities. Czech students will buy and send our
most delicious food to Hungary. We will show
them some pictures of our country and play
traditional music to them. We are also creating
a dictionary with which they will be able to say
some Czech words.
Aneta Scharhagová (5.a)

The old oak

Church in the miners'
part of Příbram

Church in the main
square in the old town
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Holy Mountain (pilgrimage place)

„Eléggé unatkoztam, szóval semmi.” (Idk)

Mining museum

Memorial to prisoners

Little Castle Ernestinum (offices
of the town hall)

(legalsó sor) Kárpáti
Attila (o.f.), Mátyás Míra,
Holluby Lola, Bátor
Kinga, Csikai Anna, Asztalos Zsófia, Nagy Zsuzsa
Kata, Kámán Veronika
(o.f.h.); (2. sor) Terényi
Péter, Vida Erik, Varga
Mátyás, Pirkó Szonja,
Varga Csilla, Pongárcz
Kitti; (3. sor) Gál Péter,
Bogdán Balázs, Madarasi Attila, Hegyesi Keve,
Solti Bálint; (4. sor)
Lieber Dániel, Szabó
Samu, Páva Olivér;
(5. sor) Kovács Mátyás,
Fadgyas Vilmos, Fülöp
Csongor, Kaposi-Kovács
Milán, Nguyen Minh
Kien; (legfelső sor)
Szakács Bence, Sárdi
Milán, Pintér Botond,
Zaka Zoltán. Hiányzik a
képről: Kolossa Máté,
Rosta Péter.

Árpád G

aléria

Állatok világnapja rajzpályázat
Az Óbudai Árpád Gimnáziumban már hagyomány, hogy a hetedikesek
az Állatok világnapja alkalmából rajzpályázaton vesznek részt, melyet egy kiállítás követ.
Idén a témánk az ízeltlábúak népes törzse volt. Virtuális kiállításunk megtekinthető a
QR-kódon. Az értékelő zsűri tagjai Kovácsné Keszléri Erzsébet, Rónyai Tünde tanárnők és Kürtösi Balázs igazgatóhelyettes tanár úr voltak.
I. díjasok

Pongrácz Kitti (7.b)
II. díjasok

Kovács Mátyás (7.b)

Imre Boróka (7.c)

Hartmann Liza (7.a)

Pesztericz Dóra (7.a)

Féderer Fanni (7.c)

III. díjasok

Bodor Balázs (7.a)

Kisvölcsey Réka (7.c)

Szakács Bence (7.b)

Dicséret

Halmi Laura (7.c)

Liber Dániel Endre (7.b)

Özeren Nezire (7.a)

