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Pedig változást akarok
Almacsutka. Penészes almacsutka. Kiemelt helye 
volt a szobám asztalán. Ahol tanulok, ahol olva-
sok, ahol uzsonnázok, ahol sorozatot nézek, ahol 
írok, ahol telefonálok, ahol online sakkozom, és 
ahonnan ordibálok át a nappaliba, hogy JÖÖÖ-
VÖÖK, hogy nehogy azt higgyék, hogy hagynám 
kihűlni a levest.
Ebben a rendkívüli sietségben („sosincs semmire 
idő”) az almacsutkám sárgásbarna lett, akarom 
mondani, aranybarnára oxidálódott. Majd boly-
hos lett, és fehér, mint egy havasi virág. Biztos 
azért, mert fázott. Mindannyian példát vehetnénk 
róla. Én is csomószor flangáltam a házban egy 
szál pólóban a fűtésszezon kellős közepén, mert 
jól felnyomtuk a hőmérsékletet. A pulcsi újrafelfe-
dezésére lenne szükség. 

Az én asztalom nagyon pici. A laptop nem fér 
el a füzet mellett. Varázslatos egy cucc. Minden 

könyvem rajta van úgy, hogy közben egyik sincs 
rajta. Sosem találom azt az egyet, amire szükség 
van. A leglelombozóbb az egészben az, hogy 
ha nagyobb lenne az asztalom, az se segítene 
az ügyön. Ha rend a lelke mindennek, akkor az 
én asztalomnak nincs lelke. Vagy van lelke, csak 
emiatt nyugtalan. Olyan sok időnek tűnik a rend-
rakás az asztalomon. Pedig lehet, hogy megnyu-
godnék. Végülis foglalkoznom kéne vele. Többet 
vagyunk együtt, mint a barátaimmal.
Végigsimítom, érzem a fényességét. Olyan olajo-
zottan száguldoznak rajta az ujjaim. Néha meg-
akaszt valami. Egy frusztrált körzőhegy nyoma, 
vagy a vonalzóval reszelt széle. Most – csak az 
írás miatt – megnézem, hogy van-e szaga. Hoz-
záérintettem az orromat több helyen is. Ez olyan 
műanyagos. Nem hasonlít anya kenyerének vagy 
mama pitéjének illatára.
Újra simítom… Az alja érdes. Az az igazi fa. A te-
teje valamiért elzárja tőlem az életét.
Most bekúsztam alá. Olyan tökéletes. Mindig el-
látja a feladatát. Ellentétben velem.

Boér Zoltán (11.c)
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Helyreigazítás
A novemberi számunkban megjelent Szakszerűen a tevékről című írás alkotóját 
(szerkesztői hibából) tévesen tüntettük fel. A szerző helyesen tehát Halász Jonatán 
(7.a). Az érintettek szíves elnézését kérjük!

„Hihetetlen! A forradalmi ruhadarabbal egy 
csapásra rengeteg pénzt takaríthat meg! És 
ez még nem minden! A környezetét is kímél-
heti!”
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A hónap fotója
Hogyan szabaduljunk meg megunt autónktól?

KI EZ?
A novemberi számunkban megjelent képünkön Fekete Andrea 
tanárnő gyermekkori fotóját láthattátok.

Hát ezen a képen ki lehet?

KÉP-MÁS
Az előző számunkban megjelent képünkön egy villamosülés 
részlete volt látható.

Hát ez mi lehet?

fotó: Jánosi Panna (10.a)

„Apukám, levinnéd a szemetesbe a Trabit?”
fotó: internet

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



Kérdezd másként
Kárpáti Attila tanár úr

– Hogyan került a Tanár úr az Árpádba?
– Ez a harmadik munkahelyem. A Károlyi Mihály 
Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnáziumban ta- 
nítottam hosszú ideig, utána pedig a Kossuth 
Zsuzsa Egészségügyi Szakközépiskolában. Vi- 
szont bezárták az iskolát, az általam beindított 
spanyol nyelvtanítást felmenő rendszerben 
megszüntették. Ekkor kerestem egy új munka-
helyet. Szerencsém volt, az Árpádban éppen 
szükség volt angol-spanyol szakos kollégára. 
Így 2008 óta tanítok itt.

– Miért választotta a 
tanári pályát?
– A tanári pályát még 
gimnazista koromban 
választottam. 1977-ben 
kerültem a Pannonhal-
mi Bencés Gimnázium-
ba. Ekkor még nem volt 
sok elképzelésem arról, 
hogy mi szeretnék len-
ni. Tizedikes koromban 

lehetőség volt arra, hogy diák idegenvezetést 
vállaljunk. Ehhez el kellett végezni egy tanfolya-
mot, és le kellett vizsgázni. És amikor elkezdtem 
diák idegenvezetőként dolgozni, nagyjából a 
harmadik csoportom egy alsó tagozatosokból 
álló diákcsoport volt. Ez nekem egy meghatá-
rozó élmény volt, abban a pillanatban tudtam, 
hogy én mindenképpen pedagógiával szeret-
nék foglalkozni. 

– Miért választotta a spanyol és angol sza-
kot?
– Az érettségi idejében még magyar-ének 
szakos tanárnak készültem. A gimnáziumban 
az egyik legjobb angolos voltam, de mégsem 
gondoltam arra, hogy nyelvtanár legyek. Ami-

kor leérettségiztem és elkezdtem dolgozni, az 
egyik munkahelyem egy telefonközpont volt, 
ahol hívásokat kapcsoltam. És egyszer csak 
bejött egy lány, és megkért, hadd telefonáljon 
egyet, és ez egy spanyol hívás volt. Amikor ezt 
meghallottam, tátva maradt a szám, és tudtam, 
hogy innentől kezdve a spanyol nekem kell. Így 
egy esti tanfolyamon megtanultam spanyolul, 
és mivel ment a spanyol és az angol is, arra 
gondoltam, hogy nyelvtanár leszek.

– Mit szeret a szabadi-
dejében csinálni?
– Nekem két nagy hob-
bim van, a zene és a fotó-
zás, és talán harmadik-
ként a futást említeném. 
A fotózás mostanában 
egy kissé háttérbe szorul, 
de még régebben ösz-
töndíjjal jártam Kubában, 

és az ott készült képekből született egy kiállítás. 
Egyébként a könyvtár galériáján látható képek 
Kubáról az én kiállításom darabjai. Több fontos 
helyen is járt az a kiállítás, mint például egyete-
mi kollégiumokban és egyetemi klubokban, de 
alapvetően az ELTÉ-n és a Műegyetemen vol-
tak kiállítva a képek. A zene pedig édesapám-
tól jön, aki muzsikus volt. Gyermekkoromban 
zongorázni tanultam, amivel túl nagy sikereim 
nem voltak, valamint a fuvolával is próbálkoz-
tam. Amikor Pannonhalmára kerültem, az ágy-
szomszédomnak volt egy gitárja. Ekkor fejem-
be vettem, hogy a Börtön dalt meg szeretném 
tanulni gitáron, és nagyon meg is szerettem a 
gitározást. A fő hangszerem mégis a dob. Hete-
dikes koromban egy Rákóczi úti hangszerüzlet 
kirakatában megláttam egy dobfelszerelést, és 
nagyon beleszerettem. Magamtól tanultam, 36 
éves koromig autodidakta dobos voltam, akkor 
viszont beiratkoztam a Postás zeneiskolába, 
három évet tanultam, de aztán megszületett a 
harmadik fiunk, és abbamaradt. Viszont három 
éve újra lejárok a Perc utcába Szanyi Jánoshoz 
(ahol amúgy nagyon sok árpádos diák is fel-
bukkan). Rengeteg zenekarban játszottam már, 
melyek a bluestól a jazz-rockig sok mindent 
lefedtek. Alapító tagja vagyok az Árpád Jazz 
Nightnak is. A tagok mindig cserélődnek, de a 
stabil tagok Kis Róbert igazgató úr és jómagam 
vagyunk. Hozzánk csatlakoztak még tanárok, 
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mint Szebenyi tanárnő, Nánay tanár úr és Szen-
di tanárnő. Rajtuk kívül mindig volt diák kiegé-
szítő is. A legutóbbi szereplésünkkor Csányi 
tanár úr csatlakozott a csapathoz. 
– Még milyen másik nyelvet tanulna meg szí-
vesen?
– Az olasz tanulását szeretném befejezni, ugyan-
is azt már elkezdtem. Amikor kimentem Kubá-
ba, az egyetemen egy szemesztert kihagytam. 
Amikor szeptemberben visszatértem, akkor 
meg kellett várnom, hogy megismételjem a 
félévet, ezért beiratkoztam az Olasz Intézetbe, 
ahova egy évet jártam, de a tanulását még nem 
fejeztem be. Másban most nem nagyon gon-
dolkodom. Egyszer elkezdtem franciául tanulni, 
mert egy könyvesboltban találtam egy francia-
könyvet, de rájöttem, hogy ez önmagában nem 
elég motiváló arra, hogy egy nyelvet megtanul-
jak. Szükséges valamilyen kapcsolat, akár zenei 
vagy irodalmi.

– Milyen könyveket szeret?
– Nagyon szeretek olvasni, főleg úgy, ha leülhe-
tek egy kényelmes fotelba, egy olvasólámpával. 
Nagyon szeretem az ifjúsági irodalmat. Nyáron 
nagyon sok időt tölthettem a Balatonon a csalá-
dommal, és rengeteg könyvet levittem magam-
mal. Volt köztük angol, spanyol, nagyon komoly, 
drámai, de valahogy mégsem voltak olyan 
élvezetesek. Ebben a balatoni házban renge-
teg régi könyv van, és köztük találtam egyet, 
ami angol gyerekek nyári vakációját meséli el, 
amit nagyon élvezetesnek találtam. Magyar írók 
közül Fehér Klára, Fekete István, vagy akár Sza-
bó Magda könyveit szeretem. Nagy élmény volt 
Frank McCourt könyve, az Angyal a lépcsőn is, 

ami egy önéletírás. Valamint Cziffra György 
Ágyúk és virágok című önéletírása. 
– Milyen filmeket szeret nézni?
– A filmnézés is egy nagy hobbink a fele-
ségemmel, illetve újabban a sorozatnézés. 
Nagyon szeretjük a jó krimiket. Most épp a 
Fargo című sorozatot nézzük az HBO-n. A fele-
ségem nagyon szereti a jó thrillereket is, úgy-
hogy az ő kedvéért ezeket is megnézem vele. 
Én pedig szeretem a romkomokat, mint például 
Hugh Grant filmjei.
– Ha lehetne egy szuperképessége, mi lenne 
az?
– Hirtelen a teleportálásra gondoltam, mert 
nagyon szeretek utazni, de nagyon szeretek 
úton lenni is. Megtervezni valamit, és utána ezt 
végigcsinálni. Nagyon szeretek biciklizni is, és 
gyakran szoktam a Duna mentén tekerni. Az 
időutazás lenne egy nagyon jópofa dolog. Az 
egyik kedvenc sorozatom, az Időminisztérium 
(El ministerio del Tiempo, RTVE-s) is erről szól.

– Ha egy lakatlan szi-
getre kerülne, milyen 
három tárgyat vinne 
magával?
– Ha személyt is lehet, 
akkor a feleségemet 
feltétlenül magammal 
vinném. A gyerekei-
met azért nem vinném 

magammal, mert ők már járják a saját útjukat. 
Biztos, hogy vinnék magammal egy-két könyvet 
is.
– Ha lenne egy klónja, hogyan tudatná a 
diákjaival, hogy Ön az igazi?
– A klónom biztos, hogy nem mondaná el a 
spanyol csoportjaiban minden órán többször 
is, hogy legyenek ugyan már tudatában, hogy 
azért jöttek az Árpád Gimnáziumba, hogy 
nagyon jól megtanuljanak spanyolul.

Nagy Dorina, Tóth Lea (10.a)
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Lakatos Liza, Mészáros Mátyás, Mihók Eszter, Nagy Dorina, Paták Balázs, Picciano Alisia, Svarczné 
Micheller Erzsébet, Tóth Lea, Turán Viktória. Tördelés: Kutrovich Gergő (14.b). Felelős tanár: Koncz 
Levente. Nyomdai kivitelezés: Xilon Kft. Felelős vezető: Mórotz Kálmán. A címlapon: Felvételi 
tájékoztató a médiastúdióból – online. Fotó: Gutási Ádám (12.c).
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Irodalom
A 10.a osztály egyik nyelvtanórai házi feladata az volt, hogy alkossanak kerek, egész szö-

veget egy-egy előre kiválasztott mondat beépítésével. Az alábbi novella a következő ihlető 
mondat alapján keletkezett: „Hallottam, amint belülről bereteszelte az ajtót.”

Szárnyak
– Vince...
– Anya, ne kezdd már megint! Kár volt megmu-
tatnom a jegyeket...
– Kicsim, én, hidd el, csak azt szeretném, hogy 
sikeres légy az életben! A legtöbb költőt alig 
fizetik meg, hogy fogsz így megélni? Főleg 
Amszterdamban? Ha például jogász lennél, 
nem lennének anyagi gondjaid!
– Tudod mit, Anya? Már belefáradtam abba, 
hogy a te elképzeléseid szerint éljek!
Élesen a szemembe nézett, és kiviharzott a 
konyhából. Hallottam, amint belülről berete-
szelte ajtaját. Az utóbbi pár hónapban nem 
jöttünk ki túl jól egymással, de a mai vitánk min-
dent eldöntött. Ehhez az vezetett, hogy meg-
mutatta a kinyomtatott repülőjegyeket, ame-
lyek Amszterdamba szóltak. Az ajtóhoz léptem. 
Gondolkodtam azon, hogy esetleg bekopogjak 
és beszéljek vele, de meggondoltam magam. 
Csak még jobban felidegesítené. Benéztem a 
kulcslyukon, és láttam, ahogy a bőröndjét pa-
kolja. Kezemet a számhoz kaptam, hogy elfojt-
sam zokogásomat. Tényleg meg akarta tenni. A 
teraszra siettem és rágyújtottam, hogy össze-
szedjem magam.
Nagyon sok érzés kavargott bennem. Egyrészt 
örültem a sikerének, nagyon büszke voltam rá, 
hogy ösztöndíjjal jutott ki. De nem akartam, 
hogy Vince itt hagyjon engem és azt az életet, 
amit felépítettem neki. Amikor apja tizenhat 
éve elhagyott minket, a fiam volt az egyetlen, 
aki örömöt hozott és erőt adott nekem. Minden 
energiámat abba fektettem, hogy neki jó élete 
legyen. Erős iskolába írattam, hogy nagyobb 
esélye legyen egy jó karrierre – anyjával ellen-
tétben, akiből csak pénztáros lett. A tanulás jól 
ment neki, nagyon okos fiú. Kiválóan teljesített 
magyarból és történelemből. Nagyon remél-
tem, hogy jogi pályára készül. Körülbelül fél 
éve, egy vasárnapon tudtam meg, hogy költő 
szeretne lenni. Amikor először beszélt róla, azt 
hittem, viccel, ezért nevetni kezdtem. De aztán 
azt mondta:
– Anya, komolyan gondoltam. És Amszterdam-
ban szeretnék tanulni.

– Ne hülyéskedj, ilyet nem lehet! Hát nem lehet 
költőként megélni! És ki tudná finanszírozni azt, 
hogy Hollandiában tanulj?
– De Anya, találtam egy programot, amivel...
– Nem, Vince, felejtsd el! Hidd el, neked is jobb 
lenne, ha például jogot tanulnál!
– Te honnan tudod, hogy nekem mi a jó? – 
mondta dühösen.
– Nem beszélhetsz így anyáddal! – kiáltottam 
vissza. 
A szobájába sietett, és becsapta maga mögött 
az ajtót. Attól a naptól fogva alig szóltunk egy-
máshoz. Még ha beszéltünk is, ez mindig vitával 
végződött. 
Mire végeztem, hallottam, ahogyan a még 
mindig szorulós reteszt próbálja kinyitni. Miköz-
ben erőlködött, hallottam, hogy a légzése nem 
olyan, mint szokott lenni. Talán... szipogott.
Amikor kinyitotta az ajtót, láttam, ahogyan még 
egyszer körülnézett gyermekkori szobájában, 
és könnyező szemmel kilépett annak ajtaján. 
Bőröndjével elsétált mellettem, szemembe né-
zett, majd elindult a repülőtér felé.

Négy évvel később
“Kezedben kést láttam, megijedtem,
Szárnyaim titokban növesztettem,
Le akartad vágni őket,
Mert féltél, hogy elrepítenének. [...]
Hogy ennyire féltél tőlük, nagy kár,
Mert ezek a szárnyak hoznak vissza hozzád.”

Tóth Vince, 2018

Azon kaptam magam, hogy könnyeim az újság-
papírra csöppentek. Már a verset olvasva olyan 
érzésem támadt, mintha nekem írták volna, és 
amikor a fiam nevét megláttam, biztos voltam 
benne. Rosszul éreztem magam azért, hogy 
csak most jöttem rá arra, hogy hibáztam, ami-
kor nem akartam elengedni... 
Gondolataimat félbeszakította az ismerős ko-
pogás az ajtón.

Menges Anna, Pávó Zsófia (10.a)
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Emlékezés az 1956-os forradalomra

Idén a járványügyi ajánlásoknak is megfelelően, 
különleges programmal készültünk a for-
radalom és szabadságharc 64. évfordulójának 
megünneplésére. Az osztályok csapatokban 
vagy egyénileg kerestek fel olyan budapesti 
vagy Budapest környéki helyszíneket, melyek 

emléket állítanak az ’56-os hősöknek. A lá-
togatásokból azután igazán kreatív, ötletes kis-
filmek, ppt-k születtek, melyeket az osztályuk 
előtt mutattak be a készítőik. Íme néhány fotó/
szelfi a munkáitokból.

Széna tér (7.a)

BME (7.c)

Mansfeld Péter-
emlékmű (9.a)

Bem tér (9.d)

Kossuth tér (10.a) Széna tér (10.a)

Corvin köz (11.b) Nagy Imre-szobor (11.b)



Fortocska (форточка) – ablakocska
Teázás orosz módra

Az oroszok a teával 1638-ban ismerkedtek 
meg a mongolok révén. Régebben mézből 
készített forró, fűszeres italt ittak (сбитень, ma-
gyarul szbityeny), de mivel megkedvelték ezt 
az újdonságot, megindították a teakereske-
delmet. Mai szemmel nehezen elképzelhető, 

hogy a tea útja Orosz-
országba több mint egy 
évig tartott. Ennek meg-
felelően roppant gondos 
csomagolást igényelt, a 
kínaiak sárga papírral és 
bambuszlevelekkel bélelt 
nádládákba tették a teát, 
majd ismét papír, bam-
buszlevél és nádburkolat 

következett. A finomabb teák először cin-, 
vagy faládába kerültek. Az így elkészített lá-
dákat birka vagy teve szőréből készült nemez-
takaróba csomagolták, majd jól lekötözték. A 
megérkező teát szakértő szemmel vizsgálták, 
megkóstolták, minőség szerint válogatták.
Jól látszik, mennyire ügyeltek arra, hogy még 
véletlenül se essen baja a tealeveleknek. Az el-
készítés is körülbelül ilyen bonyolult volt. A te-

ázáshoz a teafüvet egy kisméretű ezüst- vagy 
porcelánkannába helyezik, majd felöntik lobo-
gó vízzel. Ez a teasűrítmény oroszul a zavarka 
(заварка). Teázáskor először ebből, a szamovár 
(orosz-török eredetű háztartási vízforraló esz-
köz) tetején elhelyezett kis kannából öntenek 
egy-két ujjnyi teasűrítményt a fém pohártartó-
ban elhelyezkedő üvegpohárba, és ezt eresztik 
fel forró vízzel a szamovárból. Kis tányérkából 
speciálisan készített lekvárt, mézet, süteményt 
vagy különböző pralinékat fogyasztanak hoz-
zá, de van, aki rumot vagy vodkát önt a teájá-
ba. A tea citrommal való fogyasztása is orosz 
szokás.

Lakatos Liza (9.c)
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Küldjetek sok-sok aranyköpést, ebből él ez a rovat!
Jöhetnek az első emeleti postaládánkba vagy az arpadlapok@gmail.com címre! !

Aranyköpések
„Ideális gáz… Természetesen ilyen nem létezik. Nincs ideális feleség sem, ezt én tudom, és 
nincs ideális férj sem, ezt pedig a feleségem tudja.” (Gärtner István)
Tanár: „Miért hívják Argentínát ezüstországnak?” Diák: „Mert sok az ezüst!” Tanár: „Nyavalyákat!” 
(Sziliné Dienes Irén)
„Én is szívesebben tanulnék Meszlényi tanárnőtől matekot, mint magamtól. Csak azért, mert 
magamtól már nem tudok újat tanulni.” (Czinki József)
Tanár: „Igen, a perzsa király úgy lépett trónra, hogy levágták a fülét.” Diák: „Tényleg?” Tanár: 
„Nem.” (dr. Nánay Mihály)
„Az előző órák tartalmából.” (Csányi Levente)
Tanár: „Hány óra van? Ez itt jól jár?” Diák: „Nem, megállt.” Tanár: „Aha, naponta kétszer pon-
tos.” (Tarlós Péter)
„Mindig kell valami visszajelzés, például összehúzom az izmaimat, ha én egy vázizom vagyok, 
vagy kiengedem a váladékot, ha én egy mirigysejt vagyok.” (Kis Róbert)
Tanár: „Minek szenvedek azzal, hogy mindenféle feladatlapokat állítok össze nektek, ti meg tesz-
tek a fejemre?” Diák: „Ez nem igaz!” Tanár: „Hát, hál’istennek, ilyen effektíven még nem igaz!” 
(Meszlényiné Róka Ágnes)
Tanár: „Mi a jellemző erre a versre?” Diák: „Minden sor k-ra végződik.” Tanár: „Uhh, pályám 
csúcsa ez a nap.” (Kőváriné dr. Fülöp Katalin)
„Félek, előbb-utóbb téged levernek cölöpnek, fiam, olyan kemény fejed van!” (Gärtner István)

2020
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Viccek
Sportkommentátorok mondták. II. rész.
Hajdú B. István:
– Oda rúgta, ahol ő szokott lenni. Most is oda 
rúgta, de most ott nem volt senki, mert ő ott 
volt, ahonnan rúgta.
– Keegan már nagyon ideges, ott flangál a 
kispad előtt a ketrecében, az ő kis türelmi zó-
nájában.
– Az angolok szokás szerint meglepően ag-
resszívan kezdtek.
– Azt kell mondanom, amit már Dobó István is 
mondott 1566-ban az egri vár védése közben: 
feljöttek a törökök.
– Tipikus svéd kapus: beállt a kapuba, s véd.
– A kapusnak komolyan kell összpontosítania, 
hogy ne dőljön el addig, amíg a labda odaér.
– Most pontot tehetett volna a továbbjutás 
kérdőjelére.
– Belemártja a vízbe, mint német turista a virslit 
a Balatonon.
Deák Horváth Péter:
A labdába bele tudott érni egy szemfüles bel-
ga láb.
Vitár Róbert:
(Afrika Kupán) – A fekete fiú vezeti a labdát.
– Az ellenfél egyszerűen nem tud eljutni a Por-
to kapujáig. Pontosabban el tud, csak labda 
nélkül.
– És most 22-es számmal beáll a 22-es játékos.
– Nem mondom a játékos nevét, mert nem lá-
tom, mi van a hátára írva.
(hokimeccsen) – És most kiállították az egész 
csapatot! … Ja nem, sorcsere. 

Az anyuka kérdezi a fiát:
– Mi volt ma az iskolában, Zolika?
– Kémiaórán a robbanóanyagokról tanultunk.
– És holnap mi lesz az iskolában?
– Iskolában? Miféle iskolában?

Amerikai közlegény a feletteséhez:
– Uram! Meglepődne, ha azt mondanám, 
hogy egy híres amerikai színésznő vagyok?
– Meg, Ryan!

– Elnézést, uram, meg tudná mondani, hogyan 
jutok el a postára?
– Az attól függ. Kocsival van?
– Nem.
– Akkor gyalog.

– Ne haragudjon, uram, az állomást keresem.
– Nem haragszom. Keresse...

Tegnap beállított hozzám egy Tyrannosaurus 
Rex és Hamlet. Volt nagy dínóm, dánom.

Nyelvi sarok
Teacher: – Donald, what is the chemical 
formula for water?
Donald: – H I J K L M N O.
Teacher: – What are you talking about?
Donald: – Yesterday you said it's H to O.



Diák legyen a talpán
A „tanulás” egy negatív kifejezés?

Napjainkban a gimnazisták körében a tanulás a 
szenvedés szinonimájaként szokott előfordulni. Ez 
nagyon jól érezhető például akkor, amikor a diákot 
elhívják valahova a barátai, és a várt „igen“ helyett 
a tanuló csak egy „tanulnom kell“ kijelentésre 
méltatja a dolgot, amelyet ráadásul olyan hang-
nemben és arckifejezéssel ejt ki a száján, mintha 
a kivégzésére kellene készülnie. Vajon mi lehet az 
oka ennek a hozzáállásnak? 

Természetesen a barátokkal lógni sokkal szórakoz-
tatóbb, mint otthon ülni és tanulni, de ennek alap-
vetően nem kellene ilyen magától értetődőnek 
lennie. A tanulás nem lehet szórakoztató? „Nem” 
– hangzik általában a határozott válasz. Vagy még-
is? Iskolai keretek között sajnos tényleg nem szo-
kott különösen vonzó lenni. A probléma alapjában 
véve nem magával az elfoglaltsággal van – annak 
ellenére, hogy általában azt szidjuk –, hanem a kö-
rülményekkel, a tanulás módjával. 

Hiszen az emberek kíváncsiak, akkor pedig miért 
ne akarnának tanulni? Mert nincs lehetőségük 
azt és olyan módon elsajátítani, amit és ahogyan 
tényleg szeretnének. Ez az iskolában elég nehéz is 
lenne, ugyanis gyökerestül szembe menne az ilyen 
intézményeknek azzal a céljával, hogy mindent ál-
talánosítani kell, mindenkinek ugyanazt kell tanul-
nia, mert így a legegyszerűbb, és a tapasztalatok 
szerint a leghatékonyabb is. Ez azonban egyáltalán 
nem azt jelenti, hogy ezt kell tekintenünk a legjobb 
megoldásnak. 

Hiányzik a rendszerből a megismerés öröme, 
pedig az a fő vonzereje ennek az igen hasznos 
tevékenységnek. Mi van helyette? „Ötös lett a 
matekdolgozatom!” Mi van félév múlva? Az ötös 
egy távoli szép emlék legjobb esetben, egyébként 
meg egy szám, amely már nem is tükrözi a jelenlegi 
tudásunkat. Ez a szám nem helyettesíti a megisme-
rés örömét, de még csak nem is kárpótol bennün-
ket azért a „túlélési mentalitásért”, amely olyankor 
jellemez minket, amikor egy számunkra kevésbé 
érdekes tantárggyal vagyunk kötelesek foglalkoz-
ni. Sokszor még egy tantárgyon belül is vannak 
kedvenc témáink, a többit pedig legfeljebb azért 
magoljuk be, hogy ötöst kapjunk. 

A tanulásnak azzal a pozitív érzéssel kellene jár-
nia, hogy megtudtunk valami újat. Mi viszont nem 
annak örülünk, hogy elsajátítottuk a tananyagot, 
hanem az ötösnek, éppen azért, mert mire meg-
kapjuk az osztályzatot, már nem is emlékszünk a 
kérdéses tananyagra. A korábban említett „túlélési 
mentalitás” – a motiváció hiánya – pedig pontosan 
annak az eredménye, hogy az iskolában a hangsúly 
nem a tudásszerzés folyamatán, hanem a végső 
osztályzaton van. 
Sajnos a jelenlegi oktatási rendszer nem teszi le-
hetővé, hogy azzal foglalkozzunk, és olyan mó-
don tegyük ezt, ahogyan ténylegesen szeretnénk 
– pusztán azért, mert akkor nem lenne egységes. 
Az osztályozási rendszer is az egységet szolgálja, a 
közös összehasonlítási alapot, ami egyébként ká-
ros magára a tanulásra. 
Éppen ezért a saját felelősségünk, hogy kidolgoz-
zunk egy számunkra megfelelő tanulási módszert, 
és a szabadidőnk egy részét azzal töltsük, hogy fel-
fedezzünk minél több témát vagy tevékenységet, 
majd végül megtaláljuk a legérdekesebbet. 

Picciano Alisia (11.b)
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Condensed English
Thanksgiving

In 1620 a ship named Mayflower brought the 
Pilgrims from England to Plymouth Rock. Their 
started building their homes during the first winter 
– which only half of the passengers survived. Later 
they established their colony of Plymouth, and the 
idea of Thanksgiving was prompted by a good har-
vest in 1621. Thanksgiving is a national holiday cel-
ebrated on various dates in the United States (4th 
Thursday of November), Canada (2nd Monday of 
October), Brazil, Netherlands, etc.
In the USA – It is rooted in English traditions dat-
ing from the Protestant Reformation. It also has 
aspects of a harvest festival, even though it occurs 
well before November.
In Canada – The origins are sometimes traced to 
the French settlers, who celebrated their successful 
harvest. 
The feast – The first Thanksgiving menu didn’t 
have turkey or green bean casserole on it. Instead, 
participants most likely ate corn, venison and wild 
birds. Turkey became the centrepiece in the 1800’s 
alongside foods like oyster soup, potatoes, mince 
pies, cranberry sauce and pumpkin pie.

Travel – Most years, one of the best things about 
Thanksgiving is spending time with the family. It’s 
often one of the busiest travel days of the year!

Turkey Pardon – Each year at Thanksgiving, the 
President of the US receives a gift of two live tur-
keys. At the White House ceremony the President 
traditionally “pardons” the National Thanksgiving 
Turkeys so they can live on a farm.

Gilicze Sára, Horváth Lili, Huller Bonnie, Mihók 
Eszter (9.d)

Culture chez nous – Kultúra itthon nálunk
A Louvre története

A Louvre a világ egyik legláto-
gatottabb múzeuma. Ennek el-
lenére a mesébe illő építmény a 
középkorban még erődítmény-
ként szolgált. A főváros szélén 
építették fel, célja pedig erede-
tileg a város védelme volt. Mivel 
Párizs gyorsan „körbenőtte” a 
várat, ezért az elvesztette védel-
mi szerepét. Ezután I. Ferenc reneszánsz stílusban 
újította meg az építményt, és a kor legnagyobb 
művészi alkotásaival, többek között Leonardo Da 
Vinci festményeivel díszítette. Később szinte min-
den uralkodó kiegészítette ezt a gyűjteményt. 
A kora újkorban a Louvre szerepe királyi kastély-
ként lehanyatlott, mivel Versailles pompájával nem 
tudta felvenni a versenyt. Mai szerepét a francia for-
radalomnak köszönhetjük. Barère de Vieuzac – a 
forradalom egyik nagyhatású politikusa – mondta, 
hogy a Louvre-nak nem egyszerű múzeumnak, 
hanem a leghíresebbnek kell lennie. Így 1793-ban 
a Louvre megnyitotta kapuit, ám ekkor még Mu-
séum Central des Arts de la République (a Köz-

társaság Központi Múzeuma) néven. Barère-nek 
igaza lett. A Louvre ma a leglátogatottabb (és 
leghíresebb) múzeum az egész világon.
Mai formáját a Tuileriák palotájának leégése, illetve 
a nagy vitákat kiváltó üvegpiramis felhúzása után 
érte el. François Mitterrand elnök 1981-ben meg-
hirdette a „Nagy Louvre” projektet, ennek keretein 
belül készült el az üvegpiramis. A múzeum modern 
kiegészítése a franciákat és a külföldi látogatókat 
egyaránt megosztja, ám a piramis nélkül a Louvre 
nem lenne az, ami.

Paták Balázs (11.c)
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Nyári kórustábor
Valósággal hömpölygött az embertömeg a 
Déli pályaudvaron. A kórus egy jobbfajta osz-
tálykiránduló csoport benyomását keltve várta 
a későt. A késő megérkezett. A karvezető (tud-
niillik Zsóka tanárnő – A. Sz. Sz. R.) megadta 
a jelet, és már indult is a bagázs a mozdony 
irányába.

Amely ifjakban még maradt valami lovagias 
virtus, délcegen fölpenderítették a leányok 
bőröndjeit a vonatra, majd bevágtattak a va-
gon belsejébe, lefoglaltak egy négyes helyet 
a haveroknak, elő a Pringles csipszet! A vonat 
el se indult, de már röpködtek a levegőben a 
jobbnál jobb történetek az általunk elfoglalt 
vagon minden irányából tanárokról és diákok-
ról, tanároktól és diákoktól.
A vonat megérkezése után hordánk megindult 
a szállás felé, mindenki bemutathatta elegáns 
bőröndkezelési technikáit, nekünk a szemé-
lyes kedvencünk a lépcsőn ledöcögős volt. De 
az élelmesebb kórustagokat csak egy kérdés 
foglalkoztatta: „Kivel leszek egy szobában?”

Birtokba vettük a próbatermet, a tábor meg-
nyittatott. Sor került a jelenlévők bemutatko-
zására, de a tapsvihar és az alapzaj minden 
szót elnyomott. Micsoda hangulat! Valóban, a 
lényeg az, hogy itt vagyunk, éneklünk és örü-
lünk (tök mindegy, hogy ki milyen hangszeren 
játszott régen, vagy éppen mi az aktuális hob-
bija). A vacsora atmoszférája príma volt, a kó-
rus egy-két muzikális növendéke megpróbált 
behangolni két poharat és egy petpalackot, 
kevés sikerrel.

Attól még, hogy Keszthelyen van a tábor, a ne-
véből adódik, hogy itt a kóruséneklésé a fősze-
rep, és nem, mondjuk, a fürdésé. Az olvasó 
most minden bizonnyal azt hiszi, hogy ez egy 
rossz poén volt, de megnyugtatásul közöljük, 
hogy akadt olyan résztvevő, akinek valahogy 
nem fért a fejébe, hogy a kórustábor zömét 
kóruspróbák teszik ki.
A nap ébresztővel kezdődik. A hajókürt mód-
jára megszólaló melodika (vágod, a zongora, 
amit fújni kell), a tompa dob és gitárakkordok 
fenséges harmóniája. A kijelölt emberek meg-
ismerkednek a műbeles virslivel, vagy rántottát 
csinálnak ipari mennyiségben, vagy egyszerű-
en csak megússzák egy szendvicskészítéssel.

A próbateremben bemelegítünk, egy kis 
gyors átmozgató gimnasztikagyakorlat után 
megyünk együtt medvét vadászni, Józsival 
gombgyárban dolgozunk, vagy közös ordibáló 
gyakorlaton veszünk részt (kórusosok bizonyá-
ra ismerik az U, alele… kezdetűt). Emiatt indul 
emelkedett hangulatban a próba. A beéneklés 
után rátérünk a darabokra. A dolog általában 
úgy működik, hogyha épp nem a te szólamod-
dal próbál a tanárnő, akkor nem hivatalosan 
kicsit lehet sutyorogni a szomszéddal vagy 
snapchat-háborúzni a terem másik végében 
ülőkkel, de a tábor vége felé már többen for-
dítják ezt az időt relaxálásra. Egy fontos betol-
dást itt engedjen meg az olvasó: köszönjük az 
első táborozóknak, hogy a próbák színvonala, 
valamint íratlan szabályai tekintetében is pará-
désan „vették a lapot”. A fentebb leírtak zaj-
lanak ebédig, közte 15 perces szünetekkel. A 
szünet hosszának megítélésében a közösség 
nem egységes. Zsóka tanárnő szerint sok, a 
kórus szerint kevés.
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Szentendrei töri tantúra
Árpádos életünk első történelem tantúrája a 
Szendi tanárnő által a járvány ellenére is meg-
szervezett szentendrei kirándulás volt. Idén nem 
mehetett együtt az egész évfolyam, így a 7.a és 
a 7.c osztály külön-külön ment, így a tanárnő két 
szombatját is ránk áldozta, amit ezúton is köszö-
nünk!

Először a Skanzenban voltunk. Olyan érzés volt, 
mintha a múltba ugrottunk volna bele: minde-
nütt Trianon korában épült házakat láttunk. Csa-
patonként kaptunk feladatokat, majd bemehet-

tünk olyan helyekre is, ahová más látogatók nem. 
Nekünk olyan házat kellett vizsgálnunk, amelyet 
a földbe vájtak, mivel szegények voltak a tulajdo-
nosai. Más csapatok megvizsgáltak cigányházat, 
gazdagabb házat és pajtát is. Az egyik ott dol-
gozó viccelődött velünk, beküldte Albertet és 
Botit a disznóólba, megtanított verset mondani 
és tisztelegni is.
Ezután Szentendrén sétáltunk, melynek során 
láthattuk, hogy mennyi nép és vallás emlékei 
fedezhetők fel a városban. Felmentünk a város 
egyik magas pontjára is, ahonnan nagyon szép 
kilátás nyílt a városra, majd lefelé menet bemen-
tünk egy ortodox templomba, melyben szép 

festmények (ikonok) vol-
tak. Végezetül lesétáltunk 
a partra, és megkóstoltuk 
a Görög Kancsó étterem 
menüjét, ami nagyon finom 
volt.

Mészáros Mátyás (7.c)

Ebéd után szabadprogram. Aki rontani akarja 
a hangját, az a szökőkútban fürdőzik vagy fa-
gyizik (például az utcázás során szerzett pénz-
ből), aki pedig javítani szeretné, az a torokcu-
korka hatására van utalva. A délutáni próbán 
ugyanazok a játékszabályok érvényesek, mint 
a délelőttin.

Indulunk strandolni. A kórus kifinomultabb 
tagjai áthaladva Keszthely patinás belvárosán 
tévémaci remixet és egyéb darabokat szólal-
tatnak meg, egy batár nagy hangszóróból. 
Szinte pontban 19:00-ra érkezünk a strandra. 
Ennek az az egyszerű oka van, hogy akkor in-
gyenes, és még a napkrémet is megspóroljuk. 
Óriási frizbimeccsek veszik kezdetüket, a víz 
pedig tökéletes. Főleg a talaj szuper, de azért 
nyomatékosan felszólítunk mindenkit, hogy 
következő alkalommal hozzon vízicipőt.

A táborban többször kimentünk utcáz-
ni, ahol sikerünk változó volt, de legalább 
Keszthely békésen üdülő látogatóinak is 
előadtuk énekeinket. Esti programként 
időnként csináltunk táncházat, ahol magyar 
és sváb táncokat, valamint diszkótáncokat is-
merhettünk meg.
A koncert családias hangulatban telt. Sok szü-
lő és hozzátartozó volt kíváncsi ránk és az el-
végzett munkánk eredményére. A templomi 
éneklés után meghitt búcsút vettünk egymás-
tól, a tábor népe mindenféle járművel hazase-
reglett.
Útközben mindenkinek volt alkalma értékelni 
az elmúlt egy hetet. Akik először voltak, kivétel 
nélkül úgy érzik, hogy ez volt az eddigi legjobb 
kórustáboruk, de úgy tudjuk, hogy a repetázók 
közül is sokan gondolják ezt. Egy kicsi, de an-
nál bátrabb csoport a vonatozás mellett dön-
tött. Székesfehérvárig minden zökkenőmentes 
volt, de utána leszállítottak mindenkit a vonat-
ról, kerülőúton, két átszállással sikerült vissza-
jutni történetünk kiindulópontjára, több óra 
késéssel. Hogy az ismert humoristát idézzem, 
akit egy hasonló eset ihletett:
„Nem szeretlek MÁV,
Elmúlt már a love.”

Írta: A szólam szerény referenciahangja



A 27. Amfiteátrum Kupa
Mint ahogyan az élet jóformán bármely terüle-
tére, az idei helyzet az Amfiteátrum Kupára is 
jelentős hatást gyakorolt. A nehézségek elle-
nére azonban megtartottuk a 27 éves hagyo-
mányt, és idén is megszerveztük a versenyt, 
csak épp rendhagyó módon, digitális formá-
ban. Az esemény – bár kétségtelenül más volt 
– sikeresen lezajlott, és örömünkre 34 iskola 
134 diákja a körülmények ellenére is részt vett 
rajta. Reméljük, idén is sikerült a verseny izgal-
mán túl a matematika iránti szeretetet és ér-
deklődést is közvetítenünk.

A legnagyobb kihívást persze az informati-
kai háttér megteremtése jelentette. Két diák 
főszervező, Fodor Róbert és Horváth Ábel, va-
lamint a tanári főszervező, Sztojcsevné Fekete 
Mária rengeteget dolgozott a nevezési rend-
szerrel, az értékelőrendszer megújításával, és 
a feladatok digitális elérhetőségének meg-
teremtésével. Még egy kis izgalom is jutott 
nekik az utolsó pillanatokban, ugyanis a régi 
értékelőrendszer a helyezettek meghatározá-
sa előtt összeomlott, így improvizálniuk kellett. 
Páratlan gyorsasággal kiszámították az ered-
ményeket, majd azokból csináltak egy diasort, 
hogy azt az eredményhirdetésen fel lehessen 
olvasni.
Maga a javítás is máshogyan zajlott. A javító 
diákok Titter tanárnő és Czinki tanár úr irányí-
tásával most is megoldották a versenyfelada-
tokat. A változás a beérkező feladatok javítá-

sában volt: a digitálisan érkező megoldásokat 
a javítók laptopok előtt javították, és természe-
tesen egész idő alatt maszkot viselve.
Az elmúlt években a verseny javításának ide-
jére az iskola programokat szervezett a részt-
vevőknek: fogadtunk vendégelőadókat, de az 
árpádos tanárok és diákok is tartottak előa-
dásokat matematikai és természettudományi 
érdekességekről. Volt origami, társasjáték 
és kézműves foglalkozás, sőt portyát is szer-
veztünk. Ilyen programokat persze idén nem 
tarthattunk, de ehhez is készültünk alternatív 
ötletekkel: a szervező osztály tagjai és tanára-
ink megtartották az előadásokat, melyeket az 
iskola médiás diákjai videóra vettek és meg-
vágtak. A videókból és az iskola érdekessége-
iről pedig a szervező osztály tanulói kvízeket 
állítottak össze, hogy így pótolják az elmaradt 
foglalkozásokat.

Az Amfiteátrum Kupa szervezése az Óbudai 
Árpád Gimnázium különleges és hosszú évek 
óta tartó hagyománya. Az, hogy idén minden 
akadály és a sajátos körülmények dacára is lét-
rejöhetett, bizonyítja, milyen fontos számunkra 
ez az esemény. Tanáraink és diákjaink állhata-
tos munkájára idén különösen nagy szükség 
volt, de a leleményesség és a kreativitás is 
sarkalatos ponttá vált. Kiemelt köszönet illeti 
a főszervező tanárokat, a főszervező diákokat, 
az előadókat, a médiásokat, a 11.b osztály ta-
nulóit, a verseny támogatóit, valamint minden 
tanárt és diákot, aki segített, hogy a verseny 
idén is létrejöhessen. A 27. Amfiteátrum Kupa 
tagadhatatlanul különleges volt, és – bár re-
méljük, a jövőben nem lesz rá szükség – le-
hetőséget nyújtott arra is, hogy tapasztalatot 
gyűjtsünk a versenyszervezés egy egészen 
más formájáról.

Balikó Virág (11.b), fotók: Kelemen Viktor 
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7.c osztálykirándulás a Galyatetőn
Nagyon vártuk már év eleje óta a Nánay tanár 
úr által beígért galyatetői osztálykirándulást. 
Persze az év elején még hittük is meg nem is, 
hogy elmegyünk, hiszen a vírus miatt annyira 
bizonytalan volt minden. De ahogy telt az idő, 
úgy vált egyre biztosabbá, hogy megyünk. És 
a kirándulás napján már mindenki teljes túra-
felszereléssel érkezett iskolába, hiszen rögtön 
a tanítás után indultunk is!

Sástóig mentünk különbusszal, innen kezdő-
dött a túra. Először Mátraházára mentünk fel, 
ahol kis tanakodás volt, hogy a biztosabb, de 
hosszabb, vagy a rövidebb, de bizonytalanabb 
utat válasszuk. Minthogy a Tanár úr tartott at-
tól, hogy lekéssük a vacsorát, így a rövidebbet 
választottuk – mint kiderült, ez rossz döntés 
volt, de hát ezért jó, ha az ember osztályfőnö-
ke földrajztanár :). Mátraháza után egy mere-
dek szurdokba kellett leereszkedni – ki fené-
ken csúszva, ki többeket letarolva ért a völgy 
aljába. Így végül még alacsonyabbról kellett 
felkaptatnunk Galyatetőre. Az odavezető út 
nemigen volt hagyományosnak mondható, 
a kirándulás felénél már besötétedett, de az 
osztály nem jött zavarba, és elemlámpák fé-
nyénél folytattuk a kirándulást. A fáradtság, sö-
tétség és késői órák ellenére végig énekeltünk 
(énekórán tanult népdalokat), ezzel bezengve 
az egész Mátrát.

Mikor felértünk, a Galyatető turistaház étter-
mében vacsoráztunk, mint egy nagy család. 
Ezután mi a szobánkba mentünk, a srácok vi-
szont még felsétáltak a kilátóhoz, ahol kisebb 
bonyodalomba keveredtek, mivel a három 
bivakszoba közül csak kettőnek volt meg a 
kulcsa, ezért a harmadik csapat csak éjfél körül 
tudott nyugovóra térni. A 30 méter magas ki-
látóból a hideg éjszakában kétszer is meggon-
dolták, hogy kiszaladjanak-e mosdóba :). Mi 
lányok a szobában még sokáig beszélgettünk 
az emeletes ágyakon (Benda) Orsival (2018b), 
a kísérőnkkel.

Reggel korán keltünk, hogy megnézhessük a 
napfelkeltét. A fiúknak, miután hálózsákjaik-
ban a 7 fokos hidegben a kilátóban aludtak, 
csak egy pár lépést kellett tenniük a szép 
látványért. Miután mind együtt reggeliztünk, 
elindultunk Ágasvár felé: itt újabb szintemel-
kedésekkel álltunk szemben. A hegytetőről 
leereszkedve egy hosszabb ebédszünetet 
tartottunk. Az osztály lelkesebb tagjaival a töri 
órán tanult piramist vagy zikkuratot alkottunk, 
több-kevesebb sikerrel. Ezután egy patakvöl-
gyön keresztül sétáltunk le Mátrakeresztesre, 
ahol a busz várt minket. A kétórás buszút után 
mindenki fáradtan, de milliónyi jó élmennyel 
gazdagodva tért haza, ráadásul hétfőn senki 
sem hiányzott az iskolából! Ez a két nap ösz-
szekovácsolta az osztály valamennyi tagját, és 
nagyon örültünk neki, hogy még a járványidő-
szak ellenére is lehetett egy ottalvós kirándu-
lásunk!

Balázs Szonja, Károly Virág (7.c)
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Iniciálé
Írásos munkákban az iniciálé a mű, a fejezet vagy a bekezdés díszes vagy 
díszített első betűje, amely általában nagyobb és díszesebb a szöveg többi karakterénél. 
A 9.d osztály diákjai árpádos történetük kezdőbetűjének megrajzolását kapták feladatként. A középkori 
iniciálék mintájára készítették el a saját életüket, egyéniségüket bemutató rajzokat: mindenki a nevét kiegé-
szítve, a rá jellemző színekkel formákkal, az életét, céljait jelképező ábrákkal. „Mesélős” narratív jelenetekkel 
illusztrált munkák születtek, például amikor valaki átveszi az első díjat, vagy épp átugrik egy akadályt.
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