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„Hol vagy karácsony, miért nem talállak?”
A karácsony tradíciói közé tartozik a mákos guba (külföldön csak diós, mert lecsuknak) mellett a tévézés is.
Végigkapcsolgatjuk az összes adót, 6 pár összejön a
céges bulin, Télapu négyszer megmenti a gonoszoktól a karácsonyt, a végén pedig mindenki egy csengettyűkkel ékesített számra ropja.
Az ünnep elengedhetetlen része a világítás, a fényesség, a láng, a világosság, és az ezekkel való bénázás
is. A legutóbbi adventi koszorús kálváriám óta vis�szasírom a kémiaórákat. Amikor kísérleteztünk, akkor
szinten tudtam tartani a gyufagyújtási képességeimet, de úgy néz ki, hogy elég volt egy rövid kihagyás,
és máris kezd rozsdásodni a tudásom. Hiába, a társadalom csak hülyül!
A karácsony elmúlt, de valakik, köztük én is (Á’ll bi
hóóm for kriszmÖöÖöösz), nem bírnak egykönnyen
leakadni a dologról. Hadd idézzek zárómondatként
egy Bye Alex-dal örökbecsű soraiból:
„a fények”.

Megnyugtató. Nem nevezném semmittevésnek,
bár az is milyen hasznos alkalomadtán. Csak ülök,
a bögre teámat melengetem a kezemben. Hallgatom a The Christmas Song általam legkedveltebb
feldolgozását. A karácsonyban időnként van valami
„Nyugalom szigete”-érzés.
Olyan jó most ezt írni. Olyan boldog vagyok, amikor
eszembe jut, hogy miért vagyok hálás. Például azért
a valakiért, aki az egyik téren a fölösleges kabátjait
rakta ki a fagyoskodóknak. A karácsonyi adakozás
öröme olyan jó. Ilyenkor van az iskolában cipősdoboz vagy csokigyűjtő akció is. Ennek a pár szónak a
tiszta gyönyörűsége érint meg: olyan jó.
Oké, előfordulhatnak nehéz pillanatok is egy nagy
családi ebéden, de azért valljuk már be, hogy ös�szességébe’ jobban jön ki belőlük az ember, ha csak
egy jó sütivel is. Na jó, nem. Nekem szerintem ko-

molyan jót tesznek ezek a családi találkozások. Az
ember kapcsolatok iránti igényét mindenképp ellátja. Ennek a fontossága akkor látszik leginkább, ha
valamiért csökken a találkozás lehetősége.
Amikor ez olvasható lesz, lehet, hogy már mindan�nyiunknak elszállt a karácsonyi hangulata. De én boldog vagyok, amikor eszembe jut a karácsony gondolata. A szeretet. Igen, ez egy baromi nagy közhely,
bár ettől még igaz. Nagyon élvezem újra felfedezni
a gyakran elhangzott dolgok mélységét. Szeretet.
Mennyi minden kimaradt. Nem is tudok mindent,
nem is akarok szájbarágós lenni, ezért most mindenkit arra biztatnék, hogy képzelje ide magának, hogy
miért hálás karácsony alkalmából.
Habár annyiszor mondták és annyiképpen: Boldog
karácsonyt! Mindenkinek.

vezércikk

Az a legszebb dolog a karácsonyban, amikor a faaprító-autó bedöcög az utcánkba. De várjunk, ne, ez így
nem jó. Csapó 2!
Az a legszebb dolog a karácsonyban, amikor az ember kapja a minimalista „Boldog karácsonyt!” vagy a
picit sajátos „boldog kariit”, vagy a „Boldog Békés
Karácsonyt És Kellemes Ünnepeket Kívánok Neked
És Kedves Családodnak!” című üzeneteket. Az idei
karácsonyom ebből a szempontból is különleges
volt, mert egy ismeretlentől is kaptam egy ilyet. Legszívesebben azt válaszoltam volna, hogy a „Békés”
nem jött be, mert a szüleim összevitatkoztak a töltöttkáposzta-készítés fortélyain. Bár a rekorder ebben az
egyik ismerősöm, aki nem hajlandó soha többé borlevest enni, mert emlékei szerint náluk mindig ebből
volt régen a nagy karácsonyi családi vita. Ezek után
szerencsésnek érzem magam, hogy nálunk a kelt
tésztás bejgli/nem kelt tésztás bejgli konfliktus sosem
alakult ki igazán.
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Boér Zoltán (11.c)

A hónap fotója
Sorakozó

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

fotó

Gőzerővel zajlik az új tornaterem kialakítása.
fotó: Földes Artúr (12.b)
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KÉP-MÁS

Az előző számunkban megjelent képünkön egy szemeteszsák
részlete volt látható.
Hát ez mi lehet?
fotó: Ilyés Margit (10.a)

KI EZ?

A decemberi számunkban megjelent képünkön Guoth-Fridrich
Erika tanárnő gyermekkori fotóját láthattátok.
Hát ezen a képen ki lehet?
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tanári interjú
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Kérdezd másként
Gärtner István tanár úr

– Hogyan került a Tanár úr az Árpád Gimnáziumba?
– 36 éve tanítok Óbudán, ebből az első 15 évet
a Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban töltöttem, kilenc évet tanárként, egyet igazgatóhelyettesként, és ötöt igazgatóként, én voltam
az akkor indult gimnázium első igazgatója.
2000-ben járt le az igazgatói mandátumom, de
különböző okok miatt nem akartam pályázni.
Jobban motivált, hogy a vezetői munka helyett
újra tanítsak, és éppen akkor az Árpádban
nyugdíjba ment egy kolléga, így Gyimesi igazgató úr hívására átjöttem.
– Miért választotta a
tanári pályát?
– Középiskolás koromban, kb. 17 éves koromig
nem tudtam, hogy a
gimnázium után mivel
szeretnék foglalkozni, és
a szüleim sem akartak
konkrét pálya felé terelni.
1976-ban viszont láttam
egy filmet, aminek az
volt a címe: Tanár úrnak
1960
szeretettel. Ez akkor, és
az eltelt 45 év után még most is, olyan élményt
adott, hogy úgy éreztem, nekem is azt kell
csinálnom, amit a filmben szereplő tanár tett.
Érdemes a filmet megnézni, ma is komoly mondanivalója van.

1978
– Miért a fizika szakot választotta?
– A fizika tantárgy csak a gimnázium második
felében kezdett komolyabban érdekelni, másodikos gimnazistaként félévkor kis híján megbuktattak fizikából. Inkább a humán tárgyak érdekeltek, bár a matematikát is mindig szerettem.
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Aztán a következő tanévtől ez gyakorlatilag
teljesen átfordult, egyre jobban tetszettek már
a reál tárgyak is, de elsőként még inkább a
biológia és a kémia, a fizika csak később került
előtérbe. Az érettségi után először nem is fizika
szakra, hanem biológia-kémia szakra jelentkeztem, de nem vettek fel. Csak harmadszorra
jutottam be a főiskolára, akkor már a matematika-fizika szakra, majd néhány évvel később
elvégeztem az egyetemet is, ott viszont már
csak a fizika szakot.
– Mik a Tanár úr hobbijai?
– Világéletemben mindig lételemem volt a
mozgás, nagyon szerettem kirándulni, a mai
napig nagyon szeretem
az időmet a szabadban
tölteni, imádom a természetet. Szerencsére
olyan helyen lakom,
Piliscsabán egy kertes
házban, ahol nagyon
1984
közel van hozzánk az
erdő, így ez biztosítva van. Nagyon sokáig
viszonylag aktívan sportoltam, néhány év judózás után több mint 20 évet fociztam kispályán.
Ez sajnos mára megszűnt, több térdműtétem is
volt, így orvosi utasításra ezt abba kellett hagynom. A mozgásról viszont a mai napig nem
mondtam le, jelenleg is minden nap elvégzem
a speciális tornámat, ezen kívül, ha tehetem,
akkor hetenként kétszer járok úszni, feleségemmel időnként eljárunk kirándulni is. Minden
nyáron részt veszek vízi túrán, ez már 1986 óta
megy megszakítás nélkül, a volt árpádos osztályom néhány tagjával, ha minden igaz, akkor
ebben az évben lesz a 19. közös túránk. Ezen
kívül van még egy olyan hobbim, ami szintén a
természethez kapcsolódik, bár sajnos az utóbbi
időben erre alig jut idő, ez pedig a horgászat.
– Van bakancslistája?
– Jelenleg a doktorimat írom, szeretném ebben
a 2021-es évben megszerezni a doktori fokozatot, most ez áll az a fő helyen. A nyugdíjkorhatár betöltéséig még valamivel kevesebb, mint
négy évem van, így már más, nagyobb tervem
nincs, jó lenne már egy kicsit többet pihenni, pl.
nemcsak szakirodalmat olvasni, végre utazgatni.

– Mi a kedvenc könyve, filmje és sorozata?
– Sorozatot egyáltalán nem nézek, a könyvek
közül kedvencet nem tudnék mondani, mostanában szépirodalmat alig olvasok. Filmből
viszont két kedvenc is van, az egyik az említett
Tanár úrnak szeretettel, a másik pedig a Hair.

Mont Blanc (2017)
– Ha lehetne egy szuperereje, mi lenne az?
– Úgy gondolom, hogy az egészség mindennél
fontosabb, ennek most különösen nagy jelentősége van, így, ha lenne ilyen erőm, akkor az
arra fordítódna, hogy a saját és a szeretteim
egészsége mindig a maximális szinten legyen.

– Ha egy lakatlan szigetre kerülne, és
három tárgyat magával vihetne, mi lenne
az a három tárgy?
– Az első biztosan nem tárgy lenne, hanem
személy, Ő a feleségem. Mi már közel 34 éve
vagyunk együtt jóban-rosszban, és szeretném,
ha ez még sokáig így lenne. A tárgyak közül
szívesen elvinném az öreg gitáromat, annak
ellenére, hogy már több mint 10 éve nem volt
a kezemben, de egy a lakatlan szigeten végre
újra elkezdenék rajta játszani.
– Pénztől függetlenül melyik országba utazna el?
– Az álmom Új-Zélandra eljutni, valamilyen
oknál fogva vonz ez az ország, ez még rajta van
az említett bakancslistán. Az európai országok
közül Skandinávia a nagy szerelmem, kétszer
is voltam már az Északi-fokon, örök emléknek
maradt meg az „éjféli Nap”, a fjordok, és az
a kissé vadnak mondható táj. Őszintén remélem, hogy egyszer még teljesülhetnek ezek a
vágyak!
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Irodalom
számítógépes grafikát készí-

A 11.a osztályos diákok feladata az volt, hogy
nézzék meg Zichy Mihály 1887-es illusztrációit, majd szöveggel együtt készítsék el saját
parafrázisukat, amely Az ember tragédiájához kapcsolódik. Volt, aki animációs filmet,
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tett, más festményt, makettet,
megint más a londoni szín
haláltánc jelenetét választotta
kiindulásul.

1. Kuzma Lili: 2. szín, a Paradicsomon
kívül
„Ah, sírjatok testvéri könnnyeket,
Győz a hazugság – a föld elveszett.”
(Égi kar)
2. Lepenye Gerda Angyalka: 15. szín, a
Paradicsomon kívül
„Uram, legyőztél. Ím, porban vagyok
Nélküled, ellened hiába vívok:
Emelj vagy sújts, kitárom keblemet.”
(Ádám)

tanári interjú

Nagy Dorina, Tóth Lea (10.a)

Kövécs Laura: 9. szín, Párizs
(2 kép)
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ápr.

március

február

január

hó

dátum
január 23.
január 26.
január 28.
január 29.
február 1.
február 3.
február 5.
február 5.
február 8.
február 11.
február 12.
február 15.
február 15.
február 15.
február 15.
február 15.
február 19.
február 25.
február 27.
március 1-5.
március 1-5.
március 2.
március 5.
március 8.
március 8-22.
március 9.
március 12.
március 12.
március 12.
március 12.
március 13.
március 15.
március 16-26.
március 18.
március 19.
március 19-21.
március 22.
március 22.
március 24.
március 25.
március 26.
március 26.
március 26-28.
március 27-31.
március 29-április 9.
március 30-31.
március 30.
március 30.
március 31.
április 1-6.
április 2.
április 5.
április 7.

nap
szombat
kedd
csütörtök
péntek
hétfő
szerda
péntek
péntek
hétfő
csütörtök
péntek
hétfő
hétfő
hétfő
hétfő
hétfő
péntek
csütörtök
szombat
hétfő-péntek
hétfő-péntek
kedd
péntek
hétfő
hétfő-hétfő
kedd
péntek
péntek
péntek
péntek
szombat
hétfő
kedd-péntek
csütörtök
péntek
péntek-vasárnap
hétfő
hétfő
szerda
csütörtök
péntek
péntek
péntek-vasárnap
szombat-szerda
hétfő-péntek
kedd-szerda
kedd
kedd
szerda
csütörtök-kedd
péntek
hétfő
szerda

idő

program

II. FÉLÉV
10:00 Gimnáziumi írásbeli felvételi vizsgák (6. és 8. évf.)
14:00 Varga Tamás matematikaverseny (7-8. évf.) 2. forduló
14:00 Gimnáziumi írásbeli pótfelvételi vizsgák
A félévi értesítők kiosztása
Alkotópályázat leadási határidő
Kosáry Domokos történelemverseny
Matematika háziverseny II. forduló
14:30 Bolyai természettudományi csapatverseny (7-8. évf.)
17:00 Szülői értekezlet minden osztályban (online)
Arany Dániel matematikaverseny (II-III. kat.) (9-10. évf.)
Nyílt nap (online)
A második idegen nyelv választásának határideje (8. évf.)
A fakultációválasztás határideje (10. évf.)
Érettségi-továbbtanulási jelentkezési határidő
Angol háziverseny III. (szóbeli) forduló
Német háziverseny (szövegértés)
Gimnáziumi felvételi jelentkezési határidő
Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól
Bolyai matematikai csapatverseny (9-12. évf.) döntő
Síszünet (5 szabadnap)
Gimnáziumi szóbeli felvételi vizsgák
14:00 Varga Tamás matematikaverseny (7-8. évf.) döntő
Zrínyi Ilona matematikaverseny (7-12. évf.) 2. forduló
16:00 Tanári fogadóóra (humán)
Papírgyűjtés
18:00 Az árpádos öregdiákok iskolai találkozója
Az egyesületi pályázatok leadási határideje
Iskolai megemlékezés az 1848-as forradalomról
Iskolai fotópályázat - beadási határidő
A gimnáziumi ideiglenes felvételi jegyzék közzététele
A túraszakosztály kirándulása
Nemzeti ünnep
Jótékonysági csokigyűjtés
Kenguru matematikaverseny (7-12. évf.)
Iskolai fotópályázat értékelése
Kórustábor
16:00 Tanári fogadóóra (reál)
A víz világnapja
Magyar próbaérettségi
Matematika próbaérettségi
Történelem próbaérettségi
Jelentkezési határidő az osztályozóvizsgákra
Matematika tábor
8.a erdélyi utazás (Határtalanul pályázat)
11. évf. nyelvi osztályozóvizsgák a nyelvórákon
Árpád Napok
Matematika háziverseny III. forduló
Magyar háziverseny döntő
Pályaorientációs nap (7. szabadnap)
Tavaszi szünet
Nagypéntek
Húsvéthétfő
15:30 Buzogánypróba

Akikre büszkék vagyunk
Az alábbiakban összefoglaljuk a 2019/20-as
tanévben született legjobb országos szintű
versenyeredményeinket.
ANGOL NYELV: OKTV (I. kategória) 26. helyezett Né-

helyezett Hartmann Botond (9.b); (3. korcsoport) 11. helyezett Peőcz Richárd (11.b). Középiskolai Matematikai
Lapok informatika pontverseny 2. helyezett Varga Péter
(11.b). Felkészítő tanárok: Kürtösi Balázs, Sztojcsevné Fekete Mária, Vargáné Szukics Sarolta.
KÉMIA: A Curie kémiaverseny 1. helyezett Izsa Jenő
(7.c), tanárai dr. Tüdős Éva és Izsáné Deák Mária.
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM: Dráma OKTV 7.
helyezett Kamuthy Maja, 10. helyezett Erdélyi Flóra (11.c),
tanáruk Molnárné Vámos Katalin. Arany János irodalmi
verseny 18. helyezett és bronzdiplomás Farkas Hanna
(10.c). Felkészítő tanárok: Csányi Levente, Feketéné Kovács Anikó, Móczárné Köves Eszter, Molnárné Vámos
Katalin, Simon Péter.
MATEMATIKA: OKTV (III. kategória: speciális matematika tagozatosok) 17. helyezett Marozsák Tádé (12.b),
27. helyezett Varga Péter, 31. helyezett Peőcz Richárd,
43. helyezett Rassai Erik (11.b). Varga Tamás matematikaverseny 9. helyezett Fodor Dóra (7.b). Zrínyi matematikaverseny 17. helyezett Virág Levente (11.b). Kenguru matematikaverseny 5. helyezett Peőcz Richárd
(11.b). Bolyai matematika csapatverseny 2. helyezett
a Pitagoraszi számnégyes nevű csapat. Tagjai: Peőcz
Richárd, Rassai Erik, Varga Péter és Virág Levente (11.b).
Öveges József emlékverseny matematikából 3. helyezett Hartmann Botond (9.b). Középiskolai Matematikai
Lapok pontverseny 8. helyezett Schleier Anna (9.b), 9.
helyezett Andó Lujza (11.b), 11. helyezett Szigeti Donát
(12.d), 13. helyezett Vankó Lóránt (9.b), 15. helyezett Mohay Lili (9.b) és Izsa Regina (11.b). Abacus matematikal lapok pontverseny 1. helyezett Duchon Márton (8.b), tanárai Kézér Ildikó és Sztojcsevné Fekete Mária, 12. helyezett
Fodor Dóra (7.b) és Rassai Amanda (8.b), 15. helyezett
Bettesch Emma (7.b) és Szabó Csenge (8.b), 16. helyezett Dózsa Liána (7.c). Felkészítő tanárok: Besnyőné Titter
Beáta, Blumenau-Szabó Zsuzsanna, Czinki József, Gyanó
Éva, Kézér Ildikó, Meszlényiné Róka Ágnes, Nemecskóné
Szabó Zsuzsanna, Számadó László, Sztojcsevné Fekete
Mária, dr. Vajda István.
NÉMET NYELV: OKTV (I. kategória) 23. helyezett Rudnai Emma (12.d). A Magyarországi Németek Általános
Művelődési Központja által szervezett német versenyen
6. helyezett a 10.c csapata (tagjai: Farkas Hanna, Paták Balázs, Sax Anna), 7. helyezett a 9.d csapata (tagjai: Hámori
Boldizsár, Ormai Norman, Pozderka Máté). Felkészítő tanárok: Csorbáné Tóth Irén, Magyar Margit.
RAJZ, VIZUÁLIS KULTÚRA: Vizuális kultúra OKTV
23. helyezett Létai Laura (11.c). Felkészítő tanár: Svarczné
Micheller Erzsébet.

válogatás

meth Emília Róza (12.a). Barcsi angolverseny 15. helyezett Könye Sólyom (10.a), 17. helyezett Radnai Réka (9.a),
18. helyezett Muhari Emma. Felkészítő tanárok: Belley
Kinga, Lienhardt Krisztina, dr. Széllné Hajdú Indira.
BIOLÓGIA: Mozaik biológia tantárgyi tanulmányi
verseny 16. helyezett Hegyi Botond András (7.c). Felkészítő tanár: Sziliné Dienes Irén.
ÉNEK-ZENE: Tiszán innen, Dunán túl népdaléneklési verseny döntőbe jutott és Kiemelt Arany minősítést
kapott az Óraközi Szünet énekegyüttes (tagjai: Husi Kitti
12.c, Nagy Dóra Hanna 12.a és Szűcs Tamás 12.b), valamint a Rézsarkantyós énekegyüttes (tagjai: Fodor Ágoston, Kovács Dominik, Terényi Gergő és Vankó Lóránt 9.b,
Dózsa Levente 10.b, Boér Zoltán és Mravinac Bálint 10.c).
Felkészítő tanárok: Kúnné Kocsis Erzsébet, Orosz Erzsébet. IX. Ferenczy György zongoraverseny I. díjas Hegyi
Botond András (7.c).
FIZIKA: A IV. Európai Fizikai Diákolimpián a magyar
csapat tagja volt és dicséretben részesült, OKTV (II. kategória) 1. helyezett Marozsák Tádé (12.b), tanára Gärtner
István. Öveges József emlékverseny fizikából 1. helyezett, összetettben 1. helyezett Hartmann Botond (9.b),
tanára Kürtösi Balázs. Hatvani István fizikaverseny 3.
helyezett Dózsa Liána (7.c), 12. helyezett Dózsa Levente
(10.b), 13. helyezett Kerkuska Máté (9.c). Középiskolai
Matematikai Lapok fizika pontverseny 7. helyezett
Dózsa Levente (9.b). Abacus matematikai lapok fizika
pontverseny 2. helyezett Jeney Ágnes (7.c), 3. helyezett
Szabó Csenge (8.b). Felkészítő tanárok: Czinki József,
Gärtner István, Karácsonyi Csaba tanárjelölt, Kürtösi Balázs, Nagy Attila.
FÖLDRAJZ: OKTV 17. helyezett Tálas Soma (11.b). Tűzön-vízen át földrajzverseny 1. helyezett Sáska Gábor
(8.c), tanára Sziliné Dienes Irén. Less Nándor földrajzverseny 9. helyezett Dudik Sára (9.d). Kovács János földrajzverseny 2. helyezett Tálas Soma (11.b). Felkészítő tanárok:
dr. Nánay Mihály, Sziliné Dienes Irén.
INFORMATIKA: Közép-európai Informatikai Diákolimpia (CEOI) ezüstérmes és 14. helyezett Tóth Gellért
(11.b), 33. helyezett Varga Péter (11.b). OKTV (II. kategória: programozás) 1. helyezett Varga Péter (11.b), 7. helyezett Tóth Gellért (11.b) tanáraik Leitereg András és Sztojcsevné Fekete Mária, 27. helyezett Rátki Barnabás (12.b),
44. helyezett Bánlaki Artúr (11.b). Nemes Tihamér programozási verseny (1. korcsoport) 11. helyezett Reinhardt
Milán, 17. helyezett Fadgyas Péter (8.b); (2. korcsoport) 13.
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Folytatás a következő számban.

7

válogatás

2021
Aranyköpések
0 2 Diák: „Titanic 2.” Tanár: „Jó, hagyjuk a rossz filmeket, mert úgy érzem, süllyedünk.” (Csányi

Levente)
„Simán lehet, hogy elírtam. Szoktam, úgyhogy most nem esem kétségbe.” (Blumenau-Szabó
Zsuzsanna)
„Az A02 a világörökség része lesz, mert ehhez képest a tihanyi visszhang lófütty.” (Számadó
László)
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 mi történt 1989-ben Berlinben, amikor maguk még pajzán gondolatok SE voltak?” (GuothFridrich Erika)
Tanár: „Itt látható a Ladoga-tó.” Diák: „Hát ez megeszi a Balatont reggelire!” (Magainé Bene
Zsuzsanna)
(óra után egy ébredező diákhoz) Tanár: „Jól aludt, fiam?” Diák: „Igen…” Tanár: „Na jól van, addig is csöndben volt. Nem akartam bolygatni az alvó oroszlánt.” (Tarlós Péter)
„A juhfarkot a királyi nászéjszakák előtt volt szokás inni, hogy sikeresen trónörökös születhessen
majd.” (dr. Nánay Mihály)
„Mormold el az utolsó imáidat!” (Csányi Levente)
„Még az is lehet, hogy Kovács 113 Zoltán váltókezelő is teljes nyugalomban issza a sarki objektumban a kivi szörpét anélkül, hogy tudná bizonyítani a Pitagorasz-tétel megfordítását.” (Számadó László)
„Látszik, hogy ki volt az, aki megtanulta, és ki volt az, aki improvizált, mint egy reykjaviki jazzkoncerten.” (Kis Róbert)

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

Condensed English
Mythical Lores

This year I, along with five other students (Németh
Ferenc, Trauninger Zalán, Baranyi Dániel, Horváth
Lili és Mihók Eszter), all of us from the nineth grade,
have embarked on a magnificent project, led by
Miss Belley. This project is called Mythical Lores.

During our still on going work on this project (pictures show our Zoom online meeting of 12th December) we have had the chance to cooperate
in close relation with students from around the
world. Participants come from five countries: India,
France, Greece, Malaysia and Hungary. Our main
goal is to present others with our own country’s
breath-taking mythical stories and folklores, that
have amazed children for hundreds of genera-
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tions, as well as experiencing
and learn about new and, for
us, unheard stories of other
nations. The climax of all this
work together will be a captivating and delightful story
woven together using the
characters from the shared
mythical stories creating a
new myth. Participants will
also illustrate their stories and
the final, approved story will
appear in an e-book form.
Everyone involved in the project is very passionate about
their work and all the effort, that has gone into it
and we enjoy cooperating with students from all
over the world. It is a pleasure to be a part of such
an undertaking and hopes are high, that the result
of our tireless work will be admired.
Sándor Miklós (9.a)

Viccek
– Képzeld el, papa, ötös kaptam matematikából!
– Tényleg?
– Nem, de képzeld el.
– Anyu, egy törpe cukrász jön reggel a városba!
– Na ne viccelj!
– De, bemondta a rádió, hogy itt-ott előfordulhat a talajmenti fagyis.

– Apu, mi az a kolibri?
– Egy különleges halfajta.
– Hal? De itt azt írják, hogy virágról virágra száll.
– Na látod, milyen különleges!

Szőke nő a barátnőjének:
– Képzeld, szerintem bekerülök a Guiness Rekordok Könyvébe!
– Hogyhogy?
– Kaptam egy kirakót, rá volt írva, hogy 2-6 év
között, de én kiraktam 1 év alatt.
„Az interneten terjedő idézetekkel az a probléma, hogy sosem lehet tudni, eredetiek-e.” (Petőfi Sándor)

A kis teve kérdezi a mamájától:
– Mama, miért vannak nekünk púpjaink?
– Mert a sivatagban nincs víz, és abban raktározunk.
– És miért vannak nekünk ilyen patáink?
– Mert a sivatagban ezzel lehet jól közlekedni.
– De mama! Akkor mit keresünk mi itt a bécsi
állatkertben?

Sportkommentátorok mondták. III. rész.
Faragó Richárd:
– Abdullah próbálta meghúzni, ehelyett őt húzták meg.
– Elnézést, csak leesett a mikrofonom, és felnyomtam magamnak.
– És most következzék a meccs! A riporter
Fara…, de hisz az én vagyok. A mérkőzést Hajdú
B. István közvetíti.
Vass István Zoltán:
– Mező rúgja ki a labdát a róla elnevezett mezőnybe.
– A Vasas kapusa, Kakas dobja ki a labdát, amely
Farkashoz kerül, aki jól passzol Nyúlhoz. Ha hozzáteszem, hogy a játékvezető Maczkó, akkor itt
az egész állatkert.
– Milyen jól el lehetne adni ezeket a játékosokat,
ha gépkocsik lennének. Az eladónak csak annyit
kellene mondania: ezt nézze uram, alig futott.
Siklós Erik:
– De nagy gólt lőttél Preisinger! Mondhatnám,
hogy ez a Bélák napja, de hát ő nem is Béla, hanem Sándor.
Gundel Takács Gábor:
– És szenzációs gól!.. Lett volna, ha kapura megy.
– Szegény Koszta, biztos elátkoszta ezt a pillanatot.
– És góóóól, nem oldalháló, góóóól, oldalháló.
Fülöp László:
– Négyes pályán a jónevű görög: Szteliosz Bizbasz.
Palik László:
(autóversenyen boxtűz) – A pilóta kiszalad. Az
autó elég. A szerelők szomorúak.

viccek

– Képzeld, beázott a plafon az ebédlőben!
– Hogy vetted észre?
– Tegnap, amikor vacsoránál már két órája ettem
a levest.
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Nyelvi sarok

A man asks a trainer in the gym: „I want to
impress that beautiful girl, which machine
can I use?”
The trainer replied; „Use the ATM outside
the gym!”
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Diák legyen a talpán
Tálalva az étel

válogatás

Arra már rájöttünk, hogy az utóbbi közel egy év
nagyon sok mindent tanított nekünk. Főleg azt,
hogy értékeljük a kis dolgokat az életben, amíg
még vannak. Ezzel egyetemben több más dologra is felhívta a figyelmünket, például az oktatással
kapcsolatban.
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Gondoljuk csak át, hogy miben különbözik a mostani (sokaknak a volt) online oktatás alatti „iskolai
életünk“ az előtte megszokottól. Tulajdonképpen
minden eltűnt a tananyagon, a feladatokon és a
számonkéréseken kívül. Semmi társasági élet, hangulat, csak monoton, szürke napok. Nem tudsz
odasúgni a padtársadnak, meg kell tartanod magadnak az órával kapcsolatos (vagy éppen ahhoz
semmilyen módon nem kapcsolódó) kommentjeidet, vagy meg kell elégedned a szöveges üzenettel. De legalább nincs sor az ebédlőnél, vagy
éppen a WC előtt.
Azonban a legfőbb dolog, ami hiányzik, az a tanár
jelenléte és „személyes noszogatása“. A képernyőn keresztül sokaknak nem tűnik olyan félelmetesnek az a határidő a Classroomon. Vagy a felelés,
aminek az anyagát nem feltétlenül kell bemagolni.
Vagy az online dolgozat. Lehet mondani, hogy ez
a diák hibája. Esetleg azt, ha nem tanulja meg, az
ő baja, ő nem fogja tudni. Ettől jobban fogja érdekelni? Nem.
Miért nem érdekli? Ennek több oka van. Miből
lehet következtetni arra, hogy előtte érdekelte?
Lehet, hogy elvégezte a kötelességét, de az nem
jelenti azt, hogy érdekelte is, amit csinált. És erre az
online oktatás világított rá a legjobban. Hiányzik az
a motiváció a diákokból, amelyet azelőtt (nem kizárólag, de nagyrészt) a tanár jelenléte jelentett. Hiányoznak a megkötések, ezáltal a diák szabadabb.
Mégis (gyakran) boldogtalan, mert eleget kellene
tennie a kötelességének, de nincs semmi konkrét
dolog, ami erre késztetné.

Jön a válasz: tanuljon meg felelősségteljesnek lenni. Egy felelősségteljes ember kitartó, és minden
esetben akaratlagosan végrehajtja a feladatait.
Ha kedve van hozzá, ha nincs. És kinek van kedve
hozzá? Senkinek, de ilyen az élet. Miért? Mert kön�nyebb szenvedni a megszokottban, mint előrukkolni egy jobbal.
A tanár és az osztálytársak jelenléte az egész dolgot elviselhetőbbé tette, de most magunkra vagyunk utalva, mert a tananyag nem fog magától érdekesebbé válni. A legfőbb dolog, hogy az utóbbi
időszak rávilágított arra: a tananyag és a feladatok
sokszor nem elég érdekesek ahhoz, hogy maguktól motiválják a diákokat a tanulásra.
Ez nem azt jelenti, hogy magával az anyaggal van a
baj. Sokkal inkább a „tálalásával“. Kicsit olyan, mint
az étel. Lehet, hogy a hozzávalók kiváló minőségűek, és a recept is tökéletes. Ellenben, ha a szakács
rosszul készíti el, akkor az egésznek lőttek. És sajnos
sokszor a recepttel párhuzamba hozható tanterv
sem a legjobb.

Összességében tehát a tanár személyétől függ két
fontos dolog: egyrészt, hogy a diákok elvégzik-e
a feladataikat, másrészt, hogy érdekli-e őket, amit
tanulnak. Gyakorta a diák magától az elsőt nem
tudja teljesíteni, ha a második nincs jelen. Ebben
rejlik a tanár szerepe. Választhat, hogy jól elkészíti az
ételt, és úgy tálalja; rosszul készíti el, és „Nem állsz
fel az asztaltól addig, amíg meg nem etted!”; vagy
rosszul készíti el, de aztán nem érdekli, ha esetleg
a kukában végzi.
Hozzá kell tenni, ha a fogyasztó ok nélkül küldi vis�sza a konyhára, akkor végül az étel sorsa az utóbbi
esethez hasonló lesz.
Picciano Alisia (11.b)

Fortocska (форточка) – ablakocska
„Üdvözlet mindenkinek, nem kell kétségbeesni”

Idén húsz éve, hogy a Kurszk atom-tengeralattjáró
2000. augusztus 12-én a Barents-tengeren tartott
orosz hadgyakorlat során elsüllyedt, a fedélzetén
tartózkodó 118 fős legénységből senki sem élte túl
a katasztrófát.

már a tenger fenekén volt. A második robbanás hatalmas lyukat ütött a hajó oldalán. Csodával határos
módon huszonhárom ember túlélte a robbanásokat, és a kilences rekeszben a másodlagos menekülőcsatorna közelében várták a mentőcsapatokat.
,,Sötét van itt az íráshoz, de megpróbálom vakon.
Úgy tűnik, nincs esélyünk, talán 10-20%. Reméljük, legalább ezt elolvassa valaki. Itt a lista a más
rekeszekből idegyűlt legénységről, akik most itt
vannak a kilencesben, és megpróbálnak kijutni.
Üdvözlet mindenkinek, nem kell kétségbeesni.”
– Ez volt a túlélők parancsnokának, Kolesznyikov
másodkapitánynak az utolsó feljegyzése.

A tengeralattjáró-katasztrófáról 2018-ban Thomas
Vinterberg nagysikerű filmet rendezett, melyet szeretettel ajánlok mindenkinek, aki érdeklődik a téma
iránt.
Forrás: Wikipédia
Barbi

Culture chez nous – Kultúra itthon nálunk
Miért érdemes franciául tanulni?

1) Az angol mellett a francia az egyetlen nyelv a világon, amelyet mind az öt kontinensen anyanyelvi
szinten beszélnek, mindamellett a francia 29 ország
és 4 szuverén terület hivatalos nyelve.
2) Az OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) kutatásai szerint 2050-re a legtöbben
a világon franciául fognak beszélni. Ennek két
legfőbb oka, hogy a franciául tanulók száma a második legmagasabb az angol mögött, másrészt 18
olyan afrikai országban hivatalos nyelv, amelynek
népessége robbanásszerűen növekszik.
3) A francia nemcsak számos országnak, hanem
számos nemzetközi szervezetnek is hivatalos nyelve, mint az ENSZ, az UNESCO, a NATO, a Vöröskereszt vagy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság.
4) A franciául tanulás fejleszti a kreatív gondolkodást, mivel egy analizáló nyelvről van szó. Nem

beszámoló

A hajó nevét Kurszk városáról kapta, ahol a második
világháború legnagyobb páncéloscsatája zajlott
1943-ban. A tengeralattjárót 1994-ben bocsátották
vízre. Tervezői elsüllyeszthetetlennek szánták, és
azt állították, hogy egy közvetlen torpedótalálatot
is átvészelne. Azonban az 1990-es évek hatalmas
leépítéseket vontak maguk után az Északi Flottánál, így a kereső és életmentő berendezéseket és
felszerelést is elégtelenül szervizelték.
A 2000. augusztusi hadgyakorlat során a Kurszk
egy hatástalanított torpedót lőtt ki a kijelölt hajók
felé. Azonban a robbanótöltet a torpedóvetőcsőben található sárga- és vörösrézzel reakcióba lépve
láncreakciót váltott ki, ami robbanáshoz vezetett.
Két perc tizenöt másodperccel később egy sokkal
nagyobb robbanás rázta meg a hajót, amely ekkor
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véletlen, hogy Franciaországban alakult ki a világ
talán legszínvonalasabb művészeti élete, hogy az
Enciklopédia itt jelent meg, vagy hogy Marie Curie
és Frédéric Chopin sem az anyanyelvükön bontakoztak ki.

5) A divat, képzőművészet, tánc, színház, szerelem
és diplomácia nyelve.
(+1: mert a legszebb nyelv a világon)
Paták Balázs (11.c)

11

2021
02

Ifjú tehetségek

Ivankovic Egon (8.a) – ötös földrajzátlag

beszámoló

Sokan úgy tekintenek a földrajz ötösre, mint
a Mount Everest megmászására. Ifjú tehetségek rovatunk újra jelentkezik, és lerántja a
leplet az ötös földrajzátlag titkáról.
– Milyen gondolatok járnak a fejedben földrajzóra közben?
– Általában nagy rajtam a stressz, mindig azt
érzem, hogy én fogok felelni, vagy ha már túl
vagyunk a felelésen, akkor figyelek, és megpróbálom a Szili tanárnő által kimondott összes szót
leírni a füzetembe.
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kor azt mondom egy számukra bonyolult feladatra, hogy könnyű, azzal szoktak viccelődni,
hogy ego(n)ista vagyok. Közben az az igazság,
hogy én sem tudok mindent, csak nekiültem az
anyagnak, és előre memorizáltam azt, ezáltal
könnyebben megértem.
– Szerinted Szili tanárnő különösebben kedvel téged amiatt, mert szépen készülsz az
óráira?
– Hetedikben azt éreztem, hogy nem nagyon
szível engem (lehet, hogy csak a nehezen kimondható szerb családnevem miatt), de valószínű csak rosszul ítéltem meg, vagy új volt az
iskola, és ezért gondoltam ezt. Mára már úgy
érzem, Szili tanárnő örül annak, hogy ebbe az
osztályba járok, aktívan részt veszek az órán, és
már a nevemmel sincsen gondja.
– Képzeld el, hogy földrajztémazáró előtt vagyunk! Mi a délutáni rutinod?
– Az biztos, hogy átolvasom legalább kétszer az
anyagot, hogy friss legyen, stresszelek, és elviselhetetlenül remeg a karom.
– Mi befolyásolja a tanulási szokásaidat?
– Nincs kifejezetten egy tanulási rutinom, sokszor borzasztóan lusta vagyok, és amikor úgy
érzem, hogy tanulnom kellene, akkor leülök, és
egyhuzamban magolok. De csak egy napon,
nem tudsz rávenni arra, hogy több mint kétszer
tanuljak.
– Szerinted ez az átlagod inkább az alaptudásod miatt van, vagy inkább azért, mert szorgalmas vagy?
– Azt mondanám, hogy is-is, mivel az én agyam
nem kifejezetten csak a földrajzra összpontosul,
kb. a tananyag egyötödét könnyebb megtanulnom, mert hallottam valahonnan, azonban
a maradék négyötödöt szorgalomból tanulom
meg.
Noi

– Átlagosan hány órát tanulsz egy földrajzdolgozat előtt?
– Mindig túl sokat. Ha témazáró, akkor egyhuzamban három órát. Nagyon nehéz mindent
megtanulni, és nekem ehhez minimum három
óra kell.
– Milyen érzés ötösnek lenni nyolcadikban
Szili tanárnőnél?
– Jó érzés, mindig büszke vagyok, amikor vis�szakapjuk a dolgozatokat, és kiderül, hogy ötös.
Egy felüdítő érzés árad szét bennem. Úgy érzem
magam, mintha mindig a kelleténél többet tanultam volna, de büszkeség is van bennem.
– Az osztálytársaid mit gondolnak a teljesítményedről?
– Nem szoktam ezzel foglalkozni, csak mindig
furcsállom, ahogy a többiek néznek rám, mintha valami ufó lennék. A közeli barátaim, amiImpresszum
Az Árpád Gimnázium iskolaújságja, XVI. évfolyam, 4. szám. Megjelenik: tanévente hétszer. Email:
arpadlapok@gmail.com. Írták, rajzolták, fényképezték: Boér Zoltán, Bundik Barbara, Erdélyi
Hédi, Ilyés Margit, Jánosi Panna, Nagy Dorina, Ollár Noémi, Paták Balázs, Picciano Alisia, Sándor
Miklós, Svarczné Micheller Erzsébet, Tóth Lea, dr. Tüdős Éva, Turán Viktória. Tördelés: Kutrovich
Gergő (14.b). Felelős tanár: Koncz Levente. Nyomdai kivitelezés: Xilon Kft. Felelős vezető:
Mórotz Kálmán. A címlapon: Épül az új tornaterem. Fotó: Földes Artúr (12.b).

Nomád tábor
Az osztályomat az a kivételes szerencse érte,
hogy augusztus utolsó napjaiban és a tanév
első pár napján bepótolhattuk a májusra tervezett, ám akkor a járvány miatt elmaradt osztálykirándulásunkat. Ez nagyban különbözött az
általam átélt összes osztálykirándulástól. Nem
csak azért, mert a megszokott 3-4 nap helyett
7 napot töltöttünk a táborban, hanem mert hirtelen kiszakadva kényelmes hétköznapjainkból
nomád életmódra váltottunk.

Az első két nap a tábor megépítésével telt. Felállítottuk a sátrainkat, a fiúk lapátot ragadtak, és
kiásták az emésztőgödröt, előkészítették a WC-t
és a konyhát. Felállítottak egy konyhasátrat, egy
szersátrat, a lányok pedig levelekből és gallyakból pavilont készítettek a pataknál, hogy fürödni
is tudjunk. Fernengel tanár úr (Tüdős tanárnő
mellett a tábor másik szervezője) korát meghazudtoló gyorsasággal mászott fel hat méter
magasra egy fán, hogy kifeszítse a konyha fölé a
ponyvát, hogy esős időben is legyen vacsoránk.

A harmadik napon az egész osztály együtt ment
kirándulni. Megismerkedtünk a térkép és tájoló
használatával, valamint az egy öl rőzse fogalmával. Esténként tábortűz köré gyűltünk, ahol
mindig megbeszéltük a másnapi teendőket,
programokat, aztán énekeltünk és meséltünk
egymásnak. Vacsora után a naposoknak sietniük
kellett, hogy a nagyméretű kondérokat gyorsan
elmossák, és rendet rakjanak a konyhában, mielőtt rájuk sötétedik. Amikor hamar hazaértünk
egy kirándulásról, együtt métáztunk a helyi birkalegelőn.

Az utolsó előtti nap fináléja a tájékozódási verseny volt. 2-3 fős csoportokban előre kihelyezett
pontokat kellett megtalálni, ahol rendszerint a
tábor aranyköpései voltak kiírva. Hegyen-dombon átkelve próbáltuk rövidíteni az utat két pont
között. Az utolsó napra a táborbontás és hazautazás maradt. Hihetetlen volt látni, hogy egy
rétből milyen szuper tábort lehet építeni, aminek bontás után már semmilyen nyoma nem
maradt.

beszámoló

A kirándulásra a Trefort gimnáziumból Fernengel tanár úr, osztályfőnökünk, Tüdős tanárnő,
Svarcz tanárnő, Halmy tanárnő, már elballagott
árpádos és trefortos diákok, valamint a 11.d-s
Berényi Dominik és Draxler Botond kísértek el
minket. A Zemplénben, Telkibányától néhány kilométerre egy réten volt a táborhelyünk. A tábor
teljes időtartalma alatt az adott napra naposnak
kiválasztott osztálytársaink főzték az élelmet néhány segítőnkkel.

2021
02

Számomra ez a tábor egy életre szóló élmény
volt, megmutatta, hogy a kényelmes civilizált
világunkból kiszakadva milyen fantasztikus dolgokra vagyunk képesek: hogy lehet élni internet
és mobiltelefon nélkül is. Nagyon köszönjük
mindenkinek, aki segített, hogy a tábor megvalósulhasson, és hogy Tüdős tanárnő nem hagyta
annyiban május után!

Erdélyi Hédi (10.c), fotók: Tüdős Éva
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(legalsó sor) Nagy Megyer Botond, Varga
Kincső, Kovács Róza, Szilágyi Léna, Fodor
Dóra; (2. sor) Takács Emese, Szél Zsófia,
Deutsch Petra; (3. sor) Netuschill Bodza,
Darvas Dóra, Kovács Lujza, Pogány Balázs, Belme Dorka, Kapás Noémi; (4. sor)
Kiss Márton, Zólyomi András, Mlynarik
Lilla, Kámán Veronika (patronáló tanár),
Horváth Natália, Veress Vivien, Turán Viktória; (5. sor) Dovala Dominik, Récsei Örs
András, Reinhardt Bora, Farkas Hanna,
Fiar Mitra; (6. sor) Szomolay Tibor, Peőcz Richárd, Megyeri Lili; (7. sor) Horváth
Ábel, Bakai Richárd, Felfalusi Bence;
(legfelső sor) Bundik Barbara, Csányi Péter, Antal Lara, Fetter Katalin, Romhányi
Levente, György Zsófia.

Tantestület

(legalsó sor) Nyeste Katalin, Tarlós
Péter, Tarr Levente, Izsáné Deák Mária,
Szebenyi Katalin, dr. Tüdős Éva; (2. sor)
Belley Kinga, Ecsedi Grácia, Feketéné
Kovács Anikó; (3. sor) dr. Széllné Hajdú
Indira, Szabóné Kerekes Kata, Csorbáné
Tóth Irén, Kőváriné dr. Fülöp Katalin,
Kárpáti Attila, Sziliné Dienes Irén, Kámán
Veronika; (4. sor) dr. Gizelláné Neubauer
Babett, Molnárné Vámos Katalin, Kis
Róbert (ig.), dr. Nánay Mihály, Gedeon
Veronika; (5. sor) Nemecskóné Szabó
Zsuzsanna, Rónyai Tünde, Kéri András,
Koncz Levente (igh.), Pápai Éva, Gyanó
Éva; (6. sor) Svarczné Micheller Erzsébet,
Paulik Rita, Kovácsné Keszléri Erzsébet,
Simonné Papp Ágnes; Guoth-Fridrich
Erika, Kürtösi Balázs (igh.), Kúnné Kocsis
Erzsébet, Jüling Erika, Czinki József,
Besenyei Ádám; (8. sor) Pogányné
Miskolczi Enikő, Szalay Katalin, Tamásné
Hantos Gabriella (igh.); (legfelső sor)
Csányi Levente, Kocsis Ágnes, Simon
Péter, Blumenau-Szabó Zsuzsanna;
Hiányzik a képről: Antal István, Béla
Krisztina, Besnyőné Titter Beáta, Buncsák
Piroska, Csernus Magdolna, Csiba Zsolt,
Csonka Katalin, Csorbáné Tóth Irén,
Gärtner István, Halmy Réka, Kézér Ildikó,
Kovácsik Antal, Kőrösmezei Sarolta, Kun
Petra Virág, Lienhardt Krisztina, Magyar
Margit, Meszlényiné Róka Ágnes,
Móczárné Köves Eszter, Nagy Attila,
Ónodi Lívia, Romhányi András, Sarlósné
Bánhegyi Lídia, Seres Dániel, Számadó
László, dr. Szendi Emma, Sztojcsevné
Fekete Mária, Tajtiné Váradi Emőke,
Tallár Tamás, dr. Vajda István, Vargáné
Szukics Sarolta.

Árpád G

aléria

Eszmélet – online múzeumpedagógiai foglalkozás
Az online művészetpedagógiai foglalkozáson a hetedikesek megismerkedhettek a Budapest Galéria Fény – Mozgás – Illúzió, illetve a Kis magyar luminokinetika
című kiállításának anyagával. József Attila Eszmélet című versciklusának újabb könyvkiadásához kiválaszthatták, hogy az egyes versekhez milyen illusztrációt társítanának a bemutatott művek közül. Az egyik vershez,
amelyikhez egyetlen kiállított művet sem tudtunk társítani, saját maguk készítettek egy „három nézetű” képet
filctollal vagy színes papírból. A különböző nézeteket kék és vörös színű, átlátszó fóliák ráhelyezésével értük el.
A program koncepcióját Szabics Ágnes múzeumpedagógus dolgozta ki.

Svarczné Micheller Erzsébet

Balogh László: Színérzékeny festmény panel (1971)

Asztalos Zsófia (7.b)

Kató Boglárka (7.a)

Czékmany Zsófia (7.c)

Asztalos Zsófia (7.b)

Varga Csilla (7.b)

Szakács Dorottya (7.a)

