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Vény nélkül kapható nyugtató
után rendszerint szorongani kezdek, hogy mi a rákot
műveltem már megint a szabadidőmmel. A filmmel
a szükséges információmennyiséget elkezdtem bevinni a szervezetembe, majd a szüleim pedig felvetették, hogy mi lenne, ha elmennénk az erdőbe futni.
Valahol a második kör környékén jutott eszembe,
hogy ma az erdőbe akartam jönni. A bódító fáradtság megnyugtató színű festménnyé változtatott mindent. Vörösbarna talaj, ellazult arcizmok, sejtelmes
köd, bőrön friss pára, két izgalmas gondolat, gyógyító zuzmó a fán, és a futás után gőzölgő fejem, mint
aki csillagokat lát, csak sziluetteket lát, csak elmosódott nyugalmat lát, a durva élesség helyett.
Egyszerűen csak jól éreztem magam.

Boér Zoltán (11.c)

vezércikk

Bekapcsoltam a laptopot, és a kezem egyből rátévedt a Chrome böngészőre. Nem is gondolkodtam,
csak az ösztöneim egyből ki akarták elégíteni az információéhségemet. Pedig ezt a szöveget akartam
írni helyette.
Közeledett a lapzárta, és fogalmam sem volt, hogy
miről írjak. Egy unalmasabb pillanatomban jött az
ötlet egyik szerdán. Egyszer hallottam valahol, hogy
az unalom elősegíti a kreativitást. És beigazolódott,
akkor vagyok a legkreatívabb és a legnyugodtabb.
Visszatérve a tárgyra, szerdán kitaláltam, hogy pénteken vagy valamikor kimegyek az erdőbe, és írok az
erdőről, és hogy milyen megnyugtató ott lenni. Nem
nagyrészt értelmetlen információkkal tömöm a fejem
a YouTube pörgetésével, hanem végre gondolkodhatok, és hagyhatom a kreativitásomat kószálni a
tisztáson, meg afölött, meg azalatt, meg Rómában.
A poén az, hogy a szerdai tervem péntek délutánra
tökéletesen kiment a fejemből. Legalább most filmet
néztem, az fejlődés az ilyen-olyan rövid, néha tartalmatlan tartalmak pörgetéséhez képest, amelyek
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A hónap fotója
Fagyőr
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fotó

A siófoki móló 2021. február 7-én. A móló bejáratánál álló szobor A Béke jóságos angyala,
egy orosz szobrászművész munkája. A talapzattal együtt kb. tízméteres alkotás egy aranyozott
angyalt ábrázol galambbal a kezében, ami a béke, a barátság és az egyetértés nemzetközi
szimbóluma.
fotó: internet

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

KÉP-MÁS

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

KI EZ?

A februári számunkban megjelent képünkön Csányi Levente
tanár úr gyermekkori fotóját láthattátok.
Hát ezen a képen ki lehet?
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Kérdezd másként
Sziliné Dienes Irén tanárnő

tanári interjú

– Hogyan került a Tanárnő az Árpád Gimnáziumba?
– Egyetem után Jánoshalmán kezdtem el tanítani, mert megbetegedett a földrajztanár, és
minden az én kezembe került, még az osztálya
is. Három nagyon boldog évet töltöttem ott.
Aztán jöttek a gyerekeim, és Dunakeszin kaptunk lakást. A GYES leteltével már itt kerestem
állást. Éppen távozott az iskolából a földrajztanár, és én kerültem a helyére. Ez a harmincadik
tanévem az Árpádban.
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– Miért választotta a tanári pályát?
– Egy kicsi faluban születtem a Tisza partján,
Szabolcs megyében. Végig kitűnő tanuló voltam. Már ott elkezdődött: én korrepetáltam
nagy lelkesedéssel a gyengébbeket. Aztán Kisvárdán jártam gimnáziumba, ahol még inkább
megerősödött, hogy tanítani szeretnék. Elsőre
felvettek Debrecenbe a Kossuth Lajos Tudományegyetemre. Életem legszebb öt évét töltöttem ott a földrajz bűvöletében. A középiskolában és az egyetemen is karizmatikus tanáraim
voltak.
– Miért a földrajz és
biológia szakokat
választotta?
– Ahogy beléptünk a
gimnáziumba, mindenkinek szakkört
kellett választani. Ott
eldőlt, mert a földrajz szakkörben már
az első előadásom
után vastaps volt. Az
osztályfőnököm, a
drága Magdi néni a

biológia felé terelgetett. Ők eldöntötték, hogy
nekem egyetemre kell mennem. Akkoriban
még nem volt olyan egyértelmű, hogy egy falusi kislány kitör.
– Mik a hobbijai?
– Nagyon szeretek kirándulni. Imádom felfedezni hazánk minden porcikáját. Aztán vármániás vagyok. A férjemmel itthon is és a környező
országokban is rengeteg várat hódítottunk
meg. Csodálom a fazekasmestereket, gyűjtöm
az alkotásaikat. Imádok hazamenni kis családi
házikómba, amit megőriztem, és mágnesként
vonz.
– Hogyan emlékszik vissza erre a 30 esztendőre?
– Csodálatos élményeket
éltem át az Árpádban. Hálás
vagyok Száva Gézánénak és
Gyimesi Róbertnek, hogy
minden
kezdeményezést
támogattak. Amint idekerültem, csináltam magamnak
egy földrajz szaktantermet.
Négy tündéri osztálynak voltam osztályfőnöke, sőt Tajti
tanárnő osztályának négy
évig helyettese. Jártuk az országot, múzeumokat, templomokat rendületlenül még nyáron
is. Tíz évig csináltuk Nagy Attila tanár úrral a
zempléni erdei iskolát Pusztafalun. Elsők között
nyertük el az Ökoiskola címet, és ma már Örökös Ökoiskola vagyunk. Ezzel együtt járt a zöldítés, a madárbarát kert, a szelektív gyűjtés, a
Szőlő utca beültetése. Egyik évben mi nyertük
el a kerület iskolái közül a Tiszta virágos iskola
címet. Az ezzel járó 200 ezer forintból ültettem
a tujákat az udvaron. 2006-ban elindítottuk
a természetjáró szakosztályt Tajti tanárnővel.
Minden hónap második szombatja a hódításé. Lassan 20 éves a kapcsolatunk a Mocsáros
Egyesülettel. Minden ősszel és tavasszal kitakarítottuk ezt a természetvédelmi területet. Az
egész iskolára kiterjedő ÖKO napokat szerveztünk akadályversennyel külső helyszíneken,
mint például az Alcsúti Arborétum, a Soroksári
Botanikus Kert és a Fóti-Somlyó. Álltunk a
dobogó legfelső fokán a Less Nándor verseny
döntőjében, a Herman Ottó verseny döntőjében és a Földgömb verseny döntőjében is.
Ennek ajándékaként jutottam el Törökországba.

– Van bakancslistája?
– Szeretnék feljutni a Raxra és a Schneebergre,
amelyek az Osztrák Alpokban találhatók. Látni
szeretném a bajor és cseh várakat. Valamint
szeretnék eljutni az erdélyi Pádis-fennsík csodáihoz.

– Ha lehetne egy szuperereje, mi lenne
az?
– Eltüntetnék a Földről minden háborút és
nyomort. Segíteném a szegényeket.
– Pénztől függetlenül melyik országba
utazna el szívesen?
– Régi vágyam eljutni Izlandra. Látni a vulkánjait, gejzíreket, a vízeséseket. Remélem, egyszer
sikerül eljutni oda is.
– Milyen nyelvet tanulna meg szívesen?
– Nagyon szerettem az orosz nyelvet. 1981-ben
jártam Moszkvában és Szentpéterváron. Mindkét város gyönyörű volt. Bátran beszélgettünk a
csere egyetemistákkal. Jó lenne újra megtanulni a nyelvet, mert elfelejtettem.
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Nagy Dorina, Tóth Lea (10.a)

Condensed English
St. Michael’s Mount

This is a small island in Cornwall in England. It
is a copy of an island in France. On the top of
the mountain, there is a beautiful Castle and
a garden. From there it has a beautiful view
of the island and also Cornwall and its beach.
When you go to the land you can see a few
shops and restaurants and some streets.
The island has a legend about Jack, the
Giant Killer, who murdered the Cormoran.
The Cormoran lived in a cave before the castle was made.

If you go to St. Michael’s Mount you may only
go when the sea-level is low. The gateway is
under the water when the sea is high. You
must carry a raincoat or an umbrella because
it can start to rain any time and then you cannot use the gateway. If you are fast or the rain
isn’t too heavy you can go through it, but by
the end of the gateway, your shoes will be in
the water.

tanári interjú

– Mi kedvenc könyve, filmje, sorozata?
– Verne-könyveken nőttem fel. Most csak
Jókai-könyveket olvasok. Szeretem a fantasztikus filmeket, mint például a Csillagközi romboló, a The Expanse és a Babilon 5. Szeretem a
romantikus filmeket is, ha jó a vége. Nézek élő
alakos mesefilmeket is.

I can recommend this place when you go to
England because I think it’s a good experience to be there with your family or with your
friends.

Pataki Eszter (7.a)
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nyár

június

május

április

hó

dátum

nap

április 9.
április 9.
április 12.
április 13.
április 14.
április 15.
április 15-23.
április 16.
április 19.
április 21.
április 22.
április 23.
április 23.
április 23.
április 23.
április 26.
április 26.
április 26.
április 27.
április 28.
április 29.
április 30.
május 3-5.
május 3-5.
május 6.
május 7.
május 10.
május 17-21.
május 19.
május 19.
május 20.
május 24.
május 25-28.
május 25.
május 25.
május 26.
május 26.
május 27.
május 29-31.

péntek
péntek
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
csütörtök-péntek
péntek
hétfő
szerda
csütörtök
péntek
péntek
péntek
péntek
hétfő
hétfő
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
hétfő-szerda
hétfő-szerda
csütörtök
péntek
hétfő
hétfő-péntek
szerda
szerda
csütörtök
hétfő
kedd-péntek
kedd
kedd
szerda
szerda
csütörtök
szombat-hétfő

június 1.
június 3-10.
június 4.
június 5.

kedd
csütörtök-csütörtök
péntek
szombat

június 10.
június 11. és 14.
június 14.
június 15.
június 15.
június 15-25.
június 18.
június 19-22.
június 20-26.
június 24.
június 30-július 6.
július 26-augusztus 1.
augusztus
augusztus 1-7.
augusztus 23-27.

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

idő

program

A költészet napja
13:30 Buzogánypróba
Német háziverseny (szóbeli)
1-2. óra Osztályozóvizsgák (írásbeli)
15:30 Buzogánypróba
Kenguru matematikaverseny (7-12. évf.)
11. évf. első nyelv osztályozóvizsgák
7. óra Az alkotópályázat díjkiosztó ünnepsége
15:30 Buzogánypróba
15:30 Buzogánypróba
A Föld napja (IV.22.)
A végleges gimnáziumi felvételi jegyzék közzététele
Kalmár matematikaverseny (7-8. évf)
7. óra Ballagási összpróba
14:30 Buzogánypróba
Zrínyi Ilona matematikaverseny (7-12. évf.) 2. forduló
16:00 Jegylezárás a 12. évfolyamon
20:30 Buzogánypróba
14:45 Osztályozó konferenciák a 12. évfolyamon
20:30 Buzogánypróba (főpróba)
Utolsó órarend szerinti tanítási nap a 12. évfolyamon
19:00 Ballagás
9:00 Magyar, matematika, történelem írásbeli érettségi vizsga
Osztálykirándulások
9:00 Angol írásbeli érettségi vizsga (6. szabadnap)
Az írásbeli érettségi vizsgák folytatása, órarend szerinti tanítás
7. óra A háziversenyek eredményhirdetése
Német nemzetiségi tábor
Idegen nyelvi kompetenciamérés (8. évf.)
Matematika évfolyamdolgozat (8. évf.)
Töri tantúra – Visegrádi palotajátékok (7.a és 7.b)
Pünkösdhétfő
Társasjáték-verseny
Az írásbeli érettségi vizsgák vége
Kórusnap
Országos kompetenciamérés (8. és 10. évf.)
14:30 Angol nyelvi szintfelmérő (leendő 7.b, 7.c, 9.c és 9.d osztály)
Töri tantúra – Visegrádi palotajátékok (7.c és 9.d)
Töri tantúra (Délvidék) (11. évf.)
Töri tantúra (Pozsony) (10-11. évf.)
Diákönkörmányzati küldöttgyűlés
Az érettségi dolgozatok megtekintése
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról
8:00 Gólyanap
Matematika évfolyamdolgozat (10. évfolyam)
16:00 Jegylezárás
du
Osztályozó konferenciák
Utolsó előtti tanítási nap (1-4. óra)
DT-kirándulás
Utolsó tanítási nap (1-3. óra + osztályfőnöki)
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák
8:00 Évzáró, bizonyítványosztás
Kórustábor
Német nyelvi tábor (Győr-Sopron-Fertőd)
8:00 Beiratkozás
Erdei vándortábor
Vízi vándortábor (Bodrog)
Vitorlástábor
Kórustábor
Gólyatábor

Irodalom
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A 11.b osztály feladata az volt, hogy ismert irodalmi művekre írjanak a koronavírus-járványhoz
kapcsolódó parafrázist. A Mama parafrázisa Matuszka Fanni műve, a többi parafrázis pedig Horváth Ábelé.
Mikorra a patak vize tükörré lett,
Melybe ezer csillag ragyogása nézett:
Már egy éve csak a maszkomra
Jancsi Iluskáék kertje alatt vala;
gondolok mindíg, el-elázva.
Felé huszonhárom kigyúrt TEK-es szalad.
Utolsó korsóval kezemben,
(Petőfi Sándor: János vitéz)
Háromkor távozok serényen.

Nem nyafognék, de most már mindegy,
most látom csak, nem két nap lesz ez.
Maszkomra ügyelve, nyolckor,
kopogok az ajtón, ez jó volt.
(József Attila: Mama)

Nyitva áll az ajtó; a tüzelő fénye
Oly hivogatólag süt ki a sövényre.
Kimennék, ha tudnék – karanténban vagyok,
Fel is tűnt, hogy – hoppá! – eltűntek a szagok!
(Arany János: Családi kör)

Felség! Valóban koronás
Ezt mutatja a teszt.
A járványügyi hivatal
Kontaktkutatni kezd.
(Arany János: A walesi bárdok)

Gondüző borocska mellett
Vígan illan életem;
Most csak egyedül ihatok,
Itthon ülök részegen.
(Petőfi Sándor: A borozó)

irodalom

Busz után villamos, maszk marad,
baktériumölő még ragad.
A szabály kötelez, meg ne szegd,
vagy törleszthetsz nagy összegeket.

Elfeküdt már a nap túl a nádas réten,
Rohan haza Toldi, fut, siet serényen,
De az éj erőt vett, csakhamar beronta,
A templomtorony a nyolc órát elkongta.
Rendőrosztag lép most Toldinak elébe,
Könnycsepp gyűlik ideges hősünk szemébe;
A rendőr megszólal, ezt mondja fülébe:
Ez a kaland került százötvenezrébe.
(Arany János: Toldi)

Én még mosolygós ember voltam,
nem ittam, remekül tanultam.
Hagyjam ezt, botorság, mondták már,
de nékem mást adott a sors, kár.

100 éve született Pilinszky János (1921-1981).
Hajdú Szilvia (12.d) készített illusztrációt a
költő Négysoros című verséhez.
Alvó szegek a jéghideg homokban.
Plakátmagányban ázó éjjelek.
Égve hagytad a folyosón a villanyt.
Ma ontják véremet.
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válogatás
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Aranyköpések
0 3 „Engem nem érdekelnek a cések, helyes gyerekek, de nekik megvan az anyjuk. Nektek meg én
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vagyok az anyátok!” (Kőváriné dr. Fülöp Katalin)
„Háttérbe szorult az értelem!” (Gärtner István)
(a torjai büdösbarlangról) Diák: „Ott még mindig meg lehet halni?” Tanár: „Állítólag igen, én
még nem próbáltam.” (dr. Nánay Mihály)
„Ha én egy indián filmben szerepelnék, az lenne a nevem, hogy ÖregSzem.” (Számadó László)
„Para, mi?” (Csányi Levente)
„Az oroszlán egy szexbajnok!” (Sziliné Dienes Irén)
„Jaj, Istenem, már megint vége az órának, pedig hétvégén írtam 10 oldalt, amit el szeretnék
mondani!” (Czinki József)
„Maga kicsit fura. Maga is Isten állatkája, szeretjük, meg minden, de azért maga fura, legyen
kimondva.” (Tarlós Péter)
„Képzeljünk el egy szupermedvét, aki medvékkel táplálkozik, és neki mekkora területet kell
bejárnia, hogy a napi betevő medvéjét beszerezze. Tehát látjuk, hogy ilyen nem létezik.” (Kis
Róbert)
„Csütörtökön délután, akinek pótolni valója van, az itt marad. Ha nem, akkor beírom az egyest.
Ha eljössz, megírod, akkor úgy írom be az egyest.” (Meszlényiné Róka Ágnes)
(szalagavató előtt): Diák: „Tanárnő szeretne táncolni?” Tanár: „Csak akkor, ha nem lesz benne
vetkőzés, és meg tudom tanulni.” (Kőváriné dr. Fülöp Katalin)
„Bólogat, mint kutya a hátsó ablakban.” (Gärtner István)
„Ha majd Boti erre autókázik 20 év múlva az asszonnyal, akkor felvághat a kedvesének: Nézd
csak, ez vízszintes pados elválású felső triász Dachstein-mészkő!” (dr. Nánay Mihály)

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

!

Culture chez nous – Kultúra itthon nálunk
Négy francia szállóige

1. Il est interdit d’interdire! – Tilos tiltani!
Ez a mondat az 1968-as párizsi diáklázadások szállóigéjévé vált. A kisebb forradalom elindítói azon
egyetemista fiúk voltak, akik a szexuális szabadság
nevében bejárást követeltek az épület lányoknak
fenntartott részeibe. A fiatalok később a Sorbonne
diákjaitól és a szakszervezettől egyaránt segítséget kaptak; több millióan sztrájkoltak, egész Franciaország megbénult.
2. Mais où sont les neiges d’antant? – Hol van
már a tavalyi hó?
Az Ének a hajdanvaló hölgyekről című Villon-ballada refrénje az elmúlt szépet, fiatalságot, jót kéri
számon, épp ezért válhatott a nosztalgikus visszaemlékezések egyik legfontosabb kifejezésévé.
3. Le style, c'est l'homme. – A stílus maga az
ember.
Bizonyára sokak számára ismerős lehet ez a mondat, ám azt kevesebben tudják, hogy GeorgesLouis Buffontól származó idézetről van szó. Az
eredeti kontextusban utalásként működik a frázis,
méghozzá a jó irodalmi művek örökkévalóságát

hangsúlyozza. Ma már azonban más jelentéssel bír,
a stíluson inkább az öltözködést, a divatot értjük.

4. C'est pire qu'un crime, c'est une faute! – Ez
több mint bűn, ez hiba!
Mikor I. Napóleon kivégeztette Enghien hercegét, még a császár szövetségesei is tiltakoztak az
uralkodó tette ellen, hisz a „királyi vérből való herceg” (azaz prince du sang, teljes nevén Louis Antoine Henri de Bourbon-Condé) a Bourbon-ház
Condé ágának utolsó leszármazottja volt. Antoine
de Boulay gróf szerint a herceg kivégzése több
mint bűn, hiba volt!
Paták Balázs (11.c)

Viccek
Az öreg székely átkiabál a szomszédba:
– Hé, szomszéd! Disznót vágunk, aztán elkélne
egy kis segítség!
– Mi kéne? Kés?
– Nem! Disznó!

– Pistike, melyik a kedvenc tantárgyad?
– A kvantumfizika.
– De hiszen ti még nem is tanultok kvantumfizikát!
– Hát éppen ezért!

Nyugi, nem fogtok beleőrülni, ha 2-3 hétig nem
mentek ki a házból! Ezt beszéltük ma a mosógéppel és a hűtővel.
Ma a lakás minden helyiségébe tettem egy pohár
italt. Este csinálok egy kocsmatúrát.
Új probléma jelent meg a nőknél: van mit felvenni, de nincsen hová.
Kérem az apukákat, hogy tanítás alatt ne lófráljanak boxergatyában és sörrel a kezükben a tanuló
háta mögött. Köszönettel, Panna néni.
Mai jó tanácsom ebben a vérzivataros helyzetben:
soha ne hagyjátok ki a reggelit! A napi 17 étkezés
közül ez a legfontosabb.

málny áitllsáa sznreit a szvkaaon bleül nincs jlneestőgée annak, mkénit rdeeözndenk el a btűek:
eyegüdl az a fntoos, hgoy az első és az uolstó
betű a hlyéen lygeen; ha a tböbrie a lgnoeyabb
özeássivsazsg a jleezmlő, a sövzeg aokkr is tleejs
mrtébéekn ovasalthó mraad. A jnleeésg mgáayzrataa az, hgoy az erbemi agy nem eyedgi btűeket, hneam tleejs sazakvat ovals. Íme a bzoínytéik. Úhygoyg tnseseek mkneit bkébeén hyagni a
hleysersáíi fmonisáokgkal!
Idézetek iskolai dolgozatokból I.
A hajó jéghegynek ütközött, és elsüllyedt a Duna
közepén. Innen gyalog folytatták útjukat.
Amíg Madách a börtönben sínylődött, felesége
romlásnak indult.
A janicsárok felmentek Budára, elszaporodtak, és
elfoglalták a várat.
IV. Béla a tatárjárás után a kihalt nép pótlásáról
személyesen gondoskodott.
A hős várkatonák általában nem érték meg a haláluk napját, mert már korábban elestek a csatában.
Dugovics Titusz hátsóját a falnak támasztotta, és
azon felmászott.
A századfordulón Ady termékenyítette meg a tudósokat.
Radnóti Miklós fasiszta építőtáborban halt meg.
Móricz Zsigmond később megnősül, és elveszi a
feleségét.
Arany János 1817-től 1822-ig született.
A Hunyadi László olyan ballada, amelyben a főhőst feldolgozzák.
Rákóczi Ferenc úgy halt meg, hogy belefulladt a
Rodostóba.
Leonardo da Vinci két olasz földbirtokos volt a középkorban.

viccek

Kezdek bekattanni, kijövök a zuhany alól, és kezet
mosok.
Ma le kell vinnem a szemetet! Úgy izgulok, azt
sem tudom, mit vegyek fel.
Minden este a hírek után beteszek egy horrorfilmet, hogy megnyugodjak.

2021
2003
A cmabridge-i etegyemen kéűszlt eikgy tnua-

Nyelvi sarok

Two guys stole a calendar. They got six
months each.
I broke my finger last week. On the other
hand, I’m O.K.
Apperently someone in London gets
stabbed every 52 seconds. Poor bastard.
Someone stole my Microsoft Office and they
are gonna pay. You have my Word.
You don’t need a parachute to go skydiving.
You need a parachute to go skydiving twice.
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Diák legyen a talpán

Ismeretek az ismeretlenbe vezetnek… de hogyan?

válogatás

Végső soron az iskolában elsajátítottak alkalmazása
a cél. Nem az a fontos, hogy milyen mértékben,
vagy milyen célból. Ha az egyetlen cél az ötös
megszerzése egy dolgozatra a sok közül, akkor
nincs értelme tanulni. Egy dolog nem kérdéses: a
tanulmányok során szerzett ismeretek akkor válnak
igazán hasznunkra, ha alkalmazzuk azokat.
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Az alkalmazás azonban bárhogyan történhet, a
lényeg, hogy kezdjünk vele valamit. Lehet kapcsolatos egy hobbyval, egy pillanatnyi elfoglaltság,
egy lehetőség a nagyobb cél felé haladáshoz,
vagy akár a jövőbeli karrier alapja is. Lehet elméleti
módon alkalmazni, továbbgondolni, szétszedni,
újra összerakni, aztán kihozni belőle egy innovatív
elképzelést. Aztán át lehet alakítani, létrehozni a segítségével egy fizikailag is megfogható terméket.
Miért fontos a tanultak alkalmazása? Mert egyébként a tudás elvész, vagy ha mégsem, akkor sem
jó semmire. Egy fizikust valószínűleg nem érdekel,
hogyan kell egy mondatot elemezni, azonban az
számára is releváns, hogy a helyesírás szabályait
kövesse. A történész sem bonyolult kémiai számításoknak él, de a táplálkozása és egészsége szempontjából a tudomány bizonyos része nélkülözhetetlen számára. Egy bizonyos szintig többnyire
mindent alkalmazunk iskolán kívül is. Azután már
a saját érdekeinknek megfelelően szűrjük a dolgokat.
Mit jelent ma a „műveltség”? Egyáltalán mekkora tudással kell rendelkeznie egy „művelt ember”-nek? Tényleg az a célja az egésznek, hogy legyen egy „alapvető műveltség”-ünk, mert ez elvárt
egy kulturált embertől? Ha a műveltség itt csak a
lexikai tudás passzív befogadását jelenti, akkor az
nem vezet sehová. Ha viszont kreatív gondolkodás
és önálló ötletek állnak mögötte, akkor lehet, hogy
többre megyünk vele. Ez úgy érhető el, ha a passzívan befogadott információkat aktívan, tetszés szerint kezeljük. Így nehezebb persze, de minden érdekesebb lesz tőle, és a lehetőségeknek végtelen
tárháza nyílik ki előttünk. A szimplán lexikai tudást

birtokló művelt ember szerepét pedig nyugodtan
átadhatjuk az internetnek.

Sokkal könnyebb új ismereteket és koncepciókat
befogadni, ha fel is használjuk őket. Projektek,
csapatmunka, önálló gondolkodás, a mentalitás
formálása… ezek alapvetően mind az iskolához
szorosan kapcsolódó fogalmak, de legalább egy
részük. Mégis, a tananyag leadása, bemagolása,
számonkérése és elfelejtése között valahol elveszett mindennek a tényleges tartalma. A projektek
arra sarkallják a diákokat, hogy továbbgondolják és
hasznát vegyék a kérdéses elveknek, elméleteknek.
A csapatmunka mindig is lényeges volt. Talán nem
mindenkinek a terepe, de a legtöbb esetben jobban lehet teljesíteni, és több mindent lehet elérni
csapatokban. Azt is megerősíti a diákokban, hogy
nem egymás ellen, hanem egymással dolgoznak.
Az önálló gondolkodás kialakítása, és a mentalitás
formálása a projektekkel, illetve más kreatív feladatokkal nagyon jól kivitelezhető.
Az egyetlen probléma talán az idő, vagyis annak
hiánya. Azonban, ha belegondolunk, akkor sokkal
jobb több időt fektetni egy maradandó és végső
soron hasznos dologba, mint néhány héttel később irrelevánssá váló dolgokra pazarolni.
Az Árpádban jónéhány tanártól nem idegen a
kreativitás és a mentalitás fejlesztése. Ők tényleg
komolyan veszik, rászánják az időt, az energiát,
és nem sajnálják a türelmet sem, ha arról van szó,
hogy a diák magáévá is tegye azt, amit nap mint
nap hall tőlük. Ez mindenképp értékelendő, mert
igazából ez az, ami megkülönbözteti az oktatást
információk tömkelegének továbbadásától.
Picciano Alisia (11.b)

Mémgyár

2021
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A 11.b osztály feladata az volt, hogy idei vagy korábbi irodalmi tanulmányaikhoz vagy olvasmányélményeikhez kapcsolódóan gyártsanak mémeket. Íme egy válogatás a mémgyár terméséből.

Bánó Bulcsú

Keresztély-Farkas Benedek

válogatás

Fazekas Tamás

Pogány Balázs

Tóth Benkő

11

beszámoló
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Ifjú tehetségek

Szabó Ferenc (7.a) – az angol háziverseny győztese

– Mi motivált, hogy angolversenyre menjél?
– A Krúdy Általános Iskolából jövök, ott nagy
hangsúlyt fektetnek az angolra, és szeretem az
angolt, mióta elkezdtem tanulni. Úgyhogy úgy
gondoltam, kipróbálom a versenyt, megnézem,
hogy milyen szinten vagyok, ha másnak nem,
gyakorlásnak tökéletes, nincs mit veszteni.
– Sokat gyakoroltál rá?
– Az első két fordulóra viszonylag nem
sokat, a harmadikra, ahol beszélni
kellett, az angoltanár rendes volt, és
segített felkészülni,
tartott nekem még
pár online órát is.
Ezeken elmondta,
hogy mire számítsak, mi lesz benne, és hogy hogyan kell reagálni bizonyos szituációkban.
– Nehéznek érezted?
– Nem nehéznek éreztem, hanem rövidnek,
meglepően. Túl rövid volt, egyszerűen annyi
minden volt a fejemben, azt éreztem, hogy nem
tudtam elmondani semmit.
– Hogyan és mikor tudtad meg, hogy első
helyezett lettél?
– Az eredmény igazából szerdán derült ki, kedd
este a Tanárnő írt egy e-mailt a szüleimnek, akik
szerda reggel olvasták, illetve angol órán hangzott el még, hogy első lettem.

– Hányan jelentkeztek?
– Ez egy iskolai verseny volt, körülbelül 150 versenyző volt, és a hetedikesek közül én lettem az
első.
– Akkor ezek szerint mondhatjuk, hogy az évfolyamod legjobb angolosa vagy?
– Ezek szerint, legalábbis. Ezt mutatja a verseny,
de még mindig rengeteg jó angolos van a hetedik évfolyamban, szóval szerintem szoros volt
a verseny.
– Milyen érzések voltak benned, amikor megtudtad, hogy első lettél?
– Nagyon örültem neki, és ez egy magabiztos
löketet adott, éreztem, hogy jó angolos vagyok,
rengeteget tanultam a felkészüléskor is, és ez
kifizetődött, szóval nagyon boldog voltam.
– Mióta tanulsz angolul?
– Első osztály óta tanulok angolt úgy, hogy komolyabban, óvodában csak egy nagyon keveset
tanultunk, egy-egy angol versnél többet nem.
– Miért kezdted el tanulni ezt a nyelvet?
– Egyrészt szeretem az angolt. Másrészt úgyis
meg kell tanulni egy idegen nyelvet, és az angol az a nyelv, amit rengetegen beszélnek, mivel világnyelv. Bárhol hasznos lehet, hogy tudok
beszélni angolul.
– Voltál már ilyen jellegű angolversenyen?
– Nem, ez volt az első háziversenyem. Remélem,
jövőre is lesz, és indulhatok is rajta.
Noi

Akikre büszkék vagyunk

(folytatás az előző számból)
TERMÉSZETTUDOMÁNY: Izsák Gyula komplex természettudományi verseny 6. helyezett és
a programozás kategória különdíjasa Varga Péter,
12. helyezett Peőcz Richárd (11.b). Felkészítő tanárok: Besnyőné Titter Beáta, Kürtösi Balázs, Sztojcsevné Fekete Mária, dr. Vajda István és Vargáné
Szukics Sarolta.
TESTNEVELÉS, SPORT: Az U15 vízilabda Európa-bajnokságon győztes magyar válogatott
tagja volt Szépfalvi Gergely (10.b). A junior (U19)
kézilabda Európa-bajnokságon győztes magyar
válogatott tagja volt Tóth Nikolett (12.b). U23
kajak-kenu Európa-bajnokság kenu egyes 6.
helyezett, felnőtt kajak-kenu maratoni világbaj-
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nokság kenu egyes 9. helyezett Horváth Márton
(12.b). Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF)
4×100-as női gyorsváltó 3. helyezett Tankó Beatrix
(9.b). Serdülő úszóbajnokság 200 méteres gyorsúszás 1. helyezett, 100 és 400 méteres gyorsúszás
3. helyezett Csicsáky Péter (10.a). Ifjúsági triatlon
bajnokság csapatban 2., váltóban 4., egyéniben 7.
helyezett, ifjúsági aquatlon bajnokság csapatban
2. helyezett Illés Gergő (10.a).
TÖRTÉNELEM: Kosáry Domokos történelemverseny 12. helyezett Szentkuti András (7.a), 19.
helyezett Vankó Dániel (8.c). Felkészítő tanárok:
Csóri Bianka tanárjelölt, Kovácsik Antal, dr. Szendi
Emma.

Nagykórus

(legalsó sor) Kúnné Kocsis
Erzsébet (karvezető), Bendzsa
Zsófia, Horváth Natália, Maricza
Hanna, Terényi Sára, Schleier
Anna, Szebenyi Katalin; (2. sor)
Fazakas Luca, Menges Anna, Sax
Anna, Mravinac Anna, Szél Zsófia,
Kovács Lujza; (3. sor) Szabó
Csenge, Fábián Dóra, Komm
Sára, Várady Míra, Takács Emese,
Radnai Réka, Deutsch Petra;
(4. sor) Robert Amelie, Lepenye
Angyalka, Kovács Róza, Veress
Viktória, Veress Vivien, Sipos
Petra; (5. sor) Sándor Anna,
Csináth Nóra, Zilahy Lilla, Ádám
Dóra, Zsámbokréty Zsófia,
Hartmann Botond; (6. sor) Bódi
Dávid, Kelemen Viktor, Mikusik
Bertalan, Csizmadia Dávid,
Kerkuska Máté, Mravinac Bálint;
(legfelső sor) Wang Kehan Ricsi,
Wernsdörfer Albert, Fodor
Ágoston, Terényi Gergely, Kovács
Marcell, Boér Zoltán.

interjú
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Sportos beszélgetés

Ismerjétek meg Hilbert Petrát és Kiss Lilient, a
11.d osztály két kiválóságát. Petra kötélugrással foglalkozik, Lilien pedig kajakozik.
– Hogyan kerültetek a saját sportágatok közelébe?
(Petra) – A kötélugrást a nővérem által ismertem meg,
szurkolni jártam a versenyeire. Később kaptam egy kötelet, és azzal ugráltam otthon. Ezt csináltam egészen
első osztályos koromig,
amikor pedig elmehettem
az első igazi edzésre. Ott
teljesen belehabarodtam a
sportba, azóta nincs megállás.
(Lilien) – 7 éves korom óta versenyszerűen sportolok. Hat évig úsztam, ami jó alapokat adott
ahhoz, hogy elkezdjem a kajakozást. Apukám
támogatása nélkül talán nem is tudtam volna ezt
megvalósítani.

– Milyen nehézségek voltak a sportpályafutásotok során?
– 2016-ban az első nemzetközi versenyünkre
készültünk, és elég jó esélyeim voltak. Gyorsan
fejlődtem, és az edzéseken sorra döntöttem az
egyéni rekordjaimat, de három héttel a világbajnokság előtt megsérültem. Fájdalmas volt, mert
az egyéni versenyszámaimban és csapatban
sem tudtam jól teljesíteni. A másik nehézség tavaly ért, amikor szétesett a csapatunk. Most az
egyesület többi tagjával edzek, akik kisebbek
nálam, de ebben a helyzetben is meg lehet találni a pozitívumokat, például átadhatom nekik
a tudásomat.
– Voltak nagyon nehéz idők, és több sérülésem
is volt az évek alatt, de ezeket sikerült átvészelnem. Lelkileg is értek megterhelő időszakok,
mint amikor egy évre apukám edzett. Ez egyben
előny és feldolgozandó hátrány is volt.
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– Volt olyan pillanat, amikor szerettétek volna
abbahagyni?
– Nem, ez még sosem fordult meg a fejemben.
A versenysporttól való visszavonuláson elgondolkodtam a karantén alatt, de arra jutottam,
hogy inkább a jövő évre tűzök ki nagy célokat.
A céljaim eléréséhez pedig az idei év tökéletes
alapozás lesz.

– Szerintem minden magas szintű sportolónál
eljön egy nehéz időszak. Sérülés vagy motiváció
hiánya lehet, ami akadályozza a folytatást. Aki
ezeket az időszakokat átvészeli és feláll, azokból
lesznek a jó sportolók. Nem szabad feladni, ha
már egyszer kitűztél egy célt. Egyszer nekem is
volt egy ilyen pillanatom, amikor a legjobb barátnőm, az edzéstársam abbahagyta.

– Hány edzés van a héten, és hogy tudjátok
összeegyeztetni az iskolával?
– A vírus kezdetéig heti 5 volt (versenyszezonban 6, nyáron 10), jelenleg azonban 3 edzésünk
van, mivel a régi termünkbe nem mehetünk a
korlátozások miatt. Az évek során „belenőttem”
abba, hogy össze tudjam egyeztetni az edzéseket a tanulással. Az edzések időkorlátokat szabnak nekem, így „rá vagyok kényszerítve” arra,
hogy megtanuljam az anyagot.

egyedül edzenünk. Eljártam pár lánnyal evezni
a Dunára, de nem olyan volt, mintha edzésen
egy edzővel lettünk volna. Verseny nélkül, motiváció hiányában nagyon nehéz helyzetem
volt, és nehezen vettem rá magam, hogy elmenjek egyedül futni, vagy kondizzak otthon. A
mostani időszakban szerencsére az UTE telepe
nyitva van, így mindennap tudok edzésre járni,
és teljesen a sportra fókuszálni.
– Most mire készültök?
– Jelenleg az a legfontosabb, hogy tudjunk
edzeni. A 2021-es versenyek még szervezés
alatt állnak, és a 2020-as világbajnokságot idén
nyáron, online formában tervezik megtartani. A
VB-re még nincsen biztos helyem, egyelőre a válogatón a negyedik helyen állok.
– Ha a vírus nem fog beleszólni, akkor a májusi
válogatókra, ahonnan ki lehet jutni nemzetközi
versenyekre, és az augusztusi országos bajnokságra.
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– Sok sikert és kitartást kívánok nektek!
Csernus Magdolna

Fortocska (форточка) – ablakocska

interjú

– Az edzések száma időszakoktól is függ, nyáron
minden nap 2, iskola alatt heti 9-10 edzésünk
van. Reggelente 6-tól 8-ig edzünk, délután 2-3
órát is a telepen vagyunk, szombatonként is.
Ilyen szinten az ember már megtanulja beosztani az idejét. El kell tudni dönteni, hogy mi az, ami
igazán fontos, és abba energiát kell fektetni. Az
idő a legnagyobb ellenfelünk.
– Hogyan éltétek meg a karantén alatti edzéseket, illetve annak a hiányát?
– Szörnyen. A márciusi
karantén ideje alatt kön�nyebben birkóztam meg
az edzések hiányával, mint
mostanában. Kertes házban lakunk, így majdnem
minden nap ki tudtam
menni, és meg tudtam
tartani a saját edzéseimet.
Május végén elkezdődtek a közös szabadtéri
edzések, ahol futottunk és erősítettünk. Nyáron
elmaradt a VB, az edzések száma is csökkent.
Szeptembertől újra a szokásos módon tudtunk
készülni a novemberi csapatbajnokságra, amit
sajnos később töröltek. Számomra a legnehezebb kihívást a motivációm elvesztése okozta,
de a versenyek gondolata tartotta bennem a
lelket.
– Márciustól nyár közepéig nem voltak edzéseink. Nagyon nehéz volt ez az idő. Otthon kellett

Tatjána Napja

Tatjána Napja (Татьянин День), január 25-e, Oroszországban az egyetemista diákság ünnepe (день
студента), Jelizaveta Petrovna cárnő ugyanis
1755-ben éppen ezen a napon írta alá az első
oroszországi egyetem, mai nevén a Moszkvai
Állami Egyetem (МГУ) alapításáról szóló uralkodói rendeletet. Szent Tatiana római vértanú s az
egykori és mostani Tatjánák névnapja így vált a
diákok ünnepévé Oroszországban. A későbbi
évek során Szent Tatiana tiszteletére az egyetem

egyik szárnyában kápolnát is építettek, és Tatiana vértanút a diákság védőszentjévé nyilvánították.
A jeles nap bővelkedett vidámságban: együtt
mulatozott ilyenkor professzor és diák, eminens
és bukdácsoló tanuló, akinek utó- és halasztott
vizsgáit oroszul hvosztnak (хвост) nevezik a diáknyelvben. (A szó jelentését bárki felkutathatja. Vigyázat! Az elektronikus szótárak nem feltétlenül
ismerik a szó ideillő jelentését.)
2005-ben hivatalos ünneppé nyilvánították január 25-ét. Tudományos konferenciák, gálaműsorok, díjátadók, koncertek, öregdiák-találkozók
szerepelnek az egyetemek programkínálatában,
de nem maradhat el a гулянка, вечеринка, тусовка
(buli, összejövetel, parti) sem az egyetemi klubok, kollégiumok környékén.
Lienhardt Krisztina
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Tudod, hogy mi az a doodle?
A világszerte népszerű a “doodle” rajz stílus, ami az ösztönszerű spontán
alkotáshoz áll a legközelebb, bár vannak szabályszerűségei, rendkívül laza, bohém és szabad.
A 10. évfolyam diákjai saját firkákkal mutatták meg, ami épp az eszükbe jutott. A rajzok
különböző elemek és minták kombinációjából állnak össze részletgazdag harmonikus
egésszé. Összetett, különleges képek hozhatók létre ezzel a technikával, és önmagukban, fekete-fehérben is dekoratívak. Csak egy filctoll kell, és életre kelnek a kis szörnyek,
vicces lények.
Érdemes kísérletezgetni azzal, hogy milyen motívumok jönnek ki belőlünk spontán. Ha
(a lazán vehető) szabályok szerint szeretnénk firkálni, ismerjük meg a doodle-rajzokon
leggyakrabban feltűnő motívumokat!
Itt egy videó róla, de könnyen találhatunk más hasonló filctoll firkákat is az interneten.

Svarczné Micheller Erzsébet

Gere Gábor (10.b)
Várady Míra (10.b)

Mireider Ádám (10.a)

Kovács Lujza (10.b)
Pávó Zsófia (10.a)

Mireider Máté (10.a)

Schleier Anna (10.b)

Zilahy Lilla (10.c)
Borda Bendegúz (10.c)
Turán Viktória (10.c)

