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Mi a rákról írjak 3600 karaktert? Az érettségi jó lesz?
De tényleg. Nem történik semmi. Nézem a ked-
venc streamereimet itthon, de arról, gondolom, 
csak nem írhatok, hogy milyen taktikát tanultam 
GMHess-től a kedvenc játékomban, ugye? Vagy 
ha történik valami, azt is elnyomja a sok fölös-
leges információ, amivel tömöm magamat, és 
én sem tudom megmondani, hogy miért. Vár-
junk, a Word miért nem ismeri azt a szót, hogy 
„tömöm”? Aláhuzigálta nekem pirossal, engem 
meg zavar, hogy ránézek az eddig megírt pár so-
romra, és váá, irritál ez a piros. Amúgy az előző 
mondatban az „engem” szó germanizmusnak 
számít? Ha igen, akkor az jó jel, mert német 
érettségit írok pár héten belül.
Apropó, lehet, hogy a német érettségi jó téma 
lenne ide, nem? Pillanat, előtte még ránézek a 
telómra, hogy üzent-e nekem valaki. Jó, itt va-
gyok. 
Szóval május 7-én kiderül, hogy érett vagyok-e. 
Ez fura érzés. Mert az egész némettanulási pá-
lyafutásom is eléggé össze-visszára sikeredett. 
Mindig is tudtam valamennyire rizsázni német-
ből, de pontatlanul. És ezzel a hozzáállással nem 
igazán szerezhetek sok pontot. Na, a sztori úgy 
volt, hogy felkészültem a felvételire, és fölvettek 
ide, német tagozatra, és akkor bementem az 
órára, és kb. mindenki előrébb tartott nálam. 
Aztán voltak olyanok, hogy megtanultam az ak-
tuális nyelvtant a dolgozatra, aztán pedig halla-
ni se akartam róla. Aztán meg már nem mindig 
tanultam meg a nyelvtant, mer’ nem izgalmas, 
meg elvagyok én nélküle. Aztán most meg kide-
rült, hogy mégse vagyok el nélküle. Jókor jövök 
rá, hogy a jó érettségit az előző években kell 
megalapozni, mi? Szóval most rapidban meg-
próbáltam megtanulni a nyelvtant, és tréningel-
ni a nyelvhelyességemet. És azért fejlődtem, de 
kényelmesebb lett volna a lötyögősebb évek-
ben egy picit többet foglalkozni ilyenekkel. Na, 
de majd, ha eljön a nagy nap, akkor felkötöm 
az ünneplőt… Vajon a vizsgadrukk segíteni fog 
nekem vagy nem? Néha elgondolkodom, hogy 
mi a rák ez a ponthajhászás. Picit elszomorodom 
ilyenkor. De itt legalább van értelme, mert ösz-
tönöz, hogy jobban beszéljem a németet… Tét-

re megy a játék. Csak írásban… csak egyszer… 
Los, du schaffst das!1 De mit is akartam? Ja, írni 
még az érettségiről 3600 karaktert. Mi nekem az 
a 3600 karakter?? Mi nekem az a 3600 karakter!!
Egyszerűen fogalmam sincs, hogyan folytassam 
ezt a szöveget. Pedig már túlvagyok a leadási 
határidőn. Már megint. Az ötletek akkor jönnek, 
ha pl. ledőlök pár percre az ágyamra, és csak né-
zem a semmit. Most is ezt csinálom. Olvastam 
egy cikket, hogy az unalom elősegíti a kreativi-
tást. Rájöttem, hogy ez nálam pontosan így mű-
ködik. Az unalom és az ingerszegény környezet 
segít. Azta, ez rohadt nagy! Most rákerestem a 
dologra, találtam egy cikket a kutatásról, ahol 
egy kreatívan megoldandó feladat előtt unal-
mas, monoton dolgokat kellett csinálnia a ku-
tatásban részt vevők egyik felének, a másiknak 
meg nem. Azok voltak a kreatívabbak, akiket 
szándékosan untattak. Ez jóó! Én is ezt akarom. 
Régóta tervezem, hogy direkt untatom ma-
gam szabadidőmben, hogy kreatívabb legyek, 
de eddig mindig megfeledkeztem a dologról. 
Huuu, ez nagyon érdekes, most teszek is pár 
kört a szobámban. (Mindig akkor kezdek el sé-
tálgatni, ha nagyon izgalmas valami.) Na, most 
letesztelem a dolgot…
Monotónia, monotónia, monotónia, monotónia, 
monotónia, monotónia, monotónia, monotónia, 
monotónia, monotónia, monotónia, monotónia, 
monotónia, monotónia, monotónia, monotónia, 
monotónia, monotónia, monotónia, monotónia, 
monotónia, monotónia, monotónia, monotónia, 
monotónia, monotónia.
Erről jut eszembe, hogy volt egy író, aki írás előtt 
mindig száraz jogi szövegeket olvasott. 
Váá, ingerszegény környezet, jövööök! Most ki 
akarok pakolni szinte minden tárgyat a szobám-
ból. Csak a fehér falak kellenek, hogy a végte-
lenben lehessek.
Az is jó monotónia teszt, ha megpróbálom meg-
számolni kézzel, hogy összejött-e a 3600 karak-
ter?

Boér Zoltán (11.c)

1 Gyerünk, meg tudod csinálni!
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A hónap fotója
Kötelékrepülés

KI EZ?
A márciusi számunkban megjelent képünkön Tajtiné Váradi 
Emőke tanárnő gyermekkori fotóját láthattátok.

Hát ezen a képen ki lehet?

KÉP-MÁS
Az előző számunkban megjelent képünkön papírzsebkendők 
voltak láthatók.

Hát ez mi lehet?

fotó: Ilyés Margit (10.a)

A thaiföldi Phuket város repülőterének kifutópályájának eleje csupán méterekre található a Mai 
Khao Beachtől, így a pilótáknak ügyelniük kell, nehogy súrolják egy-egy magasabb strandoló 

fejét.
fotó: internet

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



Kérdezd másként
Számadó László tanár úr

– Hogyan került a Tanár úr az Árpád Gimná-
ziumba?

– A diploma megszerzé-
se után, 1986-ban Békás-
megyeren a Veres Péter 
Gimnáziumban kezdtem 
el tanítani. Izgalmas volt 
részt venni ebben az 
iskolateremtő munkában, 
ami Tiszavölgyi István 
nevéhez fűződik. Előtte ő 
az Árpádnak volt az igaz-
gatója. Az új, üres épü-
letből szép lassan iskola 

lett, 16 évig vezettem ott a munkaközösséget. 
Matematika tagozaton érettségiztem, ezért 
szerettem volna „specmaton” is tanítani. 2002-
ben Gyimesi igazgató úrral megállapodtunk, és 
átjöttem az Árpádba.
– Miért választotta a tanári pályát? Miért 
választotta a matematika szakot?
– Miskolcon a Földes Ferenc Gimnázium mate-
matika tagozatára jártam. Heti 10 matematikaó-
ra! Szinte hihetetlen, de akkor még hatnapos 
volt a munkahét, szombaton is mentünk iskolá-
ba. Nagyon jó volt a gimnáziumi matematika-
tanárunk! A matematika szeretete, és Szikszai 
tanár úr példája eredményezte, hogy tanár 
szakra mentem a József Attila Tudományegye-
temre. Akkor még nehezen tudtam elképzelni, 
hogy nyilvánosan megszólaljak. Nagyon gátlá-
sos voltam. Úgy gondoltam, hogy az egyete-
men tanulok egy csomó matematikát, és majd 
alakulnak a dolgok. Jól gondoltam! A további-
akban is találkoztam olyan tanárokkal, akik szak-
mai példaképeim lettek. Átvettem tőlük, ami 
tetszett, és hozzátettem a magam egyéniségét. 
Így „született meg” Számadó tanár úr!

– Ha nem a tanári pályát választotta volna, 
akkor mivel foglalkozna szívesen?
– Jól érzem magam, elképzelni sem tudom az 
életemet másként. Egy titkot azonban meg-
osztok az olvasókkal. Ha fiatal koromban nem 
lettem volna annyira gátlásos, ha el tudtam 
volna képzelni a nyilvános szereplést, akkor 
lehet, hogy görögkatolikus pap lettem volna! A 
hagyomány alapján ők családosak, és a felada-
taik között ott van a tanítás is. A katolikusságon 
belül a bizánci szertartások nagyon gazdag dal-
lamkinccsel rendelkeznek, amit egy papnak illik 
magabiztosan tudni. Fiatalon ez elképzelhetet-
len volt számomra, így maradtam a matematika 
mellett.   
– Mit szeret szabadidejében csinálni?

– Nagyon kevés a sza-
badidőm. A kilencvenes 
években elkezdődött a 
tankönyvírói pályafutá-
som, és ez azóta is tart. 
Már 73 könyv szerzője 
vagyok. Ez akkor is sok, 
ha egy-egy könyv elké-
szítésén többen dolgo-
zunk. Az iskolai teendők 
mellett éjszaka, hétvé-
gén és a szünetekben 
tudok ezekkel foglal-

kozni. Általában 4-kor kelek, futás és edzés 
(mert egészség nélkül nem menne a munka), 
aztán jöhetnek a napi teendők. Nehezen vise-
lem a tétlenséget, és csak olyan dolgokkal 
foglalkozom, amit szeretek. A szabadidőmben 
tankönyvet írok, továbbképzésekre állítok össze 
előadásokat, új feladatokat készítek. 15 éven 
át voltam bizottsági tag a KöMaL-ban és az 
Abacusban. Ez havonta nagyon sok versenyfel-
adat kitalálását jelentette. Egyetemisták iskolai 
gyakorlatát vezetem, mentortanár vagyok. 
Szeretek a fiatalokkal együtt dolgozni. Gedeon 
Veronika tanárnővel már 9 tankönyvet írtunk, és 
most is kaptunk egy felkérést az OH Tankönyv-
fejlesztési Osztályától. És persze a Cirkusz! A 
Fővárosi Nagycirkusz előadásaihoz kapcsolódó 
rendhagyó óráimra az ország minden részéből 
nagyon-nagyon sok osztály érkezett már.
– Hogyan került a cirkuszhoz?
– Gyermekkorom óta szeretek zsonglőrköd-
ni, mert felfrissít és pihentet. Ennek ma már 
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nagy a szakirodalma. Ezt az élményt a tanítvá-
nyaimmal is meg akartam osztani. Rengeteg 
zsonglőrkelléket vásároltam. A labdák, karikák, 
buzogányok, pörgethető tányérok megtalálha-
tók az A02-es teremben. Ha valakinek lankad 
a figyelme az órámon, akkor zsonglőrködhet 
pár percet. Ezt látva az egyik gimnáziumi osz-
tálytársam bemutatott a Fővárosi Nagycirkusz 
igazgatójának. Fekete Péter a cirkuszt, én a 
matematikát népszerűsítem. Úgy gondoltuk, 
hogy a kettő együtt erősíti egymást. Ennek 
eredményeként ma már cirkuszpedagógiáról 
beszélhetünk! Nem tudok róla, hogy korábban 
bárhol a világon cirkuszi matekórák lettek volna. 
A tapasztalatokról hazai konferenciákon tartot-
tam előadásokat, Fekete Péter pedig a nem-
zetközi cirkuszvilág számára osztotta meg, hogy 
hazánkban milyen utakon jár a cirkuszművészet 
megújítása. Most ő államtitkárként az új cirkusz 
felépítéséért felelős miniszteri biztos. Fantasz-
tikus lenne, ha az új cirkuszban is tarthatnék 
órákat!

– Van háziállata?
– Véleményem szerint állatkínzás az, ha reggel 
és délután csak 10-10 percre szeretjük a házi 
kedvencünket. Az állatok folyamatos törődést, 
figyelmet igényelnek. A cirkuszban láttam, 
hogy munkatársként dolgoznak az állatokkal. 
Lényegében egész nap együtt vannak velük. 
Nagyon furcsa, hogy a magukat állatvédőknek 
tartók célpontja mégis ez a munkatársi kap-
csolat. Szerintem inkább a lakásokban órákon 
át egyedül hagyott több százezer állat jogaiért 
kellene küzdeniük. És a drogkereső, a vakve-
zető, a mentésben résztvevő kutyák kiképzését 
is tekinthetnék kínzásnak. Nekem nincs háziál-
latom. Nincs annyi időm, hogy az igényüknek 
megfelelően tudjak velük foglalkozni. Mindenki 
döntsön belátása szerint, és ne dőljön be senki 
a látványos hecckampányoknak, ahol azt pró-
bálják elhitetni, hogy minden cirkuszos állatkín-
zó. Minden éremnek (minimum) két oldala van.

– Milyen filmeket és sorozatokat szeret 
nézni?
– Szemfényvesztők! A sorozatok közül most 
a Mentalista a kedvencem. Rövid epizódok-
ból áll, és jó edzés arra, hogy a lényegtelen-
nek tűnő dolgok is fontosak lehetnek.
– Ha lehetne egy szuperereje, mi lenne az?
– Nem szeretnék ilyet! Olykor nagyon bosszan-
tó, de mégis jó, hogy nem tudok mindent meg-
oldani. Ilyenkor megkereshetem azokat, akik 
segíteni tudnak. Nincsenek sokan, de nagyon 
jó, hogy vannak!
– Van valamilyen hobbija a Tanár úrnak?
– Sörös címkéket gyűjtök. Az albumjaimba kizá-
rólag olyanok kerülhetnek, amelyeket én ittam 
meg. A hátlapjukra ráírom a dátumot, és pár 
mondatban az akkor történt eseményt. Vagyis 
ez a gyűjtemény egy napló. Ennek az interjúnak 
a megjelenését is megörökítem egy címkén!

– Ha egy lakatlan szigetre kerülne, és három 
tárgyat magával vihetne, mi lenne az a 
három tárgy?
– Nekem egy is elég: egy olyan közlekedési esz-
köz, amivel nagyon gyorsan vissza tudok jönni!
– Pénztől függetlenül melyik országba utaz-
na el?
– Nem szeretek utazni. A számomra fontos 
emberekre szeretek időt szentelni. Ehhez pedig 
elegendő leülni egy asztalhoz, és jókat enni, 
inni és beszélgetni.
– Ha lenne egy klónja, hogyan tudatná a 
diákjaival, hogy Ön az igazi?
– Egy klón képtelen lenne minden megíratott 
dolgozatot a következő órára kijavítani. Így elég 
gyorsan lebukna!

Nagy Dorina, Tóth Lea (10.a)
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Fortocska (форточка) – ablakocska
Kaszparov kontra Polgár

Garri Kimovics Kaszparov örmény származású 
szovjet-orosz sakkozó az egyik legismertebb 
sakknagymester a világon. Az eredményei ma-
gukért beszélnek: máig a legfiatalabban érte el 
és tizenöt éven keresztül (1985-2000) viselte a 
sakkvilágbajnoki címet, tizenegyszer ítélték neki 
a sakk Oscar-díjat, több sakkolimpiai bajnoki cí-
met is szerzett, és még sorolhatnám.

1994-ben a linaresi nemzetközi tornán került sor 
a sakk-Góliát és az akkor csupán tizenhét éves 
Polgár Judit első játszmájára. Arra a játszmára, 
amelyet Kaszparov hat évvel korábban még 
„szinte lehetetlennek” nyilvánított, mondván: 

„a nők nem bírnák a mentális küzdelemnek ezt 
a magasabb fokát”. Ahogyan ez a megnyilvá-
nulás is mutatja, akkoriban erős hímsovinizmus 
jellemezte a sakkot.
Ebben a nemek közti versengés által hevített 
hangulatban csapott össze Polgár és Kasz-
parov. Ahogyan arra számítani lehetett, az orosz 
világbajnok lassan kijátszotta a fiatal tehetsé-
get, és nyerő pozícióba került. A harmincha-
todik lépésénél azonban hibát vétett a favorit. 
Elvesztette volna a huszárját, ezért gyorsan át-
helyezte azt egy másik mezőre. A sakk szabályai 
szerint azonban a letett bábu marad, és mivel 
Kaszparov egy pillanatra elengedte a huszárját, 
mielőtt korrigált volna, el kellett volna veszíte-
nie a partit. Ám a bíró nem tett semmit, és vé-
gül az orosz nyert.
Tizenegy vereség és négy döntetlen után, 2002-
ben Moszkvában Polgár Judit végül győzedel-
meskedni tudott régi riválisa felett (a kép ezen 
a játszmán készült). Időközben pedig Kaszparov 
véleménye is lassan megváltozott női kollegái-
ról, és elismerte a tehetségüket.

Forgács Bálint (12.d)

Karanténgaléria
A (jelenlegi) 11.d osztály azt a szorgalmi feladatot kapta a tavaly tavaszi karantén, digitális taní-

tás ideje alatt magyarórán, hogy készítsenek ismert képzőművészeti alkotásokról parafrázist.

Az eredeti művek alkotója, címe, valamint a 
parafrázisok készítői:
1. Gustave Courbet: Önarckép (Hilbert Petra)
2. Leonardo da Vinci: Az utolsó vacsora (Ács 
Angyalka, Barkó Bence, Berényi Dominik, 

Draxler Botond, Földi Dominik, Gál Dávid, 
Koltai Marcell, Könczöl Zsuzsa, Tallér Krisztina, 
Tallér Tamás)
3. Magritte: The Son of Man (Mlynarik Lilla)

1 2 3
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Condensed English

England
Hi, my name is Emma Balding. I’m half English 
and a student in class 7.a. I lived in England for 
two years and I’d like to share some interest-
ing experiences. I was six when we moved to 
England and so ended up in year two at pri-
mary school, which meant I had a little bit of 
catching up to do! In spite of the extra study-
ing, I really enjoyed my life there as we did so 
many exciting things!

Halloween: Halloween in England is a bigger 
celebration than here in Hungary. Its origins 
date back thousands of years to the pagan 
festival of Samhain, when the Celts believed 
the ghosts of their dead would revisit the mor-
tal world. Fortunately for us, we didn’t see 
any real ghosts, but we did join streets full of 
people dressed up in costumes and houses 
decorated in spooky ways. We knocked on 
neighbours’ doors saying “trick or treat” and 
sometimes the person answering the door 
would jump out and scare us. Walking from 
door to door, for 3 or 4 hours, we arrived home 
with sacks full of sweets! 

,,Kingston parakeets”: There is a large popu-
lation of parakeets in Kingston upon Thames. 
Parakeets are not native to England, but are 
thought to have been bred from birds that 
originated from Africa and escaped from cap-
tivity. We used to hang bird feeders in the back 
garden and quietly watch as the colourful birds 
fed their faces!

Red Nose Day: It’s one 
of the biggest fund-
raiser events. Red Nose 
Day is a campaign with 
the mission to end child 
poverty by funding pro-
grams that keep chil-
dren safe, healthy, and 
educated. So in school 
we had to dress up in 
red and raise money.
World Book Day: I 
really enjoyed World 

Book Day, because we got to dress up as our 
favourite book character, mine was Willy Won-
ka from Charlie and the chocolate factory by 
Roald Dahl.

Cubs: I was really happy when I could join the 
1st Kingston Hill Scout Group. We took part 
in lots of interesting physical and intellectual 
events and competitions such as football, 
painting, plate decorating, gardening and 
quizzes. Once we even went marching around 
Kingston with other scout groups holding 
enormous flags. I enjoyed being a cub a lot, I 
think I miss that the most of all.

Balding Emma (7.a)
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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
„A földrajzórák Trianonja bekövetkezik: elcsatolják a földrajz óráinkat.” (dr. Nánay Mihály)
„Teljesen szűz függvénytábla kell az érettségire, egy firkálás sem lehet benne.” (Meszlényiné 
Róka Ágnes)
Diák: „Pismány tetszene a Tanárnőnek, az olyan sznob környék.” Tanár (másnap): „Utánanéztem 
a sznob szó jelentésének, és kikérem magamnak. Arisztokratikus, az vagyok.” (Kőváriné dr. Fülöp 
Katalin)
„Van a tényfeltáró riporter, mint külön állatfaj.” (Svarczné Micheller Erzsébet)
„Akkor még megmutatom a hatványozást Python-ban, például legyen kettő az ötödiken, mert 
azt fejből tudom, hogy 35.” (Gedeon Veronika)
„A lónak is négy lába van… oszt mégsem asztal” (Számadó László)
„Hadd használjuk ezt a régit, ezt úgy szeretem!” (felakaszt egy rongyos térképet, ami majd’ 
szétesik) „Ez öregebb, mint én vagyok.” (Sziliné Dienes Irén)
„A szemeden lehet látni, hogy elmentek hazulról.” (Gärtner István)
„Ha ellátogatsz az Árpád Gimnázium mellékhelyiségébe, és megnézed a vécékagylót, mielőtt 
becses testrészedet ráhelyeznéd, akkor látni fogod, hogy Alföldi gyártmány. Zsolnay WC – én 
csak azon vagyok hajlandó nyugtatni nemesebbik felemet.” (dr. Nánay Mihály)
„A Corvinuson belül mindegy, hogy hova mész, de azért ne könyvtár és büfé szakra.” (Meszlé-
nyiné Róka Ágnes)
„Mondjuk elmegyek sportolni. Nem, ez rám nem igaz, mert egy lusta dög vagyok.” (Kőváriné 
dr. Fülöp Katalin)
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Culture chez nous – Kultúra itthon nálunk
Tableaux parisiens – Párizsi tablók

III. Napóleon tizennyolc éves regnálása alatt Párizs 
a modernizáció útjára lépett. Ekkor alakították ki a 
várost mai napig jellemző kör- és sugárutas rend-
szert, az utcákat már gázlámpák világították be, 
valamint számos impozáns épületet húztak fel, 
többek között a Garnier Operaházat vagy Gard du 
Nord pályaudvart. 

A sebesen változó városképnek Charles Baudel-
aire egy teljes ciklust szánt Párizsi tablók címmel A 
romlás virágaiban. A költő, akinek idén születésé-
nek bicentenáriumát ünnepeljük, Victor Hugonak 
címezte a ciklus vezérversét, A hattyút (nem vélet-
lenül, hisz Hugo nem nézte jó szemmel a III. Na-
póleon alatt végbemenő változásokat). A megújult 
Carroussel téren járva fogalmazza meg a lírai én, 
hogy „A vén Párizs oda! – (hajh, változik a város, És 
oly gyorsan, ahogy halandók szíve sem!)”. A régi 
korok, így a költő megédesített múltképét és ér-
zésvilágát maga a hattyú szimbolizálja. Úgy látszik, 
Párizsban az albatroszok hattyúvá változnak…
Mivel a szemlélődő lírai én többletjelentéssel ru-
házza fel a gyorsan változó külvilágot, mely így 
gyakran érzéseket fejez ki, ezek a versek talán a 
legalkalmasabbak arra, hogy Baudelaire-t igazán 
megismerhessük. Ennek a nagyszerű költőnek 200. 
születésnapja alkalmából buzdítanék mindenkit, 
hogy olvassa bátran ezeket a költeményeket, hátha 
Párizs falai a mi szívünkhöz is szólnak.

Paták Balázs (11.c)
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Viccek
Egy család új hűtőszekrényt vett. A régit kitették 
a ház elé, és ráírták: „Akinek kell, ingyen elviheti.”
A kiselejtezett hűtő még három nap múlva is 
ott állt, senki rá sem nézett. A férj ekkor gondolt 
egyet, és kicserélte rajta a feliratot: „Eladó 20 000 
forintért.”
Még aznap éjjel ellopták.

Idézetek iskolai dolgozatokból I.
Zrínyi Miklóst a bécsi kamara által feltüzelt vadkan 
ölte meg.
Petőfi egy szegény cselédlány és a magyar nép 
fia.
Petőfi úgy rohant a csatába, hogy jobb kezében a 
vers, bal kezében pedig a kard volt
Kölcsey 1815 januárjától 1816 tavaszáig nem írt 
verset. Ebből az időszakból 3 verse maradt ránk.
Zrínyinek csak fél szeme volt, ám ez nagyon zavar-
ta a csatákban.
A katonák életüket és halálukat kockáztatták.
A hős holtan esett össze. Nagyon sajnálta, de ak-
kor már nem volt mit tenni.
A víz oxigénből és folyadékból áll.
A mocsári vész 1526-ban volt.
A Szent Jobb István király bal keze.
Janus Pannonius 15 éves korában elterjedt Euró-
pában.
Szemünk közepén van egy nyílás, amely minden-
kinek fekete, mivel a fejünk belül sötét.
A gesztenyesütögető néni kiáll a sarokra, és oda-
csalogatja az embereket a szagával.
Sok régi kőzetben megtalálhatóak az őskori halak 
lábnyomai.

Döbrögi a harmadik levonásban két púppal gya-
rapodik.
Kanada területe egyenlő Európa lakosságával.
Toldi a csónak felé indult, mikor a cseh vitéz elő-
vette a kardját, és majdnem lelőtte Toldi Miklóst, 
ő azonban észrevette a fondorlatos tervet.
Szulimánt a szigeti ostromnál megölték, ezért 
egyelőre felhagyott azzal a szándékával, hogy 
Magyarországot meghódítsa.

Nyelvi sarok
“Can you operate a typewriter?”
“Yes, sir, I use the Biblical system.”
“I never heard of that.”
“Seek and ye shall find.”



Diák legyen a talpán
Igazságos az, hogy a diák nem dönthet?

Azon túlmenően, hogy „Az élet nem igazságos, 
nyeld le”, miért nem dönthetjük el mi, diákok, de 
még csak nem is szólhatunk bele abba, amit és 
ahogyan tanulunk? Ez megy tizenkét éven át, az-
tán hirtelen minden felelősség ránk hárul, anélkül, 
hogy tudnánk, merre, hogyan. 

Igen, jó, ha hálásak vagyunk azért, hogy egyáltalán 
megadatik ez nekünk, de ez nem jelenti azt, hogy 
át kell esni a ló túloldalára. Ha van egy ceruzánk és 
egy papírunk, akkor már van lehetőségünk arra, 
hogy rajzoljunk. De ha megmondják nekünk, hogy 
piros kiskocsit rajzoljunk, akkor még, ha meg is van 
az eszköz, nem mi döntünk arról, hogy mit csinál-
junk vele. Olyan, mintha már nem is lenne tényle-
ges lehetőségünk. 
Sokszor az alapműveltség megteremtésével indo-
kolják az egészet, de miért kell tudnunk olyan dol-
gokat, amelyek nem is érdekelnek? Érthető, hogy 
van olyan dolog, aminek tudása már nélkülözhetet-
len a mai társadalomban, de ez töredéke az egész-
nek. Ráadásul a gyakorlati dolgok majdhogynem 
teljesen kimaradnak. Egyáltalán mit jelent az, hogy 
alapműveltség, és ki határozza meg, hogy ez mit 
takar? Azért kell minél többet tudnunk, hogy aztán 
ne szégyenüljünk meg mások előtt a tudatlansá-
gunkkal? 
Annyira el vagyunk foglalva azzal, hogy másoknak 
megfeleljünk, hogy nem érünk rá magunkkal fog-
lalkozni. Ha pedig mégsem így van, akkor azt nem 
fogják szó nélkül hagyni. Szokták mondani, hogy a 
meccset gólra játsszák, de milyen cél az, hogy ötöst 
kapjunk? Hol vannak a valódi célok? Legfeljebb a 
szabadidőben valósulhatnak meg, de azt is úgy kell 
beosztani. 
Gyakran említett „negatívumai” a szabad tanulás-
nak, hogy a diák nem tudja magának beosztani az 
idejét, nem tudja, mi a jó neki, mert még zöldfülű, 
és egyébként sincs motivációja vagy kedve ahhoz, 
hogy bármit is csináljon. Ha rá bíznánk, akkor elron-
taná az egész jövőjét. Pedig valójában senki sem 

tudhatja jobban a diáknál, hogy mi a legjobb neki, 
de mégis akadályozott abban, hogy ezt megtalál-
ja. A motivációja és a kedve hozzá pedig úgy vész 
el, ahogy fokozatosan rájön, hogy vagy rárajzolja 
a papírra azt, amit kell, vagy széttépi, de akkor lőt-
tek az egésznek. Olyan, mintha az egész rendszer 
lenézné a fiatalok önálló életvezetési képességét, 
ugyanakkor elvárná tőlük, hogy megadott keretek 
között, és értelmetlen „eredményeket” kergetve, 
a lehető legjobbat hozzák ki magukból. Akár egy 
paradoxon is lehetne. 

Közgazdasági szempontból nézve, egy demok-
ráciában mindenkinek jó, ha az állampolgárok 
minél többet megtanulnak, minél világosabban 
gondolkoznak. De valójában ez szabad tanulással 
is elérhető, ráadásul az az egyén szempontjából is 
kedvező lenne. 
Már számtalan helyen és különféle keretek között 
létezik a szabad tanulás, és igazából lehetséges 
lenne az állami közoktatásban is bevezetni. Leg-
egyszerűbb elképzelni egy egyetemhez hasonló 
oktatási formát, kreditpontokkal, bizonyos elvárá-
sokkal, de olyan mértékben, hogy az ne korlátozza 
az egyén fejlődését. Az egyetemtől viszont annyi-
ban különbözne, hogy nem lenne kijelölve egy bi-
zonyos szakirány, hanem ugyanazok a középiskolai 
tantárgyak meglennének, csak nagyrészt választha-
tóan. A korral való fejlődés jegyében pedig szám-
talan másik tantárgyat be lehetne iktatni, illetve ma-
guk a diákok is kitalálhatnának egy bizonyos témát, 
amiben tájékozódni szeretnének. 
Minden forrás és eszköz megvan hozzá. Való igaz, 
hogy nem menne csettintésre, de végeredmény-
ben talán igazán kijelenthetnénk, hogy az iskola a 
második otthonunk.

Picciano Alisia (11.b)
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Tanár legyen a talpán

Korog-e a gyomor?
A februári számban egy kiváló cikk szerepelt 
„Diák legyen a talpán” címmel, mely nagyon 
izgalmas és lényeglátó megállapításokat tett 
(aki nem tette volna, gyorsan olvassa el, a hon-
lapon most is elérhető). Ezek indítottak arra, 
hogy magam is klaviatúrát ragadjak.
Minthogy én sem tudtam volna jobban meg-
fogalmazni azt a problémát, ami a jelenléti 
oktatás eltűnésével keletkezett, hadd idézzem 
a cikket: „Tulajdonképpen minden eltűnt a 
tananyagon, […] kívül. Semmi társasági élet, 
hangulat, csak monoton, szürke napok […]. 
Hiányzik […] a tanár jelenléte és «személyes 
noszogatása».” Ezt én is tökéletesen érzem a 
mindennapi oktatási helyzetekben. Ezzel kap-
csolatban jegyzi meg a cikk, hogy „A tananyag 
és a feladatok sokszor nem elég érdekesek 
ahhoz, hogy maguktól motiválják a diákokat a 
tanulásra […] Kicsit olyan, mint az étel. Lehet, 
hogy a hozzávalók kiváló minőségűek, és a re-
cept is tökéletes. Ellenben, ha a szakács rosz-
szul készíti el, akkor az egésznek lőttek.”

Ez a gondolat ütött szöget a fejembe. Magam 
is úgy vélem, hogy ha „rókát akarsz fogni, légy 
okosabb a rókánál”, azaz járjunk túl annyira 
a tanítványaink eszén, hogy annak ellenére, 
hogy ők nem motiváltak egy feladatra, mi 
mégis motiváljuk őket. Mégis előfordul, hogy 
ez sem működik. Mindannyian törekszünk arra, 
hogy érdekes legyen a tananyag, gusztusos a 
tálalás, és finom az étel. Mégsem fogjuk tud-

ni soha fölvenni a versenyt, ha éppenséggel 
egy „Michelin-csillagos streamingszolgáltató 
étterem” van a szomszédban. Készíthetek iga-
zán motiváló kvízjátékpecsenyét, projektfel-
adat-sültet, ízorgiát okozó rántott ppt-t, nem 
hiszem, hogy minden diák számára ínycsiklan-
dozóbb ebéd lesz ez, ha a szomszédban egy 
finom „Among us-burger” vagy „Netflix-piz-
za” illata gőzölög.
Ugyanakkor, ha tanítványaink pusztán ezekkel 
az említett ínyencségekkel táplálkoznak, köny-
nyen vitaminhiányosak lesznek, kimarad né-
hány nem feltétlenül finom, de annál egészsé-
gesebb táplálék (pl. topográfia-karalábéleves, 
vagy éppen fotoszintézis-spenót). Fiatalabb 
gyerekeknek éppen ezért az anyukájuk mond-
ja meg, hogy a spenótot is meg kell enni, míg 
a felnőttek pedig már önállóan is megtartják 
a megfelelő arányokat. Mindezek fényében 
nem véletlen, hogy az iskolákat nem távokta-
tásra találták fel, ugyanis lényegi elemük a kö-
rülmények, környezet nevelés érdekében való 
behatárolása. 
Visszatérve az étkezési hasonlathoz, az iskolá-
ban az osztálykirándulás-nyalánkságok mellett 
az egészséges fejlődés érdekében előfordul-
nak spenótos ebédek is (pl. Magyarország 
topográfiája dolgozat), amit természetesen az 
iskola mesterszakácsai igyekeznek megbolon-
dítani ezzel-azzal kedves kosztosaik számára, 
de a spenót akkor is spenót marad. Arról vi-
szont nem árt gondoskodni, hogy az amúgy 
gusztusosan elkészített és tálalt spenót mel-
lett ne legyen alternatíva egy burger, hiszen a 
nem is annyira éhes diák könnyen elcsábulhat. 
Mindemellett pedig fontos, hogy a diákok 
ne lakjanak jól ebéd előtt Instagram-chipsz-
szel vagy más digitális nasikkal, ugyanis akkor 
könnyebben válnak válogatóssá, és még a 
legfinomabb logaritmus-pecsenye is a tányér 
szélén köt ki, hisz mint tudjuk: az éhség a leg-
jobb szakács. Ez igaz az iskolai digitális oktatás 
konyhájára is. Az tehát már a kosztos diákjaink 
feladata, hogy az online éttermünkbe éhesen 
és ne teli hassal érkezzenek, a mi dolgunk pe-
dig az, hogy ízletesen elkészített, gusztusosan 
tálalt iskolai online menüvel várjuk őket.

dr. Nánay Mihály
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Ifjú tehetségek
Hegyi Botond (8.c) – zongorista

– Mióta zongorázol?
– Hatévesen kezdtem zongorázni, vagyis 8 és fél 
éve.
– Jársz különórákra? Ha igen, akkor mióta, és 
hova?
– A Kalász Művészeti Iskolába járok, H. Kürtösi 
Mónika növendéke vagyok, és idén fogok mű-
vészeti alapvizsgázni.
– Miért kezdtél el zongorázni?
– Hatéves voltam, amikor a kisebbik nővérem 
zongorázni kezdett, akkor vettük meg az első 
hangszerünket. Rögtön érdeklődni kezdtem 
iránta, és kíváncsisággal kerestem ki a különbö-
ző dallamokat. Szüleim jelezték a tanárnőnek, 
hogy jövőre engem is be szeretnének íratni hoz-
zá. Ő rögtön kíváncsi lett rám, így már a követke-
ző héten meghallgatott, és fel is vett.

– Melyik a kedvenc mű, amit játszottál, és 
melyik volt az, amit kevésbé szerettél?
– Kifejezett kedvencem nem volt, hiszen mindig 
az éppen aktuális darabjaimért rajongtam. Elő-
fordult, amikor 20. századit kellett játszanom, és 

volt közöttük, ami nem kimondottan volt a ked-
vencem.
– Melyik a legnehezebb mű, amit el tudsz ját-
szani?
– Mivel egyre nehezebb darabokat játszok, így 
folyamatosan fejlődök, anélkül, hogy ezt észre-
venném. Néha egy darab a közönség számára 
úgy hangzik, mintha borzasztóan nehéz lenne, 
viszont vannak olyanok is, amelyek nem olyan 
látványosak, de sokkal nagyobb kihívást jelent a 
megformázásuk.
– Büszke vagy rá, hogy nehezebb darabokat 
is el tudsz játszani?
– Nem azért tölt el engem boldogság, vagy 
büszkeség, mert magas szinten megtanulok egy 
nehéz darabot, hanem amikor egy teremnyi kö-
zönség a játékok hatására vastapssal jutalmaz. 

Akkor tudom, hogy 
hatni tudtam a játékom-
mal.
– Mi volt az a mű, amit 
először tanultál meg?
– Az első mű, amit hat 
hét zongorázás után fül 
után kikerestem a zon-
gorán, Bach G-dúr me-
nüettje volt.
– Melyik eredményre 
vagy a legbüszkébb?
– Szerencsésnek mond-
hatom magam, mert 
rengeteg díjjal jutalmaz-
ták már a játékomat. 
Mégis a legbüszkébb 
az Oktatási Hivatal ál-
tal szervezett Országos 

Zongoraverseny nyíregyházi döntőjében elért 
első helyezésre és a Veroszta Magda-díjra va-
gyok. Tavaly pedig a Nemzet Fiatal Tehetségei-
ért ösztöndíjas lettem.

Noi
Impresszum
Az Óbudai Árpád Gimnázium iskolaújságja, XVI. évfolyam, 6. szám. Megjelenik: tanévente hétszer. 
Email: arpadlapok@gmail.com. Írták, rajzolták, fényképezték: Balding Emma, Boér Zoltán, 
Forgács Bálint, dr. Gizelláné Neubauer Babett, Ilyés Margit, Jánosi Panna, Nagy Dorina, dr. Nánay 
Mihály, Ollár Noémi, Paták Balázs, Picciano Alisia, Svarczné Micheller Erzsébet, Tóth Lea, Turán 
Viktória, Veress Vivien. Tördelés: Kutrovich Gergő (14.b). Felelős tanár: Koncz Levente. Nyomdai 
kivitelezés: Xilon Kft. Felelős vezető: Mórotz Kálmán. A címlapon: Végre tavasz. Fotó: Schleier 
Anna (10.b).
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Árpád PONT
A járványhelyzet közepette mindenki egyre fe-
szültebb. A stressz, a félelem, a rendhagyó hely-
zetek a mindennapjaink részei. Mit tehetünk, ha 
az, ami normális lenne a kamaszok életében, mint 
az önfeledt nevetés a szünetekben egy jó viccen, 
vagy a tízperces focimeccsek az udvaron, kima-
radnak. Mit adhatunk ilyenkor? Hogyan segíthet 
egy pedagógus a diákjainak? Hogy beszéljünk 
pályaorientációról, amikor olyan bizonytalan jövő-
vel állunk szemben?

Hagyományosan az Árpád Napokon tartanánk 
pályaválasztási kerekasztal-beszélgetést. Idén erre 
nem volt mód, de Svarczné Micheller Erzsébet 
tanárnő nem adta fel azt, hogy valahogy mégis 
segítsük diákjainkat a pályaválasztásban. Ha már 
digitális tanrend van érvényben, akkor miért ne 
lehetne a pályaválasztási nap is az online térben? 
Minden ezzel a kérdéssel indult, így lett március 
31. emlékezetes diákok, tanárok és előadó szá-
mára, hiszen akkor volt az első Árpád Pályaorien-
tációs Nap Tanulóknak, azaz Árpád PONT.
Sok érdekes előadás közül választhattak diákok 

és tanárok egyaránt. A négy idősávban virtuáli-
san találkozhattak az árpádosok svéd konzullal, 
restaurátorral, kutató biológussal, programozóval, 
mérnökkel stb… Az előadóink – köztük több volt 
árpádos diák – izgalmas élménybeszámolókkal 
készültek, a hivatásuk pozitívumait, örömeit és 
kihívásait, nehézségeit is megosztották hallgató-
ságukkal. Remélem, hogy a PONT elérte célját.

Nem valósulhatott volna meg ez nap, ha nem áll 
Svarcz tanárnő mögött az ÁMÖK és a DT: mind-
két diákszervezet boldogan vállalta, hogy házi-
gazdagént moderálja a meethívásokat, segítik 
az előadókat, figyelnek társaikra, megörökítenek 
néhány pillanatot az utókornak.

Csikai Anna (7.b), aki diáksegítőként működött 
közre a programon, így emlékezik vissza a napra: 

Remélem, hogy Annához hasonlóan mindenki 
sok élménnyel gazdagodott az Árpád PONT-on. 
Én azt viszem magammal erről a napról, hogy a 
tanári rugalmasság, a tenni akarás tanulói támo-

gatással fűszerezve csodálatos dolgokat hozhat-
nak létre.

dr. Gizelláné Neubauer Babett

14

b
es

zá
m

o
ló

2021
05

„Hetesdikesként számomra nagy élmény volt a PONT, élveztem, hogy végre egy kicsit bele-
bújhatok a „nagyok” szerepébe hostként, de ugyanilyen jó volt diákként részt venni az előadá-
sokon. Először kicsit féltem a feladattól, de a második előadásra már belejöttem a dolgomba. 
Én minden idősávban részt vettem egy-egy előadáson, mindegyik nagyon tetszett, a ked-
vencem a mesterséges intelligencáról szóló volt, amit szívesen meghallgatnék jövőre is, akár 
élőben, akár online lesz a PONT.”
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„Mi leszek, ha nagy leszek?” – merülhet fel 
megannyi középiskolásban életünk talán egyik 
legmeghatározóbb kérdése, mely sokunkat ejt 
gondolkodóba nap mint nap. Megtalálni a szá-
munkra legideálisabb szakmát vagy hivatást 
nem egyszerű feladat, kellő önismeret és tájé-
kozottság szükséges hozzá. Azonban az utóbbi 
tényezőt a munkaerőpiac folyamatosan változó 
igényei olykor igazán megnehezítik. Ezért a leg-
több esetben a diákok – nem ismervén az újon-
nan megteremtett karrierlehetőségeket – csak az 
általános, sztenderd foglalkozásokkal találkoznak 
tanulmányaik során. Annak érdekében, hogy 
látókörük szélesedni tudjon, illetve betekintést 
nyerhessenek egy-egy szakmabeli ember világá-
ba, külön pályaválasztást segítő rendezvényeken 
van alkalmuk részt venni. Iskolánkban jellemzően 
az Árpád Napokon belül valósulnak meg az ilyen 
jellegű programok, ám az idei évben a járvány-
helyzetre való tekintettel sajnos ezek elmaradtak. 
Viszont kárpótlásul Svarczné Micheller Erzsébet 
tanárnőnek köszönhetően március 31-én – egy 
új alternatívát találva – az iskola történetében elő-
ször megrendezésre került az Árpád PONT, azaz a 
pályaorientációs nap tanulóknak online.

A szóban forgó program gondolata már február 
környékén megfogalmazódott az ÁMÖK tagjai 
fejében. A koncepció az eredeti felálláshoz ha-
sonlóan meghívott előadók beszámolóira épült, 
ellenben rendhagyó módon digitális kereteket 
öltött. Hogy az esemény lebonyolítása minél gör-
dülékenyebben menjen, Svarcz tanárnő felkérte a 
Diáktanácsot is, hogy a médiásokkal kiegészülve 
segítsék munkáját – így kapcsolódtam be én is a 
szervezésbe.

A potenciális előadójelöltek keresése számí-
tott az előkészületek egyik leglényegesebb 
részének. Figyelni kellett arra, hogy minden tu-
dományterület egyenlő arányban legyen kép-
viselve, hogy mindenki megtalálhassa a számára 
érdekes és hasznos előadást. Az előadásokat 
négy egyórás idősávba osztottuk be, így átlago-
san 10-11 beszámoló futott párhuzamosan. Mivel 
ez a rendezvény egy olyan szerdai napra esett, 
mely eredendően tanítási napnak minősült, a 
tanulóknak kötelességük volt legalább három vi-
deóbeszélgetésen megjelenni, mint hallgatóság. 
A kivitelezést illetően mindegyik előadás a Goog-
le Meet-en kapott helyet, ahol programgazda 
diákhostok várták az előadót és a hallgatóságot.
Én iskolánk szociális munkása, Hennelné Herman 
Annamária első beszámolóján vettem részt, a 
host szerepkört egy másik segítőtársammal kö-
zösen betöltve. Főbb feladataink közé tartozott 
a videóhívás elindítása, a tanulók folyamatos be-
engedése és moderálása. Ezen felül esetenként 
előfordult, hogy egy adott előadó helyett prezen-
táltunk, továbbá dokumentáltuk az eseményeket. 
A számtalan képernyőfotó mellett néhány előa-
dásról videófelvétel is készült. Amennyiben bár-
milyen probléma merült fel, a saját, csak erre az 
alkalomra létrehozott Discord-szerverünkön tud-
tunk segítséget kérni a szervező tanároktól. Ennek 
jóvoltából (igaz, kisebb-nagyobb döccenőkkel) 
végül sikeresen abszolváltuk a napot. Diáktársa-
im visszajelzéseiből ítélve pedig elmondhatom, 
hogy a PONT fogadtatása különösen pozitív volt, 
sokunknak nyerte el a tetszését. Jobbára nem 
mindennap találkozhatunk biomérnökkel, újság-
íróval, ügyvéddel vagy akár svéd konzuli ügyin-
tézővel anélkül, hogy kilépnénk az utcára, de ez 
idén mind teljesült.
A témánál maradva lehet, hogy nem is merünk 
belegondolni abba, hogy az ilyen típusú alkal-
mak mennyit tehetnek hozzá személyiségünkhöz. 
Az érettségi vizsgákhoz közeledve egyre inkább 
központi kérdéssé válik a pályaorientáció. Ki kell 
használnunk az összes PONT-hoz hasonló lehe-
tőséget, hogy mire odajutunk, képesek legyünk 
bölcsen választani aggályok, kétségek nélkül. 
Éppen ezért szeretném megköszönni utólag is 
az összes árpádos diák nevében a Svarcz tanárnő 
által vezetett szervezőközösségnek: tanároknak, 
médiásoknak, DT-seknek és az előadóknak egy-
aránt, hogy esélyt adtak a tájékozódás hatéko-
nyabb formájára.

Veress Vivien (11.a)



 

   Árpád Galéria

 

Hogyan nézett ki egykor? Milyen most?
A hetedikesekkel technika órán információkat gyűjtöttünk Óbuda és Bu-
dapest fejlődéséről és a város történetéről. A közvetlen környezetünkben található híres 
épületekről beszélgettünk, majd térképek, a Fortepan archívumból származó régi fotók és mai saját fény-
képek, rajzok segítségével nyomon követtük a fejlődést, és megfigyeltük, hogyan változott az idők során az 
itt élők életformájára, életminősége. A kutatás végén rendszereztük az új ismereteket, és a diákok a gyűjtött 
képekből képeslap kollázsokat készítettek.

Svarczné Micheller Erzsébet

Balding Emma (7.a)

Sajerli Botond (7.c)

Regőczi Zsófia (7.c)

Pongrácz Kitti (7.b)

Kiss Panni (7.c)

Asztalos Noémi (7.a)

Holluby Lola (7.b)

Gradsack Márk (7.a)

Bátor Kinga (7.b)

Wavrik Julianna (7.a)


