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Pont
Oltási pont. Azt mondták, hogy 20 percet vár-
nom kell a beadás után. De fogalmam sincsen, 
hogy mikor kezdődött. Nem, még nem enge-
dek ki. Még bármi lehet. Ha mehetek innen, 
akkor valszeg majd fel tudom fogni a felfogha-
tatlant. Hogy beoltottak.
Hmm, ez egy évfolyamtársam volt. Most hagyta 
el a helyiséget a mágikus KIJÁRAT feliratú ajtón. 
Nem mertem megszólítani, annyit változott a 
már nemistomhány hónap alatt, mi van, ha nem 
ő az?
Lassan eljön az én időm is, és akkor valósággá 
válik az, ami most egyelőre csak egy álomnak 
tűnik. Világos itt minden, a székek, a padló, sok 
üveg, nagy, oltópontokat eltakaró lepedő. Fe-
hérköpenyes, fehérzoknis, fehérszandálos/pa-
pucsos egészégügyi dolgozók.
17:35. A magamnak megszabott határidő már 
biztosan letelt. Kimegyek.
Másnap ülök a szövegszerkesztő előtt, és azon 
gondolkodom, hogy használjam-e a bal keze-
met is a gépelésnél. Igazából így alvás után min-
den testtartásban fáj az oltás helye, de még az 
oltóponton megnyugtatott Dr. Nemtommilyen 
Bernadette, hogy az ilyen mellékhatások normá-
lisak.
Nem tudom elhinni, olyan gyorsan történt min-
den, és nem rontottam el semmi adminisztráci-
ós izét, itt van a bal vállam és karom határán a 
pont. Ha a második dózist megkapom majd, az 
lesz ám a nagy védettség. 
A történelmi döfés előtt hat nappal megírt né-
met érettségi csak egy ködös homálynak tűnik. 
Emlékszem, hogy a stressz eléggé megbénított, 
fájt a hasam, csak keveset ettem napokig, erőt-
lennek éreztem magam, és az érettségi napján 
minden logikát mellőzve egy órával a kelési 
időm előtt felriadtam, gyorsan megreggeliztem, 
de kb. annyira volt jó hangulatom, mint Ron 
Weasleynek a kviddicsmérkőzések reggelein. 
Két nap erejéig igyekeztem mintadiák módjá-
ra korán lefeküdni, és előző nap bepakoltam a 
cuccaimat! A fennmaradó reggeli időben pedig 
agyament rapszámokat/paródiákat hallgattam, 
hogy ne az összecsomózódott beleimre kelljen 
figyelnem. Ennek végül lett egy mellékhatása, 
mert pár órával később is Pamkutya örökbecsű 
sorai bulikáztak a fejemben, miközben próbál-
tam kibogozni egy összekevert bekezdésekből 
álló német szöveg helyes sorrendjét.

Na de milyen is volt? Fater vitt kocsival egy má-
sik iskolába, én pedig 5 percenként rákérdez-
tem, hogy jó irányba megyünk-e. Megérkeztem, 
és kb. annyi magabiztossággal sétáltam be a ka-
pun, és közlekedtem fel a kijelölt teremig, mint 
az egyszeri turista, akire mérges lett a villamos-
vezető, mert az – az eltévelyedettség minden 
jelét mutatva – a síneken állva bámészkodott. 
A folyosón csomó ünneplőben lévő tizenket-
tedikes forma diák álldogált és beszélgetett, 
mintha egy óraközi szünetben lennének, sztorik 
tanárokról, meg miegymás. Én meg így ide-oda 
sétálgatva, idegesen, tablókat nézegetve azon 
gondolkoztam, hogy milyen relaxált mindenki. 
Remélem, hogy a sokadik érettségi után már én 
is nyugodtabb leszek. 
Beültem. Kiosztották a feladatlapot, és nem tu-
dom, hogy az interjú a fagyissal volt-e rám ilyen 
hatással, vagy valami más, de megnyugodtam. 
Néha már annyira, hogy pár másodpercre le is 
hunytam a szemem. Olyan laza azért nem vol-
tam, mint egy barátom, aki még szunyókálni is 
tudott az első vizsgarész fennmaradó idejében, 
de meglepett az álomittasság. A fogalmazásnál 
visszatért az idegességem. De beadtam, majd 
kitántorogtam a teremből, mint aki csak a pasz-
szív mondatok és a KATI-szórendű szerkezetek 
erdejében tud biztonságosan mozogni. Vagy 
csak kitántorogtam volna, ha a felügyelő tanár 
nem szól utánam, hogy az asztalán hagytam a 
telefonom.
A karom már nem fáj, a gyomrom már nem re-
meg, de belül még dübörög a szöveg:
„a tejfogak kihullanak növekszik a bölcsesség
a temérdek érettségi pont még nem érettség” 
(Kapitány Máté)

Boér Zoltán (11.c)
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A hónap fotója
Oldtimer

KI EZ?
A májusi számunkban megjelent képünkön Magainé Bene 
Zsuzsanna tanárnő gyermekkori fotóját láthattátok.

Hát ezen a képen ki lehet?

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

Hát ez mi lehet?

fotó: Jánosi Panna (10.a)

Felújításra szoruló Trabant olcsón eladó.
fotó: internet

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



Kérdezd másként
Magyar Margit tanárnő

– Hogyan került a Tanárnő az Árpád Gimná-
ziumba?

– Az Árpád Gimná-
ziumot szülőként 
ismertem meg: jól 
emlékszem a szü-
lői értekezletekre, 
meg arra, ahogy a 
többiekkel együtt a 
folyósókon topog-
tunk, várva, hogy 
a fogadóórán ránk 
kerüljön a sor. 
Három fiam is itt 
érettségizett mate-

matikatagozaton, és az Árpád Gimnáziumnak, 
illetve tanáraiknak köszönhetjük, hogy az egye-
temen is nagyon szépen helytálltak.
2008-ban egy kedves, itt tanító ismerősöm-
től (jelenleg kollegámtól) tudtam meg, hogy 
némettanári állást hirdettek meg az iskolában, 
és megpályáztam. Annak rendje, módja sze-
rint részt vettem személyes beszélgetésen is, 
és nagy örömömre fölvettek. Ekkor még ket-
tő fiam aktív árpádos volt. Furcsán is éreztem 
magam, amikor be kellett mennem az ő osztá-
lyukba helyettesíteni!

– Miért választotta a tanári pályát? 
– A tanári pályára vargabetűvel kerültem. Sok 
minden érdekelt, nehezen tudtam dönteni, mi 
is legyek, ha nagy leszek. Nagyon szerettem pl. 
énekelni, a Kodály-módszenek köszönhetően, 
a mindennapos éneklés eredményeképpen. 
Szívesen és sokat rajzoltam, végül a kiskunha-
lasi Szilády Áron Gimnázium fizikatagozatán 
érettségiztem. Innen egyenesen vezetett az út 

a mérnöki pálya irányába, annak ellenére, hogy 
diákként korrepetálást is vállaltam, és estén-
ként alig vártam pedagógus édesanyám napi 
beszámolóját, mi történt vele aznap az iskolá-
ban, hogyan sikerült rávennie egy-egy diákot a 
tanulásra.
Gépészmérnökként egy tervezőirodában dol-
goztam, majd megszületett négy gyermekünk, 
és bújtam a gyermeklélektanról szóló könyve-
ket. Beszereztem a korosztályuknak megfelelő 
szakkönyveket, hogy majd én taníthassam meg 
őket úszni és szolfézsra is. Sőt, beiratkoztam a 
Budapesti Tanítóképző Főiskolára, amit el is 
végeztem. Ezalatt történt meg a rendszerváltás, 
az egykori munkahelyem megszűnt, de meg-
nyílott előttem az új pálya lehetősége: tanító 
néni lehetek – gondoltam.

– Miért a német szakot választotta?
– Még nem említettem, hogy érettségi után az 
egykori NDK-ban tanultam tovább. A drezdai 
Műszaki Egyetemen szereztem okleveles mér-
nöki végzettséget, és ez a nyelvtudás a későb-
biekben nagyon jól jött. Mire ugyanis tanító-
ként el szerettem volna helyezkedni, addigra 
úgy lecsökkent az általános iskolákban a tanu-
lói létszám, hogy nem kaptam állást. A német 
nyelvtudás birtokában nyílott végül lehetősé-
gem a tanításra. Akkor még nagy szó volt, ha 
valaki az orosz nyelv helyett más idegen nyelvet 
tudott. Az állás feltétele a némettanári oklevél 
megszerzése volt, amit idővel teljesítettem is. 
A kis létszám miatt viszont az iskola léte meg-
kérdőjeleződött, így átkerültem a Szent Angéla 
iskolába, ahol szükségessé vált az egyetemi 
végzettség. Így lettem német nyelv és irodalom 
szakos tanár.
– Szabadidejében mit szeret csinálni?
– Igyekszünk az unokáinkkal minél több időt töl-
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teni, ilyenkor időjárás függvényében pl. mese 
van, játszótér, és közben apránként tanuljuk a 
virágok neveit is, amiket séta közben látunk. 
Ha csak tehetjük, igyekszünk hazalátogatni Kis-
kunhalasra édesanyámhoz. A kertészkedésre 
inkább a nyári szünetben jut több idő. Nagyon 
megnyugtat, és örömmel tölt el, mert itt rögtön 
látszik az eredmény, ha az ember visszanéz a 
kitisztított, megszépült virágágyásra.
A Szent Péter és Pál templom énekkarában 
énekelek. Ez a próbákon túl hétvégi elfoglaltsá-
got is jelent: a szertartásokon való szolgálaton 
kívül világi rendezvényeken is szoktunk énekel-
ni. Már várom, hogy a járvány elmúltával ismét 
beinduljanak a próbák.

– Milyen könyveket szeret olvasni?
– Korábban Móricz Zsigmond műveit, mostan-
ság inkább életrajzokat: Don Bosco életéből 
próbálok sokszor erőt meríteni, ezért újra és 
újra beleolvasok az életrajzába. Peter Härtling 
életrajzi regényeinek szokatlan stílusa engem 
lenyűgöz: Felix Mendelssohn nővérének, Fanni-
nak az élete után jelenleg Hölderlinét olvasom.
– Milyen filmeket szeret nézni?
– Amit biztosan nem, azok a horror- és akciófil-
mek. Egyébként a filmek – szakmai ártalom 
– többnyire a némettudás frissen tartására szol-
gálnak. Van egy füzetem, amit TV-s füzetnek 
hívok. Ebben gyűjtögetem az általam érdekes-
nek, megjegyzésre érdemesnek tartott kifeje-

zéseket. Kihallom a párbeszédekből, majd 
leírom, és időnként ismétlésként vissza-visz-
szaolvasom ezeket, hogy jobban megje-
gyezzem őket.

– Pénztől függetle-
nül melyik országba 
utazna el?
– Egy ilyen kérdésre 
általában egzotikus 
tájakat, országokat 
szokás megemlíteni. 
Talán furcsán hang-
zik, de nem vágyom 
nagy utazásra. Ide-
haza viszont gyereke-
inkkel együtt éveken 
keresztül, minden 
nyáron beiktattunk 

egy ötnapos gyalogtúrát, amikor a hálózsáktól 
a sátron át mindent a hátunkon cipeltünk. Az 
első alkalommal komoly fenntartásaim voltak, 
féltem tőle, mi lesz, ha nem bírjuk. Aztán hozzá-
edződtünk, és szép emlék maradt.
– Milyen új nyelvet tanulna meg szívesen?
– Még a némettel sem végeztem. 
– Van háziállata?
– Nincs. Egy háziállat törődést igényel, és 
nekem nem volt sosem annyi szabadidőm, 
hogy egy háziállatot felelősen vállalhattam vol-
na. A fiainknak viszont éveken át voltak halaik, 
és az akvárium rendben tartása, a halak etetése, 
gondozása teljes egészében az ő feladatuk volt.
– Van a Tanárnőnek bakancslistája?
– Nincsen. Talán az eddigiekből is kiderült, 
hogy igen családközpontúak vagyunk, és igyek-
szünk annak örülni, amink van. Álljon itt Vörös-
marty Mihály A merengőhöz című verséből egy 
részlet:
„Mi az, mi embert boldoggá tehetne?
Kincs? hír? gyönyör? Legyen bár mint özön,
A telhetetlen elmerülhet benne,
S nem fogja tudni, hogy van szívöröm.”
– Ha lehetne egy szuperképessége, mi lenne 
az?
– Sokáig vágytam arra, hogy egy nap ne 24, 
hanem 48 órából álljon, mert olyan sok mindent 
szerettem volna egy nap alatt elvégezni, hogy 
nem fért bele a 24 órába. A másik megoldás az 
„osztódás szuperképessége” lehetett volna, 
így párhuzamosan tudtam volna a 24 órába 
belegyömöszölni az összes teendőmet. Ma már 
sokkal elfogadóbb vagyok magammal szem-
ben, és nem vágyom szuperképességre.

Nagy Dorina, Tóth Lea (10.a)
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Fortocska (форточка) – ablakocska
Anyegin, a felesleges ember

Alekszandr Szergejevics Puskin (Александр 
Сергеевич Пушкин) orosz költő, író, drámaíró, 
az orosz irodalom fejlődésének meghatározó 
alakja, aki mindhárom műnemben maradandót 
alkotott. Puskin a modern orosz irodalmi nyelv 
megteremtőjeként az egyik legkiemelkedőbb, 
ha nem a legnagyobb alakja az orosz kultúrá-
nak. 
Moszkvában született, főnemesi család gyer-
mekeként. Alkotásaira erősen hatott Byron, így 
érthető, hogy byroni világfájdalom jellemzi Pus-
kin leghíresebb művét, az Anyegint is, melyben 
mintegy külön megírt szereplőkén Puskin maga 
is megjelenik az elbeszélő bőrébe bújva. 
Az Anyegin – teljes címén Jevgenyij Anyegin 
(Евгений Онегин) – a verses regény ékes példája, 
mely a verses epika romantikában kialakult vál-
faja. A műre jellemző Anyegin-strófa 14 soros 
versszak, benne 9 és 8 szótagú jambikus lejté-
sű sorok váltogatják egymást, ami muzikálissá, 
könnyeddé teszi az alkotást.
Puskin az Anyegin megírásával már túllépett 
a romantika korszakán, útnak indítva az orosz 
realizmust. A realista vonások a verses regény 
társadalombíráló részeinél érezhetők, mert az 

író teljes társadalomképet kíván adni a feudális 
Oroszországról. 
Puskin az Anyeginen keresztül megalkotta a 

„felesleges” ember típu-
sát, aki céltalanul lézeng 
a világban. A „лишний 
человек” számos későb-
bi orosz irodalmi műben 
fellelhető. A címszereplő 
byroni jellem: származá-
sa, neveltetése, életfilo-
zófiája sokban hasonlít 
az elbeszélőre. 
Puskin verses regényét 

a nagy műveltségű olvasóknak ajánlja, kikben 
költői álmok élnek. Kiemelkedő irodalmi jelle-
ge, hogy száznál több intertextuális utalás, cél-
zás, hivatkozás található benne a világirodalom 
nagyjaira, műveikre és ezek szereplőire, példá-
ul: Homérosz, Dante, de Shakespeare, Goethe, 
Vergilius és Ovidius is „helyet kap” az Anyegin-
ben, melyből Csajkovszkij híres operája készült.

Barbi

Csinovnyik embertípus a 21. században
A 11.d osztály azt a feladatot kapta, hogy az 
orosz realizmus jellegzetes alakjáról, a csinov-
nyikról írjon fogalmazást. Az egyik diák a 21. 
században is megtalálta ezt az alakot.

A csinovnyik életérzés sajnos napjainkban igen 
elterjedt, és ezen a jelenlegi pandémia is sokat 
rontott. A koronavírus-helyzet az emberekben 

felerősítette a feleslegessé válás érzetét, és a 
hétköznapokat szürkévé és unalmassá változ-
tatta. A mai csinovnyik tele van problémákkal, 
negatív érzelmekkel. A „Miért pont én?” és a 
„Miért éppen velem történik mindez?” kérdé-
sek foglalkoztatják. Az egész világot ellenség-
nek tekinti, pereskedik a szomszéddal, vitában 
áll a családtagokkal, és zsörtölődik a barátai-
val. Mindig talál magyarázatot középszerűsé-
gére, esetleges sikertelenségére, és ennek 
okát áltában másokban (élettárs, főnök, éppen 
fennálló politikai rendszer) leli meg. Szabadi-
dejét többnyire az interneten tölti. Itt személy-
telenül, szabadon és sokszor kritikán aluli 
módon ad hangot véleményének, összeeskü-
vés-elméleteinek, haragjának, elégedetlensé-
gének és boldogtalanságának kommentek 
formájában. Mindezt úgy teszi, mintha minden 
témának tanult szakértője volna. Kényszeres 
magamutogató, élete minden apró esemé-
nyéről (edzés, főzés, vásárlás) képeket oszt 
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Condensed English
Happy Birthday, Charlotte Brontë!

The English writer, Charlotte Brontë (1816), 
would be celebrating her 205th birthday on 
the 21st April. She was one of the most influen-

tial writers of the Victo-
rian era. This is an era of 
change: The industrial 
revolution, scientific dis-
coveries and the begin-
ning of feminism. Char-
lotte, too, was a very 
progressive woman, 
interested in politics. 
Actually, she learned to 
read from her father’s 
newspapers. By the age 

of 9 she knew more about politics than many 
grown-up men. This is probably one of the 
important reasons why her most well-known 
novel, Jane Eyre is a social commentary. This 
is a book I highly recommend to anyone and 
everyone. In it we follow Jane’s life from the 
age of ten to twenty, and then, in the last chap-
ter there’s a time skip and Jane is thirty. This 
book shows the struggles and the serenity of 
the 19th century, many of which Brontë had to 
deal with, too, like a loved one dying of tuber-
culosis or being at a boarding school with such 
poor condition which affects children’s health. 
This is why many people think that this story 
is basically about Charlotte imagining herself 
coming from a worse background, but ending 
up in a more fulfilled situation.
Her sisters, Emily and Anne (also famous writ-
ers) took a similar path in their writings, but 

Emily’s Wuthering Heights (one of my favourite 
books) is more sophisticated and tragic, and 
Anne’s Agnes Grey has even more in common 
with reality. An interesting fact about the sis-
ters is that they published poems before pub-
lishing their novels, but no one wanted to read 

poems written by women. 
So, when they published 
their novels, they used 
male names, and this time 
their writings became a hit. 
The many fans later were 
shocked to find out that 
these great books hadn’t 
been written by men. Now 
their poems (especially 
Emily’s) are considered as 
some of the best works of 

English literature. But back to Charlotte: her 
gothic novel’s plot is about an abused orphan, 
Jane Eyre who gets sent to a boarding school, 
and after finishing her studies she starts teach-
ing. After a while she decides she wants to see 
more of the world and gets a job as a govern-
ess of a young girl named Adele at Thornfield 
Hall. Here she falls in love with Mr Rochester, 
who is Adele’s ward. Jane finally feels happy. 
But when some strange and unnerving events 
take place at Thornfield, Jane decides to 
leave. The question is: will Jane find the con-
tentment she longs for? As Brontë said: ”Your 
will shall decide your destiny”.

Wavrik Julianna (7.a)

meg a közösségi oldalakon, és izgalommal teli 
érdeklődéssel várja ismerősei visszajelzéseit. 
Ismertségét, elismertségét, eredményességét 
lájkokban méri, és ez élete legnagyobb öröm-
forrása. A pozitív visszajelzések elmaradását 
lelki teherként éli meg. Ilyenkor értéktelennek 
és elutasítottnak érzi magát, ami sok esetben 
depresszióhoz vezet. A csinovnyikokat fiatal 
kortól az elkényelmesedés jellemzi, sokan a 
30-40-es éveikig még a szüleiknél laknak, mert 
ott mosott, vasalt a ruha, és kész a meleg 
koszt. Önellátásra, családalapításra sokszor 
nem alkalmasak. A stressz levezetése érdeké-
ben többen cigarettához, alkoholhoz vagy 
durvább tudatmódosító szerek használatához 
fordulnak. Ezek az emberek az önsorsrontás 

kitűnő mesterei. Tanulság: ne legyünk csi-
novnyikok. 

egy kritikus 11.d-s diák
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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
(pár éve…) „Ugató kutya legyek a sarkon, ha itt 2019 szeptemberében lesz egy új tornaterem! 
Így fogok ugatni: vau-vau!” (Gärtner István)
(hangzavarban megkocogtatva egy virágcserepet) „Tartsátok tiszteletben a Szent Vödör 
hangját!” (Feketéné Kovács Anikó)
„A geometria összetett szó, mint a Kőszeg, meg a szarvas.” (Számadó László)
(diák folyamatosan nyomkodja a telefonját) „Dominik, az iskolában inter-nyet!” (Fazekas Ibolya)
Diák: „Tanár úr, a specmatosoknak mindig több házit adnak a tanárok, mert őket okosabbnak 
gondolják, de a Tanár úr ne tegye!” Tanár: „Akkor hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy kifejez-
zem őszinte részvétemet…” (Kovácsik Antal)
„Marci, nyugalom. Marci, maradjon! Marci, ÜL!” (Rónyai Tünde)
„November óta nem használtam piros tollat, már elvonási tüneteim vannak, de most végre piros 
tollal javíthatom az érettségiket!” (Molnárné Vámos Katalin)
„A tengert Isten teremtette, a szárazföldet pedig a hollandok.” (dr. Nánay Mihály)
„A bések kevésbé motivált fele sem tudta megcsinálni. Néztek rám kikerekedett szemekkel. 
Ezen mondjuk nem lepődtem meg, mert ez náluk állapot.” (Gärtner István)
(egész órás dolgozatjavítás után, 5 perccel az óra vége előtt) „Cicák, akkor a mai tananyag az a 
henger!” (Meszlényiné Róka Ágnes)
„Ha én félmeztelenül rohangálnék végig a tanáriban, akkor valószínűleg nem tartanátok nor-
málisnak, de ez az afrikai kultúrában nem megbotránkoztató.” (Kőváriné dr. Fülöp Katalin)

2021
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Culture chez nous – Kultúra itthon nálunk
Le drapeau tricolore

Kék-fehér-piros. Ki ne ismerné a francia nemzeti 
lobogót? A mai változata a francia forradalom 
„vívmánya”. Párizs címerében ekkor az uralkodó 
tónusok a kék és piros voltak. Ehhez adta hozzá La 
Fayette márki a francia királyi család (a Bourbonok) 
fehér színét. Igaz, ekkor még kokárdaként viselték 
a franciák, ám hamarosan a zászlórudakon is ez a 
három szín lobogott. 

A francia zászlóhoz gyakran társulnak a forradalom 
eszméi (szabadság, egyenlőség, testvériség). Ép-
pen emiatt a zászló együttesen jelképezi mindeze-
ket, habár minden egyes színnek megvan a saját 
jelentéstartalma. A kék Szent Márton szimbóluma, 
aki a 4. században Szombathelyen látta meg a 
napvilágot, a római birodalom katonája volt, majd 
később Tours püspöke lett. A híres történet szerint 
épp Amiens-ben állomásozott még katonaként, 
amikor meglátott egy koldust. Megesett rajta a 
szíve, kettéhasította kék köpenyét, hogy a felét a 
nincstelennek adhassa. Így a kék a szegények és az 
elesettek gyámolítására hívja fel a figyelmet. A fehér 
– ahogy korábban is említettem – a királyi család és 
a monarchia színe volt, ezentúl pedig a tisztaság, az 
ártatlanság és Szűz Mária jelképe, akinek kegyeibe 
XIII. Lajos ajánlotta az országát. A piros pedig Párizs 
védőszentjének, Szent Dénesnek (Saint Denis) a 
színe. Ő volt a főváros első püspöke. A hagyomány 
szerint a hozzá fohászkodókat megszabadította a 
fejfájástól. Tanai és keresztény nézetei miatt lefejez-
ték, emiatt szobrokon gyakran ábrázolják, ahogy 
saját fejét tartja a kezében…

Paták Balázs (11.c)
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Viccek
Az asszony romantikus hangulatban kérdezi a fér-
jét:
– Drágám, szerinted mi a szerelem?
– A szerelem az a fény, ami bevilágítja az ember 
életét.
– És mi a házasság?
– Az a villanyszámla.

Az 1982-es labdarúgó világbajnokságon a ma-
gyar válogatott azóta is fennálló rekordként 10-1-
re győzte le Salvador csapatát. A salvadori edző 
igen szomorú volt a csúfos vereség miatt, és ki-
használva a lehetőséget, megszólította a világbaj-
noki címvédő argentínok világhírű edzőjét, Cesar 
Luis Menottit:
– Señor, nem tudna valami tanácsot adni, hogyan 
lehetne a csapatot fejleszteni?
Menotti készségesen válaszolt:
– Első gyakorlatként azt javaslom, hogy állítson be 
11 olajoshordót a pályára. A játékosoknak ezeket 
kell kicselezni, és a végén az üres kapuba lőni.
Másnap a két edző megint összefutott a szállodá-
ban. Menotti kedvesen érdeklődött:
– Nos, hogy működött a javaslatom?
– Köszönjük, nagyszerűen. A fiúk nagyon élvezték 
az egész edzést. És képzelje, a végén a hordók 
győztek 2-0-ra!

Idézetek iskolai dolgozatokból III.
Kolumbusz háromszor indult útnak, bár a második 
útján meghalt.
Az őserdő olyan terület, ahova emberi kéz még 
nem tette be a lábát.
Zrínyit a bécsi kamarilla által felbérelt ólmozott 
vadkan ölte meg.
Lincoln anyja már csecsemő korában meghalt.
És akkor a költő megírta a Szundi két apródja 
című verset.
Egyiptom őslakói a múmiák.
A Magna Charta Libertatum kimondta, hogy 
ugyanazért a bűnért senkit nem lehet kétszer 
megölni.
A kutatók az őshazában megtalálták az ősmagya-
rok hátrahagyott részeit.
A Bibliát Gutenberg találta fel.
Anonymus III. Béla névtelen jegyese volt.
A XVIII. századi főurak palotakertjei tele voltak szé-
pen nyírt szökőkutakkal.
A középkorú lovagok a lovagi tornákon mindig 
egy hölgyet tűztek maguk elé.
A nemzetiségi iskolákba több ajkú diákok járnak.

Nyáron nő a kalapos gomba, télen a kucsma-
gomba.

II. József, a vaskalapos király Mária és Terézia fia 
volt.
A fecske egy költöző madár. Olyan, mint a gólya, 
csak sokkal kisebb, és nem hasonlít rá.
Barbarossa seregében kitört a pestis, amely elől 
maga a császár is csak álruhában tudott menekül-
ni.
A cápa jellemzése: embert nem eszik, de nem le-
het benne bízni.

Bombay éghajlata olyan egészségtelen, hogy la-
kosai máshol laknak.
Eötvös József többek között Budán született.



Tanár legyen a talpán
Az ismeretek valóban az ismeretlenbe vezetnek!

Az online oktatás szürke mindennapjaiban mind-
annyiunknak volt alkalma elgondolkodni az iskola, 
az oktatás feladatain, céljain. Az egyik közkeletű 
gondolat, hogy a tantermi keretek eltűnésével 
nyilvánvalóvá vált, hogy az ismeretek feleslegesek, 
hiszen úgyis ott ülünk egész nap az internet előtt, 
vagy éppen az okostelefon a zsebünkben van. Az 
ismeretek szinte csak terhelik a diákság amúgy is 
gondterhelt elméjét.
Ezzel szemben bennem épp ellenkező meggyő-
ződés lett úrrá. Természetesen a különböző tantár-
gyaknak különböző karaktere van – tehát matema-
tikából vagy informatikából nyilván jóval kevesebb 
lexikai ismeret kerül elő, míg saját tárgyaim (törté-
nelem, földrajz) leginkább az ismeretek elsajátítása 
után művelhetők. Ennek kapcsán először is fontos 
leszögezni, hogy valóban annak az ismeretnek van 
értelme, amit használni tudunk. De nem biztos, 
hogy csak az a használat, ha a mindennapi mun-
kánk során alkalmazzuk (pl. táblázatkezelési isme-
retek). Az ismeretek a gondolkodásunkat, világ-
szemléletünket, egyéniségünket is tudják formálni, 
ami véleményem szerint talán még fontosabb is, 
hiszen a mindennapi életünkhöz szükséges képes-
ségeket, tudást kénytelenek vagyunk elsajátítani 
(előbb vagy utóbb szükségszerűen birtokába ju-
tunk), ugyanakkor a gondolkodásunk formálódása 
korántsem szükségszerű – aki a tanulmányai idején 
ezt elmulasztja, később kevés alkalma lesz pótolni. 
Egy társadalomtörténeti vagy földtani folyamat 
végigkövetése például nagyon erősen fejleszti az 
oksági gondolkodásunkat (csak úgy, mint egy ma-
tematikai egyenlet megoldása vagy tétel leveze-
tése – mi miért történik, és abból miért következik 
valami?). Többet fogunk keresni emiatt a munkahe-
lyünkön, vagy gyorsabban végzünk a munkánkkal? 
Nyilván nem. De talán nem is ez az élet fő célja. Sok 
ilyen folyamat áttekintésével sokkal könnyebben 
fogjuk megérteni a minket körülvevő társadalmi 
és természeti világ jelenségeit is, még akkor is, ha 
konkrétan nem azt tanultuk az iskolában. Ki vitatná, 
hogy a nagy világgazdasági válság megismerése – 
bár nem lesz tőle magasabb a fizetésünk jövendő 
munkahelyünkön – segít abban, hogy az eljövendő 
életünk során előforduló hasonló helyzeteket meg-
értsük? Ennek megfelelően abban egészen biztos 
vagyok, hogy az Árpád Gimnázium diákjai szeret-
nék érteni is az őket körülvevő világot, nem pusztán 
csak elszenvedni azt. Ehhez pedig megkerülhetet-
len az ismeretek elsajátítása.

Van azonban a dolognak egy másik, még fonto-
sabb rétege. Az ember tulajdonképpen nem más, 
mint, amit tud. A magam egyéniségét, identitását 
abból tudom összerakni, amit ismerek, amit meg-
tapasztaltam. Az ember nemhogy beszélgetni nem 
tud olyan dologról, amit nem ismer, de még csak 
rágondolni sem! Egyszer egy Közel-Kelet-órát sze-
rettem volna interaktívan tartani, és az osztályt több 
csoportra osztva egyes országcsoportok összeha-
sonlítása lett volna a feladat. Látványos kudarcot 
vallottam, hiszen az alapvető ismeretek is hiányoz-
tak hozzá (melyek a közel-keleti országok, milyen 
népek élnek arra stb.), így nyilván gondolkodni sem 
tudtak rajta. Ahhoz tehát, hogy bármilyen értelmes 
gondolatot tudjunk valamiről megfogalmazni, elő-
ször az adott dologgal kapcsolatban ismeretekre 
van szükségünk. Az embernek még csak vélemé-
nye sem lehet egy olyan dologról, amit nem ismer, 
viszonyulni sem tud hozzá. Ha például azt mondjuk 
magunkról, hogy magyar emberek vagyunk, szük-
séges hozzá ismeretekkel bírnunk, hogy viszonyul-
ni tudjunk ehhez. Szeretjük a nyelvünket, mert pl. 
Arany János vagy József Attila gyönyörű soraiban 
megismerhetjük, hogy hogyan lehet mesterfokon 
művelni. Ismerjük Magyarország tájait, a csodás 
Balaton-felvidéket, vagy a látványos Dunakanyart. 
De nem árt a történelmünkkel is tisztában lenni, 
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Játékok az Árpádban
Kahoot!
Mindenki számára ismerős. Szinte bármelyik órán 
alkalmazható, és még tanulni is lehet belőle. Ha 
egy tanórán ez a játék szerepel, akkor biztosak le-
hetünk abban, hogy ki lesz osztva pár ötös, hiszen 
sokszor azért játszunk ilyet órákon, hogy a tudá-
sunkról számot adjunk. Véleményem szerint ez egy 
remek módja a tanulásnak, mert játszva tanulni a 
legjobb.

Among us
Mára már világszerte ismert játék. Ez a videojáték 
nagyon elterjedt a fiatalok körében, különösen 
azért, mert csapatban kell benne dolgozni. Remek 
szórakozást tud nyújtani egy-egy 15 perces szünet-
ben, még a tízórai elfogyasztása közben is. Ebben 
a játékban a játékosoknak el kell hitetniük a többi-
ekkel, hogy nem ők a gyilkosok, és az így szerzett 
bizalmasokkal igyekeznek lebuktatni a tényleges 
gyilkosokat. A gyilkosok feladata, hogy a játék vé-
gén csak ők maradjanak életben. 

Angry birds
Szinte már igazi veteránnak számít, nincs ember, aki 
nem játszott még vele, vagy legalább ne ismerné. 
Remekül repül vele az idő, ezért egy lyukasóra ideje 
alatt tökéletes elfoglaltság. Személy szerint nekem 
ez az egyik kedvenc telefonos játékom, rengeteg 
boldog percet szerzett nekem. A játék mechaniká-
ja egyszerű: különféle madarakkal kell malacok által 
összetákolt építményekre lőni egy csúzlival. A cél, 
hogy egy malac se maradjon a pályán, illetve mi-
nél többet romboljunk. Nem is hangzik nehéznek, 
ugye?

Bakai Richárd (11.d)

hiszen minden mai körülményünk (a pozitívak és 
negatívak is), szokásunk korábbi korok terméke. 
Gyorsabban tudjuk majd mindezek ismeretében 
megcsinálni jövendő munkahelyünkön a követke-
ző programozási feladatot? Nem. De sokkal job-
ban el fogjuk tudni helyezni magunkat a világban (a 
ki? és hol? /vagyok/ kérdésre válaszolva), megértve 
a folyamatokat (a miért? kérdésre válaszolva). Egy-
szer egy kedves tanítványom az Indira tanárnő-féle 
angliai kirándulás után boldogan újságolta nekem, 
hogy olyan jó volt úgy hazaérkezni Angliából, hogy 
közben az út menti táblákat figyelve megeleve-
nedett előtte a táj, és tudta, hogy éppen hol van, 
és hogy az a vidék éppen milyen lehet. Ott voltak 
ezek az információk az okostelefonjában? Igen. 
Haza tudott volna jutni pusztán GPS-szel? Igen. 
Mégis teljesen más ez az élmény, ha az ember 
„birtokolja” a fejében az ismeretet, azt tehet vele, 
amit szeretne – továbbgondolja, felhasználja, kon- 
textusba helyezi. Kicsit olyan ez, mint amikor a he-
gedűtanárom – tiltakozásom ellenére – kötelezett 
arra, hogy egy darabot fejből megtanuljak. Ma már 
egyetértek vele: csak azt a zeneművet lehet igazán 
elzenélni, ami már a mienk, nem vagyunk a kottá-

hoz kötve. Csak az a gondolat hasznosul igazán 
az agyunkban, amit tudunk, amíg egy kézikönyv 
vagy az internet fogjai vagyunk, addig komo-
lyabb szellemi műveleteket nem végezhetünk.
Így tehát az iskolát újra – nagyon örömteli módon 
– benépesítő árpádos diákságot arra buzdítom, 
hogy ne hagyja, hogy az információk az okostele-
fonok birtokában maradjanak. Az információ akkor 
válik értelmessé, ha valakinek a fejében ismeretté 
válik, és egy gondolat, egy élmény, egy érzés, egy 
vélemény formálódik belőle. Hódítsuk meg tehát 
együtt az ismeretek birodalmát, hogy aztán tény-
leg az ismeretlenbe vezessenek. Végezetül pedig 
nem hagyhatom ki Széchenyi István gondolatát, 
mert nála szebben nem tudom megfogalmazni: 
„Csinosítsuk értelminket, terjesszük tapasztalásin-
kat, keressük fel a tudóst, társalkodjunk az elmete-
hetőssel, nagyobbítsuk könyvtárinkat, jutalmazzuk 
a tudományokban, művészetekben fáradozót, 
haladót – üljünk kocsira, szálljunk hajóra és nézzük 
a világot – s emeljük hazánkat dicsőbb nemzetek 
sorába!”

dr. Nánay Mihály



Ifjú tehetségek
Papp Viktória (8.a), rajzművész

– Mióta rajzolsz? Mikor kezdődött az egész?
– Már egészen kicsi koromban, óvodában is 
imádtam rajzolni. Olyan régóta rajzolok, festek, 
hogy nem is igazán emlékszem, mikor kezdtem. 
Nyilván akkoriban pár firka, egy-két tipikus óvo-
dás rajz volt csak, semmi különleges. Nagyjából 
egy éve kezdtem komolyabban foglalkozni az 
alkotással.
– Miért kezdted el?

– Amiért nem is 
olyan régen el-
kezdtem komo-
lyabban venni, az 
azért volt, mert 
felfigyeltem arra, 
hogy milyen lehe-
tőségek rejlenek 

benne. Úgy gondolom, hogy rengeteg érzés, 
gondolat van, amit egyszerűen képtelenség, 
vagy nagyon nehéz szavakba önteni. Zenével, 
festéssel (esetemben ugye inkább az utóbbival) 
szerintem sokkal egyszerűbben és pontosab-
ban ki tudom fejezni önmagam, ezáltal talán 
a környezetemnek is esélye adódhat jobban 
megismerni engem.
– Melyik rajzodra vagy a legbüszkébb? Mi-
ért?

– Ez nem egyszerű 
kérdés... Ha a kivitele-
zés pontosságát és a 
végeredmény minő-
ségét, esztétikusságát 
veszem figyelembe, 
akkor mindenképp a 
szemes rajzomra va-
gyok a legbüszkébb 
(1). De őszintén... nem 
a legkreatívabb vagy 

legönkifejezőbb rajzom. Ebből a szempontból 
sokkal büszkébb vagyok egy másikra (2).
– Melyik a legkevésbé kedvenced, és miért?
– Ha jól emlékszem, ezt egyszer egy hajnalban 

festettem egy kissé zavart, nyugtalan pillana-
tomban (3). Nem szép emlékeket idéz fel, ezért 
nem szeretem.
– Volt, hogy tanórákon rajzolgattál a füzeted-
be?

– Most jó diákként azt 
kellene mondanom, 
hogy dehogy, hiszen 
minden órán teljes 
erőmmel az adott tan-
tárgyra koncentrálok, 
ugye? De sajnos né-
ha-néha elkalandozik 
a figyelmem. Olyan-
kor születnek a leg-
viccesebb firkák. Sok 
füzetemben több az 

indokolatlanul odafirkantott csiga, mint a lejegy-
zetelt anyag...
– Voltál már rajzversenyen?
– Egy-kettőn talán voltam. Nem kedvelem a 
rajzversenyeket. A versenyeken általában egy 
adott témában kell alkotni, s ettől kicsit úgy 
érzem, mintha meg volna kötve a kezem. Arról 
nem is beszélve, hogy minden teljesen szubjek-
tív. Így értelmetlennek érzem összemérni a rajza-
im másokéval.
– Mit rajzolsz, amikor unatkozol?
– Ha unatkozom, és el akarom ütni az időt, de 
nincsen ihlet, akkor általában anime fanartokat 
rajzolok, vagy céltalanul firkálgatok, vagy le-
rajzolom Józsi bácsit, az időutazó, alkoholista 
FSZB ügynököt (4).

Noi
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Kutrovich Gergő (14.b). Felelős tanár: Koncz Levente. Nyomdai kivitelezés: Xilon Kft. Felelős 
vezető: Mórotz Kálmán. A címlapon: Végre nyár. Fotó: Dovala Dominik (10.d).

1 3

4

2



13

b
eszám

o
ló

2 021
06

„Any dream will do…”
Mikor felkértek ennek a cikknek a megírására, 
hirtelen megrohamoztak az emlékek, amelyeket 
az itt töltött hat évem alatt szereztem. Az elején 
nem is tudtam, hogy kezdjek bele…
Mint minden évfolyam, mi is a gólyaprogramo-
kon találkoztunk először. Szerintem a tábor min-
denkinek felejthetetlen élmény marad, akkor is, 
ha csak gólyaként vett részt ezen az eseményen, 
de akkor is, ha a későbbi években segítőként 
volt lent. A következő években tőlünk, a C osz-
tályból Nonó, Liza, Cinti, Réka, Dani és Ádám 
voltak azok, akik emlékezetessé varázsolták a 
gólyák számára a nyár utolsó hetét.

A saját gólyatáborunk után szeptemberben mi 
is megkaptuk a szalagot, és így már hivatalosan 
is árpádosok lettünk, bekerültünk a suli minden-
napi életébe. Úgy gondolom, a legtöbb osztály 
a Gombárra való készülődés alatt válik közös-
séggé, hiszen ebbe a közel féléves készülődés-
be mindenki beleteheti magát. Emlékszem, mi 
a síszünetben is bementünk a suliba, hogy az 
udvaron festékszórókkal készítsük el a díszletet. 
Az én osztályom – Vámos tanárnő rendezésé-
ben – a Macskafogót vitte színre, és külön meg-
ható volt, hogy a két Tanárnő is beállt táncolni 
közénk. Aznap este a Macskafogón túl láthattuk 
még az ások modern, görög istenes előadását, 
a bések szórakoztató Proboldó című bemutató-
ját is. Két évvel később pedig a dések Semmi 
című fergeteges produkcióját követhettük nyo-
mon, már a nézőtérről. 
Az Árpádban mindenki elé számos lehetőség 
tárul, amelyekből szabadon lehet válogatni tet-
szés és érdeklődés szerint. Tőlünk rengetegen 
– Rebivel, Nonóval és Lizával az élen – vettünk 
részt az akkor még Orosz tanárnő, ma már Zsó-
ka tanárnő vezette kórus munkájában. Személy 

szerint én a nagy nyári keszthelyi táborokat él-
veztem a legjobban, ahol Kittivel, Zsuzsival, Csil-
láékkal és Sipivel szórakoztunk.

A többekkel karöltve sokat szorgoskodtam a 
DT munkájában az évek során. Itt ismerkedtem 
meg a már fentebb említett Kittivel és Zsuzsival, 
de itt barátkoztam össze Lizával, Petivel, Bencé-
vel, Katival, Lilivel, Rozival, Ricsivel, és a mindig 
mosolygós Lillával is, és természetesen Babival, 
akit már szóbelizős korában a szívembe zártam.
Mikor beléptem a DT-be, még Lőrincz tanárnő 
patronálta a csoportot, az elmúlt években ezt 
a fontos szerepet Kámán tanárnő tölti be, lan-
kadatlan lelkesedéssel. A DT sok programot 
szervez a tanév során, ugyanakkor csak kevesen 
tudják, hogy milyen munka is folyik a DT-szoba 
falai között. Az egyik legemlékezetesebb ilyen 
színfalak mögötti pillanat az volt, mikor Lizáékkal 
a Kapcsoldára készülve fél napot gofrisütéssel 
töltöttünk, melyben segítségünkre volt az osztá-
lyomból Kitti és Luca is. Leírhatatlan, mikor egy 
aprócska szobában hatan tolongva próbálunk 
kisütni kb. ötven adag gofrit három szedett-ve-
dett sütővel, miközben ki-be rohangálunk a 
Mannába, mert rosszul számoltuk ki a hozzáva-
lókat. Szerencsére az ilyen helyzetekben is min-
dig akadt segítségünk, nemcsak a fentebb emlí-
tett barátnőim, de tanáraink személyében is.
Ugyanakkor a DT-s éveim felejthetetlen emlé-
kei közé tartoznak a táborok is, melyek közül 
a legutóbbit emelném ki, mikor Katiékkal este 
bejártuk a kolesz minden zegét-zugát. (A jövő-
beli DT-táborok résztvevőinek üzenem, hogy 
számos érdekességet rejt az a suli, induljatok 
bártan a felfedezésére!)
A november is eseményekben gazdag hónap 
az árpádosok életében, hiszen a hónap köze-
pén kerül sor a mindenkori 11.b osztály szervez-
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te Amfiteátrum Kupára. A mi évfolyamunk 
bései szervezték a 26. Amfi Kupát, ami fer-
geteges volt. Én Lujzi, Bori és Eszti barátnői-
men keresztül láttam azt a hatalmas munkát, 

ami e verseny előkészületeivel jár. Le a kalappal 
mindenki előtt, aki segít az Amfi Kupa lebonyo-
lításában! Ez egy olyan sokesztendős tradíció 
az iskolánkban, amire méltán lehetünk büszkék. 
Én személy szerint terem- vagy folyosófelügye-
lőként segítettem a program lebonyolítását, de 
minden évben estig maradtunk a barátaimmal, 
hogy végignézhessük Gyimesi igazgató úr inter-
aktív fejtörőit, láthassuk a nyerteseket, és végül 
– a nap zárásaként – az F01-be tömörülve együtt 
hallgathassuk a szervezők és a szervező tanárok 
gondolatait, akik hátukon vitték ezt az egész na-
pos programot. 

Az április minden évben magával hozza az Ár-
pád Napokat, de ha az ember lánya árpádos, 
akkor bizony a buzogány is előkerül ilyentájt, hi-
szen kezdődnek a buzogánypróbák. Számomra 
a ballagás és az arra való felkészülés, vagyis a 
buzogánypróbák jelentették mindig az év fény-
pontját. Szerintem fantasztikus, hogy 230 lány és 

Fekete Andrea tanárnő hosszú hónapok mun-
kája után olyan élménnyel ajándékozza meg a 
ballagókat, aminek nincs párja. Leírhatatlan az 
az érzés, amikor felcsendül az első zene, és pár 
perccel később már az „Any dream will do”-t 
énekelve integetünk a végzősöknek. Kingával 
mindig egymás melletti sorokban álltunk, így 
a gyakorlatok végén össze tudtunk nézni a Jó-
zsef előtt, és láttuk, hogy mindkettőnk szemé-
be könnyek szöknek. Szerintem a Józsefet már 
a legtöbben csak elmosódott foltokban látják, 
a ballagók és a buzogányos lányok is egyaránt.
Természetesen, mint minden évben, idén áp-
rilisban is elözönlötték az esti próbás képek a 
Facebookot. Egyre több és több csodás kép és 
emlék jött szembe velem a hónap során, amit a 
tehetséges médiásoknak, vagyis a hangtechni-

kusoknak: Ádámnak, Artúrnak 
és Gabinak, a szuper fotósok-
nak: a húgomnak, Briginek, 
Gergőnek, Lacinak, Bencének 
és Krisznek köszönhetük. 
Persze nemcsak ezek a külön-
leges napok jutottak eszem-
be, mikor felidéztem az elmúlt 
év történéseit, hanem az úgy-
mond szürke hétköznapok is, 
amelyek nem is voltak olyan 
szürkék, hiszen minden nap 
történt valami apróság. Már 
reggel a HÉV-en is sok barát-
tal találkozik az ember, mikor 

elindul a suli felé, a megállók előrehaladtával 
egyre több és több ismerős bukkan fel. 
Miután Fruzsival végzünk a „még gyorsan be-
nézek a Marciba” nevezetű reggeli rutinunkkal, 
ahol összefutok Rebivel és Dettivel is, belépünk 
az iskolába. A kapuban Hajni néni mindent el-
söprő mosolya és vidám köszöntése után az F07 



felé vesszük az irányt. Már a folyosó elején hall-
juk, hogy Dani és Szabó már bent van, és tud-
juk, hogy mindegy, mi lesz ma, jól fog indulni a 
nap. A teremben Kata és Zsófi mosolygós arca 
fogad, akikkel végigdumáljuk az első óra előtti 
szünetet. És mikor 7.29-kor megérkeznek Kin-
gáék is a terembe, akkor elkezdődnek az órák. 
Ezek a mindennapi rutinok hiányoztak talán a 
legjobban az online oktatás alatt…

Már a tavalyi év vége is szokatlanul zárult, de 
szerencsére idén év elején még elmehettünk 
egy utolsó, ám annál fergetegesebb osztályki-
rándulásra, melyet Nemecskó tanárnő szerve-
zésében élvezhettünk. Az esti bulik szerintem 
mindenkinek örök emlékek lesznek, melyekre 
mosolyogva gondol vissza. Az esti órákban 
Ádi minden alkalommal beiktatott Kingának és 
nekem egy csillagász gyorstalpalót is a csillag-
képekről és azok felismerésének módszereiről, 
szóval a határ a csillagos ég.

Az év előrehaladtával újra átálltunk online okta-
tásra, mely már lényegesen könnyebb volt, mint 
az első alkalommal. Az igyekezetek ellenére saj-
nos a szalagavatónk elmaradt, de épp ezért bi-
zakodunk, hogy a ballagást már meg lehet majd 
tartani. Tudjuk, hogy mennyi munka zajlik a hát-

térben az iskolatársaink és tanáraink részéről, 
ezekért mind nagyon hálásak vagyunk.
A digioktatás ellenére azonban idén is sok-
sok minden történt. A „felemás” DT-k, az 
online osztálykarácsony és a netes múzeumtú-
rák rendhagyóságukból kiindulva örök emlékek 
maradnak. Az egyik legmeghatóbb eredménye 
az online oktatásnak az a videó, amellyel Vámos 
tanárnő lepte meg az osztályunkat. Szerintem a 
ballagás napján (a helyzetből kiindulva) minden-
kiben benne volt egyfajta hiányérzet és némi 
csalódottság is, de ez a videó megteremtette 
a búcsú hangulatát, és felidézte az elmúlt évek 
emlékeit.

Úgy gondolom, hogy a pandémia okozta távol-
ságok még jobban megerősítették az igazán 
fontos kapcsolatokat és a szoros barátságokat, 
hiszen a mindennapos találkozások kiesésével 
felerősödtek az egyéni kapcsolatok és azok 
fenntartásának vágya. Szerencsésnek tartom 
magam, mert az iskolában számos emberrel 

köthettem barátságot, 
és a számomra leg-
kedvesebb ismerőseim 
végig mellettem voltak 
a járvány okozta vál-
sághelyzetekben is, így 
még szorosabbra fűz-
hettük a kötődést. 
Én hat éven keresz-
tül nagyon szerettem 
ebbe az iskolába járni, 
és tudom, közhely, de 
Ti tettétek az Árpádot 
igazán a második ott-
honommá. Köszönöm 
a már elballagott és a 
még itt lévő Barátaim-

nak, az Osztályomnak és a Tanárainknak, hogy 
felejthetetlenné tették az árpádos éveinket.
Sok sikert kívánok Mindenkinek a jövőbeli terve-
ihez! A ballagáson találkozunk! 

Barbi
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   Árpád Galéria

 

Plakáttervezés
A tizedikesek a távoktatás alatt tipográfiai feladatokat kaptak, szöveges 
közlés megformálását, szöveg és kép együttes elrendezését, ahol a kép és szöveg felerő-
sítik egymás üzenetét, és felhívják a figyelmet valamilyen számunkra fontos eseményre. A három részből 
álló plakátsorozat készülhetett digitálisan szerkesztve saját fotókból vagy vegyes technikával, valamilyen valós 
vagy kitalált kulturális esemény, előadás, kiállítás, könyvbemutató, koncert vagy pályázat számára. Fontos volt, 
hogy a plakátsorozat elemei láthatóan kapcsolódjanak egymáshoz, de legyenek szembetűnően eltérőek is, 
más-más motívum kiemelésével.

Svarczné Micheller Erzsébet

Csináth Nóra (10.c)

Szlávy Kata (10.c)
Molnár Vince (10.c)

Jánosi Panna (10.a)


