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A perspektíva kérdése
A perspektíva fogalma sok oldalról meg-
közelíthető. Például a művészetben vagy a 
fényképészetben a térbeli nézőpontot jelen-
ti, de egy elvontabb jelentést is magában 
foglal, méghozzá azt, hogy egy bizonyos 
helyzetet milyen szemszögből látunk. Ezen 
belül sokféleképpen értelmezhető, jelent-
het például egy általános világszemléletet, 
vagy a lehetséges nézőpontokat egy konk-
rét szituáció vizsgálásakor, de akár az ember 
hozzáállását, viszonyát is valamihez. A pers- 
pektíva lehet tágabb, amikor általánosan és 
lényeglátóan veszünk szemügyre egy hely-
zetet, vagy szűkebb, amikor belemegyünk a 
részletekbe. Egy nézőpont lehet tárgyilagos, 
amikor csak a tényeket vesszük figyelembe, 
illetve szubjektív, amikor az érzelmeknek és a 
személyességnek is jelentősége van.

Sok minden befolyásolja, hogy milyen szem-
szögből látunk egy helyzetet vagy a világot. 
Részben a kultúránk és a kor, amiben élünk, 
határozzák meg gondolkodásunkat. Ez ma-
gában foglalja, hogy mit tartunk elfogadott-
nak, helyesnek, erkölcsösnek, megszokott-
nak, „normálisnak”. De még sincs két olyan 
ember, aki mindenről ugyanúgy gondolkoz-
na, mivel főleg személyes tapasztalataink 
szabják meg, hogyan látjuk a világot. Ezenkí-
vül a különböző korosztályok nézőpontjai is 
eltérnek egymástól, egy korcsoporton belül 
pedig jellemzőbb a hasonló gondolkodás, a 
hasonló tapasztalatoknak köszönhetően.
Mindezek mellett a perspektívánk életünk 
során sokat változhat, szinte minden terü-
leten. Talán a legegyszerűbb példa erre az 
idő szemlélete, ugyanis minél idősebbek le-
szünk, annál „gyorsabban telik” az idő. De 
az idő gyorsaságának az érzetét a kedvünk is 
befolyásolja. Egy unalmas tanóra valamiért 

mindig lassabban telik, mint a délután, amit 
a barátainkkal töltünk.
Jelentős szerepe van a perspektívának pél-
dául akkor, amikor valamilyen döntést kell 
hoznunk. Megközelíthetjük a helyzetet lo-
gikai szempontok alapján, amennyiben pél-
dául összevetjük a „pro és kontra” érveket. 
De érzelmi alapon is hozhatunk döntéseket. 
Ilyenkor személyesebb kérdések is szerepet 
játszanak, valamint az is gyakran előfordul, 
hogy valamilyen megérzésünk van egy szi-
tuációval kapcsolatban. Viszont általában 
érdemes mindkét szempontot figyelembe 
venni.
A nézőpont szintén nagy szerepet játszik, 
amikor valamit vagy valakit megítélünk. Mi-
vel ezt elsősorban személyes tapasztalataink 
szerint tesszük, gyakran ítélünk első benyo-
más alapján. Ha ilyenkor megpróbálunk 
belehelyezkedni a másik nézőpontjába, és 
az ő személyes tapasztalatait is figyelembe 
vesszük, könnyebben meg tudjuk érteni őt.
Természetesen a hétköznapi gondolkodá-
sunkban is sokat számíthat, hogy milyen a 
perspektívánk. Bizonyára legtöbben ismerik 
a félig tele vagy félig üres pohár kérdését. 
Valóban hatása lehet a közérzetünkre, hogy 
milyen hozzáállásunk van egy szituációhoz. 
Hangulatunkat nagyban befolyásolhatja, 
hogy jelentéktelen ügyek miatt panaszko-
dunk, vagy megpróbáljuk a dolgok pozitív 
oldalát nézni. Persze a rosszat sem szabad 
figyelmen kívül hagyni, de valamennyivel 
jobb érzelmi állapotba kerülünk, ha több fi-
gyelmet fordítunk a jóra. 
Az, hogy milyen szemszögből látjuk a vilá-
got, szinte minden helyzetben számít, az 
egyszerűbbektől a nagyon fontosakig. És 
minél több nézőpontot ismerünk, illetve 
minél jobban bele tudunk helyezkedni egy 
másik ember szituációjába, annál könnyeb-
ben meg tudjuk egymást érteni, és tudunk 
jól működő kapcsolatokat teremteni.

Menges Anna (11.a)
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A hónap kérdése: „Mi a kedvenc könyved és filmed?”

A hónap fotója
Upside down

KÉP-MÁS
Az előző számunkban megjelent képünkön egy műanyag 
palack volt látható, alulról.

Hát ez mi lehet?

fotó: Jánosi Panna (11.a)

KI EZ?
A júniusi számunkban megjelent képünkön Szalay Katalin 
tanárnő gyermekkori fotóját láthattátok.

Hát ezen a képen ki lehet?

A ház Legyenelországban, Szymbarkban áll, 2006-ban tervezte és építtette egy helyi 
üzletember a kommunizmus és a világ jelenlegi állapota elleni állásfoglalásként. A ház 

a szocializmus végét szimbolizálja.
fotó: origo.hu

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



Kérdezd másként
dr. Nánay Mihály tanár úr

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

– 2009 tavaszán (ekkor 
fejeztem be az egyete-
met) Karádi igazgatónő 
– aki családi ismerősünk 
– egy Terror Háza Múze-
umban tartott tárlatveze-
tésemet látogatta meg, 
majd utána nem sokkal 
felhívott, hogy lenne pár 
földrajz óra számomra az 
Árpádban, aztán eset-

leg később történelem órák is. Minthogy több 
nagyon jó barátom járt a suliba (Gärtner tanár 
úr „legendás” osztályába), így magától érte-
tődött, hogy rábólintottam. Onnantól pár évig 
csak félállásban tanítottam az Árpádban, és 
mellette a saját korábbi iskolámban is dolgoz-
tam, mígnem végül teljes állásban kötöttem ki 
az iskolában. Azóta is rendszeresen kapok más 
iskolába, vagy történészi munkakörbe ajánlato-
kat, de mindig nemet mondtam. Hálás vagyok 
a Gondviselésnek, hogy segített így dönteni.

– Miért választotta a tanári pályát?
– Már kisiskolás korom óta vonzott a tanárság, 
a tanári munka egész miliője. Később az vált 
döntővé, hogy úgy éreztem, a történelemből 
és földrajzból a gimnáziumi tananyagnál egy-
szerűen sokkal többet szeretnék tudni, így adta 
magát a földrajz-töri szak. Az egyetem öt éve 
után nem volt egyértelmű, hogy tanár leszek, 
akkoriban történésznek készültem, de a taní-
tási gyakorlat során annyira magával ragadott 
az iskola hangulata (a Trefortban gyakoroltam, 
jelenlegi kedves árpádos kollégánk, Kéri And-
rás tanár úr vezetése alatt), hogy egy percig 
sem volt több kétségem.

– Miért a történelem és földrajz szakokat 
választotta?
– Kezdettől fogva ez a két tárgy érdekelt a 
legjobban, egyszerűen a legérdekesebbek. 
Nyilván azért is jó választás, mert nagyon össze-
fonódnak. Ha nem ilyen szakot választottam 
volna, akkor a közlekedésmérnökség érdekelt 
volna még, de a föci-töri volt egyértelműen az 
első helyen. Nyilván a kiváló tanáraim miatt is. 
Amúgy meg szerintem ez a két tantárgy magya-
rázza meg legközvetlenebbül, hogy mi miért és 
hogyan alakul a minket körülvevő természeti és 
társadalmi környezetben.
– Van-e kedvenc történelmi korszaka?

– Bár az egyetemen 
egy-két évig az ókori 
Róma története von-
zott, végül egyértel-
műen a 20. századi 
magyar történelem 
mellett kötöttem ki. 
A Terror Házában 
évekig dolgoztam tár-
latvezetőként, így az 
1945 utáni történelem 
is közel került hozzám. 
Szakdolgozati, majd 

pedig a doktori kutatási témám egy 20. századi 
Habsburg főherceg életpályája lett, így az első 
világháború és a Horthy-korszak, azon belül is a 
Habsburg-család, a Habsburgok magyar ága az 
a téma, amihez a legjobban értek. De tanítani 
sok minden egyebet is nagyon szeretek.
– Ha nem a tanári pályát választotta volna, 
akkor mivel foglalkozna szívesen?
– Szerencsére a tanítás mellett sok minden 
egyéb feladatkört van alkalmam kipróbálni. 
Többfajta szakmai megbízást kaptam, kapok 
az Oktatási Hivataltól (tananyagfejlesztésre, fel-
adatírásra, tantervfejlesztésre), van egy történe-
lemtanári egyesületünk, aminek vezetőjeként 
is kipróbálhatom magam, újabban a Rubicon 
Intézetben próbálok történészkedni, és előfor-
dult már, hogy dokumentumfilmben működtem 
közre szakértőként, vagy tévés kvíz zsűrijeként. 
Szóval valószínűleg történelmi-földrajzi szakmai 
feladatokat végeznék, kutatnék, esetleg geo-
politikai-történelmi témákban szívesen lennék 
újságíró. Ja és a feleségemmel már rég meg-
beszéltük, hogyha egyszer utazási vállalkozást 
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„Könyv: Bogyó és Babóca; Film: Yesterday” (Hatkai Hanna, Becker Júlia)



nyitnánk, akkor annak Monarchia Tours volna a 
neve. Valaha még tervben volt, hogy a Bartók 
rádióban legyek klasszikus zenei műsorvezető, 
de aztán erről már letettem .

– Szabadidejében mit szeret csinálni?
– Hogy miben? Viccet félretéve a meglehe-
tősen sok munkahelyem és egyéb megbízá-
som, valamint három tündéri (najó, nem mindig 
azok) kislányom mellett sajnos szinte nem léte-
zik szabadidő. Olyan szinte sosem fordul elő, 
hogy otthon ne épp valamilyen másnap lejáró 
határidős feladatot csináljak éjszaka, miután 
lefeküdtek a gyerekek, vagy hétvégén, ha vélet-
lenül van egy-két órám. Persze programokat 
igyekszem szervezni, elsősorban a családdal, 
de szabadidőhöz sorolom a különböző iskolai 
kirándulásokat is, nem beszélve a barátokkal, 
esetleg régi tanítványokkal tartott összejövete-
leket. Ja és talán a legfontosabb: van egy kis 
vonós kamarazenekarunk (Budavári Kamaraze-
nekar), ahol immár több korábbi árpádos tanít-
ványommal zenélek együtt, ez nagyon fontos 
eleme az életemnek.

– Milyen érdekes helyekre jutott el az évek 
alatt?
– Amióta megszülettek a kislányaim, azóta jóval 
kevesebb alkalmam van utazni, de azért még 
így is csurran-cseppen ez-az. Korábban a legiz-
galmasabb helyek, amerre jártam, Kína Hunan 

tartománya, a Kaukázus-vidék, Kazahsztán, 
Irán, Izland, vagy éppen Marokkó volt. De 
a transzszibériai vasúton is végigvonatoz-
tam Vlagyivosztoktól a Bajkál-tóig. Nagy 
kedvenc a posztszovjet térség (Belarusztól 
Moldván át Ukrajnáig és Transznisztriáig). És 
persze a Balkánt is keresztül-kasul bejártam. 
Az utóbbi években pedig alakult egy kisebb, 
korábbi tanítványokból álló kör, akikkel nyaranta 
rendre egy-egy érdekes túrát teszünk.

– Van kedvenc könyve?
– Több is. Például Sienkiewicz Quo vadisa, de 
az utóbbi időkben nagy hatást gyakorolt rám 
Szabó Dezső Elsodort faluja, főleg az általam 
kutatott korszak miatt. Vagy éppen Fekete Ist-
ván Zsellérek című regénye. A közeljövőben 
olvasandók között pedig előkelő helyen áll Ivo 
Andrić Híd a Drinán, illetve Ernst Jünger Acél-
zivatarban című könyve is. Szakirodalmat és tör-
ténelmi esszét nagyon sokat tudnék mondani, 
de ha egy kell, akkor Pat Buchanantől a Chur-
chill, Hitler és a szükségtelen háború.
– Milyen filmeket és sorozatokat szeret néz-
ni?
– A szabadidőről mondottak miatt sajnos fil-
meket és sorozatokat mostanában nem igazán 
tudok nézni. Amúgy az izgalmas történelmi fil-
meket nagyon szeretem – például Mel Gibson 
filmjeit, de a thrillerek (pl.: Eredet, Tenet), sőt 
sci-fik is nagyon meg tudnak fogni. Sem Netflix-
re, sem HBO-ra nem fizettem elő, nem is férné-
nek bele az időmbe a sorozatok, no meg nem 
is értek egyet sokuk üzenetével. A régi időkből 
azért pl. Poirot nagy kedvenc, vagy mondhat-
nám a 24-et is.

Nagy Dorina, Tóth Lea (11.a)
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„Könyv: Percy Jackson 1-5; Film: Shang-Chi és a tíz gyűrű legendája” (Együd Emma)
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6 „Könyv: Harry Potter 3; Film: Csókfülke 3” (Flórián Kíra)

Őszi DT-tábor
Idén nagyon várta minden résztvevő a DT-tá-
bort, mert az elmúlt tanévben nem volt lehe-
tőségünk az iskola falain kívüli diáktanácsos 
programok megvalósítására. Október 8-án 
délután az iskola elől indultunk el a váci Piaris-
ta Gimnázium kollégiumába Kámán Veronika 
tanárnő és Csányi Levente tanár úr kíséretével. 
Vonattal utaztunk Vácra, az út jó hangulatban 
telt el. A vacsorát követően ismerkedős játéko-
kat játszottunk, majd a rendelkezésünkre álló 
tornacsarnokban sportoltunk: kosárlabdáztunk 
és röplabdáztunk is az este folyamán. Még arra 
is volt időnk, hogy egy kicsit beszélgessünk le-
fekvés előtt.

Szombat reggel a felkelést követően regge-
liztünk, majd délelőtt a gólyahét részleteit be-
széltük meg, ez alatt az idő alatt a gólyák Vác 
városával ismerkedtek meg. Mindenki adhatott 
ötleteket, hogy milyen játékos programokat va-
lósítsunk meg a szünetekben és a hét folyamán 
a gólyaosztályokkal. Sikerült közös döntésre 
jutnunk. Az ebédet követően néhány óra sza-
badidő állt rendelkezésünkre. Ezalatt a társaság 
nagy része a Duna-parton sétált, de akadtak 
olyanok is, akik a kollégium kertjében található 
műfüves sportpályán fociztak.

A délután hátralevő része egy újabb megbe-
széléssel telt: ezúttal a DT működése volt a fő 
téma. Tanulságos megbeszélést folytattunk: 
egy SWOT-analízis során körüljártuk, milyen 
külső és belső erőforrásaink vannak, miben kell 
még fejlődnünk, javulnunk. A vacsorát követő-
en ismét közösen játszottunk, majd újra a sport-
csarnok került a középpontba. Foci- majd ké-
zilabdameccs zajlott, de aki szeretett volna, az 
kosárlabdázhatott is. Este még a szobákban és 
az ebédlőben is nagyon jó kiscsoportos beszél-
getésekbe, társasozásba lehetett bekapcsolód-
ni. Ezalatt jobban megismerhettük egymást, 
több dolgot tudtunk meg a DT-s társainkról. 

A vasárnap reggel az összepakolással telt, de 
néhány játékra még jutott idő a reggelit köve-
tően. A hazaúton még a vonaton is jókat be-
szélgettünk. A délutánt már mindenki otthon 
töltötte. Összességében egy nagyon hatékony 
és élvezetes DT-tábort tudhatunk magunk mö-
gött. Mivel a tavalyit nem tudtuk megtartani, 
ez volt az első ilyen táborom. Nagyon sok új 
emberrel ismerkedtem meg, és sok új barátot 
szereztem. Remélem, hogy az idei tanévben 
minden tervezett programunkat meg fogjuk 
tartani.

Gradsack Márk (8.a)

Condensed English
Prom

Since I’ve been a little girl, I’ve always been 
dreaming about participating in a prom, sur-
rounded by lovely white dresses, charming 
boys in suits and dancing through the whole 
night. Prom has been an outing since the early 
19th century, and has been attracting all the 
high school teenagers to be part of this life-
time experience. As a girl who has the oppor-
tunity to be a participant soon, I believe that 

our prom is definitely different from the Amer-
ican social event and also from what we’ve 
probably seen in American movies, such as 
Grease. It sets high expectations in people to 
which the reality can’t live up to. 
Due to the fact that we are close to graduat-
ing, we can have a closer look at what organiz-
ing an event like this comes with. I have to say I 
wasn’t expecting it to be this complicated and 
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„Könyv: Teknősök végtelen sora; Film: Szólíts a neveden” (Gönczi Bori)
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Culture chez nous – Kultúra nálunk
Albert Camus: La peste / A pestis

Az emberek problémamegoldása úgy látszik, 
a ’40-es évek óta semmit sem változott. Leg-
alábbis ezt gondolhatja az ember, ha Camus 
A pestis című regényét olvassa, mely aktuáli-
sabb, mint valaha. Nem véletlenül éli a mű a 
reneszánszát. 

A járvány komolyságára 
túl későn felocsúdó ember 
(Rambert), a bürokrácia 
mocsarában elvesző, pisz-
mogó, habozó döntéshozó 
(Mercier), a szeretteit elve-
szítő családapa (M. Othon), 
az első beteg (Michel), az 
első gyógyult (Grand), az 
orvosi segítséget megta-
gadó (Paneloux), és az el-
hivatott, ám munkáját csak 

apatikusan kibíró orvos (Rieux). Ezek a szemé-
lyiségek ma is léteznek. Ugyanazokat a hibákat 
követik el, mint mi. Ugyanazokon az érzelmi 

megpróbáltatásokon mennek keresztül, mint 
mi. Az emberek nem változnak. Ma ezt a re-
gényt olyan olvasni, mintha kívülről figyelnénk 
önmagunkat. 
Camus utalásai és elbeszélésmódja túlmutat-
nak egy járványon. Az önéletrajzi elemek, a 
saját tapasztalataiból fakadó jelenetek, ame-
lyek szorosan kötődnek a náci elnyomáshoz, 
lehetővé teszik, hogy a pestisre úgy tekint-
sünk, mint az emberek harcára a mentális és 
fizikai kimerülés ellen, legyen szó egy ragályról 
vagy épp egy villámgyorsan terjedő szélső-
séges ideológiáról. Camus életében a világ 
épelméjűségére a nácik voltak veszéllyel, nem 
véletlen, hogy a barna egyenruhában masíro-
zó németekre barna pestisként hivatkoztak. 
Mindenesetre a tanulság ugyanaz maradt: a 
legnagyobb kihívásokon is csak szolidaritással 
és megfontoltsággal lehetünk úrrá.

Paták Balázs (12.c)

different from the American cliché. From what 
I’ve heard of, in America, this event is com-
posed of taking pictures with friends, partners, 
going to a restaurant, and finally having the 
chance to dance together as a class one last 
time, before taking a step into adulthood. Dur-

ing the night a prom king and prom queen are 
chosen, which in my opinion is just an unnec-
essary popularity contest. I believe this night 
should be about the unity of the class. Some 
people even agree that it gives the chance to 
develop their social skills. 
While it sounds like a memorable experience, 
it differs from what my country offers to the 
graduating teenagers. Our prom is more for-
mal and contains traditional habits and dances 

which are performed in front of the relatives 
and friends. Firstly each class dances a cho-
reography by choice, which is always well-
remembered and exciting.  The prom itself is 
an extremely famous waltz the teenagers have 
been learning for months, and personally this 
is the most wonderful feeling I’ve ever expe-
rienced. A party is held afterwards, which is 
quite similar to the American dancing event, 
so pupils can let go off the frustration of the 
whole year.
On the other hand, despite of all the differ-
ences, one thing that is common in all, is the 
preparation of the night. Hiring dance teach-
ers or artists, getting ready, renting a dress, or 
a tuxedo, which personally was a magnificent 
and thrilling programme with my friends.
All in all, I can’t tell how excited and motivated 
I am for this formal affair I’ve been waiting for 
my whole life. I believe that every girl’s dream 
is to experience a prom once in their lifetime, 
and with the opportunity given, this will be an 
amazing time of my life. 

Farkas Anna (12.d)



Fortocska (форточка) – ablakocska
Mihail Vasziljevics Lomonoszov

A világhírű orosz származású polihisztor 1711. 
november 19-én született egy szegény halász-
családban Gyenyiszovkában. Mihail az egyik 
szomszédtól tanult írni-olvasni, és a helyi lelkész-
től kapott könyveket. Később tanulni szeretett 
volna, de a családjának nem volt elég pénze. Ti-
zenhét évesen (mostohaanyja elől) megszökött 
otthonról, és Moszkvába utazott. Itt származásá-
ról hazudva felvételt nyert a nemesi származá-
súaknak szánt Szpasszkij-kolostor akadémiájára, 
ahol nála fiatalabb diákokkal tanult, akik gyakran 
kinevették. Fizikai munkából élt, alig volt pénze 
ételre és ruhákra.

1736-ban ösztöndíj-
jal Szentpéterváron 
bányászatot tanult. 
Később Németor-
szágban, a marburgi 
egyetemen folytatta 

tanulmányait, itt német nyelvet, matematikát, 
elméleti és gyakorlati fizikát, metafizikát és fi-
lozófiát tanult, és a költészettel is próbálkozott. 
Itt találkozott későbbi feleségével, Elizabethtel. 
Úton hazafelé Düsseldorfban leitatták, és elhur-
colták katonának, de sikerült megszöknie, és 

visszatérnie szülőhazájába. 1745-ben a szent-
pétervári akadémia professzora lett, de az egy-
hangú feladatok idegesítették, majd a házirend 
többszörös megszegése után letartóztatták, és 
házi őrizetbe vették.
A házi őrizetből felesége segítségével szabadult, 
aki elküldte Erzsébet cárnőnek Lomonoszov két 
ódáját, melyek lenyűgözték az uralkodót, ezért 
visszahelyezte őt az akadémiára. 1748-ban felfe-
dezte a tömegmegmaradás törvényét, és ő volt 
az első, aki a színeket az anyaggal kapcsolatba 
hozta. Lerakta a kinetikai hő- és gázelmélet alap-
jait, értekezett a hideg alsó határáról, az abszolút 
nulla fokról, ahol minden mozgás megszűnik. 
Felismerte, hogy a kőolaj és a földgáz több mil-
lió éve elpusztult állatok testéből jött létre, fog-
lalkozott a földrengések és a vulkáni kitörések je-
lenségével, továbbá ő készítette az első pontos 
térképet az Orosz Birodalomról. Emellett sok ér-
dekes dolog történt vele: egyszer álmában előre 
látta apja halálát, 26 nyelven beszélt (magyarul 
is!), ő alkotta meg az egységes orosz nyelvtant, 
és az ő kezdeményezésére jött létre a Moszkvai 
Állami Egyetem.

Gizella Gréta (11.c)
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„Könyv: Anna, Peti, Gergő; Film: Jégvarázs 2” (Csicska Máté)

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

Aranyköpések
„Ugye a régi magyar nyelvben a gyerek a fiú gyereket jelentette, tehát van két gyerekem meg egy 
lányom.“ (Szalay Katalin)
„Biztos sokszor elgondolkodtál már azon, hogy amikor alszik a madár a fán, akkor hogy nem esik 
le. Mert ő alszik, nem úgy mint te otthon, amikor anyád benyit, hogy takarítani kéne.“ (Tarlós Péter)
„És ahogy Besenyő Pista bácsi mondaná, no emmár hülyeség.” (Számadó László)
„Csak néznek rám nagy szemekkel, mikor Kisvárdán veszek 10 üveg diólikőrt.” (Sziliné Dienes Irén)
„Kerekekkel ellátott bili. Na azt nevezem én közlekedő edénynek.” (Tarr Levente)
(a harmadik kikéredzkedésnél) „Mi az, a férfivécében is osztanak valamit?” (dr. Tüdős Éva)
Tanár: „Az 1. színészt olvasd, légy szíves! Diák (olvasva a szerepet): Melyiket, Fenség?” (Csányi 
Levente)
„A jelenet maximum kétperces legyen! Két Tik-Tok videónyi. Az rengeteg idő.” (dr. Gizelláné Neu-
bauer Babett)
„Tudják, mi rosszabb a melléknévragozásnál? Melléknévragozást tanítani. Nincs sikerélményem.” 
(Guoth-Fridrich Erika)
Tanár: „Mi a veseműködés végterméke?” Diák (félénken): „…pipi.” Tanár: „Vizelet. Itt biológusék-
nál.” (Kovácsné Keszléri Erzsébet)
„Ne haragudjatok, ha hülyéskedek, de magamat is el kell viselnem valahogy!” (Molnárné Vámos 
Katalin)
„Olyan jó képeim vannak a laptopomon, hogy összepisilik magukat. Éppen ezért, amíg felmegyek 
érte, menjenek el mosdóba!” (dr. Nánay Mihály)
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Viccek
Apróhirdetés:
Világhírű vonósnégyes első, máso-
dik hegedűst és gordonkást keres!
Zenetörténet vizsgán:

Tanár: Hány szimfóniát írt Beetho-
ven?
Diák: Hármat.
Tanár: ???
Diák: A harmadikat, a negyediket 
és a kilencediket.

Opera kisokos
1. Az operában vé-
gig énekelnek. Ha 
valaki abbahagyja 
akár egy pillanatra 
is, hálából rögtön 
meg kell tapsolni.
2. Az operák alap-
története a követke-
ző: két kövér ember 
szerelmes egymás-
ba és a végén egyi-

kük vagy mindkettő meghal. Őket kell a leg-
hangosabban megtapsolni. Ha nem halnak 
meg, vígoperáról beszélünk.
3. Az operák általában nem szinkronizáltak, de 
a szereplők gesztusaiból is kitalálható a törté-
net.
– Ha mellükre szorítják a kezüket, mint Lajcsi, 
szerelmesek.
– Ha a plafonra néznek: boldogok.
– Ha a padlóra: szomorúak.
– Ha pedig a kardjukat csapkodják: kardozni 
akarnak valakivel.
– A gonosz általában gonoszan néz, vagy ki 
van vastagítva a szemöldöke.
4. Aki a legmagasabb hangon énekel, az keresi 
a legtöbbet, mind a férfiaknál,mind a nőknél.

5. Mivel az operákat régen írták, a szövegírók 
többsége szerencsére már nem kappénzt a 
furcsa dalszövegekért.
6. A zenészek nem azért vannak egy árokban, 
mert rossz számokat fognak játszani,és félnek 
a közönségtől, hanem azért, hogy látsszanak 
az énekesek.
7. Ne aggódjunk, senkit sem ölnek meg annyi-
ra, hogy a halála előtt ne tudjon mégtíz percet 
énekelni!

Katonaságnál:
– Lépjenek ki, akik szeretik a zenét!
Hárman előlépnek.
– Mit kellene zenélni, százados úr?
– Semmit. Átviszik a tisztiklubba a zongorát.

Egy hegedűtokos fiatalember megszólít egy 
idős embert az utcán, sietve megkérdezi:
– Ne haragudjon, hogyan jutok el leggyorsab-
ban a Zeneakadémiára?
– Fiatalember, csak annyit mondhatok: gyako-
rolni, gyakorolni, gyakorolni.

„Könyv: Harry Potter 5; Film: Útvesztő” (Tóth-Kiss Erzsébet)



Diák legyen a talpán
Az oktatás művészet (kellene, hogy legyen)

Sokfélék vagyunk, sokféleképpen viselkedünk – 
mégis ugyanazt tanuljuk. Ugyanúgy közelítjük meg 
a feladatokat, ugyanazon a gondolatmeneten 
megyünk végig, hogy végül egyazon eredményre 
jussunk. Ha már fiatalkorban kialakul bennünk ez a 
szisztéma, később sem lesz másképpen. Hogyan 
fogjuk megoldani a valós problémákat, ha min-
denki ugyanazon az úton indul el, ami nem is biz-
tos, hogy vezet valahova?

Általánosságban elmondható, hogy nem a folya-
maton van a hangsúly, hanem az eredményen. Ez 
egy már-már közhelyes megállapítás. Azonban az 
oktatás van olyan pozícióban, hogy ezen változtat-
ni tudjon. Kicsit túlságosan berögzült a fejünkben a 
„gyakorlat teszi a mestert“ közmondás, olyannyira, 
hogy már mindannyian mesterek vagyunk abban 
az egy gyakorlatban – legfeljebb a szorgalmon mú-
lik a dolog. 
Ez leginkább az érettségire való készüléskor követ-
hető nyomon. Vannak bizonyos visszatérő típusfel-
adatok, azok megoldására pedig van egy bizonyos 
módszer. Ezzel a módszerrel egy bizonyos halmaz-
ból bármilyen feladatot meg tud oldani az ember. 
Tehát mi a nyerő taktika az érettségire való készü-
léskor? Az utóbbi évek feladatlapjainak robotsze-
rű oldogatása. Tény, hogy ez mindenki számára 
természetes, és az esetek többségében tényleg 
beválik.

Nem az érettségi az egyetlen oka az oktatásban 
erőteljesen jelen lévő uniformitásnak. Fontos té-
nyező a tanár személye. Valószínűleg sokak számá-
ra ismerős jelenet, hogy a diák megkéri a szülőt, 
ugyan már segítsen megoldani a házinak feladott 
matekpéldát. A diák fejében van egy bizonyos el-
járás (a tanáré), ami szerint meg kell csinálni a fela-
datot. A gond az, hogy a szülő fejében egy másik 
megoldási menet van, ami mellesleg ugyanarra az 
eredményre vezet. A másnapi dolgozat eredmé-
nyét már csak az dönti el, hogy melyikük kerekedik 
fölül a másikon. 
A tanár nyitottságának mértéke nagyban meg-
határozza a diák ugyanezen tulajdonságát. Nem 
várhatjuk el, hogy egy tanár egyszerre franciául 
és lengyelül oktassa a japán nyelvet, de a diákok 
gondolatmenetének megismerése, a velük való 
együttműködés könnyen vezethet újabb megkö-
zelítésekhez, amelyek mindenki nézőpontját tágít-
ják. 

Az oktatás alapvetően azóta egységes, hogy álla-
mi kézbe került. Ugyanazokból a tankönyvekből 
tanulunk, ugyanazon kerettanterv alapján. Ez nem 
meglepő, hiszen az állam elsődleges célja, hogy 
művelt munkaerőt neveljen egy jobb jövőért. De 
honnan tudja az állam, hogy milyen lesz a jövő? Ab-
ból kiindulva, hogy a mai fiatalok határozzák meg 
a jövőt, miben fog változni ez a jövő, ha harminc 
éve ugyanazt tanulják? Hol maradtak az aktuális 
szempontok, mint például az internet, vagy a fenn-
tarthatóság?
Senki sem tudja megmondani előre, hogy melyik 
oktatási módszer fog beválni, de erre a bizonyta-
lanságra nem megoldás, ha a témát egyszerűen 
besöpörjük a szőnyeg alá, és marad minden úgy, 
ahogy van. Az egyéniség és a kreativitás ma fon-
tosabbnak tűnik, mint valaha, kár lenne ezt nem 
kihasználni.

Picciano Alisia (12.b)
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„Könyv: A medveölő fia; Film: Vasember 2” (Pendl Barnabás)
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„Könyv: Percy Jacksonok; Film: Aranyhaj” (Diósi Anna)

Kórustábor 2021
A mindenki által várt, egy héten át tartó kórustábor 
augusztus elsején kezdődött. A Déli pályaudvarról 
indult a vonatunk Keszthelyre. Amikor leszálltunk a 
vonatról, jól megáztunk, mivel pont akkor kezdett 
el esni az eső, de szerencsére viszonylag közel volt 
a kollégium, ahol laktunk.
Amikor odaértünk, beosztottuk a szobákat és az 
állandó helyeinket a szólamban, és egyből elkezd-
tünk próbálni. A tábor alatt tanultunk egy táncot 
is, ami minden évben más, és mivel ez nagyon 
tetszett nekem, úgy döntöttem, hogy jövőre én is 
szeretném tanítani.

Nem volt sok időnk unatkozni, Zsóka tanárnő és 
segítője Orsi (árpádos öregdiák) minden percün-
ket betáblázták. Egy nap abból állt, hogy reggeli 
után próbáltunk, sokszor szólampróbáztunk is, ezt 
szerettem a legjobban. Ebédszünetben bárhová 
mehettünk, többen ellátogattak a keszthelyi Feste-
tics-kastélyba, mi általában megettünk egy fagyit, 
és leültünk a Fő téren beszélgetni, vagy csak pihen-
tünk a szobában egy torokcukorkás csomaggal.
A délutáni próba és vacsora után szoktunk kivo-
nulni a keszthelyi szabadstrandra. Sajnos nem volt 
olyan jó időnk minden nap, ráadásul estére már 
eléggé hideg lett, szóval 
többen nem fürödtek, 
hanem visszamentek a 
szállásra és kártyáztak. 
Ezután általában 10-11-
ig már csak könnyedebb 
dalokat énekeltünk a 
Pingpong Trió (Kerkus-
ka-Kovács-Mravinac) 
közreműködésével. Az 
esti próbák után a csa-
pat fele a konyhában 
kártyázott, köztük én is.

Az utolsó előtti napon vacsora után elmentünk ,,ut-
cazenélni” a szabadstrand melletti térre. A tér tele 
lett hallgatókkal, nagy sikerünk volt. Az összegyűlt 
pénzből mindenki, aki szeretett volna, kapott egy 
gombóc fagyit. Az utolsó nap, szombaton volt a 
koncert, amire rengeteg szülő és családtag jött el, 
illetve Gyanó Éva tanárnő is. A koncertet a kollé-
gium melletti gyönyörű Magyarok Nagyasszonya 
templomában tartottuk. Rengeteg olyan dalt ad-
tunk elő itt, amit a táborban hallottunk először, de 
olyanokat is énekeltünk, amiket nagyon jól tudtunk 
már, illetve olyat is, amit karantén alatt tanultunk 
meg online: Händel híres Halleluja kórusát. Ez a 
darab meglepően jól sikerült, a koncert szép lezá-
rása volt a hétnek.

Amikor vége lett a koncertnek, szomorú szívvel 
búcsúztunk a tábortól az utolsó ebéd mellett. Ez 
volt az első nyári kórustáborom, de megfogadtam, 
hogy ezután nem hagyok ki egyet sem. Minden-
kinek nagyon köszönöm, hogy hozzátett ennek az 
egy hétnek a vidám hangulatához, és ennek kö-
szönhetően ilyen fantasztikus táborban vehettem 
részt! 

Sándor Anna (11.c)
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„Könyv: minden, ami Leiner Laura; Film: Igazából szerelem” (Hartmann Lizus)
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Élménybeszámoló a gólyatáborból
Az idei gólyatábor témáját az ünnepek adták. 
Minden napot más-más ünnep keretezett, így 
a sok foglalkozás mellett más apróságok is 
bekerültek a táborba: Valentin-napon például 
kedves üzeneteket, karácsonykor ajándéko-
kat küldhettünk egymásnak. A napot az esti 
híradó összegezte. Ez utóbbi egy mindenna-
pos program volt, amit a két EB-s lány, Mimi 
és Dorina tartott meg. Itt kihirdették az aznapi 
vetélkedők eredményeit, de szórakoztattak is 
minket, hiszen volt viccmesélés, és előkerült az 
EB-box is: a nap során kívánságokat, kihíváso-
kat írhattunk egy dobozba, amit az esti híradó-
ban az EB-sek teljesítettek. 

A táborban két nagyobb feladat volt, amely az 
egész hetünket végigkísérte. Míg az első cso-
portos foglalkozásokon csak ismerkedtünk, és 
ezt segítendő különféle játékokat játszottunk 
(például a táborban igen népszerű ha-ha-sit, 
amiből az utolsó napon egy nagy, jóformán az 
egész tábort megmozgató játék is kerekedett), 
a későbbiekben ezeket egy fontos feladat, egy 
színdarab betanulása váltotta fel. Az alaphely-
zet minden csoport számára közös volt, de 
húzással döntöttük el, melyik csapat milyen 
műfajban viszi ezt színre. Nehéz, de izgalmas 
munka volt, az utolsó estére viccesebbnél vic-
cesebb és kreatív előadások születtek. A másik 
fontos feladat az osztálytánc elsajátítása volt. 
Ez ugyancsak nagyon szórakoztató volt, és ki-
tartó munkát igényelt. A táncot az utolsó déle-
lőtt mutattuk be, és meglepetésként nemcsak 
az osztályok táncoltak, hanem az EB-sek és 
csopvezek is táncoltak nekünk.
A két nagyobb feladat mellett más foglalkozá-
sokon is részt vettünk. Az osztályos foglalko-
zásokon egymással és az osztályfőnökünkkel 
ismerkedtünk. A hét egyik napján elmentünk a 
Varázstorony nevű helyre, ahol egy természet-

tudományos interaktív kiállításon vehettünk 
részt. A tábori portya során Eger városában 
csatangoltunk. Ez egy nagyon kreatív feladat 
volt, és segített abban, hogy összehozzon 
minket a csapatunkkal, és Egert is kicsit jobban 
megismerjük. Augusztus huszadikára esett ez 
a nap, úgyhogy a főtéren csak úgy nyüzsögtek 
az emberek!

A tábor egyik délutánját az akadályverseny 
határozta meg. A hat állomásnál játékos fel-
adatokat kellett megoldanunk a csapatunkkal. 
Emellett az egyik este volt sorverseny is, ahol 
az osztályok versenyeztek egymás ellen. Vol-
tak egyszerű feladatok, de a legizgalmasabb 
feladat során oda kellett futni egyenként egy 
székhez, ahol egy papírra egyenként csak egy-
egy vonalat húzhattunk – így kellett az egész 
osztálynak lerajzolnia egy tehenet. Egy másik 
feladat alkalmával sorba álltunk, és az első em-
ber kapott egy vízzel teli, a második egy üres 
tányért. Az elöl álló játékosnak a feje fölött kel-
lett átöntenie a vizet a mögötte lévő osztály-
társ tányérjába, majd továbbadnia a tányért. 
Ez egészen a sor végéig ment. Persze csurom 
vizesek lettünk! A sor végén osztályonként 
megmérték, hogy kinek mennyi vize maradt.



A napok színes eseményeit az újságos csapat 
által napról napra szerkesztett tábori újság, az 
Ünnepi Napilap is végigkísérte – ez számunkra 
is szép emlék, de a szüleink is tudhatták általa, 
hogy telik a tábor.
A tábor során voltak szabad óráink is: ezeket 
különféle módokon töltöttünk el. Kártyáztunk 
a szobában, kosaraztunk, fociztunk, beszélget-
tünk. Nagyon jól szórakoztunk, a tábor szá-
munkra felejthetetlen élmény marad!

Pataki Krisztina (9.d)
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„Könyv: Kórház az osztályteremben; Film: Csillagok háborúja 3” (Csikai Anna)

Ifjú tehetségek
Soltész Abigél (9.a), tájfutó

– Mikor kezdted el a tájfutást?
– Hobbiszinten 2017 elején elkezdtünk járni szer-
dánként edzőversenyekre, és 2018 elejéig egye-
sületen kívül versenyeztem. Akkor léptem be az 
egyesületbe, ahol most is vagyok, és akkor kezd-
tem el komolyabban csinálni.
– Mi vagy ki motivált arra, hogy elkezdjed?
– Eleinte főleg anyukám erőltette, mert azelőtt 
is futottam, de csak sima terepfutást, és ő úgy 
gondolta, hogy ez is menne nekem. Később 
rájöttem, hogy tényleg jó sport, mert szeretek 
egyedül lenni az erdőben, és ez tulajdonképpen 
arról szól. Fura vagyok, tudom...

– Voltak nehézségek? Ha igen, mik voltak 
ezek?
– A két legnagyobb nehézség az volt, hogy 
megtanuljam az iránytű helyes használatát, mert 
csak a térképről elég nehéz tájékozódni, viszont 
az is nehéz, hogy megtanuljam összekötni a tér-
képhasználatot a tájoló használatával
– Melyik a legjobb rész a tájfutás során? 
– Az egyik legjobb érzés, amikor egy nehéz tere-
pen hamar megtalálod a jó irányt és a pontot, a 
másik pedig, amikor már beérsz a verseny végén 
az arénába, és látod, hogy már csak 100 méter 
van hátra, és a csapattársaid már szurkolnak.

– Mire vagy a legbüszkébb?
– Egyéni eredménnyel még nem nagyon tudok 
dicsekedni, bár arra azért büszke vagyok, hogy 
eddig háromból három alkalommal eljutottam 
a kerületiről egészen az országos diákolimpiáig, 
még akkor is, ha ott csak a 15. hely környékén 
végeztem. Csapatban viszont voltak már sike-
reink, köszönhetően a jó edzéstársaimnak. Idén 
az országos csapatbajnokságon és az országos 
váltóbajnokságon is 3. helyen végeztünk.

– Milyen rendszerességgel jársz versenyekre? 
– Minden szerdán szoktam menni edzőverseny-
re, ami igazából nem nagy verseny, mert nincs 
eredményhirdetés meg semmi, csak időmérés, 
hogy azért még tudd nézni, hogy hogyan szere-
peltél. Nagyobb versenyekre nagyjából minden 
második hétvégén el szoktunk menni, különbö-
ző regionális kupákra és egyesületi szervezésű 
rangsoroló versenyekre. Komoly verseny, mint 
például OB, évente van három: egy sprint, egy 
középtáv és egy hosszútáv. EB-re sajnos még 
nem jutottam ki, VB-re csak egyszer, de oda csak 
azért, mert Magyarországon rendezték.

Noi



Nyugat-Balkán 2021
Na és ki mondhatja el magáról, hogy járt ott, 
ahol egy világháború vette kezdetét 1914-ben, 
vagy hogy volt alkalma eredeti lövészárokban 
és kavernában járni, esetleg megjárta az első 
világháborús olasz frontot, hogy Mátyás király-
hoz hasonlóan meghódította Jajca várát, vagy 
hogy a magyar tengeri kikötőben fürdőzött, 
ott, ahol egykor a Szent István csatahajó állo-
másozott? Ha sokan nem is mondhatják el ma-
gukról mindezeket, csapatunk azért megtehe-
ti! Öveket becsatolni, irány a Nyugat-Balkán!

Egy augusztusi kora reggel hagytuk magunk 
mögött Budapestet, és vettük célba Bosz-
nia-Hercegovinát, történetesen a földrajzfak-
tosok által csak a ,,kupolás mecsetek, karcsú 
minaretek, nyüzsgő bazárok és csendes tö-
megsírok” városaként emlegetett Szarajevót. 

A magyar és horvát 
határokat a hátunk 
mögött hagyva foko-
zatosan lett rajtunk 
úrrá a kultúrsokk: 
megérkeztünk a Bal-
kánra! Szarajevóba 
érkezve hasítani le-
hetett a kulturális tö-
résvonalat, tényleg a 
nyugat legkeletibb, 
egyben a kelet leg-
nyugatibb városában 

voltunk: egyik oldalunkon mecsetek magaslot-
tak, a másikon a Monarchia hagyatéka foga-
dott minket. A bosnyák főváros egy impulzus 
kavalkádnak bizonyult: bepillantást nyerhet-
tünk egy muszlim Korán-idézésbe, megis-
merkedtünk a térség kulináris sajátosságaival, 
így a reggeli burek mellé török kávé párosult; 

katasztrófaturistáskodtunk az 1984-es téli olim-
pia vihar és délszláv háború verte romjainál, 
libegőztünk a város felett, megvizsgáltuk az 
első világháború kirobbanását eredményező 
merénylet helyszínét, valamint a balkáni száraz 
kultúrával is volt alkalmunk összebarátkozni.

Miután feltérképeztük a Drina folyó szur-
dokvölgyét egy sétahajózás keretein belül, 
meghódítottuk a bosnyák hegyeket is: így 
jutottunk fel Bosznia legmagasabban fekvő, 
lakott településére is, Lukomirba. Itt alaposan 
felvérteztük magunkat a helyiek vendégszere-
tetével, megaludva a hegyi levegő jótékony 
hatásait is kiélveztük, majd egy báránybége-
tős reggelben volt részünk, mielőtt tovább 
folytattuk volna utunkat, ezúttal Blagajba, ahol 
egy sziklafalban megbúvó török dervis kolos-
torban gyönyörködhettünk egy igazi bosnyák, 
fanyar limonádé társaságában.

Mielőtt még ránk esteledett volna a Csontvá-
ryt is megihlető kétarcú kultúrával rendelkező 
Mostar városában, betértünk a páratlan Krav-
nica-vízeséshez is fürdőzni, vízi kalandjaink itt 
azonban még nem értek véget: másnap csa-
patunk a raftingolás mesterségével ismerke-
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„Könyv: Percy Jackson 1; Film: Mátrix” (Lampert Bence)

dett meg a Neretva habjain, több-kevesebb 
sikerrel… Miután a bosnyák vizeket meghó-
dítottuk, Mátyás királyhoz hasonlóan bevettük 
Jajca várát, esténket pedig a város hangula-
tos zegzugainak feltérképezésével töltöttük. 
Másnap hátunk mögött hagyva Boszniát, Hor-
vátországba vezetett utunk, pontosabban a 
magyar tengeri ékszerdobozba, Fiuméba (Ri-
jeka), ahol a víz minőségének ellenőrzése után 
felderítettük a város magyar vonatkozásait és 
örökségeit is.

Utunkat a továbbiakban még több történe-
lemmel és Olaszországgal fűszereztük: elláto-
gattunk a Mussolini által emeltetett grandió-
zus olasz emlékműhöz, valamint tiszteletünket 
tettük egy magyar-osztrák katonatemetőben 
is, majd lehetőségünk nyílt eredeti lövészárok-
ban és kavernában is megfordulni, elképzelve, 
hogy milyen is lehetett ott megélni a frontvo-
nalbeli időket katonaként. Utolsó esténket az 
Isonzó mentén, Tolmin városában töltöttük, 
és ahogy a mondás is tartja: ami Tolminban 
történt, az ott is maradt. Utolsó napunkra vir-
radva már hazafelé vettük az irányt, Szlovénián 
áthaladva pedig a már-már turisztikai zarán-
dokhelynek számító Bled városában pihentünk 
meg: egy krémessel fejeltük meg a festői ten-
gerszem látványát, és búcsúztunk egymástól, 
az utunktól és a Balkántól.

Egy biztos: még sokáig fogjuk emlegetni ezt 
az utat, így ezúton is szeretnénk megköszönni 
Nánay tanár úrnak az utazás megszervezését, 
veletek pedig kedves Árpádosok, reméljük ta-
lálkozunk még a jövőben az iskolapadon kívül 
is, mondjuk egy hasonló kaland alkalmával!

Antal Laura (13.a)
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