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Mi köt össze bennünket?
Az egymás közötti kapcsolatok fontos és 
természetes részét képezik létezésünknek. 
Ezzel szorosan összefügg az összetartozás 
és összeköttetés érzete is, de pontosan mi 
adja meg ezt az érzést?
Több oldalról megközelíthető a kérdés. Az 
említett érzést egyrészt megadhatja egy 
közösség. A csoportos együttlétre mindig is 
szüksége volt az embernek, mivel biztonsá-
got és a hovatartozás érzését adja. Az ősi tör-
zsek számára a különféle szertartások jelent-
hették az összetartozást. A közös éneklés, 
táncolás és a tábortűz a pillanaton keresztül 
kötötte össze a csoport minden tagját. Ké-
sőbb a különböző vallások töltöttek be ha-
sonló szerepet, a szertartások mellett pedig 
egy közös gondolkodásmód és értékrend is 
biztosította az összeköttetést.

Vajon manapság milyen közösségek adják 
meg az összetartozás érzését? Nemcsak 
a vallás jelentősége csökkent, hanem szá-
zadunkban sokkal nagyobb közösségek 
vonzásának is ki vagyunk téve. Óriási vá-
lasztékunk van, hogy milyen csoportokhoz 
szeretnénk tartozni, legyen az sport, hobbi 
vagy bármilyen érdeklődési terület. De egy 
dolog változatlan maradt: szeretnénk egy 
közösség tagja lenni, és érezni akarjuk az 
összetartozást.
Talán elsősorban a közösségi médián ke-
resztül próbáljuk megtalálni az összeköt-

tetést. Mivel az internetnek köszönhetően 
közösségeink már nem feltétlenül helyhez 
kötöttek, a különböző felületek tökéletes 
teret biztosítanak arra, hogy új embereket 
és társaságokat ismerjünk meg. Azonban 
annak ellenére, hogy a közösségi média 
ilyen egyszerűvé teszi a kapcsolatteremtést, 
bizonyos értelemben mégis inkább eltávolít 
egymástól.
Viszont nemcsak egy közösség köthet össze 
bennünket. Az egyének közötti kapcsolatok-
ban is megtalálható az összekötöttség érzé-
se. Ezeket a kötődéseket a beszélgetéseken 
keresztül feltárt közös érdeklődés, tapaszta-
latok, illetve a közösen átélt élmények ala-
pozzák meg, ezek pedig lehetnek pozitívak 
vagy akár negatívak. Egy szemtől szembeni 
beszélgetésben emellett fontos szerepe le-
het a szemkontaktusnak is, ami tovább fo-
kozza az összeköttetés érzését.
Az összekapcsoltságot valamilyen közös 
pont alapozza meg, és különböző szinteken 
különböző és hasonló dolgok kötnek össze 
bennünket. Az egyén szintjén jelentősebbek 
közös személyes tapasztalataink, közössé-
geink szintjén pedig a közös gondolkodás-
módnak van nagyobb szerepe. A teljes világ 
szintjét vizsgálva jelenleg talán a pandémia 
tölt be ilyen szerepet. Bármilyen furcsának 
hangzik, de szerintem annak ellenére, hogy 
a korlátozások inkább elszigetelnek egymás-
tól, mivel mindenki ugyanazt a nehéz helyze-
tet éli át, mégis összeköt minket a szituáció. 
És mindannyiunknak valamilyen megköny-
nyebbülést jelenthet a tudat, hogy nem va-
gyunk egyedül helyzetünkben.

Menges Anna (11.a)
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A hónap fotója
Köd előttem…

KÉP-MÁS
Az előző számunkban megjelent képünkön egy földszinti 
szekrényünk ajtajának részlete volt látható.

Hát ez mi lehet?

fotó: Jánosi Panna (11.a)

KI EZ?
A novemberi számunkban megjelent képünkön Kis Róbert 
igazgató úr gyermekkori fotóját láthattátok.

Hát ezen a képen ki lehet?

Tejködbe bújik a kőröshegyi völgyhíd november 22-én reggel.
fotó: bpiautosok.hu

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



Kérdezd másként
Csorbáné Tóth Irén tanárnő

– Hogyan került a Tanárnő az Árpád Gimná-
ziumba?

– Ó, ez milyen rég volt! Ti 
még nem is éltetek! De 
még emlékszem rá, 1994 
óta vagyok az Árpádban, 
kimondani is sok!   Akkori-
ban tértem vissza a gyesről, 
és Nagy Györgyné tanárnő 
tanácsára – aki az Árpád 
ikonikus némettanára volt 
hosszú évekig – jelentkez-

tem az üres német szakos állásra. Ekkoriban 
indultak el a hatévfolyamos, tagozatos osztá-
lyok is. Előtte általános iskolában tanítottam a 
gyerekeim megszületéséig.
– Miért választotta a tanári pályát?
– Nem volt családi indíttatásom, de voltak ked-
ves tanáraim, akik nagy hatással voltak rám. 
Emellett már diákként is sokszor segítettem 
diáktársaimnak a tanulásban, és valahogy ezért 
döntöttem a tanárság mellett. 
– Miért a német és orosz szakokat választot-
ta?

– Pontosabban magyar és 
orosz szakosként indultam 
el a pályán, az orosz és a 
magyar voltak a kedvenc 
tárgyaim. A rendszerváltás 
viszont 1989-ben sok min-
dent átírt, többek közt az 
én szakválasztásomat is, 
ezért két évig tanítottam 

csak ezeket tárgyakat. Miután kiderült, hogy 
eltörlik a kötelező orosztanulást, rengeteg 
orosz szakos tanárnak át kellett állni egy másik 
idegen nyelvre. Én a gimnáziumban németet 
tanultam második idegen nyelvként, így ezt 
volt logikus folytatnom. Megszereztem a német 
nyelvvizsgát, hogy felvételizhessek az egyetem-
re, majd a gyes ideje alatt végeztem el a német 
nyelvtanári képzést. Miért a nyelvek? Nagyon 
tetszett, hogy egy új nyelv segítségével közvet-
lenebb emberi kapcsolatokat lehet kialakítani 
más kultúrában élő emberekkel. Illetve ismerjük 
a mondást: „Ahány nyelv, annyi ember.” Persze 
lehetne erre azt válaszolni, hogy angollal min-
denhol jól el lehet boldogulni. Igaz! De milyen 
hálásak az emberek, ha a náluk megforduló ide-
gen az anyanyelvükön szólal meg.

– Ha nem a tanári pályát választotta volna, 
akkor mivel foglalkozna szívesen?

– Nagyon szerettem 
volna régen is utazni, 
világot látni, ezért 
légiutas-kísérő szeret-
tem volna lenni. Az én 
diákkoromban még 
nem lehetett bárhová 
engedély nélkül kül-
földre utazni. Ma már 
nem akarnám ezt a 
munkát végezni, mert 
tudom, hogy nagyon 
megerőltető állandó-

an úton lenni, és amúgy sem arról az utazásról 
szól ez a munka, amit én gyerekként elkép-
zeltem. Ehelyett úgy valósítottam meg ezt az 
ifjúkori elképzelést, hogy nyári nyelvi táborokat 
szervezek, amelyek alkalmával szintén gyönyörű 
helyekre juthatunk el, és használhatjuk, fejleszt-
hetjük a nyelvi ismereteinket. Most az elmúlt két 
tanévben meghiúsult a tábor a járvány miatt, de 
talán jövőre csak sikerül beindítani újra a tábo-
rozást.
– Szabadidejében mit szeret csinálni?
– Furcsa, hogy a kívülállók, talán a diákok is úgy 
gondolják, hogy nekünk, tanároknak rengeteg 
szabadidőnk lehet. Én egyre inkább úgy érzem, 
minden technikai könnyítés ellenére, főleg az 
online elérhetőség megjelenése óta, hogy egy-
re kevesebb olyan szabadidővel rendelkezünk, 
ami nem az iskoláról szól. De nagyon szeretek 
kirándulni, kerékpározni, olvasni, barátokkal 
beszélgetni. 

– Milyen új nyelvet tanulna meg szívesen?
– Úgy érzem, hogy egy nyelvet sem tudunk 
teljességgel megtanulni, főleg mert manapság 
rengeteget változik a nyelvek szókincse. Én is 
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dolgozom azon, hogy a német nyelvtudásom 
aktuális legyen, aztán az elfelejtett oroszomat 
is szeretném valamikor felfrissíteni, és angolul is 
meg kellene tanulnom.

– Van a Tanárnőnek háziállata?
– Igen, van egy kis keverék havanase-máltai 
kutyusunk, aki igazából még a lányomé volt, 
csak amikor elköltözött, nálunk maradt, és most 
már a miénk lett. Igazi családtaggá vált, mint 
ahogy az lenni szokott az ilyen pihe-puha szere-
tetgombócokkal. 
– Milyen könyveket szeret olvasni?
– Főleg németül olvasok, hogy szinten tartsam 
a nyelvtudásom, szeretem a humoros, de még-

is magvas olvasmányokat. Kurt Tucholsky, 
Heinrich Böll és Hirschhausen írásait kedve-
lem. 
– Milyen filmeket vagy sorozatokat szeret 
nézni?
– Nagyon nagy lemaradásom van a filmek terén 
is, az elmúlt 10-15 évben nem követtem az új 
filmeket. Nincs kedvenc sorozatom sem, és ha 
filmet nézek, akkor általában kedvenc színészek 
alapján választok. Például Robin Williams vagy 
Tom Hanks filmjeit kedvelem.
– Ha lehetne egy szuperképessége, mi lenne 
az?
– Nagyon viharos időszakot élünk, járvány tom-
bol, szélsőséges időjárás tépázza a világot. A 
környezetszennyező emberi tevékenység elle-
hetetleníti saját életterünket, és sok állat kipusz-
tulásához is vezet. Ha lehetne szupererőt kérni, 
azt ezeknek a problémáknak a megoldására 
lenne jó fordítani, de már az is eredmény len-
ne, ha rávehetnénk magunkat, hogy tanuljunk a 
hibáinkból, és változtassunk az életmódunkon a 
jobb jövő érdekében!

Nagy Dorina, Tóth Lea (11.a)
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Könyvajánló
Iskolák versenye trilógiák (Leiner Laura)

November 23-án jelent meg az Iskolák Orszá-
gos Versenye (IOV) 2. trilógia utolsó része, ezzel 
lezárult az IOV sorozat. A Szent Johanna gimi-
vel befutott Leiner Laura 2017 óta írja ezt a hat 
regényt.

Az Ég veled, Maradj 
velem és Emlékezz 
rám tartoznak az első 
trilógiába. A Szirtes 
gimiben a nyári szü-
net kezdetekor az 
évzáró után Újvári 
Hannát az igazga-
tóiba hívatják három 
másik diákkal együtt. 
Ott találkozik Lóri-
val, Bernadett-tel és 
Zsombival. A Szirtes 
igazgatója, Kocsis 
elkezd nekik mesélni 

egy versenyről, amiről még senki nem hallott, 
és amire az ország minden tájáról érkeznek 
gimis versenyzők. Hanna vacillál, hogy jelent-
kezzen-e a versenyre, mert amióta meghalt az 

anyukája, nem akarja egyedül hagyni az apuká-
ját. Végül mindenki beleegyezik, és a piros csa-
pat Titanilla tanárnő felügyelete alatt a Bükkbe 
indul. Már a táborba való bejutáshoz is végre 
kell hajtaniuk egy feladatot, és a megoldásukkal 
már az elején felhívják a főszervező figyelmét 
magukra. Bár a táborban nincsenek szabályok 
és lámpaoltás, készen kell állniuk minden pilla-
natban. Hannáék sok barátra tesznek szert, de 
vajon mindegyikükben megbízhatnak?
A második trilógia a Bízz bennem, Higgy 
nekem és az Állj mellém című kötetekből áll. A 
második trilógiában egy teljesen más csapatot 
ismerünk meg, ahol Sára szemszögéből láthat-
juk az eseményeket. Sára, Rajmund, Dominik és 
Vivi mind balhés diákok, de az igazgatójuk lát 
bennük valamit, amit a többiek észre sem vesz-
nek. Mi azért ajánljuk, mert fordulatos, izgal-
mas, vicces, és egy életre szóló élményt ad, a 
mi korosztályunkról szól, és mindenki találhat 
benne olyan dolgot, ami pont őt érinti.

Halász Jonatán, Wavrik Julianna (8.a)
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december 13. hétfő Adventi gyertyagyújtás
december 14. kedd 15:00 Jane Haining-angolverseny (online)
december 15. szerda DT-karácsony
december 20. hétfő Adventi gyertyagyújtás
december 21. kedd 4-5. óra Osztálykarácsonyok
dec. 22-jan. 2. szerda-vasárnap Téli szünet

ja
nu

ár

január 5. szerda Filozófia OKTV jelentkezési határidő
január 7. péntek 14:30 Bolyai matematika csapatverseny (9-12. évf.) 1. forduló
január 8. szombat Nemes Tihamér  verseny (programozás) 1. forduló
január 10. hétfő Mozgóképkultúra és médiaismeret OKTV (pályamunka)
január 13. csütörtök Vizuális kultúra OKTV (pályamunka)
január 15. szombat Természetjáró kirándulás
január 19. szerda Magyar nyelv OKTV (pályamunka)
január 21. péntek Az első félév vége, jegylezárás

II. félév
január 22. szombat 10:00 Gimnáziumi írásbeli felvételi vizsgák (6. és 8. évf.)
január 22. szombat 13:30 Bolyai anyanyelvi csapatverseny (9-12. évf.) döntő
január 24-28. hétfő-péntek Osztályozó konferenciák
január 24. hétfő 14:00 Filozófia OKTV 1. forduló
január 25. kedd 14:00 Varga Tamás matematikaverseny (7-8. évf.) 2. forduló
január 27. csütörtök 14:00 Gimnáziumi írásbeli pótfelvételi vizsgák
január 28. péntek A félévi értesítők kiosztása
január 28. péntek DT-nap
január 28. péntek Földrajz OKTV pályamunka beküldési határideje
január 29. szombat Nemes Tihamér verseny (alkalmazás) 1. forduló
január 31. hétfő 17:00 Szülői értekezlet minden évfolyamon

fe
b
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február 1. kedd Alkotópályázat leadása
február 1. kedd 14:00 Öveges József Kárpát-medencei fizikaverseny 1. ford.
február 2. szerda Karádi Károly természettudományi verseny
február 4. péntek Bolyai term.tud. csapatverseny (7-8. évf.) 1. forduló
február 4-5. péntek-szombat Dürer-verseny döntő
február 7. hétfő Művészettörténet OKTV (pályamunka)
február 7. hétfő Matematika háziverseny (2. forduló beadási határidő)
február 8. kedd 14:00 Mikola Sándor fizikaverseny 1. forduló
február 9. szerda Nyílt nap
február 10. csütörtök Történelem OKTV (pályamunka)
február 10. csütörtök 14:00 Arany Dániel matematikaverseny (9-10. évf.) 

(nem spec) 2. forduló, (specmat) 1. forduló
február 11. péntek Diákönkormányzati küldöttgyűlés
február 12. szombat Természetjáró kirándulás
február 14. hétfő Könyves vakrandi
február 14. hétfő Dráma OKTV pályamunka beküldési határideje
február 14. hétfő Angol háziverseny 3. (szóbeli) forduló 
február 15. kedd A második idegen nyelv választás határideje (8. évf.)
február 15. kedd A fakultációválasztás határideje (10. évf.)
február 15. kedd Érettségi-továbbtanulási jelentkezési határidő
február 18. péntek Gimnáziumi felvételi jelentkezési határidő
február 18-20. péntek-vasárnap DT-tábor
február 22. kedd A parasport napja
február 25. péntek A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
február 26. szombat 10:30 Bolyai matematika csapatverseny (9-12. évf.) döntő
február 26. szombat Nemes Tihamér verseny (programozás) döntő
február 26. szombat-csütörtök Sítábor
február 28. hétfő-vasárnap Síszünet
február 28. hétfő-péntek Gimnáziumi szóbeli felvételi vizsgák
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Fortocska (форточка) – ablakocska
Garri Kaszparov

Garri Kimocsiv Kaszparov 1963-ban született a 
Szovjetunióban, a mai Azerbajdzsán területén. 
Az élet több területén jelentős sikereket ért el.
Kaszparovot a mai napig a világ egyik legjobb, 
egyben legeredményesebb sakkozójaként 
tartják számon a sport követői. Persze ez nem 
véletlen, mivel olyan sikereket ért el, mint előt-
te még senki. Például egyénileg hétszer, csa-
patban pedig összesen nyolcszor nyert világ-
bajnokságot, emellet kétszeres szovjet bajnok 
is. Tizenegyszeres sakk Oscar-díj nyertes, mely 
díjat évente a legeredményesebb sakkozónak 
ítélik oda. 2002-ben Polgár Juditnak mégis si-
került legyőznie őt, amire a bajnok – elmondá-
sok szerint – dühös kirohanással reagált. Nem 
lehetett könnyű egy fiatal, lófarkas lánytól ve-
reséget szenvedni. 
Sakk karrierje mellett aktív író és politikus is 
egyben. Művei sajnos nem túlságosan ismer-
tek, de elmondása szerint az írást nem a pén-

zért vagy a hírnévért csinálja, hanem mert úgy 
vélte, hogy személyiségének egy részét min-
dig vonzották a művészetek. 2005-ig sakkozott 
aktívan, mostanában inkább az írás és a politi-
ka tölti ki a napjait. 2008-ban majdnem elindult 
az oroszországi elnökválasztáson is, de végül 
visszalépett.

Azért biztosak lehetünk benne, hogy a jövő-
ben is hallani fogjuk még a nevét

Szabó Levente (11.a)

Condensed English
The Irish Free state

The Anglo-Irish treaty was signed on the 6th 
of December 1921, almost exactly a hundred 
years ago. The treaty marked the ending of 
the Irish War of Independence, fought for the 
abolishment of the British rule over Ireland. 
The treaty recognized the island of Ireland as a 
self-governing dominion of the British Empire, 
with the King being named head of state. The 
six countries of Ulster (Northern Ireland), how-
ever, remained part of the United Kingdom, 
which is still the case today. 

The compromises contained in the agreement 
led to a civil war between the pro-Treaty Provi-
sional Government and the anti-Treaty Repub-
lican forces. Later in 1937 the Irish Free state 
became the Republic of Ireland, with Éamon 
de Valera appointed as the first prime minister.
Stone of Scone returned
25 years ago the British Government decid-
ed to return the Stone to Scotland as a sym-
bolic response to the growing dissatisfaction 
among Scots. This historic artifact, also known 
as the Stone of Destiny, was traditionally used 
in the coronation ceremonies of the monarchs 
of Scotland. It was stolen by Edward I of Eng-
land as spoils of war in 1296 and spent 700 
years in Westminster Abbey. 
Today it can be viewed in Edinburgh Castle 
and there is also a replica at Stone Palace, in 
Perthshire. For people wanting to know more 
about the topic, a successful movie telling the 
story of the removal of the Stone of Scone was 
released in 2008, called the Stone of Destiny.

Horváth Kiara (10.a)



Culture chez nous – Kultúra nálunk
Le Dieu littéraire

Pontosan kétszáz évvel ezelőtt december 12-én 
valahonnan az Olümposz csúcsairól az „irodal-
mi Isten” lekúszott közénk, földi halandók közé. 
Gustave Flaubert olyan alázattal és kitartással állt 
neki a regényírásnak, amit utána kevesen tanú-
sítottak. Mestere volt ő mindenkinek, aki utána 
született. És idén ünnepeljük a nagyszerű prófé-
ta születésének bicentenáriumát – csakúgy, mint 
Baudelaire-ét.

A 200. évforduló mindig remek lehetőség arra, 
hogy a régi kor nagyjait újra a köz figyelmébe 
ajánljuk. Én ezúton biztatnék mindenkit, hogy ol-
vasson Flaubert-t. Lépjen át a tanórai kereteken, 
és a Bovarynén kívül ismerkedjen meg a Kart-
hágót ostromló zsoldoshadsereggel és az ókori 
szexszimbólummal, Salambóval, végezze el az 
Érzelmek iskoláját a nagy álmokat dédelgető 
Frédéric Moreau-val, vagy kacagjon Bouvard-on 
és Pécuchet-n, akik besavanyodott hivatalnok-
ként végigzongorázzák a tudományok teljes 
palettáját, hogy „bölcselkedő oktalanságukkal” 
egy szerencsétlen kislány nevelését is a kezükbe 
vegyék. Hogy miért tegyük mindezt? Mert Flau-
bert megismételhetlen! Flaubert káprázatos! 
Hálásak lehettek a kortársai, hogy 58 évet köz-
tük járt, de mi is itt a 21. században, hiszen hozzá 
hasonló egyéniségekkel ritkán áldott meg min-
ket a sors. Nélküle a világunk, az irodalmi kánon 
sokkal szegényebb lenne, következésképpen mi 
is kevesebbek lennénk nélküle. Az írópalánták 
pedig szomorúan figyelhetik, hogy sosem fog-
nak olyan kifinomultan írni, mint ahogy ő tette… 
Joyeux anniversaire, Gustave!

Paták Balázs (12.c)
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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
„Így megröcögtetem a kémcsőben, hogy: jé, borsó!” (Tarlós Péter)
„Parti animálokat is kérem, hogy tegyék takarékra magukat”. (Csányi Levente)
„Néha kicsit úgy érzem a ppt vetítése közben, mintha egy titkárnőképzőben ülnék. Amint 
megjelenik a szöveg, pavlovi reflexszel mindenki elkezd másolni.” (Szalay Katalin)
(dolgozatnál) „Ne izgulj ennyire, nehogy úgy nézzen ki az írásod, mint a földrengés papírja.” 
(Tarr Levente)
„Tanulják meg babák, ha gyerekük születik, semmiképpen se hívják Leventének!” (Sziliné Dienes 
Irén)
(a harmadik kipróbált kréta sem fog) „Mi az, maguk szopogatják a krétákat?” (Guoth-Fridrich 
Erika)
(a diákok nem tudják a választ) „Megmondjam? Megmondom! És tudjátok, miért mondom 
meg? Mert ezért fizetnek!” (Antal István)
„És mikor akarják a hiányzók megírni a dolgozatot? Persze nem akarják, költői kérdés volt.” 
(Blumenau-Szabó Zsuzsanna)
„IV. Károly egy kisrepülőn behajózott az országba.” (Seres Dániel)
Tanár: „Ma szeptember 28-a van.” Diák: „De Tanárnő, ma már 29-e van.” Tanár: „Ja igen, tudom, 
holnap lesz október 1-je.” (Molnárné Vámos Katalin)
„Annyira nem szeretem a tanár kifejezést, a pedagógus szót pedig annál inkább. Amikor be 
kell mutatkoznom, mindig bajban vagyok, hogy mit mondjak. Hogy őszinte legyek, gyerekeket 
szórakoztatok.” (Kőváriné dr. Fülöp Katalin)
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Viccek
– Mi lesz Süsüből, ha megfőzik?
– Zöldbábfőzelék.

Valahol az erdélyi hegyek között:
– Bátyám, hol főznek itt pálinkát?
– Látja ott azt a templomot?
– Igen.
– Na azon kívül mindenhol.

– Doktor úr, mi szól a műtét mellett?
– Általában a Petőfi rádió.

Piacon
– Elnézést, magyar ez a paradicsom?
– Miért, beszélgetni akar vele?

– Doktor úr, memóriazavaraim vannak.
– Felejtse el!

Pékségben
– Van friss kenyere?
– Csak tegnapi.
– Mai mikor lesz?
– Holnap.

Étteremben
– Főúr, lisztérzékeny vagyok, mit ajánl?
– Hallgasson Mozartot.

– Mi az: zöld, bolyhos, és ha rád esik egy fáról, 
megöl?
– ???
– Billiárdasztal.

Nyelvi sarok
Parallel lines have so much in common. It’s a 
shame they’ll never meet.
Women only call me ugly until they find out 
how much money I make. Then they call me 
ugly and poor.
You are not completely useless. You can 
always serve as a bad example.
I came up with a new word yesterday: Pla-
giarism.
I have a stepladder. My real ladder left when 
I was a kid.
You should never date a tennis player. Love 
means nothing to them.



Diák legyen a talpán
A házi feladat miértje és hogyanja

A házi feladat egy olyan dolog, amiről általában 
a tanárok pozitívan, a diákok pedig negatívan vé-
lekednek. Egy ideje elterjedt az a nézet az inter-
neten, hogy a házi feladatot egy Roberto Nevilis 
nevű olasz tanár találta ki 1905-ben büntetés-
ként, később pedig elterjedt az egész világon. 
Azonban nehéz egy konkrét időpontot és helyet 
mondani, ahol létrejött ez az intézmény. Egyes 
források szerint már az ókori Rómában létezett 
a fogalom, és otthoni gyakorlás céljából adták 
fel a tanítók. Akár úgy is lehet értelmezni, hogy 
előbbi a diákok, utóbbi a tanárok magyarázata 
a keletkezésére.

Egy dolog biztos: a házi feladat nagyon sokféle 
lehet tanártól, tantárgytól és a diák korától füg-
gően, azonban mindig vannak egészséges hatá-
rok, melyeken belül még előnyös lehet, azokon 
kívül pedig inkább hátrányokkal jár. Ilyen például 
a mennyiség, ami tulajdonképpen lineárisan nő 
a diák korával együtt. A házi feladat nehézsége 
is folyamatosan nő, ahogyan a tanulók egyre 
jobban fejlődnek. Azonban a fejlettségi szinttel 
ellentétben a feladatok megoldására rendelke-
zésre álló idő nem nő az évek során. Sőt, még 
csökken is, ahogyan egyre nagyobb a felelőssé-
gek és a tantárgyak száma.
Kezdjük az előnyökkel, mert azokkal hamarabb 
végzünk. A házi feladat önállóságra és kitartás-
ra tanít. Ez akkor is igaz, ha a szülő oldja meg, 
vagy egy az egyben megegyezik egy osztálytár-
séval? Végül is ekkor is önállóan gondoskodik a 
diák arról, hogy meglegyen valamilyen módon. 
Emellett tanítja a felelősséget és az elszámol-
tathatóságot. Már akinél. Ha valaki tényleg leül 
és foglalkozik vele, akkor jobban elmélyedhet a 
témában, és több önálló gondolata lehet. Ezen 
kívül megmutatja, ha valamelyik tantárgy kevés-

bé megy, így többet tud gyakorolni az ember. 
Most jönnek a hátrányai. A nagy mennyiség 
miatt (ha tantárgyanként nem is, de mind ösz-
szeadódik) a diákok inkább törekednek arra, 
hogy minimális idő- és energiabefektetéssel, de 
meglegyen, mint arra, hogy tényleg gyakorolja-
nak, és beleássák magukat az órán tanultakba. 
Ugyanúgy a mennyiség miatt előbb-utóbb eljön 
az a pont, amikor már a felelősségre vonás sem 
félemlíti meg a diákot – ez a kiégés. A harmadik 
dolog, ami részben a mennyiségből fakad, az a 
sok idő, amit elvesz a családdal töltött időből, 
az alvásidőből és a szabadidőből. Ez főleg hét-
végén jelentős, mert akkor lenne ideje az em-
bernek mással is foglalkozni az iskolán kívül. A 
nehézség is egy fontos faktor. Pedagógiai szem-
pontból jó, ha kihívást jelent a feladatok megol-
dása, de az már nem jó, amikor órákon keresztül 
a füzet fölött ülve sem jön el a hőn áhított heuré-
ka pillanata. 
Két felettébb fontos szempont, amit ritkán vesz-
nek figyelembe, az az otthonra feladott munka 
változatossága és kreativitása. A feladatgyűjte-
ményben lévő feladatok megoldása és a tan-
könyben lévő kérdések megválaszolása talán 
több gyakorlatot ad a diáknak, de rettentően 
beszűkíti a látókörét, és egy idő után unalmas-
sá válik. Ráadásul az esetek többségében nem 
is sarkallja arra, hogy mélyebben foglalkozzon 
a témával. Mi lenne, ha tudatosan ezen lenne 
a hangsúly? Projektfeladatok, amelyek igény-
lik a kutakodást és az ismeretszerzést, ráadásul 
valamilyen szinten a diák képességeihez vannak 
igazítva. De elég lenne csak annyi, hogy olvas-
sunk vagy kapjunk feladatot más (némelyiknél 
kevésbé száraz) könyvből is. Szerencsére ez elő-
fordul itt-ott, de nem gyakori. A projektmunka 
több időt igényel, mint egy átlagos házi feladat, 
ezt lehetne ellensúlyozni a gyakoriságának csök-
kentésével.
Röviden, a mennyiség mérséklésével, a nehéz-
ség személyre szabásával (akár kis mértékben is), 
plusz egy csipetnyi kreativitással és diverzitással 
már sokkal tetszetősebbé és hasznosabbá tehe-
tő a házi feladat intézménye.

Picciano Alisia (12.b)
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Az Amfiról
Húha... vége van. Ez volt talán az első mondat, 
ami elhagyta a számat, miután befejeztük a kissé 
kaotikusra sikerült eredményhirdetést. Őszin-
tén... el sem tudom hinni! Amikor elkezdtük 
két hónappal ezelőtt az egész szervezést, nem 
gondoltam, hogy egyszer a végéhez is el fogunk 
érkezni. Pedig mégis megtörtént. 

Nem kertelek, kemény menet volt, rengeteg 
akadályba ütköztünk, voltak kisebb összetűzé-
sek is, de megcsináltuk. Szeptemberben és még 
októberben is úgy látszott, hogy a háttérmunka 
könnyedén megy, ha egy szuper csapattal dol-
gozik együtt az ember. Néha úgy tűnt, mintha 
nem is történne semmi, pedig az előkészületek 
végig folytak a színfalak mögött. Még október 
végén is azt éreztem, hogy semmi nincs kész, 
alig haladtunk. Pedig igazán nem kellett volna 
aggódnom, hiszen amint visszajöttünk az őszi 
szünetről, eszeveszett iramban folytatódott a 
munka. Ugyanekkor jelentette be a vezetőség, 
hogy sajnos nem lehet programokat szervezni... 
Természetesen ezt a problémát is megoldottuk, 
hiszen mindig volt valaki, aki mutatta a helyes 
irányt és a megoldását az egyes problémáknak. 
Így érkeztünk el végül a verseny napjáig, ami szá-
momra már pozitívabban indult, mint bármelyik 
másik nap, hiszen csak 8:00-ra kellett bemen-
nem. Annak érdekében, hogy minden zökke-
nőmentesen folyhasson, már az érkezésem után 
10 perccel el is kezdődtek a munkálatok. Terem-
számok és a tanulói lista felragasztása az ajtókra, 
biléta nyomtatás, és összességében az utolsó si-
mításokat végeztük, mielőtt megérkeznek a ver-
senyzők. 11:30-tól kezdtek el szállingózni, amikor 
már minden regisztrációs és teremfelügyelő a 
helyén volt, így szerencsére pontban délben már 
kezdődhetett is a verseny. Bár nem túl hosszú 
idő telt el az érkezés és a verseny kezdete között, 

én mégis úgy éreztem, hogy abban a fél órában 
egy félmaratont biztost lefutottam. Bár ez nem 
csak rám igaz. Aznap a 11.b-nek megvolt az a  
10 000 lépés.
Miután vége lett a versenynek, még egy órán át 
szórakoztatták kedves animátoraink a verseny-
zőket, és állíthatom, hogy igazán élvezetesnek 
bizonyult ez az óra. Sok mosolygós és elégedett 
kis diákot láttam kimenni az Árpád kapuin.

Végül miután már minden segítő hazament 
munkája végeztével, és elcsendesedett az isko-
la, kezdődhetett a feladatmegoldások javítása, 
majd az adatok bevitele a rendszerbe. Én eköz-
ben a beszédemet tanultam az eredményhirde-
tésre, csakúgy, mint a többi főszervező. Bár azt 
nem mondhatom, hogy ez teljes nyugalomban 
történt, hiszen mindegyikünk rettegett, hogy 
valami el fog romlani… ami meg is történt. Az 
eredményhirdetés alatt volt egy kis technikai 
probléma, amit végül megoldottunk némi segít-
séggel, szóval a végére minden jól alakult. Na-
gyon örülök, hogy végül is mind nagy mosollyal 
jöttünk ki a teremből, és hűek maradtunk önma-
gunkhoz.
A nap végén az egész rendezvényt egy közös 
tortázással zártuk, ahol már meg is feledkeztünk 
mindenről, ami nem úgy sült el, ahogy azt elsőre 
terveztük.
Azt biztosan állíthatom, hogy mindenki nagyon 
jól érezte magát az egész szervezés alatt. Továb-
bá nagyon hálásak vagyunk, hogy részt vehet-
tünk egy ilyen nagyszabású rendezvény meg-
szervezésében. Azonban mint minden jónak, az 
Amfinak is eljött a vége. Ideje egy nagy levegőt 
venni és...

Várady Mira (11.b)
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Társasjáték határok nélkül
Idén 16. alkalommal került megrendezésre is-
kolánkban a társasjátékverseny, immár csaknem 
hagyományos keretek között. Tavaly ugyanis 
rendkívüli módon – a járványra való tekintettel – 
csak szűk körben rendezhettük meg a versenyt. 
Idén viszont újfent nagyszabású rendezvénynek 
adott otthont az Árpád. A járványügyi előírások 
miatt azért most sem teljesen a megszokott mó-
don zajlott a rendezvény: sajnos le kellett mon-
danunk a finom szendvicsekről, és ellenfeleink 
arcát is a szájmaszkok homálya és misztikuma 
övezte. Amikor viszont megérkeztünk, az ebéd-
lőben újra a megszokott színes kavalkád tárult a 
szemünk elé.

A versenyre három korosztályban nevezhettek 
a résztvevők 10 éves kortól egészen a felnőtt 
korcsoportig. A résztvevők életkora elég széles 
skálán mozog, mégis a közös játék élménye és a 
nyeremények mindenkit az Árpádba csábítanak 
ezen a szombaton. Természetesen több játékka-
tegóriában nevezhettünk, így megfelelők voltak 
az erőviszonyok. Az egyes kategóriákban egy-
más után játszottak minden ott szereplő játékkal 
a játékosok. Az A, B és G kategóriákban három 
játékkal játszhattunk, ez egyéni verseny volt a 
megszokott módon. A V, mint vagány kategóri-
ába jelentkezők csak a helyszínen szembesültek 
azzal, melyik kategóriába osztotta őket a sors. A 

P, mint profi kategóriában főleg az idősebb kor-
osztály játszhatott. Ide olyan versenyzők jelent-
kezését várták, akik gyakorlottak a játékokban. 
Az idei verseny egyik újítása volt a kooperatív 
kategória, ahol a játékosok együttes erővel pró-
báltak helytállni a játékok ellen.

A szabályismertetés 
után 3-4 fős cso-
portokba osztottak 
minket, és a játékok 
előkészítése után 
kezdetét vette a ver-
seny. A versenyen az 
új játékok megisme-
rése is lehet a cél, 
én például minden 
évben egy újabb 
kedvenc társaso-
mat fedezem fel a 
versenyen. Miután 
minden kategóriá-
ban lejátszották az 

összes mérkőzést, következett az eredményhir-
detés. De hogy az izgalmakat fokozzuk, az ered-
mények ismertetése előtt még egy kvízjátékban 
tehettük próbára magunkat, ahol társasjátékokat 
nyerhettek a szerencsések. Végül kihirdették a 
győzteseket, és a legeredményesebbek kate-
góriánként szintén egy-egy társasjátékkal lettek 
gazdagabbak.
A társasjátékverseny minden évben egész na-
pos élményt tartogat számunkra, idén is remek 
napot tudhattunk magunk mögött. Ha kedvet 
kaptatok a társasozáshoz, gyertek ti is jövőre, va-
lamint a hétfőnként tartott társasjátékszakkörre!

Schleier Anna (11.b)

Sakk
Volt diákunk, Radnai Ádám FIDE-mester vezetésével sakkrejt-
vény-rovatot indítunk.
Első feladványunkban világos indul és 3 lépésben mattot ad.
A megoldást akár be is küldhetitek (arpadlapok@gmail.com), 
és egy csomag Túró Rudit nyerhettek.



Ifjú tehetségek
Pataki Krisztina (9.d), költő

– Mi motivál egy-egy versed megírásá-
ban?
– Igazából nincs különösebb motivációm, 
nagyon szeretem ezt csinálni. Ha jön egy 
ihlet, úgy érzem, muszáj leírnom. Ezt egy 
füzetbe szoktam megtenni, ami majdnem 
mindig nálam van.
– Mikor kezdted el a versírást?
– Régebben is írtam néha-néha egyet-ket-
tőt, volt, hogy dalszövegekkel is próbálkoz-
tunk barátnőimmel, de igazán a rendszeres 
versírást körülbelül másfél éve kezdtem el.
– Honnan szerzed az ihleteket?
– Általában az életemből merítek ihletet, de 
van, hogy mások életéből, vagy könyvek-
ből, filmekből, zenékből, igazából bármiből, 
amit látok, hallok. Sokszor szokott megihlet-
ni a természet is, és nagyon szeretek kint a 
szabadban írni.
– Van olyan vers, amelyikre büszke vagy?
– Igen, több is van, ami nagyon a szívemhez 
nőtt, és meg is dicsérték sokan őket, ezekre 
általában nagyon büszke vagyok.
– Miért kezdtél el verseket írni?
– Először nem a versírással kezdtem, hanem 
történetek írásával. Viszont szerettem volna 
valami mást is alkotni, ami gyorsabban kész 
van, és ki tudom vele fejezni az érzéseim. Az-
tán egyszer csak jött egy ihlet, és megírtam 
az első versemet, majd a másodikat, és így 
tovább.
– Olvassák mások is, amiket írsz? Ha igen, 
hol?
– Igen, sok verset meg szoktam osztani. 
Szeretek visszajelzést kapni róluk, meg örü-
lök, ha valaki átérzi a tartalmát, és megérin-
ti. Mostanában ki szoktam rakni instagram 
sztoriba is néhányat, de a legtöbb versem 
egy wattpad nevű alkalmazáson található 
meg, ahol a felhasználó nevem: @alexand-
ramenci.

Noi
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Egy napot bír még a szervezetem

Nem tudom hány napot 
bír még el a szervezetem,
De mindennap úgy 
teszek, mintha csak  
egyet.
Úgy teszek, hogyha 
meghalok,
Az ne olyan legyen, 
hogy feladom,
Feladom az életet, mert 
nem történik semmi,
Mint hogyha már nem 
lett volna hova menni.
Mintha unalmas, 
semmilyen lett volna a 
világ,
S nem nyílt volna a mezőn 
 ezernyi virág,
Virág melyekből egy 
hosszú koszorút lehet 
fonni,
Melyen a szakadék 
felett lehet lógni,
S ne tűnjön úgy, hogy 
nem tettem 
semmit,
Nem nyitottam ki egy 
színes konfettit,
Egy konfettit, mely színt 
szór az életbe,
S már kevésbé érzem 
magam megmérgezve.



Délvidék
Idén – egy év kihagyás után – újra volt lehető-
sége a 11. évfolyamnak részt venni a Délvidék 
töri tantúrán. Így augusztus 19-én útnak indul-
tunk, a történelmi Magyarország egy részének 
felfedezésére, megismerésére.

Általános és egyértelmű szabálya a Délvidék-
nek, hogy minél délebbre haladunk, annál 
kevesebb a magyar. Így nem meglepő, hogy 
a határközeli Szabadkán, Kosztolányi szülővá-
rosában nagy létszámban vannak a magyarok, 
és sok magyar jelkép is fellelhető. E szecesz-
sziós városon kívül egy másik, kevésbé ismert, 
de annál inkább magyar település Tóthfalu, 
ahol szerencsénk volt egy éjszakát eltölteni. A 
szállásadónk (kinek hatalmas vendégszeretete 
volt) be is mutatta az általuk állított szobrok 
sorozatát.

Utunk során viszont olyan helyeken is jártunk, 
ahol a magyarság létszáma már elenyésző. 
Ilyen kisváros például Csúrog, ahova megem-
lékezni mentünk el. Miután koszorút helyez-
tünk el, és elénekeltük a Himnuszt az 1944-
45-ben ártatlanul halt magyar áldozatoknak 
állított emlékműnél, szomorúan elmélkedve 

haladtunk tovább. A szintén kis számú ma-
gyarsággal rendelkező Újvidéken (a korábbi 
Péterváradon) lehetőségünk volt megtekin-
teni, hogy is nézett ki egy újkori vár, és még 
a kazamatákba is aláereszkedhettünk, ahol 
1718-ban Savoyai Jenő emberei küzdöttek a 
törökök ellen.

Utolsó komolyabb szerb megállónk a történel-
mi Magyarországon kívül Nándorfehérváron, 
avagy a mai Belgrádban volt. Itt megemlékez-
tünk Hunyadiék híres győzelméről, a szerbek 
megbámulták Himnusz-éneklési tehetségün-
ket, majd mindenki szétszéledt a városban, 
hogy elfogyassza a vacsoráját. Néhány cevap-
cice-vel és pljeskavice-vel később újra egye-
sültek erőink a szálláson, és nyugovóra tértünk.

A Duna mentén haladva tértünk vissza az or-
szág Trianon előtti területeire, miközben előbb 
a buszról, majd motorcsónakokkal csodálhat-
tuk a Vaskapu-szorost. Sajnálattal írom, hogy 
utóbbi folyamán Nánay tanár úr szalmaka-
lapját lefújta a szél a Tanár úr fejéről. A kalap 
becsületes temetést kapott: a Vaskapu-szoros-
ban süllyedt el a Széchenyi emlékére állított 
tábla mellé. Partraszállás után, a mai román 
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oldalon volt lehetőségünk megtekinteni azt, 
ami Herkulesfürdőből maradt. A korábban 
arisztokratáknak fenntartott fürdőhely, melyet 
gyönyörű épületek alkottak, ma már csupán 
romokból áll. Miután kívülről megtekintettük 
Sissi és Ferenc József villáját, a bátrabbak be-
másztak a Szapáry fürdőbe.
Haladtunk a mai határ felé, és ezzel a magyar-
ság jelképei is kezdtek feltűnni, mint például 
Temesváron a Dózsa Györgynek állított em-
lékmű, Savoyai Jenő emléktáblája, vagy épp a 
Bolyai Jánosról elnevezett utca, ahol ötnyelvű 
bronztábla áll a matematikus egyik felfedezé-
séről. Mindemellett megtekintettük a román 

ortodox székesegyházat is. Utunk utolsó ál-
lomása és megemlékezése Aradon történt, 
ahol elhelyeztünk egy koszorút a vértanúk 
sírboltjánál, és elénekeltük az aradi tizenhá-
rom tiszteletére a Himnuszt. Ezek után hazafe-
lé vettük az irányt.
Igazság szerint nem lehet nem ajánlani ezt a 
tantúrát. Amit itt leírtam, az csupán a jéghegy 
csúcsa, és ezért mondom, ha tudtok, muszáj 
menni. Mindemellett pedig köszönjük Nánay 
tanár úrnak a csodás élményeket!

Rákosi Levente (12.b), fotók: dr. Nánay 
Mihály

Vendégek Csehországból
„Az oktatás nem arról szól, hogy megtöltünk 
egy csöbröt, hanem hogy meggyújtsunk egy 
tüzet.” (William Butler Yeats)
2021. november 8-12-e között töltötte nálunk 
az Erasmus-programját egy német és egy 
orosz nyelv szakos cseh kolléga a příbrami 
gimnáziumból. Ismerősen csenghet az iskola 
neve, hisz az előző tanévben ugyanennek az 
iskolának diákjaival dolgozott együtt a tavalyi 
12.b osztályunk (Simon Péter-Zombori Anna) 
az angol nyelvű Mars-projekten.

A két iskolát egy angol és egy német nyelvi 
Erasmus-továbbképzés hozta össze. A néme-
tes továbbképzésen 2018-ban Düsseldorfban 
ismertem meg a cseh kolléganőt (Zdenka Kri-
senova). A képzésünk végén megegyeztünk, 
hogy a második idegen nyelvi csoportjainkkal 
szervezünk egy közös Skype-órát. A közös óra 
2019 tavaszán meg is valósult, melynek kere-
tén belül néhány hetes előkészület után a ta-
nulóink beszámoltak egymásnak németül az 
iskolai hagyományainkról, valamint a városaink 
nevezetességeiről.
Ezt követően jött a cseh partner újabb fel-
kérése, hogy fogadjunk egy németes és egy 

oroszos kollégát, akik egy újabb program ke-
retében tanórákat látogatnának nálunk. Így 
érkeztek most újabb tapasztalatokat szerezni a 
nálunk zajló munkáról. Végül összesen 10 né-
met- és 10 oroszórát látogattak meg a héten, s 
ezeken az órákon nemcsak hospitáltak, de ők 
is tartottak rövid beszámolót a cseh történe-
lemről, kultúráról, valamint a saját iskolájukról, 
sőt nyelvi hasonlóságainkról is.

A pénteki kiértékelő megbeszélés alkalmával 
nagyon pozitívan és hálásan nyilatkoztak a 
tapasztalataikról, a diákjaink és tanáraink ma-
gas szintű munkájáról, valamint a barátságos 
fogadtatásról. Mindez arra sarkallt bennün-
ket, hogy ezt az együttműködést folytassuk az 
Erasmus-programtól függetlenül is. Reménye-
ink szerint egy új csereprogram hagyománya 
alakulhat ki a jövőben a két iskola német és 
orosz nyelvi csoportjai közt, ha a járványhely-
zet lecseng – addig is elkezdjük a diákokkal az 
előkészületeket. Ezúton is köszönöm a kollé-
gák, a gyakorlatukat végző hallgatóink együtt-
működését és a vezetőség támogatását!

Csorbáné Tóth Irén



 

   Árpád Galéria

 

Optikai illúzió formakövető vonalakkal
Optikai vagy vizuális illúziók (érzékcsalódás) vizuális megtévesztéssel jár-
nak. A képek elrendezésének, a színek hatásának, a fényforrás vagy más változó hatásának 
köszönhetően a félrevezető vizuális hatások széles skálája látható. Ezek egyik fajtája, 
amikor párhuzamos vonalakkal úgy rajzolunk, mintha valamilyen formát követnénk 
végig a térben szintről-szintre. Bridet Riley az op-art festészet egyik legismertebb 
alkotója. Legikonikusabb műveinek mégis azok az óriási, fekete-fehér falfestmények 
tekinthetők, melyek teljesen betöltik és uralják a kiállítóteret, olyan térillúziót keltve, 
mintha hullámosak lennének a falak.

Svarczné Micheller Erzsébet

Yixuan Feng (10.d) Paulik Bálint (10.c) Kálmán Viola (10.a) Salánki Abigél 
(10.a)

Friedrich Bence (10.b)Laskai Botond (10.b)Schuck Dorka (10.d)Göblös Máté (10.a)


