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Active recall
Iskolai életünk fontos és hosszadalmas része a 
tanulás, és mindannyian szeretnénk kihozni a 
vele töltött időből a maximumot. Létezik egy 
tanulási módszer, az „active recall”, amely-
lyel ez meg is valósulhat. Ez a hagyományos 
módszereknél sokkal hatékonyabb, és ezáltal 
kevesebb időt vesz igénybe ugyanazon tudás 
elsajátításához.
Az active recall lényege, hogy az információt 
aktívan, gondolkodással hívjuk elő emlékeze-
tünkből. A különbség a közismertebb, passzív 
módszerekkel szemben abban rejlik, hogy 
az active recall nem az információ felismeré-
sén alapszik. Ha például többször átfutjuk a 
jegyzetünket egy bizonyos tananyagról, egy 
idő után az adatok ismerősnek tűnnek, ami 
azt az érzést keltheti, hogy már megtanultuk, 
miközben sokszor nem ez a helyzet. Ezzel el-
lentétben az active recall segítségével magát 
az információelőhívást gyakoroljuk, amelynek 
hatékonyságát több kutatás is alátámasztja.
Egy 2011-es tanulmányban például a diákokat 
négy csoportra osztották, akiknek ugyanabból 
az anyagból kellett felkészülniük egy tesztre, 
viszont minden csoport más utasítást kapott 
a készüléssel kapcsolatban. Az első csoport 
feladata a szöveg egyszeri elolvasása volt, 
a második csoportnak ezt négyszer kellett 
megtennie. A harmadik csoportnak pókábrás 
vázlatot kellet készítenie, a negyedik csoport 
tagjait pedig egyszeri elolvasás után az ada-
tok előhívására, „öntesztelésre” utasították. 
A kutatás eredménye az volt, hogy az utóbbi 
csoport tagjai sokkal jobban teljesítettek.
Ez alapján már annyiban jobb eredményeket 
érhetünk el, ha tanulás után felteszünk ma-
gunknak néhány kérdést az anyaggal kapcso-
latban. Ki az a bizonyos személy? Miért fontos 
az a helyszín? Mit jelent egy adott fogalom? 
Hogyan működik az a bizonyos eszköz?
A kérdésekkel dolgozás egyik lehetséges 
megvalósítási formája az active recall alkal-

mazásának egyik legismertebb változata: a 
szókártyákkal való tanulás. Ebben az esetben 
a kártya egyik oldalára kerül a kérdés vagy fo-
galom, másik oldalára a válasz, definíció vagy 
akár ábra. Ez a módszer azért hasznos, mert a 
választ csak a kérdés megválaszolása, a kártya 
megfordítása után láthatjuk, így az ismerős in-
formációval való találkozás nem csap be, hogy 
már emlékezetünkbe vésődött a tananyag. 
A szókártyák egyik alternatívája, az active re-
call valamennyivel szórakoztatóbb változata 
egymás kikérdezése egy adott témából. Rá-
adásul ennél a módszernél egyszerre tanul-
hatunk a másik válaszaiból, valamint egymás 
hibáit kijavítva és hiányosságait kiegészítve a 
pontosabb tanulásra törekedhetünk.
További jó technika a tananyag elmagyarázá-
sa, történjen az egy osztálytársnak, családtag-
nak vagy akár egy tárgynak, hiszen a tanítás 
során is tanulunk. Ez azért is előnyös, mivel 
magyarázat közben az anyag megértetésére, 
leegyszerűsítésére törekszünk. Ezáltal tudá-
sunk a koncepció megértésére összpontosul, 
ami megkönnyíti a tudás elsajátítását.
Hosszú távú felkészülés esetén szintén na-
gyon hasznos az active recall. Ilyenkor a ko-
rábban feltett kérdések, illetve a korábbi szó-
kártyák felhasználása rendszeres ismétléssel 
megkönnyítheti a tanulást. Ez a módszer el-
sősorban az információ tartós megmaradását 
segíti.
Talán nem minden tantárgy tanulásánál folya-
modhatunk ehhez a metódushoz, de minden-
képpen hasznos, ha elemeit megpróbáljuk 
beépíteni tanulási menetünkbe. A gondolko-
dással való tanulás segítségével, valamint az 
információ előhívásának gyakorlásával köny-
nyebben megjegyezhetjük a tananyagot, és 
jobban emlékezhetünk rá a későbbiekben.

Menges Anna (11.a)
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A hónap fotója
Újév 2022

KÉP-MÁS
Az előző számunkban megjelent képünkön egy szívószál 
belseje volt látható.

Hát ez mi lehet?

fotó: Jánosi Panna (11.a)

KI EZ?
A decemberi számunkban megjelent képünkön Seres Dániel 
tanár úr gyermekkori fotóját láthattátok.

Hát ezen a képen ki lehet?

Budapesti látkép a Tündér-szikláról január 1-jén 0:10-kor.
fotó: telex.hu (Szollár Bálint)

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



Kérdezd másként
Svarczné Micheller Erzsébet tanárnő

– Hogyan került a Tanárnő az Árpád Gimná-
ziumba?
– Egy véletlen találkozás során. Tavasszal épp 
egy vásárban árultam az üvegékszereimet, 
amikor beszélgetés közben szóba került, hogy 
milyen tanári végzettségem van. Akkor mond-
ta az illető, hogy az Árpád Gimnáziumban épp 
keresnek valakit, aki a rajzot és a médiát is tud-
ná tanítani, mind a 22 osztályban. Elküldtem a 
pályázatomat, behívtak beszélgetésre, majd 
egy rajzórát is tartottam próbaképp, végül 
megkaptam az állást. Ennek már 12 éve...

– Miért választotta a tanári pályát? 
– Középiskolás koromban lovasoktatóként segí-
tettem egy közeli lovardában, kisgyerekeket 
és felnőtteket egyaránt tanítottam. Hatalmas 
sikerélményt adott, amikor a tanítványok már 
önállóan is képesek voltak irányítani a lovakat és 
élvezni a lovaglást. Ez azóta is megmaradt, mert 
ha valamit szeretek, azt mindig élmény megosz-
tani másokkal is és megszerettetni velük. 
– Miért a rajz és média szakokat választotta?
– Kisgyerekként is szerettem rajzolni, alkotni, 
így a kisképzőbe jelentkeztem középiskolába, 
és ott az üvegműves szakon végeztem. A film-
klubokat is a középiskola végén fedeztem fel. A 
Tanítóképző Főiskolán volt fotóstúdiónk, ahol 
előhívtuk a képeinket, és videókat is készíthet-
tünk. Akkor lehetőséget kaptam a rajztanári 
szakot is elvégezni. Ott a második diploma-
munkám témája is kapcsolódott a mozgóképes 
feladatok alkalmazásához a rajzórákon. Ezért is 
jelentkeztem utána az ELTE mozgóképkultúra 
tanári képzésére is, itt a média kommunikáció 
tudományterületébe is jobban beleáshattam 
magam. Fantasztikusan elhivatott tanáraim vol-
tak. Közben a MOME környezetkultúra tanári 
szakára is felvettek textil szakon, aminek a cso-
dálatos nyári gyakorlatait nagyon élveztem. Azt 

hiszem, ezekből kiderült, hogy nagyon szeretek 
tanulni is, nem csak tanítani. Egy újabb kihí-
vást kerestem, most a Kodolányi egyetemen 
pedagógus szakvizsgára készülök, közoktatási 
vezető szakirányon. Az elméleti tudás mel-
lett személyes tapasztalás újra diáknak lenni, 
beadandókat írni határidőre és vizsgázni.

– Ha nem a tanári pályát választotta volna, 
akkor mivel foglalkozna szívesen? 
– Mindenképpen emberekkel szeretek együtt 
dolgozni, egy csapatban egy közös célért. Sze-
retek új ismeretségeket, barátokat találni, így 
biztos valami olyan helyen lennék, ahol kapcso-
latokat lehet építeni. Talán a rendezvényszerve-
zés vagy kiállítások, fesztiválok világában lennék 
még otthon.

– Szabadidejében mit 
szeret csinálni? 
– Szeretem a zenét, de 
sajnos nem volt lehető-
ségem megtanulni hang-
szeren játszani. Korábban 
kórusban is énekeltem, de 
mostanában a néptáncta-
nulás lett a hobbim. Van 
egy felnőtt néptáncegyüt-
tesünk, ahol a kezdetektől 
tag vagyok, és ami egy 
nagyon jó összetartó, de 
mindenre nyitott közös-
ség lett az évek alatt. Az 
Árpádban is fantasztikus 

kollégáim vannak, akik a komoly munkájuk mel-
lett egy nagyon vidám társaság. Minden évben 
szuper hangulatú próbákon készülünk fel a sza-
lagavatós meglepetés táncra, természetesen a 
legnagyobb titoktartás mellett.
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– Van kedvenc festője vagy művésze?
– Szeretem Salvador Dalí művészetét, mert 
egy sajátos személyiség volt, aki a szürrealista 
látásmódot festésben, fotóban is közvetítette 
alkotásaival, és meghatározott egy korszakot. 
Az a fajta kísérletezés és asszociatív gondol-
kodás hozzám is közel áll, bár nekem sajnos 
kevés időm van alkotni, hacsak nem vesszük 
alkotásnak a tanári munkát. Persze nem abban 
az értelemben, ahogyan Michelangelo írta: 
„Megláttam az angyalt a márványtömbben, és 
addig véstem, míg ki nem szabadítottam” – 
hanem inkább úgy, ahogy Leonardo gondolta 
az alkotás öröméről: „Ha egyszer megízlelted 
a repülést, utána úgy fogsz járni a földön, hogy 
szemed az eget fürkészi, mert ott voltál fent és 
oda vágysz vissza.” Szeretném, ha a diákjaim 
megtapasztalnák a képzelet szabadságát és az 
önkifejezés örömét bármilyen kreatív formában, 
ami lehet rajz, fotó, film, zene, irodalmi alkotás 
is.

– Melyik művészettörténeti kor a kedvence 
és miért? 
– Talán a reneszánsz, mert mint egy olvasztóté-
gely újra felfedezte és ötvözte az antik kultúrát 
és az embert. Hihetetlen tehetséges művészek 
elképesztő alkotásokat, mérnöki bravúrokat 
teremtettek ebben a szellemben. A reneszánsz 
értékeknek mind a mai napig megkerülhetetlen 
hatása van a mi világunkban. Azt gondolom, az 
internet korában is van helye ennek a komplex 
gondolkodásnak és a humanizmusnak. 
– Van a Tanárnőnek háziállata?
– Két idősödő macskahölgy éli nálunk nyugdí-
jas éveit. Mázli és Maja, akik anya és lánya, ezért 
időnként vannak vitáik, de a durcizás után van 
összebújás is. Mellettük ott van Ribizli, egy fiatal 
ír szetter kisasszony, több kiállításon is szerepelt 
fajtagyőztes szépség, aki amúgy pont olyan, 

mint Lázár Ervin Berzsián és Dideki című 
meséjében, mert egy igazi repülő kutya. 
Még a pandémia előtt jártunk kutyasuliba 
és agilityre, amit mindannyian nagyon élvez-
tünk. Jó barátságban van a macskákkal is, 
összebújva szoktak a kertben napozni.
– Milyen könyveket szeret olvasni?
– Sci-fi és társadalmi vagy a történelmi-ka-
landos regényeket, legutóbb Frank Herbert 
Dűne-köteteit olvastam részben újra. Kamasz-
ként faltam a könyveket, jellemzően egy-egy 
szerző műveit egymás után sorban végigolvas-
tam, ahogy sikerült megszerezni. Akkor Asimov, 
Stanisław Lem és Robert Merle voltak a nagy 
kedvenceim. Műveiket bármikor szívesen újra 
kézbe veszem. Most épp Yuval Noah Harari egy 
könyvét kezdtem el.

– Milyen filmeket vagy sorozatokat szeret 
nézni?
– Igazából bármit, ami érdekesnek tűnik, akár 
új, akár régi. Főleg a szerzői filmek érdekelnek, 
nem a mainstream, persze mindig érnek meg-
lepetések mindkét oldalról. Nagyon szeretem 
a skandináv filmeket, és a magyar rendezők új 
munkáit is mindig várom. Sorozatoknál jobban 
kedvelem a fikciót, mint például a Westworld. 
Új felfedezésem az Időbevándorlók (Beforeig-
ners). A magyar színészek miatt nagyon szere-
tem a hazai sorozatokat is, mint a Terápia vagy 
az Aranyélet.
– Ha lehetne egy szuperképessége, mi lenne 
az? 
– A teleportálás nagyon jó lenne, szeretnék 
kicsit néha máshol lenni, akár csak félórára 
eltűnni, feltöltődni, és élményekkel telve visz-
szajönni. Például egy tengerparton vagy ókori 
romok lábánál, akár egy dzsungelben, vagy egy 
messzi, messzi galaxisban. Annyi mindent nem 
láttam még, de amíg nincs lehetőségem utazni, 
addig csak a filmek és könyvek visznek el távoli 
tájakra gondolatban.

Nagy Dorina, Tóth Lea (11.a)
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Culture chez nous – Kultúra nálunk
Az áthatolhatatlan vonal

Kétségkívül a világ egyik legnagyobb katonai 
csodája a Maginot-vonal, amely a félelmetes 
képességeit sosem tudta megmutatni a világ-
nak.

Az első világháború után a francia vezetés 
megosztott volt. Paul Reynaud miniszterelnök 
vagy éppen Charles de Gaulle, a kor promi-
nens politikusai a páncéloshadosztályok erősí-
tését hangsúlyozták, hogy egy esetleges né-
met támadás esetén korszerű francia osztagok 
keljenek az ország védelmére. Ugyanakkor 

sokan, mint például Pétain marsall és André 
Maginot hadügyminiszter, úgy vélték, ha is-
mételten háborúra kerül sor, a csata jellege 
állóháború lesz, mint az első világháborúban, 
így célszerű a legütőképesebb védelmi vonal 
felépítése az Elzász-térségben. A döntéshozók 
között a Maginot-vonal pártfogói kerültek fö-
lénybe, és 5 milliárd frankot szavaztak meg az 
építkezésnek!
Az összegből valóban áthatolhatatlan védelmi 
erődvonalat építettek meg, amely több szin-
ten, akár száz méteres mélységig húzódott a 
föld alatt. 142 darab nagyerőd, 352 darab ka-
zamata, 78 darab gyalogsági óvóhely, 17 meg-
figyelőközpont és körülbelül 5000 gyalogsági 
szállás készült el, amelyeket csúcstechnoló-
giás telefonhálózat kötött össze. Ezenkívül az 
erődrendszer húszezer páncéltörő lövedékkel 
felszerelt géppuskatoronyból állt, így számuk 
négyzetkilométerenként akár a hatvanat is el-
érte! A gyors utánpótlást a vonal ötven kilo-
méteres körzetében kiépített (zömében a föld 
alatt húzódó) vasúthálózat segítette. 

Paták Balázs (12.c)

hó dátum nap idő program
m

ár
ci

us
március 3. csütörtök 14:00 Német OÁTV 2. forduló (online)
március 4. péntek 14:00 Zrínyi Ilona matematikaverseny 2. forduló
március 4-6. péntek-vasárnap Kórustábor
március 7. hétfő 16:00 Tanári fogadóóra (humán)
március 8. kedd 14:00 Varga Tamás matematikaverseny (7-8. évf.) döntő
március 8. kedd 18:00 Öregdiák-találkozó
március 9. szerda 11:00 Gombár bejárópróba
március 11. péntek Megemlékezés az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról
március 11. péntek Az egyesületi pályázatok leadási határideje
március 11. péntek A gimnáziumi ideiglenes felvételi jegyzék közzététele
március 12. szombat Természetjáró kirándulás
március 14. hétfő Munkanap áthelyezés (ledolgozva március 26-án)
március 15. kedd Nemzeti ünnep
március 16. szerda Matematika próbaérettségi
március 17. csütörtök 9:30 Kenguru matematikaverseny
március 18. péntek Magyar próbaérettségi
márc. 21-ápr. 1. hétfő-péntek Papírgyűjtés
március 21. hétfő 16:00 Tanári fogadóóra (reál)
március 22. kedd A víz világnapja
március 22. kedd 14:00 Öveges József Kárpát-medencei fizikaverseny (fővárosi forduló)
március 24. csütörtök 11:00 Gombár-főpróba
március 25. péntek 14:30 Gombár-előadás 
március 26. szombat tanítás nélküli munkanap (március 14-e helyett)
március 26. szombat Nemes Tihamér országos alkalmazói verseny döntő
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Condensed English

Everything’s green on March 17th
Saint Patrick’s Day… the green dresses, the 
clovers and the leprechauns with their pot of 
gold. You’ve probably heard of these tradi-
tions before, haven’t you? But do you know 
the story behind this day?

Saint Patrick was living in the 5th century in 
Wales. He wasn’t even Irish! But how did he 
even get there? When he was 16 years old he 
was abducted by Irish pirates and was taken 
away from his homeland. He spent 6 years in 
captivity and during that time, before he es-
caped, he had converted to Christianity. What 
is surprising is that after his escape, instead 
of revenging what they’ve done to him, he 
went back to Ireland and decided to help the 
people there working as a missionary. When 
he died on March 17th 461 he was largely for-
gotten and only centuries later did he become 
famous. Thanks to the legend and folklores 
around him, he was revered as the patron of 
Ireland. 
Some of those myths are quite interesting. My 
personal favourite is the one that states “Saint 
Patrick drove all the snakes away from Ireland” 
which symbolizes the cleansing from pagan-
ism. But what is funny about this is that there 
aren’t any snakes in Ireland. Nor in Britain. The 
temperature of the surrounding water is sim-
ply too cold for them.
There is another myth about clovers. The 
legend says Saint Patrick used a three leafed 
clover to explain the Holy Trinity. After he had 
died, the Irish people began to wear first clo-
vers on March 17th to show their Christian 
pride, later they wholly dressed in green. It 
hadn’t always been green though, the original 

colour of Saint Patrick was blue! It only be-
came green around 1798, when clovers came 
to be the national symbol of the Irish Republic. 
Nowadays, it’s a basic symbol of this holiday.
Another well-known symbol of Saint Patrick’s 
Day is the tiny bearded men with the green 
hat and coat, the leprechauns. Leprechauns 
are a type of fairy in the Irish/Celtic culture, re-
sponsible for mending the shoes of other fair-
ies and guarding their hidden pot of gold at 
the end of the rainbow. These small creatures 
have their own holiday on March 13th, but are 
also present on Saint Patrick’s Day celebra-
tions, too.

Talking about celebrations, did you know the 
first parade on this day wasn’t in Ireland, but in 
the United States in the 1760’s? Even though 
it’s not an official holiday there (unlike in the 
Republic of Ireland, Northern Ireland, New-
foundland and Labrador provinces in Canada 
and on a small Caribbean island, Montserrat), 
it’s widely celebrated throughout the country 
every year. The have huge processions and 
gatherings, they even paint the Chicago River 
green for only this day!
This holiday sounds so cosy; coming together 
with the family, eating the traditional food of 
the day, corn beef with potatoes, carrots, and 
cabbage and just having a good time. I would 
definitely try and I hope that I have awakened 
your interest in Saint Patrick’s Day, too.

Putterer Katalin (10.d)



Fortocska (форточка) – ablakocska
С неба упали три яблока – Égből hullott három alma

Ha az égből hull valami, isteni kegyelemre, 
ajándékra, eledelre gondolunk. Az alma pedig 
a bibliai Édent idézi meg számunkra. Nos, Na-
rine Abgarjan, az oroszul alkotó örmény írónő és 
blogger 2015-ös könyve igazi ajándékul szolgál-
hat mindenki számára.

A cím egy örmény népmesét idéz, amelyben há-
rom alma esett le az égből: egy annak, aki látta, 
egy annak, aki elmesélte, egy pedig annak, aki 
meghallgatta. A meseszerű cím boldogságot, 
szépséget sugall, de ahogy a mesékben, ebben 
a műben is sok kegyetlenség, szomorúság és 
nyomorúság jelenik meg. G. G. Márquez Ma-
condójához hasonlóan Narine Abgarjan művé-
nek egyik főszereplője maga az isten háta mö-
götti, jelen esetben kaukázusi hegyi falu, Maran. 

Földrengés, aszály, éhínség, háborúk tizedelik a 
kis település lakóit, nincs olyan család, amelyik 
ne viselne mély gyászt, és ne siratná gyermekeit, 
unokáit. Maran falu krónikája mégis az életigen-
lésről, az élet ünnepléséről szól. Amikor a sors el-
viselhetetlenné válik, csodálatos módon mindig 
ott a jóbarát, aki a kezét nyújtja és megosztja a 
terhet. Az örmény nép lelkétől nem áll messze a 
mágia, a babona, a csodavárás. S a csoda való-
ban megtörténik a regény végén. 
Szívből ajánlom mindenkinek ezt a csodálatos 
nyelvezetű, magával ragadó, olykor kifejezetten 
humoros kisregényt. Igazi felüdülést jelentett 

számomra a pandé-
mia első korszakában. 
Igyekszem megfogad-
ni az írónő tanácsait: 
„Ha egyszer boldog-
sággal ajándékoztak 
meg, fogadd el hálával. 
Ne sértsd meg az ég 
jóakaratát, légy méltó 
az ajándékhoz, amely-
lyel kitüntettek téged.”

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

Aranyköpések
„A hölgyeket mindjárt tisztába tesszük” (Seres Dániel)
„Én eredetileg dísznövénykertésznek akartam menni, mert a dísznövény nem beszél vissza.” 
(Nyeste Katalin)
„Ezt csinálja minden tanár, a porba sújtja a diákot!” (Molnárné Vámos Katalin)
„A debreceni református kollégium, ahol Nyilas Misi szenvedett annyit... meg én is, miközben 
olvastam” (Szalay Katalin)
„Úgy érzem, kinyitottad a szóviccbűnözés szelencéjét.” (Csányi Levente)
„Rakj ki magadnak egy táblát otthon: Nyugi van. A hátoldalára pedig: Holnap úgyis rosszabb 
lesz.” (Tarr Levente)
„Nem azt mondom, hogy ikeás összeszerelési útmutatót rajzolj, arra ott vannak a svédek!” 
(Svarczné Micheller Erzsébet)
„Hát az eretnek egy kicsit hülye, máglyára rakják, azt kész.” (dr. Nánay Mihály)
„20 év alatt változik egy hely! Hiszen 20 évvel ezelőtt még nem is volt szó az Árpádban a lift épí-
téséről, 20 év múlva pedig lehet, hogy használni fogjuk! Optimizmus!” (dr. Gizelláné Neubauer 
Babett)
„Szlovákia népviselete. Nos, direkt nem ilyen nagy cicis lányokat raktam be, bár lehetett volna. 
De nem.” (Magainé Bene Zsuzsanna)
Tanár: „What’s this?” Diák: „A metaphor.” Tanár: „Yes, exactly! I love Miss Fülöp!” (dr. Széllné 
Hajdú Indira)
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Viccek
Nővér a fekvőbeteghez:
– János bácsi, legyen szíves keljen fel és ugrál-
jon egy kicsit!
– No de miért?
– Elfelejtettem az orvosságát fölrázni, mielőtt 
beadtam.

Egy amerikai házaspár áhítattal szemléli Ró-
mában a Colosseumot:
– Te, Jim, ez csodálatos! – sóhajt fel az asszony.
– Igen, drágám. És képzeld, milyen lesz, ha 
majd elkészül!

A legóember bemegy a kocsmába:
– Kérek egy whiskyt!
– Jéggel vagy jég nélkül?
– Mindegy, úgyis csak a hátam mögé tudom 
önteni!

Londoni élményeit meséli a skót a barátainak:
– Ezek az angolok mind őrültek. Képzeljétek, 
hajnali háromkor beront egy angol a szállodai 
szobámba, üvöltözik és csapkod a papucsá-
val...
– Szörnyű! És te mit szóltál?
– Semmit. Nyugodtan fújtam tovább a dudá-
mat.

Mórickához az anyukája:
– Kisfiam, miért nem játszol Pistikével?
– Jaj, anya, te szeretsz olyan gyerekkel játszani, 
aki csúnyán beszél?
– Nem.
– Na látod, Pistike sem.

– Mondd, Béla, nem tudnál nekem kölcsönad-
ni egy ötezrest?
– Szívesen, de sosem hordok magamnál kész-
pénzt.
– És otthon?
– Köszönöm, mindenki jól van.

– Megtudhatom uram, hogy mit írt a panasz-
könyvbe? – érdeklődik a főpincér.
– Semmit, csak beragasztottam a bécsiszele-
tet.

– Apu! Kipróbáltam a motorodat!
– Na és?
– Elmondjam, vagy elolvasod holnap az újság-

Nyelvi sarok
Mathematics is made of 50 percent formulas, 
50 percent proofs, and 50 percent imagina-
tion.
An engineer thinks that his equations are an 
approximation to reality. A physicist thinks 
reality is an approximation to his equations. 
A mathematician doesn't care.  
Old mathematicians never die; they just lose 
some of their functions.
A mathematician is a blind man in a dark 
room looking for a black cat which isn't 
there.
A statistician is someone who is good with 
numbers but lacks the personality to be an 
accountant. 
A tragedy of mathematics is a beautiful 
conjecture ruined by an ugly fact. 
Algebraic symbols are used when you do 
not know what you are talking about.  

Fritzchen droht auf dem Spaziergang seiner 
hübschen Mutter: „Mami, wenn du mir jetzt 
kein Eis kaufst, werde ich vor jedem Oma zu 
dir sagen!”



Diák legyen a talpán
Tantárgyköziség, ami nincs

Az iskolai tanulmányok tantárgyakra tagolása le-
hetővé tette, hogy a tanárok szakosodjanak, és 
abban legyenek a legjobbak, amit tanítanak. A 
tananyag rendszerezését is elősegítette, növelte 
az átláthatóságát. Azonban kevés helyet hagyott 
az átjárásra. Ritkán van olyan, hogy az egyik tanó-
rán szóba kerül a másik, hacsak nem az a kérdés, 
hogy éppen melyik dolgozat miatt néz mindenki 
valamit nagyon a pad alatt. 

A 45 perces órában hivatalosan végig egy téma-
körről van szó, amit nagy kihívás betartani, mert 
ennyi időn keresztül nehéz csak egy dologra 
koncentrálni, az embernek egyébként is ugrál-
nak a gondolatai. Aztán mintegy varázsütésre a 
matekóra üzemmódból egy szünetnyi idő alatt 
történelembe kell kapcsolni. Ehhez az évek so-
rán hozzá lehet szokni, viszont a folyamat azzal 
a nem elhanyagolható mellékhatással jár, hogy 
utána a különböző tantárgyakból tanultak gya-
korlatilag összeegyeztethetetlenek lesznek. Egy-
más mellett élnek, párhuzamosan tágítják a diák 
fejét, és látszólag semmi kapcsolat nincs köztük. 
Pedig a mindennapi életben ez korántsem így 
működik. 
A „minden mindennel összefügg” mondás any-
nyira közhelyes, hogy ebben az esetben is érvé-
nyes. Tekintve, hogy a gimnázium elvileg átfogó 
tudást nyújt, ebből a szempontból erős hiányos-
ságokkal küzd. Nem könnyű meglátni az össze-
függéseket a különböző tudományok között, 
legalábbis ma már nem. A reneszánsz ember 
kiválóan keverte egymással a természettudo-
mányokat és a művészeteket úgy, hogy annak 
értelme is volt. Ma is néha szó esik róla, hogy az 
aranymetszésnek mi köze van a fényképészet-
hez, hogy az irodalomban nagyot alkotott sze-
mélyek hogyan formálták a történelmet is, vagy 
éppen az ebben és ebben a tudományágban 
elért eredmények hogyan fejtették ki hatásukat 
valami egészen másra. Ez azonban nagyon ritka, 
minden tantárgynak vannak bizonyos határai, és 

sokszor maradnak leleplezetlenül fontos össze-
függések, amelyek segítenék a tanultak egyete-
mes megértését. 
Az is igaz, hogy ez nehezen kivitelezhető. Sok-
szor már egy tantárgy által képviselt tudomá-
nyon belül is nehéz meglátni az összefüggése-
ket, nemhogy az egészben. Nem is lehetséges, 
hogy úgy haladjon szinkronban az oktatás, hogy 
mindez megoldható legyen. Aztán néha a taná-
roknak jelent kockázatot az „idegen területre” 
való merészkedés, mondván, hogy az abban jár-
tas kolléga majd jobban elmagyarázza. Az lehet, 
viszont a témakörök közötti kapcsolat így rejtett 
marad.  

Vannak persze kivételek, bizonyos szempontok-
ból a tantárgyak „klikkesednek“. Vannak a reál 
tantárgyak, a humán tantárgyak, a művészetek 
(amelyek sokszor „lógnak” a humán tárgyakkal, 
mégis bizonyos fokú degradáltság jellemzi őket), 
meg van a tesi.  Aztán legkésőbb pályaválasz-
tásnál az ember rájön, hogy valójában minden 
összefüggésben van mindennel, és hacsak nem 
egy magától értetődő irányba megy, akkor ko-
moly kihívást és fejvakargatást jelenthet az eliga-
zodás. Főleg, hogy vannak olyan tudományágak, 
amelyek legfeljebb, ha bekacsintanak egyszer az 
évek során, mint például a pszichológia vagy a 
közgazdaságtan. 
Folyamatosan jelennek meg új szakmák külön-
böző tudományok újonnan keletkezett met-
szeteiből. Sokan érdeklődnek egyszerre több, 
egymással „egyáltalán nem összeegyeztethe-
tő” terület iránt, amelyekből aztán mégiscsak 
lehet karriert építeni anélkül, hogy az egyiket 
feláldozná az ember hobbinak. Bár a diákok a 
gimnáziumból kilépve azzal foglalkozhatnak, 
ami tényleg érdekli őket, a mindennapi életben 
mégiscsak visszaköszön az összes tudomány, így 
vagy úgy, de már egy sokkal rendszertelenebb, 
természetesebb formában.

Picciano Alisia (12.b)
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Filmajánló
The Hustle

A The Hustle (2019), magyarul Csaló csajok egy 
szórakoztató vígjáték. Egy kispályás, városi női bű-
nöző, aki a férfiak pénzét csalja ki, megismer egy 
ebben a szakmában profinak nevezhető másik 
bűnözőt. Míg Penny társkereső oldalakon szedi 
áldozatait, Josephine előkelő szállodákban vadá-
szik, és saját beépített emberekkel dolgozik. Egy 
darabig egymást kerülgetik és húzzák, de aztán 
– papírforma szerint – összefognak, hogy együtt 
csaljanak ki férfiakból – még több – pénzt. Jól is 
mennek a dolgok, amíg meg nem jelenik a színen 
egy még gazdagabb férfi, ami miatt újra egymás 
ellen versenyeznek, és a versengésük kissé elfajul... 
A két főszereplő nem ismeretlen: Rebel Wilsont a 
Tökéletes hang trilógiából és a Hát nem roman-

tikus?-ból ismerheted. Anne Hathaway-t pedig 
a Neveletlen hercegnőben, A szerelem és más 
drogokban és a Batman: A sötét lovag felemelke-
désében láthattad. A két színésznő között teljes az 
összhang.

Szeretnéd megismerni a világot két bűnöző szem-
szögéből? Ha igen, akkor ez a te filmed.

Halász Jonatán (7.a)

Gólyaheti élményeink
Az idei gólyahetet mindenki várta, már mielőtt 
elkezdődött volna. Az izgalmas játékok, verse-
nyek és programok segítettek az osztályainknak 
még jobban összekovácsolódni. Minden nap 
más-más öltözetben vagy kiegészítőkben kellett 
jönnünk. Volt, mikor egész nap sapkát kellet hor-
danunk, máskor zoknit kellett húzni a kezünkre, 
egy harmadik napon pedig mintás ruhákban 
kellett iskolába jönnünk. Az osztályfelügyelők 
vezetésével a szünetekben különféle játékos 
feladatokban mérték össze az erejüket a gólya-
osztályok. A DT-sek a folyosókon megállíthattak 
minket, és kérhették, hogy táncoljunk! Minden 
nap elején számozással jelöltek ki minden gólya 
számára egy párt az osztályból, akivel a szüne-
tekben a jelzőcsengőig együtt kellett közleked-
nünk, hogy így soha ne maradjunk egyedül. A 
DT-sek figyelték, betartjuk-e a szabályokat.

A hetet egy délutáni gólyabál zárta, ahol meg-
nézhettük azokat a videókat, amelyeket az osztá-
lyok készítettek a hét során. Már a téma is nagyon 
mulatságos volt: „Így éld túl az Árpád Gimnázi-
umot!” Jobbnál jobb túlélési tippeket kaptunk, 
és sokat nevettünk. A filmvetítés után különféle 
szobákban vehettünk részt programokon: volt 
kvíz, karaoke, házasságkötés, szabadulószoba, 
örökbefogadás, Just Dance-szoba, szörpintő – a 
nap végén pedig a várva várt eredményhirdetés!
Megkérdeztünk néhány gólyát, hogy érezték 
magukat a gólyahéten – íme pár vélemény: 
„Szerintem nagyon buli volt! Az osztály sokkal 
nyitottabb lett, a program közösséggé kovácsolt 
minket.”
„Összeségében zseniális volt!”
„Nagyon tetszettek a játékok, és nagyon kreatí-
vak voltak.”
„Nagyon finom volt az ingyen szörp.”
„Sajnos nem kerülhettem sorra a szabadulószo-
bában.”
„Szerintem nagyon élvezetes volt az a néhány 
program, amiben részesülhettünk.”
„Nagyon jók voltak a feladatok, de a filmforgatás 
volt a legélvezetesebb!”
Összességében mi is és a többi gólyaosztály is 
igazán jól érezte magát. Reméljük, a jövőbeli 
gólyaosztályok is ugyanannyira fogják élvezni ezt 
a programot, mint mi idén.

Fazekas Tamara és Pázmándi Renáta (7.b)
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Ifjú tehetségek
Kirchhof Lilla (11.c), a szavalóverseny győztese

– Milyen érzés volt, amikor kiderült, hogy te 
lettél az első? Számítottál rá?
– Egyáltalán nem számítottam rá, nagyon meg-
lepett. Nem is gondoltam arra, hogy hányadik 
leszek. Az volt a célom, hogy bejussak a második 
fordulóba, és elmondhassam a választott verse-
met, amihez személyes kötődésem van. Szóval 
igen, nagyon váratlanul ért a végeredmény, alig 
akartam elhinni.

– Milyen versekkel készültél? Miért ezekkel?
– Az első versem Karinthy Frigyestől a Halottas 
kocsi volt. Ez azért tetszett meg, mert groteszk 
hangvételű verset még nem nagyon szavaltam, 
és érdekes volt kipróbálni magamat ilyen stílus-
ban is. Egyébként rendkívül élveztem a szavalást, 
mert egy nagyon jól mondható vers szerintem, 
a szöveg önmagáért beszél. A második, szaba-
don választott versem Reményik Sándortól a 
Pilatus volt. Ezt a verset már évek óta ismerem, 
és amikor először hallottam, akkor elterveztem, 
hogy majd indulok vele egyszer egy versenyen. 
Talán az is hozzátett a vers sikeréhez, hogy ennyit 
érlelődött bennem. Nagyon megtetszett a vers 
a sokszínűsége és mély mondanivalója miatt. 
Szerintem nagyon élvezetes átadni a nézőknek, 
illetve érdekes megélni ezeket az érzéseket.

– Mióta tanulsz verseket?
– Már kicsi gyerekkoromban is szerettem verset 
mondani. Elsős korom óta minden évben indul-
tam a szavalóversenyeken.
– Mi motivál arra, hogy verseket tanulj?
– Az motivál, hogy átadhassam a verseket. Egy 
csodálatos érzés számomra, amikor látom a 
nézők arcán, hogy figyelemmel követik, amit 
mondok, és velem együtt átélik a verseket. A 
verstanulásnak azt a szakaszát is nagyon szoktam 
élvezni, amikor még csak olvasgatom vagy pró-
bálgatom magamban elmondani a szöveget, 
amikor kitalálom, hogy mit hogyan fogok majd 
mondani. 
– Melyik a kedvenc versed?
– Azt hiszem, hogy nincs kedvencem. Sok vers 
van, amit nagyon szeretek. Most, ha muszáj len-
ne választanom, akkor talán a Pilatust választa-
nám, de nagyon szeretem még például Márai 
Sándortól a Mennyből az angyal című verset is. 
– Mennyit gyakoroltál a szavalóversenyre?
– Egy héttel a verseny előtt döntöttem el, hogy 
indulok. A Karinthy-verset meg kellett tanulnom, 
a Reményik-verset szerencsére már tudtam, azt 
csak pontosítani kellett. Az első versem viszont 
nagyon könnyen tanulható volt, a logikus vála-
szok és az ismétlődés miatt. Abban az egy hét-
ben mondogattam a verseket, amikor délután 
időm és energiám volt, így rögzült a szöveg és a 
stílus is. Aztán már hirtelen a verseny végén talál-
tam magamat. Összességében nagyon gyorsan 
eltelt az a hét nap.

szöveg: Noi, fotó: Schleier Anna (11.b)

Sakk
Első feladványunkra három helyes megfejtés érkezett, közü-
lük a sorsoláson Veres Benjámin (7.b) nyerte a csomag Túró 
Rudit.
A megoldás: 1. Kf3 g1V 2. Hf2+ Vxf2 3. Kxf2 matt.
Következő feladványunkban sötét indul, és két lépésben mat-
tot ad. A megoldást be is küldhetitek (arpadlapok@gmail.
com), és ismét egy csomag Túró Rudit nyerhettek.



A 2021-es szalagavató
Bizonytalanság, alkalmazkodás és varázslat. Ez 
a három szó tudná a legjobban jellemezni az 
elmúlt fél évet, melyben végzősökként megél-
hettük azt a várva várt pillanatot, amelyre évek 
óta sóvárogtunk és készülődtünk. Merthogy lé-
lekben folyamatosan készülődtünk, legalábbis 
a barátnőimmel öt éven keresztül tervezgettük 
fejben azt az estét, melyen minden csak rólunk 
szól, egy alkalmat, mely egy emberöltővel ké-
sőbb is meghatározó emlék marad. A szalaga-
vató ebből a szempontból számít igazán külön-
leges eseménynek, amely minden 12.-es tanuló 
örökös kiváltsága, valamint jól megérdemelt ju-
talma. Csakhogy az előző évben a járványhelyzet 
súlyossága miatt ez az előjog a tavaly ballagott 
diákok számára kiaknázatlan lehetőség maradt, 
megfosztva őket az ünnep varázsától, és min-
ket, az akkori 11.-es évfolyamot a rendezvény 
megszervezésétől, a saját szalagavatónkra való 
ráhangolódástól.

Ennek apropóján, amikor múlt év májusában 
visszatértünk a több mint hat hónapon át tartó 
digitális oktatásból az iskolába, és osztályfőnöki 
órán szembesítettek azzal, hogy már csak kere-
ken két hetünk van keringőpárt találni, kisebb 
pánik tört ki az osztályokban. Mivel az évfolya-
mon egyértelműen nőuralom honol, tisztában 
voltunk a ténnyel, hogy beláthatóan nagyjából 
22 lány marad majd hoppon, ennél fogva a gyor-
saság lesz a legfőbb döntőbíránk.

Így történt meg az, hogy miután bombaként zú-
dították ránk a feladatot, egy szünet alatt teljes 
háborús övezetté változott az osztálytermünk. A 
hagyományos elképzelés, miszerint a férfi kéri fel 
kiválasztott hölgyismerősét, ebben az időszak-
ban olykor egészen homályba merült, felülírta a 
rendkívüli „vis maior” helyzet. Voltak lányok, akik 
végül alsóbb éves ismerőseiket kérték fel a meg-
tisztelő pozíció betöltésére, ám ez a folyamat né-
hol igen időigényesnek bizonyult.

Ezt követően szeptemberben a történések hihe-
tetlenül felgyorsultak, egyre valószerűbbé váltak. 
Második héttől kezdve minden péntek délután 
egyórás keringőpróbát tartottunk az amfiteát-
rumban Székely Attila tánctanár vezetésével. A 
különös helyszínválasztást a nagy iskolai felújítás 
indokolta, ami lehetetlenné tette, hogy az udva-
ron gyakorolhassunk. Az egyenetlen talaj, a ha-
talmas fűcsomók és az elszórtan található kutya 
„aknák” ellenére szorgosan és elszántan láttunk 
neki a koreográfia betanulásának. A szokatlan 
látványt egy újságíró Budapest felett reptetett 
drónjával is megörökítette, aki a madártávlatból 
készített képeken helyettünk, egyszerű gimna-
zisták helyett titkos ninjaképző tanítványokat vélt 
felfedezni…

Ahogy telt-múlt az idő, az őszies időjárás be-
köszöntével a gyakori esőzések miatt többször 
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veszélybe kerültek a táncpróbák, azonban a 
szerencse minden alkalommal nekünk ked-
vezett, meglepő módon az eső fél 2-re min-
dig elállt. Ellenben nemcsak ezzel a nehezítő 
tényezővel kellett szembenéznünk, hanem 

magával a koronavírus-járvánnyal is. A szalagava-
tó előtti héten ugyanis tánctanárunk házi karan-
tén miatt nem tudott személyesen megjelenni, 
ezért a médiások segítségével online vezényel-
te le sikeresen a táncot, és koordinált csaknem 
százharminc embert. Feltételezem, hogy erre a 
kivételes esetre a történelem során eddig még 
nem volt példa, így már csak ezért is merőben 
emlékezetesnek mondható az idei szalagavató.

Az osztálytáncokat illetően mindegyik osztály 
páratlan előadást hozott össze, mely tükrözte 
igazi szellemiségüket és egyéniségüket. A bések 
személyes emlékeket, belsős poénokat fűztek 
egybe egy nagy színes műsorszámmá. Olyan 
jellegzetes, csak rájuk jellemző elemeket emel-
tek be, mint az osztálytermük két ajtótámasztó 
lámája, Pablo és Adél, a 12.b expressz, a gólya-
táboros hastáncuk, és a táncot lezáró Janus Pan-
nonius Búcsú Váradtól c. versének szavalata. A 
c osztály hasonlóképpen szimbolikusra vette a 
figurát, mivel ötvözték az 50-es évek rock and 
roll korszakát a bajor néptánccal, mely az osztály 
természettudományos és németes mivoltának 
kettősségét jelképezte. A táncuk során a fiúk 
hózentrógerben és bőrkabátban, míg a lányok 
pörgős szoknyában ropták, akikhez a legvé-
gén tanáraik is csatlakoztak kormánykerékkel a 
kezükben. A dések ezektől kicsit eltérően egy 
filmmusical, a The Greatest Showman táncrész-
leteit varázsolták a helyszínre. Az előadáson piros 
csillogó frakkot, fekete cilindert viseltek, valamint 
hosszú táncbotot használtak, amit előzőleg sza-
badidejükben vágtak méretre az egyik terem-
ben. A koreográfiájuk rengeteg látványos ak-
robatikus elemet tartalmazott, amit fiúk, lányok 
egyaránt megcsináltak. A film vonalon maradva 
a saját osztályom (12.a) egy mozis élményre in-

vitálta a közönséget, ennek keretein belül olyan 
ikonikus kultuszfilmek betétdalaira táncoltunk, 
mint például a Mamma Mia, a Flashdance vagy 
a Men in Black. 

Úgy gondolom, hogy sosem éreztem még olyan 
összetartónak a közösségünket, mint a felkészü-
lés folyamán. Amikor heteken át gyakoroltunk 
az énekteremben, majd apránként összeállt a 
tízperces műsorszámunk, megcsapott a majda-
ni elválás szele. Ez az időszak ébresztett rá arra, 
hogy egy közös cél érdekében az osztályunk 
bármire képes, és drága osztályfőnökünk, dr. 
Széllné Hajdu Indira tanárnő a világ végére is 
elmenne azért, hogy megvalósulhassanak a vá-
gyaink, elképzeléseink. Ebből fakadóan az osz-
tályos táncpróbák minden pillanatára boldogan 
fogok visszaemlékezni. Emellett azt az érzést 
sem fogom elfeledni, amikor a tánctéren (és a 
lépcsőn…) teljesen egyszerre felszabadultan 
mozgunk a jobbnál jobb zeneszámokra. 



A szalagavató estéjén a keringőt és az osztály-
táncokat megelőzően sor került a szalagtűzésre 
is, melyen osztályfőnökeink feltűzték a felelősség 
szalagját, valamint a tanári táncra és a 11.-esek 
meglepetés fellépésére is. A Bordó Sárkány ze-
nekar, valamint a kórus közreműködésével kö-
zépkori művek csendültek fel. A jó hangulat kö-
zepette kizárva a külvilágot rögtönzött körtáncot 
jártunk, és önfeledten énekeltünk. Mivel sikerült 
olyan euforikus állapotba kerülnöm ezalatt, hogy 
abszolút megfeledkeztem magamról, a koncert- 
élményt is az esemény egyik csúcspontjának 
tartom. Mondjuk a szalagavató melyik momen-
tumát nem…? 

A gyors átöltözések, illetve a nagy sürgés-forgás 
közben szinte fel sem tudtam fogni, hogy éppen 
mi történik velem. Próbáltam úszni az árral, meg-
élni minden egyes mozzanatát az ünnepélynek. 
Utólag visszagondolva az este nem is alakulha-
tott volna jobban. Viszont a szalagavató eltelté-

vel hirtelen rádöbbentem arra, hogy nem lesz 
több közösen végigtáncolt órám, nem vehe-
tem már fel a gyönyörű keringőruhámat, és 
nem mosolyoghatok rá újra osztályfőnökömre 
szalagtűzés alatt. Amit eddig öt éven keresztül 
vártam, végül megtörtént, és utána végtelen hi-
ányérzet maradt bennem. Érdekes módon így 
voltak ezzel a barátnőim is. Ők ezt az átmeneti 
lelki fázist komikusan posztszalagavatós depresz-
sziónak nevezték el, ami nem tartott tovább két 
hétnél. Jelenleg – három hónappal később – pe-
dig már átlendülve ezen a problémán csodaként 
tekintek vissza mindarra, amit átéltem. Hálás va-
gyok mindenkinek, aki hozzátett valamit végzős 
évem legszebb napjához. 

Veress Vivien (12.a)
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Könyvajánló
Egy különc srác feljegyzései

Stephen Chbosky 1999-ben íródott regénye a 
narrátor, Charlie első gimnáziumi évéről szól. 
Levelekből áll, amelyeket a főszereplő ír. Ezek-
ben sok zenét megemlít az író, amelyek hoz-
záadnak a könyv hangulatához. Ilyen például 
az Asleep (The Smiths) vagy a Broken Wings 
(Mr Mister).
Ha valaki szeretne elkezdeni angolul olvasni, 
annak javaslom ezt a könyvet, ugyanis nem 
túl bonyolult a nyelvezete. Az angol címe The 
Perks of Being a Wallflower.
Charlie kívülállónak érzi magát és nincsenek 
barátai, amikor megismeri a végzős testvér-
párt, Samet és Patricket, és bekerül a baráti 
körükbe. Az egyik dolog, ami miatt ez az egyik 
kedvenc könyvem, az a karakterek kidolgo-
zottsága. Mindenki komplikált személyiség, 
nem egy sablonfigura, aki csak arra való, hogy 
előrevigye a történetet, hanem mindenkinek 
megvan a saját története, akkor is, ha Char-

lie-éra fókuszál a regény, aki keresi az útját, ám 
gyerekkori emlékei és a múlt problémái, trau-
mái kezdenek előtörni belőle. Ezek miatt min-
denkinek ajánlom, hogy olvassa el a tartalmi fi-

gyelmeztetéseket 
(trigger warning), 
ugyanis ez a könyv 
sok komoly témát 
is feldolgoz, és ez 
vonatkozik a szin-
tén gyönyörű film-
változatra is.

Wavrik Julianna 
(7.a)



 

   Árpád Galéria

 

Kapu, ami ajtót nyit a világomba
A hetedikes diákok elképzelték és lerajzolták a saját fantázia kapuikat, 
amihez egy igazi kívánság visz el. A kapu külső szárnyai arra a helyre utalnak, ahová be-
léphetünk rajta keresztül, és a belső oldalon megpillanthatjuk azt a varázslatos helyet, ahol az álmaink, 
kívánságaink teljesülhetnek!

Svarczné Micheller Erzsébet

Csongárdi Gréta (7.c)
Nagy Zsombor (7.b)

Kis Benedek (7.a)

Kapiller Ákos (7.b)

Hüse Kinga (7.a)

Branyiczky Zsuzsanna (7.c)

Csiky Szonja (7.c)

Barát Johanna (7.a)

Bársony Kamilla (7.c)


