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Az alvás fázisai
Életünk jelentős részét alvással töltjük, és ez 
fontos összetevője az egészségünknek. Azon-
ban nem egyenletes az alvás folyamata, az 
agy és a test tulajdonságai alapján különböző 
szakaszokra osztható. Az alvás fázisai két fő 
kategóriába sorolhatók, ezek a REM és a non-
REM alvás. A non-REM kategórián belül négy 
szakaszt különböztetünk meg.
Röviddel lefekvés után, nyugodt ébrenléti ál-
lapotban még viszonylag aktív az agy, majd 
általában fél órán belül szenderedni kezdünk. 
Ez a non-REM alvás első stádiuma, az ébren-
lét és az alvás közötti állapot, melyben 5-10 
percet töltünk. Ezt a szakaszt az jellemzi, hogy 
a szervezet egyre inkább nyugalmi állapotba 
kerül. Lassulni kezd a szívverés, a légzés és a 
szemmozgás. Ellazulnak az izmok, és az agy-
hullámok is lassulnak. A szenderedő embert 
már kisebb zavaró hatások is könnyen felkelt-
hetik, sőt, ha ebből az állapotból ébresztenek 
fel valakit, nem biztos, hogy emlékezni fog 
arra, hogy aludt. 

A következő non-REM alvási szakasz a felü-
letes alvás, amely általában 10-25 percig tart, 
és az alvással töltött idő felét teszi ki. Ebben 
a fázisban tovább lassul a légzés és a szívve-
rés, megszűnik a szemmozgás, és csökken a 
testhőmérséklet. Az agytevékenység is kevés-
bé aktív. Ennek az alvásszakasznak a kutatók 
feltételezése szerint az emlékek feldolgozásá-
ban és megszilárdításában van szerepe.
Ezután a mély alvás következik, amelyet szak-
emberek az alvás harmadik és negyedik sza-

kaszára bontanak. Ebben a fázisban a leglas-
sabb a pulzus és a légzés, teljesen ellazulnak 
az izmok, és ilyenkor lépnek fel a leglassabb 
agyhullámok is. Ez az alvásszakasz fontos a 
szövetek és sejtek regenerációja, valamint az 
immunrendszer erősödése szempontjából. 
Ebben a fázisban pihenjük ki magunkat a 
legjobban. Mély alvásból csak nehezen lehet 
felkelteni valakit, és ilyenkor csak lassan tér 
magához az ember. Érdekes, hogy ennek el-
lenére az érintetteknél az alvajárás is ebben a 
fázisban zajlik.
Az alvás legizgalmasabb szakasza a REM, azaz 
rapid eye movement. Ahogyan a nevéből 
kiderül, ezt a fázist a szemek gyors, ide-oda 
mozgása jellemzi. Elsősorban ebben a stádi-
umban álmodunk, és a szervezet az ébren-
léthez hasonló állapotba kerül. Fokozódik az 
agyi tevékenység, a légzés és gyakran a pul-
zus is. Azonban az izmok ideiglenesen meg-
mozdíthatatlanná válnak, feltehetőleg azért, 
hogy ez megakadályozzon minket álmaink 
eljátszásában. Ez a szakasz a tanulásban, va-
lamint az érzelmi benyomások és emlékek 
feldolgozásában játszik szerepet.
Az alvás fázisainak menete többször megis-
métlődik az éjszaka során, a szakaszok ciklu-
sokban követik egymást. Az alvási időszak 
során négy-öt cikluson megyünk keresztül, és 
egy ilyen ciklus általában másfél órás. Ebből 
körülbelül 50 perc jut a szenderedésre és a 
felületes alvásra, a maradék a mély alvás és a 
REM között oszlik el. Az éjszaka első felében 
a non-REM alvás dominál, míg a második fe-
lében a REM szakaszban töltünk több időt. 
Érdekes az is, hogy az alvás fázisainak aránya 
a ciklusokon belül a korral is változik. Míg a 
csecsemők alvásának szinte felét teszi ki a 
REM szakasz, felnőtteknél ez már csak 25%, 
és idősebb korra még inkább csökken, a REM 
helyett a többi alvásszakasz válik meghatáro-
zóvá.
A különböző alvási szakaszoknak más-más 
létfontosságú funkciójuk van, mind a fizikai, 
mind a mentális egészség szempontjából. 
Ezért fontos, hogy ne hanyagoljuk el szükség-
leteinket, és próbáljunk az elegendő alvás biz-
tosítására törekedni.

Menges Anna (11.a)
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A hónap fotója
Környezetbarát közlekedés

KÉP-MÁS
Az előző számunkban megjelent képünkön egy villamos 
csuklója volt látható.

Hát ez mi lehet?

fotó: Jánosi Panna (11.a)

KI EZ?
A februári számunkban megjelent képünkön dr. Gizelláné 
Neubauer Babett tanárnő gyermekkori fotóját láthattátok.

Hát ezen a képen ki lehet?

Kína több nagyvárosában kicsit túltolták a biciklit: a közösségi bicikli szolgáltatók 
túlkínálata miatt számos cég tönkrement. Több városban gigantikus biciklitemetők 

alakultak ki. A kép 2018-ban Vuhanban készült, ahonnan két évvel később a koronaví-
rus-járvány is elindult…

fotó: qubit.hu
Ebbe a rovatba is küldhettek különleges, érdekes, szép fotókat! 



Kérdezd másként
Fekete Andrea tanárnő

– Hogyan került a Tanárnő az Árpád Gimná-
ziumba?

– 1980-tól 1984-ig 
én is árpádos diák 
voltam. Felhősi Ist-
vánné (Marosvölgyi 
Jánosné), Kati néni 
volt a testnevelő 
tanárom. Jó volt a 
kapcsolatunk, visz-
szajártam hozzá az 
érettségi után is. 
1995-ben megkér-
dezték, hogy nem 
akarok-e visszajönni 
tanítani. Azóta itt 
vagyok.

– Miért választotta a tanári pályát?
– Nagyon sok felmenőm volt pedagógus. Apu-
kám, a legnagyobb példaképem, kémia-bioló-
gia szakos tanár. Én is annak készültem, aztán a 
sport és a mozgás jobban megtetszett. Óvodás 
voltam, mikor a babáimat sorba ültettem, és 
órát tartottam nekik.

– Miért a testnevelés szakot választotta?
– A mozgás mindig életem központi része volt. 
Talán három éves lehettem, mikor apukám ovis 
tornára vitt. Onnantól mindig sportoltam vala-
mit. Művészi torna, ritmikus sportgimnasztika, 
kézilabda, kosárlabda, röplabda. Szóval minden 
délutánra jutott valami mozgás. Hétvégeken 
meg fociztunk az ismerős fiúkkal. Nagyapám-

mal kisiskolásként minden délután elmentünk 
a Duna-partra sétálni, játszóterezni. Közben 
verset tanultunk, és mindenféle dolgot elmesélt 
vagy elmagyarázott nekem.

– Ha nem a tanári pályát választotta volna, 
akkor mivel foglalkozna szívesen?
– Gyógytornász lennék, vagy világutazó.
– Melyik a kedvenc része a buzogánygyakor-
latok szervezésében, megvalósításában?
– Minden pillanatát élvezem! Minden évben 
izgalmas és új, mintha először csinálnám. De 
a legjobb, amikor az első esti próbán felvillan-
nak a buzogányok, és élőben látom azt, ami a 
fejemben már hónapokkal előbb összeállt.

– Van kedvenc sportága?
– A röplabda. Máig sajnálom, hogy későn kezd-
tem röplabdázni! Ezért itt az iskolában próbá-
lom összeszedni a röplabdás lányokat, és verse-
nyekre elvinni őket.
– Szabadidejében mit szeret csinálni? Van 
kedvenc könyve?
– Olvasni nagyon szeretek. Azt szoktam mon-
dani, hogy kilóra olvasok. Minél vastagabb egy 
könyv, annál jobb! Nagyon szeretem a detektí-
ves történeteket, a történelmi regényeket. De 
jöhet a love story is minden mennyiségben. 
Szeretek kézimunkázni, kötni, horgolni. Ezzel 
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csak az a baj, hogy a szekrények kapacitása 
véges. Így csak akkor veszem elő a horgolótűt, 
ha valamire tényleg szükség van.

– Szokott-e kirándulni járni, és ha igen, hova? 
Van háziállata?
– Van két leonbergi kutyánk. Velük szoktunk 
erre-arra mászkálni. Nem vagyunk nagy kirán-
dulók. Utazni szoktunk a párommal, és akkor 
bejárunk minden utunkba eső várost és falut. 
Nagyon szeretjük a helyi gasztronómiát kipró-
bálni, és ezek a régi városrészekben a legauten-

tikusabbak. Mondhatni, hogy az óvárosok a 
gyengéim.
– Milyen filmeket vagy sorozatokat szeret 
nézni?
– Ahogy a könyveknél, úgy a filmeknél és a 
sorozatoknál is az izgalom, a romantika egy kis 
történelemmel, humorral fűszerezve a nyerő.
– Ha lehetne egy szuperképessége, mi lenne 
az?
– Repülnék az időben, a korokban, és repülnék 
az országok és városok között.
– Ha egy lakatlan szigetre három tárgyat 
vihetne, mik lennének ezek?
– A tárgyakhoz annyira nem kötődöm, azok 
pótolhatók. Az emberek sokkal fontosabbak. 
Abból viszont nem három van! A négy gyere-
kem, igaz, már mindegyik felnőtt, és a párom, 
akik pótolhatatlanok, és zsebibabaként vagy a 
szívem csücskében mindig velem vannak!

Nagy Dorina, Tóth Lea (11.a)
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Küldöttgyűlés beszámoló
(2022.02.18.)

A 2021/22-es tanév választási küldöttgyűlé-
sére február 18-án a 7. órában került sor, az 
átépítés miatt rendhagyó módon az énekte-
remben.

Vendégünk volt Kis Róbert igazgató úr, aki a 
napirendi pontok elfogadása után válaszolt a 
diákság kérdéseire, és reagált a javaslatokra. 
Mind az építkezéssel, mind az egyéb kérdé-
sekkel kapcsolatban hasznos információkat 
tudhattak meg a küldöttek. Szó esett az isko-
la napközbeni elhagyásának és a büfé kiala-
kításának lehetőségéről, a fűtésről és még 
a csengők hangjáról is, valamint a mosdók 
állapotára is volt alkalmunk kitérni. Az egyes 
tantárgyakat, oktatást és az órarendet érintő 
kérdésekre is választ kaptunk.

A következő napirendi pont az elnökség 
leköszönő tagjai beszámolóinak meghallga-
tása és elfogadása volt. A volt elnök, Pogány 
Balázs, valamint a választmány tagjai is beszá-
moltak röviden előző éves DT-s munkájukról, 
a küldöttgyűlés pedig egyhangúlag elfogad-
ta beszámolójukat.
A küldöttgyűlés megválasztotta az elnökség új 
tagjait, akik a következők lettek: Együd Emma 
(10.a, a diákönkormányzat elnöke), Darvas 
Dóra (10.c, általános alelnök), Horváth Natá-
lia (11.c, tanulmányi alelnök), Kovács Kitti (9.a, 
kommunikációs alelnök), Kovács Lujza (11.b, 
sportügyekért felelős alelnök), Varga Csilla 
(8.b, öko-ügyekért felelős alelnök).
Emellett a diákönkormányzat legfőbb dön-
téshozó szerve elfogadta a DÖK Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosítását, 
amely február 21-től hatályos.
A diáktanács tavaszi táborát sajnos nem 
tudtuk megszervezni a járványhelyzet miatt, 
azonban vasárnap egy kiránduláson vettünk 
részt Kismaroson, ahol egy kevés munka mel-
lett játékkal, sétával és csapatépítéssel töltöt-
tük a napot.
Az új elnökségnek sok sikert kívánok a jövő-
beni munkájához!

Horváth Ábel Ruben (12.b)
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Culture chez nous – Kultúra nálunk
Jean-Baptiste halála

Minden egy végbélsipollyal kezdődött. Még 
a Napkirállyal is előfordulhat, hogy végbélzá-
róizmai ellazulnak, és gennyes váladék távozik 
miegymással, ha akarja, ha nem… És a király 
meggyógyulá! Főhősünk, Jean-Baptiste Luly-
ly, a barokk zene egyik legmeghatározóbb 
alakja pedig úgy dönt, hálaadó imádsággal 
köszönti legfőbb mecénását. A bélbajokból 
felépült XIV. Lajos örömmel hallgatja a tisztele-
tére komponált és előadott Te Deumot, mikor 
a zeneszerzőnk a lábára csap. Botját, mellyel 
dobogtatva diktálta a ritmust, a nagyujjába 
szúrja.
Le kell vágni, különben elfertőződik! Ó, jaj, mi 
lesz akkor a tánccal? Hiszen Lully, a comédie 
ballet atyja, három elfoglaltságot kedvelt csak 
igazán: a táncot, a zenét és önmaga fényezé-
sét. Ráadásul a báli mulatság a legmegfele-
lőbb alkalom un petit rendez-vous-ra Versail-
les fess fiatalembereivel. És levágott lábujjal 
aligha lehet velük mókázni a parketten vagy 
éppen – amennyiben úgy alakul az este – az 
ágyban…

Így Jean-Baptiste elutasítja a mai szemmel 
modernnek aligha nevezhető kezelést. A seb 
végleg elfertőződik, Rameau, Charpentier, 
Couperin fellégezhetnek, és a Notre-Da-
me-des-Victoires templom sírkertje újabb la-
kóval bővül.

Paták Balázs (12.c)

hó dátum nap idő program
m

márc. 28-ápr. 4. hétfő-péntek Jótékonysági csokigyűjtés a Jövőbarát Egyesület javára
márc. 28-ápr. 11. hétfő-hétfő 11. évf. nyelvi osztályozóvizsgák a nyelvórákon

áp
ri

lis

április 1. péntek Jelentkezési határidő a tavaszi osztályozóvizsgákra
április 1-3. péntek-vasárnap Matematika tábor
április 2. szombat Természetjáró kirándulás
április 4. hétfő 15:30 Buzogánypróba
április 5. kedd Osztályozóvizsgák (írásbeli)
április 6-8. szerda-péntek Osztályozóvizsgák (szóbeli)
április 6. szerda 15:30 Buzogánypróba
április 8. péntek 15:30 Buzogánypróba
április 9. szombat Töri tantúra – Carnuntum (8. évf. és 10.d)
április 11. hétfő A költészet napja
április 11. hétfő 15:30 Buzogánypróba
április 12. kedd Matematika háziverseny döntő
április 13. szerda Árpád Napok (pályaorientációs nap) (online)
április 13. szerda Magyar háziverseny döntő
április 13. szerda 15:30 Buzogánypróba
április 14-19. csütörtök-kedd Tavaszi szünet
április 15. péntek Nagypéntek
április 17. vasárnap Húsvétvasárnap
április 18. hétfő Húsvéthétfő
ápr. 20-máj. 3. szerda-kedd Országos mérések a 10. évfolyamon (2 nap/osztály)
április 20-24. szerda-vasárnap Határtalanul (8.b)
április 20. szerda 15:30 Buzogánypróba
április 21. csütörtök 11:00 Arany Dániel matematikaiverseny (9-10. évf.) döntő
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Tanulmány vörösben

Sherlock Holmes történetei
„Hatalmas hiba elméleteket gyártani a tények 
ismerete nélkül.”
Rengeteg könyvet olvastam már, de csak na-
gyon kevés történet lopta be magát igazán a 
szívembe. Az egyik számomra felejthetetlen él-
ményeket okozó könyvsorozat a Sherlock Hol-
mes történetei.

A rendőrség egy férfi holttestére bukkan egy el-
hagyatott londoni házban. A halál oka ismeret-
len, az áldozaton semmiféle sérülés nem talál-
ható, ám az arca rettenetes grimaszba torzult. A 
nyomozás hamar zsákutcába fut, így a Scotland 
Yard kénytelen a csalhatatlan logikájú mester-
detektív, Sherlock Holmes segítségét kérni. 
A Tanulmány vörösben Sir Arthur Conan Doy-
le első Sherlock Holmes-története, mely 1888-
ban jelent meg először Angliában. Itt lép színre 
a viktoriánus London később világhírűvé vált 
nyomozópárosa: Sherlock Holmes és hű társa, 
Dr. Watson.
A sorozat első részét azoknak ajánlom, akik 
szeretik a klasszikus krimiket, a mesterien meg-
alkotott fejtörőket, és szeretnének egy igazán 
remek történetet megismerni. 
Sherlock nélkül lehet élni, csak nem érdemes!

Viki

Irodalom
Kosztolányi lírája kapcsán azt a feladatot kapták a 12.d-sek, hogy készítsenek maguk is haikut. A 
haiku egy 13. századból származó japán versforma és műfaj. A haiku versek három, 5-7-5 szóta-
gos sorból állnak, nem feltétlenül rímelnek, és tartalmi megkötésük sincsen.

Szakítás
Tavaszunk csalfa

Viszonzatlan szerelmed
Szívemet marja.

Lelkem nyara
Reggeli napfény

Melegség a lelkemnek
Reményt sugároz.

Bolyongás
Szürke suttogás:

Tudom, hogy éjfél van már.
Mi lesz ezután?

Hajnali részegség
Fekszem, mint részeg.

Nézd csak, félek s érzek. Hogy
mondjam el néked?

氷のストリーム(jégpatak)
Patak folyása,

Múltam csörgedezését,
Tisztára mossa.

Haikum
Felhős ma az ég,

De mindenki mosolyog,
Mára vártunk rég.

Börtön mélyén
Nap süt szemembe,
Talán van kiút innen?
Csak egy lámpa volt.

Ijesztő boldogság
Csillagos nyár-éj:

Mitől legjobban félek,
Legnagyobb vágyam.

Fejemben
Esti levegő

A káoszt szétoszlatja.
Este béke van.

Ég veled!
Beszakadt a jég,

Szívem még lángolva ég.
Reszketek, elég!



Condensed English
Accession Day – The day of the coronation

Do you know that Queen Elizabeth II has been 
reigning for 70 years? Her father died on the 6th 
of February, 1952. Since then, she has been the 
ruler of the UK. However, her coronation was on 
the 2nd of June, 1953.
On that day she left her home and the carriage 
drove her to the ceremony at Westminster Ab-
bey. She was walking up to the throne while the 
students of Westminster School were singing. 
As a tradition the queen had to be accepted by 
people. After it had happened, the next step 
was the oath. The Archbishop of Canterbury ad-
ministered the coronation oath and Queen Eliza-
beth took it. She kissed and signed the form of 
oath. They removed the queen’s crimson robe, 
and she took her place in King Edward’s chair. 
The archbishop anointed her with holy oil and 
consecrated her majesty. The sword of the state 
was carried to her and she submitted herself to 
the power of God. The royal mantle was placed 
around her shoulders. She received the golden 
orb, the symbol of the Dominion of the cross 
over the world and the two sceptres, and at last 
the glorious crown.

She made her promises to the people and it was 
her peoples’ turn to make theirs. The archbishop 
paid his homage, then her husband took his 
readiness to help her with the burden. She took 
the sacrament. The crowned Queen left the cha-
pel and took an 8-kilometre-long drive among 
her subordinates.

The day ended on the balcony of Buckingham 
Palace. Queen Elizabeth with her husband and 
children waved to the celebrating crowd. 
That day will be memorable forever.

Szakács Dorottya (8.a)
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Jöhetnek az első emeleti postaládánkba vagy az arpadlapok@gmail.com címre! !

Aranyköpések
„Ne aggódj, fiam, jön még kutyára kamion!” (Gärtner István)
„Testi épségemet veszélyeztetve készítettem ezt a fotót (egy vulkánról), oktatási célokból.” (dr. 
Nánay Mihály)
„Valakik közületek így lebegtek…, nem tudom, mit szedtetek közben.” (Molnárné Vámos Kata-
lin)
„Egy fiú és egy lány sétálnak a parkban. A fiú megfogja a lány kezét. Tovább nem mondom, Boti, 
majd te elképzeled.” (Kőváriné dr. Fülöp Katalin)
„Hujuj itt nagy baj van. Most már azt nem értem, hogy te mit nem értesz.” (Kocsis Ágnes)
„Ezek a reneszánsz társkeresők általában így néznek ki: gazdag vagyok, szerelmes vagyok, és van 
egy sólymom.” (Csányi Levente)
„Valami furcsa szag terjed az épületben, pedig még nincs is ebédidő.” (Szalay Katalin)
(a szivacsból hiányzik egy darab) „Ki ette meg a szivacsot?” (Ecsedi Grácia)
„Egy picit nagyon..., na ez már rosszul kezdődik. Szóval nagyon-nagyon nagy a zürgés. Na ez 
meg értelmetlen, de értitek, hogy mit akarok mondani.” (Kis Róbert)
Diák: „Tanárnő, ezt miért így kell?” Tanár: „Mert ha így rajzolod le, és nem ennél hülyébben, ak-
kor látni is fogsz valamit.” (Meszlényiné Róka Ágnes)
„Hahaha, ez jópofa! Na, gyere ki felelni!” (dr. Nánay Mihály)
Tanár: „Van egy jó hírem. Még van öt perc az órából, úgyhogy maradt időnk megoldani a 860-as 
feladatot is.” Diák: „És mi a jó hír, tanár úr?” (ismeretlen diák)
(szövegfelolvasás németórán) Tanár: „Andris, folytasd!” Diák: „Oh, sajnos túlságosan is beleszel-
lemültem. Hol tartunk?” (ismeretlen diák)

2022
03
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Viccek
Habsburg Ottót megkérdezik:
– Felség, megnézi ma az osztrák-magyar 
meccset?
– Miért, kivel játszunk?

– Szívem, van egy jó és egy rossz hírem az új 
autóról, melyikkel kezdjem?
– Kezdd a jóval.
– Mind a négy légzsák működik!

– Mit mond a félbevágott színésznő?
– ???
– Idén két darabban játszom.

– Anyu, fürödhetek a tengerben?
– Nem kisfiam, ott úszik benne egy csomó 
cápa!
– De anyu, apu is fürdik!
– Igen kisfiam, de neki van életbiztosítása!

– Miért nem kaphat jogosítványt a gepárd?
– ???
– Mert nem áll meg a zebránál!

– Nem értem, hogy vehettél ilyen drága ét-
készletet a feleségednek!
– Tényleg nagyon drága volt, de megérte.
– Hogyhogy?
– A feleségem azóta a mosogató közelébe se 
enged.

– Mi az, ugat, harap és focizik?
– ???
– Labdarúgó EB.

– Mivel magyarázza – faggatja a válóperes 
ügyvéd a tárgyaláson a férjet –, hogy öt évig 
nem beszélgetett a feleségével?
– Nem akartam a szavába vágni.

– Móricka, mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?
– Katona!
– De hiszen azokat bármikor lelőheti az ellen-
ség!
– Akkor ellenség!

– Nem zavarja, ha magamban beszélek?
– Dehogy, egyáltalán nem.
– Magához meg ki szólt?

Beírás Pistike ellenőrzőjében: „Tisztelt Szülő! 
A fia ma majdnem kirúgta az ablakot.”
Válasz: „Tisztelt Tanárnő! A fiamat majdnem 
leszidtam érte.”

Egy bokszmeccsen kiütik az egyik bunyóst. A 
bíró rászámol, mire egy idős nő bekiabál az 
első sorból:
– Ismerem a buszról, nem fog felállni!

Nyelvi sarok
A man wrote a letter to the Tax Office: “I 
have been unable to sleep knowing that I 
have cheated on my income tax. I understat-
ed my taxable income and have enclosed a 
check for $200.00. If I still can’t sleep, I will 
send the rest.”

“Fritz, iss endlich deine Suppe auf. Viele 
Kinder wären froh, wenn sie nur die Hälfte 
davon hätten.”
“Ich auch.”



Diák legyen a talpán
Céltudatosság

Sokszor halljuk, hogy a diák önmagáért tanul, és 
nem az iskoláért vagy a tanárért. Ehhez képest 
nem a saját maga, hanem a tanár és az iskola ál-
tal támasztott elvárásoknak kell megfelelnie. 

Kezdve ott, hogy nincs beleszólása abba, amit és 
amilyen módon tanul iskolai keretek között, egé-
szen addig, hogy már gyakorlatilag a szabadide-
je is azzal úszik el, vagy ha nem, akkor nehezen 
lesz meg az áhított jegy. Ez gyakran már nem is 
cél a diák részéről, de néha még a tanár is be-
lenyugszik egy-egy dolgozat siralmas átlagába 
– elveszik az egész értelme. 
Látszólag nem vezet semmire, ha a magyar ok-
tatási rendszert összevetjük például a norvég-
gal, azonban vannak olyan aspektusai, amelyek 
itthon is beépíthetőek, akár a nagy egész (várva 
várt) megreformálása nélkül. Ilyen például az a 
norvég módszer, hogy a tanár és a diák együtt 
határozzák meg a diák eljövendő időszakra – ez 
lehet egy vagy akár több hónap, egy félév stb. – 
vonatkozó tanulmányi céljait. 

Még a szabad tankönyvválasztás korában vol-
tak olyan olvasókönyvek, amelyekben a gyerek 
tanári segítséggel vezetni tudta, hogy melyik 
szöveget mikorra kell tudnia elolvasni. Ez persze 
általános iskolásoknak készült, de a gimnáziumi 
tanulmányok segítéséhez is ugyanúgy megvaló-
sítható lenne bármilyen tantárgy esetében. Mi-
korra kell tudni megoldani ezt meg ezt a fizika 
számításos példát, megérteni az idegen nyelven 
hallott párbeszédet, elvégezni azt a bizonyos 

tesi gyakorlatot, elmondani egy történelmi ese-
ményt átláthatóan, az ok-okozati viszonyokat fi-
gyelembe véve, és még a végtelenségig lehetne 
sorolni. 
Igen keveseknek sikerül átverekedniük magukat 
a gimnáziumi éveken anélkül, hogy a motiválat-
lanság rájuk találna. Mindennapi jelenség, régen 
átlépte azt a bizonyos – még normálisnak tekint-
hető – küszöböt. Ennek egyik oka, hogy nincse-
nek kézzelfogható célok. Nincs meghatározva, 
hogy miben kell fejlődniük az egyes tanulóknak, 
hiszen melyik pedagógusnak van annyi ideje és 
energiája, hogy ezt diákonként követni tudja. 
Ritka (már-már ideális) az a jelenség, hogy egy 
osztályt tanulmányi szempontból azonos szinten 
lévő diákok alkossanak. Ezért elkerülhetetlen, 
hogy idővel néhányan lemaradjanak, mások 
meg unatkozzanak. Előbbiek a túlélésért küz-
denek, utóbbiak pedig érdekesebb kihívásokra 
vágynak. 

Egy pedagógus számára közel lehetetlen lenne 
százhúsz egyéni tanrend szerint oktatni egyszer-
re, azonban tud tanácsokat, módszereket adni 
arra, hogy ezt a tanulók önállóan oldják meg – 
akár szintek (és tantárgyak, illetve érdeklődési 
körök) szerint „tanulócsoportokba“ szerveződ-
ve. Ebből szinte magától értetődően következik, 
hogy akkor az értékelést is viszonylag személyre 
kellene szabni, ami már keményebb dió, főleg 
ennyire kötött keretek között.
Ettől függetlenül nem elérhetetlen a nagyobb 
mértékű személyre szabás, ami többek között az 
önállósodást is elősegíti. Kis változások is nagyot 
dobhatnak az eredményeken. Azon kívül, hogy 
„művelődjön” vagy „leérettségizzen”, ritkán 
kap a tanuló használható választ arra a kérdés-
re, hogy miért tanul. A konkrét fejlődési irányok 
megállapítása teljesíthető célokat jelentene, ez-
által nem lenne ennyire idegen tőlünk a hivatás- 
érzet és a valódi sikerélmény.

Picciano Alisia (12.b)
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Sakk
Második feladványunk megfejtői közül Földes Márton (7.b) 
nyert egy csomag Túró Rudit.
A megoldás: 1. ... Vxc3+ 2. bxc3 Fa3 matt.

Következő feladványunkban sötét indul, és öt lépésben mattot 
ad. A megoldást be is küldhetitek (arpadlapok@gmail.com), és 
ismét egy csomag Túró Rudit nyerhettek.

Ifjú tehetségek
Turán Viktória (11.c), rajzoló

– Mióta rajzolsz?
– Amióta tudom használni a kezemet, rajzo-
lok. Mindig bennem volt az alkotási vágy, amit 
természetesen a szüleim is hamar észrevettek, 
ezért írattak be egy művészeti iskolába. Ott hat 
év alatt megtanultam az alapokat, új technikák-
kal, stílussokkal ismerkedtem meg, amiket ma is 
előszeretettel használok. A hatodik évem végén 
megkaptam a művészeti alapvizsgám, amire a 
lehető legbüszkébb vagyok.

– Milyen eszközökkel szeretsz rajzolni?
– Legtöbbször grafitceruzát, színes papírt és fes-
téksprayt használok. Nagyon fontosnak tartom 
a vázlatok készítését, amiket grafittal készítek. A 
fújó festéket leginkább kísérletezéskor szoktam 
használni, a színes papírokból pedig kollázsokat 
készítek.
– Mi motivál arra, hogy rajzolj?
– A fő motivációm az önkifejezés és az alkotási 
vágy. Előszeretettel közelítek meg mindennapi 
dolgokat egy új látásmódból, és vetem papírra a 
saját világszemléletemet. A realisztikus rajzok és 

festmények készítését mellőzni szoktam, és tel-
jességgel a saját kreativitásomra hagyatkozom. 
Habár előfordult már, hogy csendéletet készítet-
tem.

– Milyen érzések vannak benned, amikor raj-
zolsz?
– Akkor vagyok igazán produktív, amikor jó ked-
vem van. Ilyenkor tele vagyok megvalósításra 
váró új ötletekkel. Szóval boldogság és jókedv 
jellemez alkotás közben.
– Szoktál festeni is? Melyik a kedvenced?
– Régen sokkal többet festettem, mint most, 
de előfordul, hogy kedvem támad hozzá. Van 

néhány kedvencem, de 
ezekhez inkább érzelmi 
szál köt, mintsem esztéti-
kai vonzalom.
– Melyik a kedvenc raj-
zod?
– Rengeteg van. Néhány 
csendéletemet és digitális 
rajzomat is nagyon szere-
tem.

Noi
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Fortocska (форточка) – ablakocska
Bulgakov: A Mester és Margarita

A Mester és Margarita (eredeti címén Мастер 
и Маргарита) Mihail Afanaszjevics Bulgakov 
(Михаил Афанасьевич Булгаков), kijevi származá-
sú orosz író, orvos, drámaíró regénye, amelyet 
élete fő művének tartott. Úgy vélem, a regény 
a világirodalom egyik (ha nem a legnagyobb) 
remekműve, mindenkinek ajánlom az elolva-
sását. 

Bulgakovot a szovjet hatalom egy színdarabja 
miatt perifériára szorította: művei nem, vagy 
csak korlátozott mértékben jelenhettek meg, 
egy színházban dolgozott mint segédrendező. 
Ezt a regényt szinte csak magának írta (1928-
1940-ig), hiszen biztos volt abban, hogy éle-
tében nem jelenhet meg. Egyszer még meg 
is semmisítette alkotását, mint a betétregényt 
író Mester a Pilátus-történetet. És mégis meg-

történt a csoda, a regény napvilágot látott 
(1967), sőt, először Magyarországon jelent 
meg cenzúrázatlanul, 1969-ben Szőllősy Klára 
fordításában. 
A cselekmény három szálon fut, három síkból 
áll: egy fantasztikus-szatirikus eseménysor-
ból, melyben a Sátán megjelenik a 30-as évek 
Moszkvájában, és „rendet tesz”; egy szép és 
megható, önéletrajzi mozzanatokban bővel-
kedő szerelmi történetből és a Mester be-

tétregényéből, mely Jézus és Poncius Pilátus 
helytartó kapcsolatáról szól. Örök téma jelenik 
meg, a Szellem embere és a Hatalom között 
feszülő kibékíthetetlen ellentét kérdése. 
„Ha egy társadalmi rend, egy stílusirány, egy 
világnézet elmúlik, összeomlik, vagy csak ki-
megy a divatból – az irodalmi művek nagy ré-
sze időszerűtlenné, érdektelenné, nemritkán 
egyenesen komikussá válik. De a valódi nagy 
alkotóművészek, a kor lényegét megjelenítő 
nagy művek a korszak nagy tanúiként lépnek a 
maradandóságba.” (Hegedűs Géza)

Molnárné Vámos Katalin

Impresszum
Az Óbudai Árpád Gimnázium iskolaújságja, XVII. évfolyam, 5. szám. Megjelenik: tanévente hétszer. 
Email: arpadlapok@gmail.com. Írták, rajzolták, fényképezték: Csikai Anna, Fehér Tamás, Halász 
Jonatán, Horváth Ábel Ruben, Ilyés Margit, Matejka-Csernus Hanna, Menges Anna, Nagy Dorina, 
Ollár Noémi, Paták Balázs, Picciano Alisia, Radnai Ádám, Svarczné Micheller Erzsébet, Szakács 
Dorottya, Tóth Lea, Turán Viktória, Wavrik Julianna. Tördelés: Kutrovich Gergő (15.b). Felelős tanár: 
Koncz Levente. Nyomdai kivitelezés: Xilon Kft. Felelős vezető: Mórotz Kálmán. A címlapon: Közel 
a tavasz. Fotó: Robert Amelie (10.b).



Könyvajánló
Lois Lowry: Az emlékek őre

A könyvet ugyanaz a Tóth Tamás Boldizsár 
fordította, aki a Harry Potter-könyveket is. Az 
eredeti címe The Giver.
A történet egy olyan világban ját-
szódik, ahol nincsenek veszélyek, 
de örömök sem. Egy disztópikus 
világot mutat nekünk. Ebben a 
világban az emberek a bizton-
ságot választották a szabad élet 
helyett. Mindenkit ugyanolyanra 
formáztak, nincsenek olyanok, 
akik kitűnnek a többiek közül. 
Minden szín szürke, senki sem 
hazudhat, de talán a legnagyobb 
átok, hogy nincsenek emlékek. 
Mindenki azt hiszi, hogy csak az 
az egy világ van, ahol minden sík, 
szürke, és csak egy évszak van. 

Ebben a világban játszódik a könyv, ahol a 
főszereplő, Jonas elérte a tizenkettedik élet-

évét, és vár rá a beosztási cere-
mónia, ahol mindenkit besorol-
nak abba a szakmába, ahol majd 
dolgozni fog. De amikor Jonasra 
kerül a sor, őt nem osztják be. A 
ceremónia végén derül ki, miért 
maradt ki a sorból. Másnap rög-
tön egy olyan helyen találja ma-
gát, aminek a létezéséről addig 
nem is tudott. 
A könyvből filmváltozat is készült, 
ami nagyon jól visszaadja a könyv 
hangulatát.

Halász Jonatán (8.a)
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Don’t look up! (Ne Nézz Fel!)
A Ne Nézz Fel egy Netflixen megnézhető 
film, amely tavaly decemberben jelent meg, 
és már van is négy Oscar-jelölése: legjobb 
film, legjobb eredeti filmzene, legjobb eredeti 
forgatókönyv és legjobb vágás kategóriában. 
Véleményem szerint zseniális: egyszerre ka-
tasztrófafilm, dráma, komédia, és mindegyik 
kategóriában remekül teljesít. 

A történet két asztronómust követ: Kate 
Dibiasky-t, egy PhD hallgatót, aki felfedez egy 
új meteort, és a tanárát, Mindy professzort, aki, 
mikor kiszámolja az üstökös pályáját, újra és 
újra ugyanarra a borzasztó eredményre jut: az 
égitest egyenesen a Föld felé tart. A két tudós 
próbálja meggyőzni a világot, és leginkább 
annak vezetőit, hogy cselekedjenek az óriási 
veszély ellen. De vajon sikerül nekik?
Ez az egész társadalmi szatíra szerintem sajnos 
félelmetesen reális, ahogy az előzetesében is 
mondják: „Egy igaz történet alapján, amely 
még nem történt meg.”  A kedvenc idézetem 
pedig a következő: „Az igazság még ennél is 
sokkal rosszabb: még ahhoz sincs eszük, hogy 
ennyire aljasak legyenek.” (Eredeti nyelven: 
”You guys, the truth is way more depressing. 
They are not even smart enough to be as evil 
as you’re giving them credit for.”)
A film tele van jobbnál jobb színészekkel, mint 
például Jenifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, 
Cate Blanchett, Timothée Chalamet, Jonah 
Hill, Maryl Streep, sőt még Chris Evansnak is 
van egy kétpercnyi szerepe, Ariana Grandénak 
pedig egy új száma jelenik meg benne.

Wavrik Julianna (8.a)
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DT-nap
Azt a bizonyos február végi pénteket már min-
denki nagyon várta. A DT-sek egy mindannyi-
unk számára ismerős témával álltak elő: idén 
az „OTThonfoglaló” keretében valósult meg 
az esemény. 

Ahogy a szüneti programokra igyekeztem, 
mindenhol pizsamás és melegítős diákok 
kavarogtak a folyosón. Egyesek szerint ez a 
rendezvény legjobban a farsanghoz hasonlít. 
A DT-sek jóvoltából a diákok sokszínű progra-
mokból választhattak: a tai-chi gyakorlatoktól 
kezdve a mesenézésen át a (háló)zsákbanfutás 
versenyig. A mesék között minden szünetben 
volt váltás. Számos régi klasszikust láthattunk, 
mint például a Frakk, a macskák réme vagy a 
Magyar népmesék. A nap fénypontja egyér-
telműen a második emeletre kihelyezett be-
vásárlókocsi kreatív használati módja volt. A 
diáktanács tagjai a szünetek egyéb színesíté-
séről is gondoskodtak: az iskolarádióból folya-
matosan szóló zenével, a hírek bemondásával 
és a különböző tanárokkal készített interjúkkal. 
Ezek az interjúk felettébb változatosak és ér-
dekesek voltak, mivel több munkaközösség is 
képviseltette magát. A kívánságműsor tovább 
tarkította az iskolarádió adását. Mivel ez volt 
az egyik legnépszerűbb a tanulók körében, így 
sok diák hiába várta a zenéjét, bár így is sok jó 
számot hallhattunk.

A felhőtlen szórakozást időnként „megzavar-
ta” egy-egy tanóra, de a hangulat aznap a 
megszokottnál sokkal oldottabb és vidámabb 
volt. A tanárok is elnézőbbnek bizonyultak, 
és leplezve vagy leplezetlenül, de minden bi-
zonnyal ők is jól szórakoztak a programokon. 
Többeket is megkérdeztem, kinek mennyire 
tetszett a rendezvény, és nagyon jó visszajel-
zéseket kaptam a tanulók nagy részétől. Külö-
nösen jól jött, hogy a DT-nap éppen a félévi 
értesítők kiosztásának időpontjára esett, így 
az esetleges rossz érzéseket tompítani tudta 
az ezt a napot jellemző általános jókedv. A 
médiások sem tétlenkedtek: számtalan fotón 
örökítették meg a jeles napot. A képeket né-
zegetve újra és újra felelevenítjük a kedves 
emlékeket és a mindenki számára fontos pilla-
natokat. Utólag a DT-n is sokat beszélgettünk 
erről. Reméljük, jövőre már maszk nélkül vehe-
tünk részt a programokon. 

Csikai Anna (8.b)
További képek:



A természetjáró szakosztály 
a 2021/22-es tanévben

Szeptemberben, az első kiránduláson az Apát-
kúti-völgyben jártunk. A túra Pilisszentlászlótól 
Visegrádig tartott. Az osztályból sokan vol-
tunk, és nagyon jól éreztük magunkat.  Hosz-
szú sorban gyalogoltunk az erdőben. A szur-
dokvölgyben megküzdöttünk a hideg vizű 
patakkal. Az is előfordult, hogy köveken lép-
delve keltünk át rajta, ezért óvatosan kellett 
haladnunk. A fák és a természet csodaszép 
volt. A megépített és a kitaposott utak mentén 
különleges növényekkel is találkoztam. A túra 
közben egyszer „piknikezni” is megálltunk, 
ahol mindenki kedvére lepihenhetett és cse-
megézhetett.

Novemberben a Cserhát hegységben lévő 
Csővárat hódítottuk meg. A köd még izgal-
masabbá tette a kirándulást, bár a szürkeség 
miatt sajnos az alattunk elterülő tájból nem 
sokat láttunk. Hősiesen gyalogoltunk tovább, 
és Nézsáig 8 km-t tettünk meg. Útközben a fák 
kopaszak voltak, de a táj így is nagyon szép 
volt. Szili tanárnő mindig előttünk gyalogolt, 
és vezette a csapatot. A túra végére mindenki-
nek a cipője tiszta sár lett, de a kirándulás örö-
mén ez nem változtatott.
Harmadszorra egy fagyos decemberi szom-
bati napon, a Visegrádi-hegységben lévő 
Rám-szakadékot jártuk be. A kiépített úton a 

sziklákba vájt kapaszkodók és létrák segítsé-
gével haladtunk előre (8 km). A nagy hidegben 
még a kesztyű sem segített. Egy kis pihenő 
után tovább folytattuk az utunkat. Miközben 
tovább haladtunk felfelé, gyönyörű vízesése-
ket láttam. Kihívásokkal, de élményekkel telve 
értünk a hegy tetejére. Nekem a kiránduláson 
a létrán való felfele haladás tetszett a legjob-
ban. A legvégén egy faluba érkeztünk, ahol 
vicces helyi útmutató táblákat láttunk.
A januári természetjáró túránk a közelben volt. 
A Budai-hegység tetejére érkeztünk (Nagy-Ko-
pasz), és még a Csergezán Pál-kilátóba is fel-
gyalogoltunk. Onnan nézve a táj csodálatos 
volt, bár leginkább a kék égben gyönyörköd-
hettünk. Ezen a kiránduláson az árpádos csa-
pat 7 km-t tett meg. Útközben különleges fá-
kat láttunk, de nekem a kilátó tetszett a 
legjobban. Ez volt a negyedik túrám, és nagy 
örömömre Szili tanárnőtől az ajándék pólót is 
megkaptam. 

A februári túra célja a Velencei-hegységben, 
a Pákozd melletti gránit ingókövek megte-
kintése volt. Az út hosszú volt, de szerintem 
megérte elmenni. A hegy tetejéről láthattam 
a Velencei-tavat és az ingóköveket is, amire a 
gyerekek még fel is felmásztak. 
Nagyon jók voltak az eddigi kirándulások, a 
többit is nagyon várom! 
Köszönöm a túrákat és az élményeket!

Matejka-Csernus Hanna (7.a)
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Milyen fa lennél?
Csontváry Kosztka Tivadar festménye a Magányos cédrus egyfajta önval-
lomás: kiemelkedik a tájból, ágai szertenyúlnak. A tomboló viharok megtépázták, de nem 
tudták megtörni erős törzsét. A szabálytalan formájú fa betölti az egész képteret, eltörpülnek mellette a 
háttérben látható hegyek. Ez a művész egyéniségét fejezi ki, utal élete magányosságára. Ma is érezzük belőle 
a fájdalmát, pedig rendületlenül hitt magában és zsenijének művészi teremtő erejében.
A kilencedikesek allegorikus önarcképet készítettek, és fa alakjában, próbálták megjeleníteni a rájuk jellemző 
tulajdonságokat.

Svarczné Micheller Erzsébet

Becker Luca (9.d) Deutsch Petra 
(9.b)

Horváth Zsófia (9.a)Fekete Fanni 
(9.d)

Szél Zsófia (9.b)

Jeney Ágnes (9.c) Soltész Abigél 
(9.a)

Süle Katalin (9.d)Kiss Bernadett 
(9.d)

Sipos Petra (9.c)

Vancsisin Ábris 
(9.b)

Vadas Léna (9.c)


