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Reklámok
A hirdetéseket a fogyasztói társadalom életé-
ben a mindennapok kikerülhetetlen részeként 
fogjuk fel. Naponta becsülhetően többszáz rek-
lámot látunk, legyen az élelmiszer, autó, ruhada-
rab vagy elektromos eszköz hirdetése. A média 
valamennyi felületén találkozunk velük: a tele-
vízióban, újságokban, a rádióban, a közösségi 
médiában és más internetes oldalakon, valamint 
hirdetőtáblákon és plakátokon az utcán.
Köztudott, hogy a reklámok célja az adott ter-
mék megvásárlására ösztönzés. Információval, 
érzelmekkel és esztétikával próbálnak meggyőz-
ni minket az árucikk tökéletességéről, nélkülöz-
hetetlenségéről. Ehhez néha elég a boltban 
akciós sonkát meghirdetni, de egy kozmetikai 
termék reklámjánál például ügyelnek a modell 
vonzóbb kinézetére is. Egy csokoládéról szóló 
hirdetésben pedig olyan képek jelennek meg, 
amelyek az érzékekre hatnak. Ezeken keresztül 
a reklámok érzelmeket és pozitív benyomást 
keltenek bennünk, amelyeket a bemutatott ter-
mékkel vagy márkával hozunk összefüggésbe. 
Így, ha ismét találkozunk az adott árucikkel, a 
hirdetés által kiváltott érzésre asszociálunk, és 
valószínűbb, hogy megvásároljuk.
A hirdetések kivitelezésében ezek mellett más 
tényezők is szerepet játszanak. Fontos, hogy a 
reklám megfeleljen az adott célcsoportnak. Egy 
játékszer bemutatásakor általában gyerekek 
szerepelnek benne, hiszen őket (ill. szüleiket) 
akarják elérni. A szezonális hirdetéseket pedig 
alkalomnak megfelelően alakítják. Sosem talál-
koztunk még nyáron karácsonyi reklámmal pél-
dául. Ezenfelül egy ismertebb, megbízható már-
ka reklámozott termékét feltehetően többen 
veszik meg. Ugyanakkor bizonyos helyzetekben 
pont az újabb cikkek érnek el nagyobb sikert 
versenyképességük miatt.
A reklámozás egy közvetettebb módja az első-
sorban fiatalabb generációk körében népszerű 
influenszereken keresztül zajló: őket egy márka 
szponzorálja, hogy egy terméküket bemutassák. 
Amellett, hogy itt egy könnyebben befolyásol-
ható korosztályról van szó, ez a módszer haté-
konyságát annak köszönheti, hogy sokan tekin-
tenek példaképként az influenszerekre. Hogy 
jobban hasonlítsanak rájuk, ugyanolyan termé-
keket szeretnének használni.
Bizonyos hirdetéseknek, amelyek a valóságtól 
távol álló ideálokat jelenítenek meg, erősen 

negatív hatásuk lehet. Ezek jellemzően csak na-
gyon szűk körbe tartozó embereket ábrázolnak: 
tökéletesen néznek ki, gondtalan életet élnek, 
és mindenekelőtt boldognak ábrázolják őket. 
Ezek az ideálok azonban kontrasztban állnak a 
valósággal, és ez az elégtelenség érzetét kelthe-
ti. A hirdetés erre a problémára kínál megoldást 
a reklámozott termékkel, ezzel azt üzenve, hogy 
az adott árucikk megvásárlása a boldogsághoz 
vezet. Viszont szerencsére az ilyen típusú reklá-
mokat kezdik egyre kiszorítani a több diverzitást 
és elfogadást mutató hirdetések.

Napjainkban a legtöbb reklámmal az interneten, 
többek között a közösségi média különböző 
felületein találkozunk. Ezek az oldalak gyakran 
alkalmaznak személyre szabott hirdetéseket, 
amelyek az úgynevezett sütik segítségével mű-
ködnek. A látogatott internetes oldalakról gyűj-
tött adatok segítségével ezekhez hasonló témá-
jú reklámokat tüntetnek fel. Ha valaki például 
cipőket nézegetett a neten, előfordulhat, hogy 
hirdetés formájában is találkozik velük. Ez hasz-
nos lehet, ha pont olyan termékkel kerülünk 
szembe, amire tényleg szükségünk van. 
Azonban bármennyire is előnyös lehet egy jó 
ajánlat meghirdetése egy olyan árucikkről, amire 
épp igényt tartunk, szerintem a többség egyet-
ért abban, hogy a reklámok nagy része feles-
leges. A hirdetések által még több információ 
áraszt el minket, és ez rendkívül zavaró. Befolyá-
suknak köszönhetően sokkal valószínűbb, hogy 
olyan termékeket is megvásárolunk, melyekre 
nincs szükségünk. Emellett a reklámok károsan 
hathatnak sok ember énképére, önbizalmára, és 
ezért fontos, hogy tudatosan kezeljük a bennük 
látottakat.

Menges Anna (11.a)
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A hónap fotója
Együtt egymilliónyian

KÉP-MÁS
Az előző számunkban megjelent képünkön a földszint és az I. 
emelet közti lépcsőnél található gumicső egy részlete volt látható.

Hát ez mi lehet?

fotó: Ilyés Margit (11.a)

KI EZ?
A márciusi számunkban megjelent képünkön Tarlós Péter tanár 
úr gyermekkori fotóját láthattátok.

Hát ezen a képen ki lehet?

Az r/place elnevezésű kísérlet a 
Redditen indult 2017. április 1-jén. 
Egy 1000x1000 pixeles képet alakí-

tottak ki a résztvevők úgy, hogy min-
den regisztrált felhasználó egyszerre 
egyetlen pixel színét változtathatta 
meg egy 16-színű palettáról. Egy 
felhasználó egy változtatás után 

5-20 percig nem szerkeszthette újra 
a képet.

A projektet kb. 72 óra után zárták 
le. Ezalatt több mint egymillió 

különböző felhasználó szerkesztette 
a képet kb. 16 millió alkalommal. A 

kísérletet 2022-ben (lapzártánk után) 
megismételték.

fotó: https://reddit.fandom.com/
wiki/Place

Ebbe a rovatba is küldhettek 
különleges, érdekes, szép 

fotókat! 



Kérdezd másként
Kis Róbert igazgató úr

– Hogyan került a Tanár úr az Árpád Gimná-
ziumba?
– Majdnem pontosan 20 évvel ezelőtt történt, 
amikor ötödéves egyetemista voltam. Volt egy 
évfolyamtársam, aki egykoron árpádos diák 
volt, neki szóltak, hogy helyettesíteni kellene 
itt az Árpádban, és mivel ő egyedül nem tudta 
ezt elvállalni, így ketten vittük az órákat. Ezután 
pedig itt ragadtam... alaposan.

– Miért választotta a tanári pályát? 
– Borzasztóan vonzott mindig is, hogy valamit 
elmagyarázzak, előadjak. Nagyon sokszor ját-
szottam is ilyesmit gyerekkoromban. Ez azért 
is érdekes, mert én nem vagyok az a „társaság 
közepe” típusú, extrovertált ember. De mégis, 
amikor arról van szó, hogy valamilyen, legin-
kább tudományos kérdést meg kell értetni vala-
kivel, az valahogy izgatott. Ebből egyenesen 
következett, hogy nekem a tanári pályán van a 
helyem.
– Szabadidejében mit szeret csinálni a Tanár 
úr? 
– Most már egyre kevesebb szabadidőm van, 
de azért még amennyire lehet, megpróbálok az 
általam kedvesnek tartott hobbijaimra időt sza-
kítani. Ez leginkább a zenehallgatás, az olvasás, 
illetőleg szeretek kisebb kirándulásokat tenni, 
akár egyedül, akár baráti vagy családi körben. 
Ez lehet egy keményebb hegyi túra is, de akár 
az is, hogy a 4 és fél éves fiammal elmegyek 
egy közeli parkba, és ott egy kicsit levegőzünk, 
sétálgatunk. 
– Milyen kedvenc zenéi vannak? 
– A 80-as évek könnyűzenéje, ami akkor is retró 
volt már, amikor én gimnazista voltam, mivel 
én a 80-as években voltam kisgyerek. Aztán 
kamaszkoromban szívesebben hallgattam eze-

ket a 10-15 évvel korábbi zenéket, mint az aktu-
álisakat, és ez valahogy azóta is tart. 
– Van háziállata?
– Nincs, mivel olyan lakásban lakom, amihez 
nem tartozik kert. Azt gondolom, hogy az álla-
tok döntő többsége nem igazán ilyen környe-
zetbe való, úgyhogy nem tervezem, hogy ezen 
a helyzeten változtassak. 
– Milyen érzés igazgatónak lenni? 
– Egyfelől nagyon megtisztelő. Kevés olyan 
pedagógus van, aki a pályája során egy intéz-
mény élére kerül, és azt vezetheti. Másrészt 
sokszor félelmetes is, hogy mennyi mindenért 
kell felelni, és mennyi mindenre kell gondol-
ni, hogyha az ember ebben a pozícióban van. 
Rájöttem, hogy ebbe nem is nagyon érdemes 
belegondolni… Harmadrészt egy kicsit csaló-
dás is: én is meglepődtem, hogy bizonyos dol-
gokra mennyire nincs ráhatásom. Például itt van 
ez az építkezés, ami az iskola közvéleményét 

borzasztóan izgatja. 
Mindenki kérdezgeti, 
hogy meddig tart ez 
még, mikor lesz kész, 
de nem tudok tenni 
érdemben azért, hogy 
ez a folyamat felgyor-
suljon. Nyilván, amit 
lehet, megteszem én 
is, meg az én felet-
teseim is, de hogy 
mennyire kevés az, 
amit ebben az ügyben 
tenni tudok, az engem 
is meglepett. 

– Hogyan tudott felkészülni az igazgatói sze-
repre? 
– Az a szerencsém, hogy egy fantasztikus elő-
döm volt, Gyimesi Róbert igazgató úr, aki felké-
szültségével és emberségével nagy tiszteletet 
és elismerést vívott ki magának. Nagyon hosszú 
ideig dolgoztunk együtt úgy, hogy én a helyet-
tese voltam, az utolsó időszakában pedig már 
közösen készültünk arra, hogy majd átveszem 
az ő szerepét. Az utolsó tanévben már lénye-
gében közösen csináltunk mindent. Így egy 
csomó mindenbe beletanultam. Az igazgató-
helyettesi majdnem egy évtized, és az utolsó 
év, amit Gyimesi igazgató úrral eltöltöttünk: ez 
volt a felkészülés.
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– Hogyan vetődött fel, hogy Ön legyen Gyi-
mesi igazgató úr utódja?
– Nagyon régen, 11 évvel ezelőtt lettem igaz-
gatóhelyettes. Akkor már abból a távlati célból 
esett rám a választása, hogy én vehetem át az 
ő szerepét, amikor majd ennek eljön az ideje. 
Végül körülbelül egy évvel az igazgatóváltás 
előtt állapodtunk meg abban, hogy én meg 
fogom pályázni a pozíciót, ő pedig nem, és az 
utolsó évben megpróbáljuk ezt az átadást zök-
kenőmentessé tenni.
– Mi volt eddig a legjobb része az igazgatói 
pályának?
– Amikor szóban, email formájában vagy bármi 
más módon kapok egy olyan visszajelzést – akár 
kollegától, akár szülőtől, akár diáktól –, hogy 
valami jó lépés, jó döntés volt a részemről, vagy 
valamit jól sikerült megoldani, megszervezni, és 
megköszönik ezt.

– Voltak nehézségek is? Ha igen, mik?
– Többnyire nehézségekkel találkozik az ember 
igazgatóként... Talán leginkább az építkezéssel 
kapcsolatos gondok, problémák viselnek meg, 
no és a tehetetlenség: közhely, de mindig a 
tehetetlenség a legrosszabb. És hát sajnos, 
még nincs vége, ahogy halljuk is (fúrás a hát-
térben). Ezen kívül a covid is feladta rendesen 
a leckét, ahogy természetesen a pedagógusok-
nak, szülőknek és diákoknak is.
– Hol látja magát a Tanár úr 10 év múlva?
– Az ember ilyen távra nehezen tud előre tekin-
teni, mert nyilván nagyon sok minden történhet 
még addig. Ha most én egy átlagos pedagó-
gus lennék, akkor valószínűleg azt mondanám, 
hogy 10 év múlva is itt, az Árpádban szeretnék 
tanítani. Igazgatóként ezt azért nehéz megmon-
dani, mert egy igazgató 5 évre kap megbízást. 
Utána persze pályázhat újra, de nyilván kérdés, 
hogy ismét bizalmat kap-e az ember, folytathat-

ja-e az igazgatói munkát. Ha 10 év távlatáról 
beszélünk, vagyis 2032-ről, nagyon nehezen 
tudok jósolni. Az biztos, hogy az oktatástól, 
a tanítástól nem szeretnék elszakadni. Azt 
nehezen tudom elképzelni, hogy valami tel-
jesen más foglalkozást űznék. Tehát én azt gon-
dolom, hogy a pedagógusi munka jelen lesz az 
életemben 10 év múlva is, de hogy az igazgatói 
is jelen lesz-e, azt nem tudom megmondani.

– Ha lehetne egy szuperképessége, mi lenne 
az?
– Az biztos, hogy csak olyan szuperképességet 
tudnék elképzelni, amivel valami jót lehetne 
tenni. Ha például egy olyan képességem len-
ne, hogy, amikor falakba ütközöm, mondjuk az 
iskolai építkezés kapcsán, akkor az illetékesek 
tudatát tudnám kicsit befolyásolni, hogy elin-
tézzék, fölgyorsítsák, amit kell, és úgy alakítsák 
a dolgokat, ahogy az az Árpádnak a legkedve-
zőbb, az jó lenne. Talán úgy fogalmaznék rövi-
den, hogy emberek jó cselekedetre sarkallásá-
nak képessége lenne ez.
– Pénztől függetlenül hova utazna el legszí-
vesebben?
– Eddigi életem úgy alakult, hogy viszonylag 
keveset utaztam. Első körben szeretnék eljutni 
azokba az európai térségekbe, ahol még nem, 
vagy csak átutazóban voltam. Például a medi-
terrán országok, Olaszország és Görögország 
különösen izgatnak. Aztán nagyon szívesen 
szétnéznék Ausztriában, Németországban, 
vagy Franciaországban is. Ha kicsit tovább 
tágíthatnám a kört, és kiléphetnék a kontinen-
sünkről, akkor Észak-Amerika vonz leginkább, 
főleg az Egyesült Államok. Egyszer végigmenni 
a keleti parttól a nyugatiig, mondjuk, vonattal: 
ez izgalmas lenne. Remélem, egyszer megvaló-
sul.

Nagy Dorina, Tóth Lea (11.a)
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Német irodalom
Az alábbi „zsengék” a 11.d osztály nemzetiségi csoportjának egy lecke összefoglaló óráján szü-
lettek. A versikék műfaja „Elfchen”. A költemények 11 szóból állhatnak, a sorok szószáma is 
kötött: 1-2-3-4-1.

Harmonie
wenn ich 

deine Töne höre
fühle ich mich viel

besser.

Wochenende
nach Freitag

wird es besser
Zeit mit dir zu

verbringen 

Schule
wo wir 

jeden Tag immer
mehr leiden und weinen

sollen

Deutsch 
scheint einfach
ist aber schwer,

deshalb müssen wir lernen
immer

Klasse
ist eine

freundliche, fröhliche Gemeinschaft
mit Menschen, die wir

lieben

hó dátum nap idő program
áp

ri
lis

április 22. péntek A Föld napja (csillagászati verseny)
április 22. péntek 7. óra Ballagási összpróba
április 22. péntek 14:30 Buzogánypróba
április 22. péntek 16:00 Jegylezárás a 12. évfolyamon
április 22. péntek A végleges gimnáziumi felvételi jegyzék közzététele
április 23. szombat Töri tantúra – Pozsony (10-11. évf.)
április 23. szombat Természetjáró kirándulás
április 25. hétfő 14:45 Osztályozó konferenciák a 12. évfolyamon
április 26. kedd 21:00 Buzogánypróba
április 28. csütörtök Utolsó órarendi tanítási nap a 12. évfolyamon
április 28. csütörtök 21:00 Buzogánypróba (főpróba)
április 29. péntek 19:00 Ballagás

m
áj

us

május 2-4. hétfő-szerda Osztálykirándulások
május 2-20. hétfő-péntek Írásbeli érettségi vizsgák
május 2-6. hétfő-péntek Határtalanul (9.a, 10.b)
május 4-17. szerda-kedd Országos mérések a 8. évfolyamon (osztályonként 2 mérési nap)
május 5. csütörtök Heimatmuseum (10.d)
május 5. csütörtök Délutáni tanítás
május 9. hétfő 7. óra A háziversenyek eredményhirdetése
május 9-12. hétfő-csütörtök Nemzetiségi tábor (9-10. évf.)
május 9-13. hétfő-péntek Határtalanul (8.b)
május 13. péntek Délutáni tanítás
május 13-14. péntek-szombat Természetjáró kirándulás
május 16. hétfő 14:45 Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület közgyűlése
május 19. csütörtök Töri tantúra – Visegrádi palotajátékok (7. évf.)
május 20. péntek Egészség- és környezetvédelem napja (7-11. évf.)
május 20-23. péntek-hétfő Töri tantúra – Délvidék (11. évf.)
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Sautanz in Budakalász (in Kalasch)

Es gehört zum Lehr-
plan der deutschen 
Nationalitätengrup-
pe, dass die Schüler 
einen Sautanz besu-
chen. Leider konnte 
es letztes Jahr wegen 
der Covid-Pandemie 
nicht stattfinden. Die-

ses Programm haben wir am 5. Februar 2022 
im Schmidt-Hof in Budakalász nachgeholt. Ob-
wohl wir wegen der strengen epidemischen 
Maßnahmen nicht den ganzen Ablauf des 
Schweineschlachtens sehen konnten, aber an-
hand von den ungarndeutschen Bewohnern 
konnten wir uns mehrere interessante Informa-
tionen über die schwäbischen Bräuche anhö-

ren. Sogar haben die Teilnehmer ihre eigenen 
Lebensgeschichten ins Gespräch über den 
Sautanz hinzugefügt. In dem Heimatmuseum 
haben wir auch die historischen Werkzeuge 
vom Schweineschlachten angeschaut. Zuletzt 
haben wir die lokalen Spezialitäten gekostet.

Nick Bernadett und Rohde Belian (10.d)

Culture chez nous – Kultúra nálunk
Lopott himnusz

A mai lapszámban nemzetközi vizekre eve-
zünk. Kevesen tudják ugyanis, hogy a Szov-
jetunió himnusza 1944-ig valójában a L’inter-
nationale orosz fordítása volt. A dalt Eugène 
Pottier írta, aki már nem élte meg a 19. száza-
dot, így nem tudhatta, milyen karriert futott be 
a szerzeménye. 
Akár azt is gondolhatnánk, hogy az Internaci-
onálét gyakran énekelték a Párizsi Kommün 
idején. Ezt a rendszert tartotta Karl Marx az 
első (sikeres) kísérletnek a kommunista társa-
dalom kialakításához, ugyanakkor a Kommün 
(időtálló eredményei ellenére) tiszavirágéletű 
volt. A korban népszerű munkásmozgalmi da-
lok elsősorban még a francia forradalom ide-
jéből maradtak fenn, mint például a himnusszá 
vált Marseillaise vagy a Carmagnole. 
Az Internacionálé (a dalszöveghez hűen) nem 
Franciaországban, hanem nemzetközi fó-
rumon, az engelsi hagyományokat folytató 
Második Internacionálé amszterdami kong-
resszusán csendült fel, és hamar a munkás-
mozgalom himnuszává vált. Minden európai 
nyelvre lefordították, az éneklést pedig felfele 
mutatott ököl kísérte. 
Mivel Lenin az egyik meghatározó tagja 
volt a Második Internacionálénak, Pottier 
dala a Szovjetunióban is elterjedt. Az akkor 

még világforradalmi koncepcióban gondol-
kodó szovjetek meg is tették himnuszukká 
(Интернационал), majd 1944-ben lecserélték, 
mivel a szovjet katonák jobban együtt tudnak 
érezni olyan hazafias dallal, amely csupán az 
országról szól, mint egy nemzetközi mozgal-
mi indulóval. És természetesen nem szabad 
figyelmen kívül hagyni, hogy az új himnusz a 
sztálini személyi kultuszt is erősíteni volt hiva-
tott. 
Ma úgy tűnik, az Internacionálé, amely egyéb-
ként a volt kommunista országokban terhelt 

dallá vált, rene-
szánszát éli (ahogy 
a Bella Ciao is). 
L’internationale már 
nem csak a munká-
sok dala, hanem a 
világ minden orszá-
gára kiterjedő sza-
badság és egyenlő-
ség himnusza lett. 
Milyen érdekes, mi-
ként változik meg az 
idővel ugyanannak 
a szövegnek a jelen-
tése…

Paták Balázs (12.c)



Fortocska (форточка) – ablakocska
Mai emberek, régi szokások

A babonák a világ minden táján fellelhetők, 
természetesen ez alól Oroszország sem kivétel. 
Sőt. Sok babona még a mai, modern világban 
is mélyen beépül az orosz kultúrába és minden-
napokba. 
Például itt van Domovoj, a ház szelleme. Minden 
orosz otthonban kell hogy legyen egy Domovoj 
apó vagy anyó, mivel ő megvédi a házat a rossz 
erők és a tolvajok ellen. Általában jó viszonyt 
ápol a család tagjaival és vigyáz rájuk. Meg van 
határozva, hol kell lennie a házőrző figurának: 
fel kell akasztani a bejárati ajtóval szemben, 
környékét tisztán kell tartani. Azelőtt a kemence 
mögött lakott, mert szereti a meleget. A pogány 
időben Domovojt jó léleknek tartották, ám a 
kereszténység eljövetelével elkezdték össze-
mosni a rossz erőkkel. Ma a ház szelleme se nem 
jó, se nem gonosz, viselkedése az otthon tula-
jdonosának az irányába történő bánásmódjától 
függ, de a gazda lénye is befolyásolja. Amikor 
valami eltűnik a házban, esetleg furcsa zajok 
hangzanak fel, azt Domovoj csintalanságához 
kötik. 
Az oroszok, amennyiben nem akarnak előre 
inni a medve bőrére, háromszor átköpnek a 
válluk felett. Mindemellett sajátosan kívánnak 
szerencsét egymásnak. A “kéz- és lábtörést” a 

következővel helyettesítik: “ни пуха, ни пера”, 
amelynek szó szerinti fordítása “se tollat, se 
pihét”. Ősrégi vadászmondás azokból az 
időkből, amikor az emberek még hittek abban, 
hogy gonosz szellemek veszik körbe őket. A 
vadászok, hogy ne kiabálják el szerencséjüket, az 
ellenkezőjét kívánták vadásztársaiknak, így akar-
ták becsapni a gonosz lelkeket. Erre kötelező 
válasz a “(Пощел) к черту!”, vagyis “(menj) 
az ördögbe”, amely szintén ezen elv alapján 
köszönte meg a jókívánságot.

Balasi Borbála (12.b)
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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
„Ugye a diéta ebben a korban még országgyűlést jelent, nem azt, hogy összeül egy csomó 
nemes, és salátát kér reggelire.” (Csányi Levente)
„És beintett!... Mármint a kórusnak.” (Nyeste Katalin)
„Görög-perzsa háborúk doga rendel.” (Seres Dániel)
„Nem fenyegetlek benneteket, csak tájékoztatlak!” (Molnárné Vámos Katalin)
„Vannak itt linkek is, amiket így papírról nehéz lesz megnyitni.” (Kovácsné Halmy Réka)
Tanár: „Benedek, téged nem diktáltak be hiányzónak?” Diák: „De Tanárnő, én Levente vagyok!” 
(Sziliné Dienes Irén)
„Már megint mi az idiotizmus oka? (egy hosszú karácsonyi füzért vesz el a rendetlenkedő diáktól) 
Ezt hol növesztetted ki, elől vagy hátul?” (Svarczné Micheller Erzsébet)
(leesik egy toll) „Ez a fránya gravitáció!” (Jüling Erika)
„Tegnap boroztunk egy jó barátommal, úgyhogy most nagyon fáj a fejem.” (dr. Nánay Mihály)
„Összevissza vihog, mint egy liba.” (Gärtner István)
„Felszállunk a buszra, és felszáll velünk egy sárgaborsó. Ez egy rendkívül reális forgatókönyv.” 
(Kis Róbert)
„A definíciót megtanulod hieroglifákkal is, amit matematikusok szoktak használni, aztán meg-
tanulod úgy is, ahogy szóban mondod.” (Meszlényiné Róka Ágnes)
„Ésszel tanulj, ne fenékkel!” (Kőváriné dr. Fülöp Katalin)

2022
04



9

viccek
2 022
2004

Viccek
A riporter kérdezi az agg milliomost, hogy ho-
gyan gazdagodott meg.
– Tudja, mikor 25 éves voltam, a legnagyobb 
gazdasági válság közepén, az utolsó dolláro-
mon almákat vettem. Kifényesítettem mindet, 
és két dollárért eladtam őket. Másnap a két 
dolláron megint almákat vettem...
– És ezt addig csinálta, amíg milliomos nem 
lett?
– Nem, csak egy hétig. Aztán a feleségem apja 
meghalt, és ránk hagyott 100 millió dollárt.

Két barátnő beszélget
– Na mesélj, milyen együtt élni egy szürrealista 
festővel?
– Nagyon jól kijövünk egymással. Ő fest, én 
főzök, és utána kölcsönösen megpróbáljuk ki-
találni, hogy melyikünk mit csinált.

Van egy pólóm, az van ráírva marha nagy betű-
kkel, hogy „balek”. Csak tudnám, miért került 
44 600 forintba?

Megy egy fickó a sivatagban, találkozik egy 
beduinnal.
– Elnézést, meg tudná nekem mondani, hogy 
merre van az oázis?
– Persze, menjen itt egyenesen előre 2 napig, 
aztán szerdán forduljon jobbra!

Molnár hazajön az orvostól. A felesége meg-
kérdi tőle:
– Na, mit mondott a doki?
– Hogy 10 000 forint lesz!
– És? Megállapított valamit?
– Azt, hogy csak 7000 forint van nálam.
– De felírt valamit?
– Azt, hogy még 3000-rel tartozom majd neki.

Tárgyaláson a bíró így kezdi a beszédét:
– Sajnos egy roppant kellemetlen esettel kell 
kezdenem: az igazság az, hogy Kovács ügyvéd 
úr megpróbált engem megvesztegetni 100  
ezer forinttal!
Néma csend a teremben. A bíró folytatja:
– Azonban az még szomorúbb, hogy Molnár 
ügyvéd úr, a másik fél védője szintén megpró-
bált megvesztegetni, ő 150 ezer forinttal. Így 
aztán arra a döntésre jutottam, hogy Molnár 
ügyvéd úrnak visszaadok 50 ezer forintot, és 
pártatlanul fogom tárgyalni az ügyet.

Egy ejtőernyős katona zuhanás közben így 
szól a hadgyakorlatoztató tiszthez:
– Százados úr! Nem nyílik ki az ejtőernyőm!
Mire a százados:
– Legyen nyugodt fiam, ez csak egy hadgya-
korlat!

Két ember ül a vonatfülkében. Egyszer csak az 
egyik elköp a másik füle mellett fél centivel és 
megszólal:
– Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Kiss va-
gyok, a köpőbajnok.
Erre a másik arcul köpi Kisst és megszólal:
– Kovács vagyok, a kezdő.

Nyelvi sarok
Peter liest das Horoskop. Plötzlich sagt er:
„Stell dir vor, Papi, wärst du zwei Tage früher 
auf die Welt gekommen, wärst du großzü-
gig, freundlich und hilfsbereit.”

Impresszum
Az Óbudai Árpád Gimnázium iskolaújságja, XVII. évfolyam, 6. szám. Megjelenik: tanévente 
hétszer. Email: arpadlapok@gmail.com. Írták, rajzolták, fényképezték: Balasi Borbála, Csernus 
Magdolna, Fejes Csaba, Halász Jonatán, Ilyés Margit, Menges Anna, Nagy Csongor, Nagy Dorina, 
Nick Bernadett, Ollár Noémi, Paták Balázs, Pataki Krisztina, Picciano Alisia, Rohde Belián, Svarczné 
Micheller Erzsébet, 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: Gombár 2022. Fotó: Fejes Csaba (9.b).



Diák legyen a talpán
Megérett, leesett, megrepedt, és újjá lett

Ha valahol helyt kell állnia a diáknak, akkor az 
az érettségi. Na nem szó szerint, mivel órákon 
keresztül ül a pad fölé görnyedve. Utcáról be-
szűrődő zaj vagy levegőtlen helyiség – lehet 
választani. Ezen egészségesnek nem nevezhető 
körülmények között kell maximálisan teljesíteni, 
ahol a teljesítmény és a koncentrációs képesség 
az idő előrehaladtával exponenciálisan csökken. 
Természetesen lehet enni, inni, ami persze plusz 
zajforrást jelent a többieknek, de nem elkerülhe-
tő (legalábbis a szünet ritkán opció). A mellékhe-
lyiséget is lehet látogatni, ezt még monitorozzák 
is. Ugyan észrevétlenül megszökni nehéz, de a 
felfrissüléshez gyakran elengedhetetlen. Az idő 
sok, mégis kevés, és az ember keze így is, úgy 
is begörcsöl a végére, szerencsétlenebb esetek-
ben még előbb is. Mindez amellett, hogy a diák 
már amúgy is izgul, mert mégiscsak éppen érett-
ségi dolgozatot ír.

Ennyit a fizikai körülményekről. Fontosabb kér-
dés talán, hogy egyáltalán mit mér az érettségi. 
Szokás mondani, hogy az ember ebben az idő-
szakban rendelkezik a legszerteágazóbb tudás-
sal, utána már specializálódik. Az érettségi tehát 
azt méri, mekkora tudással rendelkezik az illető 
a dolgozatok időpontjában – függetlenül attól, 
hogy ezt az utóbbi tizenkét évben, az előző egy 
hónap, vagy neadjisten az előző néhány nap fo-
lyamán sikerült elsajátítania. 
Ezt a tudást általában mindenkinek van lehe-
tősége megszerezni, csak akarni kell. A tételek 
megtanulásához a jó memórián és elszántságon 
kívül nem sok mindenre van szükség. Így van ez 
a legtöbb dologgal. Számolásos példáknál egy 
kicsit más, illetve van, hogy azon múlik, az ember 

tudja-e használni a legális puskákat – az atlaszt és 
a függvénytáblát. Valójában ez mellékes, mert az 
érettségi eredménye nagyban függ attól, hogy 
a diák mennyi időt és energiát szán a felkészü-
lésre. Ehhez pedig nem zseniivadéknak, hanem 
elszántnak és felelősségteljesnek kell lenni e 
tekintetben. Az érettségi inkább méri a diákok 
felkészülni tudását, mint a konkrét alkalmazható 
tudást.

Van, ahol fontos a kreativitás, ezt nem lehet ta-
gadni. De mégiscsak egy mesterséges környe-
zetről van szó, amiben egyesek jól teljesítenek, 
mások nem. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy 
egyáltalán lehetséges, vagy érdemes-e olyan 
érettségit létrehozni, amelyben nagyobb hang-
súlyt kap az egyén. Hiszen az egész úgy van ki-
találva, hogy egymással mérettessenek meg a 
diákok tanulási képességei. Ennek bizonyítéka 
a megoldókulcs, ami igen kevés mozgásteret 
hagy, és jelzi, hogy van egy elvárt válasz – a sza-
bad gondolkodás nagyrészt felejtős ügy. 

Mindezeket figyelembe véve, mégiscsak egy 
olyan küszöbről van szó, amelyet átlép az ember, 
talán egy kisebb botlással, esetleg egy nagyobb 
eséssel tarkítva. Hiszen majdhogynem kötelező, 
meg egyébként is: a vizsga adott, az a hibás, aki-
nek tizennyolc év alatt nem sikerült felkészülnie 
rá, nem igaz?

Picciano Alisia (12.b)
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Sakk
Márciusi feladványunk megfejtői közül Nagy Levente (11.d) nyert egy csomag Túró Rudit.
A megoldás: 1. ... Bh1+ 2. Kxh1 Bh8+ 3. Kg1 Bh1+ 4. Kxh1 Vh8+ 5. Kg1, Vh2 matt.
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Ifjú tehetségek

Paták Balázs (12.c), háromszoros OKTV-döntős humán tárgyakból
– Milyen tantárgyakból jutottál OKTV döntő-
be?
– Francia nyelvből, német nyelvből és irodalom-
ból.
– Mennyit tanultál a versenyek előtt?
Tárgyanként változó. Németből már tavaly is ver-
senyeztem, irodalomból mindig más témában 
kell elmélyedni. Tavaly Juhász Gyulát választot-
tam, idén Moliére-t. Három komédiáról van szó, 
de micsoda szórakoztató darabokról!
– Ki vagy mi motivált arra, hogy indulj a ver-
senyeken?
– A szobámba előszeretettel tűzők ki fényképe-
ket olyan emberekről, akikre felnézek. Hermann 
Hessének van egy Jeden Abend című verse, 
amelynek az első két sora így szól: „Jeden 
Abend sollst du dienen Tag/Prüfen, ob er Gott 
gefallen mag”. Nos én ugyanezt nem a Jóisten 
szemszögéből ellenőrzöm, hanem a példaké-
peiméből. Úgy kell este behuppanni az ágyba, 
hogy Ők elégedettek legyenek. Másrészt sze-
rettem volna önmagam felé is bizonyítani, hogy 
képes vagyok a döntőkbe jutni.
– Izgultál a versenyek előtt?
– Az egészséges vizsgadrukk sosem jön rosszkor, 
bennem is megvolt, de különösebben nem fél-
tem. Általában megfelelően kezelem a hasonló 

helyzeteket. Valakinek eldurran az agya! Az egyik 
versenyzőnek a második forduló előtt, mikor vá-
rakoztunk, be nem állt a szája. Mindenkit akkurá-
tusan kifaggatott, hogy melyik témát választotta, 
de a választ valójában egyszer sem várta meg. 
Kérdem én, mégis mi zajlik az ilyen virgoncok 
fejében?
– Milyen érzés, hogy az Árpádban egyedül 
te jutottál be a három OKTV döntőbe humán 
tantárgyakból?
– Hab a tortán! A csokireszelék pedig az lenne, 
ha esetleg valamelyik tantárgyból a legjobb 
tízbe jutnék*. Mindenki tudja, hogy az a legfi-
nomabb része a süteménynek. A fagylaltból is 
a csokireszelékeset kedvelem. Csak nehogy cit-
romba harapjak.
– Milyen érzés volt, amikor megtudtad, hogy 
bejutottál a döntőbe?
– Ha németből nem jutottam volna be, csalódott 
lettem volna, hisz az romlást jelentett volna a ta-
valyi eredményhez képest. Franciából nagyon 
meglepődtem, nem számítottam rá. Összessé-
gében tehát vegyes érzelmeim voltak, minden-
esetre növelték az önbizalmamat, és megerősí-
tettek, hogy jó úton járok a jövőmet illetően.

Noi
* Sikerült: franciából 9. lett Balázs!

Filmajánló
Batman

2022-ben megjelent az új, Matt Reeves által ren-
dezett Batman-film, amiben Robert Pattinson 
játssza a címszerepet. A film 2 óra 56 perc hosszú. 
A film során megismerjük Bruce Wayne, vagyis 
Batman háttértörténetét, a főgonosz céljait és a 
mellékkarakterek életébe is belenézünk.
A film főgonosza a Riddler, magyarul Rébusz, aki 
1948-ban jelent meg először egy képregényben. 
Valódi neve Edward Nigma, egy magát hihetet-
lenül intelligensnek tekintő pszichopata, aki a 
rejtvények megszállottjává vált. Riddlernek nem 
elég, hogy elkövet egy bűntényt, még nyomot 
is hagy maga után, hogy az emberek tudják, ki 
volt a gyilkos. Riddlerben nem az a félelmetes, 
mint más főgonoszokban, akiknek fizikai előnyük 
van a szuperhőssel szemben. Riddler azzal kelti a 
riadalmat, hogy valóban magas intelligenciájának 
köszönhető, hogy nem tudni, mi lesz a következő 

lépése. Riddler még arra is képes lenne, hogy elő-
re bejelentse, ki lesz a következő áldozata, és úgy 
is sikeres lenne a merénylet.
A film nem csak egy szuperhősfilm, ahol megis-
merjük a hőst, a gonoszt, és a végén jön köztük 
a nagy összecsapás. A film akár egy detektívfilm-
nek is mondható, mert megismerjük Batmant, 
ahogyan bebizonyítja, hogy valóban ő a világ leg-
jobb detektívje.  A film egyik mellékszerepében 
Batman egy másik fő ellenségét is láthatjuk, Colin 
Farrellt a Pingvin szerepében. Sőt, Zoë Kravitzot is 
láthatjuk Catwomanként.
A film egy fiatal Batmant mutat be, aki még csak 2 
éve rója Gotham (a Batman képregényekben kita-
lált nem létező város) utcáit. Még a rendőrök sem 
bíznak benne, elítélik amiatt, hogy maszkot visel. 
Ez a film egy új irányt adott a szuperhősfilmeknek.

Halász Jonatán (8.a)
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A Magyar Parasport Napja
A program létrejöttét az iskola épületének át-
építési munkálatai sem akadályozták, hiszen 
tudjuk, hogy „nincs lehetetlen, csak tehetet-
len”.
A parasportolókról, paralimpiáról közel 200 
plakátot készítettek a diákok, melyek az isko-
la folyosóit díszítették. A visszajelzések szerint 
jó volt rápillantani, vagy megállni, és elolvasni 
az értékes információkat. Sportágismeretből 
is gazdagodtak a tanulók, de leginkább a lel-
ki feltöltődés és a fogyatékkal élő emberek 
kitartása, a sport mint kiút gondolata volt az 
elsődleges.

A program zárásaként a pénteki osztályfőnöki 
órákon e téma feldolgozásában segíthetett a 
Lecsó című magyar film. Hogy miben? Minden-
kinek másban. A filmben a meglepő fordulat 
különböző érzelmeket és gondolatokat váltott 
ki. Akik látták a filmet, tudják, mire is gondo-
lok. Egy olyan tragédia, mint pl. egy végtag el-
vesztése sem állíthatja meg az embert abban, 
hogy kitartással és céllal élje az életét, immár 
átalakítva akár élsportolóvá válva. Ezáltal pél-
daképekké is válhatnak. Ez történt a meghívott 
sportolónkkal is, Pulai Erikával. Az élettörténe-
te egyszerre megrázó és csodálatos, hiszen az 
életének 180 fokos változása hozta számára 
a „csodát”. Az új élethelyzet tette lehetővé, 
hogy eljuthatott a tokiói paralimpiára. Erősítet-
te a diákokat abban, hogy tűzzék ki a célt, és 
ha ez megvan, a hozzá vezető utat is könnyen 
megtalálják. A „Lélekmozgató” program most 

is elérte a célját, hiszen évről évre érezhető a 
diákok témához kapcsolódó fogékonysága. 
Azt gondolom, hogy a fegyelem, az akaraterő 
és a kitartás mindenki számára példaértékű le-
het. Minden évben felhívja a figyelmünket ez a 
program, hogy felelősséggel legyünk egymás 
iránt, és vigyázzunk egymásra. Támogassuk és 
segítsük egymást, hiszen mindenkinek van egy 
útja, csak meg kell találnia. 
Pataki Krisztina (9.d) gondolatait olvashatjátok 
a programról:
„Februárban mindenki szabadon választhatta 
ki, hogy miként fogja feldolgozni ezt a témát 

egy plakát formájában. Tetszőle-
gesen kiválasztott sportokról ír-
tam. Rájöttem, hogy érdekesnek 
találom, hogy a különböző spor-
tokat miként alakították át, hogy a 
fogyatékkal élők is részt tudjanak 
venni. A plakát elkészítése közben 
nagyon érdekes információkat 
tudhattam meg a parasportokról 
és a paralimpiáról. Eddig soha 
nem mélyedtem el ebben a témá-
ba, csak néha-néha futólag talál-
koztam a parasportok fogalmával. 
Örülök, hogy most volt lehetősé-
gem többet megtudni, és elmé-
lyedni ebben a témában. Engem 
is motivált, hogy kimenjek és mo-
zogjak, és kedvet kaptam ahhoz, 

hogy én is kipróbáljam a különféle sportága-
kat. Pulai Erika a parakenu versenyszámban el-
ért eredményeiről mesélt nekünk. Számomra 
nagyon motiváló, hogy annak ellenére, hogy 
mennyi nehézséggel állnak szemben ezek az 
emberek, mégis ennyi mindent képesek elér-
ni, és nem adják fel! Elgondolkodtató, hogy 
ezek az emberek mennyi mindenen mentek 
keresztül a sérüléseik miatt, mennyire meg-
nehezítheti ez a helyzet az egész életüket. Ez 
megerősített abban, hogy hálásnak kell len-
nünk azért, amink van, és abból kell kihoznunk 
a legjobbat. Igazán örülök, hogy szembe jött 
velem ez a téma a tanév közben. Sok új dolgot 
tanultam, amik számomra nagyon érdekesek 
voltak, és sok motivációt kaptam belőle a min-
dennapjaimhoz. Ajánlom mindenkinek, hogy 
olvasgasson utána a témának!” 

Csernus Magdolna
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Condensed English
Tapasztalatok az nemzetközi online projektről

Az egyik osztálytársammal részt vettünk egy 
online nemzetközi projekben, mely febru-
ár 14-16-ig tartott. Mindhárom napon más-
más témát dolgoztunk fel. A mi napunkon (1. 
nap: Sára+Lujza) az „Egészséges életmód és 
sport” volt a közös téma. Minden ország (In-
dia, Oroszország, Szingapúr és Magyarország) 
tartott egy-egy rövid előadást a saját nemze-
tükre jellemző sportágakról, melyet sok egyéni 
tapasztalattal egészítettünk ki.

Nem okozott meglepetést, hogy sportként a 
jóga mindhárom országban nagyon népszerű. 
Indiában iskolai tantárgyként is jelen van, az 
egyik órájukról egy rövid videót is láthattunk. 
Ez természetes is, hiszen India a jóga őshazája, 
onnan terjedt el az egész világon.
A második nap a zene és tánc témával folyta-
tódott. Prezentációnkban (Bogi+Kiara) meg-
említettünk néhány híres magyar zeneszerzőt, 
valamint beszéltünk a magyar népzenéről és 
néptáncról. Utánunk következtek az indiai diá-
kok, akik bemutatót tartottak kultúrájuk tánca-
inak változatosságáról. Még meg is tanítottak 
nekünk néhány kézmozdulatot, illetve a szim-
bolikus jelentésüket. Ezután megnéztünk egy 
videót, amelyben az iskola diákjai tradicionális 
öltözetben adtak elő egy táncot. Mivel Szing-
apúr nem volt jelen, így az online meetinget 
Oroszország zárta. Ők is egy videót hoztak 
nekünk a balettről és a kozák táncról, valamint 
egy prezentációt a modern orosz zenéről, amit 
igazán különlegesnek és érdekesnek találtunk.
Február 16-án, a harmadik napon, a téma a 
képzőművészet volt (Nezire+Julcsi). Az első 
bemutatót az orosz diákok adták elő, akik egy 
videómontázst készítettek. A videóban bete-
kintést nyerhettünk Oroszország híres filmje-
ibe, rajzfilmjeibe, mint például a Micimackó, 
Masha és a medve, és még sok más különle-
ges alkotás. 

A szingapúriak előadásukat öt részre osztották. 
A mi kedvencünk a kínai kalligráfia volt, amely 
a kínai karaktereket a művészet egy formája-
ként írja le. Lenyűgözött minket az a precizitás, 
amivel kidolgozzák a karaktereket.
Az indiaiak is nagyon látványos bemutatót 
tartottak. Kultúrájuk különböző népművészeti 
fajtáira összpontosítottak, amelyek mind mé-
lyen kapcsolódnak a vallásukhoz. Ezek a műal-
kotások igazán elragadóak és nagyon élénk 
színekkel készültek. A prezentációjuk arra ins-
pirált minket, hogy mi is elkezdjünk mandalá-
kat készíteni. 
A lehetőség, hogy többet tudjunk meg más 
országok kultúrájáról és történelméről igazán 
felejthetetlen élmény volt, amelyet nagyon 
szívesen megismételnénk. Ahhoz, hogy együtt 
tudjunk működni más nemzetekkel, az ő kul-
túrájuk megismerése és megértése alapvető 
és rendkívül fontos dolog, így igazán hálásak 
vagyunk a többi résztvevőnek, hogy ezt lehe-
tővé tették.

Az egész programnak laza, könnyed hangula-
ta volt, nagyon érdekes volt velünk egykorú-
akkal angolul beszélni, és hallani a különböző 
akcentusokat. Mindenki nyitott volt és kedves. 
A téma feldolgozásában is nagy különbségek 
voltak, de pont ettől lett színes a beszélgetés.
Összeségében csak ajánlani tudom a progra-
mot mindenkinek, mert jó lehetőség a nyelv- 
gyakorlásra, és emellett sok új ismeretet is le-
het vele szerezni. Nagyon hálásak vagyunk a 
tanárainknak és az iskolánknak, hogy mindezt 
lehetővé tették.

Nagy Sára és Kovács Lujza (11.b), Imre Bog-
lárka  és Horváth Kiara (10.a), Özeren Nezire 

és Wavrik Julianna (8.a)
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Gombár – ahogy mi éltük át
Biztosan állíthatom, hogy egy felejthetetlen 
közös élménnyel gazdagodtunk a Gombáron 
való részvételnek köszönhetően, amelyet idén 
az Óbudai Kulturális Központban tartott meg az 
iskolánk.

Az osztállyal már év elején tudtuk, hogy elő kell 
majd adnunk egy színdarabot, de nem számított 
rá egyikünk sem, hogy ez mennyire embert pró-
báló, kihívásokban gazdag, de egyben rendkívül 
élménydús folyamat lesz.
A darabválasztás is már komoly kihívás elé állított 
minket. Feketéné tanárnő több ötletet is feldo-
bott, számos óra telt el fejtöréssel, melyik darab 
miért lenne jobb a másiknál. Majdnem A walesi 
bárdoknak egy viccesebb feldolgozására esett 
a döntés, de végül az osztályt a Tóték szövege 
és története ragadta magával, így közösen bele-
egyeztünk abba, hogy ezt a darabot adjuk majd 
elő. Itt még nem tudtuk, hogy mekkora feladatot 
vállaltunk el.

A szereposztás kicsit könnyebben ment, habár 
ez sem volt egyenes út. Voltak diákok, akik je-
lentkeztek egyes szerepekre, másokat a tanárok 
választottak ki. Néhány szerepre többen is jelent-
keztek, ilyenkor az osztályfőnökünk és a magyar-
tanárnő közösen hallgatták meg a jelentkezőket, 
hogyan olvassák fel a szöveg részleteit, majd 

kiválasztották, kihez illik jobban a szerep. Anna-
mari például így lett Ágika. Tót szerepét először 
a tanáraink másnak szánták, de ő végül nem sze-
retett volna nagy szerepet játszani, így lett Boldi, 
akit szintén alkalmasnak találtak a feladatra. És 
milyen igazuk lett! Mindenki úgy érezte, hogy 
szereposztásunk nagyszerűen sikerült, a próbák 
során teljesen beleköltöztünk a nekünk válasz-
tott karakterbe. 

A magyarórák helyét átvették a próbák. El sem 
tudom mondani, mennyi olvasópróbát tartot-
tunk csak a szövegkönyv első részéből. A má-
sodik fele ekkor még meg sem volt, azt csak 
később, a síszünet előtt kaptuk kézbe. Persze az 
sem volt végleges, nagyon sokat húztunk belőle 
időről időre, mert túl hosszúnak bizonyult. Köz-
ben el kellett kezdeni beszerezni a jelmezeket, 
kellékeket is. Ez úgy zajlott, hogy mindenki ho-
zott, amit otthonról, ismerősöktől tudott. Akad-
tak ruhadarabok, amiket múzeumból vagy hiva-
tásos katonától kaptunk, a reverendát pedig egy 
paptól, aki egyenesen Rómából szerezte azt. 
A síszünetből három napot áldoztunk a darab-
ra. Megérte, díjat is nyertünk az ekkor készült 
díszlettel, ahova az Őrnagy úr örömmel utazott 
haza kéthetes betegszabadságra. Ennek ellené-
re ilyenkor még egyáltalán nem láttuk a fényt az 
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alagút végén. Hiába próbáltunk, a mozgásokat 
ekkor még nem tudtuk végiggyakorolni, és egy 
óra volt csak a szöveg tempós felolvasása. Hiá-
ba mentünk be próbálni három napon keresztül, 
egyszer sem tudtuk egyben végigjátszani a da-
rabot.

Sajnos a bejárópróbán betegség miatt nem le-
hettem ott, de az osztálytársaimtól tudom, hogy 
csak a darab első felét sikerült térben elhelyezni 
a színpadon, ami egyelőre kevésnek bizonyult. 
Nehéz hetek következtek, amik nagyrészt csak 
az előadásról szóltak. Minden órán, amikor csak 
tudtunk, próbáltunk, vagy a részleteket, tenniva-
lókat beszéltük át. Elmondhatom mindenki, de 
legfőképp a főszereplők nevében, hogy még 
otthon is sok időt töltöttünk a szöveg betanu-
lásával és a karakterek élethű megformálásával.  

Az utolsó hét volt talán a legkimerítőbb. Nem 
láttuk egyben a darabot, hiába próbáltunk so-
kat. Tót Lajosnak sisakon kívül még ruhája sem 
volt! Persze közben a sok gyakorlás miatt már 
fáradtak is voltunk, ezért sokszor nehéz volt egy-
ben tartani a csapatot, és motiváltnak maradni. 
A mécsesezés, a pakolások és a tapsrend is csak 
szerda tájékán készültek el. 
Utolsó esélynek a főpróbát láttuk. A “kedves Őr-
nagy úr” elintézett egy kisebb teherautót, amivel 
könnyen át tudtuk szállítani a holmikat a helyszín-
re. Átöltöztünk, a díszletet és a kellékeket kipa-
koltuk, majd kezdetét vette a próba. Ekkor volt 
először, hogy elejétől a végéig eljátszhattuk a 
színdarabot kisebb megszakításokkal. Nagyon 
jól éreztük magunkat, és felszabadultan távoz-
hattunk, úgy éreztük, jól sikerült. Még az akkor 
ott lévő tizedikesek is jót szórakoztak.

Másnap már nem próbáltunk, de még néhány 
részletet át kellett beszélni. Nagy izgalommal 
vártuk az esti előadást. Sokan már fél 3-ra oda-
mentünk, hogy megnézhessük a többi osztály 
produkcióját. Először a 7.b-sek, utána a 7.a-sok, 
majd a 7.c-sek léptek színpadra. Nagy érdeklő-
déssel néztük végig mindet. Akadtak viccesebb 
előadások, mint a Milyenek a magyarok? és A 
Mézga család, és volt komolyabb is, mint a Légy 
jó mindhalálig, de mindegyiknek magával raga-
dó volt a hangulata. Kiváló alakításokat, jól meg-
komponált történeteket láthattunk. Úgy gondol-
juk, a hetedikesek tényleg kitettek magukért. 

A harmadik darab után elkezdtünk összekészül-
ni. A legtöbben nagyon izgultunk, de az előadás 
közben mindenki felszabadult. Igaz, volt néhány 
baki, de leírhatatlan érzés volt, amikor befejez-
tük, és mindenki megtapsolt minket. El sem hit-
tük, hogy ennyi fárasztó és kilátástalannak tűnő 
hét után sikerült így előadnunk a darabot.

Az eredményhirdetés előtt és közben is izgatot-
tak voltunk. Vajon kapunk elismerést a zsűritől? 
De nem csalódtunk! Az előadó osztályok, köztük 
mi is, megkaptuk a várva-várt díjakat. Az est fény-
pontja számunkra az volt, amikor bejelentették a 
Gombár nyertes osztályát, minket. Óriási üdvri-
valgásban törtünk ki.
A Gombár mindannyiunk számára felejthetetlen 
élmény lesz. A résztvevők között barátságok ala-
kultak ki, és sosem felejtjük el a próbákon ejtett 
félrebeszéléseket, rájátszásokat, hülyéskedése-
ket, amik szórakoztatóbbá tették az olykor igen 
fárasztó készülődést. Az előadást jó érzéssekkel, 
szívesen fogjuk visszanézni a későbbiekben is, 
felidézve a szép emlékeket.

Pataki Krisztina (9.d)



 

   Árpád Galéria

 

Szürrealista fotómontázs
A 20. század első évtizedeinek két nagy művészi irányzata, a dada és a 
szürrealizmus, radikálisan megújította a művészetről való gondolkodást. A szürrealizmus 
olyan új műfajokat teremtett, mint az objekt (vagyis a művész által átértelmezett használati tárgy), a fotó-
montázs, a kollázs, az asszamblázs (fotók, képek, egyéb tárgyak sajátosan új rend szerinti összeállítása), vagy a 
ready-made, amely nem több, mint a készen talált használati tárgy művészi felhasználása. A szürrealista művé-
szek az irodalomban és a képzőművészetben olyan lelkiállapot után sóvárogtak, amelyben felszínre kerülnek 
a lélek mélyebb, tudat alatti rétegei, a szabad képzettársítás segítségével.
A tizedikesekkel fotómontázshoz színes magazinokat, naptárakat használtak fel. Érdekes képeket vágtak ki, 
alakítottak ki meglepő kompozíciókat. A képi elemekből igyekeztek új jelentést, üzenetet létrehozni.

Svarczné Micheller Erzsébet

Imre Boglárka (10.a)

Palotás Rebeka (10.a)

Sáska Gábor (10.c)

Szentirmai Dániel (10.c)

Vankó Dániel (10.c)

Németh Ferenc (10.a)

Marton Dorka (10.a)

Lakatos Liza (10.c)


