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Unalom ellen
A küszöbön áll a nyári szünet, a tíz hét, mely 
számos tevékenységet, programot enged meg, 
amire az iskola nem hagyott időt, mint például 
az utazás, nyári táborok. Ugyanakkor a rengeteg 
szabadidő veszélye lehet az unatkozás is. Itt van 
pár ötlet, hogy ilyen esetben a folyamatos ké-
pernyő előtt ülés helyett hogyan foglalhatjuk el 
magunkat.
Az unalom például kiváló alkalom arra, hogy 
rendet tegyünk környezetünkben. Itt az idő, 
hogy összerámoljuk és kitakarítsuk szobánkat, 
illetve hogy ezt szórakoztatóbbá tegyük, átren-
dezhetjük a bútorokat vagy dekorálhatunk is. 
Kiszortírozhatjuk a felesleges holmikat a ruhás-
szekrényből, fiókokból. Továbbá a rendrakás 
megtörténhet digitálisan is. Ez lehet például a 
számítógép asztalának elrendezése, a szükség-
telen képek törlése a galériából, valamint a több 
száz jelentéktelen e-mail törlése és a levelezési 
listákról való leiratkozás.

Mivel a nyári szünet a kikapcsolódásról is szól, 
unalmas helyzetekben elfoglalhatjuk magunkat 
pihentető tevékenységgel. Ilyenkor fordíthatunk 
időt elmélkedésre, gondolkodásra, tervezésre. 
Vezethetünk naplót és írhatunk listát – például 
céljainkról. Valamint kezünkbe vehetjük azt a 
könyvet, aminek olvasását már hónapok óta ha-
logattuk. Ezenkívül ha érdekesebbé akarjuk ten-
ni a sorozat- vagy filmnézést, megtehetjük akár 
idegen nyelven is.
Az unatkozás ideje tökéletesen használható 
arra, hogy utat engedjünk kreativitásunknak. Al-
kossunk ceruzával, festékkel, vagy állítsunk össze 
kollázst újságból kivágott vagy kinyomtatott ké-
pekből. Végezhetünk kézműves tevékenységet 
is, barkácsolhatunk vagy hajtogathatunk, akár 
készíthetünk ajándékot is valakinek. Emellett 

saját ruhadarabokat is varrhatunk, illetve köthe-
tünk magunknak.
Ha már alkotásról van szó, természetesen nem 
hagyhatjuk ki az ételek és italok készítését sem. 
Kipróbálhatunk új recepteket, legyen az egy tel-
jesen új fogás, vagy egy megszokott étel más 
változata. Süthetünk és főzhetünk családtag-
jainkkal, barátainkkal is. Készíthetünk formába 
önthető jégkrémet vagy limonádét, aminek hű-
sítő hatása tökéletes a meleg időben.
A sok szabadidő remek lehetőség új dolgok ki-
próbálására, megismerésére. Bizonyára sokan 
szeretnének valamilyen képességben fejlődni, il-
letve megtanulni valamit, ami manapság a köny-
nyen elérhető online tanfolyamoknak köszön-
hetően viszonylag egyszerűen megvalósítható. 
Ezenkívül bármikor utána lehet nézni egy érde-
kes témának, valamint dokumentumfilmeken 
keresztül is sok érdekességet tudhatunk meg.
A semmittevés könnyen helyettesíthető a sza-
badban történő időtöltéssel is. Ez lehet például 
egy séta a városban, egy kirándulás vagy bármi-
lyen egyéb sportos elfoglaltság. Családdal vagy 
barátokkal elmehetünk piknikezni, rendezhe-
tünk vízipisztolycsatát. A nyári hőségben min-
denképp érdemes meglátogatni egy strandot 
is. Este pedig kimehetünk csillagokat nézni, és 
ha szerencsések vagyunk, akár hullócsillagot is 
láthatunk.
Ha unatkozunk, jól jöhetnek a némi gondolko-
zást igénylő tevékenységek is. Ez lehet például 
keresztrejtvény, Sudoku vagy Rubik-kocka felad-
vány megoldása. Emellett megpróbálhatunk az 
ügyetlenebbik kezünkkel írni tanulni. Jó időtöl-
tés lehet egy puzzle kirakása vagy egy társas-, 
illetve kártyajáték parti is.
Míg máskor annyi elképzelésünk van, hogy 
mit csinálhatnánk, amikor unatkozunk, mégis 
gyakran nehéz elfoglaltságot találni. Remélem, 
hogy van, akinek segített ez a néhány ötlet ab-
ban, hogy tartalmasan töltse nyári szabadidejét 
egyedül és társaságban egyaránt.

Menges Anna (11.a)
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A hónap fotója
Két különleges busz

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

Hát ez mi lehet?

fotó: Ilyés Margit (11.a)

KI EZ?
Az áprilisi számunkban megjelent képünkön Simon Péter tanár 
úr gyermekkori fotóját láthattátok.

Hát ezen a képen ki lehet?

Az Ikarus 415-ösből (fotó: Mészáros 
Ádám, 12.d) a képen látható példány 

az utolsó az utasforgalomban, de 
júniusban ő is nyugdíjba vonul.

A duplacsuklós (hivatalos nevén Ikarus 
293-as) busz első és egyetlen modell-
jét 1988-ban készítették, majd rövid 
budapesti használat után eladták Te-
heránba, ahol azóta is nagy becsben 
tartják. A BKV lelkes dolgozói három 

év munkával, két Ikarus 280-asból 
most elkészítettek egy 

replikát (fotó: BKV). 
A 22,5 méteres, 18 

tonnás autóbusz utas-
forgalomba nem kerül, 

bemutatókon lehet 
majd vele találkozni.

Ebbe a rovatba is 
küldhettek külön-
leges, érdekes, 
szép fotókat! 



Tanári interjú
Ecsedi Grácia tanárnő

– Hogyan került az Árpád Gimnáziumba?
– Első alkalommal, amikor az Árpád Gimná-
ziumban jártam, még elsőéves egyetemista 
voltam. Óralátogatásra jöttem egy tanárjelölt 
vizsgatanítására. Nagyon jó élmény volt újra 
visszaülni az iskolapadba, és egy másik szem-
pontból megtekinteni egy fizikaórát. Ekkor még 
fogalmam sem volt, hol fogom elkezdeni a 
tanári pályát. Érdekes egybeesés, hogy később 
az Árpádot választottam a hosszú tanítási gya-
korlatom helyszínéül. A következő alkalommal, 
amikor az iskolában jártam, a tanítási gyakorla-
tom első napja volt. A fizika tanáriban nagyon 
kedvesen fogadtak, saját asztalt is kaptam. Már 
ekkor éreztem, hogy jó helyre jöttem. A gya-
korlatom során egyre jobban megkedveltem 
az iskolát. Emiatt a tanév végén nagy örömmel 
igent mondtam a felajánlott matematika-fizika 
tanári állásra, amit szeptembertől betöltöttem. 
2021-től pedig egy új fejezet kezdődött a tanári 
pályámon, hiszen én lehetek a 7.a osztály osz-
tályfőnöke is. Ez a harmadik tanévem az iskolá-
ban, emiatt nagyon nagy megtiszteltetés, hogy 
szerepelhetek az Árpád Lapokban. 

– Miért választotta a tanári pályát?
– Mindig is szerettem a matematikát, valahogy 
ezzel szerettem volna foglalkozni az életben. 
Nagyon tanácstalan voltam sokáig, hogy mi 
legyek. Végül apukám biztatott, hogy legyek 
tanár. Apukám nővére, édesanyja és a nagy-
szülei is mind tanárok voltak. Ezért is javasolta 
nekem. De előttem inkább saját tanáraim min-
tái álltak. A volt fizikatanárom nagy inspirációt 
jelentett számomra, mert mindig nagy lelkese-
déssel tartotta az óráit, idejét nem sajnálva fog-
lalkozott velünk még a nyári szünetben is. Én is 
ilyen tanárrá szeretnék válni.

– Miért a matematika és fizika szakokat 
választotta?
– Nekem valahogy a matematika tanulása 
sosem okozott nehézséget. Van egy ikertest-
vérem, aki teljesen másképp van ezzel. Ő 
inkább humán beállítottságú, én pedig reál. 
Neki gyakran kellett segítenem, hol körömlak-
kokat kipakolva számoltunk, hol elképzeltettem 
vele a szobában egy koordinátarendszert. Itt 
már éreztem, hogy van érzékem a matematika 
tanításához. A fizikát csak amiatt választottam, 
mivel abból érettségiztem.

– Ha nem a tanári pályát választotta volna, 
akkor mivel foglalkozna szívesen?
– Cukrász lennék. Amikor kikapcsolódásra 
vágyom, mindig sütök valamit. Számomra ez 
egy megnyugtató alkotási folyamat.  Ha nem 
sütök, akkor pedig azt tervezgetem, mit készít-
sek legközelebb. Ehhez mindig sütős-főzős blo-
gokat olvasgatok, receptes magazinokat bújok, 
videókat nézegetek tortakészítésről, különböző 
desszertkészítési technikákról. De nemcsak az 
elkészítési folyamatot szeretem, hanem az esz-
közöket is gyűjtöm. Van egy külön spatula gyűj-
teményem is.
– Szabadidejében mit szeret csinálni?
– Ha nem a konyhában vagyok, akkor szívesen 
nézek sorozatot vagy filmet egyénileg vagy 
baráti társasággal. Szeretek moziba vagy szín-
házba járni. A társasjátékokat is kedvelem, ked-
venc játékom az Azul.
– Szokott-e kirándulni járni, és ha igen, hova?
– Én amolyan otthonülő típus vagyok. Szeretek 
kirándulni, de nagyon nehéz engem kirobban-
tani otthonról. Amikor kimozdulok, legszíve-
sebben biciklizni megyek, vagy úszni valahova. 
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A kedvenc helyem a Balaton. Külföldön pedig 
legutóbb Rómában jártam, oda azóta is vissza-
vágyom. Ha választani kellene a természetjárás 
és a városnézés közül, én inkább az utóbbit 
választanám. 

– Van a Tanárnőnek háziállata?
– Sajnos nincs. De a jelenlegi lakhelyemen 
lakik velünk egy kutya is. Én nem vagyok kutyás 
típus, de őt nagyon kedvelem. Fülesnek hívják, 
egy végtelenül kedves és aranyos golden ret-
riever. Mindig mondom neki, miközben simo-
gatom, hogy „Füles, te vagy a kivétel”, ugyanis 
én macskás vagyok inkább. Gyerekként sok 
macskám volt otthon Esztergomban, mivel ker-
tes házunk van. Ha saját állatom lehetne most, 
az biztosan egy cica lenne. 
– Van kedvenc könyve?
– Nagyon szerettem a Harry Potter-sorozatot 
– de ki nem, aki a 90-es években született? De 
mégsem ez az a könyvsorozat, ami miatt meg-
szerettem olvasni. Az első olvasásélményeim 
Cooper és Karl May indián regényei voltak. 
Nincs egy kedvenc könyvem, inkább a kalan-
dos, izgalmas regényeket szeretem olvasni. Az 
utóbbi időben viszont a krimit választottam, 
abból is csak Agatha Christie-regényeket olvas-
tam. Sajnos most is félbehagyott és kiolvasatlan 
könyvek várnak a polcomon. Jó lenne újra szo-
kásommá tenni az esti olvasást, de valahogy a 
hétköznap estéken egyszerűbb bekapcsolni 
egy sorozatot, és azzal elütni az időmet.

– Milyen filmeket vagy sorozatokat szeret 
nézni?
– Jelenleg a kedvenc sorozatom a Szívek 
szállodája. Kicsit le vagyok maradva, mivel 
idén fedeztem fel ezt a sorozatot. Gyakran 
választok rövidebb minisorozatokat is, közülük 
nagy kedvencem a Vezércsel. A filmek terén 
a komolyabb, elgondolkodtató filmeket és a 
dráma műfaját szeretem. De egy jó vígjátékot, 
egy romantikus, esetleg akciófilmet is szívesen 
megnézek. 

– Mi a legkülönlegesebb hely, ahol járt már?
– Róma számomra nagyon különleges volt. 
De nemcsak a hely miatt, hanem a barátnőim 
miatt, akikkel elutaztam. Szerintem a helyek az 
ott megélt élményeink miatt válnak különleges-
sé. 
– Ha lehetne egy szuperképessége, mi lenne 
az?
– Szívesen utaznék az időben, még Hermione 
időnyerőjével is kiegyeznék. 
– Ha egy lakatlan szigetre három tárgyat 
vihetne, mik lennének ezek?
– Egy svájci bicskát, a karórámat és egy ser-
penyőt.

Nagy Dorina, Tóth Lea (11.a)
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Impresszum
Az Óbudai Árpád Gimnázium iskolaújságja, XVII. évfolyam, 7. szám. Megjelenik: tanévente 
hétszer. Email: arpadlapok@gmail.com. Írták, rajzolták, fényképezték: Besze Zalán Bendegúz, 
Boér Zoltán, Fiar Mitra, Halász Jonatán, Ilyés Margit, Jánosi Panna, Menges Anna, Molnárné Vámos 
Katalin, Nagy Csongor, Nagy Dorina, Ollár Noémi, Paták Balázs, Picciano Alisia, 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: 
Ballagás 2022. Fotó: Kelemen Viktor (11.c).
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Condensed English
The British Yorkshire Pudding and the Yorkshire Pudding Day
The name „Pudding” might be confusing at 
first, since we use this word for a completely 
different food. In most cases pudding is a 
sweet, creamy dessert, however the British 
use the word „Pudding” for myriads of things. 
Initially pudding referred to any kind of home-
made dessert consumed by the lower classes. 
Pudding can be either salty, such as kidney 
pudding, or sweet, like spotted dick (these are 
traditional British foods).
Yorkshire pudding is a side dish often served 
beside meat and vegetables, nevertheless it 
can be eaten with chocolate or jam if someone 
has a sweet tooth.
Its story is pretty complicated, since the pud-
ding’s exact origin is unknown, however the 
recipe first appeared in 1737 in the book „The 

Whole Duty of a Wom-
an”. After one decade 
„The Art of Cookery 
Made Plain and Sim-
ple” (Written by Han-
nah Glasse) spread in 
the world and became 
more widely read than 

the book where the recipe of the Yorkshire 
Pudding had first appeared.
The British Yorkshire Pudding Day has been 
celebrated since 2007. It is on the first Sunday 
of February in Great Britain. Why on Sunday? 
It’s because the Yorkshire pudding is an es-
sential part of the well-known, prominent Brit-
ish roast dinner, which is served on Sundays. 
This day people make and try new varieties of 
Yorkshire pudding, and compete against each 
other, who can make more savoury, bigger, or 
even smaller puddings.
The Yorkshire pudding was ranked tenth on a 
list of things people love about Britain, so if 
you haven’t had it yet, try it yourself!

Besze Zalán Bendegúz (10.d)

hó dátum nap idő program
m

áj
us

május 26. csütörtök Töri tantúra – Visegrádi palotajátékok (7. évf.)
május 26-30. csütörtök-hétfő Határtalanul (8.c)
május 28. szombat Gólyanap
máj. 30-jún 2. hétfő-csütörtök Erdei iskola (7.c TT és 9.c TT, valamint 9.c német)
május 30. hétfő Az érettségi vizsgadolgozatok megtekintése
május 31. kedd Kóruskirándulás

jú
ni

us

június 1-9. szerda-csütörtök Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
június 3. péntek A nemzeti összetartozás napja (június 4.)
június 6. hétfő Pünkösdhétfő
június 10. péntek 16:00 Jegylezárás a 7-11. évfolyamon
június 11. szombat Természetjáró kirándulás
június 13-15. hétfő-szerda Osztályozó konferenciák
június 13. hétfő 1-4. óra, 40+15 perces tanítás
június 14-24. kedd-péntek Középszintű szóbeli érettségi vizsgák
június 14. kedd Bécsi kirándulás
június 14. kedd 1-4. óra, 40+15 perces tanítás
június 15. szerda DT-kirándulás
június 15. szerda Utolsó tanítási nap, 1-3. óra+osztályfőnöki, 40+15 perces tanítás

ny
ár

június 16-19. csütörtök-vasárnap Kiskórus tábor
június 20-25. hétfő-szombat Médiatábor
június 21. kedd 8:00 Évzáró, bizonyítványosztás
júl. 31-aug. 6. vasárnap-szombat Nagykórus tábor
augusztus 22-26. hétfő-péntek Gólyatábor
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Amit a buzogányok fénye nem világít meg

Interjú Fekete Andrea tanárnővel
– Mikor volt az első buzogánygyakorlat az 
iskolában?
– 1975-ben. Április 4-ére (akkor még hazánk 
felszabadulásának évfordulója) készült egy 
ünnepi kendőgyakorlat. Egy igazgatóhelyet-
tes – aki a Berzsenyiből jött át, ahol már rég-
óta ment a buzogánygyakorlat – felvetette, 
hogy ezt a kendőgyakorlatot lehetne világító 
buzogányokkal csinálni. Kati néni (akkor még 
Felhősi Istvánné, aztán Marosvölgyi Jánosné 
testnevelőtanár) elvállalta. Megcsinálták – ak-
kor még itt az udvaron – a buzogánygyakor-
latot, aztán kitalálták, hogy az amfiteátrumba 
vinnék az egész ballagást, fáklyákkal. Ezt Kati 
néni továbbfejlesztette az évek során. Idén az 
én, körülbelül 20 perces ballagási gyakorlatom 
négy része az alakzat, a futás, a gyakorlat és az 
integetés lett. 

– Hogyhogy csak lányok vesznek részt ben-
ne?
– Fiúk is csinálhatnák. Amikor Csernus tanár-
nő tanította be a gyakorlatot 2000 és 2008 kö-
zött, akkor az egyik évben beállt három fiú is. 
1979-ben Hajdu tanár úr tervezte és tanította 
be a buzogánygyakorlatot, mert Kati néni nem 
ért rá. Akkor egy évfolyamnyi fiú is részt vett 
benne. Szívesen látok én is fiúkat. Már többen 
mondták, hogy beállnak, de még sohasem jött 
senki levizsgázni a gyakorlatból.
– Mi alapján dől el a két szín és a zeneszá-
mok?
– Nálam fejben eldől. (nevet) Az alakzathoz 
választom a zenét – előszőr megvan a forma, 
és utána keresek zenét. A gyakorlatnál fordítva 
van, a zenéhez készítem a gyakorlatot. A futás-
hoz egy gyors, pörgős zene kell – mint az idén 
a Green Day: American Idiot –, hogy muszáj 
legyen futni rá. A két szín úgy jön, hogy elkez-
dem nézni az interneten, milyen poharakat le-
het kapni, és kitalálom, melyik kettő lenne jó 

egymással. Az idei piros-sárga ötlete egy foci-
meccsről származik. Az egyik csapat pirosban 
volt, a másik nagyon erős sárgában, és nagyon 
jól nézett ki ez a két szín egymás mellett. Én 
találtam ki, hogy két szín legyen, mert ott na-
gyobb a variációs lehetőség.

– Milyen egyéb érdekességek kapcsolód-
nak ehhez a hagyományhoz?
– Megírtam ennek a most már majdnem 50 
évnek a történetét. Nagyon remélem, hogy 
a jövő év folyamán megjelenik. 2017-ben úgy 
zuhogott az eső, hogy benyúltam a zsebembe 
egy zsebkendőért, és mintha a Balaton öm-
lött volna ki belőle. Nagyon-nagyon büszke 
voltam akkor is a lányokra. Nem volt kérdés, 
hogy csináljuk, vagy nem csináljuk, mentek és 
csinálták. A karanténgyakorlat is érdekes volt. 
95 ember megtanulta magától videóról, és 
jöttek, elvégezték. Idén három évfolyam volt, 
akik sosem buzogányoztak, akiket mind be 
kellett terelni, hogy egyszer próbálják ki, mert 
ez tényleg jó érzés. 
– Milyen érzés látni a munkája gyümölcsét?
– Elképesztő. Amikor először kimegyünk pró-
bálni az Amfiba, és ott van az a rengeteg em-
ber. Először gyalogolva megcsináljuk, aztán 
kicsit gyorsabban, utána zenére. Összeáll az 
egész. Eljön az első esti próba, amikor már 
nincs mit hozzátenni vagy javítani, mert már 
mindent tudnak. Az egész, amit a fejemben 
láttam, megjelenik előttem és megmozdul. 
Aztán a ballagás, amikor visítanak a ballagók, 
őrjöng a tömeg. Eufória. Az a kérdés, hogy ki 
fogja ezt továbbvinni… 2025-ben, az 50. buzo-
gánygyakorlatra nagyon szeretném összehívni 
az öregárpádos lányokat, akik valaha is buzo-
gányoztak, és nekik egy külön gyakorlatot csi-
nálni.

Picciano Alisia (12.b)



Fortocska (форточка) – ablakocska
Прощаемся с вами, búcsúzunk

2011 őszétől tanulhatnak újra orosz nyelvet is 
diákjaink az Árpádban (hosszú szünet után) má-
sodik idegen nyelvként, s nagy örömünkre min-
den ősszel útjára is indul egy csapat. Lienhardt 
Krisztina tanárnővel 2013-ban beindítottunk az 
Árpád Lapokban a Fortocska (Форточка), azaz 
Ablakocska elnevezésű rovatot, mellyel igye-
keztünk ablakot nyitni az orosz kultúra, az orosz 
nyelv, az országismeret felé. Sok diák írt rajtunk 
kívül ebbe a rovatba, de sajnos az utóbbi időben 
egyre kevesebb lelkesedéssel. Talán túlterheltek 
a tanulóink, s általában ugyanazok érdeklődnek 
sok minden iránt. De hát egy iskolaújságba még-
iscsak inkább nekik, s nem nekünk, tanároknak 
illene cikket írni. Emellett a szörnyű háborús 
helyzet sem a megfelelő időszak, amikor utazás-
ra, országjárásra buzdító cikkeket írjunk. Így te-
hát úgy döntöttünk Lienhardt tanárnővel, hogy 
elbúcsúzunk ettől a rovattól, illetve az újságtól. 
Egyben sok sikert kívánunk minden diáknak és 
Koncz Levente tanár úrnak a folytatáshoz!
S búcsúzom most kedves 12.-es csoportomtól 
is, akik négy éven át bearanyozták az életemet az 
oroszórákon. Minden iránt érdeklődő, nyitott, 
lelkes és jó humorú társasággal volt módom 
együtt dolgozni. A hagyományos tanórák mel-
lett jártunk közösen orosz étteremben, színház-

ban, sok dalt megtanultunk, OKTV-re is jelentke-
zett két diáklány, s most heten érettségiznek 
oroszból: négyen emelt, hárman középszinten. 
Nagyon büszke vagyok rájuk, sok sikert kívánok 
Nekik és minden oroszt (is) tanuló diáknak! Ни 
пуха, ни пера!

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
„Ahhoz, hogy az ember tizedikben tanítson, jól jönne egy óvodapedagógusi képzés is. Ezt 
persze nem miattatok mondom.” (Csányi Levente)
Tanár: „Mi az a kopja?” Diák:” Jó kérdés.” Tanár: „Köszönöm, igyekszem.” (Simon Péter)
„Ezt a függvényt viszont tudom ábrázolni, mert okos vagyok, nem csak szép.” (Számadó László)
„Gondoltam, bejátszom azt a képet, amelyen ott ülök a padban Mikszáthtal, de aztán visszafog-
tam magam, nehogy visszamaradjatok a fejlődésben.” (Molnárné Vámos Katalin)
„Itt van Kosztolányi! (rámutat a képre) Egyem a szívét, de szép!” (Kőváriné dr. Fülöp Katalin)
„Kérlek, azt az ollót ne forgasd! Csábító, de…” (Ecsedi Grácia)
„Lesz majd egy huncut kérdésem.” (Seres Dániel)
„Tanárként különösen figyelnem kell arra, hogy ne fogyasszak hagymás ételeket, főleg 
hétköznapokon.” (dr. Nánay Mihály)
(nem tud színházba menni az osztállyal) „Egy hülye tárgyalásra kell mennem, ahelyett, hogy ott 
élvezkednék.” (Kőváriné dr. Fülöp Katalin)
„Milyen ez a függvény? Olyan, mint egy matektanár. Szigorú, monoton, nő is.” (Meszlényiné 
Róka Ágnes)
 „Félretéve a komolyságot, és humorra fordítva a szót...” (Gärtner István)
„Ez a téma még most is aktuális a 22. században. Hoppá, ott még nem tartunk, kicsit előre sza-
ladtam. Nehéz dolog ez a halhatatlanság.” (Simon Péter)
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Viccek
Pelét megkérdezi egy újságíró:
– Ön szerint a 70-es évek brazil csapata legyőz-
né a mai argentin válogatottat?
– Igen.
– És mennyire?
– 1-0-ra.
– Csak 1-0-ra?
– Hát vegye figyelembe, hogy többen elmúl-
tunk már 75 évesek is...

– Tudod, mit mondott Mónika, amikor meg-
kértem a kezét?
– Nem.
– Honnan tudtad?

Igor: – Szasa! Itt van ez az üveg vodka, most a 
hátam mögé teszem, ha eltalálod, melyik ke-
zemben van, akkor megisszuk, ha nem, akkor 
összetörjük és leszokunk. Na?
Szasa: – Bal.
Igor: – Szasa... gondolkozz!

A rendőr felesége ikreket vár.
– Akarja tudni a születendő gyerekek nemét? 
– kérdezi a doki.
– Nem, nem, az legyen meglepetés. Csak azt 
mondja meg, hogy egyneműek lesznek-e.
– Nem.

Az öregember életbiztosítást akar kötni.
– Hány éves maga?
– 83.
– Az sok. Meg kell beszélnem a főnökkel, jöj-
jön vissza holnap.
– Nem lehet, apám holnap lesz 100 éves, őt 
ünnepeljük.
– Akkor holnapután.
– Az sem jó, nagyapám esküvője lesz aznap.
– Te jó ég, hány éves a nagyapja?
– 124.
– És még házasodni akar???
– Ő nem akarna, de a szülei nagyon erőltetik.

– Hölgyem, van már partnere a következő 
tánchoz?
– Nincs.
– Akkor vigyázna a sörömre, amíg visszajövök?

– Képzeld, az új barátnőmnek ikertestvére van!
– És hogyan tudod őket megkülönböztetni 
egymástól?
– Egyszerű: a fiúnak szakálla van.

Borbély a vendéghez:
– Hadd kérdezzem már meg, Ön vörös nyak-
kendőt viselt, amikor bejött?
– Nem.
– ... Hűha...

Nyelvi sarok
Immigration office.
– Sex?
– Three times a week.
– No, no, I mean male or female?
– Doesn’t matter.

Peter kommt aus der Schule. Es hat Zeug-
nisse gegeben.
„Hier ist mein Zeugnis”, sagt er zu seinem 
Vater, „und übrigens: Fernsehen macht mir 
sowieso keinen Spaß mehr.”

Pályázat
Pályázatot írunk ki az iskolaújság jelenleg 2. 
oldali vezércikkének megírására a következő 
tanévre. Pályázni lehet egy elképzelt vezércik-
kel, a cikk szokásos terjedelmében, akár fiktív 
eseményeket felhasználva. A cikk korábbi tar-

talmi és stíluselemeit meg lehet változtatni. 
A pályázatokat elektronikus formában várjuk 
június 24-ig az arpadlapok@gmail.com email-
címre.



Diák legyen a talpán
Búcsú (az) Árpádtól

Megannyi szépséghibája van az oktatásunknak. 
Annak ellenére, hogy ez az a terület, amelyik ta-
lán leginkább meghatározza a társadalom jólé-
tét, még mindig nem sikerült annyi 
figyelmet és energiát szentelni neki, 
amennyi járna.
Azonban van, ami mégis pozitív 
fordulatot vett, vagyis jobb most, 
mint egykor volt (már akinek). Ma 
a gyerekek számára már nagy-
részt egyértelmű, hogy 6-7 éves 
koruktól nem beállnak dolgozni, 
hanem iskolába járnak. Meg kell 
jegyezni, részben onnan származik 
a nyári szünet, hogy akkor folytak 
a legintenzívebb mezőgazdasági 
munkálatok, tehát a gyerekek adta 
munkaerő nélkülözhetetlen volt. A 
nádpálca eltűnt, legfeljebb nyáron 
a Balatonban fürödve találkozhatunk a kelleme-
sebb unokatestvérével. A diákok életkor szerint 
vannak osztályokra bontva. A szigor némileg csil-
lapodott, közvetlenebb a kapcsolat a tanárokkal, 
bár még mindig magázzuk-tegezzük egymást. 
Megritkultak a kizárólag lány-, illetve fiúiskolák. 
A lányoknak is megadatik a lehetőség, hogy 
ugyanazt tanulják, mint fiú diáktársaik. 

Sokféle tantárgyat tanulunk (bár ennek van némi 
hátulütője), mégis – mindent nem lehet. Hiányzik 
a megfelelő rendszerezés, vagy éppen a meg-
kötöttség az, ami gátat szab az oktatás kibon-
takozásának. Rengeteg lehetőség van utazásra, 
nyelvtanulásra, de ezek még mindig csak egy 
szűk réteget érintenek, ahogyan a fejlődés mér-

téke is nagyon más az egyes iskolákat öszszeha-
sonlítva – a tátongó szakadékok látványa nem 
éppen a maradéktalan sikert igazolja. 

Az Árpád – „elitgimnázium” lévén – a szakadék 
stabil végében fekszik. Megszámlálhatatlanul 
sok élménnyel kecsegtet. Rendelkezik azokkal 
a hagyományokkal, belső poénokkal és egyéb 
jellemzőkkel, amelyek egyedivé teszik. Az amfi-
teátrum a szomszédban, ahol az éves buzogány-
gyakorlat és nem mellesleg a ballagás zajlik. 
Az angliai utak, sítáborok és a barangolások az 

egykori magyar területeken (szebb 
időkben). A suliújság, és a minden-
féle diákkörök, klubok. Még sokáig 
lehetne sorolni. És nemcsak ezek az 
élmények, hanem azok az emberek 
is maradandóak, akikkel átéltük a 
legjobb pillanatokat.
Elkerülhetetlen a jövőbeli találko-
zás olyan emberekkel, akik egykor 
szerves (de legalábbis állandó) ré-
szét képezték életünknek. Mindegy, 
hogy itt találkozunk az ismerős he-
lyeken, vagy a világ másik végén pil-
lantjuk meg egymást az utcán. Lehet 
diáktárs vagy tanár. Lehet, hogy le-
állunk beszélgetni, lehet, hogy nem. 

Mindkét esetben összeköt egy vékonyka cérna 
vagy egy vastagabb fonal, ami a közös emlékek 
kisebb-nagyobb súlya alatt sem szakad el. A cér-
nák és fonalak hálózata megtartja a közösséget.
Diák legyen a talpán, aki mindezt megélte. Em-
ber legyen a talpán, aki majd tovább is viszi.

Picciano Alisia (12.b)
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Könyvajánló
My Year of Rest and Relaxation 

 (Mein Jahr der Ruhe und Entspannung)
Ottesa Moshfegh 2018-ban megjelent (magyar-
ra még le nem fordított) regényének főszerep-
lője és narrátora elhatározza, hogy egy éven 
keresztül aludni fog. Ennek a „hibernációnak” a 
célja, hogy tiszta lappal kezdjen, múlt, személyi-
ség és (reményei szerint) problémák nélkül. Ezért 
nem ismerjük meg a nevét sem. Az írónő szerint 
a neve rengeteget elmond valakiről, így hát en-
nek a megújulni vágyó nőnek nem adott.
A narrátor pénzügyi szempontból nagyon privi-
legizáltként nőtt fel, a regény ideje alatt pedig 
huszonpár évesen él egy manhattani lakásban. 
Nem dolgozik, tehát végtelen sok ideje lenne él-
vezni 2000-ben a világ egyik legjobb városát. Vé-
kony, szőke, szép – és ezt rendkívül sokszor han-
goztatja. Mégis mi baja lehet? Elég sok minden, 

ahogy ez a könyvből kiderül. Ezektől a problé-
máktól próbálja óvni magát az alvással, melyhez 
gyógyszereket a szörnyű pszichiátere, dr. Tuttle ír 
fel neki, miután azt hazudja, hogy inszomniás. A 
narrátor nem túl szimpatikus karakter, ám amikor 

megismertem gyermekko-
rát és humorát, egy kicsit 
mégis megkedveltem.
Ezt a regényt kifejezetten 
ajánlom azoknak, akiknek 
tetszett Az üvegbúra és/
vagy a Zabhegyező, avagy 
akik szeretik Mitski, vala-
mint Lana Del Rey zenéit.

Wavrik Julianna (8.a)
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Ifjú tehetségek

Gilicze Sári, (10.d) Az alkotópályázat egyik győztese
– Miért jelentkeztél az alkotópályázatra?
– Azért jelentkeztem a pályázatra, mert tetszett 
a pályázati kiírás, és jó kihívásnak éreztem, vala-
mint eszembe jutott, hogy milyen látványosan 
lehet kivitelezni ezt az érdekes témát.

– Mivel pályáztál?
– Egy lemeztektonikai makettel pályáztam, amin 
láthatóak a lemezek gyűrődései, vetődései, il-
letve a vulkanikus működés, valamint egy kis 3D 
nyomtatott Titanic is.
– Miért pont ezzel?
– Egyszer már csináltam hasonló témában 
makettet, de az még 7. osztályban volt. Most, 
hogy elég tapasztalatot gyűjtöttem, sokkal több 
technikát tudtam alkalmazni, és szebbet alkotni.

– Milyen érzéseid voltak, amikor nyertél?
– Nagyon boldog voltam, főleg a sok dicséret 
miatt, amit a tanároktól, a barátaimtól és a többi 
pályázótól kaptam. Nagyon jól estek Szili tanár-
nő és Nánay tanár úr kedves szavai.
– Tavaly pályáztál?
– Tavaly sajnos nem pályáztam. A covid miatt 
nem is igazán hallottam a pályázatról, valószínű-
leg elveszett a híre a sok Google Classroom ér-
tesítés között.
– Gondoltad, hogy nyerni fogsz?
– Őszintén szólva nem tudtam, hogy a többi ta-
nuló mivel pályázik, mennyien indulnak ebben a 
témában, de reménykedtem, hogy elég lesz ez 
a makett ahhoz, hogy elérjek valami eredményt, 
ha nem is feltétlenül az első helyet.
– Mennyi időbe telt a pályázatod kivitelezé-
se?
– Októberben, mikor kitették a pályázatot, el-
döntöttem, hogy ezt megcsinálom. A tervezés-
be körülbelül a határidő előtt egy héttel kezd-
tem bele, addig teljesen megfeledkeztem arról 
is, hogy egyáltalán létezik, teljesen el voltam 
havazva a sulis feladataimmal. Abban az egy 
hétben kiviteleztem az egészet az otthon talált 
alapanyagokból.

Noi
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Kórus tanévértékelő – extrákkal
A streaming platformok saját gyártású soro-
zataihoz idomulva annak az érdekes momen-
tumnak a belengetésével kell kezdenem, ami 
úgy az első évad háromnegyedénél zajlik csak 
le: vajon mit keresett a karvezető kórusszakmai 
okokból a Praktikerben?
A zene világnapján a második emelet egyéb-
ként kissé rideg tanulósarka megelevenedett. 
Míg e sorok egyik írója is odalopózhatott, és 
mennyei hangszálaival a mikrofont is kipró-
bálhatta, amelyért ezúton is szeretne elnézést 
kérni a 207-es teremben zajló tanóra megzava-
rásáért, a hiba tisztázása érdekében az érintett 
belső vizsgálatot indított. 
A szalagavató zenei szempontból egy megha-
tározó élménnyel indult. E sorok egyik írója a 
reggeli próba folyamán odaszaladt az üresen 
hagyott mikrofonhoz, és elkezdett beleéne-
kelni. A MoM Sport Uszoda és Sportközpont 
munkatársai helyett az egyik kísérőtanár leál-
lította az egyszemélyes flash mobot, de már 
késő volt. E sorok egyik írója azóta is arról a 
gyönyörű hangtechnikáról és az adrenalin-
löketről álmodik, gyengébb pillanataiban a 
Müpa nagyszínpadára képzeli magát, ahogy a 
rivaldafényben saját szerzeményeit leheli bele 
a mikrofonba. Este aztán fellépett a kórus a 
Bordó Sárkány együttest kísérve. Kiemelendő, 
hogy az egyik kórustag a könnyűzenei a capel-
la éneklés legkiválóbbjai közé lépett, egyelőre 
csak az éneklés közbeni mikrofonfogás és ha-
donászás stílusosságának tekintetében.
Folytatódott a Bordó Sárkánnyal az együttmű-
ködés Szentendrén a Barlang klubban, több 

kórustag kísérte őket koncertjükön, ahol kipró-
bálhattak egy olyan dolgot, ami iránt e sorok 
egyik írója már kisebb fétissel rendelkezik: a 
mikrofont. Szólózhatták a négyszólamú Tour-
diont a zenekar kíséretével, és fogadhatták a 
„kedves árpádosok”-nak szóló elismerést a 
zenekar rajongóitól. Nagyon örültünk, hogy 
a tantestületből Csorba tanárnő is velünk tar-
tott!
Az adventi gyertyagyújtás alatt is hasznát ve-
hettük annak a kórusban kifejlesztett képes-
ségnek, mellyel bármelyik dal éneklésében 
részt tudunk venni akkor is, ha most halljuk 
először.
Az Óbudai Társaskörben lezajlott ÓBIÖK-kon-
certünk utolsó dalához valami kürtszerűre volt 
szükség. Mit csinál ilyenkor egy leleményes 
karvezető? Bemegy a Praktikerbe, és elkezdi 
fújkálni a csöveket, hogy jól szólnak-e (állítása 
szerint a biztonsági őr furán nézett rá). Ebből 
lett a B-re hangolt lefolyócső, ami a méreg-
drága ausztrál népihangszert, a didgeridoot 
helyettesítette a csak fiúk által előadott Valhal-
lában!
A tavaszi kórustáborról szóló beszámolót egy 
fontos bejelentéssel kell kezdenünk. Táboraink 
kirobbanthatatlan sarokköve, a Negro cukorka 
új kiszereléssel jelentkezik. A sosem fárasztó 
próbák mellett rögtönzött lépcsőházkoncer-
teken üldözték birodalmi rohamosztagosok 
Harry Pottert a Jurassic Parkban.
A lettországi utat itt csak érintőlegesen említ-
hetjük, ezért megragadjuk az alkalmat, hogy 
promózzuk a rigai egy hétről szóló teljes cik-

ket. És mindenkit megnyugta-
tunk, hogy azt nem mi írtuk.
Finálénak egy örvendetes do-
logról számolhatnak be e so-
rok írói. A fóti jótékonysági 
kórustalálkozón vonószenekari 
kísérettel énekelhettük Händel 
Hallelujah-kórusát, melyben a 
Piarista Gimnázium férfikarával 
kiegészülve a basszus és a tenor 
megmutathatta a női szólamok-
nak, hogy milyen elnyomottan, 
létszámkisebbségben énekelni.

Írta: A Szólam Szerény Refer-
enciahangja (+1 fő, aki nem 

vállalja az álnevét)
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Nagy a baj a techiparban

(és ezt nem egy boomer mondja)
2002 áprilisában a Google egyik adatelemzője 
forradalmi felfedezést tett. Észrevette, hogy az 
USA keleti partján hirtelen egy csomó ember 
rákeresett, hogy mi volt egy 70-es évekbeli so-
rozat egyik szereplőjének leánykori neve. Egy 
órával később az Egyesült Államok középső 
államaiból érkeztek ugyanilyen keresések. Ki-
derült, hogy ez egy kérdés volt a Legyen ön 
is milliomos! aznapi adásában. A Google-nél 
rájöttek, hogy a keresési adatokban minták 
vannak, így az esetek nagy részében „meg-
jósolható”, hogy mire és mikor keresnek rá 
emberek. Tehát ha minél több adatunk van a 
felhasználók viselkedéséről, és ezt AI segítsé-
gével elemezzük, akkor 
azt a reklámot tudjuk 
elhelyezni, ami a user 
pillanatnyi legelemibb 
vágyait elégíti ki, a hir-
detők meg telibe talál-
hatják a célcsoportjukat. 
Több szilícium-völgyi cég 
arra állt rá, hogy a lehe-
tő legtovább kösse le 
a figyelmünket, ezáltal 
minél több reklámot tud 
becsempészni a hírfolya-
munkba. 
Az egyik legkézenfekvőbb probléma az ada-
tokkal való visszaélés. A működési modellből 
kiindulva logikus, hogy a techcégek minden 
lehetséges adatot összegyűjtenek a felhasz-
nálóikról (milyen posztot nézünk és hány má-
sodpercig). Egy telefonszolgáltató rengeteg 
érzékeny adatot birtokol az ügyfeleiről, de a 
törvények szigorúan szabályozzák, hogy eze-
ket hogyan kezelheti. Ez a közösségi oldalak 
esetében nincs így.

Sokan azt mondják, hogy „nincs titkolni valóm, 
mi a baj azzal, ha kikerülnek az adataim?” Egy-
részt, ha minél több adattal megetetünk egy 

mesterséges intelligenciát, az annál hatéko-
nyabban személyre tudja szabni a reklámot, 
hogy egy idő után már a szabad akaratunk is 
veszélybe kerülhet. Másrészt a személyre sza-
bott targetálásokkal nagyon könnyen lehet a 
társadalmat destabilizálni. Gondolatkísérlet-
ként képzeljünk el egy leegyszerűsített musz-
limellenes kampányt. Ha te mondjuk sertéste-
nyésztő vagy, akkor te azt a reklámot kapod, 
hogy be akarják tiltani a muszlimok a disznó-
hús-fogyasztást, ha pedig baráti viszonyban 
vagy az alkohollal, akkor meg azzal kampá-
nyolnak. Az online politikai hirdetések ezen az 
elven működnek.

Természetesen az etikátlan appoknál tudják, 
hogy a felhasználó véleménybuborékban tar-
tása vezet el a legtöbb hírfolyamba beszúrha-
tó reklámig. Gondolatkísérletként képzeljünk 
el egy olyan Wikipédiát, ami úgy akar minket 
lekötni, hogy személyre szabja a szócikkek 
definícióit. 
A Szilícium-völgy magas beosztású sze-
replői közül sokan tanultak a Stanfordon a 
meggyőzés pszichológiájáról. Például kitalál-
ták, hogy több forgalmat tudnak generálni, 
ha egy végtelen feedet kínálnak, amire egy 
egyszerű mozdulattal mindig ráfrissíthetünk. A 
görgetés elvét a Las Vegas-i nyerőgépek nyo-
mán találták ki. Gyakran rengeteg pénzt bele-
dobunk, mert mindig nyerünk picit, de sosem 
annyira, hogy „jóllakjunk.”
Én nem vagyok technológiaellenes, de azt 
gondolom, hogy a közösségi oldalak káros ré-
szét törvényileg szabályozni kell.

Boér Zoltán (12.c)  
(részlet egy etika házidolgozatból)
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Emlékek az elmúlt hat évünkből...
Néha még most is emlegetem, amikor 2016 au-
gusztusában a Keleti pályaudvar parkolójában 
csendben, az ablakra tapadva ültem anyukám 
mellett az autóban. Még negyedórával a gyüle-
kezési idő előtt voltunk, de nekem minden mel-
lettünk elhaladó embert meg kellett néznem, 
hátha felbukkan valaki, aki ismerősnek tűnik a 
gólyanapról. 

Mind kicsik voltunk még, 12-13 évesen a gimis 
életbe való becsöppenés akkora izgatottsággal 
járt, hogy alig mertem odamen-
ni a gyülekező osztályomhoz, 
pedig egész nyáron erről a 
napról beszéltem otthon. Ak-
kor még nem is tudtam, hogy 
a gólyatábori színdarabok és a 
velük járó bakik, a hajnali sport, 
az osztálytánc, a vetélkedőkön a 
„hétcévécé” jelige önfeledt kia-
bálása, a rádiós kívánságműsor, 
a hastánc, a hiphopos sörtánc, 
az ír sztepp vagy a Daddy-re való 
táncolás mind olyan emlékek 
lesznek, amikre hat év múlva is 
boldogan gondolunk majd visz-
sza. És ez még csak a legeleje volt...
A kezdeti döbbenetet, hogy az iskola itt haj-
nali fél nyolckor kezdődik, hamar felváltotta a 
gólyaprogramok iránti izgalom. A gólyabálun-
kat még a nagyelőadóban tarthattuk, a Gom-
bárunk győztese hatalmas vetélkedés után a Pa-
lacsintás király című darabot bemutató A osztály 
lett, azóta pedig a mi osztályunk csalódottságát 
is megszépítették az évek. A lányok első buzogá-
nyos fellépése talán a legkülönlegesebb volt az 
összes közül, hiszen még sötétedés előtt elkez-
dett szakadni az eső. Így a hajunkból és ruhánk-
ból csöpögő vízen keresztül nevetve és énekelve 
buzogányoztunk, a következő hétre pedig a csa-

pat fele megbetegedett. Emlékszem, aznap arra 
gondoltam, hogy elképzelni sem tudom, hogy 
egyszer majd belépjünk a 2020-as évekbe, és én 
is elballagjak, ahogyan az akkor olyan nagynak 
tűnő lányok és fiúk.
Az első évünkben sokan még órák után is gyak-
ran az iskolában maradtunk, a lépcsőházakat 
jártuk, még sátrat is építettünk. Ez a lelkese-
dés a felelősség és a teendők gyarapodásá-
val ugyan megváltozott, mégis mindig történt 
valami az osztályban. Az évek során, ahogyan 
egyre jobban megismertük egymást, úgy az év-
folyamtársainkkal is egyre több időt töltöttünk. 
A hatévfolyamos osztályok számára különösen 
nagy izgalom volt, amikor megjöttek a dések, 
lelkesen szurkoltunk nekik a Hair című zseniális 
Gombár-előadásukon. A délvidéki utazás, a DT-
sek számára a DT-táborok, a bécsi kirándulások, 
a Szili-túrák vagy a kóruskirándulások mind egy 
osztályokon túlmutató, sokkal nagyobb közössé-
get építettek. 

Az évvégi izgalmak és a nyár közeledte minden 
év megkoronázása volt. Ekkor már többször 
ülhettünk ki az Amfiba, nagy szorgalommal ké-
szíthettük a gólyatáboros pályázatokat, amivel 
csopveznek vagy újságosnak jelentkeztünk, 
a nyári kórustáborokban addig énekeltünk a 
melegben, míg össze nem gyűlt elég pénz a 
strandjegyre. Az osztálykirándulásaink sosem 
úgy sültek el, ahogy terveztük, az osztályunk – 
egy sikertelen hajnali túzokles és egy biciklitúra 
után, ahol minden program elcsúszott, kivéve a 
templomlátogatást – a többi osztályt irigyelte, 
hiszen ők eső esetén egész nap bent kártyázhat-
tak, vagy éppen kalandparkban múlatták az időt. 
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Akárhogy is, minden meglepetés és akadály el-
lenére mi egyszer még egy filmet is forgattunk az 
osztálykirándulás keretén belül, és visszatekintve 
azért a templom- és múzeumlátogatások sem 
voltak olyan unalmasak...

És ennyi mozgalmas év után, amikor jöttek-men-
tek a szaktanárok, a termeink évről évre alakultak 
át, tanultunk Zoomon, Skype-on és Discordon 
is, és az iskolánkban elkezdődtek azok az átala-
kítások, amelyeknek még hetedikes korunkban 
hallottuk először a hírét, elérkeztünk az utolsó, 
legstresszesebb, legrohanósabb, de legszebb 
árpádos évünkhöz is.

A szalagavatóra való párválasztás volt az első iz-
galom, amikor már muszáj volt, hogy felfogjuk, 
hogy végzősök lettünk, és ez itt mindenből az 
utolsó. Aztán ruhát kölcsönöztünk, táncokat ta-
nultunk, és hálát adtunk mindennek és minden-
kinek, hogy mi megtarthattuk a szalagavatónkat. 
Szokatlan és izgalmas bál volt ez meglepetés-
koncerttel, tanártánccal, The Greatest Show-
mannel, néptánccal, Janus Pannonius-idézettel 
és bajor Grease-es tésztával, elmaradt party-
buszokkal és sok-sok örömmel. Azután kinek 
januárban, kinek április utolsó hetében, de el-
kezdődött az érettségire való készülés, amikor a 
társasági életünk és a fáradtságunk sosem látott 
mély- és tetőpontokra hágtak.

A nyomás egyre csak fokozódott, amikor az 
első megmérettetések előtti hét végén egy 
jó hangulatú bolondballagás után végül el-
ballagtunk. Az első negyedórában – amikor 
az osztályok egymás elől torlaszolták el az utat, 

és sosem jutott eszünkbe, 
hogy egy dal után melyik 
másikat énekeljük, és ha 
két osztályunk elment 
egymás mellett, akarat-
lanul is átvettük, amit a 
másik énekelt – a komikus 
káoszban az események 
szentimentális tartalma el 
sem jutott hozzánk. Aztán 
egy-egy számunkra fon-
tosabb tanuló vagy tanár 
a kezünkbe csúsztatott 
egy szál virágot, majd ki-

értünk a családunk és barátaink gyűrűjébe, és 
lufiktól, virágoktól, fáklyáktól és a könnyeinktől 
alig látva vonultunk az amfiteátrumba.
A díjak kiosztásakor büszkén tapsoltuk meg min-
den társunkat, közben pedig halkan emésztget-
tük, hogy eljött a vége. A buzogánygyakorlattól 
minden évben elérzékenyülök, hiszen mindig 
gyönyörű, de ezzel az érzéssel sosem társult 
még a tudat, hogy ez most valóban nekünk, és 
csak nekünk szól. A tűzijáték helyett csillagszó-
rókkal szaladtunk a küzdőtérre, és körben állva, 
egy nagy közösségként, a Mi vagyunk a grund-ot 
énekelve, igazi Pál utcai fiúknak érezve magun-
kat búcsúztattuk egymást és a gimis éveinket.
Számomra ezt jelentette hat éven keresztül ár-
pádosnak lenni. A rengeteg élményt mindenki 
másképp éli meg, de az utolsó napunkon, 2022-
ben a ballagásunk végén mégis százhúszan egy 
emberként kiabáltuk, hogy „Álljunk bele, ha 
kell”. Ezt kívánom tehát mindenkinek, akit meg-
ismerhettem a hat év alatt. Bár most elengedik a 
kezünket, és hátrahagyjuk a biztonságot nyújtó 
iskolánkat, legyünk bátrak az életben, és sose 
adjuk fel, hiszen úgyis mindig lesz valahogy. Ké-
sőbb pedig majd járjunk vissza, találkozzunk és 
emlékezzünk. Ti pedig, kedves árpádosok, ma-
radjatok jókedvűek, tartsátok fenn az iskolánk jó 
hírét, és fogadjátok meg Nánay tanár úr randizós 
tanácsait, ne higgyetek Szili tanárnőnek, amikor 
azt mondja, játszani fogtok, mindig segítsetek 
István bának az udvaron, villogjon a szemetek 
előtt a Vámos-hármas, és védjétek a Grundoto-
kat!

Fiar Mitra (12.c)



 

   Árpád Galéria

 

Angyalszárny projekt
Colette Miller Youtube-on is megnézhető TED-előadásában elárulta, hogy 
Los Angeles utcáit járva feltűnt neki, mennyire sok az üres, elha-
nyagolt falfelület a városban annak ellenére, hogy sok street art 
művész tevékenykedik a városban. 
Így jutott eszébe, hogy az angyalok városában angyalszárnyat 
fessen egy üres felületre. Maga sem gondolta, hogy az alkotás 
világhódító útra indul: az első szárnyakkal rengetegen fotóz-
kodtak le, és osztották meg a képeket a közösségi médiában. A 
projekt közben saját weboldalt is kapott, ahol a szárnyak élete 
követhető.
Miller szerint ez az interaktív street art projekt arra hi-
vatott, hogy emlékeztesse az embereket, ezen a Föl-
dön mi magunk vagyunk az angyalok. A projektben 
szinte minden diákunk részt vett (7-10. évfolyam), és 
csodás egyedi tollakat készített. A szárnyak összeál-
lításában Csikai Anna, Pirkó Szonja és Asztalos Mei 
Zsófia segített, köszönet érte!

Svarczné Micheller Erzsébet

Imre Boglárka (10.a)

Imre Boróka (8.c)

Süle Katalin (9.d)

Zámbó Zita (8.a)

Tóvári Janka (7.a)

Szép Boldizsár (9.b)

Horváth Zsófia (9.a)

Kis Márton (10.b)


