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Az utóbbi hónapokban megfogyatkoztak a jó re-
gények számomra. Nem kellett sokat tűnődnöm 
rajta, mi az oka e hirtelen szünetnek, melyet 
az olvasásban tartok: a történetek antipatikus 
fő-, illetve mellékszereplői, akik rendszeresen 
elveszik a kedvem az olvasástól. Ez a jelenség 
akkor következik be leggyakrabban, amikor egy 
sablonos személyiséggel találkozom az adott 
regényben. Ezek a sablonok viszonylag könnyen 
felismerhetők.
A régi korok regényeire leginkább jellemző ka-
raktertípusok a szilárd jellemű, erkölcsös, lova-
gias férfiak, valamint a szép, fiatal, de kissé naiv 
leányzók, kik a történetek közepén vagy vége 
felé mindig rátalálnak a szerelemre, és ha az író 
kegyes hozzájuk, talán nem öli meg egyikőjüket 
sem idejekorán, hanem megadatik nekik egy bol-
dog és hosszú élet.
A kortárs regények esetében már sokkal szé-
lesebb skálán helyezkednek el a különféle sze-
mélyiségű karakterek: vannak olyanok, akik az 
évtizedekkel és -századokkal korábban megírt 
művek szereplőihez hasonlítanak, és vannak a 
könnyed, tiniknek szóló ponyvaregények csábí-
tó és titokzatos rosszfiúi és kacér, kihívó lányai. 
Valamint végül, de nem utolsósorban a felnőt-
teknek szóló nyomott hangulatú regények rossz 
anyái, megfáradt, depressziós irodai dolgozói, 
alkoholista férjei és szétcsúszott, drogfüggő 
fiataljai is helyet kapnak a fent említett színes 
irodalmi skálán. 
Hogy a régen és ma íródott, felnőtteknek és 
gyerekeknek szóló, különböző témájú regények 
karaktereiben szerintem mégis mi a közös? Az, 
hogy mind olyanok, amilyenekké válni akarunk, 
akiknek a történetét magunkénak szeretnénk 
tudni, és nem pedig olyanok, mint amilyenek mi 
vagyunk. Az írók bizonyára azt a hatást szeretnék 
ezzel kiváltani, hogy mi, olvasók egy tökéletlenül 

tökéletes mesebeli karakterrel azonosulhassunk 
olvasás közben. Ám nálam nem érik el a várt 
hatást: én csak az ellenszenvet érzem ezen ka-
rakterek iránt, valamint a csalódást, ugyanis én 
nem azonosulni szeretnék velük, hanem olvasás 
közben vizuálisan elképzelni a történetet, amire 
viszont csak úgy vagyok képes, ha legalább annyi 
valóságos elemet csempésznek még az akár tel-
jes mértékben fiktív történetbe is, hogy a fősze-
replője emberi és egyedi.
A regényírók gyakran arról is megfeledkez-
nek, hogy a főszereplőjük neve nem egyenlő a 
személyiségükkel, és úgy általában az egész 
lényükkel. Ez természetesen a cselekményre is 
kihat, ugyanis kifejezetten gyakori a történetbeli 
ellentmondás: az író a történet elején közli a fő-
hős nevét és legfontosabb tulajdonságait, majd a 
történések előrehaladtával megfeledkezik erről, 
mert nem tulajdonít nekik nagy jelentőséget. Így 
lett az Alkonyat ,,érzékeny” és ,,zárkózott” hős-
nőjének, Bellának pillanatok alatt rengeteg ba-
rátnője és hódolója, vagy éppen a Tükörjáró-so-
rozat főszereplőjének, a ,,szótlan”, ,,gyenge” és 
,,bizonytalan” Ophélie-nek rengeteg ötlete és 
mondanivalója. Továbbá az írók sokszor megfe-
ledkeznek a kisebb részletekről karaktereik sze-
mélyiségét illetően: egyiknek sincs se hobbija, 
se háttértörténete (azon az elcsépelt, tipikus for-
dulaton kívül, hogy pár évvel korábban elhunyt 
egy családtagja), nincsenek olyan jellemző sze-
mélyiségjegyei, amelyek jelentenének bármit is 
a történet alakulása szempontjából.
Szerencsére lehet azért találni egy-egy olyan 
regényt is, amelynek története kissé más meder-
ben folyik, mint a többi, és a szereplőik rendkívül 
karakteresek. Ajánlom az olvasók figyelmébe 
Anne Frank naplóját, Kosztolányi Dezső Pacsirta, 
vagy Janne Teller Semmi című regényét.

Bársony Kamilla (8.a)

Ellenszenves karakterek

Az Óbudai Árpád Gimnázium iskolaújságja, XVIII. évfolyam, 2. szám. Megjelenik: tanévente hét-
szer. Email: arpadlapok@gmail.com. Tördelés: Varga Csilla (9.b). Felelős tanár: Koncz Levente. 

Nyomdai kivitelezés: Xilon Kft. Felelős vezető: Mórotz Kálmán. 
A címlapon: Határtalanul 2022. Fotó: Balding Emma (9.a).

11
2022

3

Vezércikk



Kürtösi Balázs tanár úr
– Hogyan került az Árpádba?
– 2007-ben már tíz éve tanítottam Makón. Ek-
kor döntöttem úgy, hogy Budapestre költözöm. 
Egy apróhirdetési újság internetes platformján 
találtam egy hirdetést, hogy budapesti iskola 
informatika-bármely szakos tanárt keres. Első-
re még az sem derült ki, hogy melyik iskoláról 
is van szó. Néhány üzenetváltás után tudtam 
csak meg, hogy ez az Árpád Gimnázium. Őszin-
te leszek, én annyira vidéki ember voltam, hogy 
semmi információval nem rendelkeztem erről 
az iskoláról. Egy tavaszi munkanap-áthelyezé-
ses szombaton el tudtam jönni egy próbataní-
tásra, bizonyára meggyőző lehettem az akkori 
iskolavezetésnek, mert szeptemberben már itt 
kezdtem a tanévet. Egy nagyon befogadó tanári 
közösségre találtam itt. Pár évvel később egy 
másik, hasonlóan jó hírű gimnázium igazgatója 
keresett, hogy nem lenne-e kedvem átmenni 
hozzájuk, de nem láttam semmi indokát annak, 
hogy elhagyjam az Árpádot.
– Miért választotta a tanári pályát?
– Jó tanuló voltam általános iskolában és gim-
náziumban is. Akkoriban aki jó tanuló volt, az 
vagy orvosnak ment, vagy jogásznak, vagy 
mérnöknek. A jog nem érdekelt, békát a kö-
zelemben sem bírok elviselni, nemhogy bon-
coljam a kis testét, mérnökképzés pedig nem 
volt Szegeden, viszont nem szerettem volna túl 
messzire menni a családi háztól. Így kerültem 
végül tanárszakra. Az egyetem elvégzése után 
teljesen egyértelmű volt, hogy tanítani fogok, 
más irány fel se merült.
– Milyen szakos tanár, és miért?
– Eredetileg kémia-fizika szakon végeztem. 
Kémiából középiskolában sokat versenyeztem, 
az hozta meg a kedvemet hozzá. A fizika pedig 
gimnáziumi fizikatanárom, volt osztályfőnököm 
hatására lett kedvencem. Amikor az egyetem 
után elkezdtem dolgozni, akkor Makón egy 
nagy informatikai fejlesztés volt a város is-
koláiban, hirtelen sok informatikatanárra volt 
szükség, ezért engem is beiskoláztak, így let-
tem háromszakos.

– Ha szuperereje lenne, mi lenne az, és 
miért?
– Én békítő szupererőt szeretnék. Konfliktus-
kerülő ember vagyok, és nagyon rosszul érzem 
magam, ha a környezetemben konfliktus van. 
Annyira jó lenne, ha egy varázsütésre minden-
ki megértené és elfogadná a másik helyzetét, 
indítékait, érzelmeit. Jó lenne békében élni 
egymás mellett, s ez ugyanúgy vonatkozhat a 
családi, munkahelyi vagy egyéb mikrokörnye-
zetünkre, mint országos vagy globális világunk-
ra. Na, ez majdnem olyanra sikerült, mint egy 
beszéd a szépségkirálynő-választáson...
– Mit szeret csinálni a szabadidejében?
– Sokan tudják már rólam, hogy a sütés-fő-
zés számomra a kikapcsolódás egyik formája. 
Szeretem, ahogy az egyszerű összetevőkből 
egyszer csak összeáll valami igazi különleges-
ség az ízlelőbimbók számára. Nagyon szeretek 
kelt tésztával dolgozni, az valami csoda, amit 
az élesztő csinál a tésztával, szó szerint életre 
kelti.
Szeretek olvasni, bár mostanában kevesebb 
időm marad rá, mint amennyit szeretnék ezzel 
tölteni. Egyik nagy kedvencem Stephen King. 
Pár éve megkaptam ajándékba az addig ma-
gyarul megjelent összes könyvét, egy külön 
könyvszekrényt is csináltatnom kellett nekik.
Én sem tudok ellenállni a sorozatnézésnek. Az 
utóbbi években nagyon színvonalas sorozatok 
készülnek, csak az a baj, hogy egy élet nem 
elég ezeknek a megnézésére.
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Nagyon szeretek színházba járni. Sajnos a 
járványidőszakban erre kevés lehetőség volt, 
most szoktatom magam vissza, de még nem 
olyan gyakran járok, mint előtte.
Szeretek barátokkal, ismerősökkel összejönni, 
közösen enni, inni, beszélgetni.
Szeretnék sokkal többet utazni, mint amennyi 
mostanában összejön. A korábbi években több-
ször eljutottam Svájcba, csodálatos természeti 
és infrastrukturális adottságokkal rendelkező 
ország, rengeteg helyre eljutottam a svájci pon-
tossággal járó vasúttal, de annyi látnivaló van 
abban a fél magyarországnyi országban, hogy 
még szívesen visszamennék. 
– Melyik a kedvenc filmje, és miért?
– Sok kedvenc filmem van más-más okból, ne-
héz egyet kiemelni. De ha már szóba került az, 
hogy rajongok Stephen Kingért, akkor legyen 
az ő egyik regényének a filmváltozata. King 
könyveiből nem olyan könnyű jó filmet csinálni 
annak ellenére, hogy filmszerűen ír, sok csapni-
való adaptáció született az írásaiból. De ami jó 
lett, az nagyon jó. Az IMDb TOP 100-as listáján 
A remény rabjai áll az első helyen, amit King 
írt, de nekem mégse ez a legnagyobb kedven-
cem, hanem a Halálsoron. Minden tökéletes 
benne: a történet, a színészek, a zene, Csen-
gettyű úr… Bevallom, száraz szemmel nem 
tudom végignézni.
Aktuális sorozatok közül pedig mi lehet más, 
mint a Stranger Things. Én a 80-as években vol-
tam kb. olyan korú, mint a sorozatban szereplő 
gyerekek. Az alkotóknak a legapróbb részletig 
sikerült visszaadni azt a világot, és az egész 
olyan, mint egy Stephen King regény.
– Van háziállata? Ha nem, mit szeretett 
volna mindig?
– Falun gyerekként rengeteg állat vett körül, 
volt ott kutya, macska, ló, birka, disznó, nyúl, 
kacsa, liba, galamb. Szerintem megkaptam egy 
egész életre a dózist belőlük. Volt korábban 
vidéken a szüleimnél néhány rottweiler, imád-
tam őket. Mivel nem vagyok sokat otthon, így 
a budapesti lakótelepi lakásomban nem tartok 
állatot. Ha nem tudsz kellő időt és gondosko-
dást fordítani rá, akkor nem szabad háziállatot 

tartani.
– Tinédzser korában melyik volt a 
kedvenc zenekara?
– Sosem voltam egy bizonyos zenekarért rajon-
gó ember. Tinédzser koromban az elektronikus 
zene élte fénykorát, aminek volt populárisabb 
része, azt is hallgattam, de az igazi nagy ked-
vencek Jean-Michel Jarre és Vangelis voltak. 
Jean-Michel Jarre fantasztikus fényshow-val 
kísért koncerteket csinált, amiket sokáig csak 
kopott videószalagról tudtunk akkoriban meg-
nézni. 1993-ban a Népstadionban volt az első 
magyarországi koncertje, vidéki gyerekként ez 
volt életem első stadionkoncert-élménye. Ha a 
magyar zenekarokat nézzük, akkor a Napole-
on Boulevard volt az egyik kedvencem. Később, 
amikor már gondolkodásban megértem rá, az 
LGT is bekerült a sokat hallgatott zenekarok 
közé.
– Ha egy lakatlan szigeten kötne ki, mi 
az a három tárgy, amit magával vinne?
– Az ágymatracomat biztosan. Ahogy idősö-
döm, egyre fontosabbnak érzem a kényelmes, 
nyugodt alvást. Egy jó bicska vagy kés is hasz-
nos lenne, élelemszerzéshez elengedhetetlen, 
de ha nagyon unatkoznék, akkor használhat-
nám fafaragásra is. Azt mondjuk nem tudom, 
hogy egy lakatlan szigeten kinek lehetne elad-
ni a faragványaimat, ha egyáltalán lenne rájuk 
érdeklődés. Valamint egy tűzszerszámot is vin-
nék, hogy tudjam hőkezelni a késsel megszer-
zett élelmet, nehogy megülje a gyomromat, és 
ne tudjak jól aludni az ágymartacomon.
– Hol látja magát 10 év múlva?
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Aranyköpések

– Valahogy nincsenek jó érzéseim azok-
kal a folyamatokkal kapcsolatban, amik 

jelenleg a világban zajlanak. Félek, hogy zűr-
zavaros, kiszámíthatatlan időszak előtt állunk. 
Nem tudom azt mondani, hogy 10 év múlva 
pocakosabban, kicsit őszebb szakállal, jobban 
megkopaszodva, de az Árpád Gimnáziumban 
fogom oktatni a diákokat. Pedig jó lenne. Majd 
meglátjuk...
– Ha csak egy ételt ehetne egész életé-
ben, mi lenne az?
– Rakott kelkáposzta. Nagyon szeretem enni, 
de nem szoktam csinálni, mert irtó macerás 
minden hozzávalót külön megfőzögetni, a mo-
sogatásról már nem is beszélve. Általános is-
kolás koromban a konyhásnénik is tudták ezt 
rólam, én mindig kaptam rakott kelből repetát, 
pedig abból nem nagyon volt.

– Ha lenne egy klónja, hogyan tudatná a 
diákjaival, hogy Ön az igazi?
– Van egy egyedi azonosító jelem, ami nem 
genetikus, tehát a klónomon nincs rajta. Szüle-
tésem nem volt komplikációmentes, volt némi 
kapkodás, és az orvos véletlenül belevágott a 
fejembe, így rögtön az induláskor kaptam egy 
életre szóló heget hátul a fejem búbjára.

Ollár Noémi (10.a), 
Pázmándi Renáta (8.b)

„A magyartanárod vagyok, nem a terapeutád!” (Csányi Levente)
„Ezek a ronda árpádosok, mire én odaérek, már mindig a szikla tetején vannak.” 
(Sziliné Dienes Irén)
(pótdolgozat írásakor) „A dolgozatírók még ne világosodjanak fel, nekik még szakadjon csak 
három részre Magyarország.” (Szalay Katalin)
„Menj le Hajni nénihez, ad neked olyan maszkot, hogy besírsz.” (Tarlós Péter)
„Hát hangosan visítva röhögtem a négyes-hatoson.” (Molnárné Vámos Katalin)
„Nyomta neki a gázt, mint süket a csengőt.” (Gärtner István)
„Igen, az a József  Attila! Akit a színházról neveztek el.” (Simon Péter)
„Szóval buktassuk meg a birodalmat, jó?” (Seres Dániel)
„If  you don’t do what the teacher asks, you die.” (dr. Széllné Hajdú Indira)
„Ahogy a Top Shop-os emberke mondja: Ez még mind semmi.” (Ecsedi Grácia)
„Chocolate helps to explain everything.” (Belley Kinga)
(poloska az osztályban) „A 10.c-ben megcsináltam, hogy amikor előkerült egy poloska, rápöccin-
tettem egy lányra itt előttem, aki mindig elkésik az óráról.” (dr. Nánay Mihály)
„Jaj, Istenem, ki tanított titeket?” (Meszlényiné Róka Ágnes)
„A lánynak az érzéseivel kell törődni. Vagy úgy kell tenni!” (Kőváriné dr. Fülöp Katalin)
„A buborékfólia egy zseniális találmány, a gyereket le lehet vele foglalni egy fél órára... felnőttet 
egy órára is.” (Csányi Levente)
„És a Heineken sörgyár... szerintem a férjem eltöltene itt egy hetet.” (Sziliné Dienes Irén)
„Ugye, hova vonuljak ki a törvények elől, ha már a Hajógyári-sziget is tele van?” 
(Szalay Katalin)
„Maga szokott úgy felkelni, hogy most szeretnék spórákat csinálni?” (Tarlós Péter)
„Néha megengedem magamnak az iróniát, mert az a védjegyem.” (Molnárné Vámos Katalin)

Küldjetek sok-sok aranyköpést, ebből él ez a rovat!
Jöhetnek az első emeleti postaládánkba vagy az arpadlapok@gmail.com címre.
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november 7-11. hétfő-péntek A pribrami cseh diákok látogatása
november 11. péntek 14:30 Bolyai anyanyelvi csapatverseny (7-8. évf.) 
november 12. szombat Természetjáró kirándulás
november 12. szombat Kórus főpróba
november 12. szombat Öveges matematika-fizika emlékverseny, Tata (9-10. évf.)
november 14. hétfő 16:00 Fogadóóra (reál)
november 14. hétfő 16:00 Felvételi tájékoztató (online)
november 14. hétfő Az alkotópályázat meghirdetése
november 14. hétfő 14:00 Német nyelv OKTV 1. forduló
november 15. kedd 13:30 Bolyai anyanyelvi csapatverseny (9-12. évf.) 
november 15. kedd 14:00 Matematika (nem spec) OKTV 1. forduló
november 16. szerda Arany János irodalmi verseny
november 16. szerda 14:00 Magyar irodalom OKTV 1. forduló
november 17. csütörtök 14:00 Biológia OKTV 1. forduló
november 19. szombat Kodály Zoltán kórusverseny
november 18. péntek 7:30 Szalagavató főpróba
november 18. péntek 18:00 Szalagavató
november 21-25. hétfő-péntek Őszi középszintű szóbeli érettségi vizsgák
november 21. hétfő 14:00 Kémia OKTV 1. forduló
november 21. hétfő 14:30 Zrínyi Ilona matematikaverseny 1. forduló
november 22. kedd 14:00 Magyar nyelv OKTV 1. forduló
november 23. szerda 14:00 Informatika (alkalmazási ismeretek) OKTV 1. forduló
november 24. csütörtök 14:00 Angol nyelv OKTV 1. forduló
november 25. péntek Amfiteátrum kupa
november 26. szombat Társasjátékverseny
november 28. hétfő 3. szünet Adventi gyertyagyújtás
november 28. hétfő 14:30 Angol háziverseny (2. forduló)
november 28. hétfő 14:00 Dráma OKTV 1. forduló
november 29. kedd 14:00 Francia nyelv OKTV 1. forduló
november 29. kedd 14:00 Varga Tamás matematikaverseny (7-8. évf.) 1. forduló
november 30. szerda 14:00 Spanyol nyelv OKTV 1. forduló
december 1-16. csütörtök-péntek Jótékonysági csokigyűjtés és cipősdobozos ajándékgyűjtés a Jövőbarát Egyesület javára
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december 1-21. csütörtök-szerda Könyvbörze
december 2. péntek Gimnáziumi írásbeli felvételi jelentkezési határidő
december 2. péntek 7. óra Továbbtanulási kerekasztal
december 2. péntek 16:00 Mikulás-est
december 3. szombat Természetjáró kirándulás
december 5. hétfő 3. szünet Adventi gyertyagyújtás
december 5. hétfő 14:30 Angol szavalóverseny (7-8. osztály)
december 5. hétfő 14:00 Művészettörténet OKTV 1. forduló
december 5. hétfő 16:00 Tájékoztató a továbbtanulásról és az érettségiről (online)
december 6. kedd 14:00 Matematika (specmat) OKTV 1. forduló
december 6. kedd DT-Mikulás
december 7. szerda 9:00 Amerikai színház – Oliver Twist (7-11. évf. A osztályok, 9-12. évf. D osztály angolosok)
december 7. szerda 14:00 Nemes Tihamér országos alkalmazói verseny  (7-8. évf.) iskolai forduló
december 8. csütörtök 14:00 Orosz nyelv OKTV 1. forduló
december 8. csütörtök 14:00 Nemes Tihamér országos alkalmazói verseny (9-10. évf.) iskolai forduló
december 9. péntek 14:30 Sinkovits Imre vers- és prózamondó verseny
december 12. hétfő 3. szünet Adventi gyertyagyújtás
december 14. szerda DT-karácsony
december 14. szerda Kapcsolda (Veres Péter Gimnázium)
december 15. csütörtök 14:00 Arany Dániel matematikaverseny (9-10. évf.) (nem spec) 1. forduló
december 15. csütörtök Karácsonyi koncert (Szt. Péter-Pál templom)
december 16. péntek Fotópályázat meghirdetése
december 19. hétfő 3. szünet Adventi gyertyagyújtás
december 21. szerda 4. óra Iskolakarácsony
december 21. szerda Osztálykarácsonyok (az iskolakarácsony után)
dec. 22-jan. 8. csütörtök-vasárnap Téli szünet
december 25-26. vasárnap-hétfő Karácsony
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Aranyköpések

dátum nap idő Program
no

ve
m

be
r

november 7-11. hétfő-péntek A pribrami cseh diákok látogatása
november 11. péntek 14:30 Bolyai anyanyelvi csapatverseny (7-8. évf.) 
november 12. szombat Természetjáró kirándulás
november 12. szombat Kórus főpróba
november 12. szombat Öveges matematika-fizika emlékverseny, Tata (9-10. évf.)
november 14. hétfő 16:00 Fogadóóra (reál)
november 14. hétfő 16:00 Felvételi tájékoztató (online)
november 14. hétfő Az alkotópályázat meghirdetése
november 14. hétfő 14:00 Német nyelv OKTV 1. forduló
november 15. kedd 13:30 Bolyai anyanyelvi csapatverseny (9-12. évf.) 
november 15. kedd 14:00 Matematika (nem spec) OKTV 1. forduló
november 16. szerda Arany János irodalmi verseny
november 16. szerda 14:00 Magyar irodalom OKTV 1. forduló
november 17. csütörtök 14:00 Biológia OKTV 1. forduló
november 19. szombat Kodály Zoltán kórusverseny
november 18. péntek 7:30 Szalagavató főpróba
november 18. péntek 18:00 Szalagavató
november 21-25. hétfő-péntek Őszi középszintű szóbeli érettségi vizsgák
november 21. hétfő 14:00 Kémia OKTV 1. forduló
november 21. hétfő 14:30 Zrínyi Ilona matematikaverseny 1. forduló
november 22. kedd 14:00 Magyar nyelv OKTV 1. forduló
november 23. szerda 14:00 Informatika (alkalmazási ismeretek) OKTV 1. forduló
november 24. csütörtök 14:00 Angol nyelv OKTV 1. forduló
november 25. péntek Amfiteátrum kupa
november 26. szombat Társasjátékverseny
november 28. hétfő 3. szünet Adventi gyertyagyújtás
november 28. hétfő 14:30 Angol háziverseny (2. forduló)
november 28. hétfő 14:00 Dráma OKTV 1. forduló
november 29. kedd 14:00 Francia nyelv OKTV 1. forduló
november 29. kedd 14:00 Varga Tamás matematikaverseny (7-8. évf.) 1. forduló
november 30. szerda 14:00 Spanyol nyelv OKTV 1. forduló
december 1-16. csütörtök-péntek Jótékonysági csokigyűjtés és cipősdobozos ajándékgyűjtés a Jövőbarát Egyesület javára

de
ce

m
be

r

december 1-21. csütörtök-szerda Könyvbörze
december 2. péntek Gimnáziumi írásbeli felvételi jelentkezési határidő
december 2. péntek 7. óra Továbbtanulási kerekasztal
december 2. péntek 16:00 Mikulás-est
december 3. szombat Természetjáró kirándulás
december 5. hétfő 3. szünet Adventi gyertyagyújtás
december 5. hétfő 14:30 Angol szavalóverseny (7-8. osztály)
december 5. hétfő 14:00 Művészettörténet OKTV 1. forduló
december 5. hétfő 16:00 Tájékoztató a továbbtanulásról és az érettségiről (online)
december 6. kedd 14:00 Matematika (specmat) OKTV 1. forduló
december 6. kedd DT-Mikulás
december 7. szerda 9:00 Amerikai színház – Oliver Twist (7-11. évf. A osztályok, 9-12. évf. D osztály angolosok)
december 7. szerda 14:00 Nemes Tihamér országos alkalmazói verseny  (7-8. évf.) iskolai forduló
december 8. csütörtök 14:00 Orosz nyelv OKTV 1. forduló
december 8. csütörtök 14:00 Nemes Tihamér országos alkalmazói verseny (9-10. évf.) iskolai forduló
december 9. péntek 14:30 Sinkovits Imre vers- és prózamondó verseny
december 12. hétfő 3. szünet Adventi gyertyagyújtás
december 14. szerda DT-karácsony
december 14. szerda Kapcsolda (Veres Péter Gimnázium)
december 15. csütörtök 14:00 Arany Dániel matematikaverseny (9-10. évf.) (nem spec) 1. forduló
december 15. csütörtök Karácsonyi koncert (Szt. Péter-Pál templom)
december 16. péntek Fotópályázat meghirdetése
december 19. hétfő 3. szünet Adventi gyertyagyújtás
december 21. szerda 4. óra Iskolakarácsony
december 21. szerda Osztálykarácsonyok (az iskolakarácsony után)
dec. 22-jan. 8. csütörtök-vasárnap Téli szünet
december 25-26. vasárnap-hétfő Karácsony



Condensed English
Queen Elizabeth II’s life

She was the queen of England from 21 April 1926 
to 8 September 2022. She had four children: one 
daughter and three sons. Her husband’s name was 
Prince Philip. Her full name was Elizabeth Alexand-
ra Mary. She was born in Mayfair, London, as the 
first child of the Duke and Duchess of York. Her 
husband died on 9 April 2021. 
She had very few interviews and little was known 
about her personal feelings. She did not explicitly 
express her own political opinions in public forums. 
Aside from her official religious role as Supreme 
Governor of the established Church of England, 
she worshipped with that church and the national 
Church of Scotland.
The Queen enjoyed outdoor life. As well as riding 
well into her 90s, she also took great pleasure wal-
king in the countryside and spending time with her 
dogs. The Queen and The Duke of Edinburgh both 
loved Scottish country dancing.
Her death was a huge change in the English his-
tory. Her death closed a whole era in the United 

Kingdom. Her death was announced on 8 Septem-
ber 18.30. Her funeral was on 19 September. “The 
Queen was buried together with the Duke of Edin-
burgh, at The King George VI Memorial Chapel” the 
statement said. The Queen was buried alongside 
her late husband, Prince Philip, in a small private 
ceremony attended by the family. On the funeral, 
hundreds of thousands of people cried and follo-
wed along the long journey from Wellington Arch 
to St George’s chapel where the Queen’s coffin was 
lowered into the royal vault and her instruments of  
rule were placed on the altar. 

Székely Dániel (8.a)

Am 30. März haben wir die Andrassy Universität in 
Budapest besucht. Nicht nur wegen des deutschen 
Studiums, sondern wegen seiner atemraubenden 
Architektur ist die Universität überzeugend.
Unsere Gruppe wurde von den deutschen Hoch-
schullehrern empfangen und wir mussten eine 
Stadt planen und entscheiden aus welchem Gesi-
chtspunkt in eine Stadtplanung eingreifen würden. 
Die Themen, Umweltschutz und multikulturelle 
Stadt waren im Mittelpunkt. Es war äußerst interes-
sant zu hören, wie sich die Gruppe in diesen The-
men äußern konnte. 
Jede Gruppe hat eine Frage gestellt, wie zum 
Beispiel:“Ist es wichtig, Müll zu trennen?” oder 
“Wie wichtig sind einzelne Zimmer innerhalb einer 
Wohnung?”. Danach haben wir darüber debattiert, 
und die Pros und Kontras der Fragen aufgezählt. 
Jedes Argument war mit einem Punkt belohnt. 
Am Ende haben die Zwölfklässler die Diskussion 
gewonnen,die mit uns gekommen sind.

Die Schüler konnten ihre sprachlichen Grenzen ken-
nenlernen und erleben, wie es sich anfühlt ohne 
Hilfe unserer Frau Csonka, in einer realen Situation 
zu sprechen. Nach einem vielfältigen und erfolgrei-
chen Gespräch haben wir,für die Zusammenarbeit 
mit der Uni, als Erinnerung ein kleines Geschenk ( 
Kulis, Magneten und Leinentasche) bekommen. 
Wir haben echt viel Spaß gehabt und würden di-
eses Programm für jede deutschlernende Klasse 
empfehlen.
Rohde Belián und Putterer Kata (11.d)

Wunderbar Festival
Die Woche der deutschen Sprache 2022
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Condensed English
Queen Elizabeth II’s life

Wunderbar Festival
Die Woche der deutschen Sprache 2022

– Tegnap délután több órás áramszünet volt a városban.
– Nekem mondod? Másfél órát álltam a mozgólépcsőn!

– Igazán én vagyok az első modell, akit megcsókoltál?
– Igazán.
– És hány modelled volt eddig?
– Négy. Egy alma, két narancs és egy virágváza.

– Mi van a Norbi Update fogyókúrás betűtésztában?
– ???
– Szóköz.

Kisfiú szomorkodik az út mellett. Megszólítja egy rendőr:
– Kisfiú, mi a baj?
– Nem találok haza.
– Mi a címed?
– Ferike@gmail.com.

Orvos a dohányos-alkoholista beteghez:
– Van egy jó hírem meg egy rossz, melyikkel kezdjem?
– Mondja a rosszat.
– A jobb oldali tüdejét ki kell operálni.
– Ó, anyám! És mi a jó hír?
– Legalább lesz elég hely a májának.

Feleség a börtönparancsnokhoz:
– Nem tudnának a férjemnek valami könnyebb munkát adni?
– Nézze, asszonyom, a zacskóhajtogatásnál nincs könnyebb munka.
– Hát nekem a beszélőn azt mondta, hogy alagutat ás!

– Te anyjuk, ez a káposzta nem elég savanyú!
– De édes uram, ez nem káposzta, hanem mákos tészta!
– Ja, akkor elég savanyú.

Az öregúr a teniszversenyen így szól a szomszédjához:
– Hallatlan, ezek a fiatal lányok hogy néznek ki manapság! 
Alig lehet őket a fiúktól megkülönböztetni!
– Az éppen az én lányom.
– Bocsánat, nem tudtam, hogy ön az apja.
– Pardon, én az anyja vagyok. 

– Jani, te már megint iszol! Megígérted, hogy más ember leszel!
– Más ember is lettem, de az is iszik.

Viccek

NYELVI SAROK
– I’ve lost an electron.
– Are you sure?
– Yes, I'm positive.

– Ich lasse mich nicht gern fotog-
rafieren.
– Warum denn nicht?
– Ich sehe mir auf  keinem Foto 
ähnlich.
– Mensch, dann sei doch froh.
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Amikor ötletet kerestem ehhez a cikkhez, rá-
bukkantam Picciano Alisia „E-learning vs ha-
gyomány” című írásárára. Ez a sors iróniája-
ként 2020 februárjában jelent meg itt, az Árpád 
Lapokban, a koronavírusos-digitális oktatásos 
évek előtt egy hónappal. Alisia írt az esetleges 
jövőbeli okoseszközön való tanítás előnyeiről 
(környezettudatosság, gerincvédelem, beteg-
ség esetén videohívásba való bekapcsolódás) 
és hátrányairól (a számítógép szemünkre gya-
korolt káros hatása, a „könyv-érzés” hiánya), 
amelyeket az utóbbi néhány évben mi is meg-
tapasztalhattuk. Vajon mire tanított bennünket 
ez az időszak? Milyen tapasztalatokkal gazda-
godhattunk? És milyen hatással volt a távokta-
tás a továbbtanulásra, illetve az érdemjegye-
inkre? Ebben a cikkben ezekre a kérdésekre 
szeretnék válaszolni. Ugyanakkor arra hívlak 
Téged, kedves Olvasó, hogy gondold át velem, 
mit köszönhetsz a digitális oktatásnak, és mi 
az, amit inkább hátrányának érzel.
Kezdjük a kellemes dolgokkal, azokkal szerin-
tem hamarabb végzünk. A legszembetűnőbb 
pozitívum talán az önállóság, az időbeosztás 
kialakítása, főleg mikor beadandókról, pro-
jektekről van szó. Kicsit magunk kezelhettük 
az életünket, nem kellett hatkor kelni, hogy 
bezötyögjünk az iskolába, így a közlekedésre 
pazarolt idő is jelentősen lerövidült. A számí-
tógép (helyes) használatát is elsajátíthattuk, 
amellyel hosszútávú előnyre tehettünk szert. 
Ez a tanulási módszereinket is megváltoz-
tathatta, talán színesebben, élvezetesebben 
készültünk óráinkra, dolgozatainkra. Otthon 
tanulni kényelmesebb is, talán kialakítottunk 

magunknak egy helyet, ahol most is könnyebb 
memorizálni a tananyagot.
Most jöjjenek a negatív tapasztalatok, országos 
és egyéni szinten is. A Szülői összefogás és az 
A Hang kutatásai szerint a magyar tanulók több 
mint egyötödének nem voltak online órái, ami 
jelentősen megnehezíthette a tanulnivaló meg-
értését. Sőt, hazánkban Szabolcs-Szatmár-Be-
reg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a 
diákok harmada anyagi helyzete miatt nem is 
tudott bekapcsolódni a távoktatásba. Ezenkívül 
a lemorzsolódás veszélye is fenyegetett, annak 
ellenére, hogy a Klebersberg Központ nyilatko-
zata szerint általánosan elég okoseszköz állt 
rendelkezésre a digitális oktatáshoz. Egyszerű-
en az történt, hogy a gyengébb tanulók nem ér-
tették meg az anyagot, ami csak halmozódott, 
így egyre nehezebb volt pótolni, egyre jobban 
lemaradtak. Azoknak a családoknak, ahol a 
szülők értelmiségi munkát végeznek, sőt, ta-
nárok, talán könnyebb volt, hiszen ők el tudták 
magyarázni a gyerekeiknek az ismeretanyagot. 
További hátulütője a digitális oktatásnak, hogy 
technikai problémák is „bezavartak”, és a dol-
gozatírás még bekapcsolt kamera mellett is el-
veszítette kontrollálhatóságát (mondjuk ezt mi 
annyira nem sajnáltuk…). Társas lények lévén 
a szocializáció hiánya levertté tehetett minket, 
és az ehhez hozzáadódó, járványból fakadó bi-
zonytalanság is elvehette a kedvünket a tanu-
lástól, ami meglátszódott az érdemjegyeinken is. 
Még érdekes téma a felvételi dolgozatokra való 
felkészülés is. 2020-ban csak online (és kor-
látozott számban) voltak elérhetőek felvételi 
előkészítők, így legtöbben otthon készültek a 

Digitális oktatás
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tesztre, ami így kinek kevésbé, kinek jobban 
sikerült. 
Kíváncsi vagyok arra is, ha néhány év múlva 
megnézzük a kompetenciamérés eredményeit 
is, vajon lesz-e kiugrás azoknál az évfolya-
moknál, akik a távoktatás alatt tanultak meg 
írni-olvasni?
Mindenesetre ezt is túléltük és megéltük, nega-
tív és pozitív tapasztalatokat gyűjtve, és most 

a jelenléti oktatásban bukdácsolunk 
tovább a gimnázium rögös ösvényein.

Tarcsay Veronika (8.a)

Földes Marci (8.b) versenysakkozó
– Mióta sakkozol? 
– 5 éves korom 
óta.
– Hogyan vagy 
miért kezdtél el 
sakkozni?
– Dédnagypapám 
tanította meg a fi-
gurákat, a szabá-
lyokat és az első 
lépéseket, majd 
az óvodában és 
alsó tagozatban 
csoportos, később 
pedig egyéni e- 

dzésekre jártam. Szeretem a logikus dolgokat, 
a taktikát, a stratégiákat, a kiszámíthatóságot 
és a váratlan fordulatokat is.
– Milyen szinten sakkozol?
– Versenyzői szinten. A FIDE Élő-pontom, ami a 
sakktudás mértékét jelzi, most 2089.
– Nehéz volt az ide vezető út? Voltak bökkenői?
– Alapvetően nem volt túl nehéz, mert nagyon 
szeretek sakkozni, és elszánt vagyok. Minden 
parti egy kihívás, a győzelemből erőt, a vere-
ségből tapasztalatot gyűjtök.
– Van kedvenc bábud, lépésed vagy valami ked-
venc részed a sakkban? 
– A sakkban a kedvenc részeim a taktikai mo-
tívumok, kombinációk, amikkel nagyon meg 
lehet lepni az ellenfeleket, mert legtöbbször 
áldozattal járnak. Ha szerencsém van, nem én 
lepődök meg :). Nincs két egyforma parti, ezért 
is szeretem nagyon ezt a játékot.

– Milyen rendszeresen indulsz versenyeken?
– Vannak rendszeres korosztályos versenyek: 
ilyen például a diákolimpia, az ifjúsági egyéni- 
és csapatbajnokságok. Ezeken kívül rendszere-
sen játszom a klubom felnőtt NB I-es bajnok-
ságban induló csapatában.
– Melyik versenyedre vagy a legbüszkébb és miért?
– 2017-ben a rapid Európa-bajnokságon Budvá-
ban bronzérmes lettem. Erre azért vagyok büsz-
ke, mert ez volt az első nem hazai versenyem, 
és nem tudtam, hogy a különböző nemzetiségű 
sakkozókhoz képest milyen szinten lehetek. Itt 
játszottam orosz, ukrán, cseh, német, szlovén 
és bolgár fiúkkal. 2019-ben az országos diáko-
limpián elsők lettünk az Aquincum suli csapatá-
val. Itt első táblán tábladíjas is lettem, ami azt 
jelenti, hogy én voltam a legtöbb pontot szerző 
játékos a csapatok első számú versenyzői kö-
zül. 2019-ben az országos gyermek csapatbaj-
nokságban a második táblán szerepelve arany-
érmet szereztem a csapatommal. Ezeken kívül 
jártam Szlovákiában, Romániában, Ausztriában 
és Olaszországban nemzetközi versenyeken. 
Ezek a versenyek tapasztalatszerzésre, tanu-
lásra voltak hasznosak.
– Milyen típusú embereknek ajánlanád ezt a 
sportot? Egyáltalán ajánlanád-e valakinek?
– Konkrétan nem. Próbáld ki, és meglátjuk :)
– Van példaképed? Ha igen, akkor ki?
– Nincs konkrét példaképem. Edzésen gyakran 
elemezzük a szupernagymestereket. Minde-
gyik valamiben kiemelkedő, egyéni.

Lengyel Veréna (7.c)
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Az idei nyárból a legjobban a gólyatábort vár-
tam, ezért szinte el sem hittem, hogy elérke-
zett az a pillanat, amikor a Flórián téren álltam. 
Igaz, úgy mentem a táborba, hogy volt, akiket 
már ismertem, mert az előző suliban is egy 
osztályba jártunk, de egy picit mégis izgultam.
Amint megérkeztem, könnyen megtaláltam az 
osztályomat, ugyanis az osztályfőnököm jól 
észrevehető helyen állt. Megfigyeltem, hogy 
minden osztálynak más-más színű egyenpólója 
van, én is hamar megkaptam a sajátom.
Az osztályunkból egyre többen érkeztek meg, 
és amikor elindultunk a busszal, már akkor 
éreztem, hogy ez egy feledhetetlen hét lesz 
számomra. Mire megérkeztünk, már tudtam, 
hogy kivel leszek egy szobában, mert ezt már 
előre megbeszéltük, így hamar meg is kaptuk 
a szobakulcsunkat. Az osztályunkban levő lá-
nyok egy folyosóra kapták a szobákat, a fiúk-
nak nem volt ekkora szerencséjük. A szobába 
belépve egyből megcsapott minket a fülledt 
meleg, úgyhogy gyorsan ajtót és ablakot nyi-
tottunk. Természetesen mindenki azonnal a mi 
szobánkba került valamilyen érdekes oknál 
fogva. Ebből alakultak ki aztán később az úgy-
nevezett tobzódásaink (vagyis mikor mindenki 
a mi szobánkban beszélgetett – a „mindenki” 
először lányokból állt, a későbbiekben a fiúk is 
csatlakoztak).
Ebéd után az aulába kellett mennünk, persze 
azt megkeresni egy külön feladat volt. Később 
az is kiderült, hogy mindig ott fogunk találkoz-
ni a programok előtt, és hogy a gyülekezőt a 
„Reptér” című szám fogja jelezni pár perccel 

hamarabb, nehogy elkéssünk, mert akkor bün-
tetésfeladatot kell csinálnunk. Ekkor az EB-sek 
hivatalosan is megnyitották a gólyatábort, és 
ismertették az aznapi programot. Továbbá el-
kezdődött a gyilkosos játék is, megbeszéltük, 
hogy ettől a pillanattól fogva senki nem megy 
sehová egyedül. Szerencsére a legtöbben túl-
élték a tábort (többek között én is), de azért 
nagyjából 60 áldozatot követelt ez a sűrű 
hét… Kiderült számunkra, hogy ezen a héten 
sokat fogunk versenyezni, méghozzá elég sok-
féleképpen.
Délután ismét találkozhattam a csoporttársaim-
mal, na meg a csopvezeimmel, és egy picit újra 
megismerkedhettem velük. Később csoporton-
ként egy-egy zászlót festettünk, ami tükrözte a 
csapat szellemét, és természetesen tartalmazta 
a csoport logóját. A feladat végére egyeseken 
több volt a festék, mint a zászlón. Az osztály-
program nulladik ofőóraként szolgált, nagyon 
élveztem, hogy együtt van az egész osztály. 
A nap fénypontja a híradó volt, de azt, hogy ez 
így lesz, már beharangozták az EB-sek, úgy-
hogy nem lepődtünk meg annyira. A híradók-
ban tényleg volt minden: hírek, viccmesélés, 
kihívások az EB-sek számára, kedves üzenetek 
a szerelemdobozból, a nap képe, és még sok 
más. Mondjuk amikor kiderült, hogy másnap 
mikor kell kelni, azért picit elszomorodtunk. 
Ekkor húzták ki a tánctanárok az osztályokat, 
a csoportvezetők pedig a színdarabok műfaját 
(mi a sci-fit kaptuk).
A hét folyamán sok mindenre volt még lehe-
tőség. Eger városában is barangolgattunk, mi-
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közben mindenféle feladványt oldottunk meg, 
és vicces videókkal dokumentáltuk az egészet. 
Olyan helyzet is létrejött az egyik feladatnak 
köszönhetően, hogy attól kellett tartanunk, 
nehogy kitiltsanak a SPAR-ból minket, ugyanis 
a sorok között egy bevásárlókosárba ült bele 
az egyik csoporttársam. Ha már csoportos, 
akkor érdemes megemlíteni a színdarabot is, 
ugyanis erre nagyon sokat készültünk a tábor 
folyamán, nem hittem volna, hogy ennyi idő 
alatt ilyen jól fel lehet készülni valamire. Ne-
kem nagyon tetszettek az előadások, szerintem 
szuperül sikerültek. Az osztálytánc volt a másik 
olyan dolog, amire a gólyatábor során rengete-
get készültünk, ez külön élmény volt, mivel itt 
nemcsak arról van szó, hogy megtanultunk egy 
táncot, majd előadtuk. Nem! Ez a tánc összehoz-
ta kicsit jobban az osztályt, és lehet, hogy még 
évekkel később is eltáncoljuk együtt.
A focibajnokságban több csapat mérettette 
meg magát, nagyon élveztem, bár a végére egy 

kicsit fájt a torkom, mert még a tüdőmet 
is kiordítottam szurkolás közben, de van 
ez így! Az eseményt végül a 7.a osztály 
nyerte meg. Utolsó estére előre beharangoztak 
egy meglepetésprogramot, amiről a színdarab 
előadása után derült ki, hogy egy kis diszkó 
lesz. Nekem nagyon tetszett, szerintem a mé-
diások mindent beleadtak, hogy jobbnál jobb 
zenéket tegyenek be, és látványos effekteket 
használjanak.
Utolsó nap ébredéskor szomorúan konstatál-
tam, hogy ilyen hamar elrepült a hét. Erre a 
napra már csak a pakolás, a táborzáró és a 
hazamenetel maradt. Amikor már a buszoknál 
vártunk, még hahasizhattunk egyet közösen 
egy nagy körben állva (én ezt a játékot nagyon 
megkedveltem még a gólyanapon). Köszönöm 
szépen mindenkinek ezt a csodálatos öt napot, 
különösen a szervezőknek!

Lengyel Veréna (7.c)

A 2022/23-as tanév első diáktanácsos prog-
ramja október 9-én került megrendezésre. Reg-
gel a Nyugati pályaudvaron gyülekeztünk, majd 
9 óra után indultunk el Kismarosra, Kámán Ve-
ronika tanárnő kíséretében.
Az út jó hangulatban telt a vonaton. A nap nagy 
részét a helyi egyházközség közösségi termé-
ben töltöttük. Délelőtt többfajta játékot ját-
szottunk, amik közül a legérdekesebb talán az 
intelligens/kategóriás bumm nevű játék volt, 
amely egy vidám hangulatú gyorsasági játék. 
A játékok közben egy rövid megbeszélésre is 
sor került, a közeljövőben megszervezésre ke-
rülő iskolai programokról volt szó. Ebédidőben 
kiscsoportos beszélgetésekbe lehetett bekap-
csolódni. Ebéd után pedig a gólyák az udvaron 
töltötték el azt az időt, ami alatt bent a gólya-

hét és a gólyabál szervezése zajlott.
Ezt követően lesétáltunk a Duna-partra, ahol 
szabadfoglalkozás volt. Eleinte a társaság nagy 
része métázott, vagy ha-ha-sit és kacsintós 
gyilkosos játékot játszott, de akadtak olyanok 
is, akik a Duna partján sétáltak és beszélget-
tek. Később többfős játékokra is sor került. 
Körülbelül másfél óra után visszasétáltunk a 
terembe. Itt már csak egy játék fért bele az 
időnkbe, és nagyon sajnáltuk, hogy ilyen hamar 
eltelt ez a nap. Gyorsan összepakoltunk, rendet 
raktunk, majd elindultunk a vonathoz. 6 óra kö-
rül értünk vissza Budapestre. Összességében 
egy nagyon élvezetes és hatékony DT-kirándu-
lást tudhatunk magunk mögött. 

Gradsack Márk (9.a)

Őszi DT-kirándulás
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A cím talán nem a legjobb, hiszen Határtalanul 
2019 és 2020 lenne a pontos megnevezés. Ek-
kor indult volna útnak négy osztály is az Óbudai 
Árpád Gimnáziumból. A Covid-járvány azonban 
közbeszólt. A (tavalyi) 8.b, 8.c, 9.a és a 10.b osz-
tály tanulói és tanárai így éveket vártak, hogy 
kirándulhassanak Erdélybe. 2022 áprilisában, 
májusában megtartották iskolánk tanárai az 
előkészítő órákat. Erdély történelme, a trianoni 
béke, az erdélyi magyar irodalom, a földrajzi 
érdekességek mind szóba kerültek. Beszéltünk 
arról, hogy 1000 kilométer megtétele után is 
saját anyanyelvünket fogjuk használni határa-
inkon túl, Erdélyben, Székelyföldön. 
Május 2-6-ig a 10.b és a 9.a osztály kelt útra. 
A 11.b (az utazás ideje alatt 10.b) élménye-
iről Konta Sarolt így írt:
Tavaly májusban az osztályunk a Határtalanul 
pályázat „Bolyaiak nyomában székelyföldi ne-
vezetességek mentén” megnevezésű program-
jának köszönhetően öt élményekkel teli napot 
tölthetett Erdélyben. 
Utunk során számos városba ellátogattunk, Ko-
lozsvár és Nagyvárad főtere nagyon hangulatos 
volt. Marosvásárhelyen meglátogattuk a Bolya-
iak síremlékét. Mindenhol örömmel fogadtak 
minket, és izgalmas történeteket, beszámoló-
kat hallgattunk. A sokszínű programok közül 
a személyes kedvencem a tordai sóbánya és a 
Tordai-hasadékban tett rövid túra volt. A sóbá-
nya alsó szintjén kialakított játéktér kimondot-
tan érdekes, az osztály egy része csónakázott, 
míg mások felültek az óriáskerékre, amely iga-

zán szürreális élmény volt egy bányában. Utol-
só teljes napunkat a székelyek fővárosában, 
Székelyudvarhelyen töltöttük, majd egy rövid 
túra után megérkeztünk a Parlament fogadóba, 
ahol fenséges ebéddel vártak minket.
Mindenkinek ajánljuk, hogy – ha teheti – láto-
gasson el élete során Erdélybe, és a gyönyörű 
városok, nevezetességek mellett a zeteváraljai 
víztározót is érintse útja során, hiszen gyönyö-
rű látványt nyújt. Utunk jelentős részét az au-
tóbuszban töltöttük, azonban a jó társaságban 
gyorsan telik az idő, így ez sem okozott gondot. 
A jó hangulatról persze Csabi, a buszsofőrünk 
is gondoskodott!
Mindenki nagyon jól érezte magát, hálásak 
vagyunk ezért a lehetőségért, a felejthetetlen 
napokért, és köszönjük a gondos szervezést!
10.a (volt 9.a) tanulóinak várakozásai, meglepe-
tések, legmeghatározóbb élmények Erdélyből:
„Nagyon izgatott voltam az út miatt, de őszin-
tén nem gondoltam volna, hogy ennyire jó lesz.”
„A sóbánya szuper volt, nagyon különleges, 
hogy ilyen „világ” van a föld alatt, a rengeteg 
játék nagyon meglepett.”
„Mi az, ami a legjobban tetszett? Az, amikor 
traktorral mentünk fel a Hargitára.”
„A negyedik nap a Hargita megmászása tetszett 
a legjobban. Szürreális élmény volt májusban a 
30 cm-es hóban lenni, miközben lent csak egy 
pulcsiban voltunk, és nyárias időjárás várt. 
Emellett a Békás-szoros, a Gyilkos-tó és Seges-
vár is tetszett, és ezen felül maga a faluban, 
Zetelakán töltött idő.”

Határtalanul 2022
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„Előtte még nem jártam Erdélyben, csak né-
hány képet láttam róla. A kirándulás sokkal 
jobb volt, mint amilyenre számítottam, megle-
pett, hogy ekkora hó volt a Hargitán.”
„Meglepő volt, hogy ilyen sokan beszélnek ma-
gyarul, még a nagyvárosokban is.”
„Azon csodálkoztam, hogy Erdély mekkora (ha-
talmas volt a számításaimhoz képest).”
„Kevés tudásom volt Erdélyről. Az utak minősé-
ge meglepett, illetve még az is, hogy Segesvár 
mennyire hasonlított Szentendrére, és hogy mi-
lyen szép volt Kolozsvár.”
„A történelemórákon hallottam már Erdélyről, 
de így a helyeket meglátogatva egészen más-
milyen élmény volt felfedezni ezt a tájat.”
A 2022. május 9-14-ig kiránduló 8.b osztályos 
(jelenleg 9.b) diákok beszámolói is egyediek. 
Ők arra próbáltak választ adni, mi volt a le-
gemlékezetesebb élményük a kiránduláson. 
„Életem legjobb osztálykirándulása volt, ez 
nem vitás. A közös focizás a helyiekkel, igazi 
rangadó volt. A mérkőzés hevében még a pálya 
melletti lakóház ablakát is berúgtuk.” (Fülöp 
Csongor)
„Amikor odaértünk a Gyilkos-tóhoz, az első 
gondolatom az volt, milyen borzongató ez a 
név. A hely gyönyörű volt, de közben szomorú 
is, hogy néhány év múlva talán már nem lesz 
látható a fák kibukkanó csonkja a vízből, ame-
lyek a tó földcsuszamlásos keletkezésekor ke-
rültek víz alá.” (Pirkó Szonja)
„Ami még nagyon tetszett, az a régi sóbánya 
volt és a Só-szoros. Hozzáértem a nyers sóhoz, 
miközben a fák között sétáltunk. Sóból van a 
hegy! Mesébe illő volt.” (Mátyás Mira)

„A Hargita lábánál szekérre szálltunk, 
ami felvitt a menedékházig. Nagyon han-
gulatos volt így felmenni. A csúcsra vezető út 
fárasztó volt, de megérte, ugyanis mikor felér-
tünk, csodaszép látvány tárult elénk. Ha legkö-
zelebb járok Erdélyben, biztosan ellátogatok 
ide!” (Pongrácz Kitti)
„Ahogy egyre feljebb és feljebb értünk, annál 
nagyobb és több hómezőt láttunk. Felérve döb-
benetes volt a rengeteg kopjafa látványa. Érde-
kes volt belegondolni, hogy milyen sok ember 
zarándokolt már előttünk ide.” (Szabó Samu)
„A hócsatát nagyon élveztem, nem is biztos, 
hogy láttam már ennyi havat... Volt, ahol térdig 
süllyedt a lábam a hóba.” (Liber Dániel)
„Már hazafelé tartottunk, amikor megálltunk 
Marosvásárhelyen. A Kultúrpalota külseje is 
gyönyörű volt, de amikor bementünk, a léleg-
zetem is elállt. Az előcsarnok két végén lévő 
hatalmas tükör a végtelen szépség képzetét 
keltette. Éppen egyetemi konferencia zajlott, 
remélem, egyszer én is előadhatok itt.” 
(Asztalos Mei Zsófia) 
„Mi volt a legjobb? Együtt énekelni a buszon? A 
tánccal kísért pihenő a Király-hágón? A Hargitán 
hócsatázni? Hát lehet választani!” (Csikai Anna)
„Megéreztük azt a szoros kapcsolatot az itthoni 
és az erdélyi magyarok között, amely össze-
köt.” (Kolossa Máté) 
A 9.c (tavaly 8.c) osztály indult legké-
sőbb, 2022. június 14-én. Ők is öt gyö-
nyörű napot töltöttek Erdélyben. Osz-
tályfőnöküket, dr. Nánay Mihály tanár 
urat kérdeztem a Határtalanul program-
ról, az út tapasztalatairól.

10.a Héjjasfalva Petőfi nyomában 10.a Marosvásárhely Bolyai-szobor
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– Miért tartotta fontosnak, hogy az osz-
tálya Határtalanul kirándulásra utazzon?

– Úgy gondolom, hogy tágabb hazánkból a Kár-
pát-medence határon túli térségeiből is minél 
több szépséget, fontos kulturális vagy törté-
nelmi helyet kell megmutatnunk tanítványaink-
nak, hisz ezek a területek ugyanúgy a magyar 
kultúra, történelem részei, mint a mai Magyar-
ország. Emellett természetesen társaságilag is 
kiváló alkalom, főleg a sok Covid-lezárás után.
– Melyik volt a legmaradandóbb közösségépítő 
program az osztálya számára?
– Talán a Hargitára tett kirándulást említeném 
e téren első helyen, de minden esetben különö-
sen hiteles volt, amikor helyiekkel beszélget-
tek, találkoztak, ők meséltek a mindennapja-
ikról. Legyen akár családoknál, akár valamely 
meglátogatott helyen.
– A programban milyen váratlan érdekes for-
dulatról tud beszámolni? 
– Szerencsére sok pozitív fordulat volt: kezdve 
azzal, hogy várakozásaink ellenére nyitva volt 
a nagyváradi püspöki palota, ahol a látogatás 
végén kedélyesen elbeszélgetett velünk egy 
atya – akiről sajnos csak a látogatás után derí-
tettük ki, hogy valójában a nagyváradi püspök-
kel beszélgettünk. Kolozsváron pedig szintén 
szerencsés fordulatként már bemehettünk a 
felújított Szent Mihály templomba, ami lenyű-
göző volt, pedig hivatalosan még meg sem 
nyitották. És különösen kedves élményként 
hordozzuk, hogy az egyik buszsofőr javaslatára 
(és segítségével) Zeteváralján megálltunk, ahol 
a plébános atya fogadta az osztályt, és hihe-
tetlen izgalmasan mesélt a környékről és az 
ottani életről.

– A Márton Áron emlékházban is jártak. Miért 
egészítette ki ezzel a látogatással a kirándulás 
programját? 
– Márton Áron püspök a 20. századi összma-
gyar történelem egyik legnagyobb alakja. Egy-
szerűen nincsen hiba az életében, pedig a 20. 
században ez szinte lehetetlen. Mindenfajta 
elnyomással szemben fölemelte a szavát, az 
üldözötteket minden korban (németekkel, szov-
jetekkel, románokkal szemben is) segítette, sőt 
a magyar terület-visszaszerzés idején a romá-
nokkal való megbékélésért is fölemelte a sza-
vát, valamint tudatosan a román uralom alatt 
hívei mellett maradt. A kommunisták évtize-
dekre bebörtönözték, de így sem tudták meg-
törni, ráadásul fogsága idejére is meg tudta 
szervezni az egyház működését. Óriási példa, 
valódi példamutató vezetője volt a rábízottak-
nak. A múzeumot pedig mindenkinek ajánljuk 
a jövőben!
Köszönöm kollégáimnak, hogy határtalan sze-
retettel és türelemmel elkísérték a gyerekeket 
a kirándulásokra. Fontos ügy ez, hiszen nem-
csak egy kirándulás, annál sokkal több. A tanul-
mányút célja a kapcsolatépítés, kapcsolattartás 
a Kárpát-medencében élő magyar honfitársa-
inkkal. Hiszen összeköt bennünket az azonos 
nyelv, kultúra, költészet, a történelem, a közös 
sors. A program lezárásaként június 4-én, a 
nemzeti összetartozás napján is együtt emlé-
keztünk. Tematikus napot tartottunk filmvetí-
téssel, élménybeszámolókkal, tánctanítással, 
közös énekléssel. Jövő május-júniusban pedig 
vándorútra indul a 7.a, 7.b és a 7.c. A mese 
folytatódik.   Móczárné Köves Eszter

Filmajánló
Halál a Níluson
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9.b Szalagok Tamási Áron 
házában

11.b Nagyvárad 9.c Márton Áron Emlékház 
Csíkszentdomonkos



A film egy újabb Agatha Christie-adaptáció. 
Aki nem ismerné Agatha Christie-t: azon kívül, 
hogy a II. világháború alatt ápolónőként dolgo-
zott, krimiket is írt, gyakran Hercule Poirot, a 
belga detektív főszereplésével. 
A film nyitójelenete bemutatja Poirot karak-
terét fiatalkorában. Egy sokéves ugrás után 
Poirot már világhírű detektív. Épp egy mulató-
ban szórakozik, ahol megfigyeli, ahogyan egy 
szerelmesnek tűnő pár szakít, amikor a nő 
(Jacqueline) bemutatja a legjobb barátnőjét 
(Linnet) a leendő férjének (Simon). A következő 
jelenet pedig még egy ugrás, ahol Linnet és Si-
mon a nászútján van.
A helyzet akkor kezd bonyolódni, amikor a volt 
barátnő megjelenik újra a nászúton is. Kiderül, 
hogy Linnet és Simon korai kapcsolata óta köve-
ti őket. Linneték a menekülés miatt körülbelül 

10 fővel kibérelnek 
egy hajót, és ott 
akarják befejezni 
a nászútjukat. Ek-
kor kezdődnek el a 
gyilkosságok.
Agatha Christie 
könyveiben és 
filmjeiben az a 
különleges, hogy 
amikor meggya-
núsítasz valakit, a következdő oldalon mindig 
valami olyan történik, amivel mindezt megkér-
dőjelezed. A filmet akárhányszor újranézheted, 
mindig találsz benne valami újat. A színészek 
tökéletesen visszaadják a karakterüket. Nem 
is tudok semmi rosszat mondani a filmre.

Halász Jonatán (8.a)

A William Shakespeare tragédiája alapján ké-
szült színdarabot először 2001-ben, Párizsban 
mutatták be, majd – mivel hatalmas sikernek 
örvendett – több nyelvre is lefordították, vala-
mint világszerte elő is adták. A darabot Gérard 
Presgurvic írta és szerezte. A magyar változat 
a Budapesti Operettszínházban debütált 2004-
ben, majd a következő évben a Szegedi Sza-
badtéri Játékokon is bemutatták. A produkció 
öt év alatt mintegy négyszáz előadást élt meg, 
a tizenöt éves jubileumi előadást pedig a Papp 
László Budapest Sportarénában tartották. 
Rómeó és Júlia története senkinek sem idegen, 
a drámának rengeteg feldolgozása született az 
évek során, a színházi musical előadás mégis 
egy teljesen újfajta élmény. Az eredeti francia 
darabban feltűnnek új szereplők, akiket nem 
Shakespeare alkotott, mégis jelenlétükkel hoz-
záadnak a történet cselekményéhez, és ezzel 
az egész előadást színesítik. Ilyen a Halál alak-
ja, vagy például a Költő. Néhány mellékszerep-
lő jelleme is egy kicsit árnyaltabb lesz, esetleg 
egy-egy dalt is kapnak, mellyel a múltjukat is 
megismerheti a közönség. 

Mivel a musical lénye-
ge, hogy zenei aláfes-
téssel meséljen el 
egy történetet, így 
a Rómeó és Júliában 
is meglehetősen sok 
dallal találkozunk. A 
francia előadásból a 
legismertebb talán a 
Les rois du monde, 
amelyet megjelené-
se évében a rádiók 
is nagyon sokszor 
játszottak. Ennek a 
magyar megfelelője, a Lehetsz király szintén 
sikeres volt a nézők körében. 
A francia előadás olyan sikereket aratott, hogy 
2010-ben új szereposztással újra játszani kezd-
ték, egyedül a Rómeót alakító Damien Sargue 
vállalta el újra a szerepet. Mindkét francia, 
valamint a magyar produkció is megtalálható 
YouTube-on, akár felirattal is.  

Imre Boglárka (11.a)

Filmajánló
Halál a Níluson

Culture chez nous – Kultúra nálunk
Roméo et Juliette – de la haine à l’amour (la comédie musicale) 11
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Barangolás a Kárpátok két oldalán
Jártál már Erdélyben? Na és jártál már a Re-
gát területén? Ha ezekre a kérdésekre lega-
lább egyszer „nem” volt a válaszod, akkor ez 
az ajánló neked szól. Ugyanis idén nyáron egy 
vidám árpádos különítménnyel e két tájon, a 
Kárpátok két oldalán tettünk látogatást.
Az „Árpád Tours” szeretettel meghívja…
Vagyunk néhányan az iskola nemrég ballagott 
öregdiákjai közül, akik úgy éreztük az érettségi 
után, hogy szívesen részt vennénk még néhány 
töri vagy föci tantúrán, na persze az iskolainál 
kicsit kötetlenebb körülmények között. Az elha-
tározást tettek követték, így egy lelkes ex-ár-
pádos mag – mindig az éppen érettségizet-
tekkel kiegészülve – 2018 óta minden évben 
útra kel Nánay tanár úrral egy-egy újabb „tan-
túrára”. Az elmúlt években a csapat járt már 
Ukrajnában, a Belső-Balkánon (Koszovó, Albá-
nia), tavaly pedig a Nyugat-Balkánon (Bosznia). 
Idén nyáron immáron második alkalommal mi 
magunk is részt vettünk a szervezésben: az e 
célból létrejött Messenger-csoportunkat pedig 
„Árpád Tours”-nak kereszteltük el.
Mégis mire számíthat az, aki velünk tart az 
utazásra? A csapatot Nánay Mihály tanár úr 
fogja össze, azonban lelkes segítői közé volt 
árpádos diákok – köztük jómagam is – tar-
toznak. Az utazások célja legfőképp az, hogy a 
magyar történelemhez kapcsolódó, vagy csak 
általában különleges nevezetességeket, ese-
mények helyszíneit tekintsük meg. Ehhez ter-
mészetesen hozzátartozik az is, hogy látványos 
földrajzi kincseket is megnézzünk, no meg ter-
mészetesen az adott hely gasztronómiájában 
is elmélyedjünk. Mindezeknek a felfedezését 
az teszi igazán izgalmassá, ahogyan a Tanár 
úr mesél egy-egy helyszínről, eseményről, 
ahogyan azt a történelem- és földrajz órákon 
megszokhattuk. 
Az utazás egy másik szempontja az is, hogy 
olyan helyeket és tájakat ismerjünk meg, aho-
va magunktól vagy családunk kíséretében nem 
feltétlen indulnánk el. Ezért is kedvelt útcélja-
ink a Balkán kevésbé ismert vidékei.
„Új cím, új haverok, új papírok… meg-
jöttünk Románia”
Az idei úticélunk Románia volt. Románia a 

legtöbb magyar turista számára egyet jelent 
Erdéllyel – ami jól is van így –, ám mi Erdély 
mellett a Kárpátokon túli részt, vagyis a Regát-
nak nevezett – itthon jórészt ismeretlen – te-
rületet is felfedeztük. Az utazás során lehető-
sége nyílik azoknak is megismerni egymást, 
akik esetleg még vagy már nem találkoztak az 
Árpádban. Ehhez jó alkalmat teremt a több órás 
buszút is a különféle zenékkel, számos vicces 
iskolai történettel és emlékkel.
Két különböző világ
Sok helyen látszik az, hogy mely terület tarto-
zik inkább a nyugati világhoz, és melyek a kele-
ti régióhoz. Mégis azt a két helyet emelném ki, 
amelynél legerősebben érződött a kontraszt.
Brassó mint az erdélyi szászok egykori fővá-
rosa olyan képet fest magáról, mintha nem is 
Romániában, hanem egy kis magyar vagy né-
met nyelvterületű városkában járnánk. A tör-
ténelmi jelentőségű óvárosban járva még ma 
is hallhat magyar szót az ember. A magyarok 
jelenlétéről tesz tanúbizonyságot a Pilvax nevű 
étterem is, mely nagyrészt magyar fogásokat 
kínál az ital- és étlapján. Így esett meg az, hogy 
két miccs között volt gyomrunk enni borjúpör-
költet nokedlivel, vagy éppen házi tepertőkré-
met pirítóssal.
Ezzel szemben Bukarest a robosztus épületei-
vel: a parlamenttel, a diadalívvel, a világ legna-
gyobb ortodox templomával és az indokolatlan 
kábel vezetésével a tipikus balkáni hangulatot 
teremti meg (eltekintve kis századeleji belvá-
rosától). S ez a város nem is igazán nyűgözte 
le a társaságot.
No touch, no smoke
Az iszapvulkánok ritka természeti jelenségek, me-
lyek a vízzel átitatott iszapos anyag és a mélyből 
feltörő gázok találkozásakor vulkanizmusra emlé-
keztető jelenséget hoznak létre. A táj úgy festett, 
mintha az ember valóban a Holdon járna, s olykor 
egy-egy iszapvulkánt meg is lehetett mászni. A 
geopark bejáratánál az őr száját két rövid mondat 
hagyta el: „No touch, no smoke”. Az nyilvánvaló 
volt, hogy a társaságban senki sem fog rágyújta-
ni, azonban az előbbi már nem volt olyan biztos. 
Nos, nincsen túra egy kis szabályszegés nélkül, így 
akarva-akaratlanul is iszapos lett az ember. 
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A Duna és a Fekete-tenger találkozásá-
nál
A másik különleges élményünk a Duna-del-
tánál fekvő kikötővárosban, Sulinában töltött 
napunk volt. A várost csupán vízen keresztül 
lehet megközelíteni, nincsen szárazföldi út 
ide. Itt található a 0 kilométerkő, hiszen a 
Duna itt ömlik bele a Fekete-tengerbe. Ke-
nukba és kajakba pattanva fedeztük fel a 
Duna-delta élővilágát: tavirózsák, nádasok, 
sirályok, gémek és édesvízi pelikánok társa-
ságában eveztünk egyet a délutáni órákban. 
A szállásunk felé tartva pedig sajnos – híd 
híján – a révész már nem dolgozott, így kü-
lön kellett szerveznünk magunknak egy vízi 
fuvart a túlpartra, majd vidám hangulatban 
ünnepeltük meg e különleges helyen, hogy 
elértük utunk legkeletibb pontját.
A csángóknál vendégségben
A fekete-tenger-parti Oituz az egész csapat 
számára örök élmény marad. Jártunk a mold-
vai csángóknál (Klézsén) is, ám azt korábban 
még a Tanár úr sem tudta, hogy van egy kis 
magyar nyelvű csángó falu a Fekete-tenger 
partján (a moldvaiak ajánlották a figyelmé-
be). A faluban a helyi csángók láttak minket 
vendégül, akik csorbalevessel, galuskával 
(melyről előzetesen senki sem gondolta, hogy 
szőlőlevélbe csomagolt darált hús rizzsel) és 
rengeteg süteménnyel vártak bennünket. 
Ugyan magyarul beszéltek, mégis fülelnünk 
kellett, hogy megértsük azt, amit mondanak 
(pl. ilyeneket: Ne zsegeráskodjatok! vagy: 
Ha nem vigyáztok, akkor megkedvesedtek!). 
Volt, hogy sikerült, és volt, hogy kevésbé, de 
a szép mégis az volt, hogy félszavakból is ér-
tettük a másikat.
Szervusztok, jövőre találkozunk!
Talán az elmondottakból is látszik, hogy Ro-
mániának a hál’ Istennek árpádos diákok ál-
tal is egyre jobban ismert Erdély mellett igen 
sok arca van, amit az utazásunk alkalmával 
mi is tapasztaltunk. Ezért szeretünk e keleti 
vagy déli vidékeken utazni, mert olyan vilá-
got látunk, mely nagyrészt eltér attól, amiben 
mi élünk, amit megtapasztalunk. És minthogy 
felfedezésre váró helyek még bőven várnak 
ránk, így kedves érettségizők, mindenkit sze-
retettel hívunk jövőre ;).

Aladi Lili (15.c)
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Árpád Galéria
Betű szobrok – név szobrok
Sok helyen láthatunk olyan szobrokat, ahol az adott települések vagy fesztivál nevét óriási betűkből 
formálták meg. Ezek kedvelt fotótémák a turisták körében, de mind nagyon hasonlóak. A hetedikesekkel 
ezeket a műveket terveztük át. A saját nevük betűit felhasználva egy körüljárható szobrot terveztek és 
építettek meg papírból, ami színeivel, formáival az egyéniségükre utal.

Svarczné Micheller Erzsébet

Balasi Tamás 7.b Fang Zhou Melissza 7.a Kewei Chen 7.b

Zámbó Zalán 7.a Mikusi Ágost 7.a Balog-Lunczer Míra 7.b Korbai Csaba 7.b

Készül Győr név szobra


