
Gondolatok, érzések a jubileumi rendezvények szervezőjeként 

 

 A 40 éves jubileumi rendezvényekhez kötődő célok, feladatok  

        →Az intézmény múltjának felidézésével erősítsük a gyökereinket. 

→ A jelen generációinak követendő példaként mutassuk be egykori sikeres tanítványaink 

életútját. 

→Az „Aranyos diákok” közösségi programjai erősítsék az összetartozás érzését, hitet, erőt és 

energiát adjanak az egyéni képességek kibontakoztatásához. Tapasztaljuk meg a közösség 

motiváló és jellemformáló erejét. 

→ Mélyítsük a partnerekkel, tehetségpontokkal való együttműködésünk. 

→ Növeljük a tanulóink motiváltságát és a jövőbe vetett hitét. 

→ A közös munkával fejlesszük az együttműködési és kommunikációs képességet. 

→ Ápoljuk hagyományainkat. 

→ Biztosítsunk lehetőséget az intézményben folyó tehetséggondozó műhelyek 

bemutatkozásának. 

Elvárt eredmény 

→ Tehetséggondozó műhelyeink bemutatása. 

→ Volt tehetséges tanulóinkkal aktív kapcsolattartás. 

→ Látványos, tartalmas, sokszínű program összeállítása. 

→ Minden tanuló legalább egy rendezvényen való részvételének biztosítása. 

→ Előadói, kiállító, pályaválasztást segítő, rendezvényszervező, kulturális, sport programba 

bekapcsolódó volt tanulóink száma legalább 50 fő legyen. 

→ Tanáraink, dolgozóink „feltöltődése” oktatási-nevelési elveink megerősítése volt 

tanítványaink sikereivel, eredményeivel szembesülve. 

→ A programokba a saját 1000 fős tanulóifjúságunk mellett 200 fő partnerintézményi diák, tanár 

és 300 fő egykori diák-tanár vendég, ill. 100 fő érdeklődő bevonása. 

→ A programokról a helyi médiában cikk megjelentetése, riport készítése. 

 

 

 



A rendezvények összegzése 

A tanév kiemelt eseménye volt az intézmény 40 éves jubileumi rendezvénysorozata. 

1976. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit az egykori 9. sz. Általános Iskola, 1989-ben 
megindult a gimnáziumi képzés, 1991-től felvette az Arany János nevet és megkezdte sikeres 
működését a nyolcosztályos gimnázium. 

Az eltelt 40 év alatt több ezer diák végzett az általános iskolában, és mintegy 1600 diák tett 
sikeres érettségi vizsgát a gimnáziumban. Az eltelt évtizedekben az intézmény szakmáját 
szerető, elhivatott tantestülete és tettre kész tanulóifjúsága a város élvonalát képviselő 
általános iskolát és sikeres gimnáziumot épített. 

Diákok, szülők, pedagógusok egy közös cél érdekében dolgozunk. Mindig számítottunk és a 
jövőben is számítunk a partnereink együttműködésére. 

40 év eredményeit nem könnyű röviden összefoglalni. 

A jeles dátum tiszteletére csokorba szedtük a múltunk és jelenünk fontosabb állomásait 
megidéző eseményeket, eredményeket és a diákjaink iskolához kötődő gondolatait. Az 
Aranyélet iskola újság jubileumi számában, a kiállításokon, az előadásokban, kulturális és 
sporteseményeken, tanulmányi versenyeken, előadások keretében igyekeztünk ezeket 
felvillantani. Legbüszkébbek a már végzett, és a jelenlegi több ezer aranyos diákra vagyunk. 
Hisszük, hogy az iskola értékrendje, követelményszintje, az oktatás színvonala, a családias 
légkör segít az egyéni értékek megerősítésében, s megalapozza diákjaink munkasikereit, 
személyes boldogságát, kiegyensúlyozottságát. Nevelési elveink és céljaink elismeréseként 
éljük meg, hogy a végzett diákjaink az élet bármely területén megállják a helyüket. 

A jubileumi rendezvény szervezésekor több száz egykori tanítványunkkal vettük fel a 
kapcsolatot, s beszélgettünk egykori iskolájukhoz fűződő viszonyukról. Számunkra nagyszerű 
érzés volt szembesülni az elismerő szavakkal, a munkasikereikkel, s hogy a tetteik, 
személyiségjegyeik, pályaválasztásuk mind-mind az általános iskolai vagy a gimnáziumi 
élményekben, értékrendjében gyökereznek. 

A jeles évfordulót október és november hónapokban, közel 1800 fő részvételével, ünnepeltük. 
A zárónapi gála előtt elkészítettük az Aranyélet iskolai újság ünnepi számát, szerveztünk 
szavalóversenyt külön-külön óvodásoknak, alsó- és felső tagozatos, valamint középiskolás 
tanulóknak. Angol nyelvű szavalóversenyre, megyei játékos matematika és sakkversenyre 
hívtuk az érdeklődőket. Kerékpártúra, mini röplabda torna, 40 km-es úszás, játékos 
sorversenyek várták a sportolni vágyókat. A természettudomány iránt érdeklődők kémiai, 
földrajzi és fizikai kísérletek részeseiként mélyíthették a tudásukat. A Képmás zenekar 
erősítette az intézmény és az egyház kapcsolatát, és kellemes perceket szerzett a zene 
szerelmeseinek egy másfél órás koncerttel. Iskolánk, diákokból és fizikatanárából alakult 
zenekara a fiatalabb korosztály megelégedésére adott egy hosszabb lélegzetű koncertet. 

A rendezvények sorát a november 11-én egy nagyszabású, egész napos programsorozattal 
zártuk. Közel 300 vendégünk volt a nap folyamán. 



8:00-kor a festmény, fotó, rajz, képzőművész, irodalmi és iskolatörténeti – múlt és jelen 
kiemelkedő teljesítményű tanulói, eseményei, iskolánk a sajtóban – kiállítást nyitottuk meg 
Aros Éva festőművész, valamint Balogh Attila és Sipeki Péter fotóművészek jelenlétében. A 
gazdag kiállítási anyag hetekig vonzotta a szülők, a tanulók és a hozzánk látogatók tekintetét. 
Elmélyülten tanulmányozták az iskolatörténeti cikkeket, fotókat, olvasták a verseket és 
átadták magukat a festmények és a fotók élvezetének. 

Az általános iskolai korosztály játékos sorversenyen, iskolatörténeti és a Jósaváros múltját 
feldolgozó vetélkedőn mérte össze az erejét, vagy a helyszínen tanulmányozta a Botanikus 
kert növénycsodáit. 

A gimnáziumban 22 helyszínen előadások vagy pályaválasztási beszélgetések zajlottak. 

A gimnáziumban már hagyománya van, hogy volt tanulóink hitet, erőt és követendő mintát 
adnak a jelen generációinak. Munkájukról, sikereikről, lehetőségeikről beszélve bizonyítják, 
hogy a kemény, kitartó munka meghozza a gyümölcsét. 

ELŐADÓINK VOLTAK: 

Grexa István   (biomechanikai mérnök)   
Türk Adrienn  (nyíregyházi állatpark fókashowjának egyik szervezője)  
Greksza István   (informatika-környezettan tanár) 
Dr. Hauberger Péter (állatorvos) 
Dr. Román Zsolt  (építőmérnök) 
Somogyi Tibor  (közgazdász) 
Nagy Zsolt   (látszerész-optometrista és kontaktológus specialista) 
Dr. Szikszai Tibor Gyula (legfőbb ügyészségi ügyész) 
Dr. Szondy Györgyi  (bőrgyógyász főorvos) 
Szilágyi Dávid  (közgazdász) 
Dr. Matta Csaba (A Debreceni Egyetem Anatómia, Szövet- és Fejlődéstani 

Intézetének adjunktusa) 
Dr. Sás Sándor   (jogász, műszaki informatikus) 
Szurovcsják Ádám  (másodéves műszaki informatikus egyetemi hallgató)



Jogászok, közgazdászok, orvosok, mérnökök, gyógyszerészek, biológusok, informatikusok, 
grafikusok, média-szakemberek, természettudósok, nyelvészek, sportszakemberek 
beszélgettek az érdeklődő diákokkal a felsőfokú képzés sajátosságairól, szakmájukról és a 
munka világáról. Az első kézből kapott információk mélyen megérintették a pályaválasztás 
előtt álló diákjainkat. Köszönet érte Dancsné Kövér Tímea, Bajkó Kinga, Orosz Napsugár, 
Vass Alexandra, Varga Dóra, Bodó Boglárka, Mező István, Zsila Barbara, Szondy Zsolt, 
Nagy Martin, Marschalkó Szilárd, Gégény Flóra, Görögh Tamás, Varga Fruzsina, Dió 
Péter, Hegedűs Péter, Nagyváti Márton, Czomba Orsolya, Béres Liliána, Jobbágy René, 
Tardi Axel egykori diákjainknak. 

Az 1500 szeletes iskolatorta látványa, a tűzijáték, az igazgató és a szülők képviselőjének 
köszöntése, a „Boldog születésnapot” dal közös eléneklése - Medve Nóra, Tóth Virág 
tanulók szólóéneke és Halász Levente testnevelőtanár gitárkísérete segítségével- a 
tanulók számára a nap csúcspontja volt, elmélyítette a közösséghez tartozás érzését, 
megmutatta a közösség erejét és fokozta az ünnepi hangulatot. Minden tanuló, dolgozó és 
vendég kapott egy szeletet a tortából. Az ünnepi hangulatnak már részesei voltak a következő 
program, a talk-show vendégei is. 

A Talk-show vendégei voltak: 

Csabai Judit úszó olimpikon, EB-n bronzérmes 

Fucsovics Márton  
a világranglista 156. helyén szereplő teniszező, Wimbledom 

junior bajnoka  

Kalapos Tamás T-Dance Tánciskola vezetője, tánctanár, informatikai mérnök 

Kovács Rita hosszútávúszó olimpikon, világbajnokságon ezüstérmes 

Kökény Roland aranyérmes kajakozó olimpikon 

Medve Róbert testnevelő tanár, kézilabda játékos és játékvezető 

Dr. Takács Roland 
európai jogi szakjogász, nemzetközi kapcsolatok 

szakreferense 

Rudolf Gergő válogatott labdarúgó, Nyíregyházi Spartacus játékosa 

Urbin Tamás serdülő úszó válogatott, testnevelő tanár 

Somogyi Tibor közgazdász, 2014-ben „Az év ifjú vállalkozója” 

 

A beszélgetést Hajnal Gusztáv, a Continental Aréna igazgatója, egykori tanítványunk 
vezette. A vendégeink meghatározó iskolai élményeikről, mókás történetekről, 
munkasikereikről beszéltek. Saját eredményeikre alapozva tanácsokkal és intelmekkel 
szolgáltak a jövő útvesztőihez. 



A sikeres sportolókra, vállalkozókra, gazdasági szakemberekre példaképként tekintettek a 
tanulóink. 

Az aulában a gálaműsorig ének, tánc és iskolánk zenekarának koncertje kötötte le az 
érdeklődőket. 

A tornateremben a sport, az egészséges életmód hívei jó hangulatú röplabda, kézilabda és 
kosárlabda mérkőzések részesei voltak. 

A 15:00-kor kezdődő gálaműsoron jelenlétükkel megtiszteltek bennünket Dr. Szabó Tünde 
sportért felelős államtitkár, Jászai Menyhért alpolgármester, Gaszperné Román Margit 
KLIK nyíregyházi tankerületi igazgató, Petneházi Attila országgyűlési képviselő, Dr. 
Horváthné Dr. Weisz Katalin önkormányzati képviselő, Szabó Anita a kormányhivatal 
tisztviselője, Kökény Roland olimpiai bajnok, Szondy György címzetes igazgató, 
partnerintézményeink képviselői, volt kollégáink és egykori diákjaink. 

Az ünnepi műsorban énekeseink, vers- és prózamondóink, illetve táncos diákjaink produkcióit 
élvezhettük. Örülünk, hogy velünk voltak: Tóth Noémi, Tóth Vivien, Flexi Team aerobic 
csoport, Borbély Panna, 8/8 osztály néptánc csoportja, Medve Nóra, Batta Róbert és 
Fonalka Marcell, Gócza Petra, Bordás Viktória, 4/12 osztály tánccsoportja, Bíborka 
tánciskola, Nagy Zsófi, Kindrusz Emese, a Blackstage iskolai zenekar: Kalenda Mihály 
tanár úr, Kalenda Péter, Kozma László, Lamos Balázs és Tóth Virág egykori és jelenlegi 
tanulóink. 

Örömünkre szolgált, hogy ilyen sokan megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel, aktív 
részvételükkel, s együtt idézhettük fel a negyven év örömeit, sikereit és a közösen átélt iskolai 
éveket. 

Köszönetünket tolmácsoljuk az egy-egy témában előadást vállaló volt diákjainknak, 
pályaválasztási tanácsokat, útmutatást nyújtó egykori tanítványainknak, fotók, grafikák, 
festmények, versek, kézzel készült dísztárgyak kiállítási anyagát szolgáltató művész-
diákjainknak, kollégáinknak, a talk-showban résztvevő egykori tanulóinknak, a gálaműsor 
szereplőinek, a rendezvényt anyagilag támogató szponzorainknak és Nyíregyháza Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának pályázati támogatásáért. 

A rendezvénynek széleskörű sajtóvisszhangja volt, az írott sajtót (Kelet-Magyarország, 
Nyíregyházi Napló), a Nyíregyházi Televíziót, a Sunshine és a Retró Rádiót, az 
elektronikus hírportálokat (szon.hu, Facebook, YouTube, nyírport.hu, magyarkurir.hu) 
és az iskolai honlapot is igénybe vettük. 

Továbbá köszönetünket tolmácsoljuk a szervezésbe, a rendezvény lebonyolításába 
bekapcsolódó valamennyi kollégának, diákunknak és partnereinknek. 

Kiemelten köszönjük a szülői közösség folyamatos együttgondolkodását és a 
megvalósításban tanúsított aktív közreműködését. 



Céljainkat maradéktalanul megvalósítottuk. Felidéztük a 40 év sikereit, eredményeit. Az 

intézmény múltjának felidézésével erősítettük a gyökereinket, hogy szárnyalhassunk a mában. 
Egykori tanítványaink eredményeivel példát mutattunk, követendő mintát adtunk a 
diákjainknak, megerősítettük a munkába vetett hitüket, erőt és energiát adtunk az egyéni 

képességeik kibontakoztatásához. Mások számára is megmutattuk az eredményeinket, 
sikerélményhez juttattuk a tanulóinkat. 

Én a 40 évből az utolsó 25 évet éltem meg az intézményben, közel 500 diákot tanítottam. 
Földrajz- vagy matematikatanárként, osztályfőnökként- a kollégáimmal karöltve – a szó igaz 
értelmében emberré, szorgalmának, érdeklődésének és képességének optimális ötvözetével 
választott életpályáját megalapozva, az élet apró örömeit megélni tudó felnőtté kívántam 
formálni a diákjaimat. Igaz, a feladat többször igényelte a szeretet szigorát. A gimnázium 25 
éves, és az intézmény 40 éves jubileumának szervezőjeként, online vagy személyesen,  több 
száz volt diákunkkal emlékeztünk közösen az eltelt diákévekre.         Pedagógiai, szaktárgyi és 
vezetői hitvallásom igazolást nyert diákjaink szakmai, magánéleti sikerei, egykori 
iskolájukhoz fűződő viszonyuk révén. Ezekben a beszélgetésekben a diákként még csak 
formálódó gondolatok felnőttként már egységgé kovácsolódva fogalmazódtak meg. Az 
elismerő szavak, az iskola kérésének megfontolása, a segítőszándék jó érzéssel töltött el. 
Kedves egykori tanítványaim, büszke vagyok RÁTOK. Köszönöm, hogy szándékaimban 
és hitemben megerősítettetek, s így újult energiával vethetem magam a mindennapok 
küzdelmeibe. Hiszem és tudom, van értelme. 

Tanáraink, dolgozóink hozzám hasonlóan feltöltődtek, oktatási-nevelési elveink erősödtek 
jelenlegi, és egykori tanítványaink sikereivel és eredményeivel szembesülve, valamint a volt 
kollégáinkkal való közös emlékezés során. 

Sokszínű, gazdag programkínálattal minden partner és vendég számára biztosítottuk a 
részvétel lehetőségét. A közös munka és a közös siker összekovácsolta a résztvevőket, 
megtapasztaltuk a közösség erejét és a közösséghez tartozás motiváló érzését. 

 Jelenlegi diákjainknak üzenem: 

Az elődeitek hozzátok hasonlóan élték meg a diákéveket. Tanultak, élvezték a közösségi 
eseményeket, elkövették a saját kis botlásaikat, olykor-olykor próbálták megkerülni a 
szabályokat. Mint titeket, őket is szerettük, dicsértük, s ha kellett, megróttuk. A felnőttkori 
évek igazolták, hogy volt céljuk, amelyért képesek voltak küzdeni, okultak a hibáikból és 
küzdöttek, akartak érvényesülni. Kollégáimmal együtt bízunk benne, hogy a következő 
jubileumi rendezvényen már a ti sikereiteknek is örülhetünk. 

A közös munka, volt diákjaink és kollégáink megtisztelő jelenléte, egykori tanítványaink 
aktív szerepvállalása meghitté, ünnepivé és emlékezetessé tette a 40 évre visszatekintő 
rendezvényünket. Örömmel voltunk közösen, egy nagy családként „ARANYOSAK”. 

Nyíregyháza, 2016. november 30. 

       Románné Balogh Gizella igazgatóhelyettes 


