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1989… a változások éve volt

•	 megkezdődött a szovjet csapatok kivonása Magyarországról

•	 feloszlott a KISZ és az MSZMP

•	 elkezdték a „vasfüggöny” felszedését

•	 újratemették Nagy Imrét és mártírtársait

•	 átengedték a kelet-németeket Ausztriába

•	 kezdetét vette a Páneurópai piknik

•	 kikiáltották a köztársaságot

1989-ben megdőlt a kommunista rendszer…

1989-ben Európa átalakult…

1989-ben 15 éves lett az a generáció, amelyik - a gyes bevezetését követően - demográfiai 
csúcsot döntve született…

1989-ben Nyíregyházán megindult a gimnáziumi képzés a volt 9. számú Általános Iskolá-
ban. A világban zajló eseményekhez képest talán kevésbé nagy horderejű ez az esemény, de 
az itt tanítók számára történelem.

25 éve történt…
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Ahogy elkezdődött… Arany János Gimnázium

Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola jogelődje, a „9. sz. Általános Iskola” 1976. 
szeptember 1-jén tartotta első tanévét. A megépült 24 tantermes iskola tanulmányi szárnyát 
ekkor adták át. A teljes iskolát 1978. augusztus 20-án avatták, tornateremmel, uszodával, 
konyhával és ebédlővel együtt. Az első tanévben a tanulói létszám meghaladta a 600-at, 
1984-re elérte a gyermeklétszám az 1600-at, a tantestület létszáma meghaladta a 100-at, az 
osztályok száma 52 lett.

Ez idő alatt az iskola közvetlen környezetében kettő új iskolát is épített a város, 1982-ben a 
19. sz. iskolát, a Krúdy utcában, a másikat a Tanárképző Főiskola 1. sz. Gyakorló Iskoláját, 
közvetlenül mellettünk az Ungvár sétányon. Az előbbi egy 16 tantermes, az utóbbi a mi 
iskolánk tökéletes mása volt.

A két iskola belépésével néhány év alatt létszámunk lecsökkent 1000 alá. A lakótelep gyer-
mekei megnőttek, az új beiskolázással 60-70 elsős gyermeket írtunk be, a felső tagozaton 
évfolyamonként 6-7 osztály tanult. Számításokat végeztünk a gyermeklétszám alakulására 
az elkövetkező 10 évre. Megállapítottuk, hogy a lakótelepi panelházak sajátosságait is figye-
lembe véve az ezredfordulóra az iskola elnéptelenedik, a közvetlen környezetből nem tudjuk 
„feltölteni”.

Megvizsgáltuk a város oktatási intézményeink elhelyezkedését, kitűnt, hogy ezen a városré-
szen, a lakótelepen ( Jósaváros) nincs középfokú oktatási intézmény. A Megyei Pedagógiai 
Intézet egyik kiadványában megjelent, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2400 nyol-
cadikos tanulónak nem jutott hely középiskolákban.

Az iskola tantestületében ebben az időben nagy volt a továbbtanulási vágy. Az akkori köz-
oktatási törvény előírta a 7 évenkénti továbbképzést, szakvizsga letételének lehetőségét, amit 
az egyetemi továbbtanulással lehetett kiváltani. 1988-ban a tanárok közül, 7 tanárnak volt 
egyetemei végzettsége, többen megyei, városi szakfelügyelői feladatot is elláttak. Az iskola 
vezetősége támogatta azt az elképzelést, hogy fölfelé „építkezünk”.

Az elhatározást tett követte, elkészítettük a gimnázium alapítási tanulmányát, 1989 február-
jában a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Tanácshoz benyújtottuk kérelmünket a gimnázium 
kiépítéséhez évfolyamonként 2 osztállyal. Már induláskor azt a célt tűztük ki, hogy a képzés 
fő profilja számítástechnika és a humán képzés legyen.

Rövid idő alatt megkaptuk az engedélyt 2 osztály indítására. A gyorsaság ellenére mire meg-
hirdettük felvételi lehetőséget, lezajlottak a felvételek a város gimnáziumaiban. Arra lehetett 
számítni – így is alakult - , hogy azok nyújtják be felvételi kérelmüket, akiket nem vettek fel 
egyetlen gimnáziumba sem. Így is júniusban 72 tanuló beiratkozott az akkori „9. sz. Általá-
nos Iskola és Gimnázium” I. osztályába.

Tudtuk, hogy nem számíthatunk arra, hogy egy-két év alatt felvesszük a versenyt a nagy 
múltú nyíregyházi gimnáziumokkal, megrohannak bennünket a legjobb nyolcadikos tanulók, 
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arra helyeztük a fő hangsúlyt, hogy a követelmények megtartása mellett a hiányosságok fel-
számolásával gondoskodjunk arról, hogy ezeket a tanulókat készítsük fel az érettségire. 52-en 
sikeres érettségit tettek.

A rendszerváltással egyidőben országos szinten egyre több iskola foglalkozott azzal a gondo-
lattal, hogy a klasszikus „nyolcosztályos gimnáziumot” életre keltse. Nyíregyházán a Kossuth 
Lajos Gimnázium igazgatója (Szedlák Richárd) indította el ezt a folyamatot. Iskolánk akkori 
vezetősége is támogatta ezt a gondolatot, hogyha gimnáziumot építünk ki az iskolában, miért 
nem az új rendszerű nyolcosztályos gimnáziummal kísérletezünk. Felvettük a kapcsolatot 
Szedlák Richárddal, elkészítettük a kiépítésének célját, feladatát, tervét, és benyújtottuk a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tanács Művelődési Osztályához.

Nem volt egyértelmű a tantestület támogatása, hisz a beindítással az ötödik osztályos tanulók 
legjobbjai várhatóan a gimnáziumban folytatják tanulmányaikat. A nevelőtestület szavazott, 
54-43 arányban zöld utat kapott a kezdeményezés. Ekkor 1990-et írtunk. A Kossuth Lajos 
Gimnázium akkor szeptemberben indította az első osztályt, mi 1991-re vállaltuk a peda-
gógiai, az óraterv, helyi tanterv, a teljes dokumentáció elkészítését, az Országos Pedagógiai 
Intézetnél történő engedélyezését.

Szedlák Richárd igazgató kollegával együtt fogadott bennünket dr. Glatz Ferenc, akkori ok-
tatási miniszter, aki bátorított bennünket. A teljes dokumentáció közel 600 oldalt tett ki. 
Sikeres volt az első engedélyeztetés, hisz a 13 helyi tantervből 9-et engedélyezte, 4 tantervet 
át kellett dolgozni, melyeket pár hónap múlva elfogadták. Így 1991 tavaszán megtartottuk 
az első felvételi vizsgát, minek alapján a 130 jelentkezőből 34 tanulót felvettünk. A felvettek 
tanulmányi átlaga 4,98 volt. Ezzel egyidőben a négyosztályos gimnázium tantestületének 
kiépítése folyt. Többen benyújtották felvételi kérelmüket az egyetemre, így magyar, történe-
lem, matematika, biológia, földrajz, testnevelés, idegen nyelv tantárgyakat egyetemet végzett 
kollégák tanították.

Időközben kezdeményeztük az iskola nevének megváltoztatását, így lett a nevünk: „Arany 
János Gimnázium és Általános Iskola”.

Az új gimnázium beindítása vegyes érzelmeket váltott ki a városban. Az új városvezetés még 
évekig úgy határozta meg a gimnáziumi képzést, hogy a városban van 7+1 gimnázium, és 
nem jósoltak nekünk hosszú időt a működtetésre. A többi gimnáziumi igazgatók igen segí-
tőkészek voltak. Drukkoltak azért, hogy sikeres legyen kezdeményezésünk. Sok dokumen-
tumok kaptunk tőlük. Két nevet említek Szedlák Richárd, a Kossuth Gimnázium és Banner 
László, a Krúdy Gimnázium igazgatója, tőlük kaptuk a gimnáziumokat érintő speciális szak-
könyveket, nyomtatványokat, egyéb segédeszközöket.

Az eltelt 25 év bizonyított. Mindkét képzési formában az érdeklődés a képzés iránt nem 
csökkent. A sikeres érettségi vizsgát tett diákok egyetemet, főiskolát végeztek. Az érettségi 
találkozókon elismerően szólnak a gimnázium nevelő-oktató munkájáról, a tanárok tevé-
kenységéről.

Szondy GyörGy
nyugalmazott címzetes igazgató
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„Legnagyobb cél pedig itt e földi létben,
  Ember lenni mindég minden körülményben”

Arany János

A folytatás...

Történelmi léptékek szerint 25 év nem nagy idő, de az emberi élet szempontjából a negyed 
század már igencsak számottevő. A gimnáziumot megálmodó és létrehozó közösség, akiknek 
mint testnevelő tanár én is részese lehettem, büszkén gondolhatnak vissza az elmúlt 25 év 
történéseire.

Sikerült létrehozni és megteremteni egy olyan gimnáziumi tagozatot, ami értékálló. Ezt bi-
zonyítja, hogy nem tűnt el az élet hatalmas süllyesztőgödrében, hanem kibontotta szárnyait. 
Átéltük a kezdés nehézségeit, megtapasztaltuk a hétköznapok gyötrelmes pillanatait, és most 
mint már „felnőtt” korúak éljük a  kihívásokkal teletűzdelt jelenünket. Gyökereket és szár-
nyakat adunk diákjainknak. Gyökerek és szárnyak - furcsa párosítású, de egy pedagógiai 
tevékenység tökéletes szimbóluma is. 

„Kellenek a gyökerek: van egy hely a földön ahol megszületünk, megtanulunk egy nyelvet és fölfe-
dezzük, hogyan boldogultak őseink a nehézségekkel. Eljön az idő, amikor felelősek leszünk ezért a 
helyért. Kellenek a szárnyak. Megmutatják nekünk a képzelet horizontjait, elvisznek minket az 
álmainkhoz, elvezetnek távoli helyekre. A szárnyak segítenek abban, hogy megismerjük felebaráta-
ink gyökereit, és tőlük is tanuljunk.”

Ezt a régi arab bölcsességet Paolo Choelo így fogalmazta meg, s mi azonosulunk ezekkel a 
gondolatokkal. Az életet adó gyökér, és a kibontakozás lehetősége a tágabb világ kihívásainak 
megismerése a szárnyak által. Mindezek egy helyen az Aranyban. 

Ez egy közösség alkotó tevékenysége, közös feladata, a mindenkori megújulás lehetősége. 
Végigolvasva régi és jelenlegi diákjaink visszaemlékezéseit, benyomásait, nem volt hiábavaló 
a negyedszázad, mert az értékek csiszolódtak, formálódtak és nagyon sokszor kiváló minő-
ségűvé váltak. 

Büszkeség töltheti el azokat az embereket, pedagógusokat, akik ennek a folyamatnak része-
sei lehettek. Az elmúlt évek alatt tantestületünk megtanulta hogyan lehet összeegyeztetni a 
színvonalas oktatást, a modern tudományok megismertetését a mindennapok nevelői oktató 
munkájában a nehézségek ellenére is. Megtanultuk hogyan adhatjuk át hitünket és szerete-
tünket. Megtanultuk hogyan állítsunk tanítványaink elé magas és szigorú követelményeket, 
és megtanultuk hogyan szentelhetünk kiemelkedő figyelmet tanuló ifjúságunk nevelésének. 
Ezek az élet ábécéi, amit a legkörültekintőbb figyelemmel kell kezelni. 

Siker és elismerés illeti az eddigi eredményeket. Ma már nemcsak Nyíregyházán, hanem Bu-
dapesten, Győrben és az országhatáron túl is tudják, hogy van egy Arany János Gimnázium 
Nyíregyházán.
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A sport, művészeti, kulturális és tanulmányi versenyeken elért eredményeink igazolják a ki-
emelkedő teljesítményeket, az iskola értékeit.  
Ezekhez az elért eredményekhez csak gratulálni lehet, és köszönet illeti mindazokat, akik 
részesei voltak a sikernek, diákot-tanárt  egyaránt.

Életünk  naponta hoz új és új feladatokat, örömöket problémákat. Sok a bizonytalansági té-
nyező, hogy milyen lesz a holnap, milyen lesz a jövő? A gondok megoldásához a nehézségek 
elviseléséhez, leküzdéséhez erős hitre és önbizalomra van szükségünk. Legyen erős, a hitünk 
töretlen a bizalmunk, hogy képesek legyünk irányítani jövőnket. Ezt kívánom mindenkinek.  
És engedtessék  meg, hogy a 2006-ban kiadott 30 éves Jubileumi Évkönyvből idézhessek.
Üzenjük az utánunk következőknek, hogy értelmüket az ÉLET szépsége töltse be!

Legyen BÉKE és legyünk BOLDOGOK! Kívánjuk, hogy majdan, ha már ALMA MA-
TER lesz az iskola, gazdagabb eredményekről számoljanak be.
Kérjük, ne feledkezzenek meg az „alapítókról”, emlékezzenek rájuk vissza szeretettel!

Kantár attila
igazgató
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Elkezdődött a NYOLCOSZTÁLYOS…..

1991. február 12-én 120 tanuló felvételizett a nyolcosztályos gimnázium első évfolyamába. 
A tanulók lelkesedéssel és várakozással, a szülők pedig kellő izgalommal fogadták ezt az új 
képzési lehetőséget. A testület minden szépet és jót kigondolt a tehetséges tanulók tanítására, 
fejlesztésére, kibontakoztatására. 32-en jutottak be az osztályba, s nekem volt az a szeren-
csém, hogy én lettem az osztályfőnökük. Már akkor tudtam, hogy a feladat különleges és 
izgalmas, de csak most, utólag visszagondolva érzem, hogy életem, pályafutásom legszebb 
nyolc évét köszönhetem nekik. Óriási élmény volt látni, hogy a kis csiribiri apróságokból 
hogyan válik felnőtt fiatal. Akinek van saját gyermeke átéli mindezt, de egy kis csapattal ez 
egészen más.

Kimondhatatlanul sok apró mozzanat és „fergeteges” esemény történt a közel 1500 nap alatt, 
amit együtt töltöttünk. Kezdhetném a tanévnyitó után következő tankönyv kiosztásánál. Egy 
aranyos fekete hajú, csillogó szemű fiúcska lóbálta a lábát a széken, azt hittem, hogy vala-
kinek az öccse. Megkérdeztem, hogy neked is adjak-e könyvet? Nagyon büszkén válaszolta, 
hogy én ide be vagyok iratkozva! (Ma már a debreceni egyetem neves kutatója.)

Ide idézhetném azt a vékony, magas kislányt, aki az érettségi bizonyítvánnyal a kezében 
szinte kétségbeesett arccal kérdezte, hogy neki többet nincs köze ehhez az iskolához? 12 évig 
járt ide!

Szinte valamennyien az első perctől kezdve komolyan vették a tanulást. Igyekeztem beléjük 
plántálni, hogy ők nem ötödikesek, hanem kis gimnazisták. Ragyogóan lehetett velük halad-
ni, mindenre fogékonyak voltak. Ezt bizonyítja a tanulmányi eredményük is, a nyolc év alatt 
talán egyszer sem volt 4,5 alatt az átlaguk. Az érettségi 4,8, azt hiszem kiváló! A nyolcosz-
tályos regionális találkozókon bizonyították tudásukat, mindig sok első helyezéssel tértek 
haza. Más jellegű tanulmányi versenyeken is szépen szerepeltek, kiemelném azt a fiatalt, aki 
az OKTV biológia versenyén bizonyított, s ma már kiváló állatorvos. Szándékosan nem írok 
neveket, mert akkor mindenkit személy szerint meg kellene említenem. 

Maximálisan bekapcsolódtunk az iskolai élet minden területére: kultúra, sport, közösségi 
tevékenység. Volt különböző szintű versenyeken díjakat elhozó versmondó kislányom, az 
iskolai kamarakórus bázisát az én „dalos pacsirtáim” adták, s másodállásban ma is énekel egy 
virágszálam. A csibeavatótól kezdve a ballagásig mindenben részt vettünk, amit nagy élvezet-
tel csináltak. A fiúk a kézilabda csapat tagjai voltak, a lányok röplabdáztak. 

Minden évben tanévkezdés előtt táboroztunk. Bejártuk az országot. Olyan helyekre jutot-
tunk el, ahová nem biztos, hogy felnőttként lesz alkalmuk elmenni. Ezeknek a megmozdu-
lásoknak külön hangulata volt. Az „éjszakai élet” után sajnos végre kellett hajtani az általam 
szervezett programot is. Elég nehéznek bizonyult kialvatlanul gyalog felmenni a Kékestető-
re… Egy gyors múzeumlátogatás után voltam olyan gonosz, hogy megkérdeztem néhány 
dolgot Széchenyiről…. És nyilván 17-18 évesen nem maradt ki a cigi és az alkohol sem, de 
minden mértékkel és probléma nélkül. Szép emlékeink vannak a Pöttyös Kakasról! 
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Voltunk háromszor Franciaországban, Luxemburgban, Belgiumban, Görögországban. Ezek 
a megmozdulások nagy felelősséggel jártak, de megértették, hogy ilyenkor a diáknak és a ta-
nárnak is biztonságban és jól kell éreznie magát. Ha szabad program volt, akkor sem hagyták 
el egymást, bizonyítja az a sok fénykép, amit az én gépemmel készítettek. 

Végül, de nem utolsó sorban a közösség formálódása. A különböző lehetőségeket igyekeztem 
kihasználni. Legyen ez az órai közös munka, a teljesítmény öröme, a szabadidős tevékenység. 
Jól érezték magukat, volt olyan kislány, akit délután vissza kellett hozni a szüleinek a nap-
közibe. A közös szalonnasütések nálam, vagy a fent említett kirándulások is mind ezt a célt 
szolgálták. 

Hiszem, hogy ma már tudják, hogy életük legerősebb motivációja az a tudat, hogy szüksége 
van ránk valakinek. Kell az állandóság, a biztos háttér a rohanó világban, s ettől még nem 
feltétlenül régimódi valaki. Amíg a célunk önös, addig az ember csak energiát fogyaszt, s nem 
kap vissza semmit. Meg kell keresni azokat az embereket, akiknek szüksége van ránk, ne-
vezzük barátságnak vagy szerelemnek. Fontos, hogy kapukat nyissunk magunk előtt, mert a 
csúcson nagy a magány, és ha eltévedünk, akkor is. Nem szabad elvágni a régi gyökereket, bár 
a hierarchikus rend és a barátság nemigen illenek össze. Tudják, hogy kedvesnek kell lenni az 
emberekhez, ha felfelé lépdelnek, mert majd lehet, hogy akkor is fognak velük találkozni, ha 
véletlenül a sors úgy rendezi, hogy lefelé zuhannak. 

Igyekeztem bevésni a tudatukba, hogy időnként meg kell állni és átgondolni, hogy sikerült-e 
megvalósítaniuk önmagukat? Ars poeticaként üzentem egy XVI. századi japán költő sorait:

„Az emberélet röpke dráma
Csak egyszer játsszák

S nincs több felvonása”

Közös életünket egy óriási album jelzi, persze csak részleteiben, hangulatában, amit az iskolai 
könyvtár őriz. Szerencsés véletlen, hogy ez a jubileumi évforduló egybe esik a 15 éves érett-
ségi találkozóval. 

       PáSztor attiláné

       osztályfőnök 
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Az Aranyból indultak

A búcsú szertartása

Hetekkel a ballagásom előtt vegyes érzelmek kavarogtak ben-
nem. Először azért, mivel az ünnepség után már csak két nap, 
és megírjuk a mindent eldöntő érettségit. Ilyen helyzetben nem 
sok türelmem volt az ünnepségre gondolni.

Azonban ez az érzés az utolsó hétre átalakult. Már nem az érett-
ségi miatt rándult görcsbe a gyomrom, ha a ballagásra gondol-
tam, hanem amiatt a röhejes sablonmondat miatt, hogy lezárul 
az életem egy fontos szakasza. És, bár én mindig is úgy álltam 
ehhez a gondolathoz, hogy „de következik egy még jobb”, az 
utolsó héten történtek – az emlékezetes szerenádok, a meghitt 
utolsó órák – eszembe jutatták, hogy mennyire szeretem az osz-
tályom, és úgy általában ezt az iskolát. Ezért is volt furcsa bele-
gondolni abba, hogy április 30-án, pénteken utoljára hallottam/
hallottuk az óra kezdetét és végét jelképező csengőszót.
De ne rohanjunk ennyire előre! Előtte még lezajlott az utolsó 
osztályfőnöki óra. Nem tudom, ez más osztályoknál milyen volt 
és lesz,  de nálunk meghitt volt és vidám, aminek emlékét ma-
gunkban hordozzuk egészen az ötéves osztálytalálkozóig, ahol 
aztán új emléket szerzünk… Ezután felsorakoztunk a ballagáshoz, türelmetlenül vártuk azt 
a bizonyos utolsó csengőszót, majd kimentünk az udvarra, ahol elkezdődött az ünnepség. 
Ha az ember sok élményt fogad be túl rövid időn belül, nem tud pontosan visszaemlékezni 
a sorrendre. Legalábbis én nem. Éppen ezért – bármennyire is szerettem volna a tudatomba 
égetni a saját ballagásom minden egyes pillanatát -, nem tudom helyesen felidézni az ün-
nepség menetét.

Tudom, hogy lesétáltunk, közben felolvasták a neveinket, mi pedig igyekeztünk árnyékos 
helyen ballagni, mivel szerencsére meleg idő volt. Ez után meghallgattuk a Himnuszt, majd 
elengedtük a héliummal töltött, lelkünket/tudatunkat/énünket jelképező lufikat. Valahol itt 
megszakad a kép, már csak mozaikok villannak fel. Emlékszem, hogy a tizenegyedikesek 
ajándékot adtak; hogy iszonyúan sokan kaptunk jutalomkönyvet a teljesítményünkért vagy 
az iskoláért végzett munkánkért. Tudom, hogy ebben az évben is kiosztották a Jó tanuló, 

jó sportoló díjat, melyet Ónodi Vi-
vien, 8/12-es tanuló kapott meg; a 
Jó sportolóét is, ami Barna Bencét 
(8/12) illette. Béres Liliána (4/12) 
megkapta az Arany Emlékplaket-
tet; Gazdig Márton, 8/12-es tanu-
ló az Arany alapítvány kitüntetettje 
lett. Valamikor a műsor közben 
„kézhez kaptuk” a virágainkat is,  
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elég korán ahhoz, hogy a végére leszakadjon tőlük a karunk; Mező István, 5/11-es tanuló 
kellő komolysággal búcsúztatta az iskola nevében a végzősöket; két lány, Ács Réka és Mar-
ján Ágnes pedig duettet énekelt. Emlékeszem, hogy Béres Liliána verset mondott; Mázsári 
Zsófia Máté Péter dalát énekelte szívhez szólóan; Tar Szandra a meghitt emlékeket felidézve 
búcsúzott a nevünkben úgy, mintha szánkból vette volna ki a szót. Az egész szertartás – mert 
mi más volt? – egyszerre volt vidám és mégis szomorú. Hiszen minden, minden a búcsúzás-
ról szólt.

Mert, ha az ember tovább gondolja 
a dolgot – a Szózat meghallgatása 
után nem csak hazamentünk és 
teleettük magunkat mindenféle fi-
nomsággal. Egy egész életszakaszt 
zártunk le. Ami olyan szomorú. 

HarGitai áGneS

Aranyélet 2010. 2. szám

Dr. Matta Csaba (érettségi éve: 1999)

Amióta az eszemet tudom, reál beállítottságú voltam, és már gyermekkoromtól kezdve 
imádtam a természetet. A biológia szeretetét azonban egyértelműen Simon Jánosné, Judit 
tanárnőnek  köszönhetem, aki kedves, türelmes hozzáállásával, és érthető magyarázataival 
nagyban hozzájárult későbbi karrierem megalapozásához.

Számomra kifejezetten élvezetes volt a biológia tanulása, ugyanis azt tanultam, ami érdekelt, 
és ez rendkívül fontos. Nem is volt kérdés, hogy biológus szakon kívántam folytatni további 
tanulmányaimat; az orvosi szakma úgy összességében soha sem vonzott, és ez a mai napig így 
van. Az egyetemi felvételihez természetesen az iskolai tananyagon felüli tudatos felkészülésre 
is szükség volt, így a szabadidőmben rendszerint biológiai témájú könyveket olvastam, rész-
ben Jutka néni útmutatásával. Ez nagyban hozzájárult ahhoz is, hogy iskolámból elsőként 
két alkalommal is sikerült bekerülnöm az OKTV megyei (2.) fordulójába, valamint a Kabay 
János Biológiai Versenyen is sikerrel szerepeltem (megyei 4. helyezett). Legsikeresebb tanul-
mányi versenyszereplésem a Gregor Mendel Genetikaversenyhez fűződik, amelyen 12. osz-
tályosként 1999-ben 1. helyezést értem el és az OKTV országos döntőjében való szereplés.

Simonné tanárnő és az egész iskolai tanári kar támogatása nagyban hozzájárult a központi 
biológiai felvételi vizsga sikeres teljesítéséhez is, amivel a Debreceni Egyetemre (akkor még 
Kossuth Lajos Tudományegyetem) kerültem.

1999-2004 között: A Debreceni Egyetem Természettudományi Karán biológus (genetikus) 
és angol-biológia szakfordító szakokra jártam, és 2004-ben summa cum laude minősítéssel 
végeztem.

	  



11

Egyetemi tanulmányaim alatt először a TTK Állatanatómiai és Élettani Tanszéken, majd 
az ÁOK Anatómia, Szövet- és Fejlődéstani Intézetében dolgoztam tudományos diákkörös 
hallgatóként, és ez utóbbi helyen írtam diplomadolgozatomat is.

2004-2008: Ph.D. tanulmányok: Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Mo-
lekuláris Orvostudományok Doktori Iskola. A Ph.D. fokozatot 2009-ben szereztem meg, 
summa cum laude minősítéssel.

Ph.D. tanulmányaim során a DE ÁOK Anatómia, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Jelátviteli 
Kutatócsoportjának munkájába kapcsolódtam be, ahol jelenleg is tevékenykedem. Kutató-
munkánk témája a porcszövet kialakulását (differenciálódását) szabályozó molekuláris me-
chanizmusok feltérképezése molekuláris biológiai, elektrofiziológiai és élettani módszerek 
segítségével.

A kutatómunka mellett az intézetünk oktatómunkájába is bekapcsolódtam, ahol makroszkó-
pos és mikroszkópos anatómiát (szövettant), illetve fejlődéstant oktatok első- és másodéves 
orvostanhallgatók számára.

2008-2010: DE ÁOK Anatómia, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, egyetemi gyakornok vol-
tam.
2011-2013: DE ÁOK Anatómia, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, egyetemi tanársegéd vol-
tam.
2013-jelenleg is: DE ÁOK Anatómia, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, adjunktus vagyok.

Az intézetben én vagyok a felelős a tudományos diákkörös hallgatók irányításáért, mento-
rálásáért.

Nyaranként rendszeresen részt veszek a Dél-Koreában, Geochangban megszervezett Sum-
mer School-ban oktatóként.

2013-ban 1 hónapot töltöttem Angliában, Nottingham-ben FEBS ösztöndíjasként.

2014. szeptembertől Marie Curie-ösztöndíjasként 2 évet fogok eltölteni Angliában, a Uni-
versity of Surrey-ben (kutatói ösztöndíj).

Egyetemi állásom mellett mellékállásban szakfordítóként is tevékenykedem (Lector - The 
Corporate Translator).

Felföldi Roland (érettségi éve: 2009)

Épp a minap gondoltam bele, hogy eddigi életem éppen felét, azaz tizenkét szép évet töltöt-
tem az Arany János Gimnázium és Általános Iskola falai között. Az első négy osztály után a 
nyolcosztályos gimnáziumba nyertem felvételt, mindvégig kitartva szeretett iskolám mellett. 
Már alsóban elkezdtem versenyezni, főleg tollbamondás/nyelvtan és matematika versenye-
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ken vettem részt. Gimnazistaként több alkalommal is helyezést értem el különböző nyelvtan, 
vers-és prózamondó versenyeken. Az iskolai ünnepségeken is többször felléptem versmon-
dóként  és műsorvezetőként.

Másik meghatározó irány a sport volt életem ezen szakaszában. 5. osztályban kezdtem el az 
iskolai csapatban kézilabdázni, és az öt aktív évem alatt szép sikereket értünk el (országos 
diákolimpia 2. hely, többször is első nyolc hely valamelyike, tornagyőzelmek).

Amire még büszke vagyok, hogy a városi és a megyei szövetségtől is megkaptam a „Jó tanuló, 
jó sportoló” kitüntetést. A gimnáziumi éveim legvégén pedig - nagy örömömre -munkám 
elismeréseként megkaptam az Arany emlékplakettet a 12 évnyi bizonyítványom zárásaként.

A jól sikerült érettségik után a Budapesti Corvinus Egyetem kereskedelem és marketing sza-
kán folytattam tanulmányaimat. Érdekesség, hogy a harmadik félév végén szakot váltottam 
– testhezállóbbnak éreztem a pénzügy és számvitel szakot. Az egész alapszak folyamán ösz-
töndíjban részesültem, sikerült tehát tovább vinnem a gimnáziumi évek kiemelkedő sikereit. 
Mesterszakon is maradtam a Corvinuson, a vezetés és szervezés szakon. 

2010-ben nyertem felvételt a Széchenyi István Szakkollégiumba, mely diákszervezetnek az-
óta is aktív tagja vagyok. Itt lehetőségem volt olyan kurzusokat hallgatni, melyekre az egye-
temen nem lett volna módom, és persze megismertem sok-sok új embert.

Mindezek mellett két éve tagja vagyok a Földes Ferenc Kollégium Kollégiumi Bizottságá-
nak. Munkánk lényege, hogy az év során különböző programokat szervezünk a lakóknak (pl. 
vacsorák, mozizás, pingpong- és pókerverseny).

A munka világába is belekóstoltam már: a kötelező szakmai gyakorlatot Budapesten a No-
kiánál töltöttem el könyvelő gyakornokként, tizenkét héten keresztül 2011-ben. Fő felada-
tom a különböző országokból származó szállítói számlák könyvelése volt. Ezzel egy időben 
kipróbáltam egy másik szakmát is: az MPK Zrt. berkein belül voltam öt hónapig pénzügyi 
tanácsadó. Fel kellett vennem a kapcsolatot a potenciális ügyfelekkel, és egy személyes be-
szélgetés során felmérni, hogy milyen pénzügyi céljaik/vágyaik vannak, és ezek elérésére a 
mentorommal közösen megoldást kerestünk a pénzpiacok különböző szegmenseiből (bizto-
sítás, lakástakarék-pénztár stb.).

Az elmúlt nyáron két hónapig az Erste Bank Kálvin téri fiókjában voltam gyakornok, itt fő-
leg adminisztratív feladatokat láttam el. 2013 szeptemberétől pedig a Magyar Telekom Nyrt. 
alkalmazásában állok gyakornokként, az Energia ügyfélélmény menedzsment központban. 
Időm nagy részében különböző beszámolók, riportok előállításával foglalkozom.

Frissdiplomásként vagy valamelyik budapesti telephellyel rendelkező multinacionális vál-
lalatnál képzelem el a jövőmet pénzügyi területen, vagy szívesen kipróbálnám magam az 
üzleti tanácsadás területén is valamelyik tanácsadó cégnél. Később pedig egy saját vállalkozás 
elindítását is elképzelhetőnek tartom.
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Somogyi Tibor (érettségi éve: 2009)

12 évig  jártam az „Aranyba”. Szerettem a közösséget, a tanáraimat, élveztem a sokszínű 
sportolási és szabadidős tevékenységet. Már gyerekkoromban is pörgős voltam, számtalan 
ötletem akadt az iskola mindennapjainak megreformálására. Tanáraim körében nem mind-
egyiknek volt sikere, előfordult, hogy a  bizonyítványom egyetlen jó minősítése a magatartás 
volt. 

Nagyszerű tanáraim voltak, minőségi oktatásban volt részem. Jelenlegi sikereimhez az ala-
pokat ott kaptam meg.

Mint az Aranyban mindenki, én is itt tanultam meg úszni, amivel versenyszerűen foglalkoz-
tam, 4 ezüst és 1 bronzérem volt a jutalmam az országos diákolimpián. A sport szeretetét és a 
versenyszellemet is az „Aranynak” köszönhetem. Az úszás mellett még kézilabdáztam, majd 
a vizilabda kötötte le az energiámat.

A Jó tanuló, jó sportoló címet is megkaptam. Jó volt az osztályközösség, sokat voltunk együtt 
az iskolán kívül is. Különleges kirándulásaink emlékei mindig kellemes beszédtémát adnak.

Vállalkozókedvem az angol drámázásban is megnyilvánult. Az országos drámafesztiválon 3. 
és 4. helyet szereztünk, jutalmul bekapcsolódtunk egy angol cserediák-programba.

Sikerrel felvételiztem a Corvinus Egyetemre. A középiskola elvégzése után a budapesti élet 
teljesen elkápráztatott. Igyekeztem minden időmet hasznosan kihasználni, így rengeteg új 
élmény és tapasztalat ért. Kronológiai sorrendben, amire nagyon boldogan emlékszem vissza: 
gólyák szépe 3.hely, nagy szerelem – azóta is tart, parádés első félév az egyetemen – a sok buli 
mellett egy 4,6-os átlag, első munkák elvállalása – rendezvényszervezés, PR megjelenésekben 
való segédkezés. 

Első cégem, az easy Maths megalapítása, az első sikerek és bevételek a céggel, sikeres Kung 
Fu vizsga, Dunai Regatta sárkányhajó verseny a Dunán a Parlament előtt (2. helyezés), csa-
patkapitány. BSC diploma, elérjük a 10.000 regisztrált felhasználót és az évi 80000 egyedi 
látogatót az easyMaths-el. Beválasztottak Magyarország 50 példaértékű fiatal vállalkozója 
közé, megnyertük az ÉV Honlapja díjat az easyMaths-el. Beválasztottak a Magyar Nemezti 
Bank Értékteremtők és Értékalkotók klubjába, sikeres taekwondo vizsga, ahol első verse-
nyemre készülök, novemberben pedig az országos bajnokságra.

Jelen pillanatban második cégem megalapítását készítjük elő, amely már egy nemzetközi on-
line oktató platform és szoftver lesz, amelybe valószínűleg nagy mértékű kockázati/angyali 
tőkét is be tudunk vonni, jelen pillanatban folynak a tárgyalások.
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„Előtted a küzdés, előtted a pálya,
Az erőtlen csügged, az erős megállja.
És tudod: az erő micsoda? - Akarat,

Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat.”
Arany János

Kantár Dóra (érettségi éve: 2009)

Iskolánk névadója, Arany János gondolatai hűen tükrözik mindazt a törekvést, amelyet taná-
raink is vallottak és közvetítettek számunkra, hiszen az elméleti tudás elsajátítása mellett az 
életre neveltek bennünket.

Megtanultuk, hogy minden erőnkkel kell küzdeni ahhoz, hogy eredményesek lehessünk, és 
céljainkat idővel elérhessük az élet bármely területén.

Gimnáziumi tanulmányaim során négy éven át számtalan életre szóló élménnyel gazda-
godtam. A megszerzett szellemi tőke mellett a legnagyobb kincs a kapcsolati tőke, amit 
iskolám adhatott.  Számos barátság köttetett, amelyek mélysége az idő múlásával alakult és 
formálódott.  
Öt éve már, hogy elballagtam az Arany János Gimnáziumból, de a mai napig szívesen gon-
dolok vissza diáktársaimra, tanáraimra és az iskolai programokra. A gimnáziumi diákélet 
nagyon sokszínű volt, és érdekes programokban bővelkedett.

Első közös élményem az új osztályommal és a felsőbbévesekkel a verébavató ünnepség volt, 
ahol vicces próbatételek révén váltunk hivatalosan is gimnazistákká. Az Arany-hét prog-
ramjai minden napra tartogattak valami feledhetetlen emléket, mint például a tizenkétórás 
kosármeccsek, a beöltözős nap, a vetélkedők és a fordított nap, amikor is az általános iskolás 
tanulók részére tarthattunk órákat. 
A gimnáziumi tanulmányaim során tanáraink több alkalommal is szerveztek tanulmányi ki-
rándulásokat, cserediák programokat, amelyek örök életre szóló emlékek maradnak. Végzős-
ként pedig a szalagavató ünnepség és a közös szerenádozás volt az, ami a négy év eseményeit 
méltón zárta le. 

Úgy érzem, jól döntöttem, amikor az Arany János Gimnáziumot választottam a továbbta-
nulás során. Az ott megszerzett tudás birtokában egyenes út vezetett a sikeres érettségihez 
és felvételihez, ezáltal pedig egy újabb fordulóponthoz ért életem. A sok évnyi küzdelem 
és tanulás gyümölcse mára beért, hiszen  pályakezdőként, önbizalommal telve, optimistán 
várom, mit hoz a jövő.

Mező István (érettségi éve:2011 )

Nagy megtiszteltetés ért azáltal, hogy felkértek engem az Arany 25 éves évkönyvében törté-
nő bemutatkozásra. Jelenleg 23 évesen a Debreceni Egyetem Orvostudományi Karának álta-
lános orvostanhallgatója vagyok. Életem mindennapjait szerelmem, menyasszonyom édesíti 
meg, aki egykori diáktársnőm, Béres Liliána.
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Az egyetem elkezdése mindenki számára hatalmas feladat, sokaknak megterhelő alkalmaz-
kodással, életmódváltással jár. Én szerencsésnek mondhatom magam, mivel már a gimnázi-
um utolsó két évében specializáltan az orvosi pályára készültem, segítségemre kiváló taná-
rom, Parraghné Sas Zsuzsa volt. Nélküle nem sikerült volna sikeresen venni az akadályokat, 
a legjobb tudása szerint készített fel a kémia és biológia érettségikre és az egyetem kezdetére. 
Hálás köszönettel tartozom mindezekért Zsuzsa tanárnőnek. Három év eltelte után mond-
hatom, jól döntöttem, az orvoslás az, amivel a jövőben foglalkozni szeretnék, az elengedhe-
tetlen löketet pedig az Arany János Gimnázium adta.

A 2006-2011-es évfolyam diákja voltam és nagyon büszke vagyok arra, hogy a gimnázium 
tanulója lehettem. Nyelvi előkészítős tagozatba jártam, osztályfőnököm, Kalenda Mihályné, 
Andi néni vezetésével. A nyelvi előkészítőnek, nyelvtanáraimnak (Medvéné Kendi Tímea, 
Palkovics Borbála, Orosz Edina) köszönhetően most felsőfokú angol nyelvvizsgával rendel-
kezem, mely az angol nyelvű tudományos források megértése és feldolgozása szempontjából 
elengedhetetlen. Szeretettel emlékszem vissza az angolórákra, a szónoki versenyre, a drá-
maszínházra, melyekre Timi néni készített fel, és mely által egy új világ nyílt ki számomra. 
A drámacsoporttal lehetőségünk volt az Egyesült Királyságbeli társiskola közönsége előtt 
előadni az egyik nyertes színdarabunkat és egy hetet Angliában tölteni.

Az öt év, mely kimondva hosszú időnek tűnik, hamar elrepült. Az évek során rengeteg ren-
dezvényen, iskolai programon, DÖK-gyűlésen és versenyen vettem részt. A tanári kar, ki-
emelten osztályfőnököm odaadása, felkészültsége és kedvessége olyan körülményeket terem-
tett, mely inspiráló volt egy tizenéves számára. Lehetőség volt kibontakozni, s jóleső érzéssel 
töltöttek el az igazgatói (Kantár Attila) és igazgatóhelyettesi (Románné Balogh Gizella és 
Medvéné Kendi Tímea) elismerések is, illetve a támogatás, ha kellett az útbaigazítás. Ezek 
azok a momentumok, melyek miatt mondhatom, nemcsak tudást, élményt, hanem meg-
határozó érzéseket is kaptam, melyek formálták a személyiségem, a nézeteim és a világhoz 
való viszonyom. Így, ha a gimnáziumi éveimre gondolok vissza, elsősorban nem események, 
tárgyak vagy a mindennapok jutnak eszembe, sokkal inkább az érzelmek, amiket itt érezhet-
tem és tapasztalhattam. Ilyenek a kedvesség, a jóindulat, a segítőkészség és a bátorítás, de a 
szeretet és a szerelem is. Mindezekért köszönettel tartozom, régi iskolám, mindig szívesen 
látogatok majd vissza!

Béres Liliána Ibolya (érettségi éve: 2010)

Gimnáziumi éveim, és ahová azóta tartok

Rég kezdődött a történet, több mint 8 éve… Első alkalommal, mikor az iskolában jártam, 
csodálkozva tapasztaltam meg: „Hű, itt aztán van élet!” Mentem a lépcsőn egyre felfelé, a 
kisebbektől a nagyobbakig, és elgondolkodtam azon, hogy hamarosan új szakaszba fordul az 
életem, gimnazista leszek. Ez akkor olyasfajta izgalommal töltött el, mint később az egye-
temre való készülés. 

Nem tévedtem az első megállapításommal kapcsolatban, az Aranyban mindig történt valami. 
Az ünnepségeken, az osztálykirándulásokon, vagy két óra között: sohasem lehetett unatkoz-
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ni. Kivételes osztályfőnököt kapott az osztályunk Rinyuné tanárnő, Judit néni személyében. 
Szert tettem nagyon jó barátokra, és szerelemre is! De erről majd később.

Meghatározó élményt jelentettek a versek, amiket Ildi néni (Pásztor Attiláné) társaságában 
ismerhettem meg, és amiket kissé nehézkesen tanultam, de annál nagyobb örömmel adtam 
elő műsorokon, versenyeken. Rengeteg helyen jártunk a szavalóversenyek jóvoltából, Gyulán, 
Balatonszemesen, Kecskeméten, és Arany János egykori lakhelyén, Nagykőrösön is. Jóleső 
érzés volt tanáraim támogatása, akik bátorítottak a szereplésre, mely olyan kiállást adott, 
melynek előnyét a mai napig élvezem. 

Azt, hogy milyen utat válasszak a tanulmányaim folytatásául, nem döntöttem el könnyen. 
Érdekeltek a művészetek és a reálterületek egyaránt. Sokat köszönhetek Kalenda tanár úrnak 
és feleségének, Andi néninek, akik a fizika és a matematika felkészülésben segítettek, továbbá 
köszönöm Gizike néninek (Románné Balogh Gizella), hogy szorgalmazta a matekverse-
nyeken való részvételemet. Végül a matematika és a logikus gondolkodás szeretete miatt a 
közgazdaságtudomány felé vettem az irányt, és ez a döntés olyan jónak bizonyult, hogy azóta 
is ezen a területen folytatom tanulmányaimat. 2014 januárjában kiváló minősítéssel közgaz-
dász BSc diplomát szereztem, kutatásaim középpontjában az Európai Uniós projektek és a 
nemzetközi kapcsolatok állnak. Mesterképzésre érdeklődésemnek megfelelően, a Debreceni 
Egyetem Közgazdaságtudományi Karán nemzetközi gazdálkodás szakra jelentkeztem és je-
lenleg is itt tanulok.

A gimnázium utolsó éve azért is meghatározó számomra, mert, miközben a tudományok te-
rén kerestem a helyemet, a szerelemben is megtaláltam. Párommal, Mező Istvánnal, aki azóta 
a vőlegényem, szinte egyszerre tapasztaltuk meg az egyetemista életet. Gyakran, ha eszünkbe 
jut egy-egy gimnáziumi történet, nagyokat sztorizgatunk, hisz mondhatni, karrierünk kez-
dőpontja ugyanaz, az Arany Gimi.

Itt a történet még nem ért véget, kiváló oktatóimnak is köszönhetően remélhetőleg jó gaz-
dasági szakember válik majd belőlem, szeretett iskolámba pedig mindig szívesen térek majd 
vissza. 

Dr. Taba Szabolcs (érettségi éve: 2001)

2001-ben végeztem az Arany János Gimnáziumban. Jogászként dolgoztam a Generali-Pro-
videncia Biztosítónál, 2011 óta pedig az államigazgatásban – jelenleg a Miniszterelnökségen 
– uniós versenyjoggal (állami támogatások joga) foglalkozom. A Corvinus Egyetem nem-
zetközi tanulmányok szakán az államvizsga van még hátra. A két munkahely között egy évet 
ösztöndíjasként töltöttem Párizsban. Nyári munka keretében dolgoztam farmon Skóciában, 
bejártam Európát, utaztam Indiában és Nepálban. Jógázom, szeretek kirándulni, táncolok, 
úszom, és érdekel a buddhizmus, a pszichológia.

Számomra az egyik legnagyobb kihívás, hogy a munkát és a munkán kívüli érdeklődésemet 
összeegyeztessem. Sokszor érzem, hogy mintha két életet élnék, az egyiket a munkahelyen, 
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a másikat a munkán kívül. Nehéz a pályaválasztás, főleg 18 évesen, amikor még annyit válto-
zik az ember. Azt is hiszem azonban, hogy a mozaikdarabkák idővel összeállnak és minden 
értelmet nyer.

Jogászként egy olyan értelmezési mód van a kezemben, amivel pontosabban láthatom a tár-
sadalmi-politikai összefüggéseket, amit kiegészítve a folyamatok lélektani hátterével, telje-
sebb, átfogóbb értelmezéshez jutok. Mindehhez hozzájárulnak az utazások, amelyek segíte-
nek a nyitottság elmélyítésében.

Mindig szerettem tanulni, ez felnőttként is így van. Szeretek tanulni az élethelyzetekből, 
bármilyenbe is kerüljek. Szerencsére voltak olyan tanáraim, akiknek meg se kellett, hogy szó-
laljanak, már a közelségükből is áramlott valami olyan, amivel több lettem. És tényleg szeren-
csés vagyok, mert felnőttként is találkoztam néhány olyan emberrel, akikkel ezt megélhetem. 

Kozák Tamás (érettségi éve: 2011)

Az „aranyban” töltött évek bearanyozták az életemet. Az iskola épületére pillantva vagy neve 
említésére sok szép emlék elevenedik meg. Az oktatási rendszerben a nyári szünetet szeret-
tem a legjobban, mint ahogy minden diák. A szervezett programokhoz („Arany-hét”), osz-
tálykirándulásokhoz, emlékezetes élmények sora és életre szóló barátságok létrejötte kötődik. 
Az iskola mindennapjaiból konkrét eseményt nehéz lenne kiemelni, mert Gizike néni matek 
óráitól kezdve, Szilárd tanár úr töri óráin át, Csaba bá és Sanyi bá sítáboráig mindennek 
megvolt a sajátos hangulata, amit élveztem. Nagyon jó döntésnek tartom, hogy anno az is-
kola mellett döntöttem. 

2011 júniusában érettségiztem le. Tanulmányaimat a Debreceni Egyetem Informatika ka-
rának gazdaságinformatika szakán folytattam. Az egyetem sok újdonsággal járt. Az órák 
légköre teljesen más volt. Hamar tudatosult bennem, hogy sokkal többet kell tanulni, mint a 
gimnáziumban, ahhoz, hogy megfeleljek az elvárásoknak.

A sikeres első év után a második évet a Nyíregyházi Főiskola által szervezett Sportedző 
(úszóedző szakirány) OKJ tanfolyammal párhuzamosan végeztem el.  

2013 októberétől az Informatika kar Hallgatói Önkormányzati tagjaként képviselem a hall-
gatókat és a hallgatók érdekeit.

Az egyetem legjobb oldala, hogy számtalan lehetőséget kínál a hallgatóság számára, akár 
munka, akár tanulás szempontjából. Rengeteg közvetítőcég, program kínál lehetőséget a 
hallgatók számára.

Például:
•	2013	nyarán	a	Campleaders	nevű	közvetítő	cég	által	az	USA-ban	dolgoztam,	ahol	életre	

szóló élményekkel gazdagodtam, a keleti part látványosságait megnéztem.
•	2014	tavaszi	félévében	az	ERASMUS	program	keretén	belül	Prágában	tanulok.
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•	2014	nyarán	a	Campus	Hungary	ösztöndíj	program	segítségével	Máltán	fogom	a	szakmai	
gyakorlatomat teljesíteni.

Terveim:
Az alapképzést 2015 januárjában fogom befejezni, majd ezután Budapesten a Corvinus 
Egyetemen szeretnék Msc diplomát szerezni, ahol szintén megpályáznék egy féléves képzést 
külföldön. Tervezem, hogy az USA-ba visszamegyek dolgozni/tanulni.

Tanácsom a mostani aranyos diákoknak:
•	A	későbbi	tanulmányaihoz	kapcsolódó	tantárgyakat	vegyék	komolyan.
•	A	munkaerőpiacon	alapkövetelmény	az	angol	nyelvtudás	és	nagy	előny	egy	másik	nyelv	is-

merete. A gimnáziumban erre az előnyre ingyen szert tudnak tenni, illetve a későbbiekben 
nem lesz ennyi idő a nyelvtanulásra.

•	Egyetemistaként	a	 lehetőségek	közül	 csak	válogatni	kell	kedvünkre,	 így	azt	 tanácsolom,	
hogy használjanak ki minél többet ezek közül.

Kiss Enikő (érettségi éve: 2004 )

1990-ig voltam cseperedő kisiskolás és tinédzser az „Aranyban” majd gimnáziumi éveimet 
is itt töltöttem. 1994-ben sikeres érettségi után megkezdtem tanulmányaimat a Debreceni 
Egyetemen. Pályaválasztásom alapjául a biológia- és kiemelt kémiaoktatás szolgált, melyhez 
a kezdő lökéseket Paplógó tanárnőtől kaptam, majd később Kalenda tanár úr lendületes órái 
gyakoroltak rám hatást. Kezdetben orvosi pályával kacérkodtam, de a választásom mégis a 
molekuláris biológiai szakmára esett, talán különlegessége, specializáltsága és ritkasága miatt. 
Nem mondhatnám, hogy bukkanóktól mentesen, de annál nagyobb hévvel, elszántsággal és 
élvezettel folytattam tanulmányaimat ezen a szakon. A diploma megszerzése után 2013-ig 
a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Kutatóintézetének fiatal kutatója voltam, szakirá-
nyom a neuroendokrinológia volt. Rengeteg tapasztalatot szereztem itt mind szakmailag, 
mind emberileg, azonban tavaly mégis a családi vállalkozás mellett döntöttem. Nehéz döntés 
kilépni a szakmámból, de hosszú távon mindenképp ebben látjuk a jövőnket a férjemmel. 

Mit kaptam az Aranytól?

Több mint egy évtizedes tapasztalatom során egy életre kaptam tudást, és kiinduló alapot. 
Rengeteg inger és élmény fűződik ezekhez az évekhez. Tanáraimnak hálával tartozom, mert 
gyermekszerető, humoros környezetben, de mégis rettenthetetlenül táplálták belém a tudást, 
és oly sok bátorítást kaptam. Segítségükkel szert tehettem rengeteg olyan tulajdonságra, mely 
a későbbiekben nagy hasznomra vált/válik, úgymint a kitartás, eltökéltség és nem utolsó 
sorban a sport szeretete.
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Dr. Takács Roland (érettségi éve: 1999)

Iskolák.: 1987-99 Arany János Általános Iskola és Gimnázium, Nyíregyháza,
Már az általános iskolai éveim alattt kiderült, hogy az élet igen széles területe érdekel, amely 
a későbbiekben egyben komoly gondot is jelentett számomra, ugyanis sokáig nem tudtam 
eldönteni, hogy merre is induljak a pályaválasztás útvesztőiben. Szerencsére az „Arany” fel 
volt készülve az ilyen „problémás diákokra” is, mert minden tudományterületen igyekezett 
maximálisan kielégíteni szűnni nem akaró kíváncsiságomat. Ez az oktatói és mentori hozzá-
állás nem változott a gimnáziumi évek alatt sem, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy több 
felsőfokú iskolát végezhessek el, és színes karrierépítésbe kezdhessek.

2000-03 Nyíregyházi Főiskola, Nemzetközi kapcsolatok szak, 2001-06 Debreceni Egyetem, 
ÁJK, 2003 Internationaler Kulturinstitut (Bécs), Nemzetközi Kultúra szak, ösztöndíjas hall-
gató, 2006-09 Debreceni Egyetem, ÁJK, Európai-jogi szakjogász.
 
Végzettség: nemzetközi kapcsolatok szakreferense, jogász, európai jogi szakjogász.
A főiskolai és egyetemi évek alatt volt szerencsém megtapasztalni a magyarországi felsőokta-
tás vidámabb és keményebb oldalát is. A mai napig is legkedvesebb emlékeim közé tartozik a 
fantasztikus főiskolai hallgatói élet hangulata, és utólag megszépült a jogi egyetem több ezer 
oldalának kínkeserve is…
Munkahelyek.: 2004-06 Goodwill Consulting Kft., regionális vezető, 2007-12 Innoquest 
Kft. ügyvezető igazgató, 2013-… Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt., befektetési és 
stratégiai igazgató.

Kultúra.: 1992-2001 Margaréta Gyermek Néptánc Együttes, táncos, 2001-05 Nyírség Tánc-
együttes, táncos, 2003-04 Experidance Táncszínház, Bp., menedzsment tagja, , 2006-2012 
Everdance Táncszínház, Nyíregyháza - Ever Art Kft., társtulajdonos, produkciós igazgató.

Dr. Barzó Gábor (érettségi éve: 1996)

1984. szeptemberben itt kezdtem meg általános iskolai tanulmányaimat, 1996-ban itt érett-
ségiztem. Ami meghatározó volt az iskolás éveimben, és ami miatt országos szinten is ki-
emelkedő az iskolánk, az a területi nagysága, a rengeteg sportolási lehetőség, mászóka, zöld 
terület. Az évek során szerzett sok ismerősöm közül senki nem tudott beszámolni olyan is-
koláról, ahol egyszerre volt uszoda, nagy tornaterem, konditerem, kis tornaterem, szabadtéri 
kézilabdapálya, kosárlabdapálya, röplabdapálya, futószőnyeg, távolugrógödör, stb. 

Ne felejtsük el a Sóstói erdőt, sem az erdei tornapályát, ahol nekünk sok iskolai rendezvé-
nyünk volt. Az általános iskola alsó tagozatában katonai bemutatók, számháborúk, sportese-
mények; felső tagozatban és gimnáziumban edzések, versenyek színesítették programjainkat. 
Az „Aranyos” évek alatt versenyszerűen kézilabdáztam, így sokat köszönhetek a sportnak.
Az iskolás évekhez hozzátartoznak a barátok, az osztálytársak. 
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A mi osztályunkban mindenkinek volt színházbérlete. Az előadás után még egy keveset ki-
maradtunk. Nem volt szép dolog, de a másnapi dolgozatot elhalasztattuk kialvatlanságra 
hivatkozva. Tanáraimra gondolva a jó kapcsolat, a kiegyensúlyozott légkör, a segítő szándék 
és a törődés jut eszembe.

Érettségi után 1996–2001 között a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar jogász 
szakára jártam. Az egyetem volt a legjobb öt év az életemben. Itt kiszélesedik a világ, az em-
ber perspektívái, rengeteg ismerőst szerez  és élhet a felkínált lehetőségekkel. 

2002– 2006 között a BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályán, majd 
2005-től Bűnügyi Osztály Gazdaságvédelmi Alosztályán dolgoztam, mint főnyomozó. 
2006 – 2011 között BRFK Felderítő Főosztály Kábítószer és Vegyes Bűnözés Elleni Osztá-
lyán, majd a Műveleti Osztályán dolgoztam operatív bűnügyi területen. Kiemelt főnyomo-
zóként a munkám vagyon elleni és erőszakos bűncselekmények felderítése, titkos műveletek 
végrehajtása volt. Sajnos semmiről nem beszélhetek, mert „államtitok” és „szolgálati titok” 
minősítésű ügyeim voltak. Megtanultam nyitott szemmel járni. Közben képeztem magam: 
kriminalisztikai igazságügyi írásszakértő lettem, személyi védelmi szaktanfolyamot végez-
tem (ez olyan, mint a tanúvédelem a filmeken). Kaptam taktikai képzést, FBI kiképzést - az 
USA-n kívül öt országban folyik ilyen képzés, ebből az egyik Budapesten, a Böszörményi 
úton található - és persze „C” típusú nemzetbiztonsági átvilágításon is átestem.
2011-ben leszereltem a rendőrségtől, és az OTP Bank Nyrt. Bankbiztonsági Igazgatóságán 
dolgozom szakértőként hitelezés és behajtás biztonsági területen. Ez inkább jogászkodós 
feladatkör, nem annyira izgalmas, mint nyomozni és bűnözőket elfogni.

Időközben nekem is családom lett, van egy 2 éves kislányom. Az élet úgy hozta, hogy kétlaki 
életet élek, Budapest és Debrecen között ingázom minden héten.
Szabadidőmben sportolok, motorozok, és 4 éve megtanultam zenélni, amelyre gyerekkorom 
óta vágytam.
Úgy gondolom, megtaláltam a helyem az életben.

Csécsi Gabriella (érettségi éve: 2001)

Nyolcosztályos gimnazistaként évekig versenyeztem eredményesen matematikából. Élvezet-
tel oldottam sorra meg a feladatokat. A megye élvonalát túllépve az országos döntőig jutot-
tam (Gordius verseny).
A matematika szeretete meghatározta a jövőmet.

Az érettségi után a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karán folytattam ta-
nulmányaimat közgazdasági programozó matematikus szakon. Az egyetem utolsó évében a 
szakdolgozat készítése mellett pénzügyi tanácsadóként dolgoztam. A diploma megszerzése 
után Budapesten kaptam állást egy bankban üzleti intelligencia szakértőként. A munka mel-
lett elvégeztem a Nyíregyházi Főiskola gazdálkodási és menedzsment szakát, ahol pénzinté-
zeti szakirányon államvizsgáztam.
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2010-ben férjhez mentem. Két évvel később, 2012 márciusában megszületett a kisfiúnk, Dá-
vid. Jelenleg második gyermekünket várjuk 2014 júniusára, aki szintén kisfiú.

Erdei Eszter (érettségi éve: 2009)

2009-ben kezdtem el az egyetemi tanulmányaimat a Debreceni Egyetem pénzügy-számvitel 
szakán. A képzés 3 és fél éves volt, melynek az utolsó féléve gyakorlati félév. A 3 év alatt 
sok mindent tanultam meg, de voltak kevésbé fontos és hasznos tárgyak is. Egy pályázatíró 
céghez kerültem gyakorlatra Debrecenben. Itt szereztem némi tapasztalatot, és így az állam-
vizsgán ezeket már tudtam hasznosítani. 2012 decemberében sikeres államvizsgát tettem. A 
végzettségem közgazdász lett.

A diploma megszerzéséhez szakmai nyelvvizsgára volt szükségem, amit 2012 áprilisában 
szereztem meg (gazdálkodási menedzsment szaknyelvi).

A tanulmányaim során szereztem még egy ingatlanközvetítői és értékbecslő OKJ-t, illetve az 
államvizsga után a mérlegképes könyvelő OKJ oklevelet is.

A bsc befejezése után jelentkeztem msc-re, vállalkozásfejlesztés szakra. 2013 februárjában 
kezdtem el, és jelenleg a 3. félévemnél tartok. Reményeim szerint decemberben befejezem és 
közgazdász leszek mesterszakon.

Az egyetem mellett dolgozom is annál a pályázatíró cégnél, ahol a gyakorlatomat töltöttem. 
Mivel ez egy mezőgazdasági szaktanácsadó cég is, így sok dolgot kell/kellett még megtanul-
nom, de már egyre jobban értek ezekhez a dolgokhoz is.

Az élet valószínűleg újabb végzettségek felé irányít majd,  bízom a szakmai és magánéleti 
sikeremben. 12 év az Aranyban. A mindig kitűnő bizonyítványom, a jó osztályközösség, a 
barátok, a változatos programok, a mindig segítőkész tanárok megalapozták a jövőmet.

Dr.Hauberger Péter (érettségi éve: 1999)

1981-ben születtem Nyíregyházán. Nagykállóban nőttem fel, tanulmányaimat is itt kezd-
tem. 1995-ben csatlakoztam az Arany János Gimnázium nyolcosztályos tagozatának 9. év-
folyamához. 

Érdeklődésem az állatorvosi pálya iránt már egész korán, 12-13 éves koromban elkezdődött. 
Ehhez szüleim állatszeretete vezetett. Gyermekoromban nagyon sokféle állatot tartottunk, 
neveltünk. Céljaim eléréséhez azonban nemcsak nekem kellett nagyon sokat kellet tennem, 
hanem környezetem, szüleim, iskoláim, tanáraim segítsége is szükséges volt. Középiskolai ta-
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nulmányaim során biológiai szakkörökre jártam, különórákat vettem az állatorvosi egyetem 
felvételi vizsgájához szükséges tantárgyakból, biológiából és kémiából. Megyei középiskolai 
versenyeken vettem részt biológiából, és egy alkalommal az Országos Középiskolai Tanul-
mányi Versenyen az országos 16. helyezést értem el. Ehhez nemcsak a sok tanulás vezetett, 
hanem a gimnázium felkészítő tanáraimnak segítsége is. 10. évfolyamos koromban középfo-
kú vizsgát tettem német nyelvből, közben angolt kezdtem tanulni.

1999-ben érettségiztem. Érettségi után az akkori Állatorvos-tudományi Egyetemre (ma 
Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar) nyertem felvételt. Az egyetem alatt ér-
deklődésem főleg a kisállat-gyógyászat felé mutatott. 2004-ben szereztem diplomát. 2005 
januárjától dolgozom a Nyíregyházi Állatkórházban, ahol a nagy betegforgalomnak köszön-
hetően hamar széles tapasztalatra tudtam szert tenni, főleg a kutyák és macskák belgyógyá-
szata és sebészete terén. Az állatorvosláson kívül 2011-től állatorvosi asszisztensképzéssel is 
foglalkozom.

Közel a diplomához

2002 júniusában érettségiztem az Arany János Gimnázium és Általános Iskolában.

Mit jelentett nekem ez az iskola? Mindent. Igazi alma mater a szó teljes értelmében.  1990-
ben első osztályos kisdiákként itt kezdtem „pályafutásomat”.  E falak között tanultam meg 
írni, olvasni, számolni, úszni, érteni, felfogni, kifejezni önmagam.

Az általános iskola 4 éve hamar elröpült. Időm nagy részét sportolással töltöttem: művészi 
torna, úszóedzések és versenyek. Élveztem, boldog voltam; kell ennél több egy tíz éves gye-
reknek? A negyedik év vége vészesen közeledett. Tudtuk mindannyiunk élete fordulatot vesz, 
akár maradunk a volt osztályunkkal, akár felvételt nyerünk a nyolcosztályos gimnáziumba, és 
új közösségbe kerülünk. Mivel nem voltam kitűnő tanuló, felvételiznem kellett. Az nem volt 
kérdés, hogy akarok-e gimnazista lenni. Akartam. Mindenki akart, még az is, aki az ellenke-
zőjét állította. Versenyeztünk egymással; nem csak a sport terén volt szükségünk kihívásokra. 
Emlékszem Margó néni izgatottan a fülembe súgta: „Adrienn, felvettek!”.. Örömöm határ-
talan volt, túl voltam életem első igazi kihívásán, és helytálltam.
Mindenki féltette a család legifjabb tagját: Fogja ezt Adrienn bírni? Nem lesz túl magas 
szintű a követelmény? Bírtam, mondhatni, kifejezetten eredményesen végeztem el a gimná-
ziumot.

Kezdeti nehézségek azért akadtak, főként a helyesírásommal. Ám osztályfőnökünk, Kati 
néni, aki anyai odafigyeléssel vett körül minket az első perctől fogva, nem nézte jó szemmel, 
ha valaki nem hozott ki magából mindent, amire képes volt. Tanácsára elkezdtem olvasni, 
sokat és sokfélét. Hétről, hétre javult a helyesírásom. Minél többször láttam leírva egy szót, 
annál kevésbé voltam bizonytalan a helyes írásmódjában. Idővel már engem zavartak a saj-
tóban hemzsegő hibák. Olyannyira megszerettem az olvasást és az írást, hogy kilencedikes 
koromban elvállaltam az iskolaújság – Aranyélet – szerkesztését.
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Kicsit előreszaladtam az időben, visszatérve a kezdetekhez: a gimnázium első fele a gond-
talan, felhőtlen gyerekkoré volt; az udvaron való fogócskáé, a kézműves műhelyé, a folyosón 
sugdolózásé, a diákéletbe történő fokozatos bekapcsolódásé.

Szép lassan a diákönkormányzat – DÖK – tagja lettem. Azon vetten észre magam, hogy 
már nem veszek részt a vetélkedőkön, hanem én szervezem azokat a többi „dökössel” együtt. 
Végül az iskolaújság szerkesztése következett. A sok móka és kacagás ellenére mégsem volt 
ez olyan könnyű és hálás feladat. Az elején a kortársaink sem igazán lelkesedtek az újságírá-
sért és mi is menetközben tanultuk meg, hogy is kell összerakni egy újságot. Többé-kevésbé 
sikerrel három évig töltöttem be ezt a posztot. 

Az utolsó év a tanulásé volt. Rám is fért. Hiába voltam kitűnő tanuló, éreztem, hogy ez kevés 
lesz a jogi egyetemi felvételinél. Beiratkoztam egy budapesti felvételi előkészítő tanfolyamra, 
hogy szokjam egy kicsit a környezetet. Nem volt káromra, a felvételi követelményekkel való 
szembesülés. Tanáraim alapos felkészítő munkája, a nyelvvizsga és persze az eltökélt szorgal-
mam jutalma, hogy az ELTE negyedéves joghallgatója lehetek. 
A gimnáziumban volt időm és lehetőségem, hogy négy idegen nyelvet is tanulhassak: angolt, 
németet, latint és oroszt. Ennek köszönhetően az elmúlt évben hat hetet Moszkvában tölt-
hettem egy tanulmányi út keretében, a következő szeptemberben pedig egy németországi 
egyetemen folytathatom jogi tanulmányaimat. Tízévnyi latintanulás után pedig - mert – az 
egyetemen sem hagytam abba, annyira megszerettem – most olaszul kezdtem el tanulni, 
s ebben igencsak motivált, hogy elnyertem egy olaszországi ösztöndíjat a szakdolgozatom 
megírására.

Az újságírással sem kellett felhagynom az érettségi után, most az egyetemi lapnál vagyok 
felelős a „tanárinterjú” rovatért.
Lassan a diplomához közeledve még mindig abból a tudásból táplálkozom, amit a gimnázi-
um alatt megszereztem. Nem mondom, hogy az egyetemen semmi újat nem tanultam, mert 
nem így van. De ez a családias légkör, az egymást mindenben támogató társak és a diákjai 
érdekeit a végletekig képviselő tanárok sajnos az egyetemen már nincsenek meg. Emberséget 
ott már nem lehet tanulni, ez már a való élet kapuja, végleg fel kell nőnünk.

A mai napig hiányolom az én kis gimnáziumomat, azt a biztonságos mikrovilágot, ami tizen-
két évig egyet jelentett számomra az élettel.

orbán adrienn
Aranyélet 2005/2006 3. szám

Dr. Orbán Adrienn (2014-ben a folytatás)

Érettségi után Budapesten folytattam tanulmányaimat az  ELTE Állami  és Jogtudományi 
Karán, ahol 2008-ban szereztem diplomát jogász szakon. Az egyetem alatt hosszabb-rö-
videbb időszakokat külföldi egyetemeken töltöttem, tanultam Moszkvában, Lipcsében és 
Firenzében. 

Az államvizsgát követően ügyvédjelöltként helyezkedtem el egy kisebb budapesti ügyvédi 
irodánál. Két év elteltével rájöttem,hogy az ügyvédi pályát nem nekem találták ki, ezért úgy 
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döntöttem, hogy a közigazgatásban szeretnék elhelyezkedni. 2011-ben felvettek a Magyar 
Közigazgatási Ösztöndíj programba, amely keretében fél évet a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztériumban, négy hónapot pedig Berlinben a Németországi Szövetségi Köztársaság 
Igazságügyi Minisztériumában tölthettem gyakornokként.

Közben a Nyíregyházi Főiskolán nemzetközi tanulmányok szakon másoddiplomát szerez-
tem, idén nyáron védtem Németország kultúrdiplomáciájáról írt szakdolgozatomat, télen 
tervezem elkezdeni jogi szakvizsgáim letételét. Jogi ügyintézőként dolgoztam a Közigazga-
tási és Igazságügyi Minisztériumban  a korábbi gyakornoki helyemen, majd Kecskeméten a 
Kormányhivatalban dolgoztam.

Krajcsovics Hajnalka (érettségi éve: 2002)

2002-ben érettségiztem kítűnő eredménnyel. Az érettségi után a BME biomérnöki szakát 
végeztem el, élelmiszertechnológiai és minőségbiztosítási szakirányon. Az egyetem után a 
TEVA Gyógyszergyár gödöllői telephelyén voltam 2 évig a kémiai ellenőrzési osztályon 
laboratóriumvezető. 2010-ben elnyertem egy látogatókutatói ösztöndíjat, és másfél évig az 
University of California at Berkeley-en voltam az Élelmiszertudományi és Toxikológiai Tan-
széken dolgoztam. A kutatási témám egy globális program részeként tengeri, illetve szá-
razföldi élőlények (növények, szivacsok, baktériumok) kivonatainak vizsgálata, potenciális 
gyulladáscsökkentő vagy anti-tumor hatású gyógyszer-alapanyagokért. Az ott töltött idő 
során lehetőségem nyílt folytatni az egyetemi diplomamunkámat is, amely a cékla bioaktív 
tulajdonságait vizsgálta. 

Amerika után 6 hónapig Magyarországon voltam, ez alatt egy rövid, 2 hónapos időszakban 
a Ceva-Phylaxia állatgyógyászati vakcina gyárban voltam Nemzetközi Zona Törnykönyve-
zési Technikai szakértő. A kutatásfejlesztésben és a gyártásban nyert tapasztalatom alapján 
egy visszautasíthatatlan ajánlatot kaptam a  Procter & Gamble cégtől, Angliából, 2012-ben 
azóta is ők alkalmaznak. A munkahely London közelében van, egy P&G kutatásfejlesztési 
központban, a munkám pedig a Compliance rendszerek felügyelete és fejlesztése Európá-
ban, a Közel-Keleten, Afrikában és Ázsiában, a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és 
szájhigiénes termékek kategóriában. Ez szoftver-rendszergazdasággal, illetve egyéb virtuális 
rendszerek felállításával jár. A Compliance a szabályok, törvények, rendelkezések integrálása 
a cégek saját rendszereibe, illetve megbizonyosodás, hogy minden megfelelően működik.

Jelenleg Manchester közelében élek, ugyanis 95%-ban otthonról dolgozom, hogy elkerüljem 
a hosszadalmas ingázást.
 

Krajcsovics Zoltán (érettségi éve: 2001)

A nővérem után én is 12 évig jártam az Aranyba. Kitűnő tanulmányi eredmények és szerte-
ágazó érdeklődés jellemzett. Versenyszinten foglalkoztam a matematikával, a biológiával, a 
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fizikával és a történelemmel is.
Az első diplomám műszaki irányultságú, már az egyetemi évek alatt is dolgoztam.

Munkáim, elfoglaltságaim kronológiai sorrendben:

2005.okt. - 2006.feb.
Forráskód verifikálás C és Elodie Grafcet nyelveken, dokumentáció verifikálás C nyelven, 
franciául, az ALSTOM Signaling kft-nél. (vonatokat, pályamenti berendezéseket gyártanak)

2006.aug. - 2007.jan.
Gyakornokként dolgoztam a KFKI-LNX zrt-nél, ez új technológiák kipróbálását, belső 
weblapok fejlesztését jelentette. (rendszergazdai szolgáltatásokat nyújtanak)
2006. ősz
ESEO SSETI diákműhold energia ellátást vezérlő FPGA-jának tervezésében vettem részt.
(ennek kapcsán voltam Hollandiában a Noordvijk melletti központjukban egy hetet)

2007.feb. - 2007.jún.
Diplomamunkámat készítettem: egy videó rögzítő célhardver eCos operációs rendszer alatt 
megírt driverének portolása Linux alá, az operációs rendszer egy ARM9-es processzoron 
futott.

2007-ben diplomáztam le a BME villamosmérnöki szakán. Főszakirányom a Méréstechnika 
és Információs Rendszerek tanszék “Beágyazott rendszerek” szakiránya volt. A diplomamun-
kám címe “Videórögzítő célhardver kernel szintű illesztése Linux operációs rendszerhez”.

2008 - 2013
Szoftverfejlesztőként dolgoztam az evosoft Hungary Kft.-nél: vasúti szoftverek fejlesztésé-
ben és tesztelésében vettem részt, a Siemens-szel közös projektekben. (vonatokat, pályamenti 
berendezéseket gyártanak; ennek kapcsán többször voltam Németországban, kb évi negyed-
évet pár hetes turnusokban a Siemens braunschweigi illetve berlini telephelyén)

2014 -
A Cubilog kft-nél dolgozom szoftverfejlesztőként. (moduláris adatgyűjtő és beavatkozó 
rendszert fejlesztenek, amit környezeti mérésekre terveznek eladni (hőmérséklet,  páratarta-
lom, stb), ez egy startup cég, kb 1-1.5 éves)

Dr. Sás Sándor (érettségi éve: 2001)

A tanulás sosem okozott gondot, kihívásként versenyeken vettem részt, nyelvvizsgát szerez-
tem és klarinétoztam. Szerteágazó érdeklődésem a felsőfokú tanulmányaimat is jellemezte.
Érettségi után felvettek az ELTE jogi karára, amit 2006-ban végeztem el summa cum laude 
minősítéssel. 2002-ben felvételiztem a BME VIK műszaki informatikus szakára, amit 2009-
ben cum laude minősítéssel végeztem el.
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2007-ben három hónapot dolgoztam részmunkaidőben a KPI Bt. nevű webes alkalmazáso-
kat készítő cégnél Budapesten. A BME utolsó szemeszterében a diplomamunkámat Berlin-
ben készítettem el egy mobil alkalmazásokkal foglalkozó cégnél. A BME elvégzése után egy 
fél évet az Ericsonnál dolgoztam 2009 szeptemberétől. Ezt követően online jelentkeztem a 
Google-hoz Software Engineer pozícióra, ahol a sikeres interjút követően 2010 novemberé-
ben kezdtem dolgozni a kaliforniai Mountain View-ban. Azóta is ott élek, de közben másfél 
év Mountain View-i tartózkodás után beköltöztem San Franciscóba.
A munkám mellett a legkedvesebb időtöltéseim közé tartozik a klarinétozás, amit több ze-
nekarban is szerencsém volt folytatni, többek között: Szabolcsi Koncert Fúvószenekar (Nyír-
egyháza, Kei Ernő Fúvózenei Egyesület (Budapest), Spandai Blasorchester 1960 (Berlin), 
San Jose Wind Symphony (San Jose). A zenekarok révén sikerült eljutnom olyan orszá-
gokban, mint Dél-Korea, Tunézia, Portugália, Törökország, Spanyolország, Németország, 
Olaszország.

Szilágyi Dávid  (érettségi éve: 2005)

A nyolcosztályos gimnáziumi évek alatt volt szerencsém rendkÍvüli oktatókkal és egy na-
gyon jó társasággal eltölteni 8 évet. Az iskola kapcsolatrendszerén keresztül az akkor újonnan 
megalakuló visegrádi négyek diákparlamentjében képviseltem iskolánkat, és egy diákcsere 
program keretein belül Belgiumban szereztem meghatározó kulturális élményeket.

A Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója voltam valamivel több, mint 6 éven keresztül. 
Az EVK Szakkollégium tagja, majd vezetője lettem – itt többnyire menedzsment tudomá-
nyokkal foglalkoztunk az egyetemen kívül. Az egyetemi évek alatt belekóstoltam a stratégi-
ai tanácsadásba, majd a pénzügyek felé fordultam. Vállalati pénzügyek tárgyban tanársegéd 
voltam,illetve gyakorlatot szereztem két befektetési banknál privát bank és ’corprate finance’ 
– vállalati pénzügy területen.

Röviddel ezután indítottam az első vállalkozást legidősebb bátyámmal, egy franchise péksé-
get Nyíregyházán. Merőben más tapasztalat volt a vásárlók számára értéket létrehozni, mint 
excel táblákban számításokat végezni, így már akkor éreztem, hogy ez az én utam.

Szüleim segítségével és támogatásával megvalósult az addigi legnagyobb álmom: az Egyesült 
Államokban töltöttem el az egyetemi tanulmányaim egyik utolsó szemeszterét, ahol az elő-
zetesen leigazolt pénzügyi órák helyett vállalkozások indításával, vállalkozói szemléletmód-
dal kapcsolatos órákra kezdtem el bejárni – ezzel meghoztam és tudomásul vettem a döntést, 
miszerint jó eséllyel nem lesz egyhamar diploma a kezemben.

Miután hazaköltöztem Budapestre, új ötleteket indításával próbálkoztam – kevés sikerrel. 
Ezt követően két évig üzemeltettem Budapest mellett egy MOL töltőállomást és autómosót 
11 alkalmazottal, időközben a MOL egy igazgatója volt mentorom, üzletfejlesztési megol-
dásokat szállítottam a menedzsmentnek, illetve két éven keresztül kaptam coachingot. Időm 
engedte, így más szektorban új vállalkozások indításával is foglalkoztam, hogy egy bizonyta-
lan, új, nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozást indítsak. Azt tudtam, hogy az új 
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kihívásnak mindenféleképpen internet-alapú vállalkozásnak kell lennie, hogy a növekedés-
nek kevesebb gátja legyen.

A benzinkút után internetes ötletek indításával foglalkoztam, amik közül egy sem váltotta be 
a hozzá fűzött reményeket. Időközben megismerkedtem a hazai vállalkozás-finanszírozási 
világ befektetői oldalával. Mentorom, Hild Imre oldalán részt  vettem egy üzletfejlesztési vál-
lalat létrehozásában, ami nagy növekedési potenciállal bíró, közép-kelet-európai info-kom-
munikjáció-technológiai vállalkozások finanszírozását, üzletfejlesztését, amerikai piacra vite-
lét végzi. Eközben online marketing, üzletfejlesztés, márkaépítési tanácsadással foglalkoztam 
egy tehetséges üzlettársammal, kis saját cégünkön belül.

2013 elején minden korábbi tevékenységem lezártam és új vállalkozásba kezdtem. Év végéig 
Olaszországba költöztem, ahol egy olasz állam által finanszírozott kezdeményezés befek-
tetésével új céget alapítottam, ami ’gamification”, ’big data ’ és HR területen tevékenykedik.
Olyan mobil játékokat fejlesztünk, melyekkel viselkedést és készségeket mérünk. Megváltoz-
tatjuk azt, ahogyan az Y generáció állásra jelentkező tagjainak szűrését és értékelését végzik 
a vállalatok. Így többé nem az unalmas, hosszadalmas teszteket kell kitölteni, hanem egy sor 
játékot játszani egy mobil készülékén. A ’játék’ után a cég automatikusan képet kap arról, 
hogy a jelentkezőknek milyen készségei vannak, mennyire megfelelő a pozícióra. 2014 elején 
az USA-ban kerestem partnereket az új vállalkozás globális szintre viteléhez.

Szimbólummá lett az Ördögh grafika

Az alábbi sorokban sokat fog szerepelni a fa, a maga ágaival, leveleivel, s messze nyúló gyöke-
reivel. Meg hát nem is esik oly messze az alma a fájától, mert a fiatalember, Ördögh László, 
a suli hajdan volt Arany plakettese már az Ungvár sétányon kiérdemelte azt a megelőle-
gezett bizalmat, melyre utóbb is rászolgált. Persze így manapság már könnyű felidézni az 
egykor kemény munkával áttanult és átrajzolt éjszakákkal teli időszakot, amikor Ördögh 
Laci felnőtté vált. Segítette mindehhez a nyomdászdiplomás, külföldön végzett édesapa, aki 
a rendszerváltás legnehezebb esztendőiben tudott váltani, s lett sikeresen elismert vállalko-
zója Nyíregyházának. Mindez   már előrevetítette, hogy a család két gyermeke is szakma 
közeli hivatást választ. Gábor az idősebbik apja nyomdokain haladt, Laci pedig egy rokon 
szakmával, a grafikával ismerkedhetett. Kevesen tudják, és szinte hihetetlenül hangzik, hogy 
egy időben két iskolát járt be. Az Arany mellett ugyanis sikerrel vette a Nyíregyházi Mű-
vészeti Szakközépiskola gátjait. Itt az általános műveltségbe, ott pedig a művészeti tudásba 
kóstolhatott bele. Persze habzsolta az ismereteket, hogy egy időben váljék mindkét iskola 
legjobbjává. Emitt az arany plakettel ismerték el, amott pedig a sikeres felvételivel honorálták 
képességeit.

Laci így lett a fővárosi Képzőművészeti Egyetem hallgatója, ott is az egyik legnehezebb 
karnak dolgos fiatalja, a reklámgrafikáé. Láthattuk művét a Hősök tere óriásplakát-tárlatán, 
ahová pedig csak az ország legjobb 20-25 alkotója kerülhet, s tehetségét tapasztalhattuk 
akkor is, amikor az egyetem végeztével már önálló grafikai vállalkozását irányította. A nyír-
egyházi nyomdai háttérrel sikerrel boldogult, s megrendelői között éppúgy találunk elismert 
vállalkozót, mint például Kovács Koko Istvánt, az ökölvívóból lett étteremtulajdonost.
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A Box-utcából (ez a neve Koko éttermének) továbbra is a ringben maradt, hogy megmér-
kőzzön a szülővárosa, Nyíregyháza új szimbólumát megtervező projektnek. Többen kerül-
tek a szorító kötelei közé, hogy megküzdjenek egymással, ám Laci mindenkinél jobbnak 
bizonyult. Elgondolása, miszerint az által elképzelt fa szimbolizálja a megmaradást, azt a 
hatalmas törekvést amellyel Nyíregyháza polgárai évszázadokon át próbálták bizonyítani te-
hetségüket – bevált. A leveleit, hajtásait frissen hozó fa mélyen a homokban gyökerezik, s 
kitart erővel, energiával, jelképezvén az itt élők szorgalmát, kitartását és energiáját.

A kiírás óta eltelt egy esztendőben pedig már több helyen jelent meg a szimbólum, bizonyos-
ságát adva, hogy tervezője jó úton indult el. Laci jó hátországgal lépett az útra, az Aranyban 
szerették és megbecsülték, és máig büszkék, hogy valamikor innen indult el. Szóval az alma 
valóban nem esik messze a fájától, mi pedig tovább szurkolhatunk , hogy messzebbre és ma-
gasabbra íveljen az Ungvár sétányról indult pálya.

aranyélet 2005/2006 3. Szám
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ÉRETTSÉGIZETTEK NÉVSORA

1992/1993. tanév

IV. A osztály   Of.: dr. Kovács Ilona
Cseh Ágnes, Dagonya Andrea, Fintor Edit, Höss Zsuzsanna, Jászai Róbert, Juhász Judit 
Magdolna, Juhász Viktória, Király Csaba, Kovács Tímea, Kövér Tímea, Lippai Marianna, 
Nagy Csilla, Orosz Erika, Potesnyik Friderika, Szászi Norbert, Tilk Anikó, Valkó Zsuzsanna

IV. B osztály   Of.: Dr. Gyuricsku Kálmánné
Bessenyei Nóra, Csősz István, Dávid János, Dankó Zsolt, Dorogi Mariann, Horváth Szilvia, 
Hradeczky Viktória, Incze Tímea, Kiss Tímea Henrietta, Kovács Ildikó, Kovács Henriett, 
Kubassy Zsuzsanna, Lakatos Zsuzsanna, Lácz Klaudia, Margitics Viktória, Miholecz Emese, 
Molnár Eleonóra, Naményi Andrea, Nádasdi András, Papp Krisztina, Sztupa Erika, Tamas-
kovics Péter

1993/1994. tanév

IV. A osztály   Of.: Mikulka Éva
Aros Diana Zsuzsanna, Baracsi Ibolya, Bálint Andrea, Bálint Anikó, Bán Tímea, Benkő Pé-
ter István, Boros Krisztina, Cserpák Tímea Éva, Demjanovics Krisztina, Feczkó Edit, Gyeb-
rószki Béla, Halász Sándor, Hetei Brigitta, Hok Katalin, Hompoth Regina Mária, Juhász 
Kinga, Kalakai Tímea, Kiss Orsolya, Kostyál Tamás, Lukács Attila, Márkus György, Polyák 
Éva, Radóczi János, Répánszki Judit, Sipeki Péter Lajos, Szabó Gábor, Szabó Melinda, Ta-
kács Péter, Ténai Judit, Titi Andrea, Tóth Zoltán

IV. B osztály   Of.: dr. Simon Jánosné
Augusztinyi Krisztina, Balog Valéria, Botos Attila, Greksza István, Höss Sándor, Hutás 
László, Kalapos Tamás, Kácsor László, Kegyer Henriett, Király Éva, Kiss Dóra Ildikó, Ko-
tesz Beáta, Kósa Beatrix, Majláth Sándor, Nagy Petra, Orosz Andrea Irén, Paliska Evelin, 
Páricsi Babett, Preg Edit, Rozman Ágnes, Rutkai Szabolcs, Szarka Györgyi, Szondy Zsolt, 
Vasas Mónika, Vojtku Krisztina Andrea

IV. C osztály   Of.: Szakszon Lászlóné
Bodó Kinga, Czabán Anita, Halász Anita, Halczák Erika, Hankó Andrea, Homa Viktória 
Judit, Jánkfalvi Zita, Kántor Adrienn, Kertész Emese, Kovács Margit, Lipták Adrienn, Líra 
Viktória, Máté Henriette, Mikó Adrienn, Morauszki Katalin, Nagy Anikó, Nagy Brigitta, 
Orosz Erzsébet, Papp Natália, Pikó Rita, Serényi Adrienn, Szabó Anita Zsuzsanna, Szabó 
Krisztina Katalin, Szabó Orsolya, Szakács Hajnalka, Vadon Krisztina, Varga Emese
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1994/1995. tanév

IV. A osztály   Of.: Gavallér Zsolt
Aranyosi Mária Gabriella, Bakó Péter Csaba, Bán Tímea, Bunkóczi Gabriella, Déli Ág-
nes, Farkas Tünde, Gadnai Andrea, Gáspár László, Hajnal Gusztáv, Horváth László, Janetka 
Szabina, Katona György, Kékes Beáta, Kovács Gabriella, Kovács-Zelenyánszki Katalin, Kó-
nya Albert, Méray Anikó, Moravszki Anita, Nagy Csaba, Nagy Mariann, Pankotai Attila, 
Recska Éva, Szabó Brigitta
 
IV. B osztály   Of.: Románné Balogh Gizella
Babicz Zsuzsanna, Bíró Emese, Buda Mónika Zsuzsanna, Czimbula József Gergely, Csizma-
rik Judit, Dózsa Enikő, Fehér Viktória, Frivaldszki Csilla Ildikó, Garbera Krisztina, Géresi 
Gabriella Brigitta, Huncsik Mónika, Huszti Katalin, Kovács Krisztina, Kovács Zsolt, Kresz-
tyankó Erika, Kulcsár Judit, Marschalkó Szilárd Sándor, Milotai Ákos, Pál Edina, Rausch 
Bernadett, Szabó Zsolt, Schmid Andrea Hajnalka, Szilágyi Éva Adrienn, Takács István, Tóth 
Gabriella, Varga András, Zentai Zoltán

IV. C osztály   Of.: Fazekas József
Ács Katalin, Bátyi Mónika, Benczúr-Juris Brigitta, Farkas Orsolya, Fodor Orsolya, Gabulya 
Ildikó, Galambos Gábor, Gönczy Eszter, Görbedi Evelin, Hámornyik László, Henzsel Betti 
Viktória, Hudák Dezső Róbert, Kovács Gabriella Zsuzsa, Kovács Mónika, Kurucz Anikó, 
Lencsés Brigitta, Mogyorósi József, Nagy Eszter Ágnes, Nagy Judit, Orosz Anita, Potesnyik 
Regina, Sipos Krisztina, Szabó Evelin, Szána Zoltán, Szilágyi Krisztina, Török Andrea, Vass 
Judit Rita, Viski Mariann, Zámbori Andrea

1995/1996. tanév

IV. A osztály   Of.: Rehó Lajos
Bakos Henrietta, Bartha Ildikó, Barzó Gábor, Benda Ágnes, Benke Julianna, Bezdán Krisz-
tina, Czipó Ágnes, Csépke Viktor, Dedics Adél, Dudás Gabriella, Fabu Ildikó, Fenes Péter, 
Haraszkó Edina, Ignácz Gabriella, Jánosik Hajnalka, Kendi Bernadett, Kiss Ágnes, Kopacz 
Ágnes Éva, Kovács Erika, Magyar Tamás, Mészáros Mihály Szabolcs, Mihalik Tímea, Mül-
ler Viktória, Nagy Mariann, Pálinkás Örs, Sándorfi Ágnes, Soltész László, Somos Alíz, Sza-
bó Csaba, Takács Emese, Valach Gábor, Vámosi Judit, Várnagy György, Vitál Zsuzsanna 
Gabriella, Zilahi Zsuzsanna, Palkovics Gabriella

IV. B osztály    Of.: dr. Ádám Imréné
Bártfai József, Dankó Zsuzsanna, Danku Amelita Laura, Faragó Mónika, Ferenczi Éva 
Gabriella, Finta Beáta, Hajnal Brigitta, Herman Csilla, Ilecskó Éva, Kolláth Beáta, Kovács 
Ágnes, Kósa Tímea, Lovácsi Andrea, Molnár Csilla Julianna, Molnár Tünde, Nagy Ágnes, 
Nagy Barbara Tünde, Nagy Mária, Nagy Viktor, Pável Brigitta, Petri Marianna, Ruff Gabri-
ella, Simon Szilvia, Szabó Vanda, Tamaskovics Enikő, Török Katalin Ágnes, Varga Adrienn
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1996/1997. tanév

IV. A osztály   Of.: Sárgáné Birosz Georgina
Ámit Tünde Margit, Balázs Anita, Bíró Tímea, Blazsán Mónika, Bori Éva, Cserepes Tímea, 
Csiki Lajos Filipp, Demjanovich Orsolya, Dzsedik Andrea, Ember Ágnes Zsófia, Farkas 
Emese,Fekete Mariann, Fignár Edit, Gál Beatrix, Györfi Judit, Hajdu Judit Csilla, Hegedűs 
Anikó Edit, Hrotkó Nóra, Kovács Anita, Kovács Zsuzsanna, Kőhegyi Renáta, Lipők Brigit-
ta, Mezei Csilla, Nagy Viktória, Papdi József Ákos, Prókai Kornél, Szalai Anita, Tamaskovics 
Róbert, Telekfi Anita, Teschmayer Tímea, Tölgyesi Petra, Veres Erika, Zádor György

IV. B osztály   Of.: dr. Kovács Ilona
Akli Edina Nikoletta, Béres Hajnalka, Bertli Krisztina, Bihari Imre Tamás, Borbély Gabri-
ella, Buda Barna Szabolcs, Dávida János, Deli Zsuzsa, Dicső Tünde, Fazekas Zoltán, Fejes 
Viktória, Gáspár Erika, Halász Attila, Hámori Zsuzsanna, Havellant Csaba, Huszák Hen-
rietta, Huszti Gergely József, Ignéczi Hajnalka, Illés Elek, Jánkfalvi Judit, Karácsony  Tibor, 
Kővári Edina, Nagy Beáta, Orosz Katalin, Petes Gábor, Seres Szilvia, Szokolai Gábor, Szu-
hóczki Attila, Tárczy György, Tóth László, Türk Éva

1997/1998. tanév

IV. A osztály   Of.: Pájer István
Asztalos Sándor, Bongár Viktória, Czipa Mariann, Czipott Gábor Ernő, Csikai Andrea, 
Gapsu Anita, Gazdag Orsolya, Hegedüs Zita Viktória, Hudák Ádám, Janovszki Lívia, Ka-
nyuk Tímea, Kirvai János, Kiss Viktória, Kósa Ilona, Kovács Zoltán, Magyari Krisztina, Mo-
kánszki Zsuzsanna, Nagy Erika, Nagy Ernő, Ördögh László, Pálóczi Ádám, Szabó Helga, 
Szabó Tamás, Tornai Pál, Tóth Zsanett, Törő Anita, Vasenszki László, Venglovecz Viktória, 
Vida Anita Nóra, Zavaczky Attila

IV. B osztály   Of.: Kállai Jánosné
Balázs Mariann, Bán Gyöngyi, Bodnár Ildikó, Csoma Ibolya, Faragó Zsuzsanna, Habdák 
Judit, Hadobás Gábor, Illés Krisztián, Kardos Ildikó, Lakatos Anita, Melich Zoltán, Miklósi 
Tünde, Nagy Mariann, Palincza Rita, Pallay-Farkas Attila, Preg Tünde Ilona, Sánta Diána, 
Sánta Netta, Szántó Gábor, Szendrei Beáta, Takács Norbert, Terdik Krisztina, Tóth Gábor, 
Törzsök Marianna, Tutkó Tímea, Ujvári Tamás, Vajda Erika, Váli Csaba, Varga Attila



58

1998/1999. tanév

8/12. osztály   Of.: Pásztor Attiláné
Botos Melinda, Csire Szabina, Fülöp Viktória, Gajdos Györgyi, Gégény Tamás, Gilányi Klá-
ra, Hajnal Anita, Hauberger Péter, Horváth Krisztina, Jakab Réka, Kandala Zoltán, Karakó 
Krisztina, Kazár Klaudetta Szandra, Kenyeres József Zoltán, Kindrusz Emese, Matta Csaba, 
Mezősi Mariann, Moldván Attila, Petes Gabriella, Simon László, Szabó Anikó, Szabó Judit, 
Szalai Krisztina Mária, Szmolár András, Szmolinka Zsuzsa, Tilistyák Tamás László, Tóth 
Sándor Endre, Turóczi Csaba

4/12. osztály   Of.: Románné Balogh Gizella
Batta Ágnes, Batta Beáta, Belicza Tímea, Bereczki Gyöngyi, Bodnár Zsuzsa, Buti Hajnalka, 
Deák Marianna, Dvorcsák Anita, Erdőhegyi Adrienn Tímea, Gazdag Emese, Görög Hajnal, 
Gyurecskó Erika, Hadobás Judit, Halász Melinda, Iván Katalin, Kalán Anita Judit, Karika 
Nóra, Kálmándy Krisztina, Kovács Nóra, Kovács Tünde, Krausz János, Kuncsik Nóra Orso-
lya, Lengyel Zsolt Lajos, Nagy Judit, Német Gábor, Pauliska Krisztina, Páka Szilvia Doroty-
tya, Polonkai Rita Ágnes, Rausz Beáta, Rónaszéki Angéla, Sándor Zsuzsanna, Szabó Andrea, 
Szerémi Nóra Marianna, Takács Roland, Tóth Ibolya Júlia, Törő Norbert, Tündik Ágnes

1999/2000. tanév

8/12. osztály   Of.: Mikulka Éva
Balogh Boglárka, Bihari Éva Gyöngyi, Busák György, Czompa Levente, Fekete Zoltán, 
Gazdag Tamás, Géresi Gréta Nikoletta, Gerliczki Áron, Hajdu Andrea Erika, Havellant 
Gabrialla, Horváth László, Járos Ildikó, Kedei Richárd Norbert, Kiss Nikoletta, Kovács Ma-
riann, Kulcsár Ibolya, Lingl Orsolya, Madura Edina, Mezősi Edit, Nagy Anikó, Nagy Zol-
tán, Papp Viktor, Prescsák Róbert Mihály, Radics László, Sipos Gabriella, Soltész Brigitta 
Katalin

4/12. osztály   Of.: Parraghné Sas Zsuzsa
Akli Szabina Petra, Bak Mónika, Bán Ildikó, Batta Nikoletta Mónika, Béres Gábor, Bíró 
István, Czövek Ágnes, Galambosi Krisztián, Gyureskó Árpád, Horváth Henrietta, Jóna Edi-
na, Katona Gábor, Kenderes Aliz, Kiss Ágnes, Kosztor Mariann, Laboncz Szilvia, Pauliska 
Mariann, Polom Viktória, Sánta Rita, Szabó Pálma Zsuzsanna, Szabó Tamás, Szabó Zoltán, 
Szabó Zsolt, Szakács Balázs, Tamás Gábor, Tomasovszky Ibolya, Tóth Andrea, Tóth Géza, 
Veres Sándor, Zsanda Krisztina
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2000/2001. tanév

8/12. osztály   Of.: Románné Balogh Gizella
Andrásdi György, Bártfai Kinga Anita, Bédy Zsuzsanna, Bodó Beáta, Búza Viktória, Csécsi 
Gabriella, Cserepes Krisztina Ágnes, Gólya Klaudia, Hamvai Sándor, Karakó Ferenc, Kraj-
csovics Zoltán Gergő, Matolcsi Adrienn, Mikita Mariann, Oprics Anett, Ördögh Zsófia, 
Pálinkás Bulcsú András, Rácz Krisztina, Sás Sándor, Soltész Attila József, Taba Szabolcs 
Sándor, Vattamány Ágnes

4/12. osztály   Of.: dr. Simon Jánosné 
Bákány Zoltán, Balogh Szilvia, Bárány Csilla Szabina, Beri Mária, Bessenyei Tímea, Brém 
Rudolf, Csire Szabolcs, Czirják Mariann, Darkó Attila, Daróczi Márta, Dévald Diána, Fö-
löp Emese Júlia, Gönczy Gábor, Horváth Tünde, Hronyecz Adrienn, Ignácz Edit, Kinyik 
Edina, Kondor Brigitta, Kovács Anita, Kovács Attila, Kurucz Renáta, Márton Sándor, Nagy 
Annamária Szilvia, Pásztor Csaba Zoltán, Pataki Renáta, Pável Zsanett, Pécsi Anett, Seres 
Renáta, Simon József, Szász Tibor Gergely, Szondy Zsuzsa, Timku Aida, Újvári Nóra, Varga 
Zsuzsanna, Virág Sánor, Zomborszky József

2001/2002. tanév

8/12. osztály   Of.: Szakszon Lászlóné
Ádám Judit Eszter, Bagaméri Nikoletta, Bezdán Ágnes, Bíró Balázs, Boldizsár Éva, Göröm-
bei Csilla, Kardos Erzsébet, Katona Ágnes, Kovács Kinga, Krajcsovics Hajnalka, Kuti Ka-
talin, Lipták László, Mezei Anita, Morauszki Renáta, Orbán Adrienn, Puskás Attila, Rádai 
Zsolt, Sipos Ágnes, Szalóki Zsuzsa, Tóth Anita, Tóth Péter, Gerzon László, Puskás Éva, 
László Balázs, Szakács Eszter, Birta Ferenc

4/12. B osztály   Of.: Hostisóczki István
Alagi Anett, Balázs Zsombor, Bíró Ferenc, Brém Gergő, Czuczor Tamás, Drotár Erika, 
Eszenyi Anita, Gebri Edina, Hajnal Eleonóra, Iván-Gál Zsuzsanna, Iváncsik Erika, Juhos 
Anikó, Keszthelyi Adrienn, Kotán Orsolya, Legeza Zsanett, Marton Judit Ágnes, Mozga 
Imre, Nagy Imola, Pálházi Zsuzsa, Palkó Katalin, Pálóczi Dávid, Perecsényi Gábor, Rendes 
Andrea Fatime, Ruska Éva, Sinka Balázs, Sólyom Viktória Ágnes, Sónyák Krisztián János, 
Szabolcsi Máté, Szabó István László, Szováti Andrea, Törzsök Ágnes, Tüdős Dávid, Ujhelyi 
Gábor

2002/2003. tanév

8/12. osztály   Of.: dr. Kovács Ilona
Együtt Réka, Enyedi Andrea, Fazekas Erika, Fázsi László, Gadnai Viktor, Huszti Balázs, 
Kató Gergely, Kiss Szilvia, Kormány Tibor, Mikita Noémi, Molnár Zsuzsa, Páka Erika, Pet-
ró György, Ster Erna Ivett, Szekeres Sándor, Szepesí Gábor, Szepesvölgyi Julianna, Szilágyi 
Zsanett, Szokolai László, Tar Éva, Tárczy Edit, Varga Hedvig, Kövér Emese
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4/12. osztály   Of.: Oroszné Béres Ilona
Bánszki András, Barczi Zsuzsanna Eszter, Bertók Emese, Boros Endre Nándor, Dávid Péter, 
Deák Éva, Dérczí Beatrix Ivett, Farkas Viktória, Garai Zoltán, Gégény Andrea, Homonnai 
Zoltán, Kondor Gábor, Kőrizs Tibor, Miló Gábor, Papp Dávid, Papp Zoltán, Polák Viktor, 
Rácz Anikó, Rembeczki Réka, Sasfalvi Adrienn Katalin, Simori Gergő, Szendrői Dóra, Ta-
kács László, Gortvay Natália, Horváth Mónika, Herka Béla, Rácz Orsolya

2003/2004. tanév

8/12. osztály   Of.: Tóth Miklósné
Balogh Bánk, Bezdán Andrea, Bódi Henrietta, Czompa Attila, Diczkó Dóra, Gaál Tibor, 
Izsai Attila, Juráncsik Anita, Kormány Fruzsina, Kurtos Éva, Mezei Georgina, Nemes Gá-
bor, Olesnyovics Judit, Pallagi Brigitta, Rácz Tímea, Séra Zsanett, Sinka Henrietta, Sipos 
Réka, Smid András, Tóth Ágnes, Vadilku András, Varga Renáta, Vaskó Péter, Veress Péter

4/12. B osztály   Of.: Grexáné Márta Andrea
Aranyosi József, Bagaméri Gábor, Balázs Csilla Éva, Búza Gábor, Cserés Miklós, Dani Gab-
riella, Dolgos Péter, Donka Péter, Donka Trajánusz, Gajdos Rajnald, Galambosi Ottó, Hagy-
mási Brigitta, Hagymási Edina, Hagymási Károly, Hegedüs Edit Gréta, Horváth Szabolcs, 
Karikás Brigitta, Kiss Enikő, Kiss Renáta, Kocsis Gábor, Komár Nóra Zsuzsanna, Kotvász 
András, Kovács Katalin, Márton Gergely, Mozga Katalin, Nagy Zsuzsa Zsófia, Orosz Ti-
bor, Orosz Viktória, Papp Ágnes, Papp István, Tóth Brigitta, Vilmányi Vivien, Zatureczki 
Norbert

4/12. C osztály   Of.: dr. Simon Jánosné
Bartha Botond, Czomba Orsolya, Dankó Katalin, Bartók Gergely, Fejér Edit, Gyureskó Re-
gina, Haraszti Dóra, Jeszták Viktória, Kató Tamás, Kis Péter, Koleszár Rita, Kovács Zoltán 
András, Kovics Attila, Laza Diána, Lencsés Dávid, Nagy Zsuzsa, Novográdecz Vivien, Ősz 
Nikoletta, Peterman Csilla, Siladi Mária, Sipos Petra, Szentipál Diána, Szigeti Anikó, Tiszai 
Zsanett, Tóth Barbara, Vaskó Richárd, Varga Mónika, Váli Tímea, Vígvári Ágnes, Sziklai 
Eszter

2004/2005. tanév

8/12. osztály   Of.: Mikulka Éva
Barta Ferenc, Birta Alíz, Boros Tímea, Dani Beáta, Dedics Dániel, Enyedi András, Francz 
Renáta, Havacs Adrienn, Horváth Dóra, Huszti Ágnes, Kiss Adrienn, Kostyál András, 
Lőrincz Csilla, Moldván Ágnes, Munkácsi Edit, Nagy Gábor Lajos, Németh Renáta, Ol-
man Balázs, Pápai Réka, Román Zsolt, Simon Roland, Szabó Eszter, Szabó Renáta, Szikszai 
Katalin, Szilágyi Dávid, Tóth Dániel, Ujváry Enikő, Tóth Ágnes
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4/12. B osztály   Of.: Varga Csongor
Bányácskai Zoltán, Barczi Gábor, Blaner Barbara, Bodnár Vivien, Farkas Tamás, Ilosvai 
Anita, Jakab Attila, Juhász Péter, Koleszár Béla, Mester Balázs László, Molnár Emese, Nagy 
Gábor, Nagy Gergely Csaba, Néző Gabriella, Oláh Klaudia, Papp Márton, Petró Gábor, 
Póka Eszter Éva, Popovics István, Sipos Péter, Stalmájer Balázs, Székely Andrea, Szilágyi 
Gábor Mihály, Sztankó Gyula, Tar Tamás Zsolt, Vacik Edit Krisztina, Varga Eszter, Veisz 
Rudolf László

4/12. C osztály   Of.: Rinyuné Varga Judit
Balogh Dóra, Bertók Tünde, Dobai Enikő, Ducza Gabriella, Fülep Angéla, Horváth Anita, 
Hronyán Sándor, Jakab Csilla, Kovács Nóra, Kovács Zsanett, Kőrizs István, Lánczi Andrea, 
Laskai Rita, Lukács Linda, Makkai Bernadett, Máté Edit, Nagy Mengyi Csilla, Németh 
Zoltán, Pásztor Edina, Répánszki Renáta, Semsei Ádám, Somogyi Tímea, Szljuszarenko 
Anasztázia, Szőke Lívia, Tarr Noémi, Teremi Gergő, Tirpák Regina, Tóth Adrienn, Tóth 
Péter, Tuza Anita, Váradi Ivett, Veress Szandra, Zilahi Judit

2005/2006. tanév

8/12. osztály   Of.: Parraghné Sas Zsuzsa
Baksa Nikoletta, Bakti Róbert, Becánics Adrienn, Bordás Viktória Melinda, Djogni Joel 
Ségnon, Domonkos Diána, Fekete Viktor, Gaál László, Hajdu Zoltán Csaba, Hegedűs Enikő 
Mónika, Herczku Krisztián, Horváth Éva, Imreczi Katinka, Istók Péter, Kandala Tamás, Ká-
poszta Anita, Kiss Virág, Kósa János, Kosztor Attila János, Mezővári Frida, Nyalka Erzsébet 
Anita, Pataki László, Pócsik Tibor, Sebi Alexandra, Szepesvölgyi József, Tolnai Edit, Tóth 
Edina, Tóth István Rajmund, Ujvári Ágnes, Ujvári Zoltán, Vass Tünde, Vincze Gergő

4/12. B osztály   Of.: Hostisóczki István
Abán Péter István, Ádámszki Miklós, Antal Gábor, Bagaméri Zsolt, Bakti Erika, Baraksó 
Anikó, Bokor József, Deák Tibor, Donka Péter, Gerák István, Gyetvai Gergely Zoltán, Ju-
hász András, Kaluja Sándor, Képes Géza, Kiss Attila, Koblicska Antal, Madácsi Kata, Nagy 
Tímea, Nagy Zsolt, Németh Csilla Vilma, Pallay-Farkas Anita, Raska Nóra, Subert Renáta 
Ivett, Szabó Tamás Olaf, Szilágyi Renáta, Tóth Tímea Vivien, Tuza Attila, Varga Éva, Vasas 
Tamás, Vilmányi Diána

4/12. C osztály   Of.: Medvéné Kendi Tímea
Ajtai Elek, Balogh Ádám, Belme Róbert, Borsi Gábor, Czakó Adrienn, Csernák Adrienn, 
Csogány Csilla, Fekete István, Fekete Viktória, Fibi Diána, Figeczki Balázs, Hajdu Hanna, 
Iván Enikő, Iváncsik Mihály, Jenei Orsolya, Juhász Vivien, Karácsonyi Tünde, Kerekes Péter, 
Kiss János, Kolló Nikoletta, Kowaczics Gyula, Lakatos Klaudia, Márton Erika, Marx Beáta, 
Ricz Mariann, Riskó Péter, Ruthai Áron, Szabó Viktória, Szegedi Anikó, Takács Csaba, Vári 
Katalin
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2006/2007. tanév

4/12. C osztály   Of.: Dr. Kovács Ilona
Balogh Tamás Gergely, Bihari Bianka, Bíró Lóránt, Czomba Antal, Draskóczi Tünde, Fülöp 
Zoltán, Gáthi András, Havel Ferenc, Jónás Bettina, Karasz Éva, Kéri Boglárka, Kormos 
Bence, Koroknai Emese, Kőrizs András, Nagy Tímea, Oláh Dóra, Pataki Emese, Regős Lili, 
Rubóczki Edit, Sarudi Vivien, Sipos Edina, Szabó Cezorína, Szakács Edina, Szentpéteri 
Ivett, Sziky Balázs Dávid, Szűcs Balázs, Ungi Anikó, Zagyva Sarolta

8/12. osztály   Of.: Kalenda Mihály
Korsós István, Muszka Ivett Szabina, Bakai Brigitta, Olman Fruzsina, Lakatos Beáta, Zsol-
dos Krisztina, Baksa Brigitta, Barnák István, Hagymási Gábor, Munkácsi Anita, Holp Kin-
ga, Nagy Zoltán Bálint, Katona Szabina, Tüdős Dóra, Barna Dávid, Sinka Marianna, Pócsik 
Annamária, Munkácsi László, Együtt Kinga, Horváth Dóra Ildikó, Szepesy Judit, Mezősi 
Melinda, Klenovszky Tamás Győző, Páll Éva Judit, Toma Barbara
   
4/12.B osztály   Of.: Mikulka Éva
Ajtai Katalin, Bagoly László, Bor József, Gabulya Erik, Gyomlai Gergely, Hadobás András, 
Kiss Zoltán Gyula, Kocsmár Alex, Kohán Erika, Kosztyó Krisztina, Kovács Ádám, Köves 
Salome, Laskai Ottó, Lukács Melinda, Mazák Edina, Mikita László, Móré Gyula, Nagy 
Nikoletta, Pataki József, Petrovics Gergő, Pisák György, Poór Sándor, Somogyi Béla, Soós 
Eszter, Szabó Attila, Szilágyi László, Timku Péter, Tóth Edina, Vízi Gábor

2007/2008. tanév

8/12. osztály   Of.: Juhász Judit
Bodnár Anett, Borsi Judit, Csizmarik Anita, Djogni Ábel, Fedor Gergő, Ferenci Krisztina, 
Galambosi Petra, Gárgyán Gábor, Gazdig Dóra, Katona Nikolett, Kovács Anita,  László 
Ágnes, Legeza Bence,  Márton Tímea, Mázsári Marcell, Mező Csilla, Miklovich Ádám, 
Munkácsi Gergely, Nagy Ágnes, Nagy Norbert, Nagy Viktória, Nyéki Nikoletta, Pannuska 
Dávid, Pásztor Barbara, Szabolcsi Dávid, Szabó Dóra, Szabó Róbert, Szalkó Tímea, Szanyi 
Csilla, Teremy Alex, Tóth Balázs, Villás Tibor, Zsurkai Nóra

4/12. osztály   Of.: dr. Mogyorósi Csilla
Farkasinszki Gábor, Csadek Bettina, Csogány Nikoletta, Kis Krisztina, Szántó József, Vo-
tus Richárd, Teszák Adrienn, Révész Szabolcs Zoltán, Gottfried Ágnes, Papp Bence, Poór 
Anikó, Kovács Gergő, Ádám Dóra, Kárpáti Ádám, Márton Emőke, Szabó Rudolf Sebastian, 
Tóth Nóra, Harman László, Kerezsi Katalin, Katolics János, Toledo Diána, Tiba Dávid, Kő-
vári Gyöngyi Krisztina, Szentpéteri Gábor, Angi Xénia, Bihari Beatrix, Fekete Katalin, Pap 
Oszkár, Mester Attila, Áfra Judit
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2008/2009. tanév

4/12.B osztály   Of.: Dr. Simon Jánosné
Angyalosy Zsolt, Balogh Diána, Dráviczki Sándor, Enyedi Zsuzsa, Ferencz Attila, Ferencz 
Tünde, Hegyes Gábor, Huszti Bernadett, Incze János, Janda István, Juhász Barbara, Kantár 
Dóra, Koska László, Kovács Ákos, Krasznai Evelin, Kukuska Zsolt, Kupás Bettina, Mátyás 
Ivett, Mohácsik Roland, Molnár Szilárd, Nagy Brigitta, Nagy Lajos Márk, Németh Kinga, 
Pál Edit, Pethő László, Poór Kitti, Poór Klaudia, Rozsnyai Adrienn, Stefán Gábor, Tóth 
Panna, Turcsán István, Vörös Dalma, Zsoldos Barbara

8/12. osztály   Of.: Románné Balogh Gizella
Bartha Orsolya, Bársony Kitti, Gárgyán Zsolt, Erdei Eszter, Felföldi Roland, Gégény Li-
liána, Görögh Tamás, Hegedűs Krisztina, Hegyes Zoltán,  Koleszár Ákos, Koleszár Judit, 
Lukács Máté, Mamontova Darja, Mányik Zsombor, Morvai Bence, Nagy Bence, Nagy Gab-
riella,  Nácán Gitta, Nácán Gergő, Palkó Bernadett, Papp Dávid, Petes Gergő, Pócsik Júlia, 
Révész Edina, Somogyi Tibor, Szalmás Szabina, Szalóki Hajnalka, Szalontai Erik, Szőke 
Diána, Székely Réka, Szemcsák Olivér, Szemes Krisztián, Zsoldos Szabina

5/13. osztály   Of.: Szakszon Lászlóné
André Bence Attila, Bence László, Papp Levente, Vinnai Norbert, Veress Vivien, Bottyán 
Beáta, Brátán Tamás, Porkoláb László, Kiss István, Mazák Réka, Bajnay Annak, Svéger Ale-
xandra, Lisóczki Erika, Papp Zsófia, Darai Ágnes, Paksi Anett, Szanics István, Földi Vik-
tória, Tamás Zsuzsanna, Mulik Eszter, Morószki Melinda, Bihari Anita, Bodó Éva, Vaskó 
Gergő, Ricska Nóra, Feffer Rita, Kerekes Mariann, Bódi Renáta, Szulics Gergő

2009/2010. tanév

8/12. osztály   Of.: Pájerné Tóth Ágnes
Ballai Alex, Bata Dávid, Barna Bence,  Barta Beáta, Buzás Bence, Czirják Balázs,  Darkó 
Dániel, Farkas Klaudia, Gazdig Márton, Hargitai Ágnes Éva, Hidi-Gál Zsuzsanna, Hor-
váth Ferenc, Horváth Szilvia, Kenderes Orsolya, Kovács Bence, Köves Jordána, Magyar J. 
Krisztián, Ónodi Vivien, Palicz Henrietta, Pataki Ramóna, Pócsik Gabriella, Sütő Balázs, 
Székely Anikó, Szoták Dávid, Tar Szandra, Tarjányi Szilvia, Varga Fruzsina, Vass Rebeka, 
Vitál Zsófia

4/12. osztály   Of.: Rinyuné Varga Judit
Berecz Adrienn, Korpai Péter, Zsögöny Fruzsina, Polák Tibor, Szabó Zsanett, Bánszki Ist-
ván, Verdes Ádám, Demeter Andrea, Pásztor Krisztián, Veisz Péter, Petró Péter, Mezei Zita, 
Szanyi Péter, Nevelős Judit, Incze Péter, Usz Ilona, Bokor Róbert, Fabók Eszter, Péter Kitti, 
Tisza Alexandra, Vajsz Enikő, Tóth Máté, Mázsári Zsófia, Lobosóczki Dalma, Béres Liliána, 
Schmuter Norber, Bor Mariann, Kóthai Gyöngyvér, Dobos Enikő, Bagoly Bettina, Németh 
Viktor, Nagy Dóra, Lukács Tibor, Takács Anita, Balogh Alexandra, Ferenc Regina
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2010/2011. tanév

8/12. osztály   Of.: Oroszné Béres Ilona
Ádám Mihály Richárd, Bata Zsolt, Barcsay Máté,  Dió Dániel, Fehér Ottó Márk, Kiss Márk 
István, Erdei Krisztina, Kardos Richárd, Kósa Gábor Zsolt, Magyar Levente Márton, Ma-
gyar Tamás Norbert,  Márta Alex, Nagy Bálint, Nagy Bernadett, Orosz Evelin Dóra, Pápai 
Barbara, Pásztor Myrtill Fruzsina, Simon Bernadett, Siska Zsolt, Szabó Gyula Róbert, Szabó 
Réka, Tilk József, Tóth Veronika, Vigmond Tamás, Vincze Henriett Brigitta

5/13. osztály   Of.: Kalenda Mihályné
Szanics Péter, Kovács Kristóf, Vasas György, Dutka Mihály, Gadnai Attila, Erdős Zoltán, 
Guba Vanda, Miló Adrienn, Vitáli Emese, Ákli Oktávia, Bagaméri Babett Lívia, Tóth Ale-
xandra, Szabó Erika, Németh Cintia Enikő, Tóth Krisztina, Szondy Renáta Vivien, Sárosi 
Adrienn, Seres Réka, Klenovszky Dóra, Apagyi Beáta, Papp Enikő, Mező István, Szikszai 
Gábor, Prokop Ottó, Tóth Márton Zoltán, Vicei Tamás, Ferenczi Tamás, Kiss Ábrahám 

4/12. osztály   Of.: Palkovics Borbála
Bagoly Nikoletta, Bajkó Gergő, Balogh Dávid, Bajnay Eszter, Barkó Tibor, Bartha Szilvesz-
ter, Czene Dávid, Gál Krisztián, Grosz Péter, Hegyes Adrienn, Koleszár Brigitta, Kolonnay 
Viktória, Kozák Tamás, Kovács Máté, Marinka Ivett, Nagy Evelin, Nagy Zoltán, Palkovics 
Dénes, Pócsi Noémi, Sinka Tamás, Sinku Balázs,Szabados Attila, Szegedi Domonik, Szeiler 
Szabina, Türk Adrienn, Vu Enikő

2011/2012. tanév

8/12. osztály   Of.: Kalenda Mihály
Balogh Dávid Roland, Balogh Réka, Balogh Viktor, Bor Attila, Dió Péter, Éliás Ivett, Gel-
si Eszter, Grexa István, Hajcsák Vivien Diána, Hrenkó Izsák, Jánószki István, Jármi Lász-
ló, Kalenda Krisztina, Kerekes Dóra, Mányik Kristóf, Mazák Márió Marcell, Márta Erik, 
Németh Gabriella, Ónodi Erik, Orbán Annamária, Pataki Mihály, Szabó Tamás, Szántó 
Zsaklin Sophie, Szedlár Alexandra, Szondy Gréta, Vámosi Viktória, Varga Dóra, Závaczki 
Dániel, Zomborszki Emese

4/12. B osztály   Of.: Rácz Sándor
Balogh Regina,Barkóczi Gábor, Barzó Alexandra, Béres Rubina, Bodnár Klaudia, Bolytos 
Szilvia, Buzás Dániel, Cserhalmi Dániel, Havel Krisztián, Horváth Áron, Horváth Zsaklin, 
Janda Bernadett, Jobbágy René, Kantár Bence, Kévés Máté, Kohut Ákos, Kovács Szilvia, 
Kropkó Dániel, Nagy Gergely, Nagy Martin, Nemes Anett, Péter Petra, Piedl Diána, Plan-
gár Ákos, Resán Erna, Szanyi Dávid, Szűcs Bettina, Szűcs Vivien, Szuharev Nyikita, Tardi 
Alex, Turucz Erika, Tuska Szabolcs, Vadasi Viktória
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4/12. C osztály   Of.: Lentvorszky Szilárd
Bárdos Dávid, Cselószki Regina, Fibi Dávid, Geczó Dávid, Hegedűs Péter, Horváth Fruzsi-
na, Kovács Nikoletta, László Erika, Marján Ágnes, Májer Dániel, Mészáros Edit, Nagyidai 
Adrienn, Nagyváti Márton, Pankotai Alexandra, Pataki Ildikó, Pazár Krisztián, Riskó Ri-
chárd, Rus János, Szabó Éva, Szoták Dóra, Tompa Patrícia, Tóth Éva, Urbán Katalin, Varga 
Dalma, Vass Fruzsina, Zsidai Dorina

2012/2013. tanév

8/12. osztály   Of.: Lamosné Szabados Enikő
Ács Réka, Aranyosi Gergő, Bartha Kristóf, Bor Nikolett, Boros Gábor, Borsi Edit, Erdei 
József, Hajdu Nándor, Domonkos Dominik, Gyebrószki Tímea, Hódi Éva, Horváth István, 
Horváth Noel,  Kereszti Barbara, Kranyik Csaba, Kugyela Fanny, László Rebeka, Magyar 
Fruzsina, Mellau Ádám, Nagy Alex, Ördögh Dániel, Rézműves Alexandra, Sánta Eszter, 
Tarjányi Rita, Unoka Gábor, Vajas Emese, Verdes Kevin,
   
4/12. osztály   Of.: Fejes Sándor
AjlerVanda, Balogh Barbara, Balsai Ferenc, Barta Elza, Bimba Roland, Bor Gergő, Demeter 
Nikoletta, Dobos Lilla, Dudás Alexandra, Fodor Bianka, Földi Sándor, Gagna Máté, Hajdu 
Bálint Márk, Hegyes Gyula, Hornyák Máté, Jakab Beáta, Járku Enikő, Kocserha Szandra, 
Korpai Kornél Ferenc,  Kovács Réka, Kozsla Attila, Lázár Erika, Lázár Fruzsina, Lipcsák 
Nóra, Madai Nóra, Major Judit, Novák Bettina, Pásztor Dávid, Pintér Kitti, Pirigyi Eszter, 
Poór Máté, Szabó Enikő, Szalay Dóra, Szűcs Orsolya, Takács Lívia, Tilistyák Babett, Vitális 
Kitti, Zagyi Tímea

2013/2014. tanév

4/12. osztály   Osztályfőnök: Rinyuné Varga Judit
Csonka Eszter, Dankó Nikoletta, Darvai Klaudia, Dobos Balázs, Erdős Richárd, Ferencsák 
Ramóna, Frecska Fanni, Gila Attila, Hrenkó Naómi, Jakab Bettina, Kaposi Fanni, Kecskés 
Máté, Kelemen Máté, Kovács Fanny, Kovács Kinga, Laskai Kitti, Lázár Csongor, Marosi 
Mercédesz, Molnár Bettina, Márton Petra Rita, Mester Regina, Nádudvari Zsófia, Pál Tibor, 
Petneházy Márton, Poór Csaba, Sira Klaudia, Srankó Zsanett, Szabó András, Szabó Dániel, 
Szigeti Kornél, Terebesi Marianna, Török Petra, Varga Anett, Zelenák Emese, Zsiros Fanni
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A nagykorú gimnázium

Huszonöt évnyi öröm

Talán senkinek nem kell bemutatnom az Arany János Gimnáziumot. Megannyi tehetsége-
sebbnél tehetségesebb diák mondhatja el magáról: „Igen, én is oda jártam!”. Már lassan öt 
éve, hogy én is büszkén kijelenthetem, „Aranyos” diák vagyok. 

Elgondolkoztam, vajon évekkel ezelőtt milyen is lehetett e falak között tanulni. Nem vé-
letlenül mondják, hogy az iskola a második otthonunk. Rengeteg gyermek nevelkedett itt, 
vált híres sportolóvá, színésszé vagy „csak” boldog felnőtté. Minden nap, ahogy elmegyek 
az öltözők előtt, mosolyogva nézek végig az iskola dicsőségfalán, ahol olyan nagy nevek is 
szerepelnek, mint Fucsovics Márton, Kökény Roland, Szabó Tünde. Kicsit utána is jártam, 
vajon milyen lehetett a régi „Arany”.

Először 1994-be utaztam vissza, és egy régi diákkal, Takács Norberttel beszélgettem egy szép 
áprilisi délutánon. Az egész beszélgetés igen jó hangulatban telt, hiszen kizárólag jó, néha 
vicces emlékeket hallhattam a szeretett iskolámról. Régi osztálykirándulások, osztálytársak 
és osztálytalálkozók - megannyi emlék, mely az iskolához köti őt. A komolyabb dolgokról 
is érdeklődtem Norbitól, a tanárokról, a tanórákról. Nem hallottam még olyan diákot, aki 
egyetlen egy rossz szót sem mondott volna a tanárairól. Kicsit furcsa volt ez számomra, de az-
tán Norbi elárulta: felnőtt fejjel belátja, hogy a tanárok csakis a legjobbat adták neki, nélkülük 
talán nem érte volna el mindezt. Sajnos csak rövid ideig beszélgettünk, hiszen „a feladatok 
nem oldják meg magukat”. 

Véletlenül egy régi, (talán nem is olyan régi) diákba botlottam, akit rögtön meg is rohamoz-
tam az iskolai emlékekkel kapcsolatos kérdésekkel. Egy kis vásárlással összekötött délutá-
non nagyon sok mindent elárult nekem Kantár Dóra. Olyan nagy lelkesedéssel és örömmel 
beszélt az iskoláról, amilyet még sosem tapasztaltam. Sajnos neki is nagyon hamar mennie 
kellett, hiszen várt rá szeretett fővárosunk. Brátán Dalma készített vele riportot, a további-
akban ezt idézem.

„Életem első jelentős döntése a megfelelő gimnázium kiválasztása volt. Nem sokat hezitál-
tam, hiszen az Arany János Gimnáziumban rendezett nyílt napon rengeteg pozitív benyomás 
ért, és szimpatikusnak találtam az iskola tanárait, diákjait és épületét is.” Mesélte mosolyogva 
drága unokatestvérem, aki szintén ennek az iskolának a padjait koptatta. Már általános is-
kolában is érdekelte a magyar irodalom és a történelem, így a sikeres felvételi után humán 
tagozatos osztályban kezdte meg tanulmányait 2005-ben. Ez számomra is különösen kedves 
évszám, mivel én ebben az évben léphettem át kis elsősként az iskola falait. Dóra a gimná-
ziumi diákélet sokszínűségére emlékezett. Első közös élménye az új osztállyal és a felsőbb 
évesekkel a verébavató ünnepség volt, ahol vicces próbatételek révén váltak hivatalosan is 
gimnazistákká a „verebek”. Az Arany-hét programjai minden napra tartogattak valami feled-
hetetlen emléket. Épp úgy, mint most nekünk. „Most is szívesen gondolok vissza a tizenkét 
órás kosármeccsekre, a beöltözős napra, a vetélkedőkre és a fordított napra, amikor az általá-
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nos iskolás tanulók részére tarthattunk órákat”- emlékezett vissza Dóra jókedvűen. 
Az évek során több alkalommal is szerveztek tanulmányi kirándulásokat, cserediák progra-
mokat, amelyek örök életre szóló emlékek maradnak. Végzősként pedig a szalagavató ünnep-
ség és a közös szerenádozás volt az, ami a 4 év eseményeit méltón zárta le.

Én csak most kezdtem el az „elsős” évemet a gimnáziumban, de már izgatottan várom, mi-
kor én fogok menni tanáraimhoz szerenádozni, elkápráztatni őket az „ablaktörő, borzalmas” 
hangommal. Kíváncsi vagyok arra, hogy a szalagavató táncunkra gyakorló óránkon hányszor 
fogok partnerem lábára lépni, mielőtt tökéletesen menne minden egyes lépés. De az élet is 
olyan, mint a táncpróbák. Minden kis lépésekben halad.  Minden egyes kis mozdulattal kö-
zelebb kerülsz az áhított célhoz, míg végül összeáll az egész előadás.

Dórának az Arany János Gimnázium tanulójaként nagyon könnyen ment a beilleszkedés, 
hiszen új osztálytársait, osztályfőnökét és tanárait megismerve mindenkit nagyon szimpati-
kusnak és nyitottnak vélt. A sok közös program és osztálykirándulás révén hamar összeková-
csolódott az osztálya, és a négy év során rengeteg baráttal lehetett gazdagabb. 

„Összességében elmondhatom, hogy úgy érzem, jól döntöttem, amikor az Arany János Gim-
náziumot választottam nyolcadik után. Az ott megszerzett tudás birtokában egyenes út veze-
tett a sikeres érettségihez és felvételihez.”  - Dórának a tanulás mellett persze mindig jutott 
ideje a kikapcsolódásra is, a tanórák pedig kellemes és jó hangulatban teltek.

„A mai napig szívesen gondolok vissza a gimnáziumi évekre, és hálás vagyok tanáraimnak!” 
– Ez volt számomra talán a legszívmelengetőbb mondat, ami elhangzott közöttünk. Jólesik 
hallani, hogy még 5 év elmúltával is ilyen lelkesen emlékezik az iskolánkban eltöltött évekre.
Büszkeséggel tölt el, hogy rokonomnak tudhatom ezt a kiváló lányt, aki az iskola falait el-
hagyva a Budapesti Gazdasági Főiskola kereskedelmi és marketing szakán folytatta tanul-
mányait, ő inspirálta az álmaimat, mivel én is szeretnék ott tanulni.

Úgy gondolom, minden eddigi öregdiák hasonlókat mondana, mint Kantár Dóra a Brátán 
Dalmával folytatott beszélgetésekor. A régi diákokkal sorra találkozhatunk a folyosón, akik 
nem azért jönnek, mert muszáj. Tudják, hogy itt mindig szívesen fogadják őket. A tanárok 
bármennyire is sietnek, mindig megállnak és kezet fognak velük, vagy éppen megölelik régi 
diákjaikat. A leérettségizett diák egyszeriben megérti, a tanárok nem hobbiból nyaggatták 
őket éveken át. A jobbnál jobb érettségi bizonyítványok talán nem csak azt mutatják, hogy 
esetlegesen az adott személy milyen jó matematikából, hanem azt is, hogy mennyi élmény és 
nevetés rejlett azokban az években, amelyekben erre felkészült. 

Egy kicsit visszatérnék a jelenbe. A szünetekben a mai „Aranyos” diákokat faggattam az 
iskolai életről. Markos Eszter a programokra terelte figyelmemet. Szerinte az iskola egyik 
nagy előnye, hogy a változatos programok között szinte mindenki megtalálja a neki valót: 
„Gondoljunk csak bele! Az Arany-hét a programok kavalkádja! Legyen szó kosárlabdáról, 
tortadíszítésről vagy röplabdáról, legyél akár profi vagy amatőr, megtalálod azt, ami le tud té-
ged kötni, és igazán jól érzed magad.” Eszter szerint a tanárok korrektek, megértőek. Mindig 
segítenek. Ezért szereti szinte minden diák a gimit. Természetes, hogy vannak konfliktusok, 
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de a végén mindig minden rendeződik. 
Kantár Nelli az idén kezdte tanulmányait ebben az iskolában, kilencedikes tanuló. A már is-
mert kérdésekkel és a már ismert lendülettel vágtam neki a beszélgetésnek. Furcsa volt látni a 
gimnáziumot egy most érkezett diák szemével. Nekem szinte már fel sem tűnik, hogy milyen 
különleges kis apróságok teszik még jobbá a második otthonunkat. Nelli elsőként a csendes 
környezetet emelte ki, élvezi, hogy ha kilép az iskolája kapuján, nem egy zajos és járművekkel 
teli úton találja magát. Nagyon szeret ide járni. 

Érdekes volt régi és mai diákokkal beszélgetni. Összegezve mindazt, amit én tanultam az 
iskolámban az iskolámról: Nem is választhattam volna ennél jobb helyet a világon!
       

HaraSzti Kámea
 8/9. osztály

A gimnázium bemutatása

Nyíregyháza város oktatási létesítményeinek átszervezése miatt intézményünk, az Arany Já-
nos Gimnázium és Általános Iskola 2007-től a sóstóhegyi Szabó Lőrinc, 2011-től pedig 
a Zelk Zoltán és a Nyírszőlősi Általános Iskolákkal bővült. Jelenlegi nevünk: Nyíregyhá-
zi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium. Az összevont intézmény közül 
1800 fős diáksereget és mintegy 160 fős tantestületet foglal magába.

Az Arany János székhelyintézményében 1000-nél több diák tanul, a gimnázium 12 osztá-
lyában közel 400 fő.

A Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium egy szerteágazó, 
összetett intézmény, ahol minden terület nagyfokú autonómiával rendelkezik, de összefogva, 
egymást segítve és kiegészítve dolgozunk azon, hogy gyermekeink felkészülten lépjenek a 
következő fokozatba és vidáman, kiegyensúlyozottan éljék a mindennapjaikat.

Az utóbbi években a fűtés, a világítás korszerűsítésével, a nyílászárók cseréjével az uszoda, a 
tornaterem felújításával és a földszinti közösségi színterek burkolatcseréjével a régi épületünk 
komfortosabbá vált. A számítógéppark bővítése, minőségi fejlesztése és a digitális táblák 
beüzemelése az oktatás módszertanát is megújította. 

Távlati terveink között szerepel az infokommunikációs eszközök számának növelése a bú-
torzat folyamatos cseréje, a közösségi színterek komfortérzetének növelése és a vizesblokkok 
felújítása is.

Régi vágyunk az emeleti tetőterasz újbóli megnyitása és ülőpadokkal, növényekkel kedvelt 
társalgóvá alakítása.
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A képzési szerkezet

A testület mindig tettre kész, innovatív módon válaszolt a környezet kihívásaira. A hagyo-
mányos humán műveltség, az idegen nyelv készségszintű alkalmazása, az informatikai-kom-
munikációs eszközök használatának ismerete, a sportos életmód igényének kialakítása, gya-
korlatias ismeretek nyújtása, a továbbtanulási igény kielégítése, a családias légkör – már a 
kezdetektől – gimnáziumunk alapelveit jelentették és jelentik ma is.

Indításkor a humán és informatikai emelt óraszámú képzés jelentette a nyolcosztályos tago-
zat melletti választékot. A 2004/2005-ös tanévtől nyelvi előkészítő osztályokat indítunk, így 
13 évre bővült a képzési idő. Jelenleg a négyosztályos gimnáziumban angol vagy olasz nyelvi 
és a MOB által támogatott sportiskolai képzést kínáljuk a hozzánk jelentkező diákoknak.
A kihívásokat, lehetőségeket és igényeket figyelembe véve az intézmény képzési struktúrája:

•	 10-19 éves korosztálynak - nyolcosztályos képzés
•	 14-19 éves korosztálynak - emelt óraszámú angol vagy olasz nyelvi osztály

     - nyelvi előkészítő osztály
     - humán irányultságú osztály
     - MOB által támogatott sportiskolai képzés

A nyolcosztályos gimnázium

A demográfiai hullámvölgy és a városi nyolc- és hatosztályos képzési formák számának bő-
vülése mellett is kiegyensúlyozott a beiskolázásunk.
Kezdetektől a tehetséggondozás széles skáláját biztosítjuk, amely belépést jelent a felsőfokú 
intézményekbe. A tanulmányi- és érettségi átlagok 4,5 körüliek.
A végzős diákok 80-90%-a a középfoknak megfelelő nyelvvizsgával rendelkezik. Az emelt 
szintű érettségi és a felsőfoknak megfelelő nyelvvizsgák száma az egyetemek, főiskolák nö-
vekvő belépési követelményeivel párhuzamosan nálunk is emelkedő tendenciát mutat.

Az eredményesség, a siker, a jó közösség, a tartalmas diákélet, a nyugodt, kiegyensúlyozott 
légkör miatt ez a képzési forma nem veszít a népszerűségéből.
A nyolcosztályos gimnáziumi osztályok indítását, a 2016/2017-es tanévtől szigorodó feltéte-
leknek is megfelelve, hosszú távon tervezzük

A négyosztályos gimnázium

A gimnázium indításakor a humán tárgyak és az informatika magasabb óraszámú oktatása, 
gyors- és gépírás, valamint számítógép-kezelő gyakorlati fakultációs foglalkozások működ-
tetése biztosította a sikeres érettségi utáni munkavállalást.
Néhány év után már ismertebb lett az intézmény gimnáziumi tagozata, így fokozatosan nőtt 
a felvételiző diákok előképzettsége. Induláskor két osztálynyi tanulót vettünk fel, a középis-
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kolás korosztály létszámának csökkenésével napjainkra ez egy osztályra csökkent. 
Nyelvi előkészítő osztályokat, angol, majd olasz nyelvi emelt óraszámú képzést indítottunk. 
Az olasz nyelvi képzést a dráma, majd a MOB által támogatott sportiskolai osztály követte. 
A képzéseket a változó felsőfokú elváráshoz és a szülői, tanulói igényekhez igazítottuk.
Beiskolázásunk zökkenőmentes.
Az eredményeink, az országos felmérések számadatai, az érettségi átlagok, a továbbtanulási 
arány, valamint a partnereink visszajelzései egyaránt azt mutatják, hogy jó úton járunk.

Képzésünk sajátosságai

•	 5-6. évfolyamon latin nyelv tanulása kötelező.
•	 Tanulóink megtanulnak úszni az iskola uszodájában.
•	 Szaktanár vezetésével minden diák elsajátítja a tízujjas gépírást.
•	 Kihasználjuk a dráma tantárgy személyiség- és közösségfejlesztő szerepét. 
•	 Sokszínű fakultációs lehetőséget biztosítunk (rendészeti-alapismeret fakultációt is)
•	 A 6. 8. 9.és 10. évfolyamot év végi vizsga zárja le.
•	 Az éves átfogó mozgásprogram, a hagyományos sportágak művelésén túl órarend sze-

rinti táncoktatást, zenés mozgásformákat, lovaglást, túrázást és szabadidő sporttevé-
kenységeket foglal magába.

•	 Városszerte elismert és tartalmas a diákéletünk.
•	 Személyes példamutatásra és egymás tiszteletére épülő konstruktív tanár-diák kapcsolat 

a jellemző.
•	 Az Arany, az Életfény Alapítványok, a Diák Sport Egyesület és a Tudományos Diákkör
•	 közhasznú szervezetek segítik az iskolai célok megvalósítását.
•	 Két évtizedes múltra visszatekintő színvonalas iskolaújság, az Aranyélet örökíti meg az 

iskola eseményeit.
•	 Akkreditált Kiváló Tehetségpont cím ismeri el tehetséggondozásunk sokszínűségét, 

eredményességét.
•	 Sportlétesítmények széles skáláját nyújtjuk (uszoda, konditerem, tornatermek, udvari 

pályák).

Tehetséggondozás

2013-ban az összevont intézmény megkapta az Akkreditált Kiváló Tehetségpont megtisztelő 
címet. A gimnáziumi tehetséggondozás érdemei jelentősen alátámasztották a kiváló minősí-
tést. A gyakorlatban is megvalósul a „Minden gyermek tehetséges valamiben” személyiség-
fejlesztő elvünk. 

A tehetséggondozás széles körű, tanórán kívüli, sport, közösségi és tanulmányi téren egya-
ránt színvonalas rendezvények, élénk diákélet, országosan elismert sporttevékenység és ver-
senyeredmények fémjelzik a tehetségek sikeres menedzselését.

A tehetséggondozás színterei, formái:
•	 A matematika, történelem, magyar irodalom, angol, francia, olasz, biológia, kémia, fizika, 
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földrajz, informatika, könyvtárismeret tantárgyi szakköreink tevékenysége a versenyek 
eredményeiben ölt testet. Továbbá az ott felkészült tanulók az iskolai rendezvényeket 
színesítik előadásaikkal, bemutatóikkal, ünnepi műsoraikkal, megemlékezéseikkel.

•	 Az énekkar és tehetséges szólistáink minden iskolai rendezvény kellemes színfoltját je-
lentik.

•	 Az iskolai The Band zenekarunk a 
végzősök távozásával a tanulók nagy 
örömére folyamatosan megújul.

•	 A rajz- és képzőművész foglalkozások 
produktumait rendszeresen kiállítjuk 
az aulában.

•	 Az angol nyelv magas szintű művelését 
az angol nyelvű versmondó kör és drá-
macsoport segíti. Mindkettő országos 
sikereket hozott, megelőzve kéttany-
nyelvű középiskolákat is. Vendégeink 
angol nyelvű előadásai jelentős motiváló erővel bírnak. COMÉNIUS programjaink, 
célnyelvi környezetbe szervezett (angol, német, olasz, francia) programjaink nagy nép-
szerűségük mellett a gyakorlatban igazolják a nyelvtudás szükségességét.

•	 A dráma tantárgy tantervünkbe való integrálásával együtt a Szín-Tézis drámacsoport 
is megjelent az iskolai palettán. A tehetséges diákok örömüket lelik a felkészülésben, 
vállalják az előadás izgalmát, a kívülállók pedig élvezik a produkciójukat. 

•	 A média világa is teret nyert a mindennapjainkban.
•	 Az Aranyélet iskolai újság évi 4 alkalommal jelenik meg. Olvashatjuk benne a tehetséges 

diákok eredményeit, iskolai eseményekről szóló tudósításokat és az ifjú művészek első 
szárnypróbálgatásait. Diákújságíróink jóvoltából gyakran jelenünk meg a helyi médiá-
ban és a Móricz Zsigmond Színház honlapján. Pályázati támogatással tanulókról szóló 
portréfilmeket készítenek a Média-kör tagjai. A LADIK versenyen évek óta sikerrel 
indulnak diákjaink, az országos döntőig „evezve”.

•	 A Tudományos Diákkör lehetőséget ad tehetséges diákok bemutatkozására valamint 
különleges külső helyszínekre szervez foglalkozásokat (pl. történelemóra a Terror-há-
zában, művészettörténeti óra a Szépművészeti Múzeumban, földrajzóra az Aggteleki 
Cseppkőbarlangban, fizikaóra a Csodák Palotájában, biológiaóra a Természettudományi 
Múzeumban…).

•	 A sportolni vágyók elsősorban a fiú kézilabda, az úszó, a lány röplabda, a fiú labdarúgás, 
az atlétika és a sakk szakosztályaink munkájába kapcsolódhatnak be. Mindegyik terület 
teljesítménye a megyei területi versenyek után országos helyezésekkel mérhető.

•	 A tananyag kötetlenebb, szórakoztatóbb elsajátítását jelenti a Nyelvi Hetek és a Termé-
szettudományos Hetek programsorozata.

•	 Az élénk diákélet a közéletiség gyakorlatának színtere. Az Arany-Hét programjai a di-
ákok javaslata, szervezése alapján nekik, és róluk szól.

•	 A kiváló tanulói teljesítményeket elismerjük, és a közösség elé példaként állítjuk. (Arany 
Alapítvány ösztöndíja, végzős tanulóink díjai - Arany Emlékplakett, az Iskola kiváló 
Tanulója, az Iskola Kiváló Sportolója címek -, dicsőségtabló, iskolagyűlés és az iskolai 
honlap nyújtotta lehetőségek segítségével az eredmények közzététele). 

románné baloGH Gizella
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Sikeres tanulóink portréi ifjú újságíróink tollából
Képzeleteink világa

„Nincs kis szerep, csak kis színész. Ma Hamlet, holnap statiszta, de mindenkor művész!” 
(Konsztantyin Szergejevics Sztanyiszlavszkij). 

Ha így gondolkodunk, akkor az Arany János Gimnázium Szín-Tézis Színjátszó Csoportjá-
nak saját idézete lehetne: „Nincsenek kis drámacsoportok és kis álmok, csak kezdő színészek nagy 
álmokkal”.
A Szín-Tézis Színjátszó Csoport diákjai a közös játék szerelmesei, és mindig észrevesszük 
újabb és újabb produkcióinkban, hogy mi magunk, és kezdő társaink, a kis színész palánták 
hogyan fejlődnek, hogyan veszik egyre bátrabban az akadályokat más emberek bőrébe és 
helyzetébe bújva.

A drámacsoport igen sokszínű emberekből áll. Vannak itt kicsiktől kezdve nagyokon át egé-
szen érettségiző felnőttekig. Ezzel a kis csapattal soha nem lehet unatkozni, nemcsak az élet-
ben, hanem a színpadon sem, de hát ugye „A színész művészete abból áll, hogy megakadályozza 
a közönséget az ásításban” (Laurence Olivier).

De ezt a csapatot is össze kell tartania valakinek, aki nem más, mint Tomcsikné Császári 
Viktória tanárnő, az iskola „drámafőnöke”, a „Donna Mamma”. Akikkel a kezdetektől fog-
lalkozik Viktória tanárnő, azok a legtöbbet neki köszönhetik, mert egy színész három alap 
szabályát nála megtanulhatták: fegyelem, alázat és kitartás. No és persze játék és jókedv.

Mi nagyon sok mindent köszönhetünk már tanárnőnek, mert azok a dolgok, amiket ő meg-
tanított nekünk, és amiket mi szorgosan megtanultunk, felejthetetlenek! Akik drámáznak, 
azok tudják és érzik is, hogy a színjátszás az nagyon sok mindenben segítette őket az életben. 
Nyitottabbak lettünk, bátrabbak, a sok szövegtanulás fejlesztette a memóriánkat, a szép be-
szédet pedig, amit a színpadon is használunk, az életben is tudjuk kamatoztatni. Ezeken kívül 
még fejlődött a mozgásunk és a kifejezőkészségünk is.
Sok ember úgy gondolja, hogy az iskolai dráma semmire nem való, csak lógásra használható, 
pedig nem így van! Van úgy, hogy a drámacsoport annyira lázasan készül egy-egy fellépésre, 
hogy minden nap, akár késő délutánig, sőt még hétvégén is próbálunk! Mindenki szívesen 
áldoz a szabadidejéből azért, hogy a csapatot ne hagyja cserben, és hogy a készülő előadás 
minél jobban sikerüljön!

A közös játék egyik legnagyobb tanítása ez az egymásra utaltság, és az egymásért való fele-
lősség. Mindig fontos, és fontos tudnunk, hogy a másik mit csinál, ha egy csapatban játszunk. 
Tudnom kell, hogy a másik éppen mit érez, hogy túl van-e már a szerepbeli érzelmein, mert 
az a legszebb a játékban, hogy ha belebújunk egy szerepbe és ott el kell játszanunk, hogy 
most éppen nagyon vidámak, vagy nagyon szomorúak vagyunk, akkor teljesen át is éljük azt. 
Ezek a dolgok sokszor nem csak szépek, de fájdalmasak is tudnak lenni. De ha megtapasz-
taljuk ennek a varázslatnak az élményét, akkor szinte megszállottá leszünk: nem tudunk, de 
nem is akarunk már szabadulni attól az élménytől, amit a színjátszás, a szerepformálás, az 
élmények közös átélése jelent!
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Sokszor, ha egy ember megszállottjává válik annak, amit csinál és a rabjává lesz, akkor meg 
tudja érteni, hogy milyen visszanézni azokat a perceket, amikor kiskorodban váltottad valóra 
első nagy álmaidat, és ilyenkor picit elérzékenyül az ember és tudja, hogy még mennyi min-
den vár rá a jövőben: jók és rosszak, fájdalmas és ritka szép pillanatok! Tudjuk, hogy nem 
lesz mindig ott valaki, aki fogja a kezünket és végigvezet az úton, de egy valamit, egy nagyon 
fontos dolgot megtanultunk: hogy az álmainkat nem adjuk fel soha! 

JuHáSz dorottya tünde
8/10 A. osztály

„Do you speak English?”

Napsugárnak minden oka megvan a derűre, hiszen több felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik 
már.
Az Arany János Gimnázium 12. osztályos tanulója, Orosz Napsugár az idegen nyelvek meg-
szállottja. A csinos, szép lányról inkább azt gondolná az ember, hogy a bulik királynője, nem 
pedig a nyelvkönyvek szerelmese.

Elmesélte, hogy az általános iskola első osztályában kezdett nyelvet tanulni, igaz, akkor még 
csak verseket, dalokat memorizáltak. Annyira tetszett neki az új világ, amit az angol nyelv 
birodalmában talált, hogy már ekkor sejtette: alaposan elmélyíti majd a tudását.

Elárulta, mi a titka.
Felső tagozatosként több versenyen is részt vett, 9. osztályban nyelvi előkészítős tagozaton 
tanult, hetente 30 angolórán szívta magába az újabbnál újabb ismereteket. Év végére meg is 
lett  az eredmény a a sok tanulásnak: érettségi középszintű angolból, majd a sikeres nyelv-
vizsga. Ezután sem fejezte be a tanulást, sőt még jobban rákapcsolt az angolra, miközben 
második idegen nyelvként a némettel ismerkedett. Tizedik osztályban még ősszel leérettsé-
gizett emelt szintű angolból, később a felsőfokú nyelvvizsgát is megszerezte. A 11. év végére 
a második idegen nyelvből is megszerezte a középszintű érettségit, illetve a középfokú nyelv-
vizsgát. És ezzel még nincs vége a sztorinak… Nyáron rákapcsolt, ősszel leérettségizett, majd 
„felsőfokúzott” németből.

Nagyon érdekelt, hogy mi a titka, mitől megy neki ilyen jól a nyelvek tanulása. Elárulta: 
mindig is könnyen tanulta a szavakat, kifejezéseket, és a nyelvtan sem jelentett problémát. 
Ha tanulási gondjai akadtak, édesanyja (aki angol-orosz szakos tanárnő) is segített neki. – 
Lehet, hogy édesanyámtól örököltem az idegen nyelvekhez való vonzódásom, mégis jobban 
szeretek más angol tanárokkal tanulni, hiszen anya sokkal többet vár tőlem és kicsit elfogult 
– mesélte Sugi.

Egyetemre készül
A továbbtanulási terveiről elmondta: a francia nyelv és az ELTE a két kiszemelt célpontja. A 
nemzetközi tanulmányok szakot választotta, hogy szakmai nyelvismeretekkel (is) bővíthesse 
tudását. Bízik benne, hogy a szerteágazó ismeretek birtokában az európai munkaerőpiacon 
is megállja majd a helyét.
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- Nem egyszer vettem már részt szónokversenyen, ahol angol nyelven kellett érvelnem egy-
egy előre meghatározott gondolat mellett, vagy ellen. Szívesen kipróbálnám magam külföl-
dön is, akár egyetemen, akár - a későbbiekben – pályakezdőként. Többször jártam külföldön 
is az iskola Comenius pályázata keretében. Németországba, Dániába, Mallorcára és Angliába 
is eljutottam. Nemcsak a szép tájakra, hanem a tanulási és munkavállalási lehetőségekre is 
figyeltem az adott országokban – árulta el Orosz Napsugár.

Büszkék lehetnek mindazok, akik ismerik ezt az igazán tehetséges lányt. Nagyon fontos, 
hogy az emberek megtalálják azt,amiben tehetségesek, és ne féljenek kipróbálni új dolgokat. 
Sugi erre a remek példa, hiszen ő azt teszi, amiben örömét leli, és amiben jó. Sok kitartást, 
sikert és még több elismerést kívánok neki a további tanulmányaihoz! 

HaraSzti Kámea 
8/9. osztály

A rock angyalai

Nagyon sok embernek dédelgetett álma, hogy tudjon valamilyen hangszeren játszani, esetleg 
tudjon jól énekelni és egy menő rock banda tagja lehessen. Közülük kevesen vannak, akik el 
is érik ezt az álmot. Nem így iskolánk tizedikes tanulója Szakáts Liza, aki elindult az álmai 
útján.

Liza még csak fél éve tagja a csapatnak, de hamar beilleszkedett közéjük. Szokatlan, hogy egy 
szőke hajú lány rocker legyen, de Liza már egészen kicsi kora óta énekel. Fontos számára a 
zene, főleg mivel nagypapája tanította, és szerettette meg vele az éneklést. A zene egyébként 
is közel áll mindenkihez, főleg így, hogy egy fontos személyhez is kapcsolódik az életünkben, 
még intenzívebbé válhat a zenével való kapcsolatunk. Az egy éve alakult rockbanda többi 
tagja fiú, és úgy gondolták kellene egy lány a csapatukba, aki rendet tart köztük. Liza iskolai 
ünnepségeken többször fellépett,  így figyeltek fel rá, és a gyönyörű hangjára. Csapatuk tag-
jai: a banda dobosa Gyebróczki Máté, két gitárosuk Szurovcsják Ádám és Nagy Martin és a 
basszusgitáros Hadobás Dániel. 

Saját számaik még  nincsenek, de nagyon szeretnének. Minden zenész, énekes, a dalszövege-
ivel fejezi ki az egyéniségét, kíváncsian várjuk, ők mit hoznak ki magukból. Reméljük egyszer 
az ő számukra fog  mindenki tombolni. 

Nem mindig vannak szigorú próbáik, szórakozásnak, bulinak fogják fel az egészet, talán ezért 
is  jók. Érzik a zenét, ami szívből jön. Fellépéseik egyelőre iskolai rendezvényekhez kötődnek. 
A legnagyobb közönségük a BUSZACSÁ-ban volt a Pályaválasztási Kiállításon.

 Mint minden emberben, így bennük is volt egy kis félsz, mégis izgatta a fantáziájukat, ki mit 
fog szólni hozzájuk, illetve milyen érzés ennyi ember előtt kiállni a színpadra. Mikor nem ér-
zed a többi ember közelségét, csak te vagy, a mikrofon, a gitár vagy a dob. Arra koncentrálsz, 
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amit csinálsz, de mégis figyeled tudat alatt a többi ember reakcióját. És mire már belejönnél, 
vége is a dalnak és érzékeled, hogy a közönség tapsol. Ez a pillanat megfertőz, és nem akarsz 
mást, csak újra és újra átélni azt a felemelő érzést.

brátán dalma
8/9. osztály

Terebesi Mariann végzős diákunk vall szenvedélyéről, 
a társas táncról

8 éve űzi ezt a sportágat, édesanyja nyomdokaiba szeretett volna mindig lépni. Tánctanárai: 
Óczki Richárd (sztenderd) és Bumbák János (latin), akik mindketten jó eredményeket értek 
el. Táncpartnerével  2 éve táncol, országos bajnokságon már többször sikerült nyerniük, terü-
leti bajnokságokon dobogósak lettek, és számos klubközi versenyen is részt vettek. 

Kedveli a sztenderd és a latin táncokat, álma a B osztályból az A osztályba kerülni. A tánc-
tanulás mellett a tanulás és a továbbtanulás is első helyen áll most az életében. A tánc sokat 
változtatott rajta elmondása szerint kitartást és önbizalmat adott neki. Versenyek előtt az 
izgalom őt  sem kerüli el, de igyekszik minden produkcióba a maximumot beleadni. Példa-
képnek Szepesi Jocót és László Csabát tartja a táncvilágból. Üzeni mindenkinek, hogy a tánc 
segít  az egészséges életmód elsajátításában és a személyiségfejlődésben is. Álmainkat meg 
kell valósítani, még akkor is, ha tudjuk, hogy nehéz az út a csúcsig, mégis küzdeni kell, hisz 
ahogy a szólás is mondja: az élet hegymászás, de a kilátás csodás!

brátán dalma
8/9. osztály

A vitorlázó természetvédő

Alföldi Dániel 11. b osztályos tanuló hobbija nem éppen hétköznapi. Szabadidejében vi-
torlázó repüléssel foglalkozik, melyet idén tavasszal kezdett. Célja, hogy bekerüljön a va-
dászpilóták világába. Egyelőre még az álom és a tájékozódás szintjén áll. Sajtósként a kecs-
keméti Repülős Napon sok információval lett gazdagabb.  Vitorlázó repülőként gyakorolna 
is sokkal többet, de a kezdeti lelkesedése alábbhagyott az időhiány miatt. Tanulnia is kell, 
továbbá aktív környezetvédő, lelkes önkéntes, és szenvedélyes fényképész. Minden elfoglalt-
sága időigényes.

Környezetvédőként csatlakozott a Greenpeace-hez, a világ legnagyobb független természet-
védelmi és környezetvédelmi szervezetéhez. A szervezet egyik neves aktivistája – aki  a vi-
lágon mindenütt tart beszédet és szervez tiltakozásokat a bálnavadászat korlátozásáért - az 
ő közreműködésével tartott az iskolában angol nyelvű előadást. Dani két nyíregyházi kör-
nyezetvédelmi rendezvénybe is bekapcsolódott a közelmúltban, kiállt a méhek és a beporzó 
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rovarok védelméért, és tiltakozott a mezőgazdasági növények terméshozamának fokozásáért 
alkalmazott génmódosítás ellen.

Ahhoz, hogy 1-2 területen elmélyült ismeretekre tegyen szert, bekapcsolódhasson a prog-
ramokba, szűkitenie kell az érdeklődési körét. Ezt ő is tudja, de jelenleg még nem akar vá-
lasztani.

domoKoS andrea
tanárnő

SZAKTERÜLETEK

A társadalomtudományok sajátosságai, 
szerepük a gimnázium életében

Iskolánkban mindig nagyon népszerűek voltak a humán tantárgyak, a művészetek. A társa-
dalomtudományok körébe tartozik: a magyar, a történelem, az etika, a hon-és népismeret, a 
társadalomismeret, a zene, a rajz, a művészettörténet.

Hosszú éveken át legjobb tanulóink olyan felsőoktatási intézménybe jelentkeztek, ahol eze-
ket a tantárgyakat hasznosíthatták: jogi egyetem, kommunikáció, média stb.

Napjainkban a társadalmi igények a természettudományok felé orientálnak, ennek ellenére a 
humán tantárgyak népszerűsége nem csökkent.

25 éven át a társadalomtudományokat tanítók voltak az ünnepségek szervezői, az anyanyelv 
ápolói, a szép magyar beszédért harcolók, a  kiadványok stilizálói.

2005 óta a kétszintű érettségi egyik eleme a szövegértés, így az anyanyelvi kultúra eme terü-
letére is nagy hangsúlyt fektetünk.

Büszkén mondhatjuk, hogy a kompetenciamérés tanúsága szerint diákjaink évről évre jó 
teljesítményt nyújtanak szövegértésből, megelőzve megyei, gyakran országosan jó hírű isko-
lákat.

Kiemelkedő a tehetséggondozás folyamata a társadalomtudományok terén, ezt bizonyítják a 
különféle versenyeken elért eredmények, a volt diákjaink pozitív visszajelzései, a felsőoktatási 
intézmények elismerései, a szülők elégedettsége.

A virtuális világ térnyerésével különösen fontos, hogy megőrizzük anyanyelvünk épségét, 
hogy erősítsük a hazához való kötődést, ápoljuk nemzeti identitásunkat – ez adja munkánk 
jövőbeli céljait, természetesen a hagyományos tevékenységek folytatása, a magas színvonalú 
oktatás keretében.

SzaKSzon láSzlóné
tanár
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Társadalomtudományok versenyeredményei

Az évek során a vers- és prózamondóink, 
színjátszóink, diák-újságíróink, médiát és a 
társadalomtudományokat kedvelő tanulóink 
jelentősen hozzájárultak gimnáziumunk el-
ismertségéhez. 

Országos versenyek döntőiben szereplő, 
dobogós helyezést elért tanulóink neve és 
verseny megnevezése.

Vers- és prózamondás
Lippai Marianna (érettségi éve: 1993) 
•	 Arany János Országos Balladamondó 

verseny döntőjébe jutott, Ki mit tud? 
televíziós adásában is szerepelt, a helyi rádió és TV ismert műsorvezetője.

Csogány Csilla (érettségi éve: 2006)
•	 Balassi és a reneszánsz dicsérete országos verseny döntőjébe jutott, Penyigei Országos 

Balladamondó verseny döntőjébe jutott. Erkel Ünnepek versenyen döntős.

Munkácsi Anita (érettségi éve: 2007)
•	 Penyigei Népballadamondó verseny, Arany Balladamondó verseny – különdíj, Erkel 

Ünnepek különdíj és III. hely, Latinovits Versmondó verseny különdíj, 
•	 Porzsolt István ösztöndíj.

Kövér Emese (érettségi éve: 2003)
•	 Arany János Balladamondó verseny, Úr érkezése versmondó verseny, Szép magyar be-

széd döntőjében Kazinczy díjat kapott, Latinovits versmondó verseny különdíj, Porzsolt 
István ösztöndíj.

Tamaskovics Róbert (érettségi éve: 1997)
•	 Arany János Országos Balladamondó verseny döntőjébe jutott, Diákköltők-Írók orszá-

gos versenyén ezüst oklevelet szerzett, Erkel Ünnepeken szerepelt.

Újvári Ágnes (érettségi éve: 2006)
•	 Juhász Gyula vers- és prózamondó verseny döntőjébe jutott 2 alkalommal. 
•	 Erkel Ünnepeken díjat kapott

Szabó Gyula (érettségi éve: 2011)
•	 Erkel Ünnepek különdíj, Regionális Diákszínjátszó és Előadóművészeti Fesztivál I. hely

Hajcsák Vivien (érettségi éve: 2012)
•	 Erkel Ünnepeken volt eredményes, Arany János szavalóversenyen I. helyezettt
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Magyar Fruzsina (érettségi éve: 2013) 
•	 Szép Ernő versmondó versenyen dobogós helyezett

Béres Liliána (érettségi éve: 2011)
•	 Úr érkezése versmondó versenyen dobogós helyezett,Regionális Diákszínjátszó és 

Előadóművészeti Fesztivál dobogós, Erkel Diák Ünnepeken II. hely, Arany János Or-
szágos szavalóverseny különdíj

Kovács Bence (érettségi éve: 2010)
•	 Benedek Elek Mesemondó versenyen díjat kapott

LADIK újságismereti verseny országos IV. hely
Versenyzők: Barati Péter, Brátán Dalma, Haraszti Kámea, Kovács Tamás, Májer Bence 
(érettségi éve: 2017).
Brátán Dalmának és Haraszti Kámeának rendszeresen jelennek meg írásai a Kelet-Magyar-
ország napilapban, a Móricz Zsigmond Színház honlapján és az iskolai Aranyélet újságban. 
Ifjú vers- és prózaíróink az iskolai újságban és különböző helyi pályázatok adta felületeken 
jelennek meg.

A leendő művészek: 
•	 Kőhegyi Renáta (érettségi éve: 1997), Tamaskovics Róbert, Lippai Marianna, Hargitai 

Ágnes (érettségi éve: 2010), Balogh Boglárka (érettségi éve: 2000)
•	 Balogh Boglárkának „A belém fagyott tenger” címen önálló könyve jelent meg.

Magyar nyelv- és irodalom
•	 Balogh Boglárka – OKTV II. fordulóba jutott
•	 Ádám Judit (érettségi éve: 2002) – OKTV II. fordulóba jutott

Történelem tantárgy keretében szerzett országos szintű eredmények
•	 Berecz Judit (érettségi éve: 2015) Rákóczi versenyen III. helyezett
•	 Román Zsolt (érettségi éve: 2005) Kossuth Lajos munkássága c. pályázaton II. hely
•	 Legeza Bence (érettségi éve: 2008) OKTV II. fordulójába jutott
•	 Szilágyi Dávid (érettségi éve: 2005) Visegrád klub elnöke (4 ország 3 évi együttműkö-

dése)

Színjátszóink
•	 Szín-Tézis drámacsoport ezüst minősítést kapott 2013-ban
•	 Petneházy Márton (érettségi éve: 2014) Országos Improvizációs versenyen 2. helyezés
•	 Lázár Csongor (érettségi éve: 2014) Thalia kedvence cím birtokosa, Beugrócska impro-

vizációs verseny győztese

Könyvtárismereti versenyek
•	 Napról napra a könyvtárban versenyen (Barati Péter, Márton Viktor, Tóth Dániel (érett-

ségi éve: 2017)) országos döntőbe jutottak és különdíjasok lettek.
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•	 Országos Könyvtárhasználati verseny – Haraszti Kámea érettségi éve: 2017) 9. helyezett
•	 Ismerjük meg jobban Gárdonyit! Országos középiskolai emlékverseny III. helyezés 

(Birta Alíz, Hegyes Dóra, Medve Nóra é: 2016)

A felsorolt eredményeken kívül regionális, nyolcosztályos és megyei versenyeken számta-
lan elismerésre méltó teljesítmény született még.

Aranyos időjósok

Olybá tűnhet, hogy az Ungvár sétány környékén terem a legjobb (meg persze a legcsinosabb, 
a legszemrevalóbb s a legügyesebb) időjárás-jós. Bizonyíték állításunkra, hogy a Kölcsey Te-
levízióban és a Nyíregyházi Városi Televízióban is egyaránt itt, az Aranyban végzett hölgyek 
jósolják meg a másnapra (vagy még hosszabb távra) várható időjárást. Az ARANYÉLET a 
végére járt a dolgoknak. Hát íme…

Szondy zSuzSa - (nyíreGyHázi vároSi tv)
Az Arany után útja a nyíregyházi főiskolára vezetett. Magyar-ének szakon végzett. 2005 
őszén történt, hogy Z. Pintye Zsolt szerkesztő egy hétvégi műsorához hívta be szerepelni. 
Mély nyomokat hagyhatott a szerkesztőben, hiszen ezt követően próbafelvételre is szólí-
tották. Szép beszéde is tetszhetett, mert rövidesen rábízták a meteorológiai előrejelzést. A 
beérkező adatsorok alapján maga fogalmazza meg a mondandót, természetesen mindent 
lefordítva „nyíregyházira” azaz a helyi területi viszonyokra. S bár (pletykálunk egy kicsit) a 
súgógép ott van a közelben, Zsuzsa saját szövegét betanulva mondja bele bátran a kamerába 
a várhatót… Persze közben azért figyel a térképre, no meg a testbeszédre, hiszen az sem 
mellékes. Kislánya, Boglárka születését követően egy rövid szakaszt kihagyott, ám már ismét 
a Szabadság téri stúdióban találjuk, ahol tele tervekkel folytatja. A legeslegfontosabb most 
azonban az egyetemi magyar szakos diploma. Megjósolhatjuk, biztosan meglesz. Ez olyan 
biztos, mint a, mint a… - hogy holnap is lesz időjárás…

KindruSz emeSe - (KölcSey tv)
Emese tanulmányait az Aranyt követően a miskolci egyetemen folytatta. Szociológiát ta-
nult, majd utóbb még a pedagógiát is felvette. Már javában dolgozott, amikor szeme meg-
akadt egy pályázati felhíváson, amelyet a Kölcsey televízió tett közzé s melyben munkatár-
sakat, az újságíráshoz kedvet és tehetséget érzőket kerestek. Három fordulós volt a szűrő és 
Emese csak azon vette észre magát, hogy szinte minden jelentkező elfogyott mellőle. Három 
esztendeje történt mindez s azóta szereplője a Kölcsey adásainak. Ha kell időjárást ismertet, 
ha a szükség úgy kívánja, híradózik. Nagyon büszke két élő műsorára, a fiataloknak szánt 
Party Zónára és a hétvégi programismertető színes műsorra, a VígKendre. Van tehát teendő-
je bőven, ám nem panaszkodik, csak kevés energia és idő marad sok minden másra. Például 
az Aranyra…Idestova két esztendeje, hogy legutóbb járt az alma mater falai között. S hogy 
elfoglaltságát további tényekkel is alátámassza, elmeséli, hogy két zenekarban is szerepel. Az 
Operentzia csapatával már az A38-as hajón is fellépett. A Melongezsal (ejtsd:melanzs) pedig 
legközelebb a rakamazi Hegyalján lép színpadra. Helyette is jósolhatunk: bizonyára sikerrel!

Aranyélet 2008/09. 2. szám
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Erkel Diák Ünnepek

Nagyszabású művészeti  fesztiválon vettünk részt Gyulán.  A Dunától keletre lévő megyék 
képviselték magukat, valamint Budapest  és Pest megye is. Több, mint 50 diák versenyzett 13 
féle kategóriában, a művészet minden ágában. 

Nagy érdeklődéssel és izgalommal keltünk útra. A hajnali ébresztő nem esett jól, s a szolnoki 
tehervonat kisiklás sem kedvezően befolyásolta utunkat. Végül 11 órára, a verseny kezdetére 
megérkeztünk a helyszínre.

A zsűri tagjai Karofiát Orsolya költőnő és Beszterczey Attila színművész voltak.  A hangu-
lat nagyon kedves, oldott légkörű volt, a fellépés izgalmát igyekeztek levezetni. A vers –és 
prózamondás kategóriát egy helyszínen tartották és együtt értékelték. Mindketten, Béres 
Liliána 4/10. és Szabó Gyula 8/9-es tanulók itt voltak érdekeltek. Lili másodikként, Gyula 
harmadikként szerepelt. A mezőny erős volt, s a többiek felsőbb évfolyamokra jártak. Sőt már 
a két évvel ezelőtti EDÜ-n is versenyeztek.

Két fordulóban zajlott a verseny, s izgalommal vártuk az eredményhirdetést. A versmondás-
ban Lili a második helyezést érte el. Prózában két különdíjat adtak ki, oklevéllel és könyvju-
talommal.  Szabó  Gyuszi könyvet kapott, s elismerésként azt a lehetőséget, hogy a szombati 
gálaműsoron ő szerepel. Ez szintén nagy jutalom.

Délutánra így megnyugodtunk és boldogan pihentük egy kicsit a kollégiumban. Este hatkor 
kezdődött a nyitány, a fáklyás felvonulás. Ez nagyon izgalmas, amikor több száz diák és hely-
beli nyújt fáklyát és indul el a gimnáziumtól a városházán át a várba.

A megnyitó bent a várban volt, ahol a város és az iskola köszöntötték a résztvevőket. El-
mondható, hogy a város EDÜ lázban égett. Nem is csoda hiszen 1963-tól, 45 éve működik 
ez a hagyomány szemle, kétévenként, most a XXIII.-at rendezték. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét az Arany János Gimnázium két tanulója képviselte. Elég 
érthetetlen ez az érdektelenség megyénk középfokú oktatási intézményei részéről. Két évvel 
ezelőtt szintén jelen voltunk, ahol a Munkácsi Anita versmondásban és szólóénekben lett 
dobogós helyezett.

A versenyeken kívül sok szabadidős program is volt, mi a strandolást választottuk. Szom-
bat estére összeállt a gálaműsor, ami a kétnapos rendezvény szűk keresztmetszetét adta, de 
rendkívül színvonalason. A művelődési ház szinültig megtelt, s a közönség értékelte a pro-
dukciókat.

Nagyon jól éreztük magunkat. A város gyönyörű. A „magyar kultúra városa” címmel büsz-
kélkedik. Élveztük a parkok, szökőkutak és a Körös part szépségét, a fiatalok nyüzsgését a 
városban.

Úgy búcsúztunk, hogy két év múlva újra itt szeretnénk lenni, ahol ennyi vidám középiskolás 
diák találkozik. 

PáSztor attiláné      
Aranyélet 2007/2008. 2. szám
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Egy Porzsolt ösztöndíjasról…

Nem akármilyen elismerésben részesült Munkácsy Anita, 8/12 osztályos tanulónk a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megye Közoktatási Közalapítványa révén. Azon kevesek közé tartozik, 
akik részesülhettek megyénk egyik legrangosabb kulturális ösztöndíjából a Porzsolt István 
alapítványnak köszönhetően. Anita számos megyei, országos és határon túli szavalóverse-
nyen vesz részt egészen negyedik osztályos kora óta. Mostanra elmondható, hogy minde-
mellett céltudatosan is készül a színészi pályára, amiért igen sok dolgot tesz is. Hangképzést 
tanul, mozgás- és versmondás kurzusokon vesz részt.

Számos versenyen különdíjjal jutalmazták, amit kezdetben nemigen tudott kezelni, mígnem 
egy neves színművész-rendező, Mácsai Pál fel nem világosította, hogy ez a legjobb, amit egy 
versenyen kaphat.

Szemelvényezzünk sikereiből:
•	 XII. Országos Latinovits Zoltán Vers-és Prózamondó Találkozó különdíj
•	 Erkel Diákünnepek, Gyula, vers bronzminősítés, szólóének különdíj
•	 Arany János 150 éve érkezett Nagykörösre Országos Szavalóverseny 3. hely
•	 IX. Országos és Határon túli Balladamondó Verseny különdíj
•	 Megyei Kölcsey  Ferenc Vers-  és Prózamondó Találkozó 1 hely

Anita, Porzsolt István ösztöndíjas

•	 27. Kisvárdai Kifutó különdíj
•	 Penyigei kilenc kislány – Országos Népballadamondó Verseny 3. hely
•	 Megyei Váci Mihály – József Attila szavalóverseny 2. hely
•	 Nyolc évfolyamos gimnáziumi versenyek:
•	 2000. – 2. hely 2001. – 1. hely 2004. – 1. hely 2005. – 1. hely 2006. – 1. hely

2006. október 21-én részt vett a Magyar Versmondók Egyesülete és a Magyar Művelődési 
Intézet közös szervezésében megrendezésre került „Vigyél hírt a csodáról” nemzeti vers- és 
prózamondó versenyen, melyet az 1956-os forradalom 50. évfordulója tiszteletére rendeztek 
a Magyar Művelődési Intézet Hagyományok Háza színháztermében, Budapesten. Igazán 
nincs okunk panaszra, hiszen az erős mezőnyben tisztességgel helytállt. 

Aranyélet 2006/07. 1. szám

A terror pár órája

2005. február 19. reggel, iskolánk tanulói a vasútállomáson gyülekeznek, Dr. Kovács Ilona 
tanárnő szorgosan számolja a jelenlevőket. 7.14-kor már Budapest felé zakatol vonatunk. 
Mindenki elmélyed gondolataiban, de az is lehet, hogy csak a reggeli álmosság kerekedik fe-
lül rajtunk. Nézem az ablak előtt elsuhanó fákat és arra gondolok, mi vár rám majd ott, ahová 
mind megyünk. Sokan beszéltek már nekem arról a helyről. Sokféle dolgot hallottam már 
felőle. Mégis a legtöbben azt mondták, hogy megdöbbentő volt, amit ott láttak. Próbálom 
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elképzelni milyen lesz, s ahogy utólag visszagondolok, nem számítottam arra, amit valójában 
láttam. 

Pár perccel 10 óra után már a Keleti pályaudvaron igyekszünk a troli felé, ami elvisz minket 
az Andrássy útra, mely két oldalán lakóházak közt a főváros legszebb sugárútja. Ám a 60. 
szám alatt álló ház valami sötétet rejt magában. A nyilas és a kommunista párt egykori szék-
helyét. Magát a terrort.

Az épület ma múzeum, mely a nyilas rémuralom és a hírhedt kommunista terrorszervezet, az 
ÁVH áldozatainak állít emléket és a terrorista diktatúrák rémtetteire emlékeztet.

Amint belépünk, máris szomorú és szívemnek fájó zene folyik a fülembe, talán ezzel is meg-
alapozva azt, amit látni fogok. A vendégkönyvet böngészem, ahová különféle nyelvű emberek 
írták véleményüket és továbbra is azt olvasom, amit eddig hallottam: ez a ház megdöbbentő. 
Elgondolkodom, én majd mit is írjak bele. Valami hízelgő dolgot, hogy óriási és fantasztikus 
dolgokat láttam, vagy azt, amit mindenki gondol és előttem is leírt. De egyre jobban felcsigá-
zott leszek és alig várom, hogy elinduljunk. Délben már egy lépcsőn megyünk fel, fel a ház 
tetejéig, mert onnan kezdődik a története.

A házban különféle egymásba nyíló szobákon megyünk végig, melyek elvezetnek minket 
a kettős megszállás történetét bemutató  teremtől  egészen le a pincébe. A séta folyamán 
minden szobában filmvetítéseket és archív képeket, különféle tárgyakat láthatunk a terror 
hóhérjairól, a túlélőkről és Magyarország történelmének erről az időszakáról. Mindenütt ke-
serű arcok, sötét képek, szomorú és gyalázatos mondatok a falakon. Ahogy haladunk egyre 
lejjebb, s hallgatom a tárlatvezető beszámolóit néha végigfut a hátamon a hideg, főleg amikor 
az ’50-es éveket bemutató szobának a végébe érünk és pár kínzó eszköz használatáról hallok 
beszámolót.

Először itt érzem, hogy tényleg megdöbbentő amit látok. Aztán haladunk tovább és szinte 
már várom, hogy a pincébe érjünk. A házban eltöltött kb. 1 óra után végül egy lépcsőn indu-
lunk lefelé és megpillantom a ház alatti börtönrendszert, ahol az egyik „szobáról” a másikra 
haladva hallok szörnyűbbnél szörnyűbb kínzási módszerekről és megelevenedik előttem az 
a sok szörnyűség és erőszak, az emberek becsületének sárba tiprása, amit egykor elkövetett 
itt a terror. Hirtelen nem akarok itt lenni, nem akarom látni, amit látok és nem akarom 
elképzelni azt, amit épp elképzelek. A hűvös cellákban szinte látom az egykoron szenvedő 
embereket porig alázva, kívül-belül sebekkel bélyegezve. De lassan továbbmegyünk és már el 
is tűnik a szemem elől minden. Körülnézek és látom, hogy a jelenlévő emberek arcára kiült a 
döbbenettel vegyes keserűség, de ezzel együtt az együttérzés is. Mindenki egy kicsit odaadta 
magát ennek a háznak, s a terror áldozatainak. Mindenki látott egy darabot Magyarország e 
borzasztó korszakából. Mert látni akartuk. Látni akartuk, amit egykor nem lehetett, de ma 
mindenki besétálhat ebbe a házba és megnézheti.

Ahogy visszaérünk az előcsarnokba, kezembe veszem a tollat és írok a vendégkönyvbe. Mert 
már én is tudom, hogy mit kell írnom.

PócSiK annamária
Aranyélet 2004/05. 2. szám
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Versek

érted….

Valami azt súgja, jó!
Nagyon-nagyon jó.

Szeretni azt, kire vágysz, 
Égből jött áldomás
S mindez: Érted!

Érted? A boldogság érthető
S mi fontos: érezhető

A lelken, az összefonódó testen
A szenvedély táplálta esten
Hol együtt vagyunk ketten.

Érted dobog a szívem
S halálom percéig hiszem,
A szerelem nem múlandó,

De örök sebet hagyó
Mit érzek irántad és Érted!

/Lippai Marianna/

remény fénye

Álmokon nyugvó titokzatos fény, 
Átsegít az úton, mint sugárzó menedék. 

Talpalatnyi helyen, egy lélekben ég,
S remény néven minden lényben él.

Tetőzött fintorral megbújik mindenhol,
S a jövőt tekintve előtörhet bárhol. 

Optimista ábrándként lelkedbe omol, 
Parányi testével szívedben honol.

Megteremted őt, TE, az emberi lény, 
Dacolva magával, csak neked él. 

Játszva betakar, s te legörnyedsz elé,
Míg ő embertelen emberséggel elevenen megemészt.

/Guba Vanda 5/13 - (érettségi éve:2011)/
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HaSonlatoK az öröKKévalóSáGban

Arcod leheletének csordult
lángját érzem szívemen.

Hallod ezt? Zörög s gyilkolna
királyi címen.

Mint fákon a tavaszi hajtás, 
nappali kikelet,

borókától fénylő áradat
lesi a szirteket.

Szivárvány – kövület az Ég
tisztaságán, bársonyos lelked

festik világossá.
Benned szunnyadom az őrület kérgén,
gondolat száll tested lépén, ami ragyog

és a lávában imát dalol.
A mozdulat selymes kikeletje a Föld kékeshegytetője.

A semmi közepén, ülve, állva, összefonva-
szétzilálva; hegyen-völgyön-dombon át a 

nyári napsugár – hajnalán hangod fülem éneke 
a szirtek ölelése.

Gyilkos vagy mártír a szerelemben nem hibázik,
Koldus vagy király mindkettőt megvetik a napok

romján.
Olyan vagy akár az esti zápor cseppjei a szájnak

Akár egy kenyér haldokló – zsoltárnak.
Kúszó idő az időtlenség  viharában elvesznének az 

Örökkévalóságban?

/Váli Tímea - Aranyélet  2002. 4. sz./
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Nő a természettudományok népszerűsége

A gimnázium képzési szerkezetében a természettudományok nem kaptak kiemelt szerepet, 
de a tanulók biológia, kémia, földrajz, matematika tantárgyak iránti érdeklődése így is foko-
zatosan nőtt. 11. és 12. évfolyamon a tanulók heti 5 órában saját választásuknak megfelelő 
tantárgyakat tanulhatnak közép- vagy emelt szinten. Az utóbbi években már a diákok több-
sége a természettudományos ismereteit akarja bővíteni legalább az egyik választott tantár-
gyával. Fokozatosan nő a mérnöki, gazdasági, pénzügyi pályát választók köre.

Szakköri foglalkozásokon, tehetséggondozó műhelyekben és a Természettudományos Hetek 
sokszínű programjaival egyrészt felkeltjük a belépő évfolyamok természettudomány iránti 
érdeklődését, másrészt a foglalkozásokon részt vevők még inkább elmélyülnek a természet 
rejtelmeiben, új területeket, összefüggéseket fedeznek fel. Leginkább a  külső helyszíneken 
szervezett programok színesítik a tanultakat. Jó kapcsolatot ápolunk  Nyíregyháza üzemeivel, 
a Debreceni Egyetem kémia tanszékével, és bekapcsolódunk a Nyíregyházi Főiskola termé-
szettudományos rendezvényeibe.

Kollégáim szakma- és gyermekszeretete, tantárgya iránti elkötelezettsége képes elhitetni a 
diákokkal, hogy szorgalmas, kitartó munkával még a nehezebben tanulható tantárgyaknál is 
lehetnek eredményesek. A tanulók negyede bekapcsolódik valamely, témához kötődő ver-
senybe, különösen matematikából, ahol hagyományosan bő a versenyválaszték.

Megyei regionális szintű eredményeink oldalakat töltenének meg.

Országos szintű eredményeink

Matematika
•	 Arany Dániel országos döntőben 2. díjat kapott Gazdig Márton (érettségi: 2010), II. 

fordulóba jutott Gégény Flóra (érettségi: 2015)
•	 Gordiusz verseny országos döntőjébe jutott Csécsi Gabriella (é: 2001)
•	 Bereznai Gyula regionális versenyen Gazdig Márton 4. helyezett volt 
•	 OKTV 2. fordulójába jutott: 
•	 Gazdig Márton (é: 2010), Krajcsovics Zoltán (é: 2001), Gyomlai Gergő (é: 2007)
•	 Varga Tamás verseny országos döntőjébe jutott Gazdig Márton (é: 2010)
•	 Egyenletmegoldó verseny országos döntőjében
•	 Gégény Flóra 2. helyen (é: 2015), Szurovcsák Ádám 4. helyen (é: 2015), Varga Fruzsina 

(é: 2015) 1. helyen vézett.
•	 Zrínyi Ilona országos döntőjébe jutott:
•	 Román Zsolt (é: 2005), Gazdig Márton (é: 2010) 12. helyen végzett

Fizika
•	 Jedlik Ányos verseny országos döntőjében az első 10 között szerepelt:
•	 Gégény Flóra 5. (é: 2015), Szalkó Tímea 6. (é: 2008), Gazdig Márton (é:2010), Unoka 

Gábor (é: 2013), Bartha Kristóf (é: 2013), Kövér Emese (é: 2003), Gárgyán Gábor (é: 
2008), Kovács Dániel (é: 2018)
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Kémia
•	 Curie verseny 7. és 8. évfolyamos országos dötőbe jutott: Szalkó Tímea (é: 2008), Unoka 

Gábor (é: 2013), területi verseny II. hely: Zsila Barbara (é: 2015)
•	 Hevesy György verseny országos döntőjébe jutott: 7. évfolyamon Unoka Gábor (é: 

2013), Szlávik Dániel (é: 2019), 8. évfolyamon Unoka Gábor (é: 2013)

Földrajz
•	 OKTV országos döntőbe jutott Hrenkó Izsák (é: 2012)

Biológia
•	 OKTV országos döntőbe jutott: Hauberger Péter (é: 1999) 16. hely, Matta Csaba, 
•	 II. fordulóba jutott: Pallagi Brigitta (é: 2004), Jaros Ildikó (é: 2000)

Országos középiskolai közlekedési versenyen 3., 5. és 6. helyezés: Fekete Viktor, Szepesvöl-
gyi József, Kosztor Attila, Gaál László, Herczku Krisztián, Bakti Róbert (é: 2006)

Technika verseny országos 12. helyezés: Magyar Tamás (é: 2011), Mushó Ágnes (é: 2011), 
Pápai Barbara (é: 2011)

A természettudományok szeretete

„A szorzás tényezőiről írtunk dolgozatot. Nem is lett olyan rossz, de azért jó sem. Hármas. 
Ebben a félévben már a negyedik. De sem Anyu, sem Tünde néni nem akarja elismerni, hogy 
4 hármas ugyanannyi, mint 3 négyes. Hiszen a szorzás tényezői felcserélhetők!”

Tudom, hogy sokan számolnának Békés Márta költőnőhöz hasonlóan, ha megkérdeznék 
őket, hányasra állnak a természettudományokból. De ha hiszitek, ha nem, van aki érti és 
szereti a matematikát, a fizikát, a kémiát, a biológiát vagy a földrajzot. A diákok egyre gyak-
rabban választják életcélnak a természettudományos szakmákat, aki érti és szereti ezeket 
a tárgyakat azok előtt megnyílik a világ. Tudom, néhányan még mindig úgy vélik, hogy a 
fizikát, a matekot vagy a kémiát nem lehet megérteni, csak a csodabogarak szeretik.  Nos, be 
kell, hogy valljam, én is közéjük tartozom, imádok számolni és az érzés, hogy értem, miről 
van szó, egyszerűen felülmúlhatatlan.

Ám nektek, kívülállóknak is el kell gondolkodnotok azon, hogy mihez is kezdenénk az olyan 
csodabogarak nélkül, mint Bell, a Wright testvérek, Ford, Ampére, Kandó Kálmán, Szent-
györgyi Albert, Arkimédesz, Albert Einstein, Euklidész, Pitagorász vagy nem ismernénk a 
geometria alapjait sem. Nem lenne áram, nem lennének közlekedési járművek, vagy okos-
telefon.! Nem létezne az orvostudomány, nem tudnánk, merre vagyunk a világban. Nem 
ismernénk a pontos időt, a fizetésünk nagyságát, vagy ami a legfontosabb, hogy hányast 
kaptunk a dolgozatunkra.

Engem már régóta  érdekel a matematika és a fizika, de kémiából is jól teljesítettem. Úgy vé-
lem, az előbbi két tantárgy „találkozása” hozta létre ezt a sok csodálatos találmányt, melyeket 
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mindennapinak tekintünk. Egyetlen egy napot sem bírnánk ki autó, telefon, számítógép és 
internet nélkül. 

Emelt matematika és fizika fakultációra járok. Az érettségi után Dániában, a VIA University 
College-on folytatnám tanulmányaimat, ahol mérnöknek tanulnék. Így szeretnék hozzájá-
rulni a világ fejlődéséhez.

tótH eniKő
12. évf. nyelvi előkészítő osztály

Útkeresés

Kiskorom óta nyitott vagyok minden új ismeretre, anyukám szerint is mindig ott voltam 
mindenhol, ahol „két fedőt összevertek”. Kisgyerekként is maximalista voltam, próbáltam a 
legjobbat kihozni magamból, akár rajzoltam, akár szavaltam, akár feladatokat oldottam meg. 
Alsós koromban jártam magyarból és matekból is tehetséggondozásra, kézműves szakkörre 
és színjátékra. Még szerencse, hogy az iskolánkban ilyen sok minden közül választhattam. 
Ennél már csak az a nagyobb szerencse, hogy nem volt már másra időm, mert biztosan talál-
tam volna magamnak még egyéb programot is. Mivel kitűnő voltam alsóban, bekerültem a 
nyolcosztályos gimnáziumba, ahol ezt az átlagot végig tartottam és tartom most is. A drámát, 
a kézművest és a matek szakkört megtartottam, ezek mellé elkezdtem a röplabdát, valamint 
fizika, kémia, angol, matek és szavaló versenyekre jártam, illetve egy évig táncoltam is. Aztán 
szépen fokozatosan elkezdtem befejezni a táncot, majd a kémiázást, a kézművest, a drámát és 
a szavalást. Így megmaradt, a mai napig, a matek-fizika-angol hármas a röplabdázás mellett. 
Ahogy elhagytam a különböző elfoglaltságokat, úgy mondtam le arról, hogy színésznő, ve-
gyész, táncos, festőművész vagy bármi más legyek, ami érdekelt (szinte minden az éneklésen 
kívül – ez is csak a hangom hiányának köszönhető). 

Versenyeredményeim is azt támasztják alá, hogy jobb ha ezekre a dolgokra koncentrálok. Bár 
nyertem szavaló- és kémiaversenyt, angolos és matekos sikereim száma nagyobb. Az angollal 
ugyan nem szeretnék hivatásszerűen foglalkozni, „csak” egy felsőfokú nyelvvizsga a cél, de 
azért jó  érzés egy idegen nyelven beszélni, sőt néha gondolkodni is. A fizika mint válasz-
tott érettségi tantárgy szerepel a jövőmben, esetleg, ha mérnöki pályára adnám fejem, akkor 
kerülnék közelebb, de az órákat nagyon élvezem. A röplabda meghatározó az életemben, a 
stressz levezetésére tökéletes, illetve barátságok megkötésére, szórakozásra, utazgatásra, sőt 
esetemben szerelembe esésre is alkalmas. Mégis, a matematika az, ami a legközelebb áll a szí-
vemhez. Ez mindig is állandó volt az életemben, ovis koromtól kezdve, és remélem a jövőben 
is folytathatom a szebbnél szebb, érdekesnél érdekesebb, fejtörő feladatok megoldását, esetleg 
én adhatok majd fel hasonlókat diákjaimnak, mint egyetemi tanár.

GéGény flóra eniKő
8/11. A osztály
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A Csodák  közt jártunk

A Csodák palotája utazó kiállítás Nyíregyházára ért. Nekünk volt szerencsénk ezt megte-
kinteni. Különös dolgokat láttunk. Többek között: Sajtlabirintus: egy hatalmas táblán sok 
lyuk közül csak a legfelsőbe eshetett bele a labda. A lyukak között nekünk kellett 2 zsinór 
segítségével feltornázni a golyót. Ki a gyorsabb?: négyen játszották, az kapta a pontot, aki a 
zöld fény felvillanásakor leghamarabb nyomta meg az előtte lévő gombot. Tükörjáték: leül-
tünk egymással szembe, és a köztünk lévő tükör összekeverte az arcrészeinket. Csapj a falra!: 
a falon lévő sok gomb közül arra kellett rácsapni, amelyik körül világítottak a piros lámpák. 
A fiúkat főleg a Legó mozi kápráztatta el, a lányokat inkább a Logikai játékok asztala. Lő-
hettünk lézerpisztollyal is ahol a célzóképességünket bizonyíthattuk. Mindent kipróbáltunk, 
az egész osztály nagyon jól érezte magát.

Aranyélet 2007/08 1.szám 

Természettudományos hetek

Az előző tanévi sikeres programsorozat után áprilisban második alkalommal biztosítottuk a 
feltételeit a tanítási órákhoz képest kötetlenebb, játékosabb természettudományos elfoglalt-
ságoknak. Minden programban az egészséges életmód szelleme tükröződött. Az érdeklődő 
diákok 12 különböző területen próbálták ki magukat, szereztek új ismereteket, s közben jól 
szórakoztak.

Vetélkedőkön, kerékpáros ügyességi versenyen, felvilágosító órán, szalma fonó iparművész 
foglalkozásán, üzemlátogatáson vettek részt. A „Happy-hét” keretében az egészséges ivó-
vízfogyasztás fontosságát hangsúlyoztuk tanulónként egy-egy flakon ásványvíz és 1-1 friss 
zsemle társaságában.
A matematikát kedvelő diákok dalra fakadtak, amelyet mi többiek az iskolarádió segítségével 
élvezhettünk.
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Zsúfolásig megtelt a kémiaterem a kísérletek óráján.
Az egyik délután hozzáértő felnőttek vezetésével „Hulladékból hasznosat” elv által vezérelve 
hangulatos és látványos húsvéti dekorációk készültek. Osztályonként 8-9 fővel az újraélesztés 
fortélyait a gyakorlatban is alkalmazhattuk. 5. évfolyamtól a 10. évfolyamig természettudo-
mányos akadályversenyt szerveztünk.
 
Május 20-án fizikai kísérletversenyen vettek részt a tantárgy kedvelői. A gimnázium közel 
fele aktívan élt a felkínált lehetőségekkel, de minden diák kapcsolatba került valamelyik ren-
dezvénnyel.

A következő tanévben is szervezünk hasonló programokat. Szeretnénk megmutatni, hogy a 
„nehezebben emészthető” természettudományok is lehetnek érdekesek, játékosak, és megéri 
küzdeni az ismeretükért.

románné baloGH Gizella
Aranyélet 2010/11. 2.szám

Életünk a víz

 A természettudományok hete alkalmából háromfordulós 
környezetvédelmi versenyt szerveztünk az 5-12. évfolyamos 
tanulók számára. Az első erőpróba az írásbeli teszt megírása 
volt. Megtelt a kémia előadó. Az általános iskola 5-8. és a 
gimnáziumi tagozat 9-11. évfolyamáról érkeztek a nevezé-
sek.

A legeredményesebbek rá egy hétre üzemlátogatáson sa-
játították el az elektromos pH, illetve a vezetőképesség 
mérő műszer használatát. A gyakorlati forduló IONVA-
DÁSZAT-án nagy pontossággal bukkantak rá a víz kémi-
ai szennyezéséért felelős részecskékre a környezetvédelmi 
TESZT csíkokkal. Mennyiségi analízist is végeztek precíz 
elektromos mérőműszerekkel a K-KETTŐ és az IVÓ-
VÍZ-6 laboratóriumainak jóvoltából.

Az utolsó állomás Tuzsér-Tiszamogyoróska közötti kerékpártúra volt, melynek végállomá-
sa a Tisza ciánszennyezésének 10. évfordulója alkalmából megrendezett Környezetvédelmi 
Kongresszus volt, ahol ebéddel, és gazdag programmal várták a résztvevőket.

PaPloGó Katalin
tanárnő
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életünK a víz
 

Fecsegő, csobogó, locsogó, kotyogó, 
Szomjadat eloltó bőséges kincs. 

Életed megmentő földedet öntöző 
Hajózásban segítő csodafolyadék. 

Becsüld meg ezt, mert bármikor megmenthet,
És el is törölhet, ha úgy hozza a Végzet.

/Ötvös Gergely 8/6. osztály - Aranyélet 2009/10 2.szám/

Hobbim a matematika

„...Hetente 30-40 feladatot oldok meg, mert élvezem a feladat logikájának a felfedezését, és 
elégedettséggel tölt el, ha ötletes megoldást sikerült találnom. Pontosan még nem tudom, mi 
is lesz a választott pályám, de az biztos, hogy a matematikának főszerep jut benne. Szívesen 
és eredményesen foglalkozom még a fizikával és imádok sakkozni (a Jedlik Ányos fizikaver-
seny megyei 10. helyezettje lettem, megyei sakkversenyen pedig 5.). Matematika versenyek 
mindegyikén voltam megyei dobogós helyezett...”

GazdiG márton 
Aranyélet 2005/06. 3. sz.

A sport szerepe az életünkben

A 9. sz. Általános Iskola alapításától, 1976-tól az intézményt mindig élénk sportélet jelle-
mezte.  Napjainkban is az általános iskolában, úszó, és a Magyar Olimpiai Bizottság által 
támogatott sportiskolai képzésben részesülő osztályok működnek. A középiskolás diákoknak 
több mint az 50 %-a 4 vagy 8 évig előtte is a mi tanulónk volt, így a sportos szellemet hoz-
zák magukkal. A középiskolás sportiskolai osztályba való felvételnél pedig szükséges a sport 
szeretete és/vagy művelése. 

Testnevelő tanáraink felkészültségét és szakmai munkáját számtalan iskolán kívüli sporttal 
kapcsolatos megbízás, feladat és elismerés fémjelzi.

Tanulóink eredményességét minden tanévben városi, megyei címekkel ismeri el a szakma. A 
városi pontversenyben az előző tanévben a gimnáziumunk első helyezett lett. Jó kapcsolatot 
ápolunk a Nyírsulival és a sportágak városi szakszövetségekkel.
 
Évtizedekig, a városban egyedülállóan uszodás iskolaként, a megyei úszó utánpótlás bázisát 
neveltük és neveljük napjainkban is. Úszóink egyéni és váltó versenyszámokban egyaránt az 
országos versenyek nyolcas döntőinek állandó szereplői.
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Az általános iskola alsó tagozatos képzése tartalmazza az úszásoktatást, ott minden diák 
megtanul úszni. A nyolcosztályos képzés 5. évfolyamán és a négyosztályos gimnázium 9. év-
folyamán belépő diákok számára heti 1 órában és a délutáni foglalkozások keretében bizto-
sítjuk az úszás lehetőségét. 10. évfolyam végén kell dönteni az érettségi utáni továbblépésről 
és a fakultáció választásról. Évenként több tanuló választja a testnevelés valamely területét 
továbblépési céllal. Ebben az időszakban az intenzív (napi 2 edzés) versenyúszást többen 
feladják és a későbbiekben amatőrként versenyeznek.

A sok-sok úszás országos helyezés közül a legjobbakat kiemelve:

•	Pécsi Anett (érettségi: 1997)  Ifjúsági Európa bajnok 100m mell,    
      Diákolimpiai ezüstérmes

•	Szabolcsi Dávid (érettségi: 2008)  Diákolimpiai Aranyérmes 100m mell
•	Szurovcsák Ivett (érettségi: 2017)  Diákolimpiai ezüstérmes 100m mell
•	Csontos Réka (érettségi: 2018)  Diákolimpiai ezüstérem
•	Trizner Olivér (érettségi: 2021)  Országos Delfinbajnokság bronzérem
•	Mokos Csenge (érettségi: 2020)   Országos Diákolimpia VI. HEM

6*50 m Gyorsváltó Diákolimpiai arany:
•	Gyebróczki Máté (érettségi: 2015)
•	Katona Krisztián (érettségi: 2014)
•	Kozák Dávid (érettségi: 2015)
•	Szurovcsák Ádám (érettségi: 2015)
•	Szigeti Kornél (érettségi: 2014)

A Magyar Úszószövetség versenyein és az Országos Diákolimpiákon váltó és egyéni szá-
mokban országos döntősök voltak még:

•	Cserés Miklós (é. 2004)
•	Varga Zsuzsa (é. 1999)
•	Hronyecz Adrienn (é. 2009)
•	Angi Xénia (é. 2008)
•	Kozák Tamás (é. 2012)
•	Mikita Noémi (é. 2003)
•	Varga Attila (é. 2016)
•	Katona Krisztián (é. 2014)
•	Mozga Imre (é. 2002)
•	Sinku Balázs (é. 2011)
•	Czuczor Tamás (é. 2002)
•	Buza Gábor (é. 2004)
•	Révész Szabolcs (é. 2008)
•	Szabó Réka (é. 2011)
•	Vörös Dalma (é.2009)

•	Tóth Panna (é. 2009)
•	Vasas György (é. 2011)
•	Bartha Kristóf (é. 2013)
•	Kozák Dávid (é.2014)
•	László Rebeka (é. 2012/13)
•	Kozsla Attila (é. 2012/13)
•	Somogy Tibor (é. 2009)
•	Chrenkó Máté (é. 2016)
•	Hajzer Szabolcs (é. 2016)
•	Sükösd Leila (é. 2017)
•	Barati Péter (é. 2017)
•	Regős Regina (é. 2015)
•	Ferencz Attila (é. 2009)
•	Machnyik Zsolt (é. 2015)
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Kézilabda sportág eredményei
Fiú kézilabdásaink a városi felnőtt csapat gerincét adják. Kiemelkedő eredmények és sikeres 
sportolóink névsora:

Kézilabda országos eredmények
Országos Diákolimpiai helyezés

•	 1999/2000 6. hely  V. kcs. Budapest
•	 2000/2001 4. hely  V. kcs. Nyíregyháza
•	 2005/2006 2. hely  V. kcs. Mezőkövesd
•	 2006/2007 7. hely  VI. kcs. Nyíregyháza
•	 2010/2011 6. hely  VI. kcs. Dunaújváros
•	 2011/2012 6. hely  VI. kcs. Veszprém
•	 2012/2013 7. hely   V. kcs. Debrecen
•	 2013/2014 4. hely   VI. kcs. Győr

2011/12-ben 6. helyezett csapat - Edző: Rácz Sándor
Tagok:
•	Varga Péter
•	Tardi Axel
•	Havel Krisztián
•	Nagy Martin
•	Buzás Dániel
•	Tuska Szabolcs

•	Szuharev Nyikita
•	Balogh Viktor
•	Balogh Dávid
•	 Jobbágy Roland
•	Balogh Ákos
•	Kohut Ákos

2013/14-ben az országos döntőbe jutott csapat tagjai (4. hely) - Edző: Kerekes Tamás
Játékosok:

•	Varga Péter
•	Darkó Balázs
•	Ferenczi Rajmund
•	Bor Márk
•	Dobos Balázs

•	 Jobbágy Roland
•	Balogh Ákos
•	Ruzsinszki Benjámin
•	Krisztián Zsolt
•	Hajzer Szabolcs

A 25 év kiemelkedő játékosai voltak még:

•	Zatureczki Norbert (é. 2004)
•	Újhelyi Gábor (é. 2005)
•	Vaskó Péter (é. 2004)
•	Kotvász András (é. 2004)
•	Sándor Ákos (é. 2006)
•	Munkácsi Sándor (é. 2004)
•	Papp István (é. 2005)
•	Kőrizs Tibor (é. 2003)
•	Bíró Balázs (é. 2002)
•	Lendvai Attila (é. 2004)

•	Pálóczi Dávid (é. 2002)
•	Vasas Tamás (é. 2006)
•	Vasas György (é. 2011)
•	Erdős Zoltán (é. 2011)
•	Gadnai Attila (é. 2011)
•	 Jobbágy René (é. 2012)
•	Tóth István (é. 2012)
•	Barabás Bence (é. 2011)
•	Szanyi Péter (é. 2010)
•	Tóth Máté (é. 2010)
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Röplabda sportág országos eredményei

Országos Diákolimpiai helyezés
•	 1995/96 IV. kcs. 5. helyezés Szeged
•	 1996/97 IV. kcs. 7. helyezés Győr
•	 2010/11 V. kcs. 6. helyezés Dunaújváros

Amatőr Diákolimpia országos döntő V.-VI. kcs.
•	 2008/09 7. helyezés  Debrecen
•	 2009/10 4. helyezés  Debrecen
•	 2011/12 2. helyezés  Debrecen
•	 2012/13 1. helyezet  Debrecen

2012/13-ban 1. helyezett csapat tagjai - Edző: Balogh István
Tagok:
•	Gégény Flóra
•	Szmolár Alexandra
•	Szilágyi Anita
•	Tóth Bettina
•	Palkó Bianka
•	Srankó Zsanett

•	Mokos Réka
•	Berecz Judit
•	Balogh Szonja
•	Medve Nóra
•	Balogh Barbara
•	Szilágyi Renáta

•	Dobos Balázs (é. 2014)
•	Vinnai Norbert (é. 2009)
•	Koblicska Antal (é. 2006)
•	Gárgyán Zsolt (é. 2009)
•	Felföldi Roland (é. 2009)
•	Szemes Krisztián (é. 2009)
•	Szemcsák Olivér (é. 2009)
•	Szűcs Balázs (é. 2007)

•	Kőrizs István (é. 2005)
•	Dutka Mihály (é. 2011)
•	Tárkányi Bence (é 2011)
•	Rácz Roland (é. 2009)
•	Kovács Ákos (é. 2009)
•	Kurbely László (é. 2009)
•	Poór Sándor (é. 2009)
•	Fekete István (é. 2006)

A 25 év kiemelkedő játékosai még:

•	Botos Melinda (é. 1999)
•	Mezősi Mariann (é. 1999)
•	Ling Orsolya (é. 2000)
•	Nagy Anikó (é. 2000)
•	Hajnal Anita (é. 1999)
•	Erdőhegyi Adrienn (é. 1999)
•	Bereczki Gyöngyi (é. 1999)
•	Szalai Krisztina (é. 1999)

•	Kiss Nikoletta (é. 1999)
•	Katona Ágnes (é. 2002)
•	Páka Erika (é. 2003)
•	Palicz Anita (é. 2003)
•	Kovács Eszter (é. 2017)
•	Markos Eszter (é. 2017)
•	Szabó Daniella (é. 2013)
•	Horváth Dóra (é. 1999)
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Egyéb sportágak eredményességei

6 éve indult az első sakkszakkör, melynek keretében azóta is minden 5. évfolyamos nyolc-
osztályos gimnazista megtanulja az alapokat. A tehetséges diákok később magasabb szinten 
folytatják szakemberek vezetésével.
A rövid múlt elég volt az országos szint elvégzéséhez.
•	Barnóth Róbert (é. 2016) országos 12. hely Diákolimpián
•	Tordai Ákos (é. 2016)
•	Domokos Attila (é. 2016)
•	Tumó Bence (é. 2016)

Fiú labdarugóink teljesítménye egyre sikeresebb, jelenleg a megye élvonalában szerepelnek.

Atlétikában 1-1 tehetséges diák szerez elismerést magának és a közösségnek is.
•	Kranyik Csaba (é. 2013)
•	Vincze Gergő (é. 1997)

Tanulóink közül igen sokan iskolán kívüli szakosztály felkészítésével sikeresen művelnek 
1-1 sportágat. Az iskola támogatja, segíti a versenyzőket, biztosítva számukra a versenyek 
miatt kimaradó tananyag pótlását. Legtöbbjük a sportsikere mellett jó vagy kiváló tanuló is. 
Mi is büszkék vagyunk az eredményeikre.

Eredmények

Korosztályukban mindannyian országos dobogós helyezettek

Ökölvívás:
•	Nagy Kornélia Kitti (é 2015) Junior, Ifi és felnőtt magyar bajnok több alkalommal; Ifi 

Európa bajnok; Junior VB III. helyezés
•	Németh Csilla (é 2006)  
•	Nagy Tímea (é. 2006)
•	Nagy Lajos Márk (é 2009) A számtalan országos bajnoki helyezés mellett GBC és 

WBO
•	  Ifjúsági Világbajnok eredménye is van az utóbbi 5 évben

Kerékpár különböző versenyszámai
•	Mellan Ádám (é. 2013)
•	Bakosi Nándor (é. 2013)

Diszkoszvetés, súlylökés
•	Kerekes Dóra (é. 2012)

Sportlövészet
•	Huszti Katalin (é. 1995) 1996-tól a Magyar Olimpiai Válogatott keret tagja. Felnőtt-

ként számtalan európai és országos versenyen volt dobogós helyezett. Országos kiváló 
Ifjú Sportoló kitüntetést kapott.
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•	Kende Richárd (é. 2015)
•	Enyedi Zsuzsanna (é. 2001)
•	Krasznai Evelin (é. 2001)
•	Varga Zsuzsa (é. 2001)

Táncverseny
•	Takács Roland (é. 1999) 
•	Terebesi Mariann (é. 2014) nemzetközi verseny 5. hely, magyar bajnokságokon dobogós 

helyezés
•	 Ignácz Gabriella (é. 1996) napjainkban is a Nyírség táncegyüttes meghatározó művésze
•	Kácsor László (é. 1994) napjainkban is a Nyírség táncegyüttes meghatározó művésze
•	Kalapos Tamás (é. 1994) Galambosi Krisztián (é. 2000) Balázs Zsombor (é. 2002)  

Mindhárman napjainkban is a város tánccal kapcsolatos programjainak szervezői és 
résztvevői.

Aerobik
•	Nagy Kornélia Kitti (é. 2014)
•	Tóth Enikő (é. 2014)

Párbajtőr, tőrvívás
•	Vattamány Ágnes (é. 2001)
•	Vörös Dalma (é. 2001)

Tájfutás
•	Kósa János (é. 1997)

Kosárlabda
•	Hutás László (é. 1994)
•	Farkasinszki Gábor (é. 2008)

Labdarúgás
•	Rudolf Gergő (é. 2008)
•	Gelsi László (é. 2016)
•	Nagy Tibor (é. 2009)

Tenisz
•	Fucsovics Márton (é. 2011) A Wimbledoni GrandSlam Torna győztese, a világ 133 

kiemelt játékosa.

Kung-fu
•	Petrikovics Gergő (é. 1999)
•	Palkovics Balázs (é. 2019) Európa Kupa 2. hely, Világkupa 1. hely
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Jégkorong
•	Barati Péter (é. 2017)
•	Marozsán Norbert (é. 2016)
•	Kis Erik (é. 2019)

Triatlon
•	Czuczor Tamás (é. 2002)
•	Brém Rudolf (é. 2001)
•	Vincze Gergő (é. 2006)

Olimpiai és/vagy válogatott kerettagjaink:
•	Sándor Ákos (é. 2006)  kézilabda
•	Fekete István (é. 2006) kézilabda
•	Pécsi Anett (é. 1997)  úszás
•	Varga Zsuzsa (é. 2001) sportlövészet
•	Huszti Katalin (é. 1995) sportlövészet
•	Czuczor Tamás (é. 2002) duatlon, triatlon
•	Kósa János (é. 2006)   tájfutás 
•	Hutás László (é. 1994) kosárlabda
•	Mellau Ádám (é. 2013)  mountain bike 
•	Rudolf Gergő (é. 2008)             labdarúgás
•	Fucsovics Márton (é. 2011)       tenisz   

A fizika törvényeivel szemben

Az Arany János Gimnázium tanulói közül sok ember van, aki sportol, de csak kevesek mond-
hatják magukról, hogy különleges sportágat választottak maguknak.  Jenei Marcell Koppány 
viszont közéjük tartozik, hiszen már több mint öt éve mediballozik rendszeresen. 

Nem igazán tudtam, pontosan mit is takar ez a sport, így hát legelőször azt szerettem volna 
megtudni, mi a lényege a sportnak és pontosan mit is kell csinálni benne. Elmondás alapján 
nem igazán tudtam elképzelni, hogy mégis hogy lehet egy gumihártyás ütőn egy homokkal 
teli labdát rajtatartani.  Így hát kaptam a kezembe egy ütőt és egy labdát, hogy kipróbáljam. 
Meglepően könnyen belejöttem a játékba és máris megértettem, miért is választják egyre töb-
ben ezt a sportot. Koppány édesapja, aki egyben az edzője is, nagyon kedvesen meginvitált, 
tartsak velük az edzés alkalmával, így hát saját bőrömön tapasztalhattam meg, hogy milyen 
egy edzés. Először csak félve néztem, ahogyan a többiek belekezdenek a bemelegítésbe. Azt 
már az elején is észrevettem, hogy nagyon összeszokott társaságról van szó, hiszen minden-
kinek megvolt a maga párja. Nem is csoda, mivel hetente 3 alkalommal edzenek közösen, így 
volt idejük megismerni egymást, és kiválasztani a legjobb párokat. Végül beadtam a derekam 
a többszöri bíztatásra és beálltam én is.  Az edzés elején egy lazító bemelegítéssel kezdtünk. 
Ez azonban nem  a szokásos bemelegítés volt, mint amit a testnevelés óránkon mindenki 
megszokott. Inkább a lazításon volt a hangsúly és az egyensúlyon. Többször is elestem, de 
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állítólag a kezdők többsége általában ezt csinálja, szóval megnyugodtam. A későbbiekben 
különböző gyakorlatokat sajátíthattam el, amikhez többnyire körkörös mozdulatokat kellet 
használni. Volt, amikor fel kellet dobni a labdát, de inkább a bemelegítésnél is használt moz-
dulatokat kellett alkalmaznom. Rendkívül meglepő volt azt tapasztalni, hogy a labda tényleg 
nem esik le az ütőről, holott semmi nem tartja. Mivel jó vagyok fizikából, így sejtettem, hogy 
nem valami mágikus erő tartja a labdát, de azért az elején voltak kétségeim afelől, hogy ez 
valóban sikerülni fog nekem is. 

Koppány szülei és a húga is a mediball megszállotjai. Az edzéseken túl rendszeresen verse-
nyeznek. A legutóbbi versenyen 1 arany, 3 ezüst, és 1 bronzérmet sikerült szereznie.

A sport fegyelemre nevel, az edzések, versenyek mellett jól tanul és van ideje a barátaira is. 
Tehetsége, szorgalma és kitartása még sok dobogós helyezést és érmet sejtet.

HaraSzti Kámea
8/9. osztály

Palkovics Balázs
7. oSztályoS KunGfu baJnoK

Palkovics  Balázs, iskolánk 7. évfolyamos  sportolója,már kis kora óta kungfuzik. Figyelmét 
erre a sportra az iskola környékén kihelyezett plakát keltette fel, amely sportolni hívta a fiata-
lokat. Kezdetben csak a mozgás iránti vágy vezérelte, de amikor elkezdett járni az edzésekre, 
egyre jobban beleszeretett ebbe a sportba. Szülei eleinte elkísérték, majd Balázzsal együtt ők 
is érezték, hogy fiúk számára nagy valószínűséggel meghatározó állomás lesz a továbbiakban 
a közeli edzőterem. A szülők látva Balázs sikereit, kitartását, eredményeit, a mai napig támo-
gatják, és büszkék rá.

A tanulmányi órák befejezése után Balázs azonnal a szomszédos edzőteremben folytatja a 
napját. Délután 3 órától, egészen 5 óráig edz naponta, mely forgatókönyv szerűen zajlik már 
évek óta. Erősítés, gyakorlás, formagyakorlatok. A technikát,  az idősebb, tapasztaltabb spor-
tolótársaiktól  sajátították el a hosszú, együtt töltött évek alatt. Természetesen a  sportolók  
úgy élnek itt együtt, mint egy nagy család. Minden korosztály képviselteti magát, és sokszor 
emlékezteti Balázst is arra az időszakra, milyen volt kisgyerekként belépni először ebbe az 
edzőterembe, és milyen jó volt, hogy akkor őt is segítették, támogatták az idősebbek.
Sokak szerint a versenysportot nehéz összeegyeztetni a tanulással. Szerencsére Palkovics 
Balázsnak ez sem jelent problémát. Igaz, olykor lemondásokkal jár, de próbál jeles tanuló 
maradni. A versenyeken való részvétel miatt sokszor mulaszt az iskolából, de sok segítséget 
kap a tanulótársaitól, valamint a  tanáraitól. A nemzetközi versenyeket pedig kifejezetten 
szereti, mert a szakmai fejlődés mellett elengedhetetlen az a tény, hogy egy-egy ilyen alka-
lommal barátságok is szövődhetnek. Ekkor  érzi magát nagyon szerencsésnek Balázs, hiszen 
az angol nyelvtudását kamatoztathatja, sőt olykor még őt kérik fel külön tolmácskodásra a 
csapattársai is.
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A versenysport is tud érdekes élethelyzeteket teremteni. Előfordult már, hogy épp a nemzet-
közi barát vált sport „ellenféllé”. Persze meg kell tanulni különválasztani ezeket az érzéseket, 
és elmondása szerint nagyon büszke, ha sikerül győzelmet aratni, mert véleménye szerint 
nagyobb kihívás olyan ellenféllel kiállni, akit már jól ismer az ember. Természetesen ennek 
megvannak a maga pozitívumai is, hiszen akit ismerünk, annak könnyebb felismerni a hibáit 
és erősségeit egyaránt. Balázs célja, hogy megszerezze mind a 11 övet, majd az ezt követő 
kitüntetéseket. Példaképe Szilágyi István edző, aki kiskorától kezdve fejleszti, támogatja, bíz-
tatja.

Ifjú sportolónk eredményei: Világkupán elért I. helyezés
                                             Európa Kupán 2. helyezés

Gratulálunk, és kívánunk további szép sikereket a sportban és tanulásban egyaránt.
                                          

HaraSzti Kámea
8/9. osztály

A vízi bajnok

Az Arany János Gimnázium kilencedik osztályos tanulójával, Szurovcsák Ivettel készítettünk 
interjút. Sok érdekes információt megtudhattunk róla és az úszóedzésekről. Szerencsénkre 
egy úszóedzésen sikerült beszélnünk vele, így megkaptuk a választ mindenre, amit tudni 
szerettünk volna.

Természetesen az első kérdésünk az volt, mégis mióta űzi ezt a sportot, és miért is ezt vá-
lasztotta. Mosolyogva azt a választ kaptuk, hogy lassan már tíz éve, óvodás kora óta úszik. 
Nagy volt az esélye annak, hogy az úszás lesz az ő sportja, mivel édesanyja is úszó volt, sőt 
még a bátyja is – Ádám, aki szintén iskolánk tanulója - az úszást választotta hobbijául. Mint 
azt megtudtuk, anyukája nem tervezte, hogy lánya versenyszerűen fog úszni. Ivett azonban 
egyre jobban megszerette a vizet és magát a sportot is, így az élete részévé vált, különösen 
mellúszásban kiemelkedő. Hét közben reggeli edzések alkalmával 2 órán keresztül úszik, 
majd a délutáni edzésekkor 3-tól 6-ig edzenek. Ebből egy óra szárazföldi edzés, a fennma-
radó idő pedig szintén úszás. Azt hihetjük, a hétvégén pihenhetnek a sportolók egy ilyen 
kemény hét után, azonban Ivették szombaton is 8 órától 10-11 óráig a vízben tartózkodnak. 
Ennyi edzés mellett nem is csodálkoztunk, hogy nagyon nehezen tud tanulni.  A család és 
az iskola támogatása nélkül nem tudná összeegyeztetni a  tanulást és a sportot. Mint minden 
sportolótól, tőle is megkérdeztük, volt-e olyan időszak, amikor gondolkodott abban, hogy 
befejezi az úszást. Válaszul azt kaptuk, nem csak gondolkodott, de volt is egy év, amikor be-
fejezte a versenyszerű sportolást, és bár ekkor is heti három alkalommal eljárt úszni, valahogy 
úgy érezte, neki vissza kell mennie  versenyezni. Ezt erősítették benne a csapattársai és az 
ismerősei is, így hát folytatta ott, ahol abbahagyta. Eredményei hosszú sorában a legnagyobb 
sikere  2012-es serdülőkorcsoportban elért országos győzelme 50 m mellen. Célja országos 
és ifjúsági bajnokságokon eredményesen versenyezni. 

HaraSzti Kámea
8/9. osztály
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Az „Aranyos” sakktehetség

Barnóth Róbert  8/10. osztályos tanulójával,  az iskola  legsikeresebb sakkozójával beszél-
gettem. 

Elmondta, hogy 2005-ben találkozott először ezzel az igen érdekes tevékenységgel, ami 
azonnal lekötötte a figyelmét. Édesapja tanította meg az alaplépésekre és az alapvető nyitás-
formákra is. Ő szerettette meg vele a sakkot. Robi egyre jobban kezdett érdeklődni e sport 
iránt, és kérésére apukája kerített neki egy sakktanárt – Benicsák Jánost –, aki Robi jelenlegi 
csapatának volt a vezetője. Nem sokkal később Mihalkó József nagymester vette a szárnyai 
alá, s vele folytatta a fortélyok elsajátítását. Ma pedig már úgy űzi ezt a „sportot”, mint mások 
a footballt. 

Sajnos 2011. év decemberében elhunyt a mester, ezért Robinak új edzőt kellett keresnie, 
hogy a tragédia ellenére ne zökkenjen ki a rendszeres tanulásból. Az új edző személyében 
ismerte meg Trembácz Lászlót 2012-ben. Vele jelenleg is minden hétfőn gyakorol délután 
3-tól 5-ig. Péntekenként a Megyeházán gyakorolnak a csapattagokkal, vasárnap pedig me-
gyei fordulókon vesz részt, vagy NB2-es meccseken méreti meg magát. Az edzéseken  nagy-
mesterek meccseit tanulmányozzák, és tanulják meg kívülről a lépéseiket…

Elmosolyodik, mikor visszaemlékezik az első versenyére és eredményére 2005-ből, amit a 
Mikuláskupán ért el, ahol 3. helyezett lett. Nem csoda, hogy büszkén meséli el eredményeit, 
hiszen bárki megirigyelne egy ilyen felfelé ívelő sportkarriert. A Bodor Lajos Emlékverse-
nyen különdíjat kapott, amivel megmutatta tehetségét. 2009-ben az Apáczai Csere János 
csapatversenyen Tábladíjas lett, ami azt jelenti, hogy azon a meccsen az egyik legjobb ered-
ményt hozta a csapatból. A Móra megyei sakkversenyen is Tábladíjat kapott az első táblánál, 
ahol a csapatok legjobbjai szoktak játszani. 

Elárulta, hogy példaképe Almási Zoltán, akinek egy mérkőzésére szeretne eljutni, hogy meg-
nézhesse kedvencét élőben is, esetleg ellessen tőle egy-két trükköt. 

A sakkozók győzelmeit feljegyzik, és FIDE pontokként szerepelnek később. Ezek alapján 
lehet a sakkozókat rangsorolni. Robi azt is elárulta, hogy szeretné elérni a hatalmas 2000 
pontot két év alatt, jelenleg 1827 pontnál tart. 

Nagyon büszke lehet az édesapja, hogy sikerült elindítania Robit ezen az úton.  Teljesítmé-
nyének fényét még az is emeli, hogy a tanulmányi eredményét sem rontja le a folyamatos 
versenyzés. Célja a mesteri cím elnyerése. 

brátán dalma
8/9. osztály
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Az iskola aranykezű tanulója

A ballagás, előtt álló Dobos Balázst kérdeztem, „szerelméről”, a kézilabdáról. Éppen egy 
edzés alkalmával sikerült Balázs közelébe férkőznöm. Szerencsére volt pár perce, így meg-
tudtam, mikor is kezdte ezt a sportágat. Elmondta, hogy már 12 éve űzi ezt a sportot, nem 
is eredménytelenül. A legelső edzéseire is a jelenlegi iskolájában került sor, ekkor még Rácz 
Sándor edzette, aki már ekkor felfedezte a tehetségét.  Balázs boldogan emlékezett vissza 
a kezdetekre, alsósként édesapja már fél hétre bevitte az edzésekre, hogy időben el tudjon 
készülni. Ezek után az iskolapad várt rá, ahol szintén helyt kellett állnia, de sikeresen vette az 
akadályokat, mind a tanulás, mind a sport terén.  Mint kiderült, legnagyobb örömére felvételt 
nyert az iskola nyolcosztályos tagozatára, így itt folytathatta tovább a kézilabdát. Mindezek 
után több edzője is volt, Medve Róbert, Kerekes Tamás, Rácz Sándor.  Jelenleg a Nyíregyházi 
NB1- es kézilabda klub játékosaként játszik, edzője Bécsi János, aki egyben a példaképe is. A 
tehetségét jelzi, hogy jelenlegi csapatának a legfiatalabb tagjaként áll pályára idősebb csapat-
társai támogatásával. Örömmel újságolta, hogy a csapattársaitól kapott jó tanácsok segítették 
őt hozzá, hogy tavaly elnyerte a 2012-es év Legeredményesebb utánpótlás játékosa címet.  
Nagy érték ez számára, a szülei, az edzője és a tanárai is büszkék rá. Jövőbeli terveivel kap-
csolatban annyit árult el, hogy szeretné minél előbb külföldön is kipróbálni magát. Jelenlegi 
edzője is rendkívüli  tehetségnek tartja, egyetlen problémája a magassága lehet, ugyanis míg 
más játékosok közel két méter magasak, addig Balázs kicsit „eltörpül” mellettük a pályán, de 
ezt gyorsaságával pótolni tudja. Sokat kell még tennie ahhoz, hogy NB1-es játékos legyen.  
Jelenleg két csapatban is játszik, de Nyíregyházán és Nyírbátorban is kiválóan helyt tud állni. 

HaraSzti Kámea
8/9. osztály

“Teljesen normális vagyok.” 

Vizsgázni jött. Elmondása szerint jól teljesített, bár látszik, hogy elfáradt, mégis időt szakí-
tott ránk. 

Fucsovics Marci egyértelműen iskolánk legkiemelkedőbb sportolója. Wimbledoni győzel-
mével méltán lehetünk büszkék rá, mivel nemcsak városunknak szerzett dicsőséget, hanem 
magyar sporttörténelmet is írt.

- Miért pont a tenisz?
- 4 évesen a kezem közé került egy ütő, és onnantól kezdve egy pillanatra se jutott eszembe, 

hogy esetleg mást is sportolhatnék. Igaz, eleinte kisebb voltam, mint a háló, és már az is si-
kerélményt jelentett számomra, ha átütöttem a labdát, de az edzőm érezte, hogy van jövőm 
ebben a sportban és hitt bennem, amiért nagyon hálás vagyok neki.

- És ha ez az egész nem jött volna össze, most mit csinálnál?
- Valószínűleg tanulnék. (Nevet) Biztosan nem élném ezt a fiatalok számára szokatlan életet. 

Ugyanazokat csinálnám mint mindenki más, és ti sem ülnétek most itt velem szemben. 
De megtaláltam azt, amiben a legjobb vagyok és többé máshogy nem is tudnám elképzelni 
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az életem. Higgyétek el, teljesen normális vagyok, 
ugyanolyan, mint bármely másik fiatal ezen a Föl-
dön.

- Ugyebár állandóan úton vagy.  Szerinted megéri 
örökösen utazni?
- Természetesen ennek vannak előnyei ugyanúgy, 

mint hátrányai. Láthatom a világot, több helyre el-
juthatok és eljutottam, mint a legtöbb ember valaha 
is fog. Olyan élményekkel gazdagodtam, melyek 
nem minden ember életének alapvető részei. De 
sajnos ott a másik oldal.

- Tehát azért nem felhőtlen ezzel kapcsolatban a boldogság.
- Vannak dolgok, melyeket nem lehet pótolni az életemben. A családom, a barátaim, a sze-

retteim. Ők azok, akik a legtöbbet jelentik a számomra mind a szeretetük, mind a támoga-
tásuk miatt. Tudjátok, 15 éves korom óta független vagyok. Kiköltöztem Németországba, 
és ez megkövetelte, hogy hamar felnőjek. A távolság megváltoztatta az életem, bár nem 
bántam meg, hogy ezt az utat választottam.

JónáS dalma
Aranyélet 2010/11 2.szám (Fucsovics Márton)

A nyelvoktatás helyzete

Az elmúlt évtizedben a nyelvtudás társadalmi értéke radikálisan megváltozott. A használható 
nyelvtudás számos területen a munkahely megszerzésének és megtartásának elengedhetetlen 
feltétele. Ennek felismerése során felértékelődött a nyelvtudás presztízse. 

A változásokra a gimnázium vezetősége és a nyelvszakos kollégák is reagáltak. Segítségünkre 
volt az egyre motiváltabb diákság, akik a nyelvtanulásban nemcsak egy tantárgyat, hanem egy 
eszközt is láttak, meg amelyre szükségük lett a továbbtanuláshoz és a munkavállaláshoz is. 

Az idegen nyelvet tanító pedagógusok számos rendezvényt szerveztek az iskola diákjainak 
– külföldi előadók meghívása, idegen nyelvi hét -, hogy minél többen megkedveljék a nyel-
veket, és hogy olyankor is használniuk kelljen a nyelvtudásukat, amikor nem az iskolapadban 
ülnek. 

Sok pályázati lehetőséget kihasználva nemzetközi kapcsolatokat tudtunk kiépíteni angol, 
walesi, lengyel, spanyol, dán, német iskolákkal. Ennek a hozadéka nagyon sokrétű: számos 
felejthetetlen élmény, kulturális ismeret, kapcsolatépítés, kooperációs készségfejlesztés, önis-
meret, alkalmazkodó képesség, magabiztosság - csak néhány ezek közül. 

A tanulók egyre magasabb szintű nyelvtudása, a tanárok bátorsága és rendkívüli nyitottsága 
kellett ahhoz, hogy olyan dolgokba is belevágjunk, ami sok energiát, kitartás és kreativitást 
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igényel. Mára hagyományosan minden évben bemutatunk egy angol, és olasz nyelvű színjá-
tékot, állandó szereplői vagyunk idegen nyelvi drámafesztiváloknak. 

Egyre szélesebb körben vágynak a tanulóink arra, hogy retorikai képességeiket fejlesszük és 
minden évben nő a szónokversenyre készülő tanulók száma.

Angoltanárként ettől nagyobb örömöt el sem tudok képzelni, mint amikor a diákjaink arcán 
a siker öröme látható egy-egy jól felkészült szereplést követően. Szerencsére, ezt egyre több 
kolléga és egyre több tanuló élheti meg. 

Összességében büszkeség tölt el, ha az idegen nyelv szakos tanárok odaadó munkájának 
eredményeit kell összegyűjteni, vagy a nyelvvizsgaeredmények számát kell statisztikában 
megadni, vagy kimagasló versenyeredményeinkről számolhatunk be. Büszke vagyok tanu-
lóink magas szintű nyelvtudására, és tudom, hogy meg fogják állni helyüket a nagyvilágban.

Az elmúlt 25 év kimagasló angol nyelvi versenyeredményei:

•	Londonban, nemzetközi döntőbe jutott Morvai Bence, majd 2 évvel később Gelsi Esz-
ter, miután megnyerték az országos szónokverseny döntőjét Budapesten

•	Országos döntőbe jutott angol nyelvű szónokversenyen Birta Aliz, következő évben 
Szakáts Liza

•	Angol Nyelvű Országos Dráma Fesztiválon a legjobb 8 közé a Gálára 3 alkalommal 
került be iskolánk egy-egy drámacsoportja. 4. hely(Over My Dead Body című előadás-
sal) és két alkalommal a 3. hely (Macbeth,   illetve a Cinders előadásokkal) lett a miénk. 
Morvai Bence kapta a legjobb férfi mellékszereplő díjat és Farkas Klaudia különdíjas 
lett.

•	London Bridge angol nyelvi verseny országos döntőjében Botos Gábor 2. hely (két al-
kalommal), Hegyes Dóra 2. helyen végzett

•	Nemzetközi ReadEnglish prezentációs versenyen Juhász Dorottya 14. helyen végzett 
•	Számos regionális, megyei, városi versenyeken indultak még tanítványaink, és sok-sok 

dobogós eredményt értek el szavalásban, nyelvi versenyeken, prezentációs versenyeken, 
szónoklásban, szövegértési versenyeken, játékos vetélkedőkön

•	 középfokú nyelvvizsgázók száma évről évre nő és már több diák a felsőfokot is megszerzi 

Versenyeredmények olasz nyelvből

•	Országos Olasz Fesztiválon Ötvös Gergely versmondásban különdíjas (2010), irodalom 
kategóriában különdíjas (2014)

•	Országos szövegértési versenyen Guba Vanda és Szuharev Nyikita 2. hely

medvéné Kendi tímea
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Drámafesztivál

Idén XVII. alkalommal rendezték meg Solymáron az Országos Angol Nyelvű Drámafeszti-
vált, amin az Arany János Gimnázium drámásai harmadik alkalommal vettek részt.

Április idusán kiemelkedő eredményt ért el a társulat színvonalas műsorával. Iskolánk min-
den évben lehetőséget biztosít a versenyen való részvételre, csapatunk az évek alatt összeko-
vácsolódott, ennek is köszönhetjük a kiváló szereplést. Angol nyelvtanárunk Medvéné Kendi 
Tímea tanárnő támogatása mellett, egy drámatanár Geoffrey Hardcastle is közreműködött 
céljaink megvalósításában, neki köszönhetjük életre kelt forgatókönyvünket. „ Something 
Wicked This Way Comes” című darabválasztásunk Shakespeare Macbeth-jének moder kori 
változata, pisztollyal, mobiltelefonnal, üzletemberekkel és alkoholista boszorkányokkal…

Próbáink októbertől heti két alkalommal kitartó munkával teltek, ahol egy jó hangulatú tár-
saság hétről-hétre együtt próbálta kijárni a színészet nagy iskoláját. Ötletekben, tehetségben 
nem szenvedtünk hiányt ezt bizonyítják díjaink is: 

Farkas Klaudia-női különdíj
Morvai Bence-legjobb férfi mellékszereplő

Nagyon nagy fejlődésen mentek keresztül a drámások idén már magabiztosan, rutinosan 
versenyzőként szerepeltek a fesztiválon. Tavaly elmaradt a megérdemelt  második forduló, „a 
gála”, áprilisban azonban a sikeresen teljesített első hat helyezett újra összemérhette tudá-
sát. Nyíregyházáról az „Aranyos diákok” harmadikként jutottak tovább a gálára. A kemény, 
kitartó munka megérdemelt jutalmaként értünk el ilyen fantasztikus helyezést az Országos 
Drámafesztiválon.

A kezdeti térdremegés és izgalmak után ujjongva, örömökben és sikerekben gazdagon zártuk 
idei évünket, a munka meghozta gyümölcsét.

A színjátszás angol nyelven igazi kihívás, sok gyakorlással és koncentrálással lehet igazán 
szép eredményeket elérni, reméljük jövőre egy új darabbal, megannyi próbával még feljebb 
tudjuk tornázni magunkat a dobogó fokain.

Rengeteg új kitűzött cél és gondolat született amit csak erősítenek a sikeres emlékek és él-
mények.

nácán Gitta
Aranyélet 2007/08. 2. szám
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Nyelvi hét 

Akik kedvelik a nyelveket, az idegen kultúrát, vagy csak ki akarták magukat próbálni a kü-
lönböző feladatokban, azoknak tökéletes alkalom volt az iskolánkban megrendezett nyelvi 
hét. November 23-27-éig mindennap, különféle programokkal, s érdekességekkel találkoz-
hattak szembe a diákok. Hétfőn, három különböző nyelvből, három különböző időpont-
ban tájékozódási versenyt hirdettek. Egy papírt kaptunk a kezünkbe, majd az utasításoknak 
megfelelően útnak indulhattunk. A feladatok sorra követték egymást, s a helyi zöldségesnél, 
a papírboltban, az orvosnál, s a patyolatban is tájékozódnunk kellett. Az angol, a francia és a 
német utasításokat megérteni, s a Jósavárosban megkeresni a tájékozódási pontokat, nehéz 
volt, de sikeresen megbirkóztunk velük. A délután folyamán szintfelmérők következtek. A 
hét második napján, a szép-kiejtési versenyek zajlottak. A kezdő, s a haladó kategória egya-
ránt megmérkőzhetett, és a verseny után a győztesek megkapták a jutalmukat.

Szerdán az ország- és ünnepismereti versenyek vették kezdetüket. Minden osztály képviselői 
egyaránt nehéz feladatot kaptak, s így a győztesek méltán lehetnek büszkék teljesítményükre.

Csütörtökön a zenei s a videós vetélkedők napjára ébredtünk. Az órák utolsó perceiben olasz, 
angol, német és francia slágerek ütötték meg a füleinket, s a refrént leírva, vagy a szöveget 
kiegészítve a tanári melletti kis dobozba kellett dobnunk a papírjainkat.
A pénteki napon, már az iskoláink diákjai nem voltak érintettek, hiszen a levelezős verseny 
legjobbjai mérkőztek meg egymással. Az idegen nyelveket fontos tanulnunk, mert ez lehet 
a jövőnk.

varGa dóra 
Arany élet 2009/10. 1.szám

ESU, eső, Bence, no meg: London….

Mintha ezt a műfajt neki találták volna ki….-teszi le a nagyesküt Medvéné Kendi Tímea 
tanárnő – ám szavainak rögvest támaszt is ad: rettentően fontos az angoltudás, ám nem 
mellékes a színészi játék, a mimika, a testbeszéd és a gesztikulálások sora. Ezekben pedig 
Morvai Bence sulink, végzős 12-es tanulója remekül otthon van. Olyannyira, hogy tavaly 
diadalmaskodott is a magyarországi angol nyelvű szónokversenyben. Sorra sikerrel vette az 
akadályokat s miután a finálé legjobbja is ő lett, utazhatott a nemzetközi, londoni döntőre.

A Public Speaking Competition jóval több volt, mint egy jól szervezett verseny. A Lon-
donban eltöltött 4 nap alatt a legkülönbözőbb nemzetiségű fiatalokkal voltam körülvéve. 
Megannyi különböző öltözködés, kultúra, eltérő szokások és gondolkodás. A tökéletesen 
szervezett, színvonalas programok alatt lassacskán megismertük egymást, és ráébredtünk 
arra, ami miatt számomra a verseny örökké életem egyik legjobb élménye marad; arra, hogy 
az emberek mindenhol ugyanolyanok.

morvai bence
Aranyélet 2008/09. 2. szám 
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Megérte egy évvel többet járni középiskolába

A 8 évfolyamos gimnáziumi képzést megtörve a 9. évfolyamon nyelvi előkészítő osztályba 
jártunk. Előtte mi diákok, és a szüleink is úgy gondoltuk, hogy ez az év egyet jelent a nyelv-
vizsga megszerzésével, az angol középszintű érettségivel és egy plusz gimnáziumi évvel. Nai-
van mindannyian úgy gondoltuk, hogy kapunk egy nyugalmas évet, hiszen mi lenne olyan 
nehéz benne? Évek óta tanuljuk az angolt, kirázzuk a kisujjunkból…. De már a kilencedik 
osztály első napján rá kellett döbbennünk, mekkora fába vágtuk a fejszénket.

Az első napon írt tesztek alapján két részre osztották tanáraink az osztályt, s többnyire Med-
véné Kendi Tímea és Pájerné Tóth Ágnes tanárnők felváltva foglalkoztak a két csoporttal. Az 
órarendünk heti tizennégy angol órát tartalmazott, ezen kívül az év során néhány matemati-
ka órán is angolul kommunikáltunk. Az órák magukba foglalták az angol nyelvtant, amit az 
egyik csoportnak Oroszné Béres Ilona tanárnő, a másiknak pedig Palkovics Borbála tanárnő 
tartott. Továbbá mindnyájunknak lehetősége volt arra, hogy heti két órában egy anyanyelvi 
tanártól hallgathatja a nyelvet. Nagyon sokat tett az osztályért Timi néni és Ági néni, mivel 
a legtöbb óránk velük volt és vállalták azt, hogy fáradságos munkával mindenkiből kihozzák 
a maximumot.

Azért persze nem volt mindig ilyen szigorú a rendszer, sok órán angolul néztünk filmeket, 
sorozatokat, játékos feladatokat csináltunk, előadásokat tartottunk, vagy éppen csoportmun-
kában dolgoztunk. Sok szórakoztató órára tudunk visszaemlékezni.

S ha már belekezdtünk valami igazán egyedibe, arra a „koronát” egy hozzá méltóan külön-
leges dologgal szerettük volna feltenni.  Így jött az ötlet, hogy kóstoljunk bele a színjátszás 
világába – természetesen egy angol nyelvű darabbal. Tanáraink hozták a mai köntösbe bújta-
tott Hamupipőke történetét, ami már a legelső próbán megfogott mindnyájunkat: a piperkőc 
királyfi, az üzletasszony stílusú tündér keresztanya és a szeleburdi Hamupipőke mind-mind 
olyan karakterek voltak, melyek életre keltése igazán jó szórakozásnak bizonyult. Munkánk 
és befektetett energiánk nehogy hiábavaló legyen, műsorunkat egy országos versenyre is 
elvittük, ahol harmadikként jutottunk a gálaműsorba. A zsűri véleménye egyhangú volt: a 
darabunkban nem is igazán a nyelvi és színészi ismeretek a legkiemelendőbbek, hanem az 
energia, szeretet és összetartás, mely kis közösségünkből áradt.

A drámázás nagyon jó gyakorlat volt abban a tekintetben is, hogy beszédkészségünket fej-
leszthettük próbáink alatt. Ennek köszönhetően az év során számos szóbeli nyelvvizsga szü-
letett, s kicsivel több gyakorlással ugyan, de majdnem ugyanennyi írásbeli.

Az év végéhez közeledve, kifáradva a sok angoltól, jött csak a neheze, az érettségi. Az egész 
osztály túljutott az érettségi vizsgán, nagyon jó 4,8-es átlaggal.

A szóbeli érettségi után – már izgalomtól mentesen – koccintottunk boldogan a tanáraink-
kal, hiszen az évet igazán sikerként könyvelhettük el.

A következő évfolyamokon a Comenius programokba bekapcsolódva tovább gyarapítottuk 
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Az Aranyosok Angliában sütnek, főznek

A legtöbb ember nem azért utazik el a szigetországba, hogy az angol konyhát megismerje, 
hiszen ha valamiről kevésbé ismertek az angolok, az talán éppen az ételeik. Az 5 órai tea, 
– ami manapság már igen ritka- a steak és a „fish and chips” talán azok az ételek amilyek 
eszünkbe jutnak az országgal kapcsolatosan. 

A Comenius Iskolai Együttműködések 
program keretében a nyíregyházi Arany Já-
nos Gimnáziumból 10 diáknak és 4 peda-
gógusnak adatott meg a lehetőség arra, hogy 
jobban beleláthasson egy angol iskola- a Ric-
kmansworth Gimnázium mindennapjaiba, a 
tanórákon megfigyelőként, az iskola konyhá-
jában pedig aktív részvevőként. A 3. résztvevő 
spanyol delegációval együtt azon dolgozunk, 
hogy minél jobban megismerjük egymás 

gasztronómiáját, s ennek a legjobb módjaként azt találtuk, hogy együtt főzzünk, süssünk, 
majd együtt fogyasszuk el az általunk elkészített ételeket. A mostani találkozón a desszerteké 
volt a fő szerep. Mi madártejet és mákos gubát készítettünk, s bizony a mák, melyet sem az 
angolok, sem a spanyolok nem fogyasztanak, szokatlan íznek bizonyult. 

euróPában JártunK

az angol nyelvhez kötődő sikerélményeinket. Növeltük a nyelvvizsgáink számát és megjelen-
tek a felsőfokú nyelvvizsgák is.

JónáS dalma éS terdiK boGlárKa
12. évfolyamos nyelvi előkészítős osztály diákjai
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Természetesen egy-egy ilyen projekt találkozó alkalmat ad arra is, hogy megnézzünk néhány 
turisztikai látványosságot. Egy napot töltöttünk Londonban, és eljutottunk Windsorba és 
Oxfordba is. A kint töltött 5 nap során felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk mindany-
nyian.  

medvéné Kendi tímea

„HATÁRTALANUL” Erdélyben
Ismerkedés a fejedelmek városaival

2013. május 24-től élménydús három napot tölthettünk Erdélyben a Határtalanul pályázat 
keretében. A Bethlen Gábor Pályázatkezelő Zrt. közel 1 millió forinttal támogatta a 41 fő 7. 
osztályos diák és 5 kísérőtanár kiutazását. Az előkészítő órák után nagy izgalommal vártuk a 
kirándulást.  Első állomásunkon, Nagyszalontán Arany Jánosnak, iskolánk névadójának em-
lékhelyeivel ismerkedtünk meg. A múzeumban érdeklődve tekintettük meg a költő életútját 
végigkísérő tárgyi emlékeket. Szellemi nagysága előtt tisztelegve meghallgattuk a társaink 
által készített műsort, majd megkoszorúztuk a költő múzeumban található szobrát.

Következő állomásunk Kolozsvár, Erdély kulturális fővárosa volt. Városnéző sétánkon elju-
tottunk a Mátyás-szoborhoz, megcsodáltuk a gótikus Szent Mihály templomot, Hunyadi 
Mátyás szülőházánál felelevenítettük a történelemben tanultakat, a Bólyai Egyetemnél meg-
emlékeztünk a nagy matematikusról, majd a Házsongárdi temetőben Dzsida Jenő és Apáczai 
Csere János sírjánál egy vers meghallgatásával tisztelegtünk nagyságuk előtt. Szállásunk a 
világörökség részét képező Torockón volt.  Az 1100 méter magas Székelykő lábánál elte-
rülő festői szépségű település népi építészete, népviselete és népszokásai elismeréseként az 
Europa Nostra díjat is kiérdemelte. A helyi lakosok, a szállásadóink, és a gyereke is különös 
szeretettel és nyitottsággal fogadtak bennünket.

A második nap múzeumban, magánlakásokban, egy működő vízimalomban, és egy egysze-
mélyes kovácsműhelyben népművészeti emlékekkel és a népi mesterségekkel ismerkedtünk, 
majd a természeti környezeté lett a főszerep. A hegyi panoráma megcsodálása után a Tor-
dai-hasadékhoz és a gyönyörűen felújított sóbányába tettünk kirándulást. Este a helyiekkel 
való barátságunkat megerősítve egy focimeccsel zártuk le a napot.

 Az utolsó napon Nagyenyeden betekinthettünk a legendás hírű Bethlen Kollégium munká-
jába, és tettünk egy sétát a történelmi belvárosban. Erdély egykori fővárosa, Gyulafehérvár 
következett. Tiszteletünket tettük az ezeréves püspökség széktemplomában Hunyadi János 
és az erdélyi fejedelmek sírjánál.

Megálltunk Déván, a Kőmíves Kelemen balladához kötődő vár látványáért, és a Szent Fe-
renc Alapítvány gyermekotthonának meglátogatásáért. Az otthonban lakó gyerekek nehéz 
sorsa megérintett bennünket, mindannyian örültünk, hogy az ajándékainkkal valamennyit 
segíthettünk rajtuk. A jövőben sokkal jobban fogjuk értékelni a szüleink szeretetét és a saját 
otthonunk biztonságát.
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Utunk zárásaként, Aradon az emlékezés és a tisztelet koszorúját helyeztük el a szabadságharc 
vértanúinak emlékhelyén.

A program szinte minden percünket kitöltötte, de nagyon jól éreztük magunkat, gyönyörű 
tájakon, a magyar kultúrához ezer szállal kötődő városokban járhattunk, a valóságban talál-
koztunk az erdélyi népművészettel, népzenével, az ott élő magyarok vendégszeretetével és 
gasztronómiájával.

ilKu réKa, JuHáSz zSófia éS boroS bettina 
8/7. osztály

Egy csodálatos hét Németországban

A Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium már több cserediák 
programot is zökkenőmentesen lebonyolított. Hosszas megszervezés után most került sor 
egy németországi útra. A partnerkapcsolat tavaly novemberben kezdődött, amikor a Kuno 
Paulus, a kehli Szakképző Iskola egyik tanára felkereste iskolánkat, amely 30 éves jubileumát 
ünnepelte.

A várva várt nap március 10-re esett, amikor is 33 „aranyos” diák és kísérő tanáraik (dr. Mo-
gyorósi Csilla, Románné Balogh Gizella, Király Veronika) este 9 órakor nekivágott a nagy 
útnak.
A 18 órás út nem volt annyira megterhelő, hiszen pihenő gyanánt két városnézést és több 
apró kitérőt is beiktattunk. Első hosszabb megállásunk Münchenben volt, a másik pedig 
Ulmban. Mindkét helyen felkerestük a város nevezetességeit, és hosszas sétákat tettünk a 
gyönyörű parkjaikban. Ezután folytattuk utunkat Kehlbe, célunk eléréséhez. Este 7 óra körül 
érkezett meg buszunk iskolájuk parkolójába, ahol már rengeteg izgatott tanuló és családtag-
jaik vártak bennünket. Voltak olyan diákok, akik már előzetesen is beszélhettek partnerükkel 
e-mailen keresztül, ám akadtak olyanok is, akiknek a helyszínen dőlt el, hogy kihez kerülnek. 
Aznap este mindenki megismerkedhetett új „környezetével”. Eleinte mindannyiunknak fur-
csa volt az új kommunikációs helyzet, de hamar megszoktuk, és a beilleszkedés is könnyen 
ment a családokhoz.

Másnap ellátogattunk az iskolájukba, ahol Michael Eberhard igazgató úr köszöntött ben-
nünket. A partnereink különböző osztályokból kerültek ki. Bejártuk az egész intézményt és 
tanítási órákon is részt vettünk, ezzel is új ismeretet szerezve. Az órák után cserediákjainkkal 
közösen indultunk a közeli kilátóhoz, ahonnan átláthattunk Franciaországba. A Passarelle 
hídon keresztül át is mentünk. 

Szerdán a program egyik legizgalmasabb napjának keretében Strassburgban megtekintettük 
Orangerie-t, az Európa negyedet, a katedrálist és az óvárost. Részt vettünk egy sétahajózáson 
a III. folyón, ahonnan még szebb kilátás nyílt a városra. Este a csapat egyik része kézilabda 
meccsre ment, a másik a városba.

Csütörtökön ellátogattunk a Fekete-erdőbe és környékére, ahol a nap folyamán 10 km utat 
tettünk meg. Többek között láthattuk a Fekete-erdő egyik legnagyobb vízesését és tanös-
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vényét is. A nap csúcspontja az intézményük aulájában megrendezésre kerülő búcsúest volt. 
Mogyorósi Csilla tanárnő fényképes prezentációt tartott iskolánkról, majd mi diákok jelleg-
zetes magyar táncokat, verseket, dalokat mutattunk be, illetve adtunk elő. Egy fogadás zárta 
az aznapi programsorozatot, melyen megkóstolhattuk a helyi finomságokat. 

Péntek volt az utolsó nap, melyet még „diákjainkkal” közösen tölthettünk. Délelőtt Kehlben 
vásárlással ütöttük el az időnket, délután pedig elbúcsúztunk az új barátainktól. Majd buszra 
szálltunk és utolsó programként megtekintettük Illkirchben a Csokoládémúzeumot.

Élményekben gazdag egy hetet töltöttünk Németországban. Szívesen maradtunk volna még, 
de nem búsulunk, mert júniusban újra találkozhatunk velük immár Magyarországon. Remél-
jük, hogy ezek a barátságok a későbbiek folyamán is felszínen fognak maradni!

Kantár dóra éS KuPáS bettina
Aranyélet 2007/08. 2. szám

Életem egyik legjobb hetének története
 
Szeptember végén viszonoztuk az erélyi Andrei Muresanu Főgimnázium delegációjának 
májusi látogatását. A testvériskolai kapcsolat négy éve kezdődött a szintén tizenkét évfolya-
mos, a Kárpátok előterében lévő besztercei iskolával.

Az együttműködés célja egymás iskolarendszerének, kultúrájának a megismerésén, a hétköz-
napok életébe való bepillantáson túl a régi kismesterségek felfedezése.

A közös projektmunka egy élményekre épülő, fényképekkel gazdagon illusztrált dolgozat, 
amely a nyírszőlősi Palicz Zoltánné szalmafonó népi iparművész, Mészáros Tünde mandala-
festő, Szalanics Elvíra keramikus és Páll Ágoston korondi fazekas mester nevével fémjelzett 
gazdag népművészek munkáiból merít.

A műhelyek hangulata, a népművészek bemutatói, az eszközökkel való ismerkedés, az ál-
talunk készített munkadarabok mind-mind segítettek megismerni ezeket az értékeket. Mi, 
fiatalok, kevésbé értékeljük az efféle elfoglaltságokat. Bizton állíthatom, a csereprogramban 
résztvevő diákok már másképp ítélik meg a kézműves munkát, mint a program előtt.
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Korond település önmagában is elég látványos. Mindenki beszél magyarul, és minden ház 
népművészeti termékek – cserépedények, fafaragások, hímzett és szövött terítők, ruhadara-
bokboltja. A mesterségek közül a fazekasok, kályhacsempe készítők laknak a faluban. Állan-
dóan sok a turista, a nézelődő és a vásárló. Egy-egy műhely és bolt a termékek elrendezésével, 
bemutatásával szemet gyönyörködtető látványt nyújt.
 A népművészet mellett is gazdag program várt bennünket az egy hét alatt. Családoknál 
laktunk, mindenki nagyon kedves és figyelmes volt. Kísérő tanáraink – Románné Balogh 
Gizella, Dr. Kovács Ilona, Orosz Edina, Murányi Anna – tovább mélyítették a már eddig 
is meglévő jó kapcsolatot, mi diákok pedig életre szólóan barátokká váltunk. Mindanyian 
nagyon jól éreztük magunkat, az egy hét hamar elszállt.

Látogatásunk második napján a fogadó diákok tanítási óráin vettünk részt. A főgimnázium 
román intézmény, amelynek a magyar tagozatára járnak a vendéglátóink. Ők minden tan-
tárgyból többet tanulnak, mint mi, magasabbak az érettségi követelményeik is. Mindenki 
az iskolától független bizottság előtt érettségizik. Az iskola életét meghatározó szabályok is 
szigorúbbak a mieinknél.

Délután megnéztük Beszterce nevezetességeit. Kisebb város, mint Nyíregyháza, de a törté-
nelmi múlt sok-sok épületben tetten érhető. A következő két nap kirándultunk. A fő úti cél 
Korond volt, de a környék bővelkedett egyéb látnivalókban is. Sétáltunk a festői Szovátán, a 
partról megnéztük a gyógyító erejű, sós vizű Medve tavat.
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Parajd évszázadok óta a sóbányászat központja, a felszínen is található egy-két sótömb. Busz-
szal lementünk a sóbányába. A hatalmas termekben játszótér, kávézó, templom és múzeum 
is szolgálja a légúti megbetegedésben szenvedők gyógyulását. Szívbetegeknek nem ajánlott 
bemenni, mi is éreztünk egy kis nyomást a mellkasunkban. Megnéztük a sószobrokat és a 
bátrabbak megnyalhatták a sófalat is. Érdekes élményt nyújtott a bent töltött két óra.

Áprily Lajos költő szülőházánál a helyi magyartanár tartott egy magával ragadó rendhagyó 
irodalomórát.

A szállásunk is Parajdon volt. Az este ugyanolyan jó hangulatban telt, mint az első napi buli 
és a második napi szalonnasütés. Hajnalig gitároztunk, énekeltünk, kártyáztunk és beszél-
gettünk.
 
A következő napon Korond mellett Segesvár és Marosvásárhely volt az úticél. A segesvári 
várnegyed Európa egyetlen lakott vára. Nagy volt a nyüzsgés, szinte az egészet felújítják – 
UNESCO támogatással - és sok volt a turista. Marosvásárhelyen már csak a centrum meg-
tekintésére volt idő.

Az utolsó nap délelőttje a közös projekt munka elkészítésével telt. Oldottuk a munka izgal-
mát egy kis kosárlabdázással. Ebéd után a fogadó iskolánk egykori tanára festménykiállításá-
nak a megnyitóján vettünk részt. Érdekes volt hallani az ő aktív tanári munkájáról.

Napjainkban már a magyar kultúra, a magyar nyelv, a magyarság ápolása kevesebb akadályba 
ütközik. Az érzelemdús vallomásokat erősítették a helyi költők versei és a közös éneklés. Ezt 
követte az este fénypontja, a Csibeavató. A kedvünkért előbbre hozták a programot, hogy 
mi is részesei lehessünk. A „csibék” a mi tanulóinkkal kiegészülve humoros, szórakoztató 
vetélkedés részesei voltak. Nagyon jól szórakoztunk. Mi huszonnégyen még szerveztünk egy 
búcsúbulit is magunknak.

A másnapi könnyes, és igen nehéz búcsú után indultunk haza. Útközben még egyszer meg-
csodáltuk az őszi színekben pompázó Kárpátokat. Pihenni Koltón álltunk meg. Az egykori 
Teleki kastély ma már múzeum Petőfi Sándor és Szendrei Júlia mézesheteinek és huszonki-
lenc itt született Petőfi-versnek az emlékére.

Egy nagyszerű hétnek, – most úgy érzem életem egyik legjobb hetének- az emlékével, barát-
ságokkal gazdagodva tétünk haza. Örülünk, hogy a program részesei lehettünk. Köszönjük a 
tanáraink szervező munkáját.

SzéKely réKa 
Aranyélet 2007/2008. 1. sz.
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Egy tanév eseményei képekben

Arany-hét: 24 órás úszás Arany-hét: Arany szavalóverseny

Arany-hét: diákköri előadás,vendégünk 
Kökény Roland olimpikon ????

Arany-hét: 12 órás kosárlabda

Arany-hét: Röplabda Kupa
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Farsang-palotás tánc Coménius-Dánia

Koszorúzás az Arany-domborműnél Coménius-Wales

Coménius-Mallorca
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Március 15. ünnepség

Iskolai rendezvényen az énekkar

Túrázás

Természettudományos Hét- vetélkedő

Természettudományos Hét-Kisérletek órája 
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Ballagás

Erdélyben-Határtalanul

Tanévnyitó Túrázás a Szlovák Paradicsomban

Foci-gála



116

Október 23. ünnepség

Verébavató

Drámásaink a Kossuth téren Drámásaink a Krúdy emlékprogramban
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Halloween Nyelvi Hét

Mikulás nap

Karácsonyi műsor Karácsonyi műsor
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Alapítványi bál műsor Alapítványi bál műsor

Nyolcosztályos verseny helyezettjeinek 
egy csoportja

Nyílt nap

Szalagavató Angol dráma előadás
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Verébavató

Idén október 8-án került megrendezésre iskolánkban a Veréba-
vató. Ebben a tanévben a 9/9-es és a 4/9-es osztályok izgatottan 
várták ezt a napot. Az avatott diákoknak tréfás öltözetben kellett 
megjelenniük. Mind a két osztály zenés, táncos programmal ké-
szült, amelyet előadói és nézői is egyaránt élvezték. A műsorszá-
mok után kezdődhetett az avatás, amit a 4/10 és a 8/10 szervezett. 
Kisebb-nagyobb csoportokra osztva kellett különböző mókás fel-
adatokat végrehajtanunk, de ezt megelőzően esküt tettünk. Na-
gyon jól éreztük magunkat, ez a nap biztosan mindenki számára 
emlékezetes marad.

SranKó zSanett
Aranyélet 2010/11. 1. szám

Memoir az Arany-hétről

Az idei évben is megrendezésre került a már hagyománnyá vált Arany-hét. Nem tudom, Ti 
hogy vagytok vele, de én évről évre egyre jobban élvezem. Hogy ez a színvonal emelkedése 
miatt van, vagy a növekvő aktivitásom játszik benne szerepet, esetleg az, hogy hét év alatt 
jól összekovácsolódott az osztályom, nem tudom. Lehet, hogy mindhárom egyszerre. De 
tény, hogy az idei Arany-napokról (is) jó emlékeim maradtak. Ezeket szeretném megosztani 
Veletek.

A programsorozat március 02-án indult. Osztályonként két diák, megfelelő ruhában (értsd: 
ünneplő) virággal a kezében tiszteletét tette iskolánk névadójának, Arany Jánosnak a dom-
borművénél. Hogy melyik óra közben, arra már csak homályosan emlékszem (talán a má-
sodik óra volt...?), mivel a gondolataimat az foglalta le, hogy mit vegyek fel holnap, és mit 
vigyek a teaházba.

Így érkezett el a kedd. A DÖK ezt a napot nyilvánította „beöltözős napnak”: amelyik diák 
valamilyen jelmezt vett fel, nem volt köteles felelni vagy írni. Újításnak számított, hogy téma-
körök is mekaptuk, és az alapján kellett beöltözni, hogy mit kapott az osztály. Így számoltam 
meg vagy fél tucat pincérnőt (volt, aki a „szakmák” kategóriában indult ezzel a jelmezzel, 
megint más a „filmek”-ben), gésát, tündéreket, műtőst, szakácsot, tengerészt, macskákat, 
hippit és egy Bob Marley-imitátort. Külön színt adott a keddi napnak (és most, Hölgyeim 
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és Uraim, csukják be szemeiket, mert sztárolni fogom az osztályom!) a 8/11 által rendezett 
teaház, csocsóval, beöltözött felszolgálókkal, és az alsósok körében méltán népszerű Kasz-
Szandra-jósdájával. („Ó, ó, ebben a lapban komoly orvosi pályát látok! Hm, mondd csak, mi 
szeretnél lenni, ha nagy leszel, kislányom? – Színésznő. – De itt! Ez a lap! Fordulatot jelez a 
sorsodban!”...)

Iskolánk az Arany-napok idején rendezi meg a röplabdakupát, melynek keretében nyolc 
gimnázium méri össze erejét. Így szerdán az „aranyos” lányokért szurkolhattuk, akik harma-
dikok lettek, sőt az egyik csapattag, Tar Szandra egy különdíjat is bezsebelhetett.

Csütörtökön egy kevésbé vérre (és kupára) menő sportesemény zajlott le: az elméletileg 
tizenkét, gyakorlatilag tizennégy órás kosármeccs, melynek hatására a tornateremben alig 
lehetett megmozdulni a szünetekben. Jó lenne egyszer végre huszonnégy órásat rendezni, 
mint más iskolákban, bentalvással és este/éjszaka is tartó szurkolással vegyítve (nyilván nagy 
élmény harcolni a luxuságynak számító tornatermi szivacsokért), de amíg délután már kis 
híján kong az ürességtől a tornaterem, és egyes csapattagok csak akkor hajlandóak játszani, 
ha azzal ellóghatnak egy órát, délután és este azonban már nehezükre esik bejönni, kötve 
hiszem, hogy ez megvalósul. Pedig érdekes történeteket eredményezhetne...

Csütörtök este az ember lánya/fia a lelkiismeretfurdalás legkisebb jele nélkül dobta szép ív-
ben iskolatáskáját a legtávolabbi és legsötétebb sarokba, hogy aztán ott porosodjon napokon 
át, ugyanis pénteken a diákok átvették a hatalmat, és hivatalosan sem volt tanítás! Pénteken 
rendezték a DÖK-ösök a legtöbb programot: reggel hatalomátvétel, bár ebben az évben nem 
dúlt nagy küzdelem érte, később különböző vetélkedők: zene, sport, film, városismereti mű-
veltségi, osztály, aki tetszik nekünk, valamint tanár-diák. Később az osztályok egymás előtt 
bizonyíthatták be, hogy az egész suli énekkarba való (tisztelet a kivételnek!), és a „legek” is 
kiosztásra kerültek. A nap végén (ami sokak számára egyben a nap fénypontját is jelentette) 
kiosztották a vetélkedők útján megszerzett tortákat, amit eltűntetve kiürült az iskola.

Nagyon eseménydús, élvezetes Arany-hét volt (és nem csak a torta beszél belőlem). Jövőre 
végzős leszek, azután pedig már nem járok majd ebbe a suliba. Azt hiszem, ezek és az ehhez 
hasonló élmények, vicces szituációk fognak leginkább megmaradni, ezekre fogok leginkább 
emlékezni, végül is az ilyen esetek hagynak mély nyomokat a diákokban. Az év végi vizsgák 
mellett, természetesen.

HarGitai áGneS
Aranyélet 2008/09. 2. szám
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Akik a „katedrán” álltak

Igazgató:
Szondy György
Kantár Attila

Igazgató helyetteseink:
Dr. Molnár Zoltán

Pásztor Attiláné
Románné Balogh Gizella

Medvéné Kendi Tímea

Tanáraink:

Airault-Uri Andrea - matematika
Balogh István – testnevelés
Baráthné Juhász Judit – magyar nyelv és irodalom, gépírás
Barsy Anna – matematika, fizika, informatika
Buszlai Éva – angol
Cserlakiné Hagymássy Krisztina – informatikus könyvtár, emberismeret és etika
Dr. Dancs Albertné – magyar nyelv és irodalom, gyermekvédelmi felelős
Dr. Dienes Csaba Emilné – magyar nyelv és irodalom, gépírás
Domokos Andrea – biológia, háztartásökonómia
Fazekas József – fizika, informatika
Ferenczné Rajtmár Anita – biológia, földrajz
Fejes Sándor – matematika, etika
Garamvölgyiné Harsányi Ildikó – matematika
Gavallér Zsolt – matematika, informatika
Gönczi Katalin – kémia
Grexáné Márta Andrea – informatika, technika
Dr. Gyuricsku Kálmánné – földrajz, rajz
Helmeczi Katalin – francia
Hostisóczki István – matematika, történelem
Járdán Lászlóné – testnevelés
Kakuk Antalné – napközis nevelő
Kalenda Mihály – matematika, fizika
Kalenda Mihályné – matematika, fizika
Kállai Jánosné – matematika, történelem
Kantár Attila – testnevelés
Karaszné Kovács Mariann – földrajz, rajz
Király Veronika – francia
Kiss Lászlóné – fizika
Kondás Sándor – matematika
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Dr. Kovács Ilona – történelem, orosz
Lakatosné Darabos Anna – német
Lamosné Szabados Enikő – magyar, történelem
Lentvorszky Szilárd – történelem
Makláriné Kladiva Gabriella – magyar, történelem
Medvéné Kendi Tímea – angol, matematika
Méhesné Szabó Piroska – német, fejlesztőpedagógus
Mikulka Éva – matematika, fizika
Dr. Mogyorósi Csilla – német, olasz
Mogyorósi Krisztina – olasz
Dr. Molnár Zoltán – matematika, fizika
Munkácsi Erzsébet -német
Nagy Károly – kémia
Orosz Edina - angol
Oroszné Béres Ilona – angol, történelem
Pájer István – matematika, fizika
Pájerné Tóth Ágnes – angol, matematika
Palkovics Borbála – angol, matematika
Parraghné Sas Zsuzsa – biológia, kémia
Pásztor Attiláné – magyar nyelv és irodalom, történelem
Pethe József – matematika, fizika
Rácz Sándor – testnevelés
Rehó Lajos – magyar nyelv és irodalom
Rinyuné Varga Judit – magyar nyelv és irodalom, ének-zene
Románné Balogh Gizella – matematika, földrajz
Rozgonyi Márta – gépírás 
Sárga Tamás – német nyelv
Sárgáné Birosz Georgina – német nyelv
Dr. Simon Jánosné – biológia, kémia
Sipos Ilona – testnevelés
Szabó Tamásné – rajz
Szakszon Lászlóné – magyar nyelv és irodalom, történelem
Szondy György – testnevelés
Szopkó Beáta – angol nyelv
Tári Irén – latin, orosz
Tarné Földesi Ibolya – gyors és gépírás
Dr. Tomcsikné Császári Viktória – magyar nyelv és irodalom, dráma
Tóth Károly – testnevelés
Tóth Miklósné – történelem
Törkölyné Szabó Zsuzsanna – matematika, informatika
Varga Csongor – matematika, informatika
Vasné Iván Györgyi – testnevelés, biológia, német, gyógytestnevelés
Vaszilinecz Mária – angol
Virányi Istvánné – matematika, fizika
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4/9.

4/10.
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4/11.

8/5.
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8/6.

8/7.
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8/8.

8/9.
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8/10.

8/11.
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9/12.

Jelenlegi tanulói névsor

8/5.   oSztályfőnöK: feJeS Sándor
Baraksó Zalán, Baráth Gergő, Barkó Csaba Dávid, Bata Panna, Blazsán Zsolt, Burik Esz-
ter, Darkó Eszter Katalin, Domokos Ádám, Domokos Panna, Fekete Dorina, Fogarasi Zita 
Lilla, Garai Szabina, Gégény Ákos, Gócza Petra, Gyurina Dávid, Illés Adrián, Kiss Dóra, 
Kós Róbert, Kurucz Dzsesszika, Májer Gergő, Markos Máté, Nagy Vencel, Péter Petra, Pus-
kás Zsófia, Simon Petra Cintia, Szanics Gergely, Tátrai Zoltán, Tóth Panna, Trizner Olivér, 
Tumó Balázs Ákos, Varga Kitti, Virányi Hanna

8/6. oSztály oSztályfőnöK: KaraSzné KovácS marianna 
Balázs Liliána, Belics Fanni, Benicsák  Patrícia Eszter, Csonka Fanni, Fehér Eszter, Fehér 
Anna, Garai Réka, Harsányi János, Hegyes Dóra, Hegyes Réka, Hell Brúnó, Hudák Csilla, 
Illés Eduárd, Jenei Boglárka Regina, Juhász Ferenc, Keller Noémi, Kertész Attila, Kertész 
Tünde, Kovács Martin, Kozma András, László Boglárka Lili, Oláh Flóra Ildikó, Orosz Ákos, 
Orosz Gábor, Orosz Gergő, Orosz Márk, Ötvös Márk, Petrikovics Nikoletta, Puskás Mar-
cell, Radvánszki Milán, Szondy Dorina, Szűcs Dóra

8/7.   oSztályfőnöK: PáJerné tótH áGneS
Sipos Balázs Béla, Berecz Kitti, Bohács Evelin, Boldi Veronika, Fekete Fruzsina, Gavallér 
Kevin, Gócza Ádám, Gulácsi Dóra, Hadobás Hedvig, Hauser Ákos, Kis Erik Andrásevics, 
Kiss Dániel, Koncz Réka, Kónya Rolf Ronald, Kovács Réka, Lovász Gergő, Magyar Gábor 
Márk, Mányik Molli, Nagy Krisztina, Pájer Kata, Palkovics Balázs, Pataki Mátyás, Pauliscsák 
Ádám, Papp Sándor Richárd, Regős Erik Martin, Seregi Benedek, Szabó Dorka, Szlávik 
Dániel, Tátrai Péter, Tóth Bálint, Valent Gergő, Varga Vivien, Vékony Szabolcs, Virányi Bol-
dizsár
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8/8.  oSztályfőnöK: ParraGHné SaS zSuzSa
Balogh Bence, Belényesi Boglárka, Boros Bettina, Botos Gábor, Gosztola Réka, Ilku Réka, 
Juhász Péter, Juhász Zsófia, Kajati Marcell, Korcsmár Petra, Kósa Balázs, Kovács Dániel, Ko-
vács Réka Zsanett, Lu Dominika, Lukács Réka, Maczkó Gréta, Manazya Felicián, Mészáros 
Dóra, Mokos Bence, Mokos Csenge, Nagy János Dávid, Oláh Bence, Pinte Kevin, Pócsi 
Eszter, Simon Máté, Tóth Márk, Váradi Áron Dávid, Vatai Evelin, Vincze Dániel, Wang 
Nan Noémi, Zuberecz Ákos 

8/9.  oSztályfőnöK: lamoSné SzabadoS eniKő
Barati Péter, Bereczki Bettina, Berényi Márton Manó, Boldi Petra Mariann, Bor Gréta, Brá-
tán Dalma, Bráz Patrik Zsolt, Gyüre Dávid, Hajdu Orsolya, Haraszti Kámea, Illés Roland, 
Iván Mercédesz Klaudia, Jenei Marcell Koppány, Kalenda Péter, Kántor Máté, Kovács Do-
minika, Kovács Tamás Miklós, Kozma Éva Szabina, Kozma László, Leithi Klaudia, Májer 
Bence, Markos Eszter, Márton Viktor Zsombor, Molnár Adrienn, Nagy Orsolya, Rádai Zol-
tán, Seregi Réka, Szurovcsák Ivett, Tóth Gabriella, Tőczik Zsuzsanna, Tudlik Dalma, Tumó 
Bence, Vass Barbara Dorottya

8/10.   oSztályfőnöK: dr. tomcSiKné cSáSzári viKtória
Balogh Barbara, Barnóth Róbert, Birta Alíz, Bor Márk, Chrenkó Máté, Dió Borbála, Do-
mokos Attila, Ferenczi Rajmund, Hajzer Szabolcs, Hegyes Dóra,  Juhász Dorottya, Tünde, 
Kovács Alexandra, Magyar Fanni, Marozsán Norbert, Medve Nóra, Ötvös Gergely, Szakáts 
Liza, Szilágyi Renáta, Szulimán Bence, Tordai Ákos, Varga Péter, Vengrinyák Patrik,  Zou 
Tianci

8/11.  oSztályfőnöK: barátHné JuHáSz Judit
Bajkó Kinga, Berecz László, Darkó Balázs, Darkó Márton, Garai Ádám, Gavallér Kitti, Gé-
gény Flóra Enikő, Gyebróczki Máté, Horváth Ernő, Kalenda Mihály, Kende Richárd, Koncz 
Karolina, Kovács Gréta, Machnyik Zsolt, Magera Tamás, Máté Patrik, Mező Zsanett, Nagy 
Eszter, Oláh Fanni Bíborka, Regős Regina Marianna, Szentléleki Nikolett, Szilágyi Anita
Szmolár Alexanda, Tóth Kristóf, Tömöri Sándor, Váradi Ákos Zoltán, Varga Fruzsina,  Zsila 
Barbara

9/12.  oSztályfőnöK: domoKoS andrea
Balogh Szonja, Bata Patrik, Berecz Judit, Bucsák Regina, Chrenkó Noémi, Czifra Gitta, 
Dévényi Kristóf, Gosztola Gábor, Hadobás Dániel, Huzsvári Patrik, Jónás Dalma, Kácsor 
Patrik, Kondor Máté, Kovács Réka, Kozák Dávid, Magyar Tícia, Mokos Réka, Nagy Kor-
nélia Kitti, Nagy Martin, Orosz Napsugár Panna, Palkó Bianka, Szilágyi László, Szurovcsák 
Ádám, Terdik Boglárka, Tóth Bettina, Tóth Enikő, Vass Alexandra, Verbényi Dániel



130

4/9.  oSztályfőnöK: Kalenda miHály 
Anderkó Bence Martin, Asztalos Gréta, Balogh Levente, Bihari Bernadett, Birgány Heléna, 
Bodó Dániel Nándor, Csabai Barnabás Gergely, Cseh Nikolett, Darkó Viktor, Dobos Áron, 
Domoszlai Dávid, Erdős Fanni, Farkas Boglárka, Füleki Patrícia Noémi, Gerzanics László, 
Görögh Máté, Kantár Nelli, Karácsony Katalin Elizabet, Katona Fanni, Kéri Antónia, Kiss 
Richárd, Kovács Eszter, Kulcsár Emese, Kulcsár Fanni, Lovácsi Mónika, Márton Adrienn, 
Márton Koppány Vazul, Mikéta Dana Mira, Molnár Szilvia Krisztina, Molnár Vivien, Nagy 
Bálint, Osváth Kira Martina, Parfinov Patrícia, Pataki József, Sárközi Bettina, Simon Péter, 
Sükösd Leila Gabriella,  Tar Máté

4/10.  oSztályfőnöK: rácz Sándor
Agócs Zsolt, Angyal Laura, Angyalosy Ádám Zsombor, Balázs Boglárka, Balázs Eszter, Ba-
lyi Dorottya, Batta Gábor, Bodó Boglárka, Czirják Péter, Farkas Zoltán, Farkas Zsuzsanna, 
Galata Noel Sándor, Gerzsenyi Bence, Hanuscsák Zsolt, Illés Tamás György, Kertész Ró-
bert, Kiss Andrea, Kiss Andrea, Kiss Krisztián, Krisztián Zsolt, Lencsés Fanni Eleonóra, 
Nagy Tamás, Nemes Fanni, Pacaj Xénia, Pócsi Franciska, Popenko Karolina, Radics Dóra, 
Radvánszki Fruzsina, Ruzsinszki Patrik, Sipos Ildikó, Szabó Gergő, Szanyi Dominika, Sza-
nyi Flóra, Ujlaky Balázs, Hegedűs-Bacskai Nelli Kitti

4/11.   oSztályfőnöK: Kalenda miHályné
Alföldi Dániel István, Bagdi Enikő, Balogh Ákos, Bereczki Gábor, Budai Bernadett, Cser-
pák Nikoletta, Csikós Roland András, Fehér Regina, Fekete Eszter, Ferenczi Máté, Füleki 
Márk Zsolt, Gyarmati Miklós, Iván Jenifer, Jobbágy Roland, Kállai Ivett, Kereszti Bernadett, 
Király Roland, Kopács Enikő, Kuzma Attila, Lendvai Péter Barnabás, Lusánszky Dóra, Oro-
szi Réka, Pacaj Szvetlana, Papp Csilla Dorina, Papp Renáta, Pataki Ildikó Enikő, Ruzsinszky 
Benjámin, Szabó András, Szabó Balázs, , Székely Nikoletta, Sárossy Gábor, Siska Ádám,
Szilágyi Krisztián, Varga Péter, Ye Shungen

4/12.  oSztályfőnöK: rinyuné varGa Judit
Csonka Eszter, Dankó Nikoletta, Darvai Klaudia, Dobos Balázs, Erdős Richárd, Ferencsák 
Ramóna, Frecska Fanny, Gila Attila, Hrenkó Naómi, Jakab Bettina, Kaposi Fanni, Kecskés 
Máté, Kelemen Máté, Kovács Fanni, Kovács Kinga, Laskai Kitti, Lázár Csongor, Marosi 
Mercédesz, Molnár Bettina, Márton Petra Rita, Mester Regina, Nádudvari Zsófia, Pál Tibor
 Petneházy Márton, Poór Csaba, Sira Klaudia, Srankó Zsanett, Szabó András, Szabó Dániel, 
Szigeti Kornél, Terebesi Marianna, Török Petra, Varga Anett, Zelenák Emese, Zsiros Fanni
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Záró gondolatok

Tisztelt Olvasó!

Bízom benne, hogy a tanulói emlékképekkel megidézett múlt, a napjaink diákéletének fel-
villanó képei, a gimnázium bemutatása, 25 év eredményei e könyv lapjait böngésző olvasót is 
meggyőzték arról, hogy a gimnázium szakmáját szerető, elhivatott tantestülete, és tettre kész 
tanulóifjúsága nulláról indulva középiskolát, sikeres gimnáziumot épített.

A Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium általános iskolaként 
és középiskolaként is a város meghatározó intézménye lett.
Diákok, szülők, pedagógusok a közös cél érdekében együttesen munkálkodtak az elmúlt 25 
évben. A jövőben is megfontoljuk a javaslataikat, számítunk a konstruktív együttműködé-
sükre. 

Továbbra is hisszük, hogy mindenki tehetséges valamiben, hiszünk a tudásban és a szemé-
lyes példamutatásban. Diákjaink az iskola kapuján kilépve több nyelven kommunikálnak, 
eligazodnak az érvényesüléshez elengedhetetlen virtuális világban, és újabb szakképzettség, 
végzettség birtokában megtalálják helyüket a munka táborában.

Azért dolgozunk, hogy az alább idézett alma mater értékeit összegző tanulói vélemények a 
jövőben is helytállóak legyenek.

…Itt „aranyéletünk” van, szép az iskola, kedvesek a tanárok, 
és érdekes programok vannak. (Belics Fanni)

…Remek sportolási lehetőségekből választhatok. 
(Dévényi Kristóf )

…Gyermekcentrikusnak tartom az iskolát, tanáraink figyelembe veszik 
a diákok véleményét is. (Szentléleki Nikolett)

…Színvonalas az oktatás, a tanórán kívül bőven találok 
az érdeklődésemnek megfelelő elfoglaltságot.

 (Gégény Flóra)

…Családias és barátságos az iskola, igazságosan értékelnek a tanárok. 
(Fodor Bianka)

…Az engem érdeklő tantárgyakat lehetőségem van magasabb szinten tanulni. 
(Zsila Barbara)

…Az angol nyelv oktatása kiemelkedő. Külföldi kapcsolatok, eredményes 
versenyek, angol nyelvű drámaelőadások kellemes és sikeres elfoglaltságot 

jelentenek az érdeklődő, elkötelezett diákoknak. 
(Tóth Enikő)



132

Célunk, hogy tanulóink az élet kihívásainak megfeleljenek, érzelmileg kiegyensúlyozottak, 
szakmailag sikeresek legyenek.

Az eltelt 25 évben a gimnázium eredményei, sajátos arculata, keresettsége és a közvetlen 
partnerek elégedettsége révén bizonyította a létjogosultságát, és beállt Nyíregyháza több év-
tizedes, vagy évszázados múltjával rendelkező gimnáziumainak sorába.

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti 
étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmá-
ra, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk 

csinálni.”
                                                            /Szent-Györgyi Albert/

románné baloGH Gizella
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