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Előszó
Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és hogy ezt a valamit bármi áron el kell 
érnünk.”

(Madame Curie)

Örömmel tölt el, hogy iskolánk gimnáziumi tagozatának szervezésében újra megjelenik egy 
kiadványunk, ami a mögöttünk álló 2014/2015-ös tanév eredményeit, programjait, s a   szá-
munkra fontos eseményeket gyűjti egy csokorba.

A kiadvány a tartalmi bősége mellett számos érdembeli eredményt és eseményt is magába 
foglal. Ezek az eredmények felelősségteljes elkötelezett munkának a gyümölcsei. Napjaink-
ban nagyon nagy a kihívás, a megfelelés kényszere, de tudom, ennek a kihívásnak tanulóink, 
pedagógusaink a legmesszebbmenőkig igyekeznek eleget tenni. A tanév eredménye alap-
ján megfelelünk a 2013-ban elnyert Kiváló Akkreditált Tehetségpont szakmai feltételeinek. 
Büszkeség töltheti el azokat az embereket – legyenek azok diákok vagy tanárok -, akik ennek 
a folyamatnak a részesei lehetnek. 

Az elmúlt évben is igazoltuk, hogyan lehet közösen összeegyeztetni a színvonalas, minőségi 
oktatást, a tudományok, a kultúra, a sport területén, a mindennapok nevelő-oktató munká-
jával. Soha nem hittük, hogy hibátlanul végezzük munkánkat, azt viszont igen, hogy lelkiis-
meretes, az iskolánk tanulóinak érdekeit leginkább szem előtt tartó tevékenységgel ösztönöz-
zük, bíztatjuk tanítványainkat a becsületes, eredményes munkára, a megfelelő szintű tudás 
megszerzésére, a pozitív jövőkép kialakítására! Ebből adódóan a gimnázium szellemisége, 
gyermek centrikus légköre a kiadott bizonyítványok mögött lévő tudástartalomnak köszön-
hetően egyre nagyobb bizalmat és támogatást kap a szülőktől és a diákoktól egyaránt. 
Büszkék lehetünk, hogy minimális a lemorzsolódás,  az érettségi eredményeink is mindig 
meghaladják az országos átlagot. De a legbüszkébbek arra lehetünk, hogy tanítványaink 
megállják a helyüket a nagybetűs életben, nemcsak itthon, de a világban bárhol. 

A sport, a művészeti, a kulturális és a tanulmányi versenyeken elért eredményeink igazolják 
a kiemelkedő teljesítményeket, az iskola értékeit. Ezekhez az eredményekhez csak gratulálni 
lehet, és köszönet illeti mindazokat, akik részesei voltak a sikernek: diákot, tanárt egyaránt.

Életünk naponta hoz új és új kihívásokat, örömöket, problémákat. A gondok megoldásához, 
a nehézségek leküzdéséhez hitre és önbizalomra van szükségünk. 
Kívánom, hogy legyen erős a hitünk, töretlen a bizalmunk, legyünk képesek irányítani a 
jövőnket.
Még egyszer gratulálok mindenkinek a tanév során elért eredményeihez, és kérem ne feled-
kezzünk meg iskolánk névadójának, Arany Jánosnak a gondolatáról:

„Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, ember lenni mindég, minden körülményben.”

        Kantár Attila 
igazgató
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A gimnázium helye és szerepe a környezetében

Nyíregyháza város oktatási létesítményeinek átnevezése miatt intézményünk, az Arany János 
Gimnázium és Általános Iskola 2007-től a sóstóhegyi Szabó Lőrinc, 2011-től pedig a Zelk 
Zoltán és a Nyírszőlősi Általános Iskolákkal bővült. Jelenlegi nevünk: Nyíregyházi 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 2014-15-ös tanévben 
a gimnázium 13 osztályában 404 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 épület 
komfortosabbá vált. A számítógéppark bővítése, minőségi megújítása 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 további növelése és a vi-
zesblokkok felújítása is.
Régi vágyunk az emeleti tetőterasz újbóli megnyitása és ülőpadokkal, növényekkel kedvelt 
társalgóvá alakítása.

A gimnázium bemutatása

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, 
gyakorlatias ismeretek nyújtása, a továbbtanulási igény kielégítése, családias légkör – már a 
kezdetektől – gimnáziumunk alapelveit jelentették.
A gimnáziumban négy- és nyolcosztályos tagozat működik 1-1 osztállyal A kiemelkedően 
eredményes nyolcosztályos  nyelvi előkészítős osztályunk most 13. évfolyamos.
 Jelenleg a négyosztályos gimnáziumban angol nyelvi és a MOB által támogatott sportiskolai 
képzést kínálunk 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 nyelvi osztály
                                            -emelt óraszámú olasz nyelvi osztály (12. évfolyamon)
    - MOB által támogatott sportiskolai képzés

Az eredményesség, a siker, a jó közösség, a tartalmas diákélet, a nyugodt, kiegyensúlyozott 
légkörnek köszönhetően a nyolcosztályos gimnáziumi képzési forma nem veszít a népsze-
rűségéből.
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A 2016/2017-es tanévtől szigorodó feltételeknek is teljes mértékben megfelelve, hosszú tá-
von tervezzük  a nyolc éves képzést.

A négyosztályos képzés specialitásait az intézmény hagyományai és a szülői elvárások ala-
kították. A sport és az idegen nyelv mindig meghatározó volt az iskola életében. Az ered-
ményeink, versenyeken elért helyezéseink, az országos felmérések számadatai, az érettségi 
átlagok, a továbbtanulási arány, partnereink visszajelzései egyaránt azt mutatják, hogy jó úton 
járunk.

Az idegen nyelvek közül az angol a legnépszerűbb, mindenki tanulja 3 vagy 5 órában. Má-
sodik nyelvként német, francia és olasz a keresett, de lehetne oroszt és latint is választani. A 
nyelvi órák időkerete lehetővé teszi az első mellett a második idegen nyelvből is a nyelvvizsga 
letételét.

Az általános iskolai tagozat MOB által támogatott köznevelési típusú sportiskolai képzését 
a középiskolában felmenő rendszerben folytattuk. Ebben a tanévben 9. és 10. évfolyamon 
voltak ilyen csoportjaink. A sportosztályokba jelentkező diákoknak valamely sportággal ver-
senyszerűen kell foglalkozniuk. A sportelméleti képzés (1-2 óra évente) a szóbeli érettségi 
vizsgára és a szakirányú továbbtanulásra készít fel.

Mindkét tagozatot tanórán kívüli foglalkozások, pályázati lehetőségekkel támogatott ren-
dezvények egész sora erősíti.

Nyelvi Hetek rendezvényei, vendégek idegen nyelven tartott előadásai, versenyek szervezése, 
versenyzési lehetőségek biztosítása, célnyelvi környezetbe szervezett utazások, angol vers-
mondó kör, angol és olasz drámacsoportok működtetése és sikeres tehetséggondozó pályá-
zatok.

Intézményünk olajozottan működő kapcsolatokat ápol a város sportszervezeteivel. Diákjaink 
iskolán belül és iskolán kívül egyaránt sportolhatnak. Az intézmény falai között a fiú kézi-
labda, a lány röplabda, az úszás, az atlétika, a mediball, a sakk és a foci a hagyományokhoz 
híven ebben a tanévben is országosan elismert eredményekkel büszkélkedhet. A tanórán 
kívüli programok közül a kézilabda, a röplabda kupák, a nyolcosztályos sportverseny, a sítá-
bor, a játékos úszó programok, a 12 órás kosár, a focigála és a városi rendezvényekhez való 
kapcsolódás a legfontosabb.

A képzéseket a változó felsőfokú elváráshoz és a szülői, tanulói igényekhez igazítottuk.

A társadalmi és a természettudományos tantárgyak nem emelt óraszámúak, de ugyanolyan 
fontosak.11. és 12. évfolyamon a diákok saját terveik alapján választanak 4-5 órában tantár-
gyakat. A fakultációk elsősorban az emelt szintű érettségi vizsgára készítenek fel. Ebben a 
tanévben a 92 végzős tanuló  45 emelt szintű tantárgyi vizsgát tett. A gimnázium  tanulmá-
nyi átlaga meghaladta a  4,1-t, a tanulók több mint fele jeles vagy kitűnő.

A végzősök közül nyelvvizsgával rendelkezők száma 50 % fölötti, s ennek 20%-a  felsőfokú.
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 Képzésünk sajátosságai

- 5-6. évfolyamon latin nyelv tanulása kötelező, utána választható.
- 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)
- 6. 8.9.( négyosztályos képzésben) és 10. évfolyamot év végi vizsga zárja le.
- Az éves átfogó mozgásprogram, a hagyományos sportágak művelésén túl órarend szerinti 

táncoktatást, zenés mozgásformákat, lovaglást, túrázást és szabadidős sporttevékenysége-
ket foglal magába.

- Felmenő rendszerben minden évfolyamon heti egy órában a néptánc és a társastánc lépé-
seivel ismerkednek a tanulóink.

- Városszerte elismert és tartalmas a diákéletünk. Haraszti Kámea 10. évfolyamos tanulónk 
a megyei DÖK elnöke.

- 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 Arany Élet örökíti meg az 
iskola eseményeit.

- Akkreditált Kiváló Tehetségpont cím ismeri el tehetséggondozásunk sokszínűségét, ered-
ményességét.

- Sportlétesítmények széles skáláját nyújtjuk (uszoda, konditerem, tornatermek, udvari pá-
lyák).
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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 széleskörű, tanórán kívüli sport, közösségi és tanulmányi téren egyaránt 
színvonalas rendezvények, élénk diákélet, országosan elismert sporttevékenység és verse-
nyeredmények fémjelezték ebben a tanévben is a tehetségek  menedzselését.

A tehetséggondozás színterei, formái:
• A matematika, történelem, magyar irodalom, angol, francia, olasz, biológia, kémia, fizi-

ka, földrajz, informatika, könyvtárismeret tantárgyi szakköreink tevékenysége a versenyek 
eredményeiben ölt testet. Továbbá az ott felkészült tanulók az iskolai rendezvényeket szí-
nesítik előadásaikkal, bemutatóikkal, ünnepi műsoraikkal, megemlékezéseikkel.

• Az énekkar és tehetséges szólistáink minden iskolai rendezvény kellemes színfoltját jelen-
tik.

• Az iskolai The Band zenekarunk a mindekori 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 drámacsoport 

segíti. Mindkettő országos sikereket hozott, megelőzve kéttannyelvű középiskolákat is. 
Vendégeink angol nyelvű előadásai jelentős motiváló erővel bírnak. 

•  Célnyelvi környezetbe szervezett (angol, német, olasz, francia) programjaink nagy népsze-
rűségük 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 3-4 alkalommal jelenik meg. Olvashatjuk benne a tehetsé-

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

• A Tudományos Diákkör lehetőséget ad tehetséges diákok bemutatkozására valamint kü-
lönleges külső helyszínekre szervez foglalkozásokat (pl. történelemóra a Terror-házában, 
művészettörténeti óra a Szépművészeti Múzeumban, földrajzóra az Aggteleki Cseppkő-
barlangban, fizikaóra a Csodák Palotájában, biológiaóra a Természettudományi Múzeum-
ban, a főiskola botanikus kertjében, médiaismeret a „Bűvösvölgyben”…).

• A sportolni vágyók elsősorban a fiú kézilabda, az úszó, a lány röplabda, a fiú labdarúgás, az 
atlétika, mediball és a sakk szakosztályaink munkájába kapcsolódhatnak be. Mindegyik 
terület teljesítménye a megyei területi versenyek után országos helyezésekkel mérhető.
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• A tananyag kötetlenebb, szórakoztatóbb elsajátítását jelenti a Nyelvi Hetek és a Természet-
tudományos Hetek programsorozata.

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

Románné Balogh Gizella
igazgatóhelyettes

Siker az Országos és Kárpát-medencei 
történelemversenyen

A budapesti Ady Endre Gimnáziumban rendezett Országos 
és Kárpát-medencei történelemverseny szóbeli döntőjére im-
már második alkalommal jutott be intézményünk tanulója. 
Idén, Rádai Zoltán 10. A osztályos tanuló ért el 10. helyezést.

A verseny három fordulóban került megrendezésre, a téma Luxemburgi Zsigmond és kora 
volt. A szóbeli döntőre az ország számos pontjáról érkezetek diákok, sőt határon túlról is.
 A döntőbe jutott versenyzőket és felkészítő tanáraikat rendkívül színes, élményekben gaz-
dag programokkal várták a versenyszervezők.  A megérkezés után az Országos Levéltárba 
kísértek bennünket, ahol bemutatták a levéltár történetét, az épület látnivalóit, majd a Lo-
vagteremben Zsigmond korabeli iratokat tekinthettünk meg. Óriási élményt jelentett, hogy 
a több mint hatszáz éves okleveleket akár kézbe is vehettük. A levéltári látogatás után a Má-
tyás templomhoz, majd a Halászbástyához érkeztünk, ahol megtekintettük az esti Budapest 
panorámáját. Majd a Várkert Bazáron keresztül lesétáltunk a Lánchídhoz, és egy hangulatos 
étteremben vacsoráztunk.

 A közös programok alatt megismerhették egymást a versenyzők és a pedagógusok is, így 
másnap a szóbeli döntő barátságos hangulatban telt. A verseny szakmaiságát idén is neves, a 
témában jártas történészek biztosították, akik egyben a zsűri tagok is voltak: Skorka Renáta 
(a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudomá-
nyi Intézetének tudományos munkatársa) és C. Tóth Norbert (a MTA-HIM-SZTE-MNL 
Medievisztikai Kutatócsoport tudományos főmunkatársa). A döntőn így lehetőség volt a 
verseny szakirodalmának megadott könyveiről beszélgetni, dedikálni, hiszen a könyvek szer-
zői egyben a zsűri tagjai voltak.
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A négy fordulós szóbeli után értékes könyvjutalomban és oklevélben részesült Rádai Zoltán. 
Pozitív élményekkel, számos új ismerettel gazdagodva tértünk haza, s jövőre ismét folytatjuk.

Lamosné Szabados Enikő
 felkészítő tanár

Iskolatörténelmet ír az aranyos, 
lelkes nyelvzseni

    
A szituációs feladata az volt, hogy 56 évesen egy cirkusz-
ba jelentkezzen munkára, természetesen francia nyelven.
Tizenharmadik osztályos diákunk, Mokos Réka iskolatörténelmet írt azzal, hogy francia 
nyelvből bejutott az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) döntőjébe. A 
francia nyelvi versenyen bármilyen nemzetiségű diák részt vehetett, a suliban volt az első 
forduló, két kategóriában: akik tanulják az idegen nyelvet, és akik nyelvi előkészítősök, illetve 
huzamosabb ideig külföldön éltek.

Csak úgy ittam az interjúalanyom, Mokos Réka szavait.
Réka lelkesen mesélte, hogy a forduló két részből állt: Vera néni (az iskolánk franciatanára) 
kijavította a nyelvtani részt, s mivel aranyos büszkeségünk elegendő pontot ért el, tovább-
küldték a dolgozatát.

A tudás mellé kreativitás is kell
– Pár hét után szóltak, hogy bejutottam a második fordulóba, ami olyan volt, mint egy nyelv-
vizsga, de sokkal nehezebb témákkal. A verseny egyébként minden évben egy-egy témakörre 
épül, az idén az állásinterjúkra esett a választás. Az én szituációs feladatom az volt, hogy 56 
évesen egy cirkuszba jelentkezzek munkára. Ehhez ugye már nemcsak magas szintű nyelvtu-
dás, de nagy kreativitás is szükséges. Előbbivel nem volt gondom, hiszen tavaly emelt szintű 
érettségit tettem franciából – taglalta Réka, akit tovább ostromoltam a kérdéseimmel. – Egy 
ilyen jellegű versenyre nem lehet igazán jól felkészülni – árulta el –, hiszen sosem tudhatod, 
hogy a következő fordulóban milyen meglepetés ér. Szabadidőmben filmeket néztem francia 
nyelven, és szavakat tanultam.

Francia földre vágyik
– Az utolsó évet járom itt, az Aranyban. A továbbtanulás szempontjából is fontos számomra, 
hogy jó helyezést érjek el, ugyanis a döntőben az első 30 helyezett pontokat kap, ami a felvé-
telihez jól jönne – tette hozzá.
Hogy miért éppen a francia nyelvet választotta? Megtudtam, hogy Réka imádja Franciaor-
szágot, ha lehetősége lesz rá, szeretne eljutni oda az Erasmus+ program segítségével, hogy 
ott is nyelvet tanuljon, de az egyetemi tanulmányait Magyarországon akarja elkezdeni és 
befejezni.
– Eddig kétszer jártam Franciaországban. Először 7-8 évesen, családi kikapcsolódásként, 
másodszor iskolai szervezésben. Édesapám folyékonyan beszéli a nyelvet, így rengeteget tu-
dott segíteni nekem a felkészülésben. Mindketten rajongunk a francia mentalitásért, étele-



9

kért, hangulatért, életvitelért.
Réka az angolt már folyékonyan beszéli, a jövőben spanyolul és olaszul is szeretne tanulni. 
Nem vitás: az aranyos tehetség tudása aranyat ér!

Brátán Dalma 10.évfolyamos tanuló 
Kelet-Magyarország napilapban megjelent írása

Nyolcosztályos gimnáziumok versenye
A nyolcosztályos képzés a tehetséggondozás színtere. Ez a képzési forma a megfelelő az 
igazán szorgalmas, nagy teherbírású, jó észjárású tanulók számára. Több mint két évtizede 
annak, hogy nyolc iskola egyetértésével létrejött egy szövetség, amelyik vállalta, hogy kör-
forgásszerűen minden év tavaszán megrendezi a nyolc iskola tanulói számára a nyolcosz-
tályos gimnáziumok regionális tanulmányi és kulturális versenyét.  A Nyíregyházi Arany 
János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium a 2015/2016-os tanévben kerül újra sor-
ra. A hagyományoknak megfelelően 19 versenyszámban több mint 500 tanuló nevezésére 
számíthatunk. A közismereti tárgyakon kívül a diákok összemérhetik tudásukat művészeti 
kategóriákban – vers és prózamondás, népdaléneklés és rajzpályázat, valamint bibliaisme-
retek és műveltségi vetélkedő kategóriákban, csoportokban. A verseny zártkörű, és minden 
kategóriában minden iskola egy-egy diákot indíthat. Mivel a versenyek egyszerre zajlanak, 
így ez egy stratégiai döntés is, hogy az iskolánként általában 60- 65 diákot melyik kategó-
riába nevezzék. Bár az évek során tanárok, diákok egyaránt barátként üdvözlik egymást, és 
családias légkörben folyik a verseny, a megmérettetésnek rangja van. Nagy ováció kíséri az 
eredményhirdetést, és vastapssal jutalmazzák a dobogós helyezetteket. Ebben a tanévben a 
Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művé-
szeti Iskola volt a verseny rendezője, ahol tanulóink közül 10 első, 8 második és 9 harmadik 
helyen végzett, ezzel az összesített pontversenyben az előkelő 3. helyet szereztük meg. 
A szövetségben álló nyolc iskola: 

1. Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és 
Alapfokú Művészeti Iskola

2. Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium
3. Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4. Báthory István Gimnázium és Szakközépiskola, Nyírbátor
5. Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, 

Hajdúnánás
6. Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai 

Szakszolgálat és Kollégium, Tiszafüred
7. Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium
8. Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Medvéné Kendi Tímea 
igazgató-helyettes
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2015. Nyolcosztályos gimnáziumok tanul-
mányi versenyének I. helyezettjei   
A Szent Imre Katolikus Gimnázium adott 
otthont az idei versengésnek ahol a következő 
tanulók értek el 1. helyezést: Kajati Marcell 
(matematika),Tóth Enikő (fizika), Boros Bet-
tina (versmondás), Oláh Flóra (földrajz), Ko-
vács Tamás (földrajz), Vass Vanda (helyesírás), 
Gócza Ádám (fizika), Gócza Petra (versmon-
dás), Keller Noémi (fizika)

2015. Nyolcosztályos gimnáziumok tanul-
mányi versenyének II. helyezettjei
A Szent Imre Katolikus Gimnázium adott 
otthont az idei versengésnek ahol a következő 
tanulók értek el 2.. helyezést: Boldi Petra, Tóth 
Gabriella, Barati Péter (bibliai ismeretek), Fe-
hér Eszter (rajz), Márton Viktor (fizika), Jeney 
Koppány (kémia), Illés Roland (történelem), 
Gégény Flóra (matematika), Szlávik Dániel 
(kémia), Magyar Fanni (rajz)

2015. Nyolcosztályos gimnáziumok tanul-
mányi versenyének III.helyezettjei   
A Szent Imre Katolikus Gimnázium adott 
otthont az idei versengésnek ahol a követ-
kező tanulók értek el 3. helyezést: Ilku Réka 
(szövegértés), Zsila Barbara (biológia), Orosz 
Napsugár (német), Kiss Dóra (helyesírás), Be-
nicsák Patrícia (rajz), Pataki Mátyás (angol), 
Magyar Fanni (szövegértés), Barkó Csaba 
(természetismeret), Szilágyi Renáta(fizika)

Az Arany Alapítvány tanulmányi ösztöndíjasai
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Végzős diákjaink eredményeinek elismerése
A végzős tanulók több éves teljesítményét, eredményeit a ballagáson rangos díjakkal, címek-
kel, oklevelekkel és könyvjutalmakkal ismerjük el. 

A tanévben jutalmazott végzős tanulóink:

A 9/13. osztály 28 tanulójából 26-nak van komplex középfokú nyelvvizsgája angol nyelvből. 
Mindenki rendelkezik angol nyelvből előrehozott érettségivel. Az előző években részt vettek 
az országos angol nyelvű diák dráma fesztiválon, ahol 3. helyen végeztek.

Nyertes Comenius Iskolai Együttműködés Pályázat keretében 22 tanuló volt Mallorcán, Dá-
niában és Németországban.

Könyvjutalomban részesültek:
Balogh Szonja: Jeles tanulmányi eredményéért és kiemelkedő közösségi munkájáért. A di-
ákönkormányzat elnöke volt 4 éven át. 2014-ig a röplabdacsapat tagja, kétszeres országos 
bajnok.

Bucsák Regina: Jó tanulmányi eredményéért és kiemelkedő közösségi munkájáért. 

Chrenkó Noémi: Kitűnő tanulmányi eredményéért. 

Czifra Gitta: 9 éven át jeles tanulmányi eredményéért. 

Hadobás Dániel: Kitűnő tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért. Az iskolai zene-
kar tagja. Középfokú angol mellett, német nyelvvizsgája van.
Huzsvári Patrik: Közösségi munkájáért. 

Jónás Dalma: Kitűnő tanulmányi eredményéért. 

Kozák Dávid: Kitűnő tanulmányi eredményéért, úszásban elért kiemelkedő eredményeiért 
(diákolimpia). Felsőfokú nyelvvizsgája van angol nyelvből, 2010-ben megkapta a várostól a 
Jó tanuló, jó sportoló címet

Nagy Martin: Kitűnő tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért. Az iskolai zenekar 
tagja. Felsőfokú nyelvvizsgája van angolból.

Terdik Boglárka: 9 éven át nyújtott kitűnő tanulmányi eredményéért. Felsőfokú angol, kö-
zépfokú német nyelvvizsgája van.

Tóth Bettina: Kitűnő tanulmányi eredményéért. 9 évig volt az iskolai röplabdacsapat tagja, 
kétszeres magyar bajnok.

Tóth Enikő: 9 éven át nyújtott kitűnő tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért. 



12

Enikő már felvételt nyert Dániai egyetemre. Középfokú angol nyelvvizsga mellett felsőfokú 
szóbelije is van.

Vass Alexandra: Jeles tanulmányi eredményéért.

Verbényi Dániel: Jeles tanulmányi eredményéért.

8/12. osztály minden tanulója előrehozott érettségit tett angol nyelvből
Bajkó Kinga: kiemelkedő közösségi munkájáért, jeles tanulmányi eredményéért, Orszá-
gos Diákolimpián elért dobogós helyezéséért, angolból középfokú nyelvvizsgája van.

Berecz László: jeles tanulmányi eredményéért, atlétika és úszás sportágakban nyújtott telje-
sítményéért.

Darkó Balázs: a kézilabda sportágban 8 éven át nyújtott szerepléséért, a diákolimpián elért 
országos 8., 7., 4. helyezésért.

Darkó Márton: kitűnő tanulmányi eredményéért, középfokú nyelvvizsgája van angol nyelv-
ből.

Horváth Ernő: jeles tanulmányi eredményéért, a Diákönkormányzatban végzett kiemelke-
dő munkájáért, fizika és biológia versenyeken, valamint a kézilabdában 8 éven át elért számos 
kiváló eredményéért, köztük az országos 4. helyért, középfokú angol nyelvvizsgája is van.

Kalenda Mihály: kitűnő tanulmányi eredményéért, diákolimpián és  sportversenyeken, nyol-
cosztályos tanulmányi versenyeken való aktív részvételéért, honvédelmi versenyen elért 3. 
helyezéséért, angol középfokú nyelvvizsgát szerzett.

Kende Richárd: Jeles tanulmányi eredményéért, 6 éven át lövészetben elért sikereiért,  or-
szágos bajnokság I. hely, STEYR kupa I.hely, Diákolimpia Szabadpisztoly III. hely,angolból 
nyelvvizsgája van

Koncz Karolina: Jeles tanulmányi eredményéért. 4 évig atletizált, 8 osztályos versenyeken és 
diákolimpiákon számos alkalommal ért el dobogós helyezést , angolból felsőfokú nyelvvizs-
gája van.

Kovács Gréta: jeles tanulmányi eredmény, közösségi munkájáért.

Mező Zsanett: kitűnő tanulmányi eredményéért, előrehozott érettségi közép- és emelt szin-
ten angolból és informatika tantárgyból. Középfokú és felsőfokú nyelvvizsgája van angolból.

Oláh Fanni: Jeles tanulmányi eredményéért. Középfokú nyelvvizsgája van angolból.

Regős Regina: jeles tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért. 7 évig úszott, diáko-
limpiát nyert, középfokú nyelvvizsgája van angolból.



13

Szentléleki Nikolett: kitűnő tanulmányi eredményéért, előrehozott érettségi emelt szinten 
angolból, középszintű érettségije van japánból, továbbá nyelvvizsgája van angolból (felsőfo-
kú), középfokú komplex japánból.

Szilágyi Anita: kitűnő tanulmányi eredményéért, sportteljesítményéért. Országos röplabda 
diákolimpián 1. hely, 2014: a legjobb játékos különdíj, országos strandröplabda diákolimpia 
I. hely Angol középfokú nyelvvizsga, angol felsőfokú nyelvvizsgája van.

Szmolár Alexandra Bettina: Gimnáziumi évek alatt elért kitűnő tanulmányi eredményéért, 
Országos diákolimpián 2013 után idén újra I. helyen végzett a röplabdacsapattal, 8 osztályos 
tanulmányi versenyen biológiából I. hely, 8osztályos sportversenyen többször is dobogós he-
lyezést ért el.  Angolból középfokú nyelvvizsgával rendelkezik.

Tóth Kristóf: jeles tanulmányi eredményéért. Középfokú nyelvvizsgája van angolból.

Tömöri Sándor Bence: kitűnő tanulmányi eredményéért, középfokú nyelvvizsgája van an-
golból, előrehozott érettségije német nyelvből.

Váradi Ákos:jeles tanulmányi eredmény

Varga Fruzsina Réka: Kitűnő tanulmányi eredményéért, fizika és matematika tantárgyi ver-
senyeken elért kimagasló eredményeiért. Sziporka Országos Matematikaversenyen 1. helyen 
végzett. Felsőfokú nyelvvizsgája van angolból.

Zsila Barbara: 12 éven át kitűnő tanulmányi eredményéért. Matematika, történelem, kémia, 
biológia versenyeken minden évben dobogós helyen végzett a nyolcosztályos gimnáziumok 
tanulmányi versenyén.  Curie Kémia Emlékversenyen területi fordulóban 2. helyen végzett.

4/12. osztályból könyvjutalomban részesültek:
Kopócs Enikő: 4 évig kitűnő tanulmányi eredményeiért, példamutató magatartásáért. Sza-
valóversenyen különdíjban részesült. Angol nyelvből nyelvvizsgája van.

Cserpák Nikoletta: 4 éven át jeles, illetve kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató 
magatartásáért.

Jobbágy Roland: Kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért. Kézilabda 
országos korosztályos bajnokságon 1. és 3. helyen végzett, diákolimpián 4. lett a csapattal. 
Angolból középfokú nyelvvizsgája van. 

Bagdi Enikő: Jeles tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért.

Balogh Ákos: Kimagasló sportteljesítményéért. Korosztályos országos bajnokság 1. és 3. he-
lyen végzett, diákolimpián 4. lett csapatával.
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Ruzsinszki Benjamin: Kimagasló sportteljesítményéért. Korosztályos országos bajnokság 1. 
és 3. helyen végzett, diákolimpián 4. lett csapatával.

Varga Péter: Kimagasló sportteljesítményéért. Korosztályos országos bajnokság 2. végzett 
csapatával.

Iskolánkban hagyomány, hogy a legkiemelkedőbb tanulókat címmel jutalmazzuk.

Az idegen nyelvi munkaközösség által elindított 
„Az iskola kiváló nyelvtanulója” címet kapta Orosz 
Napsugár Panna 9/13. osztályos tanuló. 
Napsugár 9 éven át kitűnő bizonyítványt vehetett 
át év végén, és számos angol és német nyelvi ver-
senyen ért el dobogós helyezést: versmondásban, 
országismereti versenyen, prezentációs versenyen, 
nyolcosztályos gimnáziumok tanulmányi versenyén. 
Angolból és német nyelvből is megszerezte a felső-
fokú  nyelvvizsgát. 86%os angol és 93%-os német 
emelt szintű érettségije van.

Az Iskolai Diáksport Egyesület Jó tanuló-jó spor-
toló címét ebben a tanévben 3 végzős diák is kiér-
demelte. Jó tanuló – Jó sportoló címet kapott:
Nagy Kornélia Kitti: aki 13 éve iskolánk jeles tanu-
lója és kiváló sportolója. Az iskolai úszó és aerobik 
csapat országos sikerei után váltott az ökölvívásra. 
Jelenleg a magyar válogatott tagja és már többször 
képviselte hazánkat nemzetközi versenyeken. Or-
szágos bajnok, a 2014-es Felnőtt Női Európa Baj-
nokságon 5. helyen végzett, részt vett a Dél-Koreai 
Világbajnokságon 

Palkó Bianka, aki 13 éven keresztül minden év-
ben kitűnő tanuló volt, felsőfokú nyelvvizsgája is 
van; Nyolcosztályos Gimnáziumok tanulmányi 
versenyén földrajzból, angolból és sportversenyen 
atlétikából állhatott 6 alkalommal a dobogón. 9 év 
alatt 40 érmet szerzett a röplabdacsapattal, kétsze-
res magyar bajnok. 2013-ban a megyei sportgálán 
elismerésben részesült. 
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Szurovcsják Ádám, aki 13 éve minden évben ki-
tűnő tanulmányi eredményt ért el. Informatika és 
matematika tantárgyból versenyzett eredménye-
sen, weblapszerkesztésben megyei 3. hely, orszá-
gos egyenletmegoldó versenyen 3. helyen végzett. 
10 éven keresztül versenyszerűen úszott. Orszá-
gos Diákolimpián kétszer nyert csapatban, 2015-
ben egyéniben állhatott a dobogóra, nemzetközi 
úszóversenyen Németországban 1. helyen végzett. 
2012-ben elnyerte a város Jó tanuló- Jó sportoló cí-
met. Az iskolai zenekarban gitározik

Szondy György címzetes igazgató úr, az Arany Ala-
pítvány Kuratóriumának elnöke adta át az alapít-
vány kitüntetését, az Iskola Kiváló Tanulója címet, 
amelyet ebben a tanévben 2 diák érdemelt ki:
A 9/13. osztályból Mokos Réka, aki 13 éven át ért 
el kitűnő tanulmányi eredményt, angolból és fran-
ciából középfokú nyelvvizsgája van. 9 évig volt az 
iskolai röplabdacsapat tagja, amelyikkel kétszeres 
magyar bajnok. 2011-ben Jó tanuló – Jó sportoló 
elismerésben részesült eredményei alapján. Réka 
iskolatörténelmet írt azzal, hogy bejutott az Orszá-
gos Középiskolai Tanulmányi Versenyen döntőjébe 
francia nyelvből.

A 8/12. osztályból a címet kapja: Gyebróczki 
Máté, aki az osztályban eltöltött 8 év alatt mindig 
jeles, vagy kitűnő tanulmányi eredményt ért el. Na-
gyon sok iskolai fellépés, versenyeredmény kötődik 
a nevéhez. Legtöbb eredménye úszás sportághoz 
köthető. Minden évben felállhatott a dobogóra di-
ákolimpiai döntőn. Pontszerző és dobogós helyen 
végzett Lengyelországban, Romániában, Szlováki-
ában, Németországban. 2009 óta rajta van az or-
szágos ranglistán. Méltón képviselte iskolánkat, és 
dobogós helyen végzett honvédelmi, katasztrófavé-
delmi, atlétikai versenyeken is. 2012-ben elnyerte a 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jó Tanuló – Jó sportoló díját. 2015-ben a kéttusa diákolim-
pia döntőben egyéniben 1. helyen végzett. Az iskolai zenekar többi tagjával együtt várja a 
május 9-ei Like tehetségkutató verseny döntőjét.  
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Az Arany Emlékplakettet minden évben olyan diák kapja, aki az iskola hírnevét méltán 
öregbíti. A nevelőtestület döntése alapján ebben a tanévben az Arany Emlékplakettet 2 ta-
nuló kapta:

A 9/13. osztályból
Berecz Judit, aki 13 éven át kitűnő ta-
nulmányi eredményt ért el, aktívan részt 
vállalt az iskola életében, közösségi mun-
kájában, eredményesen szerepelt tanul-
mányi és sportversenyeken. 2006-tól a 
Diákönkormányzat tagja. 2014-ig az is-
kolai röplabdacsapattal kétszeres magyar 
bajnok. 2012-ben Nyíregyháza Város Jó 
tanuló- Jó sportoló elismerésben része-
sült. Nyolcosztályos Tanulmányi Verse-
nyeken történelem tantárgyból 3-szor 

lett 2. helyezett és 4-szer állt a dobogó legfelső fokán. Országos és Határon túli Középiskolai 
Rákóczi versenyen 3. helyen végzett. 

A 8/12. osztályból
Gégény Flóra Enikő, aki 8 éven át ki-
tűnő tanulmányi eredményt ért el és 
számos területen megmutatta kimagas-
ló képességeit, tudását. Dobogós helyen 
végzett versmondásból, megyei kémia-
versenyeken, Jedlik Ányos fizikaverse-
nyen, angol nyelvű szavaló és szónok-
versenyen. Amikor a matematika mellett 
döntött, sorra hozta az eredményeket: 
Zrínyi Ilona 12., Gordiusz 9. Ambrózy 
Géza 3. Bereznay 2. Sziporka matema-
tikaversenyen országos 2. helyen végzett. 

Emellett életének fontos része a sport. Többször állhatott a dobogóra súlylökésben, valamint 
az iskolai röplabdacsapattal országos diákolimpiai 6. helyen, az amatőr kategóriában pedig 
kétszer is 1. helyen végeztek. 



17

Elmúlt 9 évem
Egy osztályfőnök gondolatai

Ülök az íróasztalomnál. Előttem 28 kis könyvecske tornyosul. 28 bizonyítvány, amit most 
utoljára veszek a kezembe 28 okirat, mely számomra nem hivatalos papír, hanem egy-egy 
sorskönyv. Kilencedik alkalom, hogy a kezembe veszem, hogy a tanév lezárásaként beírjam 
az osztályzatokat. Most valahogy nehezebben megy, mint korábban. Minden füzetecske a 
múltat idézi számomra, a múltat, amit ezzel az aláírásommal végleg lezárok. A szépet, a jót, 
a nehézségeket, a küzdelmet. Minden névről eszembe jut száz és száz emlék, ami könnyet 
csal a szemembe, mert tudom, hogy nem gyarapszik tovább az emléktár. Vége, befejeződött. 
Kilenc év! Gondolkodom: mit jelent ez? A történelemben csak egy pillanat, az én életemben 
egy gyönyörű korszak. Amikor kilenc évvel ezelőtt osztályfőnöke lettem ennek a csoportnak, 
szándékosan nem közösséget mondok, hisz akkor még csak egy egyénekből álló osztályt kap-
tam, amiből az évek igazi közösséget, mondhatjuk családot kovácsoltak. Ennek a családnak 
én lehettem a pótanyukája, amiért nagyon hálás vagyok a sorsnak.

Visszagondolok az első kirándulásunkra. Tíz évesek voltak, nem ismertük egymást, úgy vág-
tunk neki a tiszabecsi útnak (akkor még szeptember első hetében voltak a kirándulások). 
Kollégáim merész ötletnek tartották, hogy elsőre több napos, „ottalvós”  kirándulásra viszem 
őket. Utólag bevallom, én is tartottam tőle egy kicsit, de megérte. A két nap alatt megkez-
dődött az összekovácsolódás, ami szerintem alapja lett a mostani igazi közösségnek. Ettől 
a pillanattól kezdve éreztettem velük, hogy bízom bennük, nem félek a kihívásoktól. Így 
jutottunk egyre messzebb, bátran mertem menni velük bárhová,mindig büszke lehettem a vi-
selkedésükre. Bejártuk az országot, de eljutottunk oda, ami minden gyermek vágya, a párizsi 
Disneyland mesebirodalmába is. Ahogy teltek az évek és szélesedett a látókörük, szükséges-
nek tartottam, hogy a kirándulásnak olyan helyszínt válasszak, ami sokkolja őket, de minden 
fiatalnak látnia kell. Elmentünk Auschwitzba, a borzalmak földjére. Bizton állíthatom nagy 
hatással volt rájuk, ők  megértették, átérezték, mit jelentett a holokauszt! Ez a látvány is kel-
lett a felnőtté válásukhoz. Mert bizony felnőttek lettek.

Nem csak a kirándulások villannak fel egy-egy bizonyítvány kézbe vételekor, hanem a sok 
küzdelmes, nehéz hétköznap is. Eszembe jut, mikor az első figyelmeztetést, elégtelent adtam, 
s nekem talán jobban fájt, mint annak, akinek beírtam, a sok-sok dicséret, ami a kollégáktól 
felém irányult. Az „anyai büszkeség”, amikor azt hallottam, „A te osztályodba öröm bemen-
ni”! Na persze az anyák sorsa az is, amikor csemetéik miatt néha pirulniuk is kell. De ettől 
család a család!

Nyolc évre terveztünk, az is egy örökkévalóságnak tűnt, de a sors és az iskola vezetőségének 
jóvoltából a nyolc évből kilenc lett. Volt egy nulladik év, ami alatt intenzív angol tanulás folyt. 
Voltak ellenzői is a plusz egy évnek, de az eredmények mindenkit meggyőztek, 4,8 átlagú 
előrehozott  angol érettségi vizsga, középfokú, felsőfokú nyelvvizsgák 2fő kivételével, Comé-
nius csereprogramokba való bekapcsolódás és versenysikerek. Teljesítményük országosan is 
elismerendő, kevés osztály indul ilyen alappal a nagybetűs ÉLET-be. 

Együtt éltük meg az osztályban kialakult első szerelmeket, az első cigaretta kipróbálást, az 
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első alkohollal való találkozást. Örömükben együtt örültünk, a problémákat együtt oldottuk 
meg. Szövetségesek voltunk jóban, rosszban. Büszke vagyok rá, hogy gondjával, bajával volt 
mikor hozzám fordult egy-egy gyerek, nem a családjához. Őszinték voltak hozzám, nem 
voltak tabu témák. Tudták, hogy bármikor jöhetnek, meghallgatom őket és megpróbálok 
segíteni.

Nehéz volt, szép volt, jó volt! Olyanok voltak ők nekem, mint az első szerelem! Az első és 
az igazi! Biztosan lesz majd új osztályom, de nekem ők mindig a szívem közepében kapnak 
helyet. Az első és felejthetetlen pótcsaládom. 

Aláírom az utolsó bizonyítványt, s úgy érzem magam, mint az az édesanya, akinek férjhez 
megy, megnősül a gyermeke és ezzel kirepül a családi fészekből. Az eszemmel tudom, hogy 
ez az élet rendje, de a szívem sajog. Önkéntelenül jönnek elő (a talán önző) kérdések: „Mi 
lesz velem ezek után? Nem fognak jönni szünetekben, hogy írjak kilépőt, hol lesz órájuk, 
el tudnám e intézni, hogy ne írjanak a következő órán…stb. Ha belépek a terembe, üresen 
fog tátongani, kihez szólhatok? Meddig fogom még a MI termünkként emlegetni a 208-as 
tantermet? Kikről fogok büszkén beszélni az értekezleteken?” Nincs tapasztalatom, hogy kell 
ezt az érzést feldolgozni… Az idő megoldja, mint oly sok mindent – gondolom.
 Végezetül előveszem az ötödik osztályban készített osztályképet és mellé teszem a mostanit. 
A félénk kislányokból gyönyörű nők lettek, a huncut mosolyú kisfiúkból igazi férfiak. Véget 
kell, hogy vessek a nosztalgiázásnak, mert utoljára eléjük kell állnom, ki kell osztanom a bi-
zonyítványokat és búcsút kell venni tőlük (talán örökre).

P.S.:
Amikor visszaolvastam papírra vetett gondolataimat a kisördög megszólalt a fejemben: „An-
dika! Te tényleg ilyen szépnek láttad az elmúlt kilenc évet? Arra nem emlékszel, amikor sírva 
mentél a főnökeidhez, hogy vegyék el tőled az osztályt, mert ez már tényleg sok?” Nem! 
Ilyenre nem emlékszem! Szívvel nézem a „gyerekeimet”, nem szemmel. Csak a szépre emlé-
kezem s viszem magammal. A rossz már réges-rég a megsemmisítőbe került s örökre eltűnt! 
Talán meg se történt! És abban reménykedem, hogy ők is hálás szívvel fognak gondolni a 
pótanyjukra.

Domokos Andrea
a 9/13. osztály osztályfőnök
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A tanév eseményei képekben
Pályaválasztási kiállítás, nyílt nap

Idén is megrendezésre került a BUSZACSÁBAN a pályaválasztási kiállítás, ahol megmu-
tatta magát gimnáziumunk a megye nyolcadikosai számára.Érdekességek, diákprogramok 
várták a kilátogatókat október 16-17-e között.

Verébavató
 
Az idei tanévben is megtörtént a négyosztályos gimnázium kezdő osztályának (4/9.) és a 
nyolcosztályos tagozat kilencedikeseinek (8/9.) felavatása. Az esemény 2014. október 15-én 
a hatodik-hetedik tanórákban került megrendezésre. A körfolyosók korlátaihoz gyűlt az is-
kola apraja nagyja, hogy tapsoljon, szurkoljon a „Verebeknek” az osztályprodukcióknak és az 
ügyességi feladatok résztvevőine 
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Szalagavató
A szalagavató hagyomány, élmény és emlék valamint mindenképpen fontos pillanatok egyi-
ke a gimnáziumi éveink során.
Ebben a tanévben 2014. október 18-án került sor a szalagavatós műsor megrendezése isko-
lánkban. Három végzős osztály készült izgatottan a nagy napra. A műsor során a vendégek 
láthattak hat táncot,melyből három bécsi keringő volt, három modern stílusú tánc, valamint 
a három osztály osztályonként együtt is dalokkal készültek, melyeket családjaiknak, baráta-
inknak, tanárainknak és diáktársainknak mutattunk be. A végzős osztályokon kívül koncer-
tet adott az iskolánk tanulóiból álló Rock Band is. Hosszú felkészüléssel járt, de szerintem 
mindannyian kijelenthetjük, hogy megérte a fáradalmakat és a szabadidőnket rászánni a 
próbák sokaságára. Szeptemberben kezdtük el a készülődést és heti két-három alkalommal 
gyűltünk össze betanulni a koreográfiát.
Ez idő alatt még inkább azt éreztem, hogy közelebb hozta az osztályt az esemény. Mindenki 
komolyan vette a dolgát és többé- kevésbé fegyelmezetten és odafigyelve követtük a tánc-
tanár utasításait. Sok mindent tanultunk és a végén még mi is meglepődtünk azon, hogy 
mennyit fejlődtünk a kezdetekhez képest. 
 
A csütörtöki főpróba előtt volt legizgatottabb a társaság, hiszen akkor mutattuk be először 
a tanult lépéseket. Az ezt követő pénteki napon az iskola diákjai számára adtuk elő műso-
runkat, így a szombati napon már kicsit rutinosnak éreztük magunkat, hiszen előtte már 
többször is elő tudtuk adni. 
 
A szalagavató napján mindenki nagyon jól érezte magát. Boldogsággal töltött el minket, 
hogy egy osztályként együtt lépünk fel a közönség előtt. 
 
A vacsorán nagyon jó volt a hangulat, ahol együtt ünnepeltünk tanárainkkal és évfolyam-
tárainkkal, majd ezután a végzős diákok nagy része egy szórakozó helyen folytatta a bulit.  
Megható eseménynek éreztük, hiszen ez a nap is eljött, ezen is túl vagyunk már. Büszkén 
viseljük az iskolánk nevének rövidítésével ellátott, szívűnk felé tűzött szalagot.
Szilágyi Anita
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Ünnepség, Október 23.

A jól végzett munka öröme a Fáy Alapítvány foglalkzásain.

Az Alapítványi Karácsony meghitt
pillanatai



24

Betlehemes játék Karácsonyi dallamok

Farsangi mulatság
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Aranyhét az Aranyban
 
Ebben a tanévben is megrendezésre került a már hagyománnyá vált Arany-hét, ami egyre 
színesebb programokat tartogat az itt tanuló diákok és tanárok számára.

Az idei Arany-hétről is szép emlékeink maradtak. Újításként vezették be, hogy nem diá-
kigazgatót, hanem királyt és vele együtt királyságot választottunk. A királyságok és a DÖK 
tagjai gondoskodtak arról, hogy minél inkább élvezzük ezt a hetet.

Március 2-án minden osztályból két diák ünneplő ruhában, virággal a kezében tisztelgett 
iskolánk névadójának, Arany Jánosnak a domborműve előtt. Az osztályok megtervezték saját 
címerüket, amiket a termek ajtaján láthattunk.

Kedd volt a „beöltözős nap”. Az osztályok témát húztak, ez határozta meg, ki milyen jelmezt 
öltsön magára. Aki jelmezbe bújt, az „kibújhatott” a felelet vagy a dolgozatírás alól. Az iskola 
„megtelt” orvosokkal, ovisokkal, sportolókkal, cowboyokkal, mesefigurákkal és hírességekkel. 
A tanórák közti szünetekben minden osztály részt vett a karaokén, és meghallgathattuk az 
osztályhimnuszokat is. 

Szerdán az iskola röplabdacsapata mérkőzött meg más iskolák csapataival. A csütörtök is 
sportos nap volt: kosármeccseken szurkolhattunk. Először a tanulók játszottak egymással, 
majd tanáraikkal mérték össze tudásukat. A diákönkormányzat teaházat szervezett, ahová 
finomabbnál finomabb sütiket vittünk.

Pénteken megkezdődött a várva várt diáknap, amikor a megválasztott király, Hadobás Dániel 
hivatalosan átvette a hatalmat. Vetélkedőkön vehettünk részt, ki-ki megtalálhatta a számára 
legizgalmasabb programot. Mi a tortakészítő versenyen indultunk, ahol gyönyörű, kreatívan 
díszített torták születtek. Újdonságnak számított a szörpivó verseny, ahol természetesen sen-
ki sem maradt szomjas. Voltak, akik zenei, műveltségi, filmekről szóló vetélkedőn mutatták 
meg, mit tudnak. Mindenki élvezte a tanárok és a diákok közötti „összecsapást” is. A karaoke 
verseny döntője is pénteken zajlott, majd a „legek” kiosztására sor került.

 A programok után az iskola kiürült, véget értek az élményekkel teli napok. Színes hetet 
zártunk, amire minden diák boldogan emlékezik vissza. 
      

Vatai Evelin, Maczkó Gréta
9. évfolyamos tanulók
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Koroszúzás, Arany János születésének évfodrulója.

A „király” megkoronázása

A közkedvelt „kosárlabda” Gyakorlás a Szpari focistáival
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Gyöngyfűzés
A közkedvelt karaokee

A tanár-diák vetélkedő mókás pillanatai

Az iskolai zenekaunk koncertje

A fafaragás művészete

A tortakészítők remekműve

Osztály címerek
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Emlékezés az 1848-as forradalom hőseire.

A Természettudományos Hetek látványos kísérletei.
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A ballagási ünnepség.



30

Társadalomtudományi helyzetkép 2014/2015
A társadalomtudományok népszerűségének oka egyrészt a könnyen tanulhatóság, másrészt, 
hogy pontszerző tantárgynak számítanak a felsőoktatásban.

A magyar, történelem, társadalomismeret, etika, művészettörténet tantárgyak hozzájárulnak 
az általános műveltséghez, a sokoldalú személyiségfejlesztéshez.

A magyart és történelmet tanítók szervezik az iskolai ünnepségeket, iskolarádiós megem-
lékezéseket, segítenek a különféle kiadványok stilizálásában, az adminisztrációs tevékenysé-
gekben.

Fontos területe az anyanyelvi nevelésnek a szövegértési kompetencia fejlesztése. Ennek mé-
résére szolgál az évenkénti kompetenciamérés a páros évfolyamokon, illetve az érettségi szö-
vegértési feladatlapja.

Az országos kompetenciamérés tanúsága szerint iskolánk tanulói évről évre jó teljesítményt 
nyújtanak az országos átlagot jóval meghaladva.

Örömmel vesszük a virtuális világ népszerűsödését, szívesen építjük be mindennapi mun-
kánkba az interaktív táblák által nyújtott lehetőségeket, nem elfelejtve, hogy az anyanyelv 
ápolása a hazához való kötődés erősítése továbbra is kiemelt feladatunk.

Minden évben nagy hangsúlyt fektetünk a tehetségek gondozására, ennek sikereiről számol-
nak be volt tanítványaink, a szülők és a felsőoktatási intézmények visszajelzései.

Versenyeredmények:
Ciripelő szavalóverseny (városi)  
Gócza Petra  8/6 III. helyezés
Felkészítő tanára: Makláriné Kladiva Gabriella

Könyvfaló verseny (városi)  
Benicsák Patrícia 8/7 I. helyezés

Móricz verseny (városi) 
Gulácsi Dóra, Hadobás Hedvig, Kovács Réka 8/8, IV. helyezés
Felkészítő tanár: Baráthné Juhász Judit, Cserlakiné Hagymássy Krisztina

Történelem verseny: Luxemburgi Zsigmond és kora (országos) 
Rádai Zoltán 8/10, X. helyezés
Felkészítő tanár: Lamosné Szabados Enikő

Esszépályázat (országos)   
Varga Dóra 8/11, II. helyezés
Felkészítő tanár: Cserlakiné Hagymássy Krisztina
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A Kommunista Diktatúra Áldozatainak Emléknapja…(városi) 
Trizner Laura 8/10, I. hely
Felkészítő tanár: dr. Tomcsikné Császári Viktória, Lamosné Szabados Enikő

Ismerd meg Nyíregyházát! (városi) 
Trizner Laura 8/10, I. helyezés
Felkészítő tanár: Lamosné Szabados Enikő

Farsangi rögtönzések (regionális) 
Színtézis csoport, III. helyezés
Felkészítő tanár: dr. Tomcsikné Császári Viktória

Beugrócska (városi)    
Színtézis csopor különdíj
Felkészítő tanár: dr. Tomcsikné Császári Viktória

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny (megyei) 
Kiss Dóra 8/6, VIII. helyezés
Felkészítő tanár: Makláriné Kladiva Gabriella

Arany János vers- és prózamondó verseny (iskolai) 
Gócza Petra 8/6, I. helyezés
Felkészítő tanár: Makláriné Kladiva Gabriella

Arany János vers- és prózamondó verseny (iskolai) 
Bata Panna 8/6, III. helyezés
Felkészítő tanár: Makláriné Kladiva Gabriella

Országos történelemverseny (országos)  
Illés Roland 8/10, XIX. helyezés
Felkészítő tanára: Lamosné Szabados Enikő

Savaria történelemverseny (megyei) 
Rádai Zoltán 8/10, VII. helyezés
Felkészítő tanára: Lamosné Szabados Enikő

Simonyi helyesírási verseny (megyei)  
Vass Vanda 8/5, V. helyezés
Felkészítő tanára: Lamosné Szabados Enikő
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Jelige:  Fügebokor

A novella
„Úgy érzem magam, mint a fügebokor az ablak alatt. Édesanyám szokása volt, minden féle-fajta 
növényt az ablak alá telepíteni. Nem is értettem, miért pont oda? A vasárnapi ebéd idején például, 
amikor is Marci, a három hónapos macskánk, akit még a szomszéd talált az árokparton, megindult 
a párkányon, borítva magával a forró lábast is. A növény már vagy ezer meg egy helyen meg volt 
égetve, le volt taposva, meg volt tépázva. Azonban a kis fügebokor a mai napig is ott áll a Kert utca 
43. szám alatti kis téglaépület ablaka alatt, pedig már rég nem laktunk ott. Nagy túlélő volt ám, 
nem lehetett őt csak úgy kitaposni. Ha arra járok, mindig benézek a zsörtölődő Morgovszky János 
bácsihoz, aki azért a rossz fizikai állapota ellenére mindig körbevezet a kerten, mely gyermekkorom 
meghatározó színtere volt a gyönyörű körtefával, amit még nagypapám ültetett a hatalmas kert le-
geslegvégébe. A család jó barátja volt a nyugalmazott hivatalnok, így miután elhatároztuk, elköltö-
zünk, örömmel vettük, hogy ismerőshöz kerül a ház, hiszen János bácsi éppen akkoriban keresett új 
otthont magának. Mikor meglátogatom, mindig felhozza a történetet, melyet még papa mesélt neki.
- Tudod, kicsi lány, nagypapád, a jó Misi barátom szokta volt mondani, nem hiába lett ez ideültet-
ve, hiszen még az Isten is úgy akarta, hogy az a körtefa pont a Kert utca 43. szám hátsó udvarának 
legvégében legyen. – kezdett bele a már jól ismert történetbe a mai alkalommal is. 
Megmondom őszintén, már olyan jól ismertem a történetet, hogy nem igazán figyeltem, melyik 
résznél is tart pontosan a sztori. Megálltam a hatalmas fa előtt és fejemet teljesen hátrahajtva 
próbáltam felnézni a legtetejére. A kis piros szalag még mindig ott volt. Az én kis piros szalagom, 
a búcsú ajándékom. Nem törődtem azzal, hogy talán 23 évesen nem kellene a körtefa tetejéig fel-
mászni, és azzal sem, mi lesz, ha a kissé korhadt, így a fagyok beköszöntével eléggé legyengült ágak 
már nem fogják megtartani a súlyomat és lezuhanok az avarba. Talán éppen az avar miatt nem 
féltem a fáramászástól, hiszen gondoltam, puhára fogok esni, ha mégis megtörténne a legrosszabb.
Az utolsó itt töltött napomon, amikor nagyapáék már éppen a végére hagyott komódot vitték ki a 
teherautóba, elindultam még egy utolsó sétára a ház körül. Végigmentem a kaputól induló, a bejárati 
ajtóig tartó kis ösvényen, gondosan ügyelve, hogy ne lépjek a repedésekre. Magam előtt megjelent 
kiskori énem, aki ugyan ilyen játékkal szórakoztatja magát, és nagyokat kacag, ha sikerül neki 
egy-egy rést átugrani. A bejárati ajtó mellett üldögélt a fehér, bár az idők során inkább sárgás szí-
nezetűvé vált lepedővel kibélelt kosárkában, Marci, aki nem igazán értette mi ez a nagy felhajtás. 
Ő nem költözött velünk. Nagyon sajnáltam, hiszen a pajkos, kicsit rosszcsont cica igazán a szí-
vemhez nőtt az alatt a pár hónap alatt is. Tudtam, János bácsi, aki nekem akkor még csak Morgó 
bácsi volt, vigyázni fog rá. Első találkozásuknál a foltos kiscica rögtön az idegen férfi ölébe ugrott, 
és hangos dorombolással jelezte, hogy nem áll szándékában a közeljövőben elfáradni onnan. Ekkor 
láttuk először, és ha az emlékezetem nem csal utoljára mosolyogni János bácsit. Akkor a cica és az 
egyedül élő idős férfi annyira összebarátkozott, hogy Marci kapott egy kézzel készített rongyegeret. 
Annyira megörült neki, hogy azonnal el is kezdte marcangolni. A kosárkája mellett egy piros kis 
rongydarab árválkodott. Valószínűleg egykor még a kis egér része volt, azonban Marci tényleg 
komolyan vette a macska-egér harcokat. Hát így került hozzám az a kis szalag, amely azóta is a 
nagy körtefa legtetején virít.
- Na, és hát innentől már tudod is a további történéseket. – ért a végére János bácsi, akinek úgy 
látszik nem tűnt fel, hogy kicsit elkalandoztam, ugyanúgy végig szavalta a körtefa még véletlenül 
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sem izgalmas történetét.
Kértem még pár percet, hogy körbenézhessek a kert többi részében is. János bácsi visszaballagott 
a házba, mondván az ő dereka már nem bírja ezt a sok ácsorgást. Leültem az ablak alá, pont a 
kis fügebokor mellé, és csak bámultam a semmibe. A sorozatos megpróbáltatások után valamelyest 
sikerült rendbe szednie magát a kis bokornak. A nap már igencsak a horizont széle felé rótta útját, 
mikor eszembe jutott, eredetileg miért is jöttem. A barna bőrhátizsákomat közelebb húzva magam-
hoz elkezdtem matatni benne. Egy 5 l-es virágföldes zacskót húztam végül elő belőle, amire anyu 
nagy fekete betűkkel felírta: AZ ELSŐ SZÍNPADI ELŐADÁSRA. Ugyanis este 7-től kezdődik a 
városi színházban a premier előadása első színdarabomnak, melynek címe: Egy kis fügebokor meg-
próbáltatásai. Kibontottam nagy nehezen, és kiöntöttem a benne lévő földet a kis túlélőre. A koraesti 
csöndet megtörve, odasúgtam a fügebokornak:
- Megcsináltuk… „
- Nem értem. – hangzott Pangloss tanár úr halk, zavarodott mondata, amikor befejeztem a házi 
dolgozatom felolvasását, majd rögtön hozzá is tette 120 decibel hangerővel: 
– Lucsánszki azonnal tegye el azt a gyújtót, ne kelljen még egyszer mondanom! 
Nos, Lucsánszkinak igenis még egyszer el kellett mondani, aminek mi az első padban nagyon nem 
örültünk, ugyanis tanár úr, aki igazából Kovács András volt, de a diákjaitól elvárta, hogy Pangloss 
tanár úrnak nevezzék, hiszen köztudottan rajongott Voltaire Candide című művének tanár karak-
tere iránt, hasonló hangerővel ismételte meg mondatát, csak hogy még jobban nyomatékosítsa azt. A 
csengő megszólalása után az amúgy is kaotikus órán még jobban elszabadult a pokol. Mint minden 
tinédzser, úgy mi is igen hangosan szeretünk zenét hallgatni, ordibálni. A fiúk elkezdték eltorla-
szolni a bejárati ajtót, de azt végképp nem értem, hogy miért kívülről. Fülemet dörzsölve mentem 
ki a tanári asztalhoz, ahol tanár úr egyre vörösödő fejjel figyelte a fiúk munkálkodását.
- Maga mit akar? – förmedt rám „barátságosan” az irodalom tanárom, mikor szó nélkül megálltam 
a tanári asztal mellett. Pozitívum, hogy ezt valamivel halkabban mondta, mint bármi mást az 
utóbbi két percben.
- Nem tetszett befejezni a dolgozatom értékelését. – feleltem egyszerűen. Hangom nyugodtságot 
árasztott, azonban egyik lábamról a másikra dőlve próbáltam leplezni izgatottságomat.
- Nos, őszinte leszek. Nem tetszik. Na, jó ne nézzen így rám! – folytatta hirtelen, amikor meglátta 
ijedt, és talán kissé hisztérikus arckifejezésemet. – Annyi az egész, hogy egy novellában nem lehet 
annyira bemutatni a történetet és a szereplőket. Márpedig magának  ez volt a feladata.
Felhúzott szemöldökkel bámultam tanár úrra. Ezt viszont ő szemlátomást nem vette észre, mivel 
lerakta elém a dolgozatot és nyugodtan elkezdet pakolászni.
- Hogy micsoda? - Nem hagyhattam szó nélkül, bár lehet egy fokkal hevesebben szólaltam meg, 
mint kellett volna. - Tanár úr az esetek nagy többségében egyetértek önnel, most azonban úgy vélem 
téved. – Próbáltam javítani az előző heves mondatomat.
- Nos, valóban most nem értünk egyet. – helyeselt tanár úr, ami még jobban kihozta belőlem a 
„megállás nélkül beszélek” énemet.
- Egy család, melynek három tagja van, plusz a cica, elköltözik a régi házukból. A kislány itt nőtt 
fel. Ez az élete, nekem ne mondja senki, hogy nem kötődik legalább egy helyhez az életében, ami 
gyermekkorára emlékezteti. El kell költözniük, ráadásul Marci, ha nem tetszett figyelni, akkor most 
mondom, hogy az a foltos kiscica volt, nem mehet velük, így tudattam, hogy panelba költöznek. A 
zsémbes János bácsi azonnal megszereti a macskát, így Marci életét máris teljes egészében tudjuk. 
Egy szereplő már meg is van, és még sorolhatnám tovább, de inkább csak a lányról szólnék még pár 
szót. Csodálatos író lehet, aki egy egyszerű fügebokor életéből darabot írt. Érti már tanár úr?
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Némán álltunk, az üres tanteremben, mely pár másodperccel ezelőtt még az én hangomtól visz-
szhangzott. Észre se vettem, hogy már senki más nem tartózkodik a helyiségben, de azt hiszem 
ezzel nem voltam egyedül, ugyanis tanár úr is értetlenül pislogott körbe élőlényt keresve. Talán a 
szobanövényünk, akit a fiúk Gyuszinak neveztek el tartozhatott volna ebbe a fogalomba egyedül. 
Szó nélkül lassan indultam el az ajtó felé, de félúton mégiscsak eleresztettem egy „Viszlát, tanár 
urat”, biztos, ami biztos. 
- A dolgozata. – közölte egyszerűen Pangloss, majd kivonult a teremből és rögtön befordult a tanári 
szobába.  
Visszasétáltam a karácsonyi terítővel lefedett asztalhoz és egy piros gyöngybetűkkel írt mondaton 
akadt meg a szemem, amit biztosan tudtam, hogy nem én írtam. A lap alján ennyi állt: Néha én 
is úgy érzem magam, mint az a bizonyos fügebokor… Igaza volt. Egy novella ugyanolyan kerek 
alkotás lehet, mint egy regény vagy színdarab.

A Kelet-Magyarország napilap és a Móricz Zsigmond Színház által kiírt novella író pályázat 
díjazott pályaművét Haraszti Kámea 10 évfolyamos tanuló készítette

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából kiírt pályázati felhívásra

A kommunizmus áldozataira emlekezünk pályázat
Pályázó neve: Trizner Laura
Pályázó iskolájának neve: Nyíregyházi Arany János Gimná-
zium, Általános Iskola és Kollégium
Pályázat címe: Tűrni kell az esőt, hogy lásd a szivárványt

Január közepe van. Szobám ablakán át figyelem a tájat. Hi-
deg, fagyos az idő. Talán épp olyan, mint 1944 telén, amikor 
a magyar hatóságok közreműködésével, több százezer ártatlan 
nőt és férfit vittek Szovjetunióba kényszermunkára, ahonnan 
nagy részük soha nem tért vissza.
A vékonyka, 18 éves Anna is köztük volt…
Ő most a szomszédomban lakik és a napokban ünnepelte 89. születésnapját. Semmit nem változott, 
amióta ismerem. Épp oly kedvesen fogadott tegnap, amint bekopogtattam hozzá néhány szelet sü-
teménnyel, mint tíz évvel ezelőtt, amikor a háza mellé költöztünk.
Örült nekem, lágyan megsimogatta vékony, kissé érdes kezével arcom, és betessékelt barátságos ott-
honába.
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Kértem, meséljen arról, hogyan élte túl a kommunizmus borzalmait, hiszen én középiskolás fiatal-
ként el sem tudom képzelni, milyen érzés megaláztatva, rabságban élni.
A süteményre pillantva, sóhajtva csak ennyit mondott:
- Mit nem adtam volna egy falat édességért a nélkülözés idején!
Anna néni kényelmesen hátradőlt foteljében, cicáját ölébe vette, és hangosan emlékezett. Szavaival 
visszavitt az időben, egy ismeretlen világba csöppentem. Az ő szemével láttam a szenvedést, a 
fájdalmat, a kínt. Meséje életre kelt…
A községben 1944. december 26-án kedden kihirdették; csomagoljak három napi élelmet, ruhát, 
másnap mennem kell kukoricát törni a határba. Nem kérdeztem, miért pont én. Húgom 14 éves 
volt, szüleim betegesek.
Szerdán emberek gyülekeztek a főtéren, akiknek velem együtt mennie kellett. Ott búcsúztam el 
édesanyámtól. Megpusziltam hidegtől kivörösödött arcát és csak annyit mondtam; nemsokára itt-
hon leszek. Ha sejtettem volna, hogy nem három napra, hanem hat évre megyek… Ha tudtam 
volna, hogy anyukámat ekkor látom utoljára, mást is mondok neki… Amint távolodtam tőle a 
tömegben, hátrapillantottam, ő még mindig ott állt és engem követett könnyes tekintetével. Soha 
többé nem láttam anyát. Két év múlva halt meg. Azt mondták, a bánat vitte el.
Marhavagonokban utaztunk 40 napon át. Nem tudtuk, hová visznek minket. Nagy ritkán kap-
tunk koszos vödörben ételt és vizet. Többen megfagytak, vagy éhen haltak az út alatt. Aki szökni 
próbált és elkapták, azt orosz katonák elrettentésként előttünk fejbe lőtték.
Napokat rostokoltunk állomásokon, ekkor fegyveres őrök vigyáztak minket. Kiszáradva, tetvesen, 
lefogyva érkeztünk a munkatáborba; Kagyijevkába, ahol azonnal levágták a hajunkat, fertőtlení-
tettek és meztelenül betereltek egy férfiakkal közös fürdőbe. Nagyon szégyelltem magam…
A barakkokban poloskáktól hemzsegő emeletes ágyakon aludtunk.
Pár hónap elteltével már mindegy volt, férfi, vagy nő mosdik -e mellettem. Örültem, ha a reggel-
től-estig tartó robotolás után lemoshatom a csípésektől szenvedő, fáradt, piszkos testem.
Amikor az idő engedte, szabad ég alatt pihentem. Éjjelente a csillagokat nézve álmodoztam. Elkép-
zeltem, hogy szép ruhában vagyok, finomakat eszem, táncolok, zenét hallgatok.
Aztán másnap jött a kegyetlen valóság.
A férfiak nehezebben bírták az éhséget, mint a nők. Nekik túl kevés volt a napi egy tál kukoricadara, 
vagy a káposztalevélből készült leves és az egy szelet szikkadt, fekete kenyér, melyet ugyanazon a 
kocsi platón hoztak, ahová a halottakat is fektették.
Igyekeztem alkalmazkodni a környezethez; minden ehetőt megettem, egy falatot sem hagytam a 
patkányoknak, melyek a barakkokban szaladgáltak éjjelente.
Negyedik éve voltam a lágerben, mikor kezdtem feladni. Irigyeltem az elhunytakat, hogy ők már 
nem szenvednek többé. Leveleket írtam, amiket otthon sosem kaptak meg.
Egy napon új rabok érkeztek. Feltűnt nekem egy magas, húszas éveinek elején járó fiatalember.
Bár csupán egy koszos, szakadt ruhás, vézna lány voltam, talán nagy kék szemeimmel tűnhettem ki 
a többiek közül. Ő is észrevett engem. Istvánnak hívták, legjobb barátok lettünk.
Esténként sokat beszélgettünk. Mielőtt tovább vitték őt egy másik táborba bányászként dolgozni, 
fából, kettő pici madárkát faragott. Egyiket nekem adta, melynek párja nála maradt.
Nehéz volt a búcsú. Nem tudtam, hogy láthatom -e őt még valaha.
Nemsokára hírt hoztak; egy közeli kőbányában robbanás történt. Imádkoztam, s reméltem, ő nem 
volt épp akkor ott… Egyedül a remény tartott életben.
A hatodik fogságban töltött év egy reggelén orosz tisztek 15 nevet olvastak fel. Köztük volt az 
enyém is. Azt mondták, hamarosan hazamehetünk. Csak akkor hittem el, amikor katonák kikísér-
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tek a vasútállomásra és azt mondták, senkinek nem beszélhetünk arról, ami itt történt, különben 
visszakerülünk ide.
Zsebemben kis madárkámat szorongatva értem haza 24 évesen. Ekkor szembesültem azzal, hogy 
Magyarországon családok ezrei váltak a kommunizmus áldozataivá, az emberek félelemben élnek, 
éheznek. Tőlem a fiatal éveim vették el, másoknak az életét.
1952 tavaszán egy napsütéses vasárnap templomba készülődtem. Szép, fehér ruhát vettem fel, ki-
fésültem hosszú, barna hajam. Nyitott ablakomon keresztül áradt be a virágok illata. Egy kis ma-
darat láttam pillanatra a szobámba repülni, majd amilyen gyorsan betévedt, oly hamar távozott.
Pár perc múlva kopogtattak, apám nyitott ajtót. Ismerős, érdes, simogató férfihangot hallottam. 
Földbe gyökerezett a lábam. István volt az, ő jött be a szobámba…
A szemembe nézett, átölelt és azt mondta: - Megtaláltalak végre.
Többé nem váltunk el egymástól. Összeházasodtunk és 50 évig volt mellettem jóban, rosszban. 
Túléltük a kommunizmus szörnyűségeit, mely után egy boldog élet következett.
A történet végén Anna néni előredőlt és megfogta a kezem. Beletette tenyerembe a fa madarakat. - 
Neked adom, vigyázz rájuk! – mondta.
Szobámban állva, könnybe lábadt szemmel nézem a fából készült szerelmes madarakat.
Fülembe csengnek Anna néni szavai:
- Sose felejtsd el, tűrni kell az esőt, hogy lásd a szivárványt, csodák vesznek körül minden pillanat-
ban, csak észre kell venned őket, még a legnehezebb időben is.

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Levéltára és a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti 
Egyesület által kiírt 

„ISMERED NYÍREGYHÁZÁT?” című pályázat
BLAHA LUJZA

Pályázat beküldője: Trizner Laura
Pályázó iskolája osztálya: Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola 8/10. osztály
Felkészítő tanár neve: Lamosné Szabados Enikő – történelemtanár, osztályfőnök

BLAHA LUJZA

Nyíregyháza-Sóstófürdőn, a Sóstói tó mellett egy árnyas, fákkal övezett sétány húzódik, melynek 
neve: Blaha Lujza sétány. E közterületen egy-egy nyári napon több százan sétálnak, futnak, né-
zelődnek, szerelmesek padokra leülve beszélgetnek. Délutánonként családok gyönyörködnek Sóstó-
fürdő szépségében, mely Nyíregyháza gyöngyszeme. 
Vajon tudja-e minden erre járó idős, vagy fiatal, hogy e gyönyörű sétány Blaha Lujza nevét viseli? 
Tudják-e a ma élő emberek, hogy ki volt ő, kinek egész életét a siker koronázta, kinek tehetsége előtt 
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nem csupán az ország népe hajtott fejet, hanem lábai előtt hevert a bécsi, a kassai, sőt a párizsi 
közönség is…

         Blaha Lujza édesapja Reindl Sándor volt, aki a császári hadsereg katonatisztjeként szolgálta 
hazáját. Sokan énekes, nótázó őrmesterként ismerték őt. Nyíregyházán állomásozott, amikor egy 
kirándulás alkalmával megismerte élete szerelmét, Ponti Lujza színésznőt, akivel azonnal egy-
másba szerettek. Bár a szülők ellenezték a házasságkötést, ők mégis egybekeltek. Reindl Sándor 
szabadságharcosként, a 1849-es fegyverletétel után Várai álnéven bujdosni kényszerült. Egy ván-
dorszínész társulat befogadta őt és feleségét, akikkel együtt járták a felvidéket. 

Rimaszombaton született 1850. szeptember 8-án Ludovika lányuk, aki már öt évesen a színpadon 
szerepelt. Lujzi kiváló énekhangja és színpadi tehetsége hamar megmutatkozott. Cukorbabának 
hívták, csodagyerekként kezelték őt, pedig ekkor élete még nélkülözésben telt, nagy szegénységben élt 
szüleivel. Kassán édesapja előadás közben meghalt. Ekkor Lujza még csak 6 és féléves volt. Gyá-
mapja, Kölesi Antal, a győri színház díszletfestője vette magához a kislányt, aki nagy szeretetben 
és odafigyeléssel nevelte őt.

Lujza 13 évesen 1863-ban Rimaszombaton szórakoztatta a közönséget, majd játszott a budai 
Német Színházban. Kedves, lágy hangja elvarázsolta a nézőket. 15 évesen a Szabadkai Színház 
szerződtetett színésznője lett. Itt Lujza megismerkedett Blaha Jánossal, a katonazenekar karmeste-
rével, aki felismerte benne a kivételes tehetséget és pártfogásába vette. Tanítani, menedzselni kezdte 
a fiatal lányt, akit 1865-ban feleségül is vett. A színésznő bár később még két alkalommal férjhez 
ment, hálája, szeretete jeléül élete végéig viselte a Blaha nevet.
1866-ban, 16 évesen Debrecenbe szerződött, ahol érzelmes játékával hamar a közönség szívébe 
lopta magát. Csodálatos, egyedi hangjával országos hírnévre tett szert. Kellemes személyisége szá-
mos csodálót vonzott magához. 
Bécsben is nagy elismeréssel beszéltek Blaha Lujzáról. Szerződést ajánlottak neki, melyet vissza-
utasított, hiszen ő magyar színésznő kívánt maradni. Míg a színpadon sikert sikerre halmozott, 
magánélete 19 évesen tragikus fordulatot vett; megözvegyült. 

1970-ben, alig 20 évesen a Nemzeti Színházhoz szerződött, otthagyta a debreceni és a nagyváradi 
színpadot és Budapestre költözött. Ekkor kezdődött Blaha Lujza karrierjének második korszaka. A 
színésznő üde színfoltja lett a színműveknek. 
Óriási sikert aratott a pesti közönségnél. Ünnepelt művésszé vált. Bármilyen szerepet kapott, vala-
mennyi műben tündökölt. Légies, színpatikus, angyali lénye beragyogta a színpadot. 
Egri vendégszereplésekor ismerte meg Soldos Sándor földbirtokost, aki 1875-ben feleségül vette 
Lujzát. E házasságkötést hatalmas érdeklődés övezte, mindenki kíváncsi volt az ünnepelt díva 
fényes budapesti esküvőjére.

A Népszínműhöz szerződött öt évre, ahol rengeteg szerepben mutathatta meg tehetségét. Ez időben 
a francia, osztrák, német operetteket játszották a színházak. 
Blaha az operetteket magyarul közvetítette a közönségének, felébresztette az emberekben a magyar-
ságtudatot, a magyar kultúra szeretetét. Lujza különleges hangjával elvarázsolta az embereket a 
drámákban, az operettekben, operákban és a színművekben. 
Ő lett a Nemzet Csalogánya. 



38

Esténként megtelt a színház nézőtere, ahol mindenki az ő magyar dalait, mondatait akarta halla-
ni. Blaha Lujza az általa játszott szerepekben kultúr-missziót teljesített.
Gyöngyösön ismerte meg harmadik szerelmét; Báró Splényi Ödönt, akihez 1881-ben feleségül ment.

1885-ben leszerződött a Várszínházhoz, majd visszatért a Népszínműhöz. 1886-ban Milán 
Szerb Király Natália-aranyéremmel tüntette ki. Külföldi turnéin lába előtt hevert a közönség. A 
rajongók itták különleges hangját, szavait. 
Blaha hazafiasságáról, jó szívéről is híres volt…

Egy bécsi vendégszereplése alatt, melyen jelen volt I. Ferenc József osztrák császár, magyar király is, 
előadás közben letérdelt és énekelve kért a királytól kegyelmet két huszárnak, akiket halálra ítéltek. 
Természetesen Blaha Lujzának még a király sem tudott nemet mondani, a színésznőnek köszönhe-
tően a huszárok megmenekültek, kegyelmet kaptak. 

I. Ferenc József koronás aranykereszttel tüntette ki az ünnepelt dívát.
Blaha 1901-ben a Nemzeti Színház örökös tagja lett. Ennek köszönhetően élete végéig állandó 
jövedelme volt.

Vendégszerepelt Kassán és Párizsban, majd egy balatonfüredi szereplése alkalmával magával ra-
gadta a Balaton szépsége, Füred tiszta és friss levegője. 
Blaha Lujza beleszeretett a Balaton hívogató kékségébe. Itt vásárolt magának és gyermekeinek 
– Sándornak és Sárikának – egy szép családi házat, ahol szabadidejében feltöltődött és kipihente 
fáradalmait. 
Ma emlékét Balatonfüreden a Blaha Lujza Hotel és a nevét viselő sétány őrzi. Az igényesen felújí-
tott Blaha Hotel volt 1893-1916-ig a színésznő nyaralója.

A színésznő 1914-től visszavonultan élt, utoljára még fellépett 1923-ban, ahol már nem énekelt. 
A nemzet csalogánya nem dalolt többé nyilvánosság előtt. Az egykor csengő, feledhetetlen hangját, 
többé senki nem hallotta. 
Blaha Lujza utolsó éveiben Budapesten lakott nővérével, a Nemzeti Színházra néző lakásában. 
Esténként csöndesen az erkélyéről figyelte a színházba látogatókat és emlékezett… Csodás szerepek, 
kiváló színészkollégák, szerelmek. Fény, dicső, pompa, mely körülölelte és dédelgette őt élete során. 
Már nem álmodozott. Mindent elért, amit színésznő elérhetett.

76 éves korában, 1926. január 18-án Budapesten hunyt el tüdőgyulladásban Blaha Lujza. Te-
metésén csaknem kétszázezer ember siratta, és kétszáz fős cigányzenekar búcsúztatta őt. A Kerepesi 
temető őrzi testét Jókai és Ady mellett, ahol e páratlan angyali teremtés alussza örök álmát.
Lujza naplója utolsó soraiban elbúcsúzott a barátoktól, gyermekeitől, unokáitól, az élettől. Tudta, 
hogy mennie kell, az ő ideje lejárt… 
A művésznő nevét ma terek, utcák, sétányok, épületek őrzik. Amint a Sóstói tó mellett megállunk, 
s hallgatjuk a természetet, talán meghalljuk a madarak énekében, a fák leveleinek zizegésében, a 
szellő susogásában, a tó hullámaink fodrozódásában a kislány, a hölgy és az ünnepelt díva tiszta, 
lágy hangját. Ő is itt van velünk, emlékét szívünkben örökre megőrizzük. 
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Soha nem feledhetjük, hogy élt egyszer egy fiatal katonatiszt, aki NYÍREGYHÁZÁN ismerte meg 
azt a szerelmet, melynek gyümölcseként megszületett a NEMZET CSALOGÁNYA; BLAHA 
LUJZA. 

A pályázat minősítése: ELSŐ HELYEZÉS

A Miskolci Egyetem BTK Filozófiai Intézet által kiírt

„Szokták mondani – folytatta Szókratész – a szerelme-
sek a hiányzó másik felüket keresik.”,

avagy szerelem a 21.században 
 című pályázaton 1. helyezést ért el Varga Dóra 

11.a osztályos tanuló, felkészítő tanára:Cserlakiné Hagymási Krisztina

A díjnyertes pályamű:

„Szokták mondani – folytatta Szókratész – a szerelmesek a hiányzó másik felüket keresik.” 
Mi a szerelem? Mit jelent szerelmesnek lenni a 21. század elején?

Mióta világ a világ, keresik az emberek a válaszokat az 
élet nagy kérdéseire. Filozófusok, tudósok, költők, írók és 
egyszerű emberek fejtegetik a létezés okát, az élet értel-
mét és a szerelem mivoltát. Emberek milliói keresik azt a 
személyt, akivel megtalálják a választ kérdéseikre vagy 
annyira lefoglalja őket a boldogság, hogy már nem is ke-
resik tovább. Rengetegen úgy érzik, hogy megtalálták a 
nagy Őt, pedig még közel sem járnak életük párjához. 
Emelett megannyian sopánkodnak magányosan a taka-
ró alatt, miközben a nekik szánt illető éppen próbálja 
őket elérni a lenémított mobiljukon. A válasz sokszor 
éppen az orrunk előtt van és mi mégsem vesszük őket 
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észre. Ám ezen nincs mit csodálkoznunk, hiszen így fejődünk, jutunk egyről a kettőre, hogy hibá-
zunk, tévedünk, pofára esünk, aztán felállunk és tovább lépünk. A szerelmet több megvilágításból 
láthattuk már életünk során. Minden ember más és más, éppen ezért mindenki kicsit másképp látja 
ezt a jelenséget. 
A tudósok, kutatók az agyban lejátszódó kémiai folyamatok sorozataként definiálják a szerelmet. 
Az egyes, agyban termelődő, hormonok változásaival magyarázzák azt a bizonyos rózsaszín ködöt 
a szemünk előtt. Az első ilyen hormon a feniletilamin. A feniletilamin egy olyan ingerületátvivő 
anyag, amely a hirtelen kialakuló intenzív vonzalomért felelős. A szerelme első látásra érzést is 
ez a hormon okozza. Erről a hormonról fontos tudni, hogy az agy ezt maximum körülbelül 3-5 
évig termeli, ezután az időtartam után kiürül a szervezetből, tehát nem túl szerencsés, ha kapcso-
latunkat csak ez az anyag „tartja össze”, mert 4 5 év múlva kiábrándulhatunk kedvesünkből. A 
feniletilamninnak van egy másik oldala is, ugyanis lehetséges, hogy nem csak a párunk, hanem egy 
másik nő illetve férfi láttán indul be a termelés, ilyenkor megnő a félrelépés kockázata. Igaz az első 
szerelem után már nem szökken úgy fel a feniletilamin szintünk, ám az agylebeny fejlődésével ismét 
igen magasra nőhet. A következő szerelemi vegyület az oxitiocin, amely már a komolyabb kötődést 
fokozza. Ezt a hormontermelést összebújások, ölelések, kézfogás, érintések váltják ki az agyban. Ez 
fordítva is igaz, nem csak vegyület képződését váltják ki ezen meghitt pillanatok, érintések, hanem 
maga az oxitocin is arra sarkallja az embereket, hogy átöleljék, megcsókolják szívük választottját és 
kézen fogva sétáljanak az utcákon, összebújva együtt aludjanak, vagy éppen egy padon üljenek így. 
Egy tartós hosszútávú kapcsolatban nagyon fontos kémiai anyag, mert növeli az elkötelezettség, az 
összetartozás érzését, a bizalmat és ezáltal lesz igazán mély és meghitt egy kapcsolat. És bizony az 
oxitocin a válasz arra is, hogy miért ragaszkodnak könnyebben a nők, mint a férfiak. Ez azért van, 
mert a női hormonok serkentik, míg a férfi hormonok gátolják a termelődését, így a férfiak nehezeb-
ben kötelezik el magukat és kötődnek a nőkhöz. A szerelemi mellett más emberi kapcsolatokban is 
szerepet játszik az oxitocin, ugyanis egy baráti vagy testvéri ölelés miatt is megugrik ez a szint a 
szervezetünkben. A harmadik hormon a feromon, ez nem köthető szorosan a szerelemhez, inkább a 
nemi vágyért és a vonzódásért felelős. Kétféle feromont ismerünk, az androszteron és az androsz-
tedion. Az utóbbi jellemzően csak a férfiak vizeletében és verítékében mutatható ki, ami vonzza a 
nőket. Köztudott, hogy a nők számára nagyon lényeges a férfi illata, mert ez hatással van a párvá-
lasztó ösztöneinkre. Végül, de nem utolsósorban a boldogsághormonok következnek. Egy kiegyen-
súlyozott, boldog párkapcsolatban ezek a hormonok kiemelkedően magasak lehetnek. Az endorfin 
megnövekedett mennyisége a kapcsolat stabilitását eredményezi, nyugalmat és biztonságérzetet ad. 
A dopamin serkentő, energizáló hatású. A szeretett személy képének látványától is megnövekedik 
ez a hormonszint. A szerotonin pedig megemelkedik egy kellemesen együtt eltöltött nap vagy egy 
jó beszélgetés után a szerelmünkkel. Tehát a tudomány álláspontja szerint ezek a kémiai folyamtok 
lejátszódása okozzák azt a leírhatatlan gyönyört, amit a nagy Ő iránt érzünk, és mindez csak a 
fajfenntartás érdekében történik. 
Az művészetekben már egész másképp értelmezik a szerelmet. Számtalan szerelmes vers és dal szü-
letett már a történelem során. Költők, írók és dalszerzők ezrei vetették papírra szerelmes gondola-
taikat, szenvedéseiket vagy fejezték ki csodálatukat a szerelmük iránt. Néha még a hétköznapi em-
bereket is homlokon csókolja a múzsa és tollat ragadnak, ezek legtöbbször nem a legszebb szerelmes 
költemények, de mind tudjuk, hogy a szándék a fontos. Ismerjük be, mindannyian örülnénk egy sze-
relmes versnek, amely kifejti, hogy milyen szépek, kedvesek és okosak vagyunk és mennyire fontosak 
vagyunk a másik fél számára. Ebben az esetben az sem számít, ha a rímek nem is olyan frappánsak 
és találók, a szótagszámok nem precízek és picit nyögve-nyelős lett az utolsó pár sor, csak értékeljük 
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a szép gesztust és örülünk neki. A magyar nyelv a világ legszebb és legválasztékosabb nyelvei közé 
tartozik. Ezt a magyar költők ki is aknázták a magyar szerelmi líra megteremtésekor. Csodálatosan 
szép és könnyekig ható szerelmes versek születtek a magyar irodalomban. Költőink által betekintést 
nyerhettünk, az irodalomban olyan nagy változatossággal előadott szerelembe. Egyesek viszonzat-
lan, beteljesületlen szerelemtől kínlódva írták költeményeiket, míg mások képtelenek voltak betelni 
a szerelmük magasztalásával és erről írtak számtalan szebbnél szebb verset. A magyar szerelmi 
költészetről nem hiába jut eszünkbe elsősorban Ady Endre. Leghíresebb szerelmes versei a Léda 
versek, melyeket egy férjezett zsidó asszonyhoz, Diósiné Brüll Adélhoz írt. Kettejük kapcsolatára 
legfőképp a viszálykodás, a be nem teljesült szerelem jellemző. Ez verseiben természetesen erőtelje-
sen megjelent, így bepillanthattunk Ady vágyakozásába, tépelődésébe, szenvedéseibe. Ez volt Ady 
első szerelme így verseire jellemző a szenvdélyesség. Mikor viszonyuknak végérvényesen is vége 
lett, Ady később beleszeretett a nála sokkal fiatalabb Boncza Bertába, akit verseiben Csinszkának 
nevezett. Az ő kapcsolatuk már sikertörténetként könyvelhető, hiszen ez egy viszonzott szerelem 
volt és a házasság szent kötelékével is megpecsételték közös sorsukat. Versein megfigyelhető az éles 
váltás, amely szerint Ady vágyai sokkal csillapodottabbak és nyugodtabb lelki állapota, már csak 
egyéb magánéleti problémái kínozták. Úgy érezte, megtalálta életre szóló társát és vele is marad az 
idők végezetéig. Amint megfigyelhettük, egy költő, ember életén belül is van különbség szerelem és 
szerelem között. A magyar szerelmi költészetre ugyanígy jellemző a változatosság és sokszínűség. 
Ahány költő, annyi féle meghatározása a szerelemnek. Manapság egyre több szerelmes dal kerül a 
zenei piacra, pedig már az középkorban megjelentek a lanton kísért szerelmes balladák. A szerelmes 
zenék mindig is jelen voltak éltünkben. Sokan azért hallgatják, mert tetszik nekik a dallama, mert 
olyan fülbemászó. Mások a szövegét találják jópofának, míg egyesek szerelmi csalódásukon, bána-
tukon igyekeznek túllépni egy szomorkás hangú szerelmes nótával. Vannak, akiket Ámor varázsos 
nyila talált el és pörgetik újra és újra számukra legkedvesebb, legmélyebb érzésekkel teli dalukat. 
Mint mindenhol itt is akadnak kivételek, akik fintorogva tekerik el azt a rádiócsatornát, ahol éppen 
egy ilyen számot játszanak. A szerelem egy olyan téma, amely a zene szinte összes stílusában meg-
fordult egy-egy zeneszám erejéig. A képzőművészetek terén is megjelenik a szerelem, mint ihletadó. 
Sok festő készített már portrét, aktot kedveséről. Párokat romantikus környezetben lefestő művészek 
neveit tanuljuk az iskolákban. Az ókori görögök szobrászatában is találunk nem elhanyagolható 
számú meztelen női testet ábrázoló remekművet. Amint észrevehettük, a művészetek minden terü-
letére kihat a szerelem, mint a művészek ihletadó múzsája. Művészetek nélkül a szerelemről talán 
nem is olyan csodálatos kép ugrana be elénk. A művészek segítenek kicsit megfoghatóbbá, könnyeb-
ben értelmezhetőbbé ezt az érzést. Az költők szavait idézve könnyebben kifejezhetjük érzéseinket a 
választott személy felé. A festők, képzőművészek segítségével a külvilág szemén keresztül láthatjuk 
a szerelmet, szerelmeseket. 
A filozófia három fajtáját különbözteti meg a szerelemnek. A filia, amelyet az istenek vagy valami-
lyen felsőbb hatalmi rendszer iránt érzett szeretetként említünk , azaz imádat. A keresztények Isten 
iránti szeretetüket határozhatjuk meg a filiával. Egyes felfogások szerint ez a fajta szeretet jelent-
het egy cselekvés iránti szeretetet. Például ahogy a zenészek szeretnek hangszerükön játszani, vagy 
ahogy a költők szeretnek verseket írni. Az agapé a baráti vagy rokoni szeretetre vonatkozó fogalom. 
Így szeretjük legjobb barátunkat, testvérünket, vagy a kedves szomszéd bácsit. A vendégszeretetnek 
is ez a formája. Így szeretjük a külföldi cserediákot vagy a városunkba érkező túristákat. Az erosz 
pedig a szerelem, amelyet csak a szerelmünk iránt vagyunk képesek érezni. Ez akartlagosan nem 
hozható létre és nem irányítható. Úgy is jellemzik, mint a hála legismertebb formáját, vagy egyfajta 
képesség a boldogság elétésére. Azok az emberek tudnak szerelembe esni, akik nyitottak a boldog-
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ságra és nem félnek az érzéseiktől. A negyedik kategória, amelyet már nem a szeretet formáihoz 
sorolunk, de valamilyen szempontból ide tartozik. Ez a szexus, másnéven a testi szeretet/szerelem. 
Ez legfőképpen a szexualitásról, erotikáról szól. Nincsen jelen benne a szerelem mély érzése, csak a 
testiségek dominálnak. Heves vágy, testi vonzalom a mozgatója. Érdekes, hogy pontosan egy refor-
mátus lelkész, Gyökössy Endre egészítette ki ezzel az előző hármat a 20. században. Egy tökéletes 
párkapcsolathoz, viszont a szeretetfajták mind a négy elmének egyesülnie kell, így lehet egy életen 
át tartó, kiegyensúlyozott, boldog szerelmet elérni. Ezek az elemek elengedhetetlenek például egy jól 
működő házasság létrehozásához.
 Néhány modern felfogás szerint a szerelmet további fajtákra lehet bontani. Ilyen például a mánia. 
Ebbe a kapcsolatban a birtoklási vágy érvényesül. Annyira birtokolni akarjuk a másikat, hogy a 
szerelem emellett elhanyagolódik. Nem szeretet adni vagy szeretetet kapni a célja, hanem a kisze-
melt személy megszerzése. Ezeknek a rögeszmés szerelmeknek leggyakoribb célszemélyei a sztárok. 
A következő fajta a ludus. Játékos, komolytalan szerelem, mélységek és elkötelezettségek nélkül. Ez 
csak a futó örömökért van fenntartva, afféle vérpezsdítőként. Jellemző, hogy akár egyszerre több 
ilyen kapcsolata is lehet egy személynek, több másik emberrel flörtöl. Szórakozató résztvevői számá-
ra és gyenge nemi vággyal társul. Végül a storge, amely fő jellemzője a baráti kötődés. Tartós kapcso-
latok, jó házasságok alapja. Itt a szenvedélyesség teljes hiányáról beszélhetünk, inkább bajtársként 
vannak egymás mellett a partnerek. Eltűnnek a lángoló érzelmek, viszont teljes a biztonság és a 
bizalom a kapcsolatban. A filozófia tehát kategorizálva vizsgálja a szerelmet és jellemzői alapján 
fogalmazza meg. Nem csak kutatásokra és tudományos tényekre alapoz, így romantikusabb és em-
berközelibb képet kapunk a filozófusok szemüvegén keresztül a szerelemről. 
Összefoglalva, senki sem találja a helyes választ arra a kérdésre, hogy mi a szerelem. Mindenkinek 
van egy elképzelése, tapasztalata vele kapcsolatban. Mindenki másképp éli át az ominózus érzést, 
így nem állíthatjuk senkiről sem, hogy tudja-e milyen a szerelem, amíg nem élte át ő maga. Egyé-
ni véleményeink változatossága miatt nem határozható meg a szerelem, mint objektív fogalom. 
Minden ember eldöntheti saját maga, hogy mit gondol a szerelemről, melyik szempont tetszik neki 
a legjobban és melyikkel tud ő maga legjobban azonosulni. A szerelem, mint társadalmi kérdés, 
más-más megvilágításba került az idők során. A középkorban leginkább a művészetekben volt a 
helye. A fiatalok nem házasodhattak szerelemből, hanem érdekházasságokat kötöttek a szülők egy 
másik családdal. Mindenki igyekezett gyermekét egy jobb pénzügyi helyzetű családba behátasítani. 
Ezek az érdekházasságok legfőképpen az uralkodói családokra volt jellemző. Így egyesítették bi-
rodalmaikat a cárok, császárok, királyok. Ahogy teltek az évszázadok, ezek a kényszerházasságok 
elavulttá váltak. A XX. században az emberek már szerelemből házasodtak. A házasságok valóban 
halálukig tartottak, ugyanis ekkor még nem mertek elválni házastársuktól az erkölcs miatt, hiába 
is felbontható volt már ez egyházi esküvő is. A másik oka ennek, az hogy ezekben az időkben a nők 
még nem egyenjogúak, így maradtak a háztartásban és nevelték gyermekeiket, míg a férfiak meg-
keresték a kenyérrevalót. A nők nem tudtak munkát vállalni, így kereset híján a válás számukra a 
teljes anyagi bizonytalanságot, illetve csődöt jelentette volna. Nem maradt más választásuk, mint 
helyrehozni kisiklott kapcsolatukat, vagy együttélni a problémával. 
A XXI. századra a nők teljes egyenjogúságot harcoltak ki maguknak, ennek eredményeként el tudtak 
szakadni pokollá vált kapcsolataikból. A média ugrásszerű fejlődésének köszönhetően a férfiak és 
nők elé a tökéletes mintát helyezték, aminek lehetetlen megfelelni. Ez a minta, hihetetlenül magas 
párkapcsolati elvárásokat generált, így sokkal nehezebb napjainkban helytállni egy kapcsolatban. A 
párkeresés is teljesen megváltozott az elmúlt néhány évben. A felgyorsult világban felgyorsult az 
életünk is, amely érezhető a párkeresésben is. A társadalom sürgeti az embereket, hogy minél hama-
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rabb találjanak maguknak megfelelő párt, állapodjanak meg, vállaljanak gyerekeket. Az ismerkedés 
színterei is teljesen átalakultak. Manapság már a munkahelyünkön, iskolákban is ismerkedhetünk 
ellenkező neműekkel. Bevásárlóközpont hegyek nyílnak napról napra, ahová férfiak és nők egyaránt 
járnak. Kávézók, kocsmák, pub-ok, discok állnak rendelkezésünkre, hogy új emberekkel ismerked-
jünk, barátokat szerezzünk, vagy felcsípjünk valakit. Az internet megjelenésével közösségi és pár-
kereső oldalak alapultak meg, amelyek azzal a célzattal jöttek létre, hogy akár óriási távolságokat 
áthidalva is megtaláljuk a szerelmet. Lehetőségek egész tárháza nyílik meg előttünk, ha ismerke-
désről, párkeresésről van szó. Ezzel párhuzamban a társadalmi elvárások egyre nőnek. Hatalmas 
nyomás nehezedik a fiatalságra, mert minél több lehetőségünk van párt találni, annál nyomasztóbb 
még mindig magányosnak lenni. 
A XXI. századi tinédzserek gondolkodása teljesen megváltozott a régi felfogásokhoz képest. A kö-
zépiskolás korú fiatalok számára a szüzesség nem erény, hanem teher. A társadalom torzulása a 
mai tizenéveseket gátlástalanná, szemérmetlenné, erkölcstelenebbé tette. Jellemzőbbé váltak a rö-
vidtávú, alkalmi kapcsolatok a fiatalok körében. A szerelem kialakulása utáni kapcsolat kialakítása 
helyett manapság hamarabb vágnak bele egy kapcsolatba, minthogy kialakulnak az érzelmek. Az 
igaz szerelem ma is ugyanúgy igaz szerelem, csak ritkább. Csupán a párkapcsolati szokások ala-
kultak át. Ugyanúgy elérkezik az első nagy szerelem a mai tinik életében is, csak legtöbben a rájuk 
nehezedő nyomás miatt inkább nem várják meg az igazit, hanem értelmetlen testi vonzalom alapú 
kapcsolatokba vetik magukat, mert ezt várják el tőlük társaik. Nem csoda, ha értetlenül néznek síró 
szüleikre, akik egy pozitív terhességi tesztet szorongatnak és azt szajkózzák, hogy hol rontották el. 
A szerelem árnyoldala a csalódás. Az első visszautasítások után gyakran megcsappan önbizalmunk, 
így a következő próbálkozásainknál már előre félünk a választól, reakciótól. Az első szerelem, ame-
lyet oly nehezen heverünk ki, hagyja bennünk a legmélyebb nyomot, így ha az csúfos véget ér, sokkal 
nehezebben fogunk újra bízni, és kihat majd az egész életünkre. Ha csalódás ér minket a szerelem-
ben, az általában komoly megrázkódtatás számunkra, ugyanis ilyenkor a legmélyebbre szúrnak 
bennünk. Egyfajta szorongást alakít ki bennünk és egy ideig félünk új kapcsolatba belevágni. Attól 
tartunk, hogy újra átvernek, hazudnak majd nekünk. A jó hír, hogy a legtöbb ilyen csalódást ki lehet 
heverni, de vannak, amelyek egész életünkben mély nyomot hagynak. Ennek tudatában fontos, 
hogy résen legyünk még, ha sosem feltételeznénk róla, hogy ilyet tenne, hiszen abban a legnagyobbat 
tudunk csalódni, akiben vakon megbízunk. A szerelem csodás dolog, de képes szamarat csinálni 
az emberből. A szerelemnek viszont van egy nem annyira ismert, de lenyűgöző arca is. Nagyon 
jótékony hatással van egészségünkre. Kutatásokkal alátámasztották, hogy a szerelem csökkenti a 
magas vérnyomást, megszünteti a depressziót a boldogsághormon löket miatt, segít a stressz elleni 
küzdelemben és felgyorsítja a gyógyulás folyamatát. Tehát egy viszonzott, kiegyensúlyozott szere-
lem nem csak a lelkünkre, hanem a fizikumunkra van nagyszerű hatással. Tehát szeressük egymást, 
legyünk tekintettel társaink érzéseire és igyekezzünk a megfelelő párt megtalálni és odafigyelni a 
kapcsolatunk kiegyensúlyozott működésére!
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Történelem előadások
2014. október 10-én a 10. Az osztály  néhány tanulójával a Nyíregyházi Főiskola Történettudo-
mányi és Filozófiai Intézetének tudományos konferenciáján vettünk részt. Nagy érdeklődéssel hall-
gattuk Juhász Attila politikai elemző előadását, aki a politikai összeesküvés-elméletek keletkezési 
mechanizmusairól számolt be. Kordes Lajos pedig a 20. század megoldatlan politikai bűnügyeit, 
téves nyomozásait ismertette.

Szín-Tézis Színjátszó Kör
A drámapedagógia eszközei nagy súllyal vannak jelen az iskola életében. A tanulók 5. és 
9. osztályban tanórai keretben, drámaórán fejleszthetik képességeiket. Több alkalommal 
vehettek részt tanulóink színházi nevelési foglalkozáson (Káva Kulturális Műhely: A hiányzó 
padtárs), illetve tantermi színházi foglalkozáson (Pirézek).
Gimnáziumunkban 2008-ban alakult meg a színjátszó kör, Tomcsikné Császári Viktória 
vezetésével. A csoport a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola keretében működik.
A színjátszó csoport elsődleges célja és feladata a készség- és képességfejlesztés, a személyiség 
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komplex fejlesztése. Az ide járó tanulók magabiztosabbak lesznek, jobban kommunikálnak, 
hatásosabban tudják képviselni önmagukat, érdekeiket, ugyanakkor empatikusabbá, 
szociálisan érzékenyebbé válnak, felelősséget éreznek szűkebb és tágabb környezetük 
iránt, fejlődik kritikai érzékük, tudatosabban reagálnak élethelyzeteikre, jobban kezelik a 
konfliktusos szituációkat.
Ugyanakkor a csoport a színjátszás eszközeivel is ismerkedik, előadásaikkal állandó szereplői 
a városi rendezvényeknek. Felléptek a Magyar Népmese Napján, a Karácsonyi Forgatagban, 
kiállításmegnyitókon.
Városi, megyei és országos versenyeken is indulnak és képviselik sikeresen az iskolát:
A Thália Kedvencei című városi vetélkedőn csapatversenyben II. helyet értek el. Ugyanitt 
Lázár Csongor megszerezte a  Thália kedvence címet.
2011-ben a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozón a Hamupipő című 
előadással bronz minősítést, 2012-ben az Országos Diákszínjátszó Találkozón a Bab Berci a 
városban című előadással ezüst minősítést szereztek.
További előadásaik:
Melyiket a kilencből?; Tükör-képek; Takaród hadd igazítsam – karácsonyi műsor; A tékozló 
– karácsonyi műsor; A pletykás asszonyok; Jancsi és Juliska.
Rendszeresen részt vesznek improvizációs versenyeken, ahol számos eredménnyel 
büszkélkedhetnek: a Beugrócska című improvizációs verseny első helye, a Magyar Színjátékos 
Szövetség által rendezett Farsangi rögtönzések című versenyen csapattagként Lázár Csongor 
országos II. helyezést ért el.

Tomcsikné Császári Viktória
drámatanár

   

Jancsi és Juliska című darab bemutatója
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Színészek interaktív jűtéka az előítéletekről

A jövő színészei
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Fiatalok Nemzetközi Találkozója Lengyelországban
Iskolánk két 10. A osztályos tanulója (Trizner Laura, Rádai Zoltán) és egy pedagógusa 
(Lamosné Szabados Enikő) öt napot tölthetett el Gorlicében, Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Önkormányzata jóvoltából. Gorlice egészen biztosan az a hely, amely mindenkit 
elbűvöl.
 Az első világháború kulcsfontosságú ütközetei közé tartozó gorlicei áttörés 100. évfordulóján 
egy háromnapos rendezvényt tartottak a délkelet-lengyelországi városban, ahová a szervezők 
a csatában győztes országokból középiskolás fiatalokat is meghívtak.  A Fiatalok Nemzetközi 
Találkozójára érkeztek csoportok Szlovákiából, Németországból, Csehországból. 
Magyarországról öt nyíregyházi gimnázium (Vasvári, Krúdy, Kölcsey, Zrínyi, Arany) két-
két diákját és egy-egy pedagógusát hívták meg.  Az 1915. május 2-án elesettek emlékére 
megrendezett háromnapos találkozón honfitársaink előtt tisztelegtünk, akik soha sem tértek 
vissza hazájukba, és most idegen földben, honvédtemetőkben nyugszanak.
Az első világháború egyik legjelentősebb csatája volt a gorlicei áttörés, amikor a  központi 
hatalmak, Németország és az Osztrák-Magyar Monarchia megállította a keleti fronton 
az orosz hadsereget, majd a 150 km-es hosszúságú teljes arcvonalon visszavonulásra 
kényszerítette.. A csaták alatt tönkrementek a környékbeli helységek, rommá vált Gorlice 
városa is, a házak 10%-a maradt meg. A csatában 20 ezer katona esett el, akiket a háború után 

Gorlicei ütközet
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méltó módon temettek el. A környéken csaknem 100 első világháborús temető helyezkedik 
el, a 60 ezer hős katona sírja között rengeteg a magyar honvéd. Különösen tragikus volt 
a lengyel katonák sorsa, akik a három megszálló hatalom hadseregeibe bevonva gyakran 
egymás ellen is harcoltak.
Igen színes programokon vehettünk részt a néhány nap alatt.  Április 30-án a gorlicei 1. 
számú iskola és városvezetés fogadott bennünket, majd egy dokumentumfilm levetítése 
következett, amely a 100 évvel ezelőtti eseményeknek állított emléket, s betekintést nyújtott 
az akkori idők légkörébe. Az iskola tanulói műsorral kedveskedtek nekünk, nagy szeretettel 
vettek körbe bennünket. Rövid városnézés után meglátogattunk egy első világháborús 
emlékmúzeumot, majd a főtéren koncertet hallgattunk, ahol a meghívott országok, így 
Magyarország együttesei is felléptek. 
Másnap a gorlicei temetőben, majd Luzna helységben emlékeztünk a hősökre, mécsest 
gyújtottunk, koszorút helyeztünk el tiszteletükre. Mindezt megelőzte egy fáklyás felvonulás 
a béke jegyében.
Május 2-án a Gorlice melletti Senkowan hagyományőrző szervezetek csatarekonstrukciót 
rendeztek. Az újrajátszott csatában magyar huszárok is részt vettek, akik Pápáról érkeztek. 
Rendkívül látványos volt az ütközet: lövészárokharc, tüzérségi előkészítés, lovasroham és légi 
támadás is volt az ütközetben. Felejthetetlen élmény volt a szemünk előtt megelevenedett 
harcmező, a korabeli jelmezekben harcoló katonák, fegyverek.
Este egy szimfonikus zenekar előadását hallgathattuk meg, Chopin és Beethoven zenéje 
mindenkit elbűvölt. Majd fogadott bennünket a magyar konzul.
A kellemetlen időjárás ellenére feledhetetlen élményekkel gazdagodva tértünk haza 
Lengyelországból. Büszkeséggel töltött el bennünket, hogy magyarok vagyunk, hiszen 
a magyar honvédeknek köszönhetően lett győztes a Gorlice alatti ütközet. Az első 
világháborúban több mint 600 ezer magyar hunyt el. Fontos, hogy emlékezzünk a közös 
történelmünkre, hogy értsük, mit jelent a béke, mennyire értékes az együttműködés, és a 
népek közötti barátság.

 Lamosné Szabados Enikő
történelemtanár 

Magic-média
     
Egy héttel ezelőtt még kíváncsian vártam a szerdai napot. Osztályunk nyert egy pályázatot, 
így ellátogathatunk az újonnan nyílt Bűvösvölgybe. Nagy kerek szemekkel néztem, mikor 
először meghallottam a nevet. Vajon az álmaim valóra válnak? És tényleg létezik egy hely, ahol 
kiskorom jó barátai unikornisok és beszélő macik mászkálnak? Aztán persze, elmagyarázták, 
hogy ez egy médiaértés- és oktató központ fővárosunk szívében. Kissé összetörték gyerekkori 
álmaimat, de nem számított, mert így is repdestem az örömtől, mivel eddig is érdeklődtem 
a média iránt. 
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Aztán eljött a nagy nap. Hihetetlenül korán indultunk, mégis izgatottan ültem fel a buszra. 
Körülbelül 3 óra múlva már ott is voltunk. Ott álltunk egy kívülről átlagos épület előtt, aztán 
kinyílt az ajtó, és bementünk. Mintha egy más világba csöppentem volna, megdöbbenve és 
tátott szájjal néztem körbe. A minimalista külső ellenére belül egy csodavilág fogadott. Ekkor 
értettem meg – nemhiába a Bűvösvölgy elnevezés. Egy rövid tájékoztató után, csapatokba 
osztottak, érdekességként a csapatoknak nem neveik, hanem színeik voltak. Furcsálltam 
először, de miután a lábunk alatt a padló elkezdett színesen világítani, melyik terembe, 
melyik csapatnak kell bemenni, akkor már értettem, és rendkívül ötletesnek találtam. Az én 
csapatom első útja egy rendezőterembe vezetett. Tisztára, mint Hollywoodban. Director szék, 
fények, jelmezek, no és persze egy autó. Izgatottan vártuk mi fog következni. Animátorunk 
rendkívül fiatalos volt, amit nagyon értékeltünk, mivel bátran és feszültségmentesen 
viccelődhettünk. Aztán kiderült, hogy autós üldözést fogunk forgatni. Különböző sémákból 
választhattunk, rendőrök, maffia, avagy a horrorisztikus fekete alak üldözzön minket. Hát 
még szép, hogy a legutolsót választottuk! Felvettük jelmezeinket, kitaláltuk a sztorit, majd 
megkaptuk a mikroportot, mint az igazi profik. Beültünk a kocsiba. Előttünk és mögöttünk 
egy monitoron látszódott a jelenet, amit közösen választottunk. És elkezdődött. Felvétel. 
Elkezdtünk beszélgetni, mint egy átlagos nap, majd mikor már a gyilkos megjelent a 
monitoron , mindenki szíve nagyobbat dobbant, ki gondolta volna, hogy ennyire bele lehet 
élni magunkat, és ennyire ijesztő lesz. Mikor végeztünk megvághattuk a saját kisfilmünket, 
rendkívül mókás volt. 
10 perc szünet és ismét világított a kék szín a padlón, ezúttal egy számítógépes terembe 
vezetett, ahol saját magunk szerkesztői lehettünk. Bevezettek az újságkészítés és -szerkesztés 
rejtelmeibe, megtervezhettük a szalagcímeket, a vezető hírt, és saját magunk választhattuk 
ki a témát, amelyről az újság belsejében kifejthettük gondolatainkat. Mikor készen lettünk 
természetesen kinyomtatva kézhez is kaptuk példányainkat, ami örök emlék marad.
És így tovább, újabb 10 perc után, újabb kék csík, újabb szoba. És igen, végre a várva várt 
greenbox! Mindig is kíváncsi voltam, miért éppen zöld. Először azt hittem, hogy valakinek 
így tetszett, aztán így maradt. Ezután kedves kísérőnk közölte, hogy mivel az emberi testben 
a zöld szín található meg legkevésbé, ezért van az, hogy zöld színű a doboz. Majd kis 
tájékoztatónk után következett az igazi szórakozás. Ugyanis mi lehettünk Erős Antónia, 
vagy épp Szellő István. Igen, híradót készítettünk. Különböző sztorikat választhattunk, ki mit 
szeretett volna. Majd mikor a greenboxban álltunk, felfedeztük a súgógépet. Igazán hasznos 
kis találmány, bizton állíthatom, most hogy saját magam bőrén tapasztaltam meg, milyen 
is a híradósok élete. Nagyon erősen kell koncentrálni, és néha megesik, hogy az embernek 
megbotlik a nyelve, vagy épp elfelejt valamit. Senki sem robot, így aztán hasznos, ha magunk 
előtt látjuk mit is kell pontosan mondanunk.
Miután befejeztük híradónkat, jött az újabb kérdés, ki szeretne időjárást forgatni? Van egy 
elméletem, miszerint egyszer élünk és minden pillanatot meg kell ragadni, ezért ki más is 
jelentkezett volna fülig érő mosollyal, mint én. Ez már jóval nehezebb volt,  mint a híradó, 
figyelni hol állsz, hova mutogatsz, mit mondasz és éppen mikor mondod. Persze el is 
rontottam, és kétszer vettük fel, egyik sem lett annyira sikeres, de legalább nevetve gondolok 
vissza, és tudom, én nem leszek időjárás jelentő.
Utolsó utunk egy rádióterembe vezetett. Hihetetlen izgalmas volt kipróbálni magunkat, 
mint műsorvezetők, játékosok, vagy épp a rádió hangja. Nagyon élveztük, hogy egy reggeli 
rádióműsor szereplőinek bőrébe bújhattunk. Rendkívül nehéz megszokni, hogy nem 
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„kedves nézőink” hanem hallgatóink, és nem „viszlát”, hanem további szép napot! De ezt is 
megtapasztalhattuk. 

Sajnos ez a nap is véget ért, és búcsúznunk kellett, de előtte még közösen minden csapat egy-
egy produkcióját megnézhettük. Sok nevetéssel telt el a nap, és rengeteg új élményben volt 
részünk. Remélem, ennek a hatására van, aki kedvet kapott a médiához, csak ajánlani tudom, 
és kívánom, hogy mindenkinek legyen része ilyen csodálatos élményben. 

                                                                                               Brátán Dalma 10 évf. tanuló
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Múmiavilág
Mint minden kíváncsi embert, így gondolom téged is érdekelnek a múmiák, igazam van? 
Véleményem szerint hihetetlen, hogy egy ember testét, még ha nem is teljesen meg tudták 
őrizni évszázadokra, az utókor számára. Így amikor meghallottuk, hogy a Múmiavilág 
kiállítás Budapestre érkezik, ahol számos múmiát mutattak be, nem csak Egyiptombó,l de a 
világ különböző pontjairól, akkor azonnal megragadtuk a lehetőséget és a következő vonattal 
indultunk is Pestre. A korán indulás mindenkinek nyűgös volt kicsit, de szerintem mindenki 
nevében elmondhatom, hogy megérte. Sokak, főleg a kisebbek számára már élményt 
jelentett a metróval utazás, aminek a segítségével eljutottunk a Ludovika téren található 
Természettudományi Múzeumba. Viszont ezután következett csak az igazi móka, mikor 
betekintést nyerhettünk a múmiák világába. Ami az egész kiállítást feldobta, úgy gondolom 
az volt, hogy minden egyes ősi darab mellé leírás volt, így amellett, hogy tátott szájjal 
csodálkozhattunk még tanulhattunk is egy kicsit. Megtudhattuk, hogy az emberek mellé 
tett tárgyakat is sikerült ez által megőrizniük. Minden kultúrában más és más módszerrel 
balzsamozták, illetve temették el a múmiákat. De úgy gondolom, abban egyetérthetünk, 
hogy ez minden népnél egy rituálé volt, ami rituálé is maradt mai napig. A kiállítás után, 
még egy gyönyörű templomhoz is ellátogattunk tanárainkkal.
 
Majd a jól megérdemelt pihenés sem maradhatott el, így a Westend bevásárló központban 
töltöttük a vonat előtti perceket, de örömmel mondhatom visszafele úton, több helyen is 
hallottam a múmia szót elszállingózni, így következtetésképpen, mindenkit megfogott a 
kiállítás! 

Brátán Dalma 10.évfolyamos tanuló 
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Természettudományos tantárgyak szerepe és 
eredményessége

  A gimnázium képzési szerkezetében a természettudományok nem kaptak kiemelt szerepet, 
de a tanulók biológia, kémia, földrajz, fizika, matematika tantárgyak iránti érdeklődése így 
is fokozatosan nőtt. 11. és 12. évfolyamon a tanulók heti 5 órában saját választásuknak 
megfelelő tantárgyakat tanulhatnak közép vagy emelt szinten. Emelt szintű érettségi vizsgát 
matematikából, biológiából és kémiából vállalják a tanulóink. 
Az utóbbi években már a diákok többsége a természettudományos ismereteit akarja bővíteni 
legalább az egyik választott tantárgyával. Fokozatosan nő a mérnöki, gazdasági, pénzügyi 
pályát választók köre.
A gimnáziumi időkeret 25-30%-kal meghaladja a törvény minimálisan bíztosított 
természettudományos  óraszámait.
Szakköri foglalkozásokon, tehetséggondozó műhelyekben ( pályázati támogatással), 
földrajzi-kémiai-fizikai kisérletek bemutatásával 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 természettudományos 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 
versenybe, különösen matematikából, ahol hagyományosan bő a versenyválaszték.

       Románné Balogh Gizella
                igazgató helyettes

Játékos matematika foglalkozás
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Kísérletezés minden korosztálynak

Logika a játékban

Pénzügyeink matematikája
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2014/2015 tanév Természettudományos
versenyeredmények

Verseny neve

Gordiusz mate-
matika verseny

Bereznai Gyula 
matematika v.

Bolyai  mateme-
tika csapatver-
seny

Bereznai  mate-
matika verseny

Zrínyi matemati-
ka verseny

Kenguru mate-
matika verseny

Résztvevő

Gégény Flóra 8/12
Varga Fruzsina 8/12
Botos Gábor 8/9
Kajati Marcell 8/9

Kajati Marcell 8/9

Tóth Enikő 9/13
Gégény Flóra 8/12
Varga Fruzsina 8/12
Szurovcsják Ádám 9/13
Kalenda Mihály 8/12
Mező Zsanett 8/12
Palkó Bianka 9/13
Hadobás Dániel 9/13

Gócza Ádám 8/8
Pataki Mátyás 8/8
Szlávik Dániel 8/8

Gócza Ádám 8/8
Lovász Gergő 8/8
Pataki Mátyás 8/8
Szlávik Dániel 8/8

Gócza Ádám 8/8
Lovász Gergő 8/8
Pataki Mátyás 8/8
Szlávik Dániel 8/8
Tóth Bálint 8/8
Vékony Szabolcs 8/8
Benicsák Patricia 8/7
Keller Noémi 8/7

Helyezés

12.hely
19.hely
11.hely
21.hely

5.hely

21.hely

37.hely

3. hely
8. hely
11. hely

7. hely
23. hely
29. hely
14. hely

28. hely
15. hely
6. hely
9. hely
37. hely
24. hely
46. hely
27. hely

Felkészítő tanár

Románné Balogh 
Gizella

Kalenda Mihályné

Románné Balogh 
Gizella

Némethné Fábián 
Katalin

Némethné Fábián 
Katalin

Némethné Fábián 
Katalin

Verseny típus

megyei

országos

Kelet-Magyar-
országi régió

megyei

országos
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Verseny neve

Bolyai csapatver-
seny

Varga T. 2. ford. 
matematika 
verseny

Alapműveleti 
matematika 
verseny

Számvadász  
matamatika v.

Dienes  matema-
tika verseny

Sziporka mate-
matika v.

Öveges fizika 
verseny

Jedlik Ányos fizi-
ka verseny

Résztvevő

Gócza Ádám 8/8
Lovász Gergő 8/8
Pataki Mátyás 8/8
Szlávik Dániel 8/8

Gócza Ádám 8/8
Lovász Gergő 8/8
Szlávik Dániel 8/8

Gócza Ádám 8/8
Lovász Gergő 8/8
Szlávik Dániel 8/8

Pataki Mátyás 8/8
Szlávik Dániel 8/8
Keller Noémi 8/7
Kovács Milán 8/5

Gócza Ádám 8/8
Lovász Gergő 8/8
Pataki Mátyás 8/8
Szlávik Dániel 8/8
Keller Noémi 8/7

Tátrai Zoltán

Gócza Ádám 8/8

Kovács Dániel 8/9

Helyezés

1.hely

9. hely
12. hely
12. hely

3. hely
6. hely
4. hely

2. hely
3. hely
2. hely
2. hely

9. hely
8. hely
10. hely
6. hely
8. hely

6. hely

2. hely

6.hely

Felkészítő tanár

Némethné Fábián 
Katalin

Némethné Fábián 
Katalin

Némethné Fábián 
Katalin

Némethné Fábián 
Katalin

Némethné Fábián 
Katalin

Fejes Sándor

Kalenda Mihályné

Kiss Lászlóné

Verseny típus

megyei

városi

városi

városi

városi

orzságos

megyei

országos
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Tátrai Zoltán 8/6.

Üzemlátogatás a szennyvíztisztító telepen
A víz világnapja  alkalmából ellátogattunk a szennyvíztisztító telepre , ahol lépésről-lépésre 
megfigyelhettük a beérkező szennyvíz mechanikai és kémiai tisztítását. Minket is meglepett 
hogy a beérkező szennyvízből mennyire tiszta vizet állítanak elő , amit a Gangesz csatornába 
vezetnek. Érdekes , hogy a víztisztítás folyamán nagy mennyiségű biogázt is előállítanak, 
amit a telep épületeinek  fűtéséhez használnak. 

8/5 osztály. 

Gócza Ádám 8/8.

Pataki Mátyás, Szlávik Dániel, Némethné Fábián Katalin, Lovász Gergő, Gócza Ádám
a 8/8. osztály matematikusai
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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 
gyakrabban 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, 
Szentgyörgyi Albert, Arkimédesz, Albert Einstein, Euklidész, Pitagorász vagy nem 
ismernénk a geometria alapjait sem. Nem lenne áram, nem lennének közlekedési járművek, 
vagy okostelefon.! 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 teljesítetettem. Úgy 
vélem, az előbbi két tantárgy „találkozása” hozta létre ezt a sok csodálatos találmányt, melyeket 
mindennapinak tekintünk. Egyetlen egy napot sem bírnánk ki autó, telefon, számítógép és 
internet nélkül. 
Emelt matematika és fizika fakultációra jártam. Az érettségi után Dániában, a VIA University 
College-on mérnök hallgatóként folytatom tanulmányaimat. A magyar felvételi rendszertől 
eltérően én már tudom, hogy felvételt nyertem. Gazdasági szakemberként szeretnék 
hozzájárulni a világ fejlődéséhez.

                                                                                            Tóth Enikő
                                                                            13. 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 találtam volna magamnak még egyéb programot is. Mivel kitűnő voltam alsóban, 
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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, vegyész, 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 kémia versenyt, angolos és matekos sikereim száma nagyobb. Angolból 
elértem a célom, a felsőfokú nyelvvizsgát, így már nem kell vele sokat foglalkoznom, de 
azért jó érzés egy idegen nyelven beszélni, sőt néha gondolkodni is. A röplabda meghatározó 
az életemben, a stressz levezetésére tökéletes, illetve barátságok megkötésére, szórakozásra, 
utazgatásra, sőt esetemben szerelembe esésre is alkalmas. Mégis, a matematika és a fizika az, 
ami a legközelebb áll a szívemhez. Ez mindig is állandó volt az életemben, ovis koromtól 
kezdve oldom a matekfeladatokat, csodálom a természet furcsaságait, próbálok rájönni a 
dolgok működésére. Ezért is választottam a fizikát a továbbtanulásom tárgyául. Itt ugyanis 
kamatoztathatom a matematikában elsajátított ismereteket a világ törvényeinek és csodáinak 
megismerésében, esetleg felismerésében, elmélyülhetek a tudományos varázslatban ami 
körülvesz minket és – ki tudja – talán hozzá is járulhatok majd a jövőhöz.

Gégény Flóra Enikő
8/12.A. 

Természettudományos Hetek
A matematika, fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyakat a diákok többsége száraznak 
és nehezen tanulhatónak találja. Pályaválasztáskor viszont előtérbe kerülnek a műszaki, 
gazdasági szakágak, valamint az egyik leggyakoribb pontszerző tantárgy a matematika.
Ezt az ellentmondást szerettük volna oldani, amikor 10 éve útjára indítottuk a rendezvényt.
Programjainkon a látványos, különleges szórakoztató jelleget kívánjuk erősíteni. 
Üzemlátogatások, előadók, kiállítások, kísérletek, prezentációk bemutatása, műsorok 
készítése, klubfoglalkozások, versenyek színesítik a hétköznapokat.
A tanév rendezvényei:
Az OTP Fáy Alapítvány 9 osztálynak tartott 4-4 órában nagyon hasznos pénzügyi 
alapismeretek foglalkozást.
Rajz- és plakátkiállítás, iskolarádiós megemlékezés hívta fel a figyelmet a Víz és a Föld 
Világnapján a környezetvédelem fontosságára.
Vizeink védelméről Grexa István, előadásában a gyakorlati teendőkre helyezte a hangsúlyt. 
Az ismereteikről totókat, kérdőíveket töltöttek ki a tanulók.
Mintegy 50 érdeklődő tanuló 3 teljes hétvégi napot és délutánonként még 10 alkalommal 
1-2 órát a matematikának, a logikus gondolkodásnak szentelte.
Szórakoztatóan, játékosan fejlesztettük a matematika képességeket. A feladatok tartalmaztak 
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térszemlélet fejlesztő, kombinatorikus készséget, precizitást igénylő, pontos becslésre, 
gyorsaságra, lényeglátásra épülő feladatokat és önellenőrző teszteket. Mindezt játékosan és a 
számítógép nyújtotta lehetőségek sokszínű kiaknázásával.
Tanultak kártyajátékokat, készítettek geometrikus rajzokat, érdekes matematikai kérdéseket 
boncolgató prezentációkat.
7 iskolából 4-4 fős 6. és 7. évfolyamos tanulókból álló csapatokat fogadtunk, hogy egy 
délután összemérjük, milyen ügyesen alkalmazzuk a matematikai képességeinket. Az 
online feladatokat minden résztvevő örömmel és élvezettel oldotta meg. A programok 
lebonyolításában a 7-8. évfolyamos matematika szakkör és a 12. évfolyamos matematika 
fakultációs tanulók jelentős részt vállaltak.
Vendégünk, Nagy Gergő Zoltán a Spektrum csatorna Brutális Kémia című műsorának 
vezetője a több mint 400 fős hallgatóságot lenyűgözte látványos kémiai kísérletek 
bemutatásával.
Üzemlátogatást szerveztünk a LEGO Manufacturing nyíregyházi üzemébe és a városi 
Szennyvíztisztítóba.
Hulladékból ügyes kezű diákok hasznos tárgyakat készítettek.
Laboratóriumi mérésekbe kapcsolódhatott be a kémia fakultációs és a 8/5. osztály. Földrajzi 
témákban érdekes prezentációkat készített a 8/7. osztály.
A 8/5. osztály lelkes földrajz szakkörösei nagy sikerrel kísérleteket mutattak be a 4. évfolyamos 
osztályokban. 
Fizikai kísérletekkel nyűgözték le a hallgatóságot a Bródy Fizikai Kísérletversenyen résztvevő 
tanulók.
Az egészségnapi véradásba több végzős diákunk is bekapcsolódott.
Közel 30 tanuló oldotta meg a földrajz verseny élvezetes és izgalmas feladatait.
Palicz  Zoltánné szalmafonó népi iparművész foglalkozásain az 5. és 6. osztály érdeklődő 
diákjai tették próbára a tehetségüket.
Zempléni gyalogtúrán és Fekete Éva makrobiotikus, kóstolóval egybekötött előadásán az 
egészséges életmód igényének erősítése volt a cél.
A sokszínű, időben is elosztott programokból minden diák megtalálta a számára vonzó és 
érdekes elfoglaltságot.

       Románné Balogh Gizella
           igazgató-helyettes

Ismerkedés a szalmafonással Hulladékból hasznosat
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A mozgás öröme

2015. április 17-én iskolánk kis csapatával túrára indultunk a Zemplénbe Ferenczné Rajtmár 
Anita, Vasné Iván Györgyi és Szabó Gyuláné tanárnők vezetésével. Úticélunk Vágáshuta és 
Sátoraljaújhely volt. 
A délelőtt folyamán Vágáshutáról indulva pár óra alatt, jó hangulatban és gyönyörű erdei 
környezetben túráztunk, majd megérkeztünk a Smaragd-völgybe, ahol erőgyűjtés céljából 
megpihentünk. Ezután folytattuk utunkat Sátoraljaújhely felé, ahol már várt minket a 
megérdemelt bobozás, ami igazán élvezet a kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 
A kicsit hűvös idő ellenére tartalmas és felejthetetlen napban lehetett részünk, amit köszönünk 
a szervező tanárainknak.

Bodó Boglárka 
4/11. osztályos tanuló 

Az egészséges életmód hívei
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Látványos kémiai kísérletek
A Spektrum Brutális órarendje kiegészült az Arany János Gimnázium és Általános Iskola 
és Kollégium rendkívüli kémiaórájával. A „Brutális kémia” szakértője és demonstrálója 
Nagy Gergő Zoltán fiatal doktorjelölt, aki a leglátványosabb kémiai reakciókat válogatta 
össze négy témakörbe: katalízis, oxidáció, égés és fémek – mindezek keretében pedig lángok, 
robbanások és fényhatások ejtették ámulatba a nézőt. Készült óriásgyufa gerendából, volt 
spontán öngyulladás, tűzijáték lángoló habbal, robbantak hordók és csokoládék. Gyorsítottuk 
a reakciókat, jött a kémia brutális oldala.
Nagy érdeklődéssel követte a közismert szakértő rendhagyó kémiaóráját városunk kilenc 
meghívott általános és középiskolája. A szabadtéri demonstráció közel fél ezer tanuló 
érdeklődését fokozhatta a természettudományok kémia szaktárgyi oltárán.

Alföldi Dániel, a vitorlázórepülő természetvédő
Körülbelül egy éve dolgom volt a nyíregyházi repülőtéren, ahol nagy meglepetésemre 
egy akkor 11. osztályos diákunkkal futottam össze. Érdeklődve kérdeztem, mi dolga van 
errefelé egy fiatalembernek. Megtudtam, hogy egyik hobbijának, a vitorlázórepülésnek 
hódol. Tavasszal kezdett el repülni, amivel komoly céljai vannak: vadászpilóta szeretne lenni. 
Fotósként – ez a másik hobbija – járt már a Kecskeméti Repülőnapon, ekkor szeretett bele 
ebbe a nem mindennapi sportba. Nagy lelkesedéssel vágott bele és már nem sok választja el 
az utolsó vizsgájától, ami után már egyedül is repülhet.
Majd szóba került egy másik érdekes elfoglaltsága, a környezetvédelem. Eleinte kisebb 
csoportok tagjaként óvta a környezetet, majd 2-3 éve csatlakozott a Greenpeace-hez. A 
fiatal önkéntes legfőképp nyíregyházi ügyekben jeleskedett, mivel úgy gondolta, hogy az 
embereket legjobban mindig a saját környezetüket érintő problémák foglalkoztatják. Két 
jelentős kampányban is részt vett. Az egyik a méhek, illetve beporzó rovarok megmentésének 
akciója, melynek érdekében egy méhecske jelmezt is magára öltött. A másik kezdeményezés, 
amiben szintén aktívan részt vett, a génmódosítás ellenes kampány.
A napokban, túl az írásbeli érettségik után ismét volt egy kis időnk beszélgetni, kíváncsi 
voltam, mi történt az elmúl egy év alatt vele. Elmesélte, hogy végzősként sokkal több időt 
kellett a tanulásra fordítania, így a hobbik egy részét fel kellett adnia egy kis időre. Sajnos a 
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repülés nagyon sok időt lefoglal, így az háttérbe szorult. A jó időbeosztásának köszönhetően 
azonban a fotózást nagyon lelkesen folytatja. Ebből iskolánk is kapott ízelítőt ősszel, ugyanis a 
VIDOR fesztiválon készített képeiből kiállítást rendeztünk az aulában. A környezetvédelem 
továbbra is szívügye, így Svájcban és Horvátországban is részt vett, ahol tapasztalatcserén túl 
sok ismeretséget kötött és tovább mélyítette tudását. A külföldi kapcsolatoknak köszönhetően 
sikeresen megcsinálta az angol felsőfokú nyelvvizsgát, ami azon túl, hogy könnyebben tud 
kapcsolatokat teremteni más országok aktivistáival, a továbbtanulásában is plusz pontokat 
jelent. Ugyanis nem szabad elfelejteni, hogy életének egy fontos állomásához érkezett, 
érettségi vizsgái közepén tart. Az írásbeliken túl van, gőzerővel készül a szóbelikre, hiszen 
biológusként szeretne továbbtanulni.
Nyárra is van már programja, természetesen ez is más, mint a vele egykorú társainak, ugyanis 
a Greenpeace Magyar Irodájában lesz gyakornok.
Példaértékű, amit Dani csinál, sok sikert és kitartást kívánok neki céljai eléréséhez! Elsősorban 
minél sikeresebb érettségi vizsgát!
 
 Domokos Andrea

biológiatanár

 Laborkalandon vett részt az Arany 
középiskolás diákja

Laborkaland elnevezéssel interaktív laboratórium látogatáson vehetett részt az ország 
különböző pontjairól érkező 19 középiskolás diák Budapesten.
Az élményeken alapuló oktatási programra a felszíni vizek, élővizek vizsgálatával kapcsolatos 
esszé megírásával nyert meghívást az Arany János Gimnázium és Általános Iskola 10. osztályos 
tanulója, Trizner Laura. A diákok előadásokat hallgathattak meg, majd balesetvédelmi 
oktatás után vizsgálati laborokba nyerhettek bepillantást, ahol vegyész szakemberek avatták 
be őket az élelmiszerek, talaj-, víz- és gyógyszerek vizsgálati folyamatába. 
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Idegen nyelvek oktatásának szerepe és eredményessége
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 gimnáziumunk vezetősége és a nyelvszakos kollégák egyaránt reagálnak. A 
diákok egyre inkább belátják, hogy a továbbtanuláshoz és a munkavállaláshoz is szükségük 
van használható nyelvtudásra. 

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

Sok pályázati lehetőséget kihasználva az évek során nemzetközi kapcsolatokat tudtunk 
kiépíteni angol, walesi, lengyel, spanyol, dán, német iskolákkal. Kirándulást szerveztünk 
Angliába, hogy a diákok bepillantást nyerhessenek az angol kultúrába és megismerhessék 
a legfontosabb nevezetességeket. Ennek a hozadéka nagyon sokrétű: számos felejthetetlen 
élmény, kulturális ismeret, kapcsolatépítés, kooperációs készségfejlesztés, önismeret, 
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, kitartást és kreativitást 
igényel. Korábban rendszeresen mutattunk be idegen nyelvű színjátékokat, és sok éven 
keresztül állandó szereplői voltunk idegen nyelvi drámafesztiváloknak. 

Egyre szélesebb körben vágynak a tanulóink arra, hogy retorikai képességeiket fejlesszük és 
minden évben nő az angol szónokversenyre készülő tanulók száma. Ezeken a versenyeken 
mindig kiemelkedő eredményt érünk el, az országos első helyezés elérésével eddig már 3 
tanulónk képviselte Magyarországot Londonban a nemzetközi versenyen. Idén Birta Alíz 
11. évfolyamos tanulónk bekerült a világ legjobb18 szónoka közé. 

Angoltanárként ettől nagyobb örömöt el sem tudunk 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 át. 

Összességében büszkeség tölt el bennünket, ha az idegen nyelvszakos tanáraink odaadó 
munkájának eredményeit kell összegyűjteni, vagy a nyelvvizsgaeredmények számát kell 
statisztikában megadni, vagy kimagasló versenyeredményeinkről számolhatunk be. Büszkék 
vagyunk tanulóink magas szintű nyelvtudására, és tudom, hogy meg fogják állni helyüket a 
nagyvilágban.
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A 2014/15-ös tanév kimagasló idegen nyelvi versenyeredményei:

Birta Alíz (8/11) az országos szónokverseny megnyerése után Magyarországot képviselhette 
Londonban, a nemzetközi döntőn.
( felkészítő tanár : Medvéné Kendi Tímea )

A megyei angol szavalóversenyen Fehér Anna (8/7) első helyezést ért 
el.
( felkészítő tanár : Medvéné Kendi Tímea ) 

A ’London Bridge’ angol nyelvi verseny országos döntőjében Fogarasi Zita (8/6.) első, Kiss 
Dóra (8/6) ötödik, Tóth Panna (8/6) kilencedik, Fehér Anna (8/7) tizenkettedik helyezést 
ért el.
( felkészítő tanárok : Palkovics Borbála, Pájerné Tóth Ágnes, Medvéné Kendi Tímea ) 

A megyei angol olvasási versenyen Lukács Réka (8/9) harmadik, Pócsi Eszter (8/9) ötödik, 
Fogarasi Zita (8/6) harmadik helyezést ért el. 
( felkészítő tanárok : Oroszné Béres Ilona, Palkovics Borbála )

A Bem- Angol városi versenyen Ötvös Márk (8/7), Pataki Mátyás (8/8) és Szlávik Dániel 
(8/8) csapatban első helyezést értek el.
( Pájerné Tóth Ágnes, Medvéné Kendi Tímea ) 

A Szent Imre Gimnázium által szervezett ’Scrabble’- versenyen Oláh Flóra (8/7), Hudák 
Csilla (8/7), Belics Fanni (8/7) csapatban harmadik helyezést értek el.
( felkészítő tanár : Medvéné Kendi Tímea ) 

A nyolcosztályos regionális versenyen Pataki Mátyás (8/8) angolból harmadik, Orosz 
Napsugár Panna (9/13) németből harmadik helyezést szerzett.
( felkészítő tanárok : Pájerné Tóth Ágnes, Méhesné Szabó Piroska )

Az OKTV- n Mokos Réka (9/13) francia nyelvből bejutott az országos döntőbe. 
( felkészítő tanár : Király Veronika )
Hegyes Dóra (8/11) bejutott az országos Olasz Fesztiválra.
( felkészítő tanár : Dr. Mogyorósi Csilla ) 

Középfokú nyelvvizsgázók 
száma évről évre nő és egyre 
több diák a felsőfokú vizsgát is 
megszerzi.
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Culture is a necessity, not a luxury
What is the one thing that you can’t leave at home? I am sure that many of you would like to 
reach for your pocket and check if you’ve got it on you . I do not mean your phone although 
according to a poll in Time magazine, people can’t do without it even for a day.
But there is another thing that you can’t leave at home. You carry it on you all the time, not 
in your pocket, but in your head and in your heart. And it is your culture; your knowledge 
of the world as you know it, your way of life. You feel safe in your own culture, you feel you 
belong somewhere, and it is a somewhere you are comfortable with. Culture is how you 
communicate. Culture is who you are. It is your heritage and your treasure in which you feel 
safe. It is something that you can’t live without; a necessity, not a luxury.
But what happens when people from different cultures meet? 
If you are not prepared you might find yourself feeling awkward as I did when I asked the 
Italian waiter for some ketchup at a restaurant. You should have seen his face!
Or do you know how the Hungarians greet their friends? – We give our friends a kiss on the 
right, then on the left cheek. And do you know how the Polish greet their friends? – They 
give their friends a kiss on the left, then on the right cheek. I did not know that when I met 
a Polish boy at a project meeting. So we kissed one another on the lips. 
But probably the most confusing experience for me was when I went over to my Chinese 
classmate’s house for dinner and though I didn’t like the eel, I forced down even the last bite 
to be polite and to my shock, I was given a second serving as they wanted to be polite too.
Culture is not a permanent thing. It is not cast in concrete. It does change over time and 
from place to place. 
What does seem permanent about culture is the sad fact that during the history of humanity, 
the leading reason for war finds its roots in cultural differences.
I live in peace. I go to bed every night without fear. However, there are many violent wars 
caused by ethnic conflicts even today. Can you give just one good reason for killing someone?  
Do you really need to be killed for believing something else, having different skin colour or 
practising a different religion?  Do you know how many people have died senselessly in wars?  
Can you imagine what the countless people in the graveyards dreamt about? They wanted to 
become inventors, or writers, or teachers. They wanted to get married and raise children, the 
same dreams we have. But they never fulfilled their dreams, and it wasn’t their choice; they 
were killed. 

Today’s technological achievements and hyper connectivity via the internet gives us a terrific 
opportunity to share what we have, to show who we are and to understand, accept and 
tolerate each other. 
We must not interfere in other people’s culture; we must not tell others how they should live 
or how they should feel.
I will never have the same respect that a Brit has for the British Royal family. I will never 
understand why Arabic women wear hijab so proudly and willingly. Or I will definitely not 
understand why the name of Oprah comes up in each American movie or song.
And no other nation will feel as I do, when I hear our national anthem or when I see a 
Rubik’s cube in the hands of a child when I am abroad, or when the beauty of Budapest 
comes into sight on the screen, or when I feel the delicious taste of Gulyash in my mouth.
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I do not want any other nation to have my culture, and I do not wish to abandon my culture 
for the culture of another country.

The world of cultures need not be a melting pot, it needs to be a mosaic, where each culture 
matters and contributes to the overall fabric of the world, where neither culture is forced to 
subordinate itself to other cultures.  Where there is no right and wrong culture.
I will never be able to leave home without my culture, and neither will you.  I am perfectly 
fine with being different; in fact I want to hang on to the differences of my culture.  And you 
need to do the same for your culture.  It’s not a choice; it’s a fact of life.

Birta Aliz beszéde
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Esze Tamás szülőföldjén
A Beregi-síkságon elterülő Tarpán magasodik II. Rákóczi 
Ferenc szobra, az impozáns községháza mellett. 
 Fotó: Ladányi tóth Lajos

Két héten át tartott 
a színvonalas rendez-
vénysorozat.
FEHÉRGYARMAT. „S az értékek 
nem az épületen belül őr-
ződnek, még ha az emlékek, 
dokumentumok ki is fejez-
nek belőlük valamit. Sokkal 
inkább az iskolából kirajzott 
egykori diákok lelkében, cse-
lekvésében, mindabban, amit 
az innen indulók teremtettek. 
Sok ezren hordozzák ezeket 
az értékeket a szűkebb hazá-
ban, vagy távolabb az ország 
határain belül és kívül, tudva 
vagy öntudatlanul éltetve ez-
zel az iskolát, vagy amit min-
den iskola jelent: a tudást, 
az emberi példát…” Ezeket a 
gondolatokat Hudák Erzsébet, 
a Fehérgyarmati Petőfi Sándor 
Szakközépiskola egykori igaz-
gatónője írta az intézmény 50 
éves fennállása alkalmából 
szerkesztett emlékkönyvben.

– A tanárok és a diákok lelkes 
készülődéssel várták a dön-

tőkben bővelkedő két hetet. 
A szakmai, kulturális és sport-
versenyek elődöntői alkalmat 
adtak az iskola legjobbjainak 
kiválasztására – említette 
Nagy Tibor Zoltánné Harsányi 
Zsuzsanna, majd büszkén so-
rolta a 14 rendezvényt.

Nagyot álmodtak
– Öt tanulmányi verseny 
(közgazdaságtan, matema-
tika, irodalom-történelem, 
angol és német nyelv), négy 
sportvetélkedő (Petőfi meg-
hívásos fiú labdarúgótorna, 
Falcsik Ferenc-emléktorna, 
iskolai röplabdabajnokság és 
tanár-diák labdarúgó-mérkő-
zés), vetélkedő a meghívott 
általános iskolai csapatoknak, 
szavalóverseny, színielőadás, 
öregdiák-találkozó és termé-
szetesen az ünnepi műsor... A 
„Petőfi-hetek” rendezvényso-
rozat immár 18. éve az öregdi-
ákok találkozójával zárul.

– Jelenlegi igazgatónk, Ma-
csi Gyula és Hudák Erzsébet 

egykori direktor együtt ál-
modták meg ezt a programot. 
Sikerült nagyot álmodniuk, 
hisz ez az esemény orszá-
gosan is egyedinek számít – 
folytatta Nagy Tibor Zoltánné 
Harsányi Zsuzsanna.

A találkozóra a 30, 40, 50 
éve érettségizett diákjait várta 
vissza az iskola, hogy együtt 
idézzék fel a múltat – össze-
vetve a jelennel. Ebben az év-
ben különösen sokan tisztel-
ték meg egykori iskolájukat. 
Az ünnepség alkalmat ad arra 

is, hogy külön köszöntsenek, 
kitüntessenek egy „öreg ta-
nárt vagy öregdiákot”. 

Nem múlt el nyomtalanul
Az idén Szabó Antalné ta-
nárnőnek tapsolt a jelenlévő 
közel 170 vendég. A 106 öreg-
diák bebizonyította, hogy a 
középiskolás évek nem múl-
nak el nyomtalanul, olyan 
emberi kapcsolatok alakul-
nak ki, melyeket sem az idő, 
sem a távolság nem tud meg-
csorbítani.  KM-LTL

Petőfis hagyományokat ápolhattak

A vetélkedők hangulata remek visszajelzés volt a szervezőknek 
 Fotó: tudósítónktóL  

A nyíregyházi Arany-is-
kola diákja Londonban 
folytatja a versenyt.
NYÍREGYHÁZA. London Eye, To-
wer Bridge, British Museum, 
City, Hampton Court, Shard 
torony, Milleniumi híd, Nel-
son emlékoszlop, Nemzeti 
Galéria, Trafalgar tér. Az angol 
főváros mágnesként vonzza a 
turistákat, Birta Alízt viszont 
egészen más kerítette a ha-
talmába. A világ legnagyobb 
nemzetközi szónokversenyé-
nek (IPSC) döntőjére készül, 
amelynek májusban a ködös 
Albion emblematikus városa 
ad otthont. 

A kultúra nem luxus...
A nemzetközi oktatásügyi 
szervezet (ESU) az idén im-
már 35. éve rendezi meg a 
nagyszabású szónokver-
senyt. Összesen 50 ország 40 
ezer diákja próbált szerencsét 
az aktuális kiírásban, végül 
minden országot egyetlen 
diák képviselhet. 

Magyarországot Birta Aliz, 
a Nyíregyházi Arany János 
Gimnázium, Általános Iskola 
és Kollégium 11. évfolyamos 
tanulója reprezentálja, miu-
tán előbb megnyerte a terü-
leti döntőt, majd a Brit Nagy-
követségen az országos finálé 
után is az ő nyakába került az 
aranyérem.

– A magyarországi verseny 
megnyerésével Alíz megkap-

ta azt a csomagot, amely fel-
jogosítja a londoni részvétel-
re. A csomag tartalmazza Alíz 
szállását, étkezését, a városon 
belüli utazását, és természe-
tesen minden, a programhoz 
tartozó költségét – fejtegette 
felkészítőtanára, Medvéné 
Kendi Tímea. Alíz ki- és haza-
utazásának az összegét más 
forrásból kell előteremteniük, 
örömmel vennék az esetleges 
felajánlásokat.

A döntős diákok nagy részé-
nek az angol az anyanyelve, a 
többiek anyanyelvi szinten 
beszélik az angolt. Az előttük 
álló egy hónapban az angol 
nyelvtudás minél magasabb 
szintű elsajátítása a cél. 

– Minden évben a verseny-
zőknek egy előre megadott 
témáról kell ötperces beszé-
det tartaniuk. A témán belül 
pedig egy olyan szegmenset 
szükséges kiválasztani, ami 
kapcsolódik a főcímhez, de 

nem egyezhet meg vele. Az 
idén a főcím: „A kultúra nem 
luxus, hanem szükség”. A be-
szédet követően a zsűri és a 
jelenlévő vendégek kérdése-
ket tesznek fel a versenyző-
nek a beszédét illetően – tette 
hozzá Medvéné Kendi Tímea.

A program alatt a diákok 
műhelymunkákon vesznek 
részt, ahol a feladatokkal to-
vábbfejleszthetik retorikai 
képességeiket.

– A versenyen először hat 
csoportba osztják a verseny-
zőket, és minden csoportból 

a legjobb három jut az elő-
döntőbe. Ott két kilences cso-
portra osztják őket, ahol min-
denki kap egy témát, tizenöt 
perc felkészülési időt, és egy 
háromperces beszédet kell a 
témáról rögtönöznie. Innen 
kerül ki a három-három győz-
tes, akik a döntőbe kerülnek. 
A hat döntős az eredeti be-
szédét mondja el az összes 
versenyző és kísérőik előtt. 
Közülük hirdetik ki az első, a 
második helyezettet és a kö-
zönségdíjast.

Nem adta fel 
– Erre a versenyre három 
esztendeje készülünk felké-
szítőtanárommal. Két éve a 
második helyen végeztem az 
országos döntőn. Tavaly a te-
rületi zsűri nem választott a 
továbbjutók közé – említette 
Birta Alíz. – Nem adtam fel, 
az idén újra megpróbáltam. 
Megnyertem a régiónk ver-
senyét, a Brit Nagykövetsé-
gen tizenhárom diák méret-
tetett meg. Az idén volt hat 
diák Budapestről, és egy-egy 
Győrből, Székesfehérvárról, 
Bajáról, Debrecenből, Pécs-
ről, Szolnokról és Nyíregyhá-
záról. Remélem, minden aka-
dály elhárul az utazásom elől, 
és utána már rajtam a sor...

LAdáNyi TóTh LAjos
ladanyi@kelet.hu

Alíz (középen) nagyon várja a londoni döntőt  Fotó: magánarchívum  

Aranyat ér a nyelvtudás

Barátságot is köthetnek
A londoni döntő nemcsak arra 
ad lehetőséget, hogy a részt-
vevők fejlesszék retorikai ké-
pességeiket, hanem arra is, 
hogy a világ minden tájáról 
érkező fiatalok megismerjék 
egymást, barátságokat kösse-

nek, amely egy egész életen 
át elkísérheti őket. A szerve-
zők jóvoltából ellátogatnak 
a BBC székházába, a Globe 
színházba, a Parlamentbe, és 
egy színházi előadást is meg-
tekintenek.

KELET

2015. április 9., csütörtök

Megyei tükör  5magyarország

8
A Vakok és Gyengénlátók Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Egyesülete április 23-án nyolc 
órán át (9–17 óra között) felol-
vasónapra várja mindazokat, 
akik anyák napja alkalmából 
kedves verssel, idézettel, no-
vellával, mesével is köszön-
tenék az édesanyákat. Je-
lentkezni lehet: Nyíregyháza, 
Országzászló tér 8., 2. eme-
let, 42/407-486, 30/373-1380, 
e-mail: info@vakegy.hu.  KMhegedűs d. Géza körül mindig vibrál a levegő  Fotó: internet  

Gábor Miklós 
emlékét őrzik
IBRÁNY. Hegedűs D. Gézának 
ítélték az idén a Gábor Mik-
lós-díjat a Vígszínház Julius 
Caesar című előadásának 
címszerepében nyújtott alakí-
tásáért. Az ibrányi születésű, 
Kossuth- és Jászai Mari-díjas 
színész, rendező, egyetemi 
docens, a Színház- és Film-
művészeti Egyetem rektor-
helyettese, a MASZK Orszá-
gos Színész egyesület elnöke 
újabb jeles elismeréssel gaz-
dagodott. Édesapja Ibrányban 
volt pedagógus és később a 
művelődési ház igazgatója.  KM

Nyírbátorban 
találkoznak
NYÍRBÁTOR. A Debrecen–nyír-
egyházi egyházmegye Ifjú-
sági Irodája szervezésében 
április 11-én, szombaton egy-
házmegyei ifjúsági találkozót 
szerveznek Nyírbátorban. A 
találkozó témája: Párkapcso-
lat, Szexualitás, Házasság. A 
résztvevők a minorita temp-
lomban regisztrálnak (Károlyi 
u. 19.), majd az Ifjúság útja 2. 
szám alatti helyiségben hall-
gatják meg az előadásokat. A 
program táncházzal és püspö-
ki szentmisével zárul – tudat-
ta Gerhes József.  KM A minorita templom  Fotó: km  

Remélem, 
minden 

akadály elhárul az 
utazásom elől. 
BIRTA ALIZ

Nyerjen kézi mixert a Kelettel játékunk nyertesei:
Gergely László, Demecser, Hűségkártyaszám (a továbbiakban Hksz.): 2153495
jaczkovicsné Csoma Enikő, Nyírtelek    Hksz.: 228476
Nyitrai Ferencné, Nyíregyháza     Hksz.: 266960
Puskásné horváth Klára, Nyíregyháza    Hksz.: 2175438
Kelemenné Beregi Margit, Gelénes    Hksz.: 2245656
iszály Gáborné, Nyíregyháza     Hksz.: 2175422
szurovcsákné Gere Mária, Nyíregyháza    Hksz.: 2174178
Rebák sándorné, Nyíregyháza     Hksz.: 2163494
Lakatos sándor, Nagyhalász     Hksz.: 2150631
dézsi László, Nyíregyháza     Hksz.: 2175242
A nyereményeket április 10-étől június 1-jéig lehet átvenni a kelet-Magyarország 
ügyfélszolgálatán (Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 4–6) munkanapokon 8–16 óráig.

Kézi mixert nyertek a Kelet-Magyarországgal 

NYÍREGYHÁZA. A Móricz Zsig-
mond Színház is készül a köl-
tészet napjára: április 11-én, 
szombaton 19 órától két pódi-
umestre – Legyen világosság! 

címmel Pregitzer Fruzsina 
önálló estjére, és az Ahol meg-
szakad című zenés lírai per-
formanszra – várják az érdek-
lődőket a Krúdy kamarába. 

Pódiumest a kamarában

jó ütemben épül a szarvas utcai körforgalom  Fotó: Pusztai sándor

NYÍREGYHÁZA. – A ballagásokra 
tekintettel a kivitelező megí-
gérte, hogy június 11-ére átad-
hatjuk a beruházást – mondta 
el a jó hírt a sajtó képviselői-
nek dr. Kovács Ferenc, Nyír-
egyháza Megyei Jogú Város 
polgármestere április 8-án, az 
épülő Szarvas utcai körforga-
lom munkálatainak helyszí-
nén tartott szemléjén.

– A város által elnyert 440 
millió forintból felújítjuk a Ga-
ribaldi utca, a Csaló köz és az 
Arany János utca út- és járda-
burkolatait, s ebből a pénzből 
alakítjuk ki a Szarvas utca, az 
Arany János utca és a Kígyó 
utca csomópontjának körfor-
galmát is. A munkálatok jó 
ütemben haladnak, kijelölték 

a körforgalom helyét, s a Kí-
gyó és az Arany János utcai 
szigetek is elkészültek. A jövő 
héten kezdik az Arany János 
utca felmarását. A fejlesztés-
nek köszönhetőn 17 új parko-
lóval lesz több az Arany János 
és a Szarvas utcákon. Az Arany 
János utca két buszöblének 
helyét a leállósávban alakítjuk 
ki, a Szarvas utcai két megállót 
pedig új építésű öblök váltják 
fel. A körforgalmú csomópont 
ágain három méter széles 
gyalogátkelőhelyek kapnak 
helyet, az Érkertet pedig két 
gyalog-kerékpáros ág létreho-
zásával kapcsoljuk be a város 
kerékpáros közlekedésébe – is-
mertette a városvezető a beru-
házás részleteit.  KM-MJ

határidő előtt át fogják 
adni a körforgalmat

Birta Alíz Londonban szónokol
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Londoni utazásom története

A londoni utazásom története talán 3 évvel ezelőtt kezdődött, amikor az angoltanárom 
javaslatára elmentünk az első publicspeaking, azaz szónokversenyemre. Mivel jól sikerült, 
nem volt kérdés, hogy induljak-e a következőn. Eljutottam egészen az Angol Nagykövetségig, 
ahol 2. helyezett lettem. Épp egy kicsivel csúsztam le a londoni útról, amit nagyon bántam 
akkor, ma viszont már cseppet sem, hiszen idén újra próbáltam, és eljutottam a londoni 
versenyre. Így sokkal érettebben, felkészültebben indulhattam az útra.
A versenyre elkísért angoltanárnőm, Medvéné Kendi Tímea, aki végig mellettem volt, segített 
és támogatott a verseny során, amire szükségem is volt, hiszen voltak alkalmak, amikor óriási  
volt a stresszhelyzet. 
Május 11-én indultunk Londonba. Épphogy leszállt a gép, máris siettünk a megnyitó 
ünnepségre, amely a DartmouthHouse-ban volt, London egyik legelőkelőbb negyedében, 
ahol szinte mindennap megfordultunk, hiszen az elő- s középdöntőknek is ez a hely adott 
otthont, és a versenyt megelőző foglalkozások többségének is. 
Már az első nap nyilvánvalóvá vált számomra, hogy ez több mint egy verseny. Lehet, hogy 
közhelyesen hangzik, de egy életre szóló élményt kaptunk azzal, hogy ott lehettünk. 50 
ország 50 diákja volt jelen, 50 országos nyertes. Hatalmas élmény volt megismerni ezt a 
sok nyitott, közvetlen, okos, intelligens, kedves embert. Habár verseny volt, mégis egymást 
töltöttük fel energiával, bíztattuk egymást, és életre szóló barátságok köttettek. Bátran 
mondom, hogy a világon szinte mindenhol van egy-egy barátom. Szomorú volt  a búcsú, de 
remélem megmarad a kapcsolat.
 Az első ismerkedési nap után a második, harmadik napon foglalkozások következtek, s egy 
színházi előadás, amely hatalmas élmény volt számomra. London belvárosában tekintettük 
meg a Matilda című musicalt. Negyedik nap délelőtt volt az első megmérettetés. Mindenkinek 
ugyanaz volt a beszéde témája: A kultúra nem luxus, hanem szükséglet. A beszédek előadása 
után kérdéseket kaptunk, s arra kellett válaszolni. Fárasztó nap volt, ezért a délutánunkat 
lazábbra szerveztük, városnézés és bowling volt a program.
 Ötödik nap az elődöntő és a döntő volt. Reggel tudtam meg, hogy bejutottam a legjobb 
18 versenyző közé, ami újabb kihívást jelentett. Itt már nem egy előre felkészült beszédet 
adtunk elő, hanem három téma közül választhattunk, és 15 perc alatt kellett megírnunk és 
felkészülnünk a versenyre. Én azt a témát választottam, hogy a szabadság nem több, mint 
egy illúzió. Boldog vagyok, hiszen saját és mások véleménye szerint is egy nagyon jó beszédet 
mutattam be, de sajnos a döntőbe, a legjobb 6 közé nem kerültem. A döntőnek a HBSC 
bank székháza adott otthont. Nagyon élveztem, hiszen nagyszerű beszédeket hallhattunk, 
s találkozhattam a magyar nagykövetséget képviselő diplomatával, Balogh Györggyel is. 
Ezután egy záró vacsora következett.
 Végig nagyon élveztem a versenyt, remek élmény volt, nagyszerű programokkal. A profi 
szervezés mellett nagyon jólesett a sok törődés, amit itthonról is kaptam, s amit kinn is 
kaptunk a mentorainktól, szervezőktől. Csoportokra osztottak minket, voltak saját 
mentoraink, akik mindig figyeltek ránk, s próbáltak segíteni ott, ahol csak tudtak, de ezek 
mellett nagyon szigorúan is vigyáztak ránk. Sok-sok élménnyel gazdagodtam az út során, de 
a leglenyűgözőbb élmény mégiscsak az volt, hogy mennyi embert megismertem, mennyi új 
kultúrát, és hálás vagyok a  sok jó dologért, amit tanulhattam. Mesés érzés volt részt venni 
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egy ilyen nagy versenyen, hiszen Ausztráliától kezdve Kínán át, az USA-ig mindenhonnan 
jöttek versenyzők, s mindenkit egytől egyig a szívembe zártam. Habár néha megterhelő volt, 
s nehéz, a verseny életem egyik legmeghatározóbb, legjobb élménye volt.

Birta Alíz
11.  évfolyamos tanuló

 Egy év külföldön
       
Sok diák gondolkodik a külföldön való tanuláson. Én is egy ilyen diák voltam, de én 
eldöntöttem, hogy meg is fogom valósítani ezt az álmot. Ehhez segítséget az AFS (American 
Field Service) nevezetű önkéntesekből álló szervezet adott nekem.
A legfőbb oka a kiutazásomnak az volt, hogy megismerjek egy másik kultúrát, hogy 
tapasztalatot szerezzek és nem utolsó sorban az, hogy nyelvet tanuljak. Az AFS szervezeten 
keresztül a külföldre vágyó diákok önkéntes fogadó családokhoz kerülnek, akik választhatnak 
a több száz nemzetiségű középiskolás közül, hogy kivel szeretnének eltölteni 3, 6 vagy akár 
10 hónapot. Én is egy ilyen fogadó családdal élek lassan 9 hónapja Észak-Olaszországban.
Az ittlétem alatt számos új dolgot tanultam meg, nemcsak önállóbb lettem, de rengeteg 
különböző kultúrával találkoztam, mivel a kint dolgozó diákok közül az egy körzetben 
lévők hetente találkoznak, megosztják a tapasztalataikat és élményeiket. így van ez az 
én körzetemben is. Remek kis csapatunk van, akikkel segítjük egymást, ha lehet, közös 
utazásokat szervezünk. Így voltunk például Veronában, Firenzében, Velencében és még 
sorolhatnám. És természetesen megismertük az olasz embereket, az olasz iskolarendszert, az 
olasz hétköznapokat is.
Számomra legnagyobb kihívást talán az iskolarendszerben való változások jelentettek. 

Medve Nóra a vendéglátóival
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Említhetném például, hogy 55 perces tanóráink vannak, vagy azt, hogy a tanítás alatt egy 
darab 10 perces szünetünk van, de mindez semmi ahhoz képest, hogy még szombaton is 
iskolába járunk. Először ez eléggé megijesztett, de rájöttem, hogy mennyi jó oldala van 
ennek a rendszernek is: azáltal, hogy plusz egy napot járunk a héten, és nincsenek óra 
közti szünetek, sokkal hamarabb végzünk a nap folyamán, így van, hogy 12 órakor már 
otthon tudok lenni, és az egész délutánom szabad. Az igaz, hogy sokkal megterhelőbb 
ilyen hosszú időn át folyamatosan koncentrálni, de megéri, ha utána több szabadidőnk 
van, amit arra fordíthatunk, amire csak szeretnénk. És persze Olaszországban ki ne találna 
más elfoglaltságot, mint az iskolában ülni? Emellett elég változatosak az iskolák. Minden 
iskolában különböző tagozatok vannak, ilyen például a klasszikus, ahol latint is tanulnak a 
diákok, vagy a nyelvi tagozat, ahol az anyanyelvük mellett 3 különböző nyelvet tanulhatnak 
az oda járók. Én ezekből a természettudományos tagozatot végzem, ahol emelt szinten 
és számban tanulok kémiát, biológiát és fizikát, valamint több reáltantárgyunk van, mint 
például matematika és informatika.  Az iskolában figyelnek az interaktív oktatásra, így 
párosával laptopokat használunk az órák folyamán, amin dolgozhatunk az éppen adott 
témán, vagy információkat, képeket kereshetünk azzal kapcsolatban, ezzel is bővítve a 
tudásunkat. Természetesen nemcsak nekem volt új az itteni kultúra. A program része, hogy 
megismerjük egymás kultúráját, így nekem is kellett számos bemutatót tartanom a magyar 
iskolarendszerről, szokásokról és egyéb érdekes dolgokról. (Megjegyezném, hogy volt mit 
tanítani az ittenieknek, mert mint azt a vége felé már megszoktam, sokan nem ismerik, vagy 
tévesen gondolják az országunkról kapcsolatos tudnivalókat.) Viszont büszkén jelentem ki, 
hogy magyaros főzőest és természetesen a köztük lezajló beszélgetések során sok újdonságot 
tudtam mondani az itt szerzett barátoknak, osztálytársaknak és a fogadó családnak egyaránt.
     Olaszország kicsit mást adott, mint amire korábban számítottam, igen az igaz, hogy rengeteg 
pizzát, lasagnét, carbonarat… stb, de ha Olaszországot említjük általában mindenkinek a 
meleg időjárás, a Colosseum, a szieszta, Szicília vagy akár a Maffia juthat eszébe. Legalábbis 
nekem az jutott indulás előtt. Tapasztalatom szerint viszont az időjárás szinte teljes 
mértékben megegyezik az otthonival. Az én olasz otthonom egy viszonylag nagyobb faluban 
van, így nekem eléggé eltért minden elvárásomtól, emellett megtapasztalhattam az AFS 
által szervezett cserehéten belül, a déli olaszok életmódját is, ami szintén eltér a korábbi 
elvárásaimtól, de még az Észak-Olaszországban megszokottól is. Ez persze nem egy rossz 
dolog, sőt, így megtanulhatom, hogy nem szabad mindig az egyes sztereotípiákban bízni. Ez 
csak egy apró dolog, amit változásként könyveltem el magamban az ittlétem során, de emellett 
sokkal talpraesettebb lettem, segítőkészebb, elfogadóbb másokkal szemben, és ami talán a 
legjobb, hogy sokkal könnyebben szót értek bárkivel, és semmilyen helyzetben nem érzem 
magam kellemetlenül. Ez az utazás rengeteg önbizalmat adott, és bátran tudom ajánlani más 
vállalkozó szellemű diáknak is. Persze nem volt mindvégig teljes az öröm, voltak rosszabb 
napok, mint ahogy az mindenki életében vannak, voltak kellemetlen helyzetek, főleg az első 
hónapokban, messze a családtól, messze a megszokott élettől, de épp ezek a dolgok azok, 
amik segítettek abban, hogy sokkal nyitottabb legyek a világ felé, és megtanuljam megoldani 
a problémákat. 
Mindent összevetve életem egyik legszebb élményeként tudok visszatekinteni az elmúlt 
időszakra, és izgatottan várom a még előttem álló 41 napot, amit csak úgy, mint a 
katonaságban, a centikkel már mi is számolunk vissza, viszont nekünk a napok számolása,  
amennyi időnk valójában van. 
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 Bár honvágyunk az van mindannyiunknak, engem nagyon jó érzéssel tölt el, hogy van egy 
másik ház is, ahova tudom, hogy mindig szívesen várnak vissza, és a világ másik részén is 
vannak emberek, akikre mindig számíthatok. Ezután az élmény után, azokban a diákokban, 
akik külföldön töltenek egy évet, az otthon szó hallatán egyetlen kérdés jut eszükbe: melyik?

Medve Nóra
11. évfolyamos  tanuló

 A német nyelv, mint hatalmas lehetőség

…Egy új nyelv megismerése mindig hatalmas kihívást jelent a diákok 
számára. Valami új, valami szokatlan és valami, ami kötelező. Furcsán 
hangozhat, de humán beállítottságom révén már tűkön ülve vártam 
életem és gimnáziumi éveim első német óráját. A jól megismert és 
megszokott angolórák mellé ezt a másik, germán eredetű nyelvet 
párosítottam. 
E döntésemnek számtalan indítéka volt.
A 2011/2012-es tanév legnagyobb újdonsága volt ez, hogy új nyelvet kellett választanunk. 
Sokak döntöttek a francia nyelv mellett, az osztályom fele pontosan. Választásom során 
semmi más nem befolyásolhatott, csakis a saját gondolataim, na meg az, hogy nővéreim is 
német nyelvterületen élik mindennapjaikat.
Elképesztő sikerekkel indult számomra ezen új megpróbáltatás, értem ezalatt a német 
nyelvet, hiszen már az első tanévet szín ötössel fejeztem be. dr. Mogyorósi Csilla tanárnő 
hamar megszerettette velem az újdonsült nyelvet, így még tovább erősítette bennem azt az 
érzetet, hogy ez az a nyelv, melyben érvényesülhetek, és hogy jól döntöttem.

A sikerek még tovább halmozódtak Méhesné Szabó Piroska tanárnő órái során, folytatódott 
a kitűnő szereplés. A 11. osztály félévi záró értekezlete után meglepő ötlettel állt elő: „Sándor, 
mi lenne, ha az év végén érettségi vizsgát tennél németből?” Első hallásra ez a kérdés sokkolt, 
de az a bizalom, melyet a hanglejtésében éreztem, elűzte ezen meglepődöttséget. Attól a 
naptól kezdve minden nap lelkiismeretesen készített fel engem a hatalmas megpróbáltatásra, 
még olyan időpontban is, amikor neki kellett hozzám igazodnia. Az érettségi vizsgát a 
rengeteg befektetett munkának köszönhetően nehézségek nélkül teljesítettem középszinten 
94%-os eredménnyel. 
Ez a siker hatalmas löketet adott számomra, így tovább folytattuk a kemény munkát.
A megszerzett tudást a 2014-es nyár folyamán, német nyelvterületen, Frankfurt am Main 
városában, az Európai Unió pénzügyi központjának székhelyén kamatoztathattam, ahol 
egy ötcsillagos nemzetközi hotelben végeztem turisztikai- és vendéglátói feladatokat. A 
munkavégzésem során egy olyan szintű nyelvtudást alkalmazhattam, amelyet még a német 
kollégáim is nagy örömmel hallgattak:
„Sandor, wo hast du Deutsch gelernt? Du sprichst ohne Fehler!” Hol tanultál németül? 
Hibátlanul beszélsz! Ez még jobban megerősítette bennem azt, hogy itt lehetek igazán 
önmagam. Óriási „fegyver” ez az ember zsebében, hiszen nemcsak megértetni tudtam 
magam és a gondolataim, hanem a körülöttem lévő embereket is megértettem, és még 
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jobban átérezhettem az igazi német légkört, melyet sokan csak a híradókból és az internetről 
ismernek. Nagy fájdalommal járt a búcsú a várostól, de kezdődött az újabb tanév. 

Szeptembertől folyt a kemény, vért izzadós munka, a fakultációk és az iskola utáni gyakorlások 
keretei között. Az utolsó gimnáziumi év tapasztalataim szerint nagyon gyorsan elrepült és 
egyre közeledett a május 8-a, amikor is a tudásomat az emelt szintű érettségi keretei között 
kellett megmutatnom.
A vizsga után hatalmas lelkesedéssel kerestem meg tanárnőt, hogy beszámolhassak neki 
arról, hogy szerencsére itt sem kellett nagy nehézségekkel szembenéznem és nagy reménnyel, 
bizakodva várom az eredményt, mely kulcsfontosságú a továbbtanulásom szempontjából.
Végezetül én csakis javasolni tudom a német nyelv elsajátítását mindenki számára, hiszen 
a mai világban elengedhetetlen az idegen nyelvtudás. Minél többet tud az ember, annál 
sikeresebb lehet a munkaerőpiacon és az életben is. Olyan lehetőséget adott számomra, 
mely során élőben is próbára tudtam tenni magam, továbbá az elsajátított tudást anyanyelvi 
környezetben csiszolhattam tovább. Én ezúton is szeretném megköszönni a kemény és 
kitartó munkát némettanárnőimnek, hiszen ők voltak azok, akik elindítottak engem ezen 
siker útján!

 
Tömöri Sándor Bence

 8/12. tanuló

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 
nyelvvizsga megszerzésével, az angol középszintű érettségivel és egy plusz gimnáziumi évvel. 
Naivan mindannyian azt hittük, 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, többnyire 
Medvéné Kendi Tímea és Pájerné Tóth Ágnes tanárnők felváltva foglalkoztak a két 
csoporttal. Az órarendünk heti tizennégy angolórát tartalmazott, ezen kívül az év során 
néhány matematikaórán 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 
csoportmunkában dolgoztunk. Sok szórakoztató órára tudunk visszaemlékezni.
S ha már belekezdtünk valami igazán egyedibe, arra a „koronát” egy hozzá méltóan különleges 
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dologgal szerettük volna feltenni.  Így jött az ötlet, hogy kóstoljunk bele a színjátszás világába 
– természetesen egy angol nyelvű darabbal. Tanáraink hozták a mai köntösbe bújtatott 
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 
fejleszthettük próbáink alatt. Ennek köszönhetően az év során számos szóbeli nyelvvizsga 
született, 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 tanárainkkal, 
hiszen az évet igazán sikerként könyvelhettük el.
A következő évfolyamokon a Comenius programokba bekapcsolódva tovább gyarapítottuk az 
angol nyelvhez kötődő sikerélményeinket. Növeltük a nyelvvizsgáink számát és megjelentek 
a felsőfokú nyelvvizsgák is.

Jónás Dalma és Terdik Boglárka
13. évfolyamos nyelvi előkészítős osztály diákjai

What learning languages means to me
I have been a student of Arany János Secondary and Primary School for 9 years. A lot 
has happened to me here and I have gained experience which has taught me about life, 
relationships and people.
Also, I’m really grateful to my teachers who have taught me and did everything for us.
Furthermore, I’m especially thankful for the realization how much I like learning languages 
and using them. I love English because I can do so many things with it. Making yourself 
understood in another language is fun and it is also useful since you can watch films and series 
in their original languages. Listening to music is more interesting if you can understand the 
lyrics, too. This is the reason why I am obsessed with languages. Knowing a foreign language 
and being able to use it make you forget all the struggles and efforts made while studying it.
During my 8th grade I got acquainted with the Japanese language and it has become my 
passion since then. It is a really interesting language and much different from English or 
Hungarian. The way I see it, in Japanese getting the logic and feeling of the language is 
the most important. So learning the grammar and the words is not enough, if you can’t see 
behind it, you can hardly use it correctly. It requires the ability to see differently. Getting 
immersed in an exotic culture and mentality is really fun, in my opinion. That’s why I think 
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it’s a fascinating language to learn and I just simply love how it sounds.
In addition, I adore its writing system. Well, it takes time and devotion to learn it, but the 
feeling of accomplishment is worth it. Moreover, it’s very interesting. In my mind I imagine 
it like a puzzle. By putting the pieces together, you get the full picture. That’s why Japanese 
writing is really colourful.
By the way, all the above contributed to my success in passing the intermediate level Japanese 
language exam.
All in all, there are a lot of challenges in learning languages, but the knowledge of them is 
really rewarding in life.
– Better than to learn is to become experienced. ( Japanese proverb)

Szentléleki Nikolett
12. évfolyamos tanuló 

Nyelvi Hetek 2014-2015
A nyelvi munkaközösség immár hagyományosan évek óta megrendezi a Nyelvi Heteket, 
amivel diákjainkat és más iskolák diákjait is sikeresen motiváljuk a tanórán kívüli 
nyelvhasználatra. 
Az idei tanévben ez a program november 17-28. között valósult meg. Célunk az volt, hogy 
minél több gyerek minél több programon örömmel vegyen részt, ezért a programokat évek óta 
az igényeiknek megfelelően rugalmasan alakítjuk. Kiemelt szempont volt, hogy szórakozva 
tudják nyelvi készségeiket fejleszteni. Az első héten a második idegen nyelv (német, francia, 
olasz, latin) programjai zajlottak, a következő héten pedig az angol nyelvé volt a főszerep.  
Minden korosztálynak igyekszünk a nekik legmegfelelőbb tevékenységet megtalálni. 
Sikerült is az általános iskola 5. osztályától a középiskolás korosztály 12. évfolyamáig minden 
tanulót bevonni a Nyelvi Hetek programsorozatába. Már több héttel korábban megkezdjük 
a ráhangolást. Az órákon bemelegítésként egy mai népszerű angol dalt tanulunk, amit a 
gyerekek szívesen énekelnek közösen az egész iskola előtt. 
A kisebbek is elkezdik gyűjteni az anyagot az adott témának megfelelő tabló elkészítéséhez, 
mivel rendszeresen egy kiállítással nyitjuk a hetet. Az aulában a kicsik büszkén bemutathatják 
az általuk elkészített tablókat, amit minden iskolánkba belépő diák és felnőtt megtekinthet. 
Kiemelt feladatunk többek között az országismeret és kultúra megismertetése, ezért a 7- 8. 
évfolyamosoknak egy quizt állítottunk össze, míg a nagyobbak prezentációval készültek. 
Mindig nagyon népszerű diákjaink körében a tájékozódási verseny, amiben a városismeret és 
az angol nyelvtudás mellett a gyorsaság is fontos volt. 
A Nyelvi Hét legfontosabb eseménye a megyei szavalóverseny megszervezése volt, mind az 
általános iskolás, mind a középiskolás korosztály számára. Ezt a programot minden évben 
egy házi szavalóverseny előzi meg. Bár a megyei verseny idén még csak második alkalommal 
került megrendezésre, a megye számos általános  és középiskolájából érkeztek versenyzők. A 
zsűribe ebben az évben is sikerült anyanyelvi tanárt és más iskolákban tanító, neves kollegákat 
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megnyerni. Visszajelzéseik alapján a diákok között nemcsak hogy kiváló előadók, de nagyon 
szép kiejtéssel szavaló tanulók is voltak. Ezt azért tartjuk kiemelkedő teljesítménynek, mert 
manapság a gyerekek körében nem népszerű az olvasás, különösképpen nem a versmondás. 
A tanárok és a diákok is egyaránt elégedetten és élményekkel telve zárták a hetet, különösen 
azok a tanulók, akik dobogós helyezést értek el a versenyeken, mert az oklevél mellett értékes 
könyvjutalomban is részesültek. A díjazás még mindig fontos motivációja a gyerekeknek, 
amire az anyagi fedezetet közös összefogással évről-évre a tanárok és a diákok együtt teremtik 
elő. 

Éneklés angolul

Halloween

Plakátkiállítás

Angol nyelvű prezentáció

Megyei angol szavalóverseny
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Angol nyelvi hét november 24-28. 
NOVEMBER24. -HÉTFŐ
1.óra után-5-8. évfolyamok éneklése az aulában
5-6. évfolyamosok tablókiállítása- A Királyi Család
7-8. évfolyamosok- Challenge Quiz

25. KEDD
Házi szavalóverseny- 6.órában

26. SZERDA
Országismereti vetélkedő- 7. órában

27. CSÜTÖRTÖK
Megyei szavalóverseny- 14-00 általános iskola
                                      15-00 középiskola

28. PÉNTEK
1.óra után-9-12.évfolyamosok éneklése az aulában
Tájékozódási verseny - 8-9. évfolyamnak az 5. órában
                                  - 10-11. évfolyamnak a 6.órában

Az angol nyelvi hét versenyeredményei
Tabló:
1. 8\6 Tóth Panna
2. 8\5
3. 8\5
4. 5.b

Challenge quiz:
7.évf.: 
1. Ötvös Márk 8\7
2. Jenei Boglárka 8\7
3. Harsányi János 8\7
8.évf.:
1. Mányik Molli 8\8
2. Seregi Benedek 8\8
3. Zsadányi Erik 8.oszt.

Helyi szavalóverseny:
1. Fehér Anna 8\7
2. Mányik Molli 8\8
3. Nagy Eszter 7.c

Megyei Általános Iskola:
1.Fehér Anna 8\7
2. Olariu Jennifer (Eötvös)
3. Nagy Fruzsina (Zelk)
4. Veres Brigitta (Zelk)

Gimnázium:
1. Orosz Mercédesz 
(Eötvös)
2. Szondi Bence 
(Korányi,Nagykálló)
3.Somlyai 
Kata(Korányi,Nagykálló)

Tájékozódási verseny:
8-9.évf.:
1. 4\9 Kendi Imre, Hegyes 
Dávid
2.4\9 Simon Lívia, Móré 
Henrietta, Tomasovszki 

Martina
3. 8\8 Papp Sándor, Hauser 
Ákos, Szlávik Dániel
10-11.évf.:
1. 8\11 Varga Péter, Tordai 
Ákos, Szulimán Bence
2. 8\10 Tumó Bence, Tudlik 
Dalma, Rádai Zoltán
3. 4\10 Anderkó Bence, 
Szolnok Mátyás, Görög 
Máté
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Goldinka (énekegyüttes)
26 évvel ezelőtt, a gimnázium megalakulásával egy időben kezdtük az énekkari munkákat.
Eleinte csak alkalmi rendezvényekre készültünk. Az évek során egyre nőtt a csapat létszáma, 
és bővült a kórus repertoárja is. Foglalkoztunk népzenével, komolyzenével (a gregoriántól a 
20 századig), és többféle könnyűzenei műfajjal (gospel, spirituálé, musical stb..). Több alka-
lommal énekeltünk Belgiumban és számos magyar városban is. Karácsonyi koncertjeinknek 
nemcsak iskolánk volt a helyszíne, hanem templomok, a város főtere és több más intézmény. 
Szólistáink városi, megyei, regionális versenyeket nyertek. (A legtehetségesebbek voltak: Preg 
Edit, Szabó Orsolya, Dedics Adél, Fabu Ildikó, Tamaskovics Róbert, Kindrusz Emese, Haj-
du Andrea, Szondi Zsuzsa, Krajcsovics Hajnalka, Páka Erika, Bagaméri Gábor, Papp Ágnes, 
Czomba Orsolya, Szigeti Anikó, Bordás Viktória, Munkácsi Anita, Mázsági Zsófia, Marján 
Ágnes, Ács Réka) A 2014/15- ös tanévben is sok feladatunk volt. Szerepeltünk a nyílt na-
pon, szalagavatón, több helyszínen volt karácsonyi koncertünk (Szeretetotthon, Kossuth tér, 
az iskola aulája). Két alkalommal városi rendezvényen énekelhettünk nagy sikerrel (febr. 25 
és márc. 15.). Több szólistánkat hívták szerepelni különböző alkalmakra (Alapítványi bál, 
Fizikaverseny, Ballagás, stb..,). Beneveztünk a megyei Like tehetségkutató versenybe, ahol 
dicséretet kaptunk. Jelenlegi szólistáink: Kaposi Gréta, Szakáts Liza, Trizner Laura. A kórus 
szépen, tisztán szólt, a szólisták kiválóan teljesítik feladatukat. 
         

Rinyuné Varga Judit
énektanár
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Mit jelent számomra a rajzolás?

Mit jelent számomra a rajzolás? Ezt nehéz megfogalmazni…
A rajzolás számomra egy hobbi, amivel kifejezhetem, ha éppen boldog vagyok vagy szomorú, 
netán csalódott. Rajzolás közben semmit sem kell titkolnunk, egyszerűen csak kirajzolhatjuk 
magunkból az érzéseket.
Abban, hogy szépen és eredményesen rajzolok, sokat segített Kádasi Laura festőművész szak-
értelme a különórákon, ahol különféle technikákat, színpárokat, formákat, mintákat ismer-
hettem meg. Hogy mivel tehetjük élethűbbé, csillogóbbá a rajzunkat. Mariann néni is nagy 
segítségemre volt a tanórákon, felfigyelt tehetségemre és sok rajzpályázatra, rajzversenyre 
nevezett be. Ezen kívül barátaimtól is elleshettem különféle fogásokat. Azt is megtanultam, 
hogy a figyelem a legfontosabb. Figyeljem a körülöttem lévő dolgokat: a levelek erezetét, a 
virágszirmok színeit, a pillangók szárnyának mintáját. Hogy valójában az egész élet agy nagy 
vászondarab: rajtunk áll, hogy milyen színekkel festjük be.
De hogy mégis miért szeretek rajzolni, festeni? Egyszerűen csak imádom nézni, amikor egy 
rajzlapon hirtelen minden megelevenedik, ahogy a színek egybefolynak, az árnyalatok vál-
takoznak. Amikor a fehérből kék színű, csillámló patak, vagy pipacstakaróba borított mező, 
esetleg rózsaszínbe öltözött naplemente lesz.
De az egészben a legjobb, hogy mindezt az élményt újra és újra átélhetem!
Eredményeim: 
4. országos mesefesztivál rajzpályázatán díjazott
Invitel rajzpályázaton 2. helyezés
Óvjuk meg környezetünket!  rajzpályázaton 3. helyezés
Varázslatos őszi színek rajzversenyen  1. helyezés
a Festészet néma költészet rajzversenyen 1. és 2. helyezés
Nyolcosztályos rajzpályázaton 2. helyezés.
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Fehér Eszter 8/7. osztályos tanuló
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Full Suckers
Amikor a gyerekek kijelentik egy-egy családi összejövetelen, hogy márpedig ők rockszá-
rok lesznek, a család csak mosolyog. Nem hisznek a kis álmodozóknak, hiszen nem lehet 
mindenkiből rocksztár bármennyire is szeretnénk. Azonban az igazán kitartók elérhetik 
a céljukat és gimnáziumi suli bandát alapíthatnak. Ez így volt a mára már öregdiáknak 
mondható Full Suckers tagjaival is. 

Volt szerencsém egy interjút készíteni a banda tagjaival, akikről már első látásra is azt 
tudtam mondani, hogy velük nem lehet unalmas az élet. Terem keresés közben csak úgy 
röpködtek a viccek, poénok és a humoros szállóigévé vált mondatok. Miután sikeresen 
találtunk egy csendes termet, rögtön rákérdeztem, mindig ilyen összetartó és vidám társaság 
voltak-e, vagy csak az évek hozták össze őket. Válaszul nevetést kaptam, majd bele kezdtek 
a legendás banda alapítás történetébe. 

Azon se lepődtem volna meg, ha a történet még az 1970-es években kezdődött volna, 
azonban csupán néhány évvel korábbra kalauzoltak. Szurovcsják Ádám, a banda basszus 
gitárosa és Gyebróczki Máté a dobos már a kezdetektől együtt úsztak, így hát, amikor Máté 
csupán unalomból pizzás dobozokon kezdett el dobolni, rögtön baráti fogadás született. A 
fogadás tárgya pedig nem más volt, mint az, hogy ha Máté megtanul dobolni, akkor bizony 
Ádám is belekezd a gitározásba. Ez be is teljesedett, így hát a banda két tagja készen is 
állt a további tagok toborzására. Osztálytársuk Hadobás Dániel, aki bár addig egy másik 
bandában próbálta kamatoztatni tehetségét, rögtön beszállt a csapatba, végül Nagy Martin 
csatlakozása után már kezdődhettek is a próbák. Persze eleinte több pingpongozás és neve-
tés volt a próbákon, mint zenélés, de persze ez fokozatosan változott. A három alapító tag 
mellett folyamatosan cserélődtek az emberek, azonban a régi és új vagy akár állandó tagok 
között szoros barátság alakult ki és ahogy tudnak, segítenek a bandának. Ez mondható el 
Marciról is, aki miután felhagyott a zenéléssel, mint grafikus segíti őket a reklámozásban. 
A legnagyobb probléma azonban az énekes kereséssel volt. A kezdetekkor Szakáts Liza 
tartotta a frontot, azonban nehezen találtak utódot. Egy fellépés alkalmával azonban rájuk 
talált Eberényi Vilmos, aki azóta is lelkesen énekli a dalokat az együttes élén. 

Az idő múlásával egyre több fellépés és koncert követte egymást. A kezdetekben a Very 
Take Band nevű zenekar karolta fel a lelkes sulisokat, akik azóta is mentorálják őket. Az 
Unicum után már a Barbizonban is léptek fel a srácok, az elmúlt hetekben pedig a Főhe 
fesztiválon is bemutathatták tehetségüket a közönségnek. 

A banda életében meghatározó szerepe volt a Like tehetségkutatónak is, hiszen erre a 
nemes alkalomra készült el a első saját szerzeményük is „Sötétben a fény” címmel. A szám 
tökéletesítésében Rinyuné Varga Judit tanárnő segített.

Persze minden együttes mellé kell egy mentor, aki terelgeti a helyes úton a fiatal tehetsége-
ket. A Full Suckers életében ezt a szerepet Kalenda Mihály tanár úr töltötte be, aki már a 
bandaalapítás óta segíti őket. Egy idő után, mint gitáros is részt vesz a banda életében, így a 
srácok már el se tudnák képzelni a zenekart nélküle.  
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A névválasztás is egy igen fontos pillanat, hiszen a továbbiakban mindenki az alapján fogja 
felismeri a fiatalokat. A fiúk elárulták, nem teljesen volt egyértelmű ez az ő esetükben, 
hiszen furábbnál furább nevekkel próbálkoztak, mire a Full Suckers névben megegyeztek.

Természetesen nekik is van példaképük, akikre felnéznek. A banda életében meghatározó 
volt az Avenged Sevenfold, az AC/DC valamint a magyar előadók közül a Tankcsapda. A 
következő generációnak azonban már ők a példaképek, hiszen ballagásuk után próbálják a 
következő generációt támogatni. 

A srácok szinte egytől egyik a fővárosban szeretnének tovább tanulni, így nem is kérdés 
számukra, hogy folytatják a zenei pályafutásukat. Én sok sikert szeretnék kívánni nekik a 
továbbiakhoz és remélem, egyszer eljuthatok én is a koncertjükre!

Haraszti Kámea
8/10.osztályos tanuló
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Nyíregyházi győzelem Balatonfüreden
Kellemes meleg és ideális - 22 fokos - Balaton fogadta az év legvizesebb eseményén, 2014. 
június 21-én a Magyar Úszó Szövetség által megrendezett Magyar Úszás Napjára érkező 
versenyzőket Balatonfüreden, mely eseményen több ezer lelkes sportoló és néző mellett a 
jelen sport csillagai (Gyurta Dániel, Cseh László, Risztov Éva, Hosszú Katinka) és úszó le-
gendák (Darnyi Tamás, Kovács Ágnes, Egerszegi Krisztina, Güttler Károly és Szabó Tünde 
MUSZ Főtitkáraként) is megjelentek.
E napon rendezték meg a LEN Európa-kupa 10 kilométeres maratoni versenyét, valamint a 
Samsung Olimpiai Úszófesztivál is, ahol a 2021 méter volt a táv. 
Itt Trizner Olivér (2001.) a Nyírsuli úszója korosztálya legjobbjaként ért célba, ezzel arany-
érmet szerzett, míg a 2004. évben születettek között az ugyancsak nyírsulis Cserfalvi Olaf 
második lett.
A verseny után a Magyar Úszó Szövetséghez számos jelzés érkezett, hogy Balatonfüreden 
többen fertőzést kaptak a tóban úszók közül. A Debreceni úszók közül szinte mindenki 
rosszul lett és a Nyírsuli versenyzői is megbetegedtek, de már mindenki jobban van.

Trizner Olivér a dobogó tetején

Nyíregyházi Napló 2014. június 27.
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Mozgással az egészségért
Gimnáziumunk életében a sport megalakulásunktól kezdve fontos szerepet játszott. Fontos-
nak tartjuk diákjaink testi, lelki fejlődését, valamint a sporttal, a testneveléssel, a mozgással 
egészségesebb életre neveljük őket, s nem utolsósorban a sportban elért eredményeinkkel 
iskolánk hírnevét gazdagítjuk.

Sportiskolás osztályainknak köszönhetően a sport és a testnevelés kiemelt szerepet játszik 
iskolánk életében. Pezsgő az intézmény sportélete, amit az eredményeink is tükröznek több 
sportágban. Országos diákolimpiákon és a különböző sportági bajnokságokon a leány röp-
labdásaink tündökölnek, évről évre aranyérmeket nyernek. Csakúgy, mint úszóink, akik a 
megyében nem találnak legyőzőre. Az atlétika és a kézilabda is a kiemelt sportágaink közé 
tartozik. Az idén szerepelt első alkalommal a Kéttusa Diákolimpia a versenysorozatban, az 
úszásból és futásból álló megmérettetéseken kiemelkedő eredményt ért el az Arany, hiszen 
első és második helyet szereztük az országos diákolimpián.

Iskolánk hagyományosan megrendezi a Fekete Lajos Emléktornát, ezzel is emléket állítva 
kiváló testnevelőnknek.  Rendszerint az élmezőnyben végzünk a különböző városi sportese-
ményeken. Felsorolni nehéz lenne minden eredményt, így csak néhányat ragadunk ki. Ebben 
a tanévben az Arany lett Nyíregyháza leggyorsabb iskolája a sportágválasztó küzdelmek so-
rán, a tűzharc csapatversenyen is mi lettünk az elsők. Waldlaufer Futáson, Decatlon futáson 
is dobogóra állhattunk, de a Vivicitta futóversenyen is képviselték tanulóink iskolánkat. A 
Nyolcosztályos Gimnáziumok Országos Sporttalálkozóján, ahol atlétika, kosárlabda, röplab-
da, labdarúgás, úszás és sakk sportágakban mérték össze tudásukat a rajthoz állók, az Arany 
szerezte meg a győzelmet.

A sportági eredmények mellett a testnevelés órák is színvonalasak, amelyet számos program 
színesít, mint a sportnap, egészségnap, házibajnokságok, játékos sportvetélkedők, 12 órás ko-
sárlabda bajnokság, játékos vízi vetélkedő. Feledhetetlen élményekkel gazdagodnak diákjaink 
a szlovákiai sítáborokban, ahol amellett, hogy mindenki elsajátítja a sízés alapjait, rengeteg a 
móka és kacagás.

Ne felejtkezzünk el arról sem, hogy évről évre a nemzetközi színtéren is helyt állnak sportoló-
ink, legyen szó Úszó Ifjúsági Európa Bajnokságról vagy Ökölvívó Ifjúsági Világbajnokságról.

Eredményeink a 2014/15-ös tanévben.

Úszás

Országos Diákolimpiai Döntők
1.hely 4x50 méteres fiú gyorsváltó IV. B. kcs.
- Regős Erik 8/8, Kis Erik 8/8, Paulik József, Lakatos Dominik
9. hely 4*50 méteres fiú gyorsváltó IV.A. kcs.
- Trizner Olivér 8/6, Béni Gergő 8/8, Valent Gergő 8/8, Gavallér Kevin 8/8
2. hely Hatházi Dóra 8/5, 100 m pillangóúszás III. kcs.
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7. hely  Hatházi Dóra 8/5, 100 m lány gyors III. kcs.
 
3. hely Szurovcsják Ádám 9/13. 100 m mellúszás VI. kcs
4. hely 4x50 méteres fiú gyorsváltó VI. kcs.
- Kozák Dávid 9/13, Hajzer Szabolcs 8/12, Machnyik Zsolt 8/12, Szurovcsják Ádám 9/13
6.  hely Szurovcsják Ivett 8/10. 100 m mellúszás VI. kcs.
6. hely 4x50 méteres leány váltó III. kcs.
- Gadzsa Anasztázia 8/5, Szalkai Noémi, Csontos Réka, Hatházi Dóra 8/5
6. hely 4*50 m fiú gyorsváltó III. A kcs.
- Gulácsi Krisztián, Kende Bence, Kende Zoltán 8/5, Szanics Gergely 8/5
8. hely 4*50 m leány gyorsváltó
- Mokos Csenge, Tomasovszki Martina 4/9, Gavallér Kitti 4/12, Szurovcsják Ivett 8/10
11. hely 100 m fiú gyors VI .A kcs.
-  Gyebróczki Máté 8/12
11. hely 100 m lány hát
- Tomasovszki Martina 4/9
11. hely 100 m leány hát
- Trizner Laura 8/10
12. hely 100 m fiú pillangó
- Gyebróczki Máté 8/12
13. hely 100 m fiú hát
- Chrenkó Máté 8/12
Megyei Úszó Diákolimpián 2014/15-ös tanévben az Arany János Gimnázium nyerte a 
pontversenyt a 32 iskola közül 411 ponttal. 
Szereztünk 24 első helyet,  12 második helyet, 7 harmadik helyezést.
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Röplabda
1. helyezés Országos Diákolimpia VI. kcs
                    Mogyi Kupa
                   VOLLÉ 2020 Röplabda Kupa III. kcs.
2. helyezés Zay Kupa  
                   Országos Diákolimpia V. kcs. 
                   Miskolc Kupa
3. helyezés: Országos Diákolimpiai elődöntő

Kézilabda
1. helyezés: Fekete Lajos Kézilabda Emléktorna VI. kcs.
3. helyezés Országos Diákolimpiai elődöntő IV. kcs

Országos Diákolimpiai elődöntő V. kcs
A csapat tagjai: Bereznai Erik 4/9, Ruzsinszki Patrik 4/11, Kiss Richárd 4/10, Csabai Bar-
nabás 4/10, Kendi Imre 4/9, Tamás Levente Menyhért 4/9, Gubek Julián 4/9, Manazya 
Felicián 8/9, Darkó Viktor 4/10, Sziklai Bálint 8.b, Csikós Patrik 4/9, Szuharev Lev 8.a, Kiss 
Erik 8/8
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Országos Diákolimpiai elődöntő VI. kcs
A csapat tagjai: Balogh Ákos, Bereznai Erik, Csabai Barnabás, Darkó Balázs, Darkó Vik-
tor, Ferenczi Rajmund, Horváth Ernő, Illés Tamás, Jobbágy Roland, Kiss Richárd, Krisztián 
Zsolt, Manazya Felicián, Ruzsinszki Benjamin, Ruzsinszki Patrik.
A csapat edzője: Bécsi János 

Atlétikai diákolimpia

6. helyezés Ügyességi és váltó futó csapatbajnokság 10x200 m váltó
Mezei futó megyei diákolimpián 
2. helyezés : Csonka Fanni IV. kcs
                     IV kcs-os leány csapat
3. helyezés:  Kertész Tünde 8/7. IV. kcs.        
Atlétika Többpróba Megyei Diákolimpia
1. helyezés: Fiú csapat IV. kcs
Atlétika megyei Diákolimpia
1. helyezés: 4x600 méteres leány váltó
 Sipos Balázs 300 m síkfutás
              Csonka Fanni 1500 méter         
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Kéttusa Országos Diákolimpia

1. helyezés: Gyebróczki Máté 8/12. egyéni verseny
2. helyezés VI. kcs-os csapat (Gyebróczki Máté 8/12., Chrenkó Máté 8/12.)
8. helyezés: Chrenkó Máté 8/12. egyéni verseny

Sítábori élmények:

Iskolánk 23. éve szervez rendszeresen tanulóinknak és szüleiknek sítábort Szlovákiában 
Mlinkyben.

Nyíregyházától 210 km-re található a festői környezetben található, 1000 méteres csúcsok 
között lévő, kiváló hóviszonyokkal rendelkező sípálya, ahol a kezdők, középhaladók és a leg-
kiválóbbak is kipróbálhatják sí-tudásukat. 

Minden évben autóbusszal indulunk, ugyanott van a szállásunk, 2-4 ágyas szobákban. Az esti 
kikapcsolódást biztosítja a biliárd, a ping-pong, csocsó, a szauna és a hatalmas udvari dézsás 
fürdő. Természetesen mindehhez jön még az esti társas játékok tömkelege, vicces játékok, 
tréfák. Ebben a tanévben voltak a legtöbben.  Mindenki elsajátította a síelés és snowboardo-
zás alapjait. Utolsó nap a háziversenyünkön bizonyíthatták a diákok, hogy egy hét alatt hova 
jutottak a sízés tudományában.

Feledhetetlen kalandként maradt meg a gyerekekben az a lámpás túra, amit éjszaka, térdig 
érő hóban tettünk meg a környező domboldalakon.

Nagy élmény volt a diákoknak az éjszakai síelés és a bankett, ahol különböző tréfás játékok-
kal zártuk az egyhetes jól sikerült, jól szervezett táborunkat. Jellemző, hogy már a hazautazás 
után sokan jelentkeztek a következő év sítáborára.



89

VI. korcsoport
2014.Fekete Lajos Emléktorna 1. hely
   
29. alkalommal rendezte meg iskolánk a Fekete Lajos Emléktornát, egykori kiváló testnevelő 
tanárunk emlékére. A torna győztes csapatának tagjai:Balogh Ákos, Bereznai Erik, Csabai 
Barnabás, Darkó Balázs, Darkó Viktor, Ferenczi Rajmund, Horváth Ernő, Illés Tamás, 
Jobbágy Roland, Kiss Richárd, Krisztián Zsolt, Manazya Felicián, Ruzsinszki Benjamin, 
Ruzsinszki Patrik. A csapat edzője: Bécsi János
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Sakkoktatás az Aranyban
Iskolánkban 2008 óta működik a sakkoktatás Barnóth László vezetésével. A nyolcosztá-
lyos gimnázium tanulói szakköri szinten, heti egy órában sajátíthatják el a kétkirályos játék 
tudományát, amelynek számos előnye van mind az iskolapadban, mind a való életben. A 
sakk fejleszti a logikát, a számolási készséget, amelyek egy bonyolultabb matematikai feladat 
megértésénél hasznosak lehetnek. Rendszerességre, illetve tudatos időbeosztásra nevel, ami 
a mai világban nagyon hasznos. A játék hatással van a döntési képességre is, amely az élet 
minden területén kamatozik. Az intuíciót is nagyban fejleszti, egyfajta személyiségfejlesztő 
játék. A sakk iránt elkötelezett diákokkal Trembácz László foglalkozik, s folyamatosan fej-
leszti, mélyíti az ismereteiket. Elkötelezett munkájának köszönhetően iskolánk sakkcsapata 
évről évre sikeresebb. 

A tanév eredményei:
Szedlák Richárd  Nyolcosztályos Gimnáziumok Sportversenye: 1. hely
   Barnóth Róbert, Rádai Zoltán Máté, Koncz Réka    
  Országos Sakkcsapat Diákolimpia, Szombathely: 7. hely. 
   A csapat tagjai: Rádai Zoltán Máté, Barnóth Róbert,
   Tumó Bence, Tordai Ákos.
  2015 Diákolimpia Felsős Csapat
  Országos 20. hely
   Gócza Ádám, Tóth Tibor, Palkovics Balázs, Lovász Gergő,

Egyéni eredmények (2015):
Rádai Zoltán Máté: X. Mikulás kupa (U16) megyei: 1. hely
      X. Mikulás kupa abszolút: 1. hely
      XII. Bethlen kupa: 1. hely
      Diákolimpia Középiskolás Egyéni : Városi II. hely, Megyei II. hely
      Országos Egyéni Diákolimpia, Miskolc: 12. hely
      Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei felnőtt sakkbajnokság, egyéni: 4. hely
      Az NB2-es felnőtt PIREMON sakkcsapat legjobb pontszerzője.

Barnóth Róbert:  2014. Az év utánpótlás játékosa
  2015 VI:kcs Diákolimpia Középiskolás Egyéni : Városi I. hely,
            Megyei I. hely
  X. Mikulás kupa (U18) megyei: 1. hely
  Országos Egyéni Diákolimpia, Miskolc: 20. hely
  XII. Bethlen kupa: 6. hely

Tumó Bence:  Nagyidai Kálmán emlékverseny: ifjúsági különdíjas
  Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei felnőtt sakkbajnokság: ifjúsági különdíjas
  I. Tarcal Open: ifjúsági különdíjas
  Bodor Lajos emlékverseny: ifjúsági különdíjas
  XII. Bethlen kupa: 7.hely
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Tóth Tibor III.kcs     2015 Diákolimpia Középiskolás Egyéni:
   Városi I. hely, Megyei I. hely
 

Rádai Zoltán és Barnóth Róbert 
tanulók
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Mediball zöldben

Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola tanulói közül egyre többen választanak kü-
lönleges sportokat. Az elsők között volt Jenei M Koppány, aki egy ilyen szokatlan sportágat, 
a mediballt választotta.
Ez az érdekes sport Magyarországon 2008 áprilisában Nyíregyházáról indult el. Koppány 
édesapja az elsők között vált mediball oktatóvá, és kezdte el tanítani, népszerűsíteni ezt a 
játékot. Így természetes volt, hogy Koppány és testvére, Bogi is ezt a sportot fogja űzni.

Elsőként adott teret az Arany János Gimnázium ennek a sajátos mozgásnak. Az azóta épül-
gető kis csoportból nőttünk naggyá. Az idei VII. Országos Mediball Bajnokságon 19 ver-
senyző között indult, Koppány is az AJG-Jenei Mediball csapat ZÖLD színeiben, ahol na-
gyon jó eredményeket ért el, mind ő, mind a többiek. A csoport által elhozott 28 arany-, 15 
ezüst- és 13 bronzéremből Koppány 4 arany- és 1 ezüstérem boldog tulajdonosa.

Ezt a speciális sportot , a mediballt ma már Nyíregyházán nem kell magyaráznunk, hiszen 
nagyon sok helyen tartunk bemutatókat. Többek között az iskola egészségnapján is rendsze-
resen részt veszünk. A test tudatos használata mellett a mediballnak jótékony hatása van a 
figyelem összpontosításában, az ellazulásban, a stressz kezelésében is. Mivel a heti három-
szori edzésen a kezdetektől használjuk mindkét kezünket külön és együtt is, ezért fejlesztő 
tevékenységként is alkalmazhatjuk, hiszen összeköti a jobb és bal agyféltekénk működését is. 
A mediball sokrétűsége miatt alkalmas a játékra, a szabadidő eltöltésére és a versenyzésre is. 

Ez a rendhagyó sport teret ad  a bajnokságokon különböző megmérettetésekre is, hiszen 
vannak  csoportos  formagyakorlatok, kreatív 1 ütő 1 labdás, 2 ütő 1 labdás, sőt 2 ütő 2 labdás 
, illetve páros gyakorlatok is. Koppány junior kategóriában felnőtt versenyzővel összekerülve 
győzedelmeskedett 2 ütő 2 labda kategóriában ezen a versenyen. Sőt csapatunk kisebb tagjai 
is őt tekintik példaképének. Emellett speciális méretű pályán játszunk egyéni, páros és vegyes 
páros mérkőzéseket is.
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Ma már az egész éves oktatás mellett táborokat is szervezünk, ahol pihenéssel egybekötve 
adunk lehetőséget az érdeklődő gyerekeknek a mediball megismerésére. Ebben a táborban 
részt vesznek csapatunk tagjai is, akiknek nagy része az iskolánkból kerül ki: Seres Anna, 
Ferenczi Benjámin, Szécsi Gábor, Zámbó Miklós, Horváth Marcell, Gagna Ivett, Jenei Bogi 
és Koppány is.

Koppány eredményei nemcsak a sportban, de tanulmányaiban is kimagaslóak. Az idén  a 
Magyar Ifjúsági Robot Kupa bajnokságon  I. helyezést ért el,  angolból pedig középfokú 
nyelvvizsgával is rendelkezik.

Jeneiné Csáji Mónika
edző
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A remek úszás adta a siker alapját 

Gyebróczki Máté (elöl) és Chrenkó Máté mellett a testnevelő Horányi Zsuzsa is felállhatott 
a dobogóra - © Fotó: tudósítónktól 

Nyíregyháza – Gyebróczki Máté diákolimpiai bajnok lett, az Arany-gimnázium csapata a 
második helyen végzett kéttusában. 

Első alkalommal rendezték meg a kéttusa diákolimpiát, amely az öttusa két alapszámából, 
az úszásból és futásból áll az öttusa szabályai szerint. A versenyt Kecskeméten, ugyanazon 
a pályán rendezték, ahol néhány hét múlva az Öttusa világkupán a földkerekség legjobb 
pentatlonistái róják a köröket. Talán ennek is köszönhető, hogy az öttusa-szövetség vezetői 
népes különítménnyel képviselték magukat.

Az első versenyen jól mutatkozott be a nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános 
Iskola csapata, hiszen Gyebróczki Máté a VI. korcsoportban az egyéni versenyszámban na-
gyon okos versenyzéssel megszerezte az első helyet. Már a 100 méteres úszásnál is elsőként 
csapott a célba, majd következett a hendikepes futás, amelyben az úszás során megszerzett 
előnnyel indították a futószámot, vagyis a befutó sorrendje egyben a verseny végeredménye 
is volt. A nagyon látványos futás során Máté nem hagyott kétséget afelől, hogy nem engedi 
ki kezéből a győzelmet, óriási hajrával elsőként ért célba. Chrenkó Máté nyolcadik lett, az ő 
eredményével együtt az Arany-gimnázium csapata a dobogó második fokára állhatott fel. Az 
érmeket Martinek János kétszeres olimpiai bajnok adta át.
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Kétség sem férhetett az Arany aranyérméhez

Imponáló fölénnyel, mind a hét mérkőzését megnyerve, azokon mindössze egyetlen játszmát 
veszítve szerezte meg az országos diákolimpiai bajnoki címet a nyíregyházi Arany János 
Gimnázium és Általános Iskola lány csapata az V-VI. korcsoportos amatőr diákolimpián. 
Ezen a viadalon olyan játékosok vehetnek részt, akik nem szerepelnek a szövetségi verseny-
rendszerben, magyarán egyesületi szinten nem röplabdáznak.

– A lányok minden elismerést megérdemelnek, hiszen hallatlan győzni akarás és példás küz-
dőszellem jellemezte a játékukat – mondta a háromnapos debreceni országos döntőről Nagy 
Attila testnevelő-edző, akinek a hangszálait alaposan megviselték a mérkőzések. – A döntőig 
úgy jutottunk el, hogy egyetlen játszmát sem vesztettünk, a kaposvári Táncsics-gimnázium 
elleni fináléban azonban az ellenfélé lett az első szett. Ilyen hosszú megmérettetés során tör-
vényszerű a kisebb-nagyobb hullámvölgy, ám a lányok szerencsére ezen gyorsan túlléptek, és 
a következő játszmákban egyértelműen felülkerekedtek.

Az iskola legutóbb 2012-ben hódította el ebben a kategóriában az országos bajnoki címet, 
és azóta is dobogós helyezéseket tudtak felmutatni, tehát a mostani siker nem minden előz-
mény nélküli. A csapat tagjai (Gosztola Réka, Markos Eszter, Mokos Réka, Nemes Fanni, 
Palkó Bianka, Szmolár Alexandra, Tóth Bettina, Wang Noémi) közül Tóth Bettina a döntő 
legjobb játékosának járó különdíjat is hazahozhatta.
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Nyolcosztályos Gimnáziumok
Szedlák Richárd Emlékversenye

2014.10.10.-én került sor immár sokadjára, a Nyolcosztályos Gimnáziumok Szedlák Ri-
chárd Tanulmányi és Sport Emlékverseny megrendezésére. Nagy örömünkre szolgál, hogy 
iskolánk több versenyszámban dobogós helyezést ért el. Így az a sportrendezvény összesített 
versenyében első helyen végzett.

A versenyben résztvevő intézmények:

Deák Ferenc Gimnázium Fehérgyarmat
Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Báthory István Gimnázium és Szakközépiskola, Nyírbátor
Arany János Gimnázium és Általános Iskola
Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium
Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Hajdúnánás
Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola, Tiszafüred

 
A verseny rendezője  : Szent Imre Katolikus Gimnázium
Szervezésért felelős  : Nagy Attila testnevelő tanár
A verseny helyszíne  : Nyíregyháza Városi Stadion
A versenyen résztvevők száma : 43 fő

Első harmadik helyezést értek el:

ATLÉTIKA – 60 m-es síkfutás
Korcsoport: Név (születési év) Osztály Helyezés

Lány IV. kcs. Koncz Réka (2000.) 8/8. I.
Fiú IV. kcs. Sipos Balázs (2000.) 8/8. I.

ATLÉTIKA – 100 m-es síkfutás
Korcsoport: Név (születési év) Osztály Helyezés

Lány VI. kcs. Koncz Karolina (1996.) 8/12. II.
Fiú VI. kcs. Szurovcsák Ádám (1995.) 9/13. III.

ATLÉTIKA – 800 m-es síkfutás
Korcsoport: Név (születési év) Osztály Helyezés

Fiú VI. kcs. Mokos Bence (1999.) 8/9. III.
Fiú VI. kcs. Gyebróczki Máté (1996.) 8/12. II.
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TÁVOLUGRÁS
Korcsoport: Név (születési év) Osztály Helyezés

Fiú IV. kcs. Gócza  Ádám (1999.) 8/8. I.
Lány IV. kcs. Koncz Réka (2000.) 8/8. I.
Fiú VI. kcs. Berecz László (1996.) 8/12. III.
Lány VI. kcs. Koncz Karolina (1996.) 8/12. II.

KISLABDAHAJÍTÁS
Korcsoport: Név (születési év) Osztály Helyezés

Fiú III. kcs. Barkó Csaba (2002.) 8/6. II.
Fiú IV. kcs. Sipos Balázs (2000.) 8/8. I.

SÚLYLÖKÉS
Korcsoport: Név (születési év) Osztály Helyezés

Fiú VI. kcs. Gosztola Gábor (1996.) 8/13. I.
Lány VI. kcs. Gégény Flóra (1996.) 8/12. III.

4 x 200 m-es váltófutás
Korcsoport: Név (születési év) Osztály Helyezés

Vegyes
III.-IV. kcs.

Hatházi Dóra (2003.) 8/5.

III.
Kovács Milán (2003.) 8/5.
Koncz Réka (2000.) 8/8.
Sipos Balázs (2000.) 8/8.

SAKK
Korcsoport: Név (születési év) Osztály Helyezés

Vegyes
2 fiú + 1 lány

Rádai Zoltán (1998.) 8/9.
I.Barnóth Róbert (1997.) 8/10.

Koncz Réka (2000.) 8/8.
LABDARÚGÁS

Korcsoport: Név (születési év) Osztály Helyezés

Fiú III. – IV. kcs.
10 fő

Tumó Balázs (2002.) 8/6.

I.

Illés Adrián (2002.) 8/6.
Trizner Olivér (2001.) 8/6.
Magyar Gábor (2000.) 8/8.
Regős Erik (2000.) 8/8.
Lovász Gergő (2001.) 8/8.
Vékony Szabolcs (2001.) 8/8.
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LABDARÚGÁS
Korcsoport: Név (születési év) Osztály Helyezés

Fiú V. – VI. kcs.
10 fő

Kácsor Patrik (1995.) 9/13.

II.

Verbényi Dániel (1995.) 9/13.
Dévényi Kristóf (1995.) 9/13.
Szurovcsák Ádám (1995.) 9/13.
Hadobás Dániel (1995.) 9/13.
Vengrinyák Patrik (1997.) 9/11
Kalenda Mihály (1996.) 9/11
Berecz László (1996.) 9/11
Darkó BalázS (1996.) 9/11
Kovács Tamás (1998.) 9/11

A versenyen elért összesített pontszám : 322
A versenyen összesítettben elért eredmény :    I

Nagy Attila
testnevelőtanár
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Ökölvívás
Nemzetközi sikerekben gazdag 5 év 

Nagy Kornélia Kitti 2010-ben lépett először kötelek közé. Ezt 
követően a magyar ökölvívó válogatott tagjaként nemzetközi 
versenyeken is lehetősége nyílt, hogy minél fényesebb 
eredményeket érjen el.

Ökölvívásban elért legkiemelkedőbb eredmények:
2010 Junior Országos Bajnokság, 1. hely (Vecsés)
2011 Junior Világbajnokság, 3. hely (Törökország)
2011 Országos Bajnokság, 1. hely
2012 Felnőtt Női Világbajnokság, résztvevő (Kína)
2012 Ifjúsági Európa Bajnokság, 3. hely (Lengyelország)
2012 Elit Női Országos Bajnokság,1. hely (Hajdúszoboszló)
2013 Uniós Európa Bajnokság, 3. hely (Keszthely)
2013 Ifjúsági Világbajnokság, résztvevő (Bulgária)
2013 Ifjúsági Országos Bajnokság, 1. hely (Hévíz)

Tavalyi évben elért eredmények:
2014 Felnőtt Női Európa Bajnokság, 5. hely (Románia, Bukarest)
2014 Elit Női Országos Bajnokság, 1. hely (Eger)
2014 Felnőtt Női Világbajnokság, résztvevő (Dél-Korea,Jeju)
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Szárnyaló Sólymok az Aranyban

A Szabolcsi Jégsport Egyesület most már évek óta stabil tagja a különböző korosztályos és 
felnőtt bajnokságoknak – a sokszor vállalhatatlan körülmények és bizonytalanság ellenére is. 
Két diákunk, Marozsán Norbert 8.11 és Barati Péter 8.10 osztályos tanulók a sikeres VUB 
szereplés után 2014-ben kerültek a felnőtt csapatba. A SZJE jégkorongcsapata az OBIV-ben 
a negyedik helyen zárt.
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Kertész Róbert, az ülőröplabda szerelmese 
 A napokban lehetőségem adódott újra beszélgetésbe elegyedni, iskolánk tanulójá-
val, Kertész Róberttel. Mint tudjuk, Robi egy sajnálatos balesetben elveszítette egyik lábát. 
De ezek után sem adta fel, és tovább küzdött. 
 Gyerekkorom óta sportolok. A balesetem után fedezett fel a mozgássérült röplabda 
csapat, a Piremon SE – kezdte. Miután meginvitálták egy edzésükre Robinak rögtön meg-
tetszett az ülőröplabda. Úgy gondolja ez az egyik dolog, ami segített neki túllépni a balesete 
utána kemény időszakon.
 Volt mivel lekötni a figyelmem, és közben sportolhattam is. Ez a csapat, és ez a sport 
mára már az életem részévé vált.
Mindig lelkesedve várja az edzéseket és a meccseken is mindent belead. Mint megtudtam 
már több külföldi tornán is részt vehetett, de csak idén lehetett kezdő játékos egy igen rangos 
tornán, amire rendkívül büszke.
 Mindig van hova fejlődni – mondta mosolyogva. Úgy érzi, még mindig nem annyi-
ra jó játékos, amilyen szeretne lenni. A csapat jó légköre maximálisan támogatja, már szinte 
a második családjaként emlegeti őket.
Több versenyen is részt vehetett, 2010-ben a Klub csapatban a Magyar Bajnokságon első 
helyezést értek el. 
 Hatalmas élményeim közé tartozik, amikor a magyar válogatott tagja lehetettem 
2010-ben –mondta lelkesen.
 Miközben Robival beszélgettem, szinte alig tudtam figyelni a sok eredményre, vi-
szont feltűnt, hogy majdnem minden megmérettetésükön első helyezést értek el. A legjelen-
tősebb eredményei:
- 2010.  Bajnok Csapatok Európai Kupája – 4. hely 
-2013. Európai Bajnokság - 10. hely
 -2015 Sarajevo Open – 7. hely
-2014 Magyar Bajnokság - 1. hely
 -2015 Magyar Kupa – 1. hely
Úgy vélem,  méltón lehetünk büszkék arra, hogy nap mint nap ilyen emberek között tölt-
hetjük iskolás éveinket. Robi nem csak számomra, de úgy gondolom minden iskolatársam 
számára inspiráló, nem csak abban hogyan éljük meg álmainkat, hanem abban is, hogy soha 
ne adjuk fel.
Ő megcsinálta. Túllendült a nehézségeken egy sport segítségével. További kiváló eredménye-
ket és kitartást kívánok neki!

Brátán Dalma 
10. A osztályos tanuló
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A vízi bajnok
Az Arany János Gimnázium tízedik osztályos tanulójával, Szurovcsják Ivettel készítettünk 
interjút. Sok érdekes információt megtudhattunk róla és az úszó edzésekről. 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 50m mellen  2014-es ifjúsági országos győzelme, 100m mellen az ezüstérme, valamint 
100m mellen ífjúsági európai döntőben való szereplés. Célja továbbra is országos és európai 
bajnokságokon eredményesen versenyezni. 

                                                                 Haraszti Kámea
                                                                   10. évf. tanuló
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Palkovics Balázs
8. osztályos kung-fu sportoló

Palkovics Balázs iskolánk 8. évfolyamos sportolója már kiskora óta kung-fuzik. Figyelmét 
erre a sportra az iskola mellett lévő edzőterem keltette fel, ahol nagyon sokan edzettek már 
akkor is. Kezdetben csak a mozgás iránti vágy vezérelte, de amikor elkezdett járni az edzé-
sekre, egyre jobban beleszeretett ebbe a sportba. A szülők a mai napig támogatják és büszkék 
rá.

A tanulmányi órák befejezése után Balázs azonnal a szomszédos edzőteremben folytatja a 
napját. Délután 14.30-tól egészen 17.00 óráig edz naponta, mely forgatókönyvszerűen zajlik 
már évek óta. Erősítés, gyakorlás, formagyakorlatok. Az idősebb, tapasztaltabb sporttársaitól 
sajátította el a hosszú együtt töltött évek alatt. Természetesen itt a sportolók úgy élnek együtt, 
mint egy nagy család. Minden korosztály képviselteti magát, és sokszor emlékezteti Balázst 
is arra az időszakra, milyen jó volt, hogy akkor őt is segítették, támogatták az idősebbek.

Sokak szerint a versenysportot nem lehet összeegyeztetni a tanulással. Szerencsére Palkovics 
Balázsnak ez sem jelent nagyobb problémát. Igaz olykor lemondásokkal jár, de próbál jó 
tanuló maradni. A versenyeken való részvétel miatt sokat mulaszt az iskolából, de sok segít-
séget kap tanulótársaitól, valamint 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.

A versenysport is tud érdekes helyzeteket teremteni. Előfordult már, hogy épp a nemzetközi 
barát vált sport „ellenféllé”. Persze meg kell tanulni különválasztani ezeket az érzéseket. Ba-
lázs célja, hogy megszerezze a 11 övet, majd az ezt követő kitüntetéseket. Példaképe Szilágyi 
István kung-fu  mester edző, aki kiskorától kezdve fejleszti, támogatja, bíztatja. Ifjú sporto-
lónk eredménye: Világkupa 1 helyezés, Európa Bajnokság 2. helyezés.

Gratulálunk és kívánunk további szép sikert a sportban és a tanulásban egyaránt.

Brátán Dalma
10. évfolyamos tanuló
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Arany Foci Kupa eredményei

Nagy népszerűségnek örvend a diákok körében a 7. alkalommal megszervezett Foci Kupa. 
Május 15-én jelenlegi, régi diákjaink – fiúk lányok vegyesen-, tanárok és szülők vették bir-
tokba a stadion műfüves pályáit. A közel 200 résztvevő bográcsban főtt gulyással és ásvány-
vízzel pótolta a nemes versengéssel elhasznált energiáját.

Két játék között jut idő  szurkolásra és egy jó beszélgetésre is.

Magyar Tamás szülő a kezdetektől töretlen lelkesedéssel és fociszeretettel  fogja össze a 
szerteágazó szálakat. Örömet jelent számára a diákok felhőtlen, ám tartalmas szórakozása, a 
játékosok arcára van írva a hála és köszönet. Segítséget a diákönkormányzatot segítő kollé-
ganőtől, Vasné Iván Györgyitől és Kalenda Mihály szintén focirajongó kollégánktól kapott.

Résztvevő Helyezés
5-6-7. osztályok korcsoportja 6.a

8/6
6.b és 5.a 

1. hely
2. hely
3. hely (holtverseny)

8-9-10-11-12. és Öregdiákok 
korcsoportja

8/12
Öregdiák - 5/13 Erdős 
Zoltán csapata
4/10. – Öregdiák csapata

1. hely
2. hely

3. hely (holtverseny)
Legjobb játékos 
8-9-10-11-12. osztályok 
korcsoportja

5-6-7. osztályok
korcsoportja

Berecz László 8/12

Kovács Dávid 6.b

Legjobb kapus
8-9-10-11-12. osztályok 
korcsoportja

5-6-7. osztályok
korcsoportja

Tóth Márk 8/9.

Talián László 6.a

Gólkirály
8-9-10-11-12. osztályok 
korcsoportja

5-6-7. osztályok
korcsoportja

Bata Dávid 9/13.
Öregdiák (KisMagyar csa-
pata) 20 gól

Tumó Balázs 8/6 10 gól
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8/6 osztály csapatának tagjai: Illés Adrián, Trizner Olivér, Tumó Balázs, Gyurina Dávid, 
Szanics Gergely, Májer Gergő, Baráth Gergő, Nagy Vencel, Kós Róbert

8/12. osztály csapatának tagjai: Berecz László, Darkó Balázs, Darkó Márton, Magera 
Tamás, Garai Ádám, Kalenda Mihály
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Közösségi szolgálat

A közösségi szolgálat a 9., 10., 11. évfolyamos diákokat érinti, akik kellő aktivitással vág-
tak neki a „feladatnak”.

Sikerült együttműködési megállapodást kötnünk a következő szervezetekkel és egyesüle-
tekkel: Mustárház, Eszterlánc Északi Óvoda, Nyírség Könyvtár Alapítvány, Állatmenhely, 
Vöröskereszt, Köz-pont Egyesület, Első Nyíregyházi Lions Club, AFS Magyarország 
Nemzetközi Csereprogram Alapítvány, Kalimáris Egyesület, Jósavárosi Polgárőr Egyesület, 
Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Nyíregyháza Rendőrkapitányság, E-misszió 
Természet- és Környezetvédelmi Egyesület és ezen kívül még számos egyházközösséggel, 
óvodával, polgárőrséggel, múzeummal a környező településeken, akikkel a tanulóink kérésére 
vettük fel a kapcsolatot
A közösségi szolgálat keretében az iskola életében is nagy segítséget tudnak nyújtani a di-
ákok. Számos rendezvény megszervezésénél, lebonyolításánál tudnak nagyon hasznos te-
vékenységeket végezni. Az általános iskolai tagozat örömére közösségi szolgálat keretében 
tanulócsoportok kísérése, hostessi feladatok ellátása, rendezvényeken való asszisztencia, ün-
nepségeken való fellépés színesíti és segíti a pedagógiai munkát.
A diákok egy része a kötelező 50 órán felül is szívesen tesz az iskolai közösségért, vállal aktív 
szerepet..

Medvéné Kendi Tímea
igazgató-helyettes 
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A Szülői Közösség munkája az iskoláért
2013 szeptemberében kaptam meg azt a megtisztelő feladatot, hogy legyek a vezetője Szülői 
Közösségnek. Így közelről is átláthatom a működés és a működtetés óriási felelősséggel járó 
feladatait , hiszen nagy létszámú iskoláról van szó.
Minden osztálynak van 2-3 SZMK-s tagja, akik osztályszinten működtetik profi módon a 
saját kis közösségeiket. Gondoskodnak a szülőtársak összefogásáról, az információ áramlá-
sáról, ami a mai világ mozgatórugója. Segítenek az osztályfőnököknek a közösségüket érintő 
kérdésekben pl.: kirándulás, megemlékezések, ünnepek stb. alkalmával.

Az osztályok SZMK-s szülői alkotják a Nagy SZMK társulását, ahol már iskolai szinten 
fogjuk össze a tennivalóinkat. Vannak régről örökölt, jól bevált  módszereink, de igyekszünk a 
mai kornak megfelelő új dolgokat is alkalmazni. Ezek bevezetése nem mindig zökkenőmen-
tes, de úgy gondolom, az SZMK-s szülők mindegyikének közös érdeke a gyerek kell, hogy 
legyen. Hiszen ebben a nagy közösségben nemcsak a saját gyermekeinkről kell gondoskod-
nunk, hanem minden diákról egyformán.
Az iskola vezetésével együttműködve dolgozunk. Kikérjük egymás véleményét és támogatjuk 
őket döntéseikben.

Ebben az évben nemcsak szokásos feladatainkat végeztük, hanem az iskolai bál megrendezé-
sére is felkérést kaptunk, melynek bevételével az iskola aulájának felújítását támogatjuk. Hi-
szen ez az a helyiség, amelyben minden pedagógus és diák megfordul, itt zajlanak ünnepeik: 
az évnyitó, a farsang, a szalagavató és a ballagás is.
A bál szervezéséből nagyon sok SZMK-s szülő kivette részét. Az előkészületek több hóna-
pot vettek igénybe, ez alatt az idő alatt kialakult egy jól együttműködő mag, akikre bármikor 
számíthattunk. De akik nem tudtak ott  részt venni, azok a bál támogatásánál segédkeztek 
pl.: sütemények készítésével.
Mint  iskolai közösség  igyekszünk támogatni a jó tanuló, jó sportoló gyerekek jutalmazását. 
Tartogatunk még meglepetéseket  az idei tanévben is a gyerekeknek.
Jövőbeni terveink között szerepel, hogy az idei sikeres bált, minden tanévben meg tudjuk 
rendezni, ezzel támogatva az iskolánk megszépülését, megújulását, modernizálását. Szeret-
nénk minél több diákot jutalmazni, illetve évente más-más korosztálynak örömet szerezni.
Remélem, sikerül felépítenünk és működtetnünk egy modern XXI. századnak megfelelő kö-
zösséget, amit mi SZÜLŐK alkotunk, és saját gyermekeink iskolában eltöltött idejét tudjuk 
munkánkkal színesebbé tenni!

Jeneiné Csáji Mónika
elnök
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Aranyos diákok Erdélyben
Emlékezetes napokat töltött a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és 
Kollégium  41 hetedikes tanulója és kísérőtanáraik Erdélyben.

A különleges élményeket nyújtó tanulmányi kirándulásra május 21-24 között került sor, a 
„Határtalanul!” program keretében,melynek címe: Néphagyományok és műalkotások Er-
délyben. A gazdag program lehetőséget adott Erdély gyönyörű tájainak felfedezésére, sok-
rétű népművészetének, képzőművészetének, történelmének megismerésére. A gyerekek ta-
lálkozhattak a Nagyenyedi Kollégium diákjaival, ajándékokat gyűjtöttek és adtak át a Szent 
Ferenc Alapítvány által fenntartott gyermekotthon kis lakóinak. Meglátogathatták iskolánk 
névadójának emlékházát és koszorút helyezhettek el itt az utókor tisztelete jeléül. Megismer-
hették Kolozsvár, Nagyvárad, Marosvásárhely, Gyulafehérvár építészeti remekműveit, túráz-
hattak a Tordai hasadékban és rajzaikban megörökíthették az összetéveszthetetlen torockói 
házakat, melyek a világörökség részét képezik. A tordai sóbányában gyönyörködhettek a kü-
lönleges képződményekben és lehetőségük volt a bánya alján lévő játékok kipróbálására is. 
Korondon népi kerámiákat vásárolhattak és körbesétálták Szovátán a Medve- tavat.
Valamennyien élményekben, mély érzésekben és ismeretekben gazdagon tértünk haza.

Karaszné Kovács Mariann
osztályfőnök
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Osztálykirándulások

Ismerkedés a cseppkövek világával Szlovák Paradicsomban a
4/11. osztály

Várlátogatáson a 8/11. osztály

Közelebb az élővilághoz a 8/6. osztály Szlovák Paradicsom
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Állatsimogatás

Erdélyben a 8/7. osztályGazdálkodj okosan a 8/8. osztállyal

Egri osztálykép és pihenő Felsőtárkányban a biciklitúra után 8/10. osztály
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Név

Kantár Attila igazgató
Kiss Lászlóné igazgatóhelyettes
Medvéné Kendi Tímea igazgatóhelyettes
Románné Balogh Gizella igazgatóhelyettes

Név

Baráthné Juhász Judit
Cserlakiné Hagymássy Krisztina

Domokos Andrea
Dr. Mogyorósi Csilla
Dr. Tomcsikné Császári Viktória
Fejes Sándor
Ferenczné Rajtmár Anita
Grexáné Márta Andrea
Halász Levente
Kalenda Mihály
Kalenda Mihályné
Karaszné Kovács Mariann
Király Veronika
Lamosné Szabados Enikő
Lentvorszky Szilárd
Magyarné Gyarmati Judit
Makláriné Kladiva Gabriella
Méhesné Szabó Piroska
Nagy Attila
Nagyné Kovács Sarolta
Nemes Sándor
Némethné Fábián Katalin
Oroszné Béres Ilona
Pájerné Tóth Ágnes
Palkovics Borbála
Parraghné Sas Zsuzsanna
Rinyuné Varga Judit
Szakszon Lászlóné
Tári Irén
Táriné Orosz Edina
Urbin Tamás

Tanított tárgyak

Testnevelés
Fizika
Angol nyelv
Matematika

Tanított tárgyak

Magyar nyelv és irodalom, Gyors- és gépírás
Erkölcstan, Emberismeret és etika, Könyvtár-
használat
Biológia, Háztartás ökonómia-életvitel
Német nyelv, Olasz nyelv
Magyar nyelv és irodalom, Dráma
Matematika, Erkölcstan
Biológia, Földrajz
Informatika
Testnevelés, Kézilabdaedző
Matematika, Fizika
Matematika, Fizika
Rajz, Földrajz
Francia nyelv
Magyar nyelv és irodalom, Történelem
Történelem
Napközi
Magyar nyelv és irodalom, Történelem
Német nyelv, Fejlesztő pedagógus
Testnevelés
Matematika, Fizika
Testnevelés
Matematika
Angol nyelv
Angol nyelv
Angol nyelv
Biológia, Kémia
Magyar nyelv és irodalom, Ének-zene
Magyar nyelv és irodalom, Történelem
Latin nyelv
Angol nyelv
Testnevelés

2014/2015–ös tanévben 
a gimnázium pedagógusai és dolgozói
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Informatika
Testnevelés, Német nyelv
Iskolatitkár
Iskolatitkár
Úszómester
Úszómester
Rendszergazda

Varga Csongor
Vasné Iván Györgyi
Maczkóné Nagy Márta 
Pivnyik Mónika
Székely Árpád
Teszák Zsolt
Nagy Béla
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Iskolánk tanulói a 2014-2015. tanévben

8/5.osztály
Osztályfőnök:Fereczné Rajtmár Anita

Adamóczki Vivien, Bohács Mihály Dominik, Csajbók Marcell Kristóf, Csorba 
Ágnes, Dunai Péter, Ferge Mike Milán, Furman Zoltán, Gadzsa Anasztázia, Hatházi 

Dóra, Horváth Marcell, Kendi Dorina, Kósa Boglárka, Kósa Gergő, Kovács Milán 
Lóránt,Lisovszki Máté, Lőrincz Eszter, Marozsán Vivien, Mata Barnabás Szilárd, 

Miklóssy Dániel, Muri Bálint János, Nagy Regina Krisztina, Osváth Jázmin, Palkovics 
Bence, Pányiszkó Bálint, Péter Dávid, Simon Petra, Takács Péter, Tóth Vivien, Tóth Zsófia 

Barbara, Vass Vanda, Vékony György, Vizer Péter
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8/6. osztály
Osztályfőnök: Fejes Sándor

Baraksó Zalán, Baráth Gergő, Barkó Csaba Dávid, Bata Panna, Blazsán Zsolt
Burik Eszter, Darkó Eszter Katalin, Domokos Ádám, Domokos Panna, Erdész 

Sztella,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, Puskás Zsófia, Simon Petra Cintia
Szanics Gergely, Tátrai Zoltán, Tóth Panna, Trizner Olivér, Tumó Balázs Ákos

Varga Kitti, Virányi Hanna
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8/7. 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 

Marcell, Radvánszki Milán, Szondy Dorina, Szűcs Dóra
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8/8.osztály
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, , 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
Tóth Bálint, Valent Gergő, Varga Vivien, Vékony Szabolcs

Virányi Boldizsár
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8/9. osztály
Osztályfőnök: Parraghné Sas Zsuzsa

Balogh Bence, Belényesi Boglárka, Boros Bettina, Botos Gábor, Gosztola Réka
Ilku Réka, Juhász Péter, Kajati Marcell, Korcsmár Petra, Kósa Balázs, Kovács Dániel, 

Kovács 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, Wang Nan Noémi

Zuberecz Ákos
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8/10 osztály
Osztályfőnök: Lamosné Szabados Enikő

Barati Péter, Bereczki Bettina, Berényi Márton Manó, Boldi Petra Mariann
Bor Gréta, Brátán Dalma, Bráz Patrik Zsolt, Gyüre Dávid, Hajdu Orsolya

Haraszti Kámea, Illés Roland, Iván Mercédesz Klaudia, Jenei Marcell Koppány, Kalenda 
Péter, Kántor Máté, Kovács Tamás Miklós, Kozma Éva Szabina, Kozma László, Leithi 

Klaudia, Listván Zsófia Májer Bence
Markos Eszter, Márton Viktor Zsombor, Molnár Adrienn, Nagy Orsolya

Rádai Zoltán, Seregi Réka, Szurovcsják Ivett, Tóth Gabriella, Tőczik Zsuzsanna, Trizner 
Laura,Tudlik Dalma, Tumó Bence, Vass Barbara Dorottya
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8/11. osztály
Osztályfőnök: Dr. Tomcsikné Császári Viktória

Balogh Barbara, Barnóth Róbert, Birta Alíz, Bor Márk, Chrenkó Máté
Dió Borbála, Domokos Attila, Ferenczi Raymund, 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 Dóra Noémi, Varga Péter, Vengrinyák 
Patrik, Zou Tianci
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8/12. osztály
Osztályfőnök: Baráthné Juhász Judit

Bajkó Kinga, Berecz László, Darkó Balázs, Darkó Márton, Garai Ádám, Gavallér Kitti, 
Gégény 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 Alexandra Bettina, Tóth Kristóf, Tömöri Sándor Bence, Váradi Ákos,

Varga Fruzsina Réka, Zsila Barbara
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9/13. osztály
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 Kornélia Kitti, Nagy Martin, Orosz Napsugár Panna, Palkó Bianka, Szilágyi 
László, Szurovcsják Ádám, Terdik Boglárka, Tóth Bettina, Tóth Enikő, Vass Alexandra, 

Verbényi Dániel
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4/9. osztály
Osztályfőnök: Lentvorszky Szilárd

Agócs Mihály , Bereznai Erik ,Botos Nikolett ,Budai Patrik, Csikós Patrik, Dávida Evelin 
Vivien, Garai Gvendolin Vivien , Gubek Julian Patrik, Hegyes Dávid Gyula, Horváth 
Rafael, Ilonka Dávid Máté, Jakab Noémi Henrietta, Kardos Tamás Kendi Imre ,Kiss 

Csaba,Máté Erik, Móré Henrietta, Nagy Attila, Németh Milán, Simon Lívia, Sipos Bence 
, Sipos Eszter Zsófia, Szabó Noémi, Szidorova Júlia ,Tamás Menyhért Levente, Timku 

Fanni Bernadett, Veres Alexandra, Vizer András, Zagyi Enikő Klaudia
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4/10. osztály
Osztályfőnök: Kalenda Mihály

Anderkó Bence Martin, Asztalos Gréta, Balogh Levente, Bihari Bernadett,
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 Kitti, 

Kiss Richárd, Kovács Eszter, Kulcsár Emese, Kulcsár Fanni, Lovácsi Mónika, Márton 
Adrienn, Márton Koppány Vazul, Molnár Szilvia Krisztina, Molnár Vivien, Nagy Bálint, 

Osváth Kira Martina, Parfinov Patrícia, Pataki József, Sárközi Bettina, Simon Péter, Sükösd 
Leila Gabriella, Tar Máté
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4/11. osztály
Osztályfőnök: Palkovics Borbála

Agócs Zsolt, Angyal Laura, Angyalosy Ádám Zsombor, Balázs Boglárka, Balázs Eszter, 
Balyi Dorottya, Batta Gábor, Bodó Boglárka, Czirják Péter, Farkas Zoltán, Farkas 

Zsuzsanna, Galata Noel Sándor, Gerzsenyi Bence, Hanuscsák Zsolt, Hegedűs-Bacskai 
Nelli Kitti, Illés Tamás György, Kertész Róbert, 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, Szanyi Flóra, Ujlaky Balázs
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4/12. osztály
Osztályfőnök: Kalenda Mihályné

Alföldi Dániel István, Bagdi Enikő, Balogh Ákos, Bereczki Gábor, Budai Bernadett, 
Cserpák Nikoletta, Csikós Roland András, Fehér Regina, Fekete Eszter, Ferenczi Máté, 
Füleki Márk Zsolt, Gyarmati Miklós, Iván Jenifer, Jobbágy Roland, Kaposi Gréta, Kállai 

Ivett, Kereszti Bernadett, Király Roland, Kopócs Enikő, Kuzma Attila, Lendvai Péter, 
Barnabás, Lucsánszki Dóra, Oroszi Réka, Pacaj Szvetlana, Papp Csilla Dorina, Papp 

Renáta, Pataki Ildikó Enikő, Ruzsinszki Benjámin, Sárossy Gábor, Siska Ádám ,Szabó 
András, Szabó Balázs, Székely Nikoletta, Szilágyi Krisztián, Varga Péter, Ye Shungen
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Impresszum

Kiadja: 
Nyregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Felelős kiadó: 
Kantár Attila 

igazgató

Szerkesztette: 
Románné Balogh Gizella 

 
Nyomdai előkészítő:
Marschalkó Szilárd

Borítót tervezte:
Nagy Martin

Nyomdai munkák: 
Grafit Nyomda “R” Kft.
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