Úszunk a boldogságban!
A nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola lapja

...hiszen ünnepelünk! Van is mit: 30 esztendősek lettünk! Szép, tán a legszebb kor ez bármelyikünk életében. Ilyentájt már érett, megfontolt lesz az ember fiából, aki már képes okulni
nemcsak mások, hanem a saját hibáiból is. Kialakult már világképe s harmincéves korára már
hosszú sornyi tapasztalat is van a hátunk mögött.
Sikerrel vagyunk túl kor- és rendszerváltásokon, optimistán nézünk a jővő elé. Tán mert minden esztendőben megújulunk és ifjonti lendület visz bennünket tovább a magunk által kijelölt
úton.
Boldog szülinapot Mindenkinek !

2006/2007 I. szám

Bár a 8. oldalon képekkel is illusztrálva
tudósítunk alapitó tanáraink elismeréséről,
azért itt is elmondjuk, hogy kik azok, akik
az első percektől az Arany tanári karának
alapítói voltak:
Dallos Sándorné, Eszenyi Dénesné, File
Györgyné, Gál Andrásné, Dr. Kovács Ilona,
Kövesdi Zsuzsa, Dr. Nagy Kálmánné,
Orbán Sándorné, Szondy György, Torkos
Gyuláné, Tóth Miklósné.
Nemsokára ismét beköszöntenek az ünnepek.
Mivel újságunk legközelebb csak jövőre jelenik
meg, itt ragadjuk meg az alkalmat, hogy minden kedves olvasónknak békés boldog karácsonyi
ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kívánjunk!

Az egész iskolának sütötték, mindnekinek nagyon
ízlett. Köszönjük!

Idén is nagy sikert aratott a szalagavató ünnepségünk. Gratulálunk negyedikeseinknek!

8/12, osztályfőnök: Kalenda Mihály

4/12/B, osztályfőnök: Mikulka Éva

4/12/C, osztályfőnök: Dr. Kovács Ilona

N e m m i n d A ra n y . . .
Po l c ra va l ó

DVD ajánló

a nyári szünidő alatt. Így Európába indul
barátjával, Cooperrel és egy vegyes ikerpár
társaságában.

Eurotrip

Könyvtippek a szürke
hétköznapokra (vagy:

Megjelenési év: 2004
Rendező: Jeff Schaffer
Hang: Angol
Felirat: Magyar

mert olvasni jó!) /s.k./

Született feleségek
Lemaradtál az első évadról? Nincs probléma! Most újra fényt vet a titokzatosság
otthonodban. A teljes első évad megjelent
DVD-n!

Senait Mehari —
Lángoló Szív
Ez a könyv egy csodálatos, de
ugyanakkor elgondolkodtató
mű. Egy Eritreában született lány
életét írja le a nyolcvanas évek
elején. Ekkoriban ezen a területen polgárháború folyt. A lány átéli a harcok minden percét, borzalmas nehéz éveken megy keresztül, amit egy háború hozhat egy fiatal lány számára.
Éhezés, menekülés, nemi erőszak, és a harcokban
való részvétel!

Robert Merle — Állati
Elmék
A cselekmény az Egyesült
Államokban
történik.
Kísérleteznek egy delfin párral
- nagyon sikeresek a kísérletek.
Később az angol nyelv tanulását kezdik megkísérelni velük.
Azonban, sajnos kutatásaikat
megzavarja egy titkosszolgálat embere. Később
kiderül hogy a delfineket háborús célokra akarják
felhasználni.

Gerald Durell — A
lehorgonyzott bárka
Gerald Durell világhírű természetkutató. Mindig is imádta az
állatokat, már gyermekkorában
is. Ezért később létrehozott egy
állatkertet, ami eltért a szokványostól. Itt a látogatók nem csak
a bezárt állatokat tekinthették
meg Jersey szigetén, hanem a velük való kutatásokat is. Tehát, ez a hely magába foglal kutatólaboratóriumot, oktatási intézményt, valamint természetvédelmi egységet is.

Richard Bach — Búcsú a
biztonságtól
Ha a gyermek, aki egykor voltunk, ma megkérdezne, mi
volt életünk legfőbb tanulsága
– mit mondanánk el neki, és
cserébe mire döbbennénk rá mi
magunk?

Buss David M. —
Veszélyes Szenvedély
Miért csalják meg egymást a
férfiak és a nők? Mit éreznek a
megcsalt férfiak?
Mi aggasztja inkább a nőket: az
érzelmi vagy a szexuális hűtlenkedés? És vajon mik zajlanak le a
férfiakban?
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Amerikai-cseh kalandfilm, vicces jelenetekkel fűszerezve. Scott-ot az érettségi bankett
előtt dobja barátnője, Fiona. A fiú csalódottságában, egy buli közepén, részegre issza
magát, és megbántja a vele e-mailező társát,
aki mellesleg egy német szőke bombázó, kit
először férfinak hisz. A tévedés kiderültével
Scottie elhatározza, hogy felkeresi a lányt

HU-Morzsák
Villamoson
Megtörtént eset. Teletömött
56-os villamos Budapesten, két,
egymással szemben lévő szék. Az
egyiken egy jóarcú, kedves öreg
néni kuporog, a másikon egy nő
a gyerekével az ölében. A kissrác
himbálja a lábát, és állandóan
belerúg a néni térdébe. Az öregasszony egyre hátrébb húzódik,
várva, hogy az anya mikor szól rá
a kölyökre.
De mivel ez nem történik meg,
udvariasan megszólítja az anyát:
— Elnézést, hogy zavarom, de
a kisfia folyamatosan rugdossa a
lábamat és ez már az én koromban
nem tréfa, eltalál egy csontot vagy
egy eret, akkor az újságosig, meg a
patikáig se tudok lemenni. Legyen
szíves, szóljon rá!
— Mit akar? — reccsen rá az
anya. — Én nem fogom egy ilyen
vénasszony miatt korlátozni a
gyerekemet testi szabadságában!
Foglalkozzon a saját dolgával, ne
az én gyerekemmel!

A d i vat
A divattervezők dolga némileg
könnyű, hisz a divat ismétli önmagát. Gondoljunk például a nagyszüleink által viselt óriási méretű napszemüvegekre, amellyekkel
ma mi is büszkélkedhetünk, vagy
a csűszárú nadrágokra (és még
sorolhatnám), ami szintén trendi. Persze mindegyik átment némi
változáson, de az alapötlet ugyan-

CD ajánló
Dust
Az 1999-ben alakult Nyíregyházi csapatnak, 2006-ban megjelent az első lemeze.
A Rocki Balbo című videóklippjük a slágerlisták 6. helyezését érte el.

A villamoson mindenki megdöbbenéssel nézi végig a jelenetet,
míg egy tipikus rocker (acélbetétes,
tar frizura, feszülős gatya, bőr kabát,
fülében üvölt a Tankcsapda) kiveszi
a szájából a rágót, és a paraszt nő
hajába gyönyörűen beledolgozza,
majd lágyan így szól:
— Engem se korlátoztak gyerekkoromban ...!
— Miért van a Coca-Colás
napocskán napszemüveg? Mi
süt a szemébe????
Parád régebben egy kis falu
volt, de mostanra akkora üdülőparadicsommá nőtte ki magát,
hogy megvásárolta Budapestet.
Azóta mindenhol hirdetik, hogy
Budapest Parádé.
Már majdnem megvettem a
„Pozitív gondolkodás előnyei”
című könyvet, de aztán arra gondoltam, ugyan, mire lenne ez jó?
Az egyház maradi, mindig csak
igét hirdet. Főnév, melléknév?
— Hát ez mindennek a teteje!
Nekem azt mondod, hogy a nagy-

bátyád temetésére mégy, és most
itt látlak a labdarugó mérkőzésen!
— dorgálja a tanár a diákot.
– Várja csak ki a végét, tanár úr!
A nagybátyám a bíró
Válóperes tárgyaláson az
asszony ügyvédje felteszi a kérdést a férjnek:
— Elmondaná, mi az oka, hogy
el akar válni a feleségétől?
— Kérem, én teherautósofőr
vagyok. Egész héten az országot
járom. Egyik szombaton, mikor
hazamentem, ágybabújtunk a
feleségemmel. Kis idő múlva,
hallom, hogy átkopog a falon
az öregasszony a szomszédból:
"Nem hagynák abba ezt a lármát legalább hétvégén?"
A híres tudós tanítványa
sugárzó örömmel szalad a tudóshoz:
— Heuréka! Megtaláltam a tökéletes oldószert. Az összes ismert
anyagot oldja!
— Hmm. Ez felvet egy érdekes
problémát!
— És mit?
— Miben akarja tartani?

az, hiszen muszály átalakítani rajtuk valamennyit,
mert minden korszaknak megvan a maga őrülete.
Ennek a kornak például a „hasvillantós” csípőnadrágok, aminek a felnőttek nem nagyon örülnek és
ilyenkor jön a beszéd a veséről és a petefészekről.
Persze a diákoknak ez az egyik fülükön be, a
másikon ki. Na de így van ez: fiatalság – bolondság.
A pillanatnyi divatról annyit, hogy nagyon menőek
a leopárdmintás cuccok és a prémes táskák. Ezek
egyediek, feltűnőek és jól is néznek ki. Ezek a dolgok nagyon fontos egy cipőnél, farmernál, felsőnél
vagy akárcsak egy apró kiegészítőnél is.

M i t k el l t u d n i Po r z s ol t
I s t v á n ró l és a z ö s z t ö nd í j ró l ?
Porzsolt István 1910. január 26-án született Anarcson.
Végzettségei: magyar–német szakos középiskolai tanár, református lelkész, tanítóképző intézeti tanár, pedagógia szakos
kiegészítő tanári oklevél. Egyetemeit Debrecenben, Szegeden,
Budapesten végezte. A 2000-ben róla elnevezett Közalapítvány
1997-től kezdve rendszeresen segíti a tehetséggondozás különböző formáit, mind a szervezett intézményi megoldásokat, mind a személyes jellegűeket. Ez utóbbi az 1999–2000-es tanévben öltött testet: 12 hónapon keresztül havonta
több ezer forintot biztosít a Közalapítvány nyolc tehetséges diák számára. Közben
közel húsz intézményt és több tucat diákot is patronál a speciális képességeik kibontakoztatásában.

Szép ember volt...
Galambősz hajjal, a hatvanhoz közelítve is egyenes tartással, az ősz bajuszával,
gyermeki mosolyával mintha mindenki nagypapájaként állt volna a katedrára. Igen, mert ő a valóságban is katedrát
érdemelt. Ahonnan példák tucatjával, észérvek sokaságával támasztotta alá mondandóját. Mindig mosolygós, még a vizsgán is a gyengék oldalára állt pedagógusként ismertük meg mi hallgatói, akik csak
mostanság jövünk rá arra, hogy micsoda
ajándékot kaptunk a sorstól, hogy láthattuk és hallhattuk, és tanítónkként tisztelhettük. Ő volt Porzsolt István...

E g y Po r z s ol t ö s z t ö n d í j a s ró l …
Nem akármilyen elismerésben részesült
Munkácsy Anita, 8/12 osztályos tanulónk a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közoktatási
Közalapítványa révén. Azon kevesek közé
tartozik mostantól, akik részesülhettek
megyénk egyik legrangosabb kulturális ösztöndíjából a Porzsolt István alapítványnak
köszönhetően.
Anita számos megyei, országos és határon túli szavalóversenyen vesz részt egészen negyedik osztályos kora óta. Mostanra
elmondható, hogy mindemellett céltudatosan is készül a színészi pályára, amiért igen
sok dolgot tesz is. Hangképzést tanul, mozgás- és versmondás kurzusokon vesz részt.
Számos versenyen különdíjjal jutalmazták, amit kezdetben nemigen tudott kezelni, mígnem egy neves színművész-rendező,
Mácsai Pál fel nem világosította, hogy ez a
legjobb, amit egy versenyen kaphat.
Szemelvényezzünk sikereiből:
• XII. Országos Latinovits Zoltán Vers-és
Prózamondó Találkozó különdíj
• Erkel Diákünnepek, Gyula, vers bronz
minősítés, szólóének különdíj
• Arany János 150 éve érkezett Nagykörösre
Országos Szavalóverseny 3. hely
• IX. Országos és Határon túli
Balladamondó Verseny különdíj
• Megyei Kölcsey Ferenc Vers- és
Prózamondó Találkozó 1 hely

Porzsolt István özvegyével egy közös fotó erejéig

(A szerk.)

Ve r é b - b á l

Anita, Porzsolt István ösztöndíjas
•
•
•
•

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

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

Táncoslábúak – Terebes Marianna és
Gurály Tamás…

…valamint az Y2K"

Showtime!
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— Mennyi ideje úszol?

— 12 éve úszok rendszeresen. (mondta
mosolyogva) persze tátva maradt a szánk,
de tovább mentünk a kérdésekkel.
— Mennyi időt vesznek igénybe az
edzések?

— Heti tíz edzés van. Reggel fél héttől
fél nyolcig, majd délután fél háromtól fél
ötig.
— Mennyi időd marad más
elfoglaltságra?

ARANY

Első riportunk

— Hétköznap nincs időm, de ha
eljön a péntek és van este szabad
órám persze, hogy nem maradok
otthon. Van időm mozizni, barátokra,
esetleg tényleg pihenni.
— Van időd barátaidra? Mennyire
elnézőek?

— Megértik ezt a helyzetet és amennyire az időm engedi velük vagyok, mert
nagyon fontosak számomra. Ők biztatnak, kitartanak mellettem és velem vannak.

Elhatároztuk, hogy riportot
készítünk a 4/11. osztályos Angi
Xéniával, az úszásban elért sikerei
miatt. Elindultunk a negyedik
szünetben izgatottan, hogy
kifaggassuk. Xéni nagyon segítőkész
volt és ránk áldozta a szünetét, majd
feltettük a kérdéseinket:

— Milyen eredményeket értél el az
úszáson belül?

— Szerinted egy sportoló élvez
elsőbbséget a tanárok szemeiben?

— Nagyon sokat, de a legkiemelkedőbb
a 2005-ös Ifjúsági Országos Bajnokság,
melyen a döntőbe kerültem.

— Némely tanárnál igen. A tanárok általában figyelembe veszik, ha nem tudok
készülni, mert egész hétvégén versenyen
vagyok.
A riport végére rájöttünk, hogy Xéni
nagyon céltudatos, nagy akaratereje van
és ezért felnézünk rá. Úgy váltunk el,
hogy reméljük a következő Olimpián ott
lesz. (Mindannyian mosolyogtunk.) A
végszóra pont becsengettek és elégedetten mentünk földrajz órára.

— Miért javasolnád az úszást diák
társaidnak?

— Mindent bele kell adni, ha versenyszerűen úszol, nem olyan egyszerű ez, mint
ahogy gondolnátok. De ha hobbi szinten
csináljátok szórakoztató és jó elfoglaltság,
mivel minden izmot megmozgat.
— Hogy tudod összehangolni a tanulást,
sportot és a szabadidőt?

— Erre nehéz válaszolni, mert az évek
során már berögzült az életembe ez a sok
edzés, kevés idő.

A riportot készítették: Rozsnyai Adrienn
Németh Kinga
Balogh Diána

Iskolánk reménysége
Riportunkban Gyimesi Gergővel
iskolánk úszó reménységével
beszélgetünk.
— Mióta képviseled ezt a sportágat?
— Három éves koromban kezdtem.
— Melyek voltak a legjobb eredményeid,
amit eddig elértél?
— 2005-ben országos versenyen 400m és 800
m gyorson második helyezett lettem, valamint
200m gyorson és 200 m háton harmadik helyezett szintén 2005-ben.
— Hogyan tudod a tanulást és a sportot
összeegyeztetni?
— Valamennyiben akadályoz, de azért nincsenek nagyon rossz eredményeim a tanulásban.
— El tudnád nekünk mondani, hogy
hogyan tellik egy napod a hétköznapokban, amikor az iskolában és az edzéseken
egyaránt részt kell venned?
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— Általában 5:30-kor felkelek 6 óra 30 perckor,
már kezdődik is a reggeli edzés, ami eltart körülbelül 7:35-ig.Háromnegyed 8-kor kezdődik az
iskola, ahol 13:10-kor végzek utána, hazamegyek
összepakolni az edzésre, ahol 14:30-tól kondi
edzés majd 15:30-tól úszás egészen 17 óráig.
Általában 18 órakor érek haza, akkor kezdődhet a tanulás! Majd másnap mindez kezdődik
előröl!
— Vannak kitűzött céljaid az úszással kapcsolatban?
— Egyenlőre az Ifjúsági Európa Bajnokság aztán
majd meglátjuk, mit hoz a jövő!
— Hogyan fogadja az eredményeidet a környezeted? Gondolok itt a barátokra, családra.
— Örömmel fogadnak minden eredményt, a társaim közül néhányan tisztelnek is.
— Milyen érzés egy város reménységének
lenni, tudván, hogy bíznak benned és támogatnak?

— Nagyon jó érzés és nagyon motiváló.
— Mennyi támogatást kapsz az emberektől? Illetve kitől kapsz?
— Főként a családomtól kapok támogatást, de
az edzőm és a barátaim is mellettem állnak.
— Adódnak-e problémáid az edzésekkel?
— Nem! Nagyon szeretem az edzéseket, de
nagyon leterhelnek.
— Van időd a barátaidra és más egyéb
dolgokra?
— Nagyon kevés a szabadidőm.
— Az iskolában mennyire számíthatsz a
tanáraid segítségére az esetleges halasztások miatt, amik természetesen az edzések és a versenyek miatt adódnak?
— A tanárok nem túl elnézőek, de néhányan
segítenek.
— Mit szeretsz ebben a sportágban?
— A kiemelkedő eredményeim motiválnak.
— Feladnád a tanulmányaidat azért,
hogy az úszással foglalkozz?
— Bízom magamban és az eredményeimben.
Ha úgy adódna, feladnám természetesen.

Fő a spagetti...

USZI

Balázs
mellen megy

Uszodai
élmény
Tavaly mikor elsősként beléptem az
iskolába már tudtam, hogy itt tanulok
meg majd úszni. Nagyon örültem, mikor
értesültem róla, hogy erre van lehetőség.
Hetente kétszer jártam gyógy-úszásra.
Erre különböző okok miatt volt szükségem, melyek az úszásórákkal szépen
csökkentek.
Nagy élmény volt ez számomra, mert
egy újabb társaságba kerülhettem és ezek
után már a víztől, sem kell félnem! Újabb
embereket, szimpatikus arcokat ismertem meg iskolán belül és iskolán kívül
is. Nagyszerű élmények és remek percek
fűznek ehhez az uszodához.

Miénk
a dicsőség!

A győztes csapat

Sinku Balázs az Arany János
Gimnázium és Általános Iskola tanulója. A tanulás mellett úszó edzésre is jár.
Először a Júlia fürdőben látta 4 évesen úszni a nagyobbakat, és neki is megtetszett ez a sport. Edzése reggel 06:30kor kezdődik és 08:30-kor fejeződik be
az Arany uszodájában, így 6-kor kel és
hozzák be a szülei, majd délután kint
a Sóstó uszodájában 14:30-tól 17:15-ig
gyakorol.
Példaképe Cseh Laci és Gyurta Dani.
Egy kudarc után viszont hamar új harci
kedvre kap az edzők támogatásával és
bíztatásával.
A megyei versenyen első, az országos
versenyen pedig tizenegyedik 100 m
mellúszásban ami a kedvenc úszásneme
is egyben. Ebből a legjobb eredménye 1
perc 15 másodperc, de a nyári országos
döntőre 1 perc 13 másodpercet szeretne
elérni. Az egész országban megrendezett versenyekre busszal szoktak járni.
Kedvenc uszodái a kaposvári és az egri.
Az úszás mellett nem sok ideje marad
másra, szinte csak hétvégén tud kikapcsolódni egy kicsit, ha nincs éppen versenye. Egyébként a kedvenc ennivalója
a spagetti, tehát tudjátok, hogy mit kell
enni, hogy jó úszók legyetek...

Ebben a tanévben iskolánk rendezi meg a nyolcosztályos gimnáziumok megmérettetését. A sportrészen már
túl is vagyunk. Kell-e mondanunk, hogy társaink ismét
bebizonyították, hogy nagyon fel kell kötnie annak
az iskolának azt a bizonyost, ha a babérjainkra kíván
törni.

Joggal büszke igazgató

Az elme bajnokai
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Angliában jártu nk
kori várost! Minden látványosságról beszámolót kaptunk
a kedves idegenvezetőnktől.
Aztán este 7 órára Londonba
érkeztünk ahol a találkozási
pontoknál vártak
minket a családok.
Hármas és kettes
csoportokra voltunk
osztva, meg volt
adva egy találkozási
pont ahova minden
reggel időben oda
A Leeds-i kastély
kellett érnünk. És
abban az időpontban vett fel minket
A vonatunk 2 órakor indult az állomása busz! Minden elinduláskor egy
ról. Előtte szüleinktől érzékeny búcsút vettájékoztatót kaptunk hogy az nap
tünk és elindultunk Budapestre ahol már a
milyen nevezetességeket pillantbusz várt minket.
hatunk
Egy Hatvani
m e g .
csoporttal összeVolt lehetőségünk
vonva
látogatbepillantani a kirátuk meg London
lyi palotaőrség válvárosát. Összesen
tásába, feljutottunk
45 fővel indula London Eye-ra,
tunk a nagy útnak.
volt lehetőségünk
Az első két órábepillantani a világ
ban próbáltunk
egyik legdrágább
össze ismerkedvásárlóközpontjáni a Hatvani csaba a Harrods-ba, a
pattal, nagy sikerNational Gallery-be,
rel. Az ismerkedés
a Panoptikumba,
folyamán olyan
Natural
History
poénok hangoztak
Museum-ba, British
el, ami szerintem
Museumba, feljua csapat számátottunk a Belfast
ra egy feledhetethadihajóra, és a
len élmény marad.
Greenwich 0 hosszúA buszon alvást
sági fokon álltunk
megpróbáltuk
A Westminster Apátság
meg egy fénykép
minél kényelmeserejéig. Nagyon sok
ebbé tenni, de szeremek dolgot pillanthattunk meg. Ami egy
rintem a lábzsibbadást senki sem kerülhetéletre szóló élményt nyújt számunkra. Mégis
te el! Brüsszelben megálltunk egy városnézésre. Második este
egy forma 1-es szállóban, Franciaországban
aludtunk, ami közel
volt a Csalagúthoz.
Másnap dél körül már
Angliában voltunk. De
aznap még a városban
és külvárosokban nézelődtünk, majd csak este
vittek el minket a családokhoz ahol egész
hétre szállást kaptunk! Meglátogattuk
a vízzel körülvett
Leeds Kastélyt És
"Szem" előtt
Canterberry-t a közép-
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hogy őszinte legyek talán a Panoptikum volt
a legszórakoztatóbb és a legélményesebb.
A rengeteg híresség viaszból kiöntve, Will
Smith-től kezdve 2Pac-ig a mai világsztárok,
Mozart a klasszikusokon keresztül, Hitler
a nagy diktátorokig mindenki, aki valóban sztárnak vagy hírességnek számít! A
sok izgalom, amin végig mentünk a horror
részen. Egyszerűen fantasztikus az a város!

A Parlament

Hazajövetelnél mikor megálltunk
Németországban pihenőre 10 cm-es hó
várt minket. Ezt az időjárást kihasználva,
hócsatába kezdtünk. Lefagyott kézzel mégis
mosolygó arccal szálltunk fel a buszra, hogy
Magyarországra vegyük az irányt.
Rengeteg barátot szereztünk ez alatt a
kevés idő alatt. Mikor Budapestre értünk
sajnos elválltak útjaink. Könnyező szemekkel, de mégis elindultunk Nyíregyházára.
A vonatunk 22:30-ra érkezett be szeretett
városunkba, ahol már a szülők izgatottan
vártak ránk. Nagyszerű élmények fűznek
az utazáshoz. Szép hetet hagytunk magunk
után egy igazán jó társasággal.

Az Arany János Gimnázium és
Általános Iskola Lapja
A szerkesztőség tagjai:
Rozsnyai Adrienn, Kupás Bettina,
Németh Kinga, Kelenföldi Brigitta,
Balogh Diána, Tóth Panna,
Palánki Renáta és Kozák Tamás.
A kiadást gondozza:
Sugár Károly és Kalenda Zoltán
Arculat: Talpas Sándor
Nyomták Nyíregyházán,
a “Grafit R Kft.” nyomdájában
Felelős vezető: Ördögh J.Gábor
Felelős kiadó: Kantár Attila
További képek, cikkek:
www.aranyj-nyh.sulinet.hu

Ki, merre?!

A ra n y P l a k e tt 20 0 6
Csilla csillogó aranya
Csogány Csillával, az Arany Plakett
2006. évi kitüntetettjével beszélgetünk
— Miért kaptad az Arany Plakettet?
— Mindenekelőtt nagyon nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy nekem ítélték és ezúton is szeretném mégegyszer megköszönni. Hogy miért ítélték nekem? Nos…
azt hiszem ezt inkább azoktól kellene megkérdezni, akik
a plakett sorsáról döntöttek. A magam részéről igyekeztem mindig a lehető legjobban teljesíteni órákon,
ezenfelül különböző szavalóversenyek állandó résztvevője voltam.
— Ezekhez, a versenyekhez fűznek különlegesebb élmények?
— Természetesen valamennyihez! Sok város nevezetességeit, hagyományait még jobban megismerhettem,
folyamatosan új emberekkel találkoztam. Úgy gondolom nagyon sokat segített nekem abban, hogy szokjam a
közönséget, és hogy határozottabb legyen a fellépésem.
— Mesélj el nekünk egyet?
— Egy alkalommal Balassi Bálint és a Reneszánsz dicsérete c. nemzetközi vers- és prózamondó versenyre készültünk Ildikó nénivel, ahová meg kellett tanulnom egy
Balassi és egy Villon verset. A Balassi Hatvanharmadik
című verse igazi kihívás volt a nyelvezete és a hangsúlyozása miatt is. Villontól pedig a Kettős ballada a bolond
szerelemről c. költeményt mondtam el. Az eredményhirdetésnél meglepődve hallottam a nevem, hogy igen!
Sikerült! Továbbjutottam! A döntő Esztergomban volt,
ahol sajnos nem sikerült bejutnom a legjobb három
közé, de így is óriási élmény volt számomra.
— Mit szerettél legjobban az Arany János
Gimnáziumban?
— Ezt nehéz lenne most így megmondani. Bár nagyon
különböző emberekből állt az osztályom, szépen lassan összecsiszolódtunk. Sok barátot szereztem szinte
az egész iskolából. Nagyon szerettem a Diáknapokat, a
sportnapot, amikor tanár-diák meccseket nézhettünk és
kicsit felbolydult az élet a Gimiben.
— Melyik suliba jársz most és milyen szakra?
— A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának
első éves magyar szakos hallgatója vagyok.
— Hogy telik egy napod?
— Szerencsére kolis vagyok, így az Egyetemvárosban
lakom közel mindenhez. Hétfőtől csütörtökig vannak
óráim. Van, hogy 8-tól de olyan is, hogy csak 10-től
kezdődik az első órám. Többnyire 16 óráig vagyok suliban. Előadások, szemináriumok váltogatják egymást
nap mint nap.
— Van hobbid?
— Ilyesmivel még nem igazán volt időm foglalkozni,
mert szinte mindig rohantam valamerre, főleg az első
hetekben, de mindenképp igyekszem időt szakítani
ottani barátaimra, akikre mindig számíthatok az első
perctől fogva.
— Sportolsz valamit?
— Az egyetem keretein belül rengeteg választási lehetőségünk van. Így bár kötelező, mégis szívesen részt
veszünk majdnem valamennyin. Én jelenleg aerobikozom.
— Mit szeretnél elérni az életben? Esetleg van
kitűzött célod?
— Nagyon szívesen lennék magyar szakos tanár, a gimnáziumi élményeimből kiindulva, de a kommunikációval való továbbtanulás gondolata sem áll távol tőlem. Ez
az első 3 év még inkább csak alapozó szintű. Az új rendszer miatt a szakosodás majd csak ez után következik.
— Köszönöm szépen hogy időt tudtál rám szakítani!
— Én is köszönöm!
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Név
Baksa Nikoletta
Bakti Róbert
Becánics Adrienn
Bordás Viktória
Djogni Joel
Domonkos Diána
Fekete Viktor
Gaál László
Hajdu Zoltán
Hegedűs Enikő
Herczku Krisztián
Horváth Éva
Imréczy Katinka
Istók Péter
Kandala Tamás
Káposzta Anita
Kiss Virág
Kosztor Attila
Kósa János
Mezővári Frida
Nyalka Anita
Pataki László
Pócsik Tibor
Sebi Alexandra
Szepesvölgyi József
Tolnai Edit
Tóth Edina
Tóth István
Ujvári Ágnes
Ujvári Zoltán
Vass Tünde
Vincze Gergő

Intézmény
Szegedi Tudományegyetem
Debreceni Egyetem
Debreceni Egyetem
Debreceni Egyetem
Nyíregyházi Főiskola
Debreceni Egyetem
Miskolci Egyetem
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Miskolci Rendészeti Szakközépiskola
Debreceni Egyetem
Debreceni Egyetem
Debreceni Egyetem
Pázmány Péter Katólikus Egyetem
Budapesti Műszaki Főiskola
Budapest, OKJ
Debreceni Egyetem
Pécsi Tudományegyetem
Nyíregyházi Főiskola
Debreceni Egyetem
Nyíregyházi Főiskola
Budapesti Corvinus Egyetem
Nyíregyházi Főiskola
Nyíregyházi Főiskola
Pázmány Péter Katólikus Egyetem
Debreceni Egyetem
Debreceni Egyetem
Nyíregyházi Főiskola
Nyíregyházi Főiskola
Budapesti Corvinus Egyetem
Budapesti Corvinus Egyetem
Károly Róbert Főiskola
Debreceni Egyetem

Szak
biológia
mérnök informatikus
szabad bölcsészet
jogász
OKJ tanfolyam
ápolás és betegellátás (gyógytornász)
gazdálkodási és menedzsment
villamosmérnöki
rendőr
pedagógia
gazdálkodási és menedzsment
ápolás és betegellátás (védőnő)
pszichológia
gépészmérnöki
hangmérnök
óvodapedagógus
romanisztika (francia)
testnevelő-edző
gazdálkodási és menedzsment
gazdálkodási és menedzsment
gazdálkodási és menedzsment
biológia
földrajz
jogász
mezőgazdasági márnöki
ápolás és betegellátás (védőnő)
andragógia
OKJ tanfolyam
emberi erőforrás
gazdálkodási és menedzsment
kereskedelem és marketing
pszichológia
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Név
Abán Péter
Ádámszki Miklós
Antal Gábor
Bagaméri Zsolt
Bakti Erika
Baraksó Anikó
Bokor József
Deák Tibor
Donka Péter
Gerák István
Gyetvai Gergely
Juhász András
Kaluja Sándor
Képes Géza
Kiss Attila
Koblicska Antal
Madácsi Kata
Nagy Tímea
Nagy Zsolt
Németh Csilla
Pallay Farkas Anita
Raska Nóra
Subert Renáta
Szabó Tamás
Szilágyi Renáta
Tóth Tímea
Tuza Attila
Varga Éva
Vasas Tamás
Vilmányi Diána

Intézmény
Eger, Eszterházy K. Egyetem
Debreceni Egyetem
Budapest
dolgozik
Nyíregyházi Főiskola
Nyíregyházi Főiskola
Debreceni Egyetem
Miskolci Rendészeti Szakközépiskola
Nyíregyházi Főiskola
Miskolci Rendészeti Szakközépiskola
Nyíregyházi Főiskola
Miskolci Egyetem
Debreceni Egészségügyi Főiskola
Debreceni Egyetem
Budapesti Műszaki Egyetem
nincs információ
BP- ELTE
boksz edzői tanfolyam
Budapest, Szász Ferenc látszerész iskola
Nyíregyházi Főiskola
Debrecen, Eü-i Főiskolai Kar
Ferihegy, vámkezelői tanfolyam
Nyíregyházi Főiskola
Nyíregyházi Főiskola
Nyíregyházi Főiskola
nincs információ
Miskolci Egyetem
Nyíregyháza, Zay Anna
Nyíregyházi Főiskola
Debreceni Egyetem

Szak
földrajz
gépészmérnök
fodrász

4/12/C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Név
Ajtai Elek
Balogh Ádám
Belme Róbert
Borsi Gábor
Czakó Adrienn
Csernák Adrienn
Csogány Csilla
Fekete István
Fekete Viktória
Fibi Diána
Figeczki Balázs
Hajdu Hanna
Iván Enikő
Iváncsik Mihály
Jenei Orsolya
Juhász Vivien
Karácsonyi Tünde
Kerekes Péter
Kiss János
Kolló Nikoletta
Kowaczics Gyula
Lakatos Klaudia
Márton Erika
Marx Beáta
Ricz Marianna
Riskó Péter
Rutkai Áron
Szabó Viktória
Szegedi Anikó
Takács Csaba
Vári Katalin

Intézmény
Szegedi Egyetem
Nyíregyházi Főiskola
Nyíregyházi Főiskola
Nyíregyházi Főiskola
tanfolyam
Nyíregyházi Főiskola
Miskolci Egyetem
Nyíregyházi Főiskola
Debreceni Egyetem
Nyíregyházi Főiskola
Nyíregyházi Főiskola
Nyíregyházi Főiskola
Győr
tanfolyam
Debreceni Egyetem
Nyíregyházi Főiskola
tanfolyam
Nyíregyházi Főiskola
tanfolyam
Egri Főiskola
Szegedi Egyetem
nem vették fel
Nyíregyházi Főiskola Eü-i Főiskolai Kar
nem jelentkezett
Nyíregyházi Főiskola
nem jelentkezett
Nyíregyházi Főiskola
tanfolyam
Nyíregyházi Főiskola
Debreceni Egyetem
Debreceni Egyetem

gazdálkodási és menedzsment
fizika
gépészmérnök
rajz
programozó informatikus
villamosmérnök
építész
mérnök informatikus
gyógypedagógia
matematika
képalkotó (röntgen)
gazdálkodási és menedzsment
gazdálkodási és menedzsment
földrajz levelező
gépészmérnök
gondozó
testnevelő edző
mérnök informatikus
Szak
jog
kommunikáció-média, levelező
környezetvédelmi monitorozó
mezőgazdasági kar
fogtechnikus
magyar
magyar
testnevelés
vadgazda
nemzetközi tanulmányok
fizika
androgógia
androgógia
szakmenedzser
eü-i kar
magyar
fogorvosi asszisztens
gazdasági informatikus
jogi asszisztens
magyar
szerb
logisztikát tanul
szociális munkás
magyar
gázmenedzsernek tanul
magyar
kozmetikus
magyar
matematika
vidékfejlesztési - agrármérnöki
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Kitűzték
Bár 30 év egy iskola életében nem
túl hosszú idő, mindenképpen
becsülendők és elismerendők azon
tanáraink, akik az iskola megalakulása óta járultak hozzá intézményünk nevének öregbítéséhez. A
kitüntetéseket Nyíregyháza Megyei
Jogú Város polgármestere, Csabai
Lászlóné adja át.

Dallos Sándorné

Eszenyi Dénesné

File Györgyné

Gál Andrásné

Dr. Kovács Ilona

Kövesdi Zsuzsa

Dr. Nagy Kálmánné

Orbán Sándorné

Torkos Gyuláné

Tóth Miklósné

Szondy György címzetes igazgató

„VIP”

Halmi Sándor volt aranyos

„Pillanatok a jubileumi bálról. A jótékonysági rendezvény
bevételét iskolánk a
könyvtár fejlesztésére kívánja fordítani”

Citerázó diákjaink. Felkészítő tanár: Tuza Ágnes,
Munkácsy Mihály Alapfokú Művészeti Iskola

Balázs Zsombor volt aranyos és partnere
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Horváth Margit, a
Móricz Zsigmond
Színház társulatának
tagja énekel

