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Az idei ballagást beár-
nyékolta a rossz idő. 

Ritkán fordul elő, hogy egy 
ilyen nemes rendezvényt ne 
az udvaron tartsunk. Ennek 
ellenére sikerült az eseményt 
színvonalasan lebonyolíta-
nunk. Bízunk benne, hogy 
végzőseinknek nem csak a 
rossz idő teszi ballagásukat 
feledhetetlenné. Ízelítőnek 
íme néhány kép, ami csak 
részben adhatja vissza a han-
gulatot.

Zászlóvívők

4/12/C, 
osztályfőnök: 

Dr. Kovács Ilona

8/12, 
osztályfőnök: 

Kalenda Mihály

4/12/B, osztályfőnök:
 Ferenczné Rajtmár Anita és Mikulka Éva

Vendégek a 
testvériskolából

 2007. május 22–27-e között az 
iskolánk vendégül látta a besztercei 
Colegul National Andrei Muresanu 
Főgimnázium 12 diákját és 3 tanár-
nőjét.

(Részletek a 7. oldalon)
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N e m  m i n d  A ra n y . . .N e m  m i n d  A ra n y . . .
A  d i vat
Nos, újra jelentkezünk újabb divattippekkel.  
Itt a nyár és a jó idő. Ennek nagyon örülünk 
mindannyian, de azért legyetek figyelmesek, 
mert ha túl lenge 
öltözékbe búj-
tok, lehet, hogy 
később megbán-
játok, mivel az 
idő manapság 
kiszámíthatat-
lan. Ami a diva-
tot illeti, nem 
szeretem, ha 
valaki megszab-
ja, hogy mit és 
mivel vegyek fel, 
szóval mindegy 
mit viseltek (egy 
bizonyos mérté-
kig) az a lényeg, hogy tükrözze az egyéni-
ségeteket és érezzétek magatokat jól a bőrö-
tökben. A divatőrülteknek pedig egy új infó: 
Újra divat a „tyúkláb” minta. Ezt bárhol 
megtalálhatjátok a kabáttól a kiegészítőkig. 

Napjaink és régi idôk meséje

K i ne emlékezne a régi szép idők meséire, mint pl.: a Kockásfülű nyúlra, vagy a 
Lolka és Bolkára? Esetleg a még ma is népszerű Tom és Jerryre vagy a Flintstones 
családra, Mickyékre? De mi a különbség a ma közkedvelt animációs, számítógép-

pel megszerkesztett mesék és a régiek között? Valószínű, hogy nem sok. Csak a korszerű 
technológia miatt változtak annyit. A lénye-
gük ugyanaz! Szórakoztatni a gyerekeket, és 
az örökgyermek felnőtteket. Mindegyik vala-
mely tulajdonságot tartalmazott és tartalmaz, 
így próbálja tanítani a kicsiket. Ezen kívül 
arra is ügyelnek manapság, hogy tele legyen 
poénokkal, így az egész család számára móka 
a mesenézés. Mindenesetre kíváncsi vagyok 
milyenek, lesznek a mi gyerekeink meséi, és 
majd büszkén fogjuk mutatni nekik milyen is 
volt a mi és szüleink idejében…

Kos: (márc. 22. – ápr. 21.)
 Ezek az emberek nagy életerővel rendelkeznek. 
Akaraterő, határozottság, tetterő, becsvágy, optimiz-
mus és bátorság a legfőbb tulajdonságaik. Különösen 
alkalmasak vezető szerepre. Szeretik a romantikus, 
kalandos dolgokat, és a változatosságot. Legnagyobb 
hibájuk a csalásra való hajlam.
 Szerencsenapjuk: kedd, szerencseszínük: piros, 
szerencsekövük: gyémánt.

Bika: (ápr. 22. – máj. 21.)
 Fejlett akarat és érzésvilág jellemzi őket, min-
dig erősen anyagias hajlamúak. Rendkívül erős és 
makacs akaratuk van, nehezen befolyásolhatók. 
Felfogásuk erősen konzervatív. Belsejük erős érzel-
meket takar. Nehéz velük igazán megbarátkozni. 
Kissé lassúak szellemileg. 
 Szerencsenapjuk: szerda, szerencseszínük: sárga, 
szerencsekövük: archát vagy smaragd.

Ikrek: (máj. 22. – jún. 21.)
 Nehezen kiismerhető emberek, ezért nehezen is 
érthetők meg. Jellemük alapja az egyszerűségre való 
beállítottság. Élénkek, mozgékonyak, nyugtalanok, 
ingerlékenyek. Szeretik a változatosságot. Kereskedői 
ügyességgel rendelkeznek Okosan gondolkodnak. 
Lelkileg igen érzékenyek.
 Szerencsenapjuk: csütörtök, szerencseszínük: viola, 
szerencsekövük: topáz.

Rák: (jún. 22. – júl. 22.)
 Temperamentumuk kissé flegmatikus. Általában 
alkalmazkodó, támogatásra szoruló, gyenge, szelíd 
jellemek. Hangulatok rendkívül változó. Egészségük 
törékeny. Nem alkalmasak kemény testi munkára. 
Tapintatos, vidám, szerény, de ritkán harmonikusak. 
Romantikusak és rajongóak egyben. 
 Szerencsenapjuk: hétfő, szerencseszínük: zöld, sze-
rencsekövük: smaragd

Oroszlán: (júl. 23. – aug. 23.)
 Kissé bőbeszédű, mindig a középpontban szeret 
állni. Nagyon tudnak szeretni, és mindig találnak 
valakit aki a szeretetükre méltó. Könnyen dicsekvők, 
nagyzolók, tapintatlanok lesznek. Nem szeretik a 
testi munkát, szívesen dolgoztatnak másokat. Erős és 
élénk érzelmekkel rendelkeznek.
 Szerencsenapjuk: vasárnap, szerencseszínük: 
narancssárga, szerencsekövük: rubin.

Szűz: (aug. 24. – szept. 23.)
 Az összes embertípus közül a legkritikusabb. 
Kritikája nem csak másokat, de saját magát is éri. 
Szellemi mozgékonyság, tudományos kutatási vágy, 
feltaláló tehetség jellemzi őket. Lelkiismeretes, rend-
szerető, pedáns. A szűz jegyű emberek a legművel-
tebbek. 
 Szerencsenapjuk: szerda, szerencseszínük: viola, 
szerencsekövük: jáspis 

Mérleg: (szept. 24. – okt. 23)
 Életvidám, kellemes, de kissé ingadozó jellem. 
A házassági kötelék fontos életükben. Simulékony, 
bájos, lekötelező, szeretetre méltó, amellett mérték-
letesen tartózkodó a szerelemben és a nyilvános élet-
ben. Többnyire tehetségük van valamely művészet-
ben. Kényelemre hajlanak. 
 Szerencsenapjuk: péntek, szerencseszínük: sárga, 
szerencsekövük: gyémánt.

Skorpió: (okt. 24. – nov. 22.)
 Vagy nagyon kedveltek vagy épp ellenkezőleg. 
Jellemük igen problematikus, titokzatos, méltóságos, 
tartózkodó. Sok szilárdság, erő, önérzet, bátorság, 
vállalkozási szellem van bennük. Többnyire nyugodt, 
mégis könnyen ingerlékennyé válnak.  Függetlenségre, 
személyiségük érvényesülésére vágynak.
 Szerencsenapjuk: kedd, szerencseszínük: piros, 
szerencsekövük: topáz.

Nyilas: (nov. 23. – dec. 21.)
 A nyilas típusnak van a legnagyobb önbizalma. 
Mindig reménykedve néz a jövő felé. Szabadságvágy 
és lelkesedő képesség jellemzi. Ezek az emberek 
gyakran sportolók. Nagy állatbarátok, különösen a 
lovak és a kutyák érdeklik őket. Szeretnek utazni, 
többnyire békeszeretőek.
 Szerencsenapjuk: csütörtök, szerencseszínük: kék, 
szerencsekövük: gránát.

Bak: (dec. 22. – jan. 20.)
 Lényük igen komoly, gondolkodó. Nagyon kitar-
tóak és törekvőek. Óriási kitartással és szorgalom-
mal rendelkeznek. Nem közlények, ezért kevés bará-
tot szereznek maguknak. Szeretik a formaságokat. 
Bizalomra méltó, megbízható és diplomatikus embe-
rek. Csodálatra méltó koncentrációs képességük van.
 Szerencsenapjuk: szombat, szerencseszínük: indi-
gó, szerencsekövük: ónix

Vízöntő: (jan. 21. – febr. 19.)
 Hívő, türelmes emberek, akikben bízni lehet. 
Jellemük belátó, gondolkodó, lelkiismeretes és erő-
sen független. Néha félénkek és tartózkodóak. Nagy 
hajlamuk van a tudományok, művészetek, vallás és 
magasabb szellemiség iránt. 
 Szerencsenapjuk: szombat, szerencseszínük: indi-
gó, szerencsekövük: akvamarin.

Halak: (febr. 20. – márc. 21.)
 Jellemük érzékeny, lelkesedő, befolyásolható, inga-
dozó és nehezen elemezhető. Anyagi ügyek nem vonz-
zák, mégis majdnem mindegyik szereti a nagy evést, 
ivást. Béke és vendégszeretők. Veleszületett jóságuk 
sokszor pazarlásra készteti őket. Nagyon türelmesek 
másokkal szemben. Kevés az önbizalmuk.
 Szerencsenapjuk: vasárnap, szerencseszínük: kék, 
szerencsekövük: zafír.

Minden csillagjegynek megvannak a sajátos tulajdonságai. 
Ezért most bemutatjuk nektek ezeket.

H o ro s z k ó p
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 Iskolánkban évek óta tehetségesebbnél 
tehetségesebb diákok tanulnak, akik szabad 
idejüket feláldozva valamilyen sport vagy külső 
tevékenység rabjaivá válnak. Olyan foglalkozá-
sok, amelyeket nem tanárainktól sajátítanak el 
hanem külső egyesületekben, sport klubokban, 
külön órákon űznek és figyelemre méltó ered-
ményeket érnek el benne.
 Megemlítésre méltó például az idén tavas-
szal megrendezett nemzetközi karate verseny, 
amelynek Szerbia volt a főszervezője. Ez egy 
évenként megrendezett esemény, ahol minden 
korosztályban indulhatnak a legbátrabbak. A 
karate egy igazán elismert és figyelemre méltó 
sport, mivel csak hosszú évek eredményével 
lehet eredményeket elérni.
 Nácán Gergő az iskola 10. osztályos tanu-
lója az egyik résztvevője volt a versenynek, 
több számban is indult. A két danos, fekete-
öves karatés kumitében és katában egyaránt 
nagyszerűen teljesített. A formagyakorlatban 
3. helyezést ért el, míg kumitében a dobogó 
legfelső fokára álhatott és ezzel egy arany érem 
tulajdonosa lett. A kitartó munka és rengeteg 
edzés nem volt hiábavaló, mivel a mezőny leg-
eredményesebb versenyzője évek óta. 

Nácán Gitta 8/10

Re m e k 
e r ed m é n y 

S z e r b i á ba n

Egy biológia 
versenyről…

 Reggel fél 8-kor izgatottan várakoztunk 
az iskola előtt. Domokos Andi néni meg-
érkeztével kocsiba ültünk és Kisvárdáig 
meg sem álltunk, ahol a Teichmann Vilmos 
Megyei Biológia versenyen képviseltük 
iskolánkat. Megérkezve egy terembe vezet-
tek minket, ahol megvárhattuk a verseny 
kezdetét. A vetélkedő a tornateremben zaj-
lott. 9 órakor megkezdtük az első feladat-
lap kitöltését. Sok izgalmas feladattal kel-
lett megbirkóznunk, mint például az állat-
szemek vagy madárhangok felismerése. A 
verseny közepén tartottunk egy kis szü-
netet, mialatt kedvünkre ehettünk, ihat-
tunk. Az utolsó feladatnál izgultunk, hogy 
megtartsuk harmadik helyünket. Végül is 
sikerült és az eredményhirdetésnél nagyon 
boldogok voltunk. Az igazgatónő egy szép 
könyvvel, oklevéllel és emléklappal jutal-
mazott minket. A verseny végeztével sok 
szép emlékkel indultunk haza.

Balogh Réka, Kalenda Krisztina, 
Vámosi Viktória, Zomborszki Emese 8/7

A  1 2  ó rá s 
k o s á r m ec c s

 Az Arany-hét keretén belül ismét megren-
dezésre került a diákok által annyira kedvelt 
12 órás kosármeccs. Itt nem csak az osztályok 
mérhették össze erejüket, hanem a tanárok is 
megmutathatták, hogyan versenyeznek a diá-
kok ellen. A lendület és a lelkesedés, amivel 
a nap kezdődött az este végére sem lankadt, 
sőt a szurkolók végig tartották a játékosok-
ban a lelket. A verseny legjobb csapatai az 
Arany-hét végén az Öreg-diákokkal mérkőz-
hettek meg. Az ilyen és ehhez hasonló sport-
események nem csak játékélményt nyújtanak, 
hanem a csapat szellem kialakításában és a 
közösség formálásában is nagyon fontosak.

T á n c ,  tá n c , 
tá n c …

 A tánc hosszú idők óta nagyon kedvelt 
időtöltés, nem csak a fiatalok körében, 
hanem minden korosztályban. Erre látha-
tunk példát nemrégiben az egyik kereske-
delmi adón, ahol egy tehetségkutató verse-
nyen belül keresték Magyarország legjobb 
táncosát. Úgy gondolom nagyon tehetsé-
ges emberek közül, választották ki azt az 
egyet, aki méltán viseli a legjobb táncos 
címet. Szerintem rendkívül jó műsor volt, 
hiszen ennek köszönhetően nagyon sok 
fiatal kedvet kapott a mozgáshoz. Mindegy 
hogy mit táncolunk hip-hop vagy jazz-
balett, a lényeg az, hogy amit csinálunk 
nagy hatással, legyen ránk.

A 8 osztályos 
verseny aranyos 

eredményei
 Mint azt az előző számunkban ígértük, a 
sportrész után leközöljük a szürkeállomány tel-
jesítményét is. Meggyőződésünk, hogy a versenyt 
a kellő színvonalon hozzáértéssel, valamint lel-
kesedéssel bonyolítottuk le. Diákjainkra büszkék 
vagyunk, mert a roppant erős mezőnyben tisz-
tességesen álltak helyt. Ugyanakkor gratulálunk a 
nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnáziumnak 
az összesítésben elért első helyért. (Oszlopok sor-
rendje: 1. tárgy, 2. kategória, 3. név, 4. felkészítő 
tanár, 5. helyezés).
Helyesírás V. Terdik Boglárka Dr. Dancs Albertné 1

Helyesírás VIII. Orosz Evelin Szakszon Lászlóné 1

Versmondás VII-VIII. Hajcsák Vivien Pásztor Attiláné 1

Prózamondás VII-VIII. Szabó Gyula Pásztor Attiláné 1

Matematika V. Szurovcsák Ádám Kalenda Mihály 1

Történelem 6. téma Legeza Bence Dr. Kovács Ilona 1

Angol nyelv IX-X. Morvai Bence Medvéné Kendi Timea 1

Földrajz IX-XI. Székely Réka Ferenczné Rajtmár Anita 1

Szövegértés IX. Pócsik Gabriella Szakszon Lászlóné 2

Szövegértés X. Felföldi Roland Szakszon Lászlóné 2

Szövegértés XI-XII. Borsi Judit Szakszon Lászlóné 2

Versmondás XI-XII. Munkácsi Anita Pásztor Attiláné 2

Prózamondás V-VI. Orosz Napsugár Pásztor Attiláné 2

Matematika X. Petes Gergő Románné Balogh Gizella 2

Angol nyelv XI-XII. Szanyi Csilla Medvéné Kendi Timea 2

Biológia VII-VIII. Kalenda Krisztina Domokos Andrea 2

Informatika XI-XII. Barnák István Varga Csongor 2

Versmondás V-VI. Marosi Mercédesz Pásztor Attiláné 3

Szép magyar 

beszéd
XI-XII. László Ágnes Pásztor Attiláné 3

Matematika VI. Bartha Kristóf Balogh Gézáné 3

Matematika VIII. Erdei Krisztina Mikulka Éva 3

Matematika IX. Gazdig Márton Balogh Gézáné 3

Népdaléneklés V-VI. Ács Réka Szanics Rudolfné 3

Történelem 2. téma Hrenkó Izsák Tóth Miklósné 3

Történelem 5. téma Görögh Tamás Dr. Kovács Ilona 3

Német nyelv XI-XII. Holp Kinga Mogyorósi Csilla 3

Angol nyelv VII-VIII. Kovács Diána Oroszné Béres Ilona 3

Kémia XI-XII. Szalkó Tímea Paplogó Katalin 3

Informatika VII-VIII. Grexa István Némethné Fábián Katalin 3

Hangszeres 

fellépés
V-VI. Kovács Réka (citera) Szanics Rudolfné 3

Helyesírás VI. Boros Gábor Dr. Dancs Albertné 4

Versmondás IX-X. Tar Szandra Pásztor Attiláné 4

Fizika VII-VIII. Pásztor Enikő Kalenda Mihály 4

Fizika XI-XII. Tüdős Dóra Kalenda Mihály 4

Történelem 7. téma Hagymási Gábor Tóth Miklósné 4

Biológia IX-X. Gégény Liliána Dr. Simon Jánosné 4

Biológia XI-XII. Katona Szabina Dr. Simon Jánosné 4

Földrajz VII-VIII. Jármi László Ferenczné Rajtmár Anita 4

Bibliai ismeretek IX-XII.

Zsoldos Krisz-

tina, Muszka Ivett, 

Galambosi Petra

Baratiné Hagymássy 

Krisztina
5

Fizika IX-X. Zsoldos Szabina Kalenda Mihály 5

Fizika XI-XII. Horváth Dóra Kalenda Mihály 5

Történelem 1. téma Ördögh Dániel Szakszon Lászlóné 5

Történelem 3. téma Magyar Tamás Szakszon Lászlóné 5

Német nyelv IX-X. Lukács Máté Mogyorósi Csilla 5

Kémia VII-VIII. Pásztor Myrtill Parraghné Sas Zsuzsa 5

Kémia IX-X. Pócsik Júlia Parraghné Sas Zsuzsa 5

Hangszeres 

fellépés
V-VI. Mokos Réka (citera) Szanics Rudolfné 5

Hangszeres 

fellépés
IX-XII. Papp Dávid Rinyuné Varga Judit 5

Szép magyar 

beszéd
IX-X. Szalóki Hajnalka Pásztor Attiláné 6

Matematika VII. Dió Péter Kalenda Mihály 6

Matematika XI. Gárgyán Gábor Románné Balogh Gizella 6

Fizika VII-VIII. Nagy Bernadett Kalenda Mihály 6

Helyesírás VII. Turucz Erika Tóth Miklósné 7

Matematika XII. Barna Dávid Kalenda Mihályné 7

Történelem 4. téma Ballai Alex 7

Műveltségi 

vetélkedő
IX-XII.

Pócsik Annamária, 

Baksa Brigitta, 

Együtt Kinga

Rinyuné Varga Judit 7
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Kézilabda Diákolimpia
 Nyíregyházán, 2007. február 2–4. 
között rendezték meg a Kézilabda 
Diákolimpia VI. korcsoportos 
országos döntőt. 
 Fiaink ezúttal is tisztességesen 
álltak helyt. Íme a rövid kivonat:

1. Dunaújváros, Rosti Pál Gimnázium, 
Általános és Szakképző Iskola (Béres 
Attila, Borsos Tamás, Czigány Péter, Gász 
Péter, Mészáros Attila, Morva Zoltán, 
Petrovszki Péter, Repóth Dániel, Takács 
Bence, Zubai Gábor, Pados Ádám, Tn.: 
Szloboda Zoltán) 

2.  Budapest, Csanádi Árpád Ált. Isk. és 
Gimn. (Tn.: Szabó Lászlóné ) 

3.  Veszprém, Ipari Szki. és Gimn. (Tn.: 
Kobán László) 

4.  Szeged, Széchenyi István Gimn. és Szki. 
(Tn.: Avar György) 

5. Hajdúszoboszló, Hőgyes Endre Gimn. és 
Szki. (Tn.: Bali István) 

6. Nagyatád, Ady Endre Gimn. és Szki. 
(Tn.: Ludán János) 

7. Nyíregyháza, Arany János Gimn. és Ált. 
Isk. (Tn.: Rácz Sándor) 

8. Orosháza, Orosháza Városi 
Önkormányzat Táncsics Mihály Gimn. és 
Szki. (Tn.: Marton Richard).

Különdíjasok
Legjobb kapus: Gadnai Attila (Nyíregyháza, 

Arany)
Gólkirály: Balogh Zsolt (Budapest, Csanádi)
Legtechnikásabb játékos: Zubai Gábor 

(Dunaújváros, Rosti)
Legsportszerűbb csapat: Nyíregyháza, Arany 

János Gimn. és Általános Iskola
Legjobb hazai játékos, „Vass Géza Kézilabda 

Alapítvány különdíja”: Vinnai Norbert 
(Nyíregyháza, Arany)

A torna válogatottja: Munkácsi Máté 
(Budapest, Csanádi) Balogh Zsolt 
(Budapest, Csanádi) Zubai Gábor 
(Dunaújváros, Rosti) PordánBálint 
(Budapest, Csanádi) Sándor Roland 
(Veszprém, Ipari) Csató Dávid (Szeged, 
Széchenyi) Gadnai Attila (Nyíregyháza, 
Arany).

K i c k- b o x
 A kick-box nem más, mint ütés és rúgáskom-
binációk összessége. Ma már elterjedt és viszonylag 
népszerű sportnak számít, azonban akadnak, akik 
még mindig nincsenek tisztában ezzel a küzdési for-
mával. Rengetegen keverik az ökölvívással és a thai-
boxszal, de ez mégis más. Három szabályrendszerben 
küzdenek a versenyzők: light-contact, semi-contact és 
full–contact.
 Sokakban felmerülhet most a kérdés: Egy lány 
miért választ ilyen durva sportot?
 A válasz nagyon egyszerű. Nagyon elkezdett érde-

kelni ez a sportág, sokat hallottam róla az ismerőseim-
től. Jelenleg a Takács Rita Profi Kick-box Világbajnoki 
Klub versenyzője vagyok, már második éve. Az egész 
2005 decemberében kezdődött, mikor elmentem 
megnézni, hogy mégis mit is csinálnak egy-egy edzés 
alkalmával. Annyira megfogott ez a sport, hogy én 
már aznap ott maradtam az edzőteremben, azóta 
pedig rendszeresen, heti 3 edzésen veszek részt.
 Rengeteg energiát, és odafigyelést igényel. 
Nagyban hozzájárul az ellenálló képesség, az egyen-
súly, az önfegyelem és az önvédelem fejlesztéséhez. 
Én ma már full-contact szabályrendszerben verseny-
zek. Edzőink nagyon jók, és nagyban segíti a fejlődé-
sünket, hogy itt egy olyan embertől tanulhatunk, aki 
egymástól négy különálló szövetség világbajnoka, ő 
pedig nem más, mint Takács Rita. Rengeteget tanul-
tam ezalatt a bő 1 év alatt, amióta kick-boxolok. Jó 
versenyző abból lesz aki igazán kitartó, van akaratereje 
és igazán elszánt. 
 Az edzések mindenkit jól lefárasztanak, alóluk 
én sem vagyok kivétel. Heti három kemény edzés… 
Eleinte azt mondtam, hogy én ezt így nem fogom 
bírni, de nem adtam fel, eljártam minden edzésre így 
nem kellett sok idő és kellőképpen megerősödtem, 
és ma már van, amikor még ezt a három alkalmat is 
kevésnek találom. Edzés itt sem múlhat el véletlen bal-
esetek nélkül. Betört orrok, zúzódott lábak, monoklik, 
kékfoltok ma már szinte fel sem tűnnek senkinek. 
 Mérkőzni az utóbbi 4 hónapban kezdtem el, és 
ezalatt sikerült egy arany és egy ezüstérmet begyűjte-
nem. Az ellenfelektől mindig tanul az ember valami 
újat, legyen az új védekezési módszer, vagy akár az, 
hogy mi lehet mások gyengepontja.
 Jövőbeli terveim között szerepel, hogy Rita nyom-
dokaiba lépjek, de addig még nagyon sokat kell tanul-
nom és fejlődnöm minden téren, de nem adom fel! 
Ritára példaképként tekintek, és csodálom azt, hogy 
ilyen fiatalon ilyen gyönyörű eredményeket tudott 
elérni.
 Rengeteg embertől kapok támogatást a sikerek-
hez, a családomtól, a barátoktól és főként az edzőim-
től, akik szeretnék kihozni belőlem a maximumot, 
most úgy érzem, ezt minden verseny alkalmával sike-
rült is elérniük.
 Befejezésként annyit mondhatok, hogy ne félje-
tek kipróbálni új dolgokat, hiszen ki tudja, mit hoz a 
jövő?! Én is művészemberként kezdtem, és hát a fuvo-
laórákról az edzőterembe jutottam, ahol most vagyok. 
Szóval mindenki legyen merész, és merjen nyitni az 
ismeretlen felé!                           Székely Réka, 8/10



Ebben az évben igazgatóhelyet-
tes váltás volt iskolánkban. Az 
új igazgatóhelyettes Medvéné 
Kendi Tímea lett. Most hozzá 
intézem kérdéseim:

– Először is gratulálok!
–  Köszönöm szépen
– Milyen új változtatásokat 
képzel el az iskola életében, új 

igazgatóhelyettesként?
– Ez eléggé összetett dolog. Attól is függ, hogy 
milyen lehetőségek nyílnak a változtatásokra. A leg-
fontosabb számomra az, hogy a tanár és a diák is jól 
érezze magát egyszerre az iskolában!
 Fontosnak tartom, hogy a diákok suli után ne rög-
tön haza menjenek, hanem maradjanak itt esetleg szak-
körökre, rendezvényekre. Először is meg kellene talál-
ni azt, ami érdekli a diákokat a tanulási tantárgyakon 
kívül. (Pl.: túrázás, drámaszakkörök.) Szeretnék színe-
sebb diákéletet kialakítani, és azt, hogy a diákok is meg-
mozduljanak és érdekelje őket a téma. Mindenképpen 
meg szeretném erősíteni a DÖK feladatát. Kívánatos 
lenne, ha olyan gyakorlatias ismeretekre tehetnének 
szert a diákok, ami a mindennapi élettel kapcsolatos; pl.: 
bankszámlák ismertetése, adminisztráció. Fontosnak 
tartom a nyelvek megerősítését, a nyelvek szerepét a 
gyerekek életében. A nemzetközi kapcsolatok kiala-
kításához megtettük az első lépcsőt. Már öt ország-
gal sikerült közös pályázatot beadnunk; Észtország, 
Olaszország, Spanyolország, Románia és Anglia. Sikeres 
pályázat esetén két év alatt kb 28 diák jutna el ezekbe az 
országokba, kiismerné szokásaikat, életmódjukat. 
–  Tanárként valaha elképzelte, hogy ilyen előléptetés-
ben lesz része?
– Munkám kezdetén semmiképpen. Nem töreked-
tem erre, de aztán a sors így hozta. Nagy bennem a 
munkabírás, a tenni akarás, az áldozat vállalás. Talán 
ezt látta meg bennem a vezetőség.
– Az igazgatóhelyettesi állás kétségtelenül rengeteg 
munkával jár. Fel tudná Tanárnő ezt nekünk néhány 
mondatban vázolni?
– A munkaidő megváltozik, mindig pontosnak kell 
lenni, az ember az iskolában van reggeltől estig.  Az 
iskola életébe jobban bele kell látnom, főleg a gimná-
ziumot illetően. Együtt örülök a gyerekekkel a sike-
rekben. Egy-egy osztály problémájába is bevonnak. 
Hozzám tartozik még a DÖK, a rendezvények, a kül-
földi kapcsolatok kialakítása, az év végi vizsgák, kollé-
giumban való elhelyezés, és sok adminisztráció.
– Tervezi-e tanárnő, hogy esetleg több külföldi utazást 
szervezzen az iskola? Akár a környező országokban, 
vagy amennyiben lehet messzebb is?
– Minden évben próbálunk külföldi városokat láto-
gatni, de nem valószínű a bővítés.

5

D rá m a i  S i k e r

 Tavaly hagyományt teremtettünk, idén sikert 
arattunk. A gimnázium egy jól összeszokott kis cso-
portja ebben az évben ismét részt vett a Solymári 
Drámafesztiválon. Medvéné Kendi Tímea tanárnő 
remek darabválasztásával és megannyi felkészülés-
sel, kitartó munkával a csapat nagyszerű helyezést 
ért el. Az Over my dead body című drámával vet-
tünk részt 2007. április 1-én a versenyen. Az egész 
ország legnagyobb drámai eseménye a középiskolá-
sok között, ahol angol nyelven zajlanak a 30 perces 
előadások. A fesztivál egy hétig tartott, mint min-
den évben a zsűribe olyan személyek kerülnek, akik 
érdekeltek színjátszásban, rendezésben és angol 
nyelvtudásban egyaránt. 
 Az „Aranyos diákokat” az utolsó napra húzták 
ki, ami szerencse volt, hiszen az eredményt már 
aznap este megtudhattuk. A felkészülés szeptember-
ben kezdődött szorgalmasan minden héten próbál-
tunk és készültünk a nagy napra. A dráma tökéle-
tesítésében segítségünkre volt Geoff, aki Angliából 
érkezett. Ő ott színjátszást tanít ezért nagy örö-
münkre szolgált, hogy elfogadta felkérésünket és 
tanácsokkal látott el minket. A darabot először az 
Arany napon, majd egy utolsó főpróba keretében 
a szülőknek, vendégeknek is bemutattuk. A hét 
szereplős kis darab remek értékelést kapott, kevés 
kritikával így izgatottan vártuk az eredményhirde-
tést. Nagyon tehetséges diákok voltak tagjai az egész 
éves munkának és az előadáson mindenki reme-
kül teljesített. Nem könnyű kiállni és előadni egy 
darabot, ráadásul ha ezt angol nyelven tesszük, így 
már arra is büszkék vagyunk, hogy elég bátorságot 
érezve magunkban ezzel is fényesíthettük az iskola 
hírnevét. Másodjára vettünk részt ezen a versenyen 
és hatalmas öröm volt, amikor megtudhattuk, hogy 

az Országos Drámafesztiválon 4. helyezést értünk 
el. A tavalyi teljesítményünkhöz képest rengeteg fej-
lődtünk, igaz sokkal rutinosabbak is voltunk, mint 
az első megpróbáltatásnál. A nyíregyházi indulók 
közül mi végeztünk a legelőkelőbb helyen. Reméljük 
jövőre még több szorgalommal és munkával az első 
helyezést is megszerezhetjük, hiszen az lenne a leg-
nagyobb elismerés számunkra! 
 Szereplők: Veress Vivienn, Bódi Renáta, 
Nácán Gitta, Bene László, Morvai Bence, Mező 
István és Somogyi Tibor.
 A fesztiválon iskolánk második csapata a 8/9 
osztály volt, osztályfőnökük Pájerné Tóth Ágnes 
felkészítésével Jane Austen: Büszkeség és balitélet 
című darabját vitték színre.
 Első szereplésül alkalmával tisztességesen 
helyt álltak. Kívánunk nekik a jövő évre sikeres 
szereplést, jó munkát!

Nácán Gitta 8/10

 A tavasz első napján az Arany-Hét prog-
ram keretében megrendezésre került az 
Öregdiák találkozó is, ahová az iskolánkban 
végzett tanulókat vártuk. Itt találkozhattak 
régi tanáraikkal, és volt osztálytársaikkal. 
 Lehetőségük nyílt a régi „aranyos” diá-
koknak kosárlabda mérkőzésre, ahol az ellen-
fél csapata a mostani diákokból állt össze.

 További képek: www.aranyj-nyh.sulinet.hu

Ö re g d i á k  ta l á l k o z óÖ re g d i á k  ta l á l k o z ó

Az új helyettes!
– Mit várjanak a diákok, engedékeny lesz igazgatóhe-
lyettesként, vagy féljünk? J
– Annak a diáknak kell félni, aki okot ad rá. Ok nél-
kül senkinek sem kell tartania! J
– Köszönöm szépen, hogy időt szánt Timi néni a kér-
déseimre és válaszolt. Sok sikert kívánok ehhez a kineve-
zéshez.
– Én is köszönöm!

Kelenföldi Brigitta

Techno vs. Rock!
 Ahány ember annyi szokás! Szokták ugye-
bár mondani, ha így van, márpedig így van, nem 
olyan nagydolog, ha zenében is így találjuk. A vilá-
gon többféle műfaj van, de Európában leginkább a 
Rocknak és a Technonak van a legnagyobb tábora.
 Kezdjük a rockkal. A rock egy zenei műfaj és 
egyben életstílus is. Nagyon sok alfaja van (metal, 
punkrock, emo…) A két legfőbb és legjellemzőbb 
hangszere a dob és a gitár:
 • Elektronikus  • Basszus  • Akusztikus
 A rock életstílus mindenkinél más és más. Van, 
aki kifejezi öltözködésével is. Vannak a divat rocke-
rek, akik nagyon adnak a rockos öltözékre. Viszont 
egyes emberek csak belső világukban képviselik ezt a 
műfajt. Tudni kell, hogy a rockból indult ki minden 
zenei műfaj, így a techno is. Elég furán hangzik, és 
nehéz elképzelni, igaz? Pedig ez így van!
 A techno egyszerűen techno. Annyira nem 
mondanánk életstílusnak. Sokan nem tudják mi az, 
mert keverik a house-szal, de ugyan sebaj hiszen az 
is pörgős csak éppen énekelnek benne pár sort! Aki 
szereti ezt a két műfaj közötti zenét az biztos, hogy 
egy pörgős személy és minden péntekjét vagy szom-
batját a buli helyeken tölti, még ha nem is az összest! 
A műfajban megtalálható az electro, bard …
 Sokan mondják nem egy nagy szám „Odaállok 
én is megcsinálom”. Pedig nem így van.
 Ugyanolyan nehéz összehozni egy számot, mint 
a rock együtteseknek csak éppen nem hangszerekkel 
történik! Divatot se vonz magához, szóval nem árul-
ja el melyik fiatal szereti. A két műfaj elég távol áll 
egymástól, de éppen ezért jó összehasonlítani! Vajon 
van hasonlóság? Találunk egy ici-picit? Amit leír-
tunk nektek azok alapján döntsétek el! Mindenkinek 
saját ízlésétől függ hogy milyen zenei stílust választ, 
ebbe senki nem szólhat bele, mindenkinek saját 
magának kell eldöntenie, hiszen mindenkinek más 
az értékrendje!
 Erre szokás mondani: Kinek a pap, kinek a 
papné!

Kelenföldi Brigitta
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Április 14.
V. Tarpa a Kuruc évfordulóra rendezett 

vetékedő
3. helyezést ért el iskolánk csapata. 

Felkészítő: Dr. Kovács Ilona.

E red m é n y e i n k
Tanulmányi versenyek 

eredményei 2006/2007 év

Alsó Tagozat
Természetismeret:

„Cinegekirály” városi verseny 
a Móra Ált. Iskolában

Eredményeink:
II. Helyetés 2.osztály csapata:

Balázs Bálint 2.b
Tudlik Dalma 2.c
Brátán Dalma 2.a

Tanáraik: Dr Nagy Lajosné, Békési Elemérné,
Dr Nagy Kálmánné

II. Helyezés 4. Osztály csapata:
Gégény Fróra 4.c
Szabó Emese 4.c
Máté Patrik 4.b

Tanáraik: Orbán Sándorné, Kiss Klára
Matematika:

„Szepi és csapata” országos levelezős verseny.
I. hely Márton Viktor 2.a
III. hely Brátán Dalma 2.a

III. hely Birgány Heléna 2.a
Tanító: Dr Nagy Kálmánné

III. hely Jumó Bence 2.b
Tanító: Dr nagy Lajosné

Megyei Alapműveleti verseny a 
Móra Ált. Iskolában

4. hely Gégény Flóra 4.c
Tanító: Orbón Sándorné

Nyíregyházi Kossuth L. Evangélikus 
Gimnázium levelezős versenyén:

I. hely Gégény Flóra 4.c
Tanító: Orbán Sándorné

„Buksitörő” megyei matematikaversenyen 
eredményesen szerepelt:
29. hely Barati Péter 2.a

Tanító: Dr Nagy Kálmánné
Bereznai Gyula matematika emlékversenyen 
(Eötvös J. Gyakorló Ált. Isk és Gimnázium)

8. hely Hacsa Bella 4.c
Tanító: Orbán Sándorné

10. hely Rentkó Bence 3.b
Tanító: Paragh Lászlóné

Rajz:
Kossuth L. Evangélikus Általános Isk. és Gimn. 

levelezős (4 fordulós) versenyén
2. hely Teremi Dávid

Tanító: Orbán Sándorné

ILS nyelviskola által szervezett 3 megye rész-
vételével megrendezett ÖSD WETTBEWERB 

ORSZÁGISMERETI VERSENY 
V. helyezés 50 csoport közül.

BIHARI BEATRIX 4/11
CSOGÁNY NIKOLETTA 4/11
BALOGH ALEXANDRA 4/9

Az osztrák Intézet által sezvezett országismere-
ti versenyen 100 induló közül 36. helyezést ért el 

a 4/11. osztály.

Megyei középiskolai közlekedésbiztonsági 
verseny

(felkészítő: Virányi István)

 Tóth Balázs II. hely segédmotoros kerékpár
 Barna Bence III. hely segédmotoros kerékpár
 Barna Dávid I. hely autó
 Nagy Zoltán V. hely autó
 Mázsári Marcell I. hely kerékpár
 Vasas György IV. hely  kerékpár
 Csapatban I. hely Arany 1. csapata
  II.hely Arany 2. csapata

 De még mennyire! Rögvest közreadunk három csábitó programot! Ezt! Nektek!

Ahol szabad a part!

 …akkor ez Rakamaz és a Hegyalja Fesztivál, ahová immáron nyolcadik alkalommal 
várják a vendégeket. Július közepén a Tisza-kempingben, lépésnyire a folyótól indul 
a buli. A szervezők ezúttal is igyekeznek a legfinomabb programot nyújtani, hiszen 
itt lesz a Banco De Gaia, a Sepultura, a Pendulum, a Noisia, a Bloodhound Gang 
és az Elite Force, s hogy a hazaiakat is emlitsük: a Tankcsapda, a Kispál, ám az idén 
Rakamazon lesz a Republic és a Kárpátia is…

A Sziget…

 …hát persze ! Alig pihentük ki Rakamazt s már jön a Sziget-veszedelem A Hajógyári 
szigeten ez alkalommal augusztus 8-án veszi kezdetét a show. Persze már a Nulladik 
Napra is jut csemege! Az LGT ad koncertet, hogy az elkövetkezendő napokon  meg se 
álljon a tombolás. Persze azért akadnak komoly programok, viták és eszmecserék, pol-
sátrak és egyéb nyalánkságok…

Feszt… azfeszt

 Nyírbátor is beírta magát a fesztivál-városok rangos sorába… Ráadásként ide tényleg 
egyből érkezhetünk akár a Szigetről is. A nyírbátori Gyógyfürdő és Kemping területén 
két  színpad, 4 medence várja az 
érdeklődőket. Akad itt még Civil 
tér is, ahol számos egyéb progra-
mot bonyolítanak. Augusztus l6-
án  csütörtökön kezdődik (kez-
dődik, kezdődik !!!!!!!) a műsor, 
amely eltart majd szombatig, ha 
kitart a zsebpénzed…

 Hát jó szórakozást. Vigyázz 
magadra, a vonalaidra meg az 
egészségedre! Hisz Rád vár a 
nyár!

V á r  a  n y á r !
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Az Arany Já nos Gim ná zi um és 
Ál ta lá nos Is ko la Lap ja

A szerkesztőség tagjai: 
Rozsnyai Adrienn, Kupás Bettina, 
Németh Kinga, Kelenföldi Brigitta, 

Balogh Diána, Tóth Panna.
 

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

Vendégek  a  tes tvér i skolábó l
(Folytatás az 1. oldalról)

 Pár nappal a cserediákok érkezése előtt 
Románné Balogh Gizella tanárnő – Gizike 
néni minden fogadó diákhoz odavitte a lapot, 
amin az érkezők nevei voltak. Mindenki kivá-
lasztotta a számára szimpatikus nevet, ugyanis 
a bemutatkozást később kaptuk meg. Miután 
már az is nálunk volt, nagy volt az izgalom, 
hogy mégis mennyire tudunk majd összeba-
rátkozni. Kérdeztük egymást, az ő fogadott-
ja mit írt magáról. Alig vártuk a május 22-i 
(kedd) napot, ugyanis akkorra vártuk érkezé-
süket.
  Az óra 6-ot mutatott, mikor begurult a 
parkolóba egy fehér kisbusz. Ahogy kiszálltak 
a buszból bekísértük őket a könyvtárba, ahol 
pogácsát és üdítőt kínáltunk. Találgattuk, ki is 
lehet a mi „párunk”? Miután mindenki helyet 
foglalt, Gizike néni köszöntötte a vendége-
ket és ismertette az iskolánk történetét, majd 
felolvasta a neveket. Egy kis ismerkedés után 
kiderült, hogy ők egy zenekarként jöttek ide. 
A kedd este az ismerkedésről szólt. Hogy ezt 
megkönnyítsük, megmutattuk nekik a nyír-
egyi éjszakai életet. Mikor mindenki össze-

gyűlt, egy biliárd terembe csábítottuk vendé-
geinket. Itt kezdtünk feloldódni, bár a fiúk és 
a lányok még külön asztalnál játszottak. Az 
éjszakát a Bujtoson folytattuk. Az este han-
gulatfelelőse Mayla Levente volt, aki gitáron 
játszott nekünk. Énekeltünk, dúdoltunk, szú-
nyogokat csapkodtunk; az estét egy csoport-
képpel zártuk, miután mindenki lassan elin-
dult haza pihenni. 
 Május 23-án (szerda) 7.45-ös kezdéssel 
mindenki részt vett a tanítási órákon. Mivel az 
ő sulijukban kicsit eltér egy-egy óra tanmene-
te, reméljük érdekesnek találták. Szünetekben 
megismertettük velük az iskola belsejét, illet-
ve udvarát. A 6. órában az iskola angol drá-
macsoportja tartott előadást, ami nagyon jó 
hangulatot keltett körünkben. Majd indultunk 
a várost felfedezni... Utunk a Főiskolán kez-
dődött, ezután megcsodáltuk a Megyeházát, a 
Móricz Zsigmond színházat és a Jósa András 
Múzeumot. Útban a Kossuth-tér felé a 34 °C-os 

melegben megrohamoztunk egy fagyi-
zót, ahol a jégkristály készletet kime-
rítettük. Kellően lehűlve folytattuk 
sétánkat a térre. 4 órás pihenő után a 
Sóstói úti erdőben kezdtünk gyülekez-
ni egy jó bográcsozáshoz. Hámoztuk 
és daraboltuk a krumplit, a bográ-
cs már forró volt, mikor úgy dön-
töttünk, ne maradjunk az erdőben, 
mert megígértük tanárnőnknek. Tehát 
a főzés Vaskó Gergő ismerősének az udvarán 
kezdődött el. Nagyszerű vendéglátásban volt 
részünk, ettünk, ittunk, énekeltünk és próbál-
tuk még jobban megismerni egymást.  
 Május 24-én (csütörtök) felébredve még 
nem is tudtuk milyen égető napsütés vár ránk 
Budapesten. Az uszoda előtt gyülekeztünk, és 
6.30-kor már megkezdtük utunkat. Az autópá-
lyán haladva ébredeztünk az előző nap fáradt-
ságától, mások meg akkor próbáltak aludni. Az 
odavezető út csendesen telt. Ahogy elértük a 
fővárost, az első megállónk a Hősök-tere volt. 
Megnéztük a Szépművészeti Múzeumot (sajnos 
csak kívülről), majd Mogyorósi Csilla tanárnő 
a szobrok történetéről mesélt nekünk. A nap 
további részében megtekintettük a Citadellát, 
a Budai-várat, a Nemzeti Színházat, a Mátyás-

templomot, a Halászbástyát, 
és végül a Bazilikát. 
 Május 25 (péntek): a napi 
program: népi iparművészek 
segítségével ismerkedés a 
szalmafonással, a mandala-
festéssel és a kerámiázással 
Nyírszőlősön. A szalmafo-
nást Palicz Zoltánné, Ilike 
néni mutatta be. A nádszá-
lak vízbe áztatása után 3–3 
szálat befontunk, és szívfor-
mát alakítottunk belőle. A 
fiúknak volt kis nehézségük 
a fonással, de sikerült nekik 
is elkészíteni. Kis pihenő 
után megérkezett Mészáros 

Tünde, textilfestő. Hozott nekünk mandalát 
(varázskör), de mivel kevés időnk volt, nem 
mi szerkesztettük meg, már csak ki kellett 
festenünk. Szebbnél szebb művek születtek, 
fiúkat-lányokat egyaránt lekötött. A kézmű-
ves foglalkozás alatt megéhezett csapat a helyi 
iskolában (Szőlőskerti Általános Iskola) lakott 
jól. Kissé fáradtan, de új élményekkel tértünk 
haza, hogy felkészüljünk az esti bulira. Aznap 
este karaokezni mentünk. A buli eleje kissé 
csendesen kezdődött, de nem kellett sok idő, 
hogy nekilássunk énekelni is. A fiúk révén 
a hangulat fokozatosan javult, aztán mi is 
bekapcsolódtunk. Mindenki remekül érezte 
magát! 
 Május 26-án (szombat) szabadprogramot 
kaptunk. Néhányan az élményfürdőben töl-
töttük az időt, valaki a strandra ment, páran 
meg nem bírtak felkelni, olyan „fáradtak” vol-
tak. Délután 5-re voltunk hivatalosak Lukács 
Mátéékhoz egy jó kis kertipartira. Itt is nagy 

szeretettel fogadtak minket, és a gulyásleves is 
remek volt! Fent az emeleten egy kis koncertet 
adtak nekünk vendégeink. Napunkat ismét a 
karaoke klubbal fejeztük be. Mivel már min-
denki kimerült volt a mozgalmas hét miatt, 
nem erőltettük meg magunkat semmiben. 
 Aztán eljött a hét legrosszabb napja. Május 
27-e (vasárnap). Fél kilenckor volt találkozó 
az iskola előtt, hogy elbúcsúzzunk az új barát-
nőktől, haveroktól. A könnyeinkkel küszködve 
cseréltünk e-mail címet illetve telefonszámot. 
Összeálltunk még egy utolsó csoportképre, és 
lassan felkísértük őket a buszra. El sem hit-
tük, hogy máris eltelt a hat nap. néztük, ahogy 
kifordul a buszuk az utcából és már nem is lát-
tuk őket. Szomorú kis társaságunk feloszlott, 
hazament mindenki. 
 Ez a csereprogram volt a negyedik mióta 
testvériskolák lettünk. Három éve találta meg 
egymást a két suli és azóta évente szerveznek 
tanulmányi kirándulást a szomszédos ország-
ba. Háromszor rendeztek csereutat diákoknak 
tanárokkal együtt, és egyszer pedig – ezt lehet, 
sokan nem tudják – de iskolánkba látogatott 
Besztercéről egy három tagú küldöttség.
 Reméljük iskolánk továbbra is ápolni fogja 
ezt a kapcsolatot, és rengeteg új diák fog meg-
ismerkedni a másik ország kultúrájával. 
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 A nyíregyházi Arany János Gimnázium már 
több cserediák programot is zökkenőmentesen 
lebonyolított, és hosszas megszervezés után 
most került sor egy németországi útra. A part-
nerkapcsolat tavaly novemberben kezdődött, 
amikor Kuno Paulus a kehli Szakképző Iskola 
egyik tanára felkereste iskolánkat, amely 30 
éves jubileumát ünnepelte.
 A várva várt nap március 10-re esett, ami-
kor is 33 „aranyos” diák és kísérő tanáraik 
(Mogyorósi Csilla, Románné Balogh Gizella, 
Király Veronika) este 9 órakor nekivágtak a 
nagy útnak. 

 A 18 órás út nem volt annyira megterhe-
lő, hiszen pihenő gyanánt két városnézést és 
több apró kitérőt is beiktattunk. Első hosszabb 
megállásunk Münchenben volt, a másik pedig 
Ulmban. Mindkét helyen felkerestük a város 
nevezetességeit, és hosszas sétákat tettünk gyö-
nyörű parkjaikban. Ezután folytattuk utunkat 
Kehlbe, célunk eléréséhez. 
 Este 7 óra körül érkezett meg buszunk 
iskolájuk parkolójába, ahol már rengeteg izga-

Egy csodálatos hét Németországban
tott tanuló és családtagjaik vártak bennünket. 
Voltak olyan diákok, akik már előzetesen is 
beszélhettek partnerükkel e-mailen keresztül, 
ám akadtak olyanok is, akiknek a helyszínen 
dőlt el, hogy kihez kerülnek. Aznap este min-
denki megismerkedhetett új „környezetével”. 
Eleinte mindannyiunknak furcsa volt az új 
kommunikációs helyzet, de hamar megszok-
tuk, és a beilleszkedés is könnyen ment a csalá-
dokhoz. 
 Másnap ellátogattunk az iskolájukba, ahol 
Michael Eberhard igazgató úr köszöntött ben-

nünket. A partnereink különböző osztályok-
ból kerültek ki. Bejártuk az egész intézményt, 
és tanítási órákon is részt vettünk, ezzel is sok 
új ismeretet szerezve. Az órák után cseredi-
ákjainkkal közösen indultunk a közeli kilátó-
hoz, ahonnan átláthattunk Franciaországba. A 
Passerelle hídon keresztül át is mentünk. Este 
fogadó diákjaink közös programot  szerveztek 
számunkra. 
 Szerdán a program egyik legizgalmasabb 
napjának keretében Strassburgban megtekin-
tettük, az Orangerie-t, az Európa negyedet, 
a katedrálist és az óvárost. Részt vettünk egy 

sétahajózáson az Ill folyón, ahonnan még szebb 
kilátás nyílt a városra. Este a csapat egyik része 
kézilabda meccsre ment, a többiek pedig a 
városba.
 Csütörtökön ellátogattunk a Fekete-erdő-
be és környékére, ahol a nap folyamán 10 km 
utat tettünk meg. Többek között láthattuk a 
Fekete-erdő egyik legnagyobb vízesését és tan-
ösvényét is. A nap csúcspontja az intézményük 

aulájában megrendezésre kerülő Búcsúest volt. 
Mogyorósi Csilla tanárnő fényképes prezentá-
ciót tartott iskolánkról, majd mi diákok jelleg-
zetes magyar táncokat, verseket, dalokat mutat-
tunk be, illetve adtunk elő. Egy fogadás zárta az 
aznapi  program sorozatot, melyen megkóstol-
hattuk a helyi finomságokat.
 Péntek volt az utolsó nap melyet még 
„diákjainkkal” közösen tölthettünk. Délelőtt 
Kehlben vásárlással ütöttük el időnket, délután 
pedig elbúcsúztunk új barátainktól. Majd busz-
ra szálltunk és utolsó programként megtekin-
tettük Illkirchben a Csokoládémúzeumot.

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

Kantár Dóra és Kupás Bettina


