
COMENIUS
Az 1996-ban létrehozott Tempus Köza-

lapítvány az Oktatási és Kulturális Min-

isztérium felügyelete alatt működő, szervezet,

amely az általa kezelt programokon keresztül

a legnagyobb oktatási mobilitást (mozgás,

mozgatást) végzi Magyarországon.

Folytatás a 4. oldalon

Diákolimpia
Ezt a tanévet mi nyolcadikosok nagy izga-

lommal vártuk. Hiszen az előző évi ered-

ményes atlétikai versenyek felvérteztek

minket arra, hogy az utolsó évben jó

versenyszériákat csináljunk.

Folytatás a 3. oldalon

A nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola lapja 2007/2008 II. szám
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Nem mind  Arany...

Könyv:
Csurka Gergely - Gyarmati Dezső:

1956 - Ahol mi győztünk

Meglehet, hogy az
ország még mindig nincs
teljes tudatában annak,
micsoda tettet hajtottak
végre 1956. december 6-
án a magyar vízilabdázók.
Mindez csupán részben
tudható be annak, hogy
több mint háromnegyed
évszázada hozzászoktattak bennünket a siker-
hez. Sokkal inkább arról van szó, hogy az akkori
diadal valódi értékét jelentősen tompította, sőt
tompítja, hogy talán még mindig nem tudjuk fel-
dolgozni, mi is történt 1956-ban. Nem Mel-
bourne-ben - itthon. Vízilabdázóink minden
hátráltató tényező ellenére sohasem látott fölén-
nyel lettek aranyérmesek, s verték meg többek
között a szovjeteket is. (…) E kötet nem törek-
szik a teljességre, arra viszont igen, hogy em-
léket állítson a vízilabda história egyik
legnagyszerűbb csapatának, amely 1956. decem-
ber 6-án, a "melbourne-i vérfürdő" legendájával
az olimpiatörténet egyik legismertebb fe-
jezetének főszereplője lett.

SCHENK BORBÁLA (SZERK.)
A jogerő legyen veled

Viselhetek-e piercinget az iskolában?
Bármit megvehetek a zsebpénzemből?
Miért kell védeni az adataimat?
Mi történik egy válás során?
Milyen csapdái lehetnek az internetezésnek?
Hogyan születnek a törvények?

Ez a könyv azért
készült, hogy e fontos
kérdésekre valódi válas-
zokat kapjon minden 9-
17 éves diák. 19 témakört
választottunk és neves
jogászokat, közéleti
személyiségeket kértünk
meg arra, hogy érthetően,
érdekesen, példákkal szemléltetve beszéljenek
a hétköznapok dolgai mögött rejlő jogi
kérdésekről. Akik kérdéseinkre váfaszoltak:
Böszörményi Gyula, Dr. Czencz Zoltán, Dr. Cz-
erny Róbert, Dárdai Pál, Dr. Ferencz Márton,
Dr. Fodor Gábor, Dr. Grád András, Dr. Győrfi
Éva, Dr. Handó Tünde, Dr. Herczog Mária, Dr.

Homoki Péter, Dr. Kovács Kázmér, Dr. Kuko-
relli István, Dr. Lenkovics Barnabás, Dr. Lévai
Anikó, Dr. Péterfalvi Attila, Dr. Sziklay Júlia,
Dr. Szili Katalin, Szita Károly, Dr. Szüdi János,
Dr. Tóth Mihály, Dr. Wenczel Kristóf.

Sikos László:
Bevezetés a Linux

használatába

A könyvet elsősorban
azoknak ajánljuk, akik
komolyabban érdeklőd-
nek a Linux iránt, de
nagy haszonnal forgathat-
ják a kezdő felhasználók,
Windows-ról áttérők,
valamint azok, akik az
ECDL 2. modulját Linux-
os környezetben sajátítják el.

Forrás: www.libri.hu
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Ajánljuk szeretettel CD:
A tánc fénykorát éli

világszerte. Tánciskolák éled-
nek újra. A médiák is népsz-
erűsítik ezt a kicsit elhanyagolt „sportot”, mozgást.
Magyarországon és talán az egész világon a latin tán-
cok a legkedveltebbek. Ez a tüzes, pergő zene
sokakat rabul ejtett már és mindenit táncra csábít.
Akár tanultak táncolni, akár nem, biztos örömmel
hallgatják majd ezt a latin válogatást, melyen a olyan
sztárok énekelnek, mint Ricky Martin vagy Gloria Es-
tefan. Itt a nyár. A forró esték kísérője lehet ez a
nagyszerű pörgős válogatás. A tánc fénykorát

A Police a maga idejében a legfontosabb
együttes volt. Teljesen egyedi volt, s majd minden
zenei stílust magába épített. Elképesztő, hatalmas
siker volt az övék. Több Grammy díjat sepertek
be, több válogatáslemezük jelent meg, mint
amennyi valós stúdió lemezt kiadtak. A szakma
mellett a közönség is óriási rajongással vette őket
körül. A csúcson hagyták abba!
Ez a válogatás csak emlékezteti az embert arra,
hogy milyen zseniális, kortalan dalok születtek
akkoriban. De, azt is megláthatjuk, hogy milyen

utat járt be a csapat,
hogyan fejlődött, hogyan
nőtte ki magát, egészen a
legkezdetibb időktől!

Forrás:
http://www.fszek.hu

DVD:
Good night, and Good Luck

1953-at írunk, amikor a
televíziózás még gyerek-
cipőben jár, és amikor a neves
tévés hírszerkesztő, Edward
R. Murrow (David Strathairn),
egy népszerű ismeretterjesztő
hírműsort vezet a CBS
csatornán. Emellett Fred Friendly (George Clooney) pro-
ducerrel karöltve egy napi híreket közlő műsort is
irányít. A CBS TV szerkesztőségében állandó nyüzsgés
van, Murrow munkáját elhivatott csapat támogatja,
melynek tagjai később legendás hírnévre tesznek szert a
szakmában, most azonban még karrierjük kezdetén áll-
nak. Egyik témájuk kapcsán társadalmi szintű folyama-
tok leleplezőivé és előmozdítóivá válnak: Lieutenant
Milo Radulovich, az amerikai légierő tartalékosát tár-
gyalás nélkül bűnösnek nyilvánítják és eltávolítják a szol-
gálatból. Minden ellene felhozott vádat titkosítottak.
Murrow a CBS második embere, Sig Mickelson (Jeff
Daniels), tiltakozása ellenére műsorában nyilvánosságra
hozza az ügyet. A korszak nagyhatalmú alakja, a wis-
consini Joseph McCarthy szenátor, könyörtelen üldöző
hadjáratba fogott azért, hogy megszabadítsa az országot
a kommunistáktól. Murrow gyanítja, hogy a szenátornak
köze van Radulovich elbocsátásához, és hogy a vele
kapcsolatos eljárás titkosítása a bizonyítékok hiányát je-
lenti és egyben a polgári szabadságjogok sárba tiprását.
Az adás után Murrow-t is kommunista szimpatizánsnak
bélyegzik meg. A műsorvezető sejti, hogy az ellene fel-

hozott hazugságok egyetlen célja, hogy csapatát
megfélemlítsék. (Kiadó: Budapest Film, ISBN: BP-
FILM293, 1990 Ft)

Fehér tenyér

A tíz éves Dongót szülei és
véreskezű edzője élsportoló
tornásznak szánják. Akárcsak
edzőtársainak, ez élete és nap-
pala, teste pedig tele van a fe-
gyelmezéshez szükséges
kék-zöld foltokkal. Tizenhat
éves korában első kitörési kísérletként megszökik egy
nagy bajnokság előtti versenyről, amikor vándorcirkus-
zosok kérik fel egy különleges szereplésre. Tíz évvel
később megérkezik egy modernül felszerelt kanadai
edzőközpontba. Fiatal 16-18 év körüli tornászok edzését
bízzák rá. Dongónak szembesülnie kell azzal, hogy men-
nyire nehéz saját edzője rémes módszereit felülbírálnia,
és testi fenyítés nélkül edzenie diákjait. Végül sikerül és
legjobb tanítványával közösen kezdi a felkészülést a
világbajnokságra. (Kiadó: Budapest Film, ISBN: BP-
FILM290, 2990 Ft)

Forrás: http://www.sunbooks.hu
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Ezt a tanévet mi nyolcadikosok nagy izgalom-

mal vártuk. Hiszen az előző évi eredményes

atlétikai versenyek felvérteztek minket arra, hogy

az utolsó évben jó versenyszériákat csináljunk.

Örömünkre szolgált, hogy csapatainkat a

Szabó Lőrincbe járók,és a gimnazisták is

megerősíthették. Már az őszi versenyek is biz-

tatóak voltak.

Tavasszal aztán elkezdődtek az igazi megméret-

tetések. Kezdődött a Mezei Futóversennyel, ahol

Suskó Vivien megyei 1 helyezett

Pethő Eszter megyei 3 helyezett

Szuromi Zsófia megyei 5 helyezett lett egyéniben.

A leány csapatunk az ötödik helyezett lett, ami

nagyon szép eredmény.

A többpróba versenyekre való felkészülést

segítette az is, hogy a tagiskolával együtt házi-

versenyen próbálhattuk ki kik a legeredménye-

sebb versenyzők.

Sikert sikerre halmoztunk a városi Atlétikai

versenyeken, hiszen 6 csapatunkból 4 jutott

tovább a megyeire, ahol legeredményesebben a

IV. korcsoportos fiúk szerepeltek. Csapattagok:

Balogh Gergő, Gégény Róbert, Üveges Zsolt,

Kranyik Csaba, Horváth Noel, Jobbágy René

Mi lányok azért voltunk büszkék, mert a

városira két csapattal neveztünk és az A csapat

első, a B csapat harmadik helyezett lett.

A megyein ötödikek lettünk, ami nem vette el

a kedvünket, mert előző nap kiharcoltuk, hogy

az országosra juthassunk 4X100-as váltóinkkal.

Eredményeink a megyein, egyéniben:

Suskó Vivien 1500m I. hely,

ezzel Országosra jutott

Balogh Gergő 100.m II. hely

Csoba Barbara magasugrás II. hely

Pethő Eszter 300.m II.hely

Kerekes Dóra súlylökés III.hely

Kranyik Csaba távolugrás II. hely

4X600. váltó II. hely

4X100 váltó leány I. hely

országosra jutott

4X100 váltó fiú II hely

országosra jutott

Az országost már nagyon várjuk, ami Bu-

dapesten lesz Június 9-10-én.

A váltó kerettagok:

Leányok: Szoták Dóra, Guba Vanda, Bencs

Bernadett, Márkus Vivien, Szuromi Zsófia, Pethő

Eszter

Fiúk: Balogh Gergő, Horváth Noel, Jobbágy

René, Kranyik Csaba, Gégény Róbert, Üveges

Zsolt

A szép eredményekért köszönet a testn-

evelőknek, akik évek óta foglalkoznak velünk.

Mi pedig még a versenyi gyakorolunk és min-

dent megteszünk, hogy képességeinknek

megfelelően jól szerepeljünk.

8. a lányok

Röpis sikerek
Iskolánk mini röplabda csapata egy fő

kivételével a 8/6 osztályból áll, így nem volt

nehéz összeszoknunk a pályán sem. Mivel a

lányok nagy része jár edzésre, így két csapatunk

is van. Szeptembertől Balogh István tanár úr

/vagyis mindenki Pista bácsija/ tartja a kemény,

néha a pityergéstől, de inkább a nevetésünktől

hangos edzéseket, heti 3 alkalommal.

Ebben az évben már komolyabb meccseken is

részt vehettünk.

A csapatunk Békéscsabán a Buzássy Béla Em-

lékversenyen, Budapesten a XXI. Országos Mini

Kupán vett részt.

Eredményeink:
Békéscsaba (minkét csapatunk indult):

I. csapat: 5. (33 csapatból)

II. csapat 11. hely (33 csapatból)

Budapest (egy csapat indulhatott):

I. csapat: 4. hely (36 csapatból)

Mind a két alkalommal kiválóan éreztük ma-

gunkat, kiváltképpen Békéscsabán:

Kora reggel indultunk, s a buszon végig jó hangu-

lat uralkodott. A hosszú út miatt kicsit későn értünk

Békéscsabára, de mivel a meccsek egyébként is

tolódtak, így egyet sem késtünk le. A fárasztó

mérkőzések után, Pista bácsi rendelt nekünk pizzát,

ami nagyon jól esett, mert igencsak megéheztünk.

Késő este indultunk hazafelé, de a fáradság el-

lenére még mindig nevetésünktől volt hangos a busz.

Az út végére barátságot kötöttünk a „Móriczos ”

lányokkal, ugyanis a Bem, a Móricz, és az Arany közös

buszon utazott. Hasonlóan telt a budapesti utunk is.

Korai indulás, hosszú út, fárasztó meccsek, éjszakai

hazaérkezés, és ami a legfontosabb, jó hangulat.

Örömmel, és teli izgalommal várjuk a további

meccseket!

Csapattagok: Berecz Judit, Balogh Szonja,

Bucsák Regina, Czifra Gitta, Gégény Flóra 8/5,

Kovács Réka, Mokos Réka, Nagy Kornélia Kitti,

Palkó Bianka, Srankó Zsanett, Szilágyi Glória,

Terdik Boglárka, Tóth Bettina, Tóth Enikő,

Vass Zsuzsanna

Diákolimpia 2008.
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Nagyszerű lehetőség tárult az Arany János Gim-

názium diákjai elé egy olyan cserediák

lehetőséget biztosító pályázat során (Comenius

program), ahol mallorcai, angol és nyíregyházi fi-

atalok ismerhették meg egymást. A pályázat célja

az egészséges életmód volt. Februárban spanyol és

angol diákok érkeztek, majd áprilisban

lehetőségünk nyílt, hogy Londonba utazhassunk

és eltölthessünk ott egy csodálatos hetet.

Figyelemmel kísérhettük az angolok minden-

napi életét, megismerhettük tanulási és tanítási

módszereiket. London nevezetességei közül

nagyszerű élményt nyújtott, amikor a London-Eye

óriáskerék tetejéről megtekinthettük a világ talán

legcsodálatosabb metropoliszát. Mondanunk sem

kell, lenyűgöző látvány tárult elénk. Hasonlóan

nagyszerű élményt nyújtott Madame Tussauds vi-

aszmúzeuma, ahol világhírességekkel „találkoz-

tunk”. Ezzel még messze nem ért véget az

élmények sora. Fantasztikus látvány volt megtekin-

teni a Natural History Museum, az Angol Ter-

mészettudományi Múzeum épületét, ahol

megismerhettük a dinoszauruszok történetét, és az

emberi törzsfejlődés napjainkban általunk ismert

teljes folyamatát, valamint sok más érdekességet is.

Alkalmunk volt elzarándokolni a National Art

Gallery-be, az Angol Nemzeti Galériába, ahol

különböző korok fantasztikus festőinek még fan-

tasztikusabb alkotásait csodálhattuk meg.

A méltán hírhedt angol időjárást meghazud-

tolóan szép volt az idő. Ez lehetővé tette London öt

híres parkja közül a St. James Park felkeresését.

Mint azt már sejthetitek, a látvány lenyűgöző volt.

Hatalmas élmény látni a tavacskák csillámlását,

ahogy a napfény megtörik az apró hullámokon, a

zöldellő fákat és a kis állatokat, amik játszadozá-

saival varázsolták el az ott pihenő, kikapcsolódni

vágyó járókelőket.

Ebből a csodálatos országból nagyszerű

élményekkel tértünk haza. Jóllehet, csak pár napot

tölthettünk Albionban, az élmény egy életre szól,

mindannyian visszavágyunk, ha tehetnénk, már

holnap indulnánk.

Veres Vivien, Bódi Renáta
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COMENIUS
A Tempus Közalapítvány igen összetett:

országos és nemzetközi oktatási-képzési pá-

lyázati programokat kezel, különböző

képzéseket nyújt az EU támogatások fel-

használása témakörében.

A Tempus Közalapítvány Socrates programjá-

nak egyik alprogramja: a Comenius program.

Ezt a programot pályázta és nyerte meg

iskolánk, az Arany János Gimn. és Ált. Isk.

A 2000-2006-os időszakban a Comenius pro-

gram a minőségi oktatásra és az oktatás erősebb

európai változatára, valamint a nyelvtanulás

elősegítésére helyezte a hangsúlyt. Ugyanakkor

támogatta a hátrányos helyzetben lévő csopor-

tokat, és a tanulásból való kirekesztés elleni har-

cot.

Most azonban az iskolák, középiskolák és

szakközépiskolák közötti kapcsolat kiépítését,

erősítését tűzi ki célul.

Ami az iskolánkra vonatkozik, hogy a Come-

nius révén lehetővé válik az iskolák (legalább

három iskola, három résztvevő országból)

együttműködése, a tanulók aktív részvételével

egy téma kidolgozásban, ami közös érdek-

lődésnek örvend.

Mivel részt veszünk a Comenius programban,

ezért vannak követelmények, melyeknek eleget

kell tennünk:

- tanfolyamot kell szervezni elemi iskolában

idegen nyelvet tanító tanároknak és gyakorló

diákoknak,

- egy brosúrát vagy könyvet kell kiadni

pedagógiai, oktatási és módszertani

anyagokkal, elemi iskolai tanárok és gyakorló

diákok részére,

- az Interneten honlapot kell létrehozni a pro-

jekt számára, valamint egy chatroom-ot

működtetni, hogy a tanárok tanulhassanak

ennek a programnak a tapasztalataiból,

- a projekt eredményeit az elemi

iskolában oktató tanárok számára összeállított

tananyag részévé kell tenni.

Ez a második alkalom, mikor a Come-

niustól pályázatot nyertünk. A Tempus Köza-

lapítvány 12.000 eurót bocsátott

rendelkezésünkre, amit két év alatt kell fel-

használnunk. A program két uticélja: Anglia és

Mallorca, majd ezután külföldi diákok látogat-

nak el hozzánk. Az utazások kb.egy hetesek.

Angliába hét diák és két tanár, Mallorcára öt

diák és három tanár látogat el. A diákokat,

igazgatóhelyettesünk, Medvéné Kendi Tímea

tanárnő választotta ki, érdemeik szerint. Az

angliai útra május 23-án indultak el és 28-án

érkeztek. Angliában diákjaink, az ,,Egészséges

táplálkozás” témában a magyar ételeket is-

mertették meg az angol tanulókkal. Valószínű,

hogy ebből könyv is készül. Mallorcán azon-

ban a számítástechnika és a weblapkészítés fog

előtérbe kerülni júniusban.

Kíváncsian várjuk, hogy jövő évben milyen

utazási programok lesznek.

Szabó Gyula, 8/9

Aranyosok Angliában
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Drámafesztivál
Idén XVII. alkalommal rendezték meg

Solymáron az Országos Angol Nyelvű Drámafesz-

tivált, amin az Arany János Gimnázium drámásai

harmadik alkalommal vettek részt. 

Április idusán kiemelkedő eredményt ért el a tár-

sulat színvonalas műsorával. Iskolánk minden évben

lehetőséget biztosít a versenyen való részvételre,

csapatunk az évek alatt összekovácsolódott, ennek is

köszönhetjük a kiváló szereplést. Angol nyelv-

tanárunk Medvéné Kendi Tímea tanárnő támo-

gatása mellett, egy drámatanár Geoffrey Hardcastle

is közreműködött céljaink megvalósításában, neki

köszönhetjük életre kelt forgatókönyvünket. "Some-

thing Wicked This Way Comes" című darabválasztá-

sunk Shakespeare Macbeth-jének modern kori

változata pisztollyal, mobiltelefonnal,üzletem-

berekkel és alkoholista boszorkányokkal...

Próbáink októbertől heti 2-3 alkalommal ki-

tartó munkával teltek, ahol egy jóhangulatú tár-

saság hétről-hétre együtt próbálta kijárni a

színészet nagy iskoláját. Ötletekben, tehetségben

nem szenvedtünk hiányt ezt bizonyítják díjaink is:

Farkas Klaudia-női különdíj

Morvai Bence-legjobb férfi mellékszereplő

Nagyon nagy fejlődésen mentek keresztül a

drámások idén már magabiztosan, rutinos

versenyzőként szerepeltek a fesztiválon. Tavaly

elmaradt a megérdemelt második forduló, "a

gála" , áprilisban azonban a sikeresen teljesített

első hat helyezett újra összemérhette tudását.

Nyíregyházáról az "Aranyos diákok" har-

madikként jutottak tovább a gálára. A kemény,

kitartó munka megérdemelt jutalmaként értünk

el ilyen fantasztikus helyezést az Országos Drá-

mafesztiválon.    

A kezdeti térdremegés és izgalmak után

ujjongva,örömökben és sikerekben gazdagon zár-

tuk idei évünket, a munka meghozta gyümölcsét.       

A színjátszás angol nyelven igazi kihívás, sok

gyakorlással és koncentrálással lehet igazán szép

eredményeket elérni, reméljük jövőre egy új

darabbal, megannyi próbával még feljebb tudjuk

tornázni magunkat a dobogó fokain.

Rengeteg új kitűzött cél és gondolat született

amit csak erősítenek a sikeres emlékek és

élmények.

Nácán Gitta

Az Aranyé az
arany

Május 9-én rendezték  meg Budapesten a

SOTE 2 számú gyermekklinikáján a nemzetközi

felfutású International Public Speaking angol

nyelvű szónokversenyt, amelyre a kelet magyar-

országi régióból a területi versenyről 2 nyíregy-

házi diák Kornafeld Anna, Szent Imre Katolikus

Gimnázium és Morvai Bence Arany János Gim-

názium tanulói jutottak be. 

Minden évben más témában versenyeznek

a résztvevők. Az idén az országos döntőbe ju-

tottak 5 perces beszéddel készültek az „Új hor-

izont, új határok” témából. 

Az országos döntő győzteseként vehette át

Morvai Bence (felkészítő tanára: Medvéné

Kendi Timea) az aranyérmet és az oklevelet, s

neve felkerül a korábbi évek győzteseinek

neve mellé a trófeára.  Egyben ő lesz, aki

jövőre Magyarországot képviselheti 2009

májusában, Londonban a 4 napos

nemzetközi versenyen.

Díjkiosztó

A büszke társulat

Nagyszabású művészeti fesztiválon vettünk

részt Gyulán.

A Dunától keletre lévő megyék képviselték

magukat, valamint Budapest és Pest megye is.

Több mint 500 diák versenyzett 13 féle

kategóriában, a művészet minden ágában.

Nagy érdeklődéssel és izgalommal keltünk

útra. A hajnali ébresztő nem esett jól, s a szolnoki

tehervonat kisiklás sem kedvezően befolyásolta

utunkat. Végül 11 órára, a verseny kezdetére

megérkeztünk a helyszínre.

A zsűri tagjai Karofiát Orsolya költőnő és

Beszterczey Attila színművész voltak. A hangulat

nagyon kellemes, oldott légkörű volt, a fellépés

izgalmát igyekeztek levezetni.

A vers és prózamondás kategóriát egy helyszí-

nen tartották és együtt is értékelték. Mindketten,

Béres Liliána 4/10. és Szabó Gyula 8/9-es tanulók

itt voltak érdekeltek. Lili másodikként, Gyula

harmadikként szerepelt. A mezőny erős volt, s a

többiek felsőbb évfolyamokra jártak. Sőt már a

két évvel ezelőtti EDÜ-n is versenyeztek.

Két fordulóban zajlott a verseny, s izgalommal

vártuk az eredményhirdetést. A versmondásban

Lili a második helyezést érte el. Prózában két

különdíjat adtak ki, oklevéllel és könyvjutalom-

mal. Szabó Gyuszi könyvet kapott, s elis-

merésként azt a lehetőséget, hogy a szombati

gálaműsoron ő szerepel. Ez szintén nagy jutalom.

Délutánra így megnyugodtunk és boldogan pi-

hentünk egy kicsit a kollégiumban.

Este hatkor kezdődött a nyitány, a fáklyás

felvonulás. Ez nagyon izgalmas, amikor több száz

diák és helybeli gyújt fáklyát és indul el a gim-

náziumtól a városházán át a várba.

A megnyitó bent a várban volt, ahol a város és

az iskola köszöntötték a résztvevőket. Elmond-

ható, hogy a város EDÜ lázban égett. Nem is

csoda, hiszen 1963-tól, 45 éve működik ez a 

hagyományos szemle, kétévenként, most a XXIII-

at rendezték meg.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét az Arany

János Gimnázium két tanulója képviselte. Elég

érthetetlen ez az érdektelenség megyénk közép-

fokú oktatási intézményei részéről. Két évvel

ezelőtt szintén jelen voltunk, ahol Munkácsi

Anita versmondásban és szólóénekben lett

dobogós helyezett.

A versenyeken kívül sok szabadidős program

is volt, mi a strandolást választottuk. Szombat

estére összeállt a gálaműsor, ami a kétnapos

rendezvény szűk keresztmetszetét adta, de

rendkívül színvonalasan. A művelődési ház

színültig megtelt, s a közönség értékelte a pro-

dukciókat.

Nagyon jól éreztük magunkat. A város

gyönyörű, „A magyar kultúra városa” és „Az

ország virágos városa” címmel büszkélkedik.

Élveztük a parkok, szökőkutak és a Körös part

szépségét, a fiatalok nyüzsgését a városban.

Úgy búcsúztunk, hogy két év múlva újra itt

szeretnénk lenni, ahol ennyi vidám középiskolás

diák találkozik.

Pásztor Attiláné

Erkel Diák Ünnepek, röviden EDÜ

Az arany-csapat



Szeretnénk felhívni a figyelmeteket az
iskola könyvtárára és az ott fellelhető
jobbnál jobb könyvekre, és egyéb
médiára. Az alapítványi bálból befolyt
jövedelem egy részét új könyvek beszer-
zésére fordítottuk. Íme néhány. A teljes
listát a suli honlapján találjátok meg. Jó
válogatást és kellemes kikapcsolódást a
kultúrált szórakozás erdeiben.

1. A 6-os számú kórterem/Csehov

2. A fizikusok

3. A két Lotti/Kastner

4. A két Lotti: Olvasmánynapló

5. A kõszívű ember fiai

6. A Pál utcai fiúk/Molnár Ferenc

7. A régi szeretõ/Márai Sándor

8. Ájlávjú/Janikovszky Éva

9. Akár hiszed, akár nem/Janikovszky Éva

10. Az aranyember/Jókai Mór

11. Az úgy volt/Janikovszky Éva

12. Bambi/Felix Salten

13. Bánk bán/Katona József

14. Bánk bán/Katona József

15. Bertalan és Barnabás/Janikovszky Éva

16. Boldogság/Müller Péter

17. Boribon a játékmackó/Marék Veronika

18. Boszorkánytörténetek/Amelies Schwarz

19. Csillag az éjszakában/Wass Albert

20. De szép ez az élet/Janikovszky Éva

35. Linux az iskolában

36. Linux Iptables zsebkönyv

37. Magyar nõköltõk

38. Már iskolás vagyok/Janikovszky Éva

39. Márai Sándor összegyujtött versei

40. PC Mûhely - Az alapok

41. PC Mûhely - PC hálózatok építése

42. PC Mûely - CD-DVD

Talán kevesen tudják közületek, hogy a
Vöröskereszt is adományozott néhány
könyvet iskolánknak, amiknek a teljes
kínálatát szintén a már fent megnevezett
honlapon nézhetitek meg:

1. 1789. Az értelem jelképei/J. Starobonszki

2. A Gulag története I-II/A. Applebaum

3. A kislány és a cigaretta/B. Duteurtre

4. A költo lakodalma/A. Shármeta

5. A könyvkiadás múltja, jelene és jövője

/J. Epstein

6. A kuty különös esete az éjszakában

/M. Haddon

7. A megalkuvó/Moravia

8. A sárkány szeme/Stephen King

9. Alamut/ V. Bartol

10. Álomcsapda/Stephen King

11. Az elkötelezett szemlélo/R. Aron

12. Az ügynök/J. O’Conor

13. Az üvegtó/M. Binchy

14. Bob Dylan - szerzõ nélkül

15. Bûvölet/M. Venturi

16. Caesar háborúi/Mc Cullough

17. Egy szerelem története/D. Buzatti

18. Életfogytig talárban

/Réti Helga- Teller Richard

19. Emlékirat a sötétbõl/Torei Zoltán

20. Farkasszem/A. Bajaja

21. Fény vagy árnyék/J. A. Krentz

22. Fivérek/W. Goldman

23. Halálunk óráján/Tornay Judit

24. Három ember a hóban/Eric Kastner

25. Hazsnos holmik/Stephen King

Arany Élet Arany János Gimnázium és Általános Iskola
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Könyvtári ajánló
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium KAB-

IPP-07 kódszámú alap és középfokú oktatási

intézmények számára iskolai egészségfej-

lesztési-drogmegelőzési tevékenység támo-

gatására elnevezésű pályázatára beadott

Gyökerek és
Szárnyak

projektünket Szociális és Munkaügyi Minisz-

térium támogatásban részesítette.

A pályázat megvalósítási időszaka május 15-én

véget ért.

Eredményeink számokban :

- Minden felsős és gimnazista tanuló 5 osztály-

főnöki órában ismerkedett az egészségnevelés

és drogprevenció témájával

- Havonta a Titokszobában lehetőség volt külső

szakemberek segítségét kérni diákoknak és

szülőknek egyaránt

- Diákjaink Kortárssegítő képzésen vettek

részt.(Szívesen segítenek nektek a hétköz-

napokban)

- Könyvtárunk új DVD-kel, könyvekkel, nyom-

tatóval gyarapodott

- 5 pedagógus vett részt a Dr. Dévai Margit által

tartott Egészséged testben, lélekben című

továbbképzésen Tiszavasváriban.

Reméljük minden diák és szülő sikerrel

hasznosítja a megszerzett tudást.

Hagymássy Krisztina
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A 9. évfolyamon 21 tanuló választotta az olasz

nyelvet második idegen nyelvként. A csoport elég

heterogén, néhány tanuló szorgalma kiváló, de

mások máris lemaradtak. A gyerekek könnyen el-

sajátították a kiejtési szabályokat és jól tudnak

olvasni. Egyszerűbb mondatokkal be tudnak mu-

tatkozni és rövidebb párbeszédekkel kommu-

nikálni. Részt vettünk a rakamazi drámafesztiválon

is, ahol egy igazi olasz darabot, Carlo Collodi Pinoc-

chio című művét adtuk elő, természetesen olasz

nyelven. A csoport és a közönség is élvezte az

előadást, négy különdíjat nyertünk, egyet a

leglátványosabb előadásért, egyet a legátéltebb

színészi előadásért, továbbá egyet-egyet a legszebb

kiejtésért és a legkisebb szereplő alakításáért. Min-

dannyian névre szóló ajándékot is kaptak. 

Veres-Barta Tímea részt vett az Olasz Intézet

által meghirdetett „Az én Itáliám” című rajzpá-

lyázaton és különdíjat nyert.

A csoport kirándulást is tett Budapestre, ahol a

Szépművészeti Múzeumban megtekintettük a

Medici kiállítást és sok eredeti remekművet

csodálhattunk meg. Így közelebb kerülhettünk az

olasz kultúrához és életérzéshez. 

Tartottunk diavetítést Róma műemlékeiről és

közösen pizzáztunk. 

Reméljük, jövőre már még jobban alkalmaz-

zuk az olasz nyelvet és kirándulást is tehetünk

Olaszországba.

Mogyorósi Csilla

Parla Italiano
(interjú Magyar Tamással)

-Mióta tanulsz olaszt?

-Ez az első évem.

-Miért választottad pont az olasz nyelvet?

-Mert úgy gondoltam, hogy az olasz szerintem

egy rendkívül könnyed és dallamos nyelv. 

-Nehéznek találod ezt a nyelvet?

-Nem. Nekem legalábbis nem okozott ne-

hézséget ez a nyelv, mivel már négy éve tanulok

latint és a két nyelv között rengeteg hasonlóság

van a nyelvtanukban, szavaikban, kiejtésükben. 

-Csak a nyelv „egyszerűsége” miatt választot-

tad az olaszt?

-Nem. Nagy rajongója vagyok az olasz focinak,

valamint kedvelem az olasz életstílust.

-Hallottam hogy felléptetek pár osztálytársad-

dal egy olasz nyelvű színdarabbal, a Pinocchioval.

Ki és mikor készített fel titeket? 

-A tanárnőnk (Mogyorósi Csilla) készített fel

minket. Sokat foglalkoztunk a színdarabbal

olaszórákon, sokszor plussz órákon is. De

megérte. Az előadás április 26-án volt és meg-

nyertük a Leglátványosabb előadás díjat, a

Legszebb kiejtés és a Legbolondosabb bohóc

díjat, de a lényeg az, hogy jól éreztük ma-

gunkat.

-Milyen terveid vannak az olasszal? 

-Az előadásnak a sikere nagy löketet

adott a további tanuláshoz és komolyan

gondolkozom azon, hogy olaszból nyelvvizs-

gázok. Egyszóval nem bántam meg a dön-

tésemet.

Szabó Gyula

Forza Italia, avagy az olasz tanítás helyzete iskolánkban

Május 17-én osztályunk második alkalommal

rendezte meg a családi napját. Tavaly nagyon sike-

res volt az első, ezért gondoltuk, hogy idén is meg

kellene szervezni. Sóstón egy üdülőben voltunk

több, mint 80-an, gyerekek, szülők, tesók. Míg a fel-

nőttek főztek, mi fociztunk, ping-pongoztunk,

lengőtekéztünk. A babgulyás nagyon finomra sike-

redett, amit főleg az apukáknak köszönhetünk.

Reméljük jövőre újra összejön ez a lassan már

hagyományosnak mondható májusi nap...

Mokos Réka 8/6.

Az Arany János Gimnázium és

ÁltalánosIskola Lapja

A szerkesztőség tagja:

Szabó Gyula

A kiadást gondozza:

Sugár Károly és Kalenda Zoltán

Arculat: Juhász Péter

Nyomták Nyíregyházán,

a Grafit Nyomda "R" Kft. nyomdájában

Felelős vezető: Ördögh J. Gábor

Felelős kiadó: Kantár Attila

További képek, cikkek:

www.aranyj-nyh.sulinet.hu

Családi nap 8/6 módra



Arany Élet Arany János Gimnázium és Általános Iskola

8

Újra ballagtunk
Idén egy kicsit korábban, már április

30-án ballagtak végzőseink, hogy aztán

az azt követő négy szabadnapot az

érettségi vizsgákra való felkészülésre

tudják teljes mértékben fordítani. Kicsit

megijedtünk délelőtt, hogy a tavalyihoz

hasonlóan idén is az aulában kell

megrendezni az eseményt, de hála Is-

tennek az égiek ezúttal kegyesek voltak

hozzánk, így mindenki láthatott min-

denkit és gyönyörködhetett az ünnep-

ség magas színvonalában. A képekből ti

is kivehetitek, hogy mindenki jól érezte

magát. Sok sikert a szóbeli vizsgákhoz!


