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Székely Anikó, Darkó Bence és jómagam

csereprogram keretén belül Angliában jártunk.

Október tizennegyedikén hajnalban indultunk

Ferihegyre, ahonnan repülővel mentünk

tovább, és helyi idő szerint délben érkeztünk

meg lakóhelyünkre, Croxley-ba. Kísérőink

Medvéné Kendi Tímea igazgatóhelyettes assz-

ony, Kantár Attila igazgató úr, valamint 

Sugár Károly tanár úr voltak, de mindannyian

különböző családoknál szálltunk meg.

Folytatás az 5. oldalon
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A Quantum csendje
Idén lenne száz éves Ian Fleming (James

Bond szülőatyja)! Hogyan is emlékezhet-
nénk rá méltóbban, mint egy új James Bond
filmmel?

A Quantum of Solance a huszonkettedik
007-es film, ez is a sorozat sikerességét bi-
zonyítja. Ez a film (a James Bond filmektől
szokatlanul) szoros folytatása lesz a Casino
Royale-nak. Tovább viszi az újfajta Bond-
stílust. A rendező Marc Forster (Pa-
pírsárkányok, Szörnyek keringője),
forgatókönyvíró pedig Paul Haggis
(Ütközések, Millió dolláros bébi). A fősze-
repben ezúttal is az új Bond, Daniel Craig
látható. Az előző rész százötvenmilliójához
képest ezúttal kétszázharmincmillió dollár-
ból készülő Quantum of Solance forgatása
igazi világ körüli turné volt: Anglián kívül a
stáb még meglátogatta Olaszországot,
Ausztriát, Spanyolországot, Chilét és
Mexikót.

Az új részben James Bond tovább folytatja
a harcot annak a titkos szervezetnek a fel-
göngyölítése érdekében, amely ellen a
Casino Royale-ban is küzdött, ráadásul
bosszút akar állni szerelme gyilkosain. Az
előző részben foglyul ejtett Mr White-ot ki-
vallatják és megtudják, hogy Bond sze-
relmét megzsaroló bűnszervezet  sokkal

kiterjedtebb, mint azt bárki is gondolta
volna. Bond a gyönyörű ámde veszélyes
Camille-lal az oldalán folytatja a hajszát
több országon keresztül, mindig egy lépés-
sel a terroristák, a CIA, sőt M. előtt halad. 

Az új film egy kissé karakter-orientált, de
nem kell Oscar-klippeket keresni benne,
elvégre ez mégis csak egy James Bond film,
amiről tudnivaló, hogy három dologról szól:
nők, verdák és egy egészséges adag akciódús
szorongás. Az akciójelenetek naturalisz-
tikusságát Dan Bradley garantálja, aki a
Bourne trilógia elkészítésénél töltött be ha-
sonló szerepet.

A film végéről pedig csak ennyit nyilatko-
zott a rendező: ,,Én szívesebben kockázta-
tok és rendezek biztonsági öv nélkül. Olykor
nem adok választ a kérdésekre. Nincs
megoldás. És nincs egyértelmű befejezés
sem. Minden néző a saját moziját oldja
meg.”

Szabó Gyula, 8/10

Könyv:
A kínai gyógynövényektitkai (Illia)
Kulcs a tökéletes egészséghez

Hiánypótló és kü-
lönleges kötetet tart
kezében az olvasó.
Könyvünk a nyuga-
ton – és különösen
Magyarországon –
gyakorlatilag is-
meretlen kínai
herbalisztikát, azaz a
gyógynövény terápiát mutatja be min-
denki által könnyen érthető és olvasható
módon. A kínai gyógynövények titkai
című könyv segít abban, hogy megértsük
ezt a teljesen egyénre szabott
megközelítést, és megtanít, hogy hogyan
használhatjuk ezt saját magunk és csalá-
dunk egészsége érdekében. 

A homokbányától azolimpiai dobogóig
A magyar kézilabdasport története

A magyar kézilab-
dasport háromne-
gyed évszázados
történetét tartja
kezében az olvasó.
Sikerekről, kudar-
cokról, a szerző
személyes élménye-
iről szól ez a könyv,
amelynek elektronikus melléklete a
sportág majdnem valamennyi ered-
ményét tartalmazza. A kötet szerzője
Gulyás László, a Magyar Televízió kom-
mentátora, aki az utóbbi negyven esz-
tendő során a legtöbb világ- és
Európa-bajnokságról közvetített, illetve
tudósított a magyar sajtóban, rádióban és
televízióban.

Forrás: www.lira.hu

Nem mind  Arany...
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Ajánljuk szeretettel

DVD:
A Valami Amerikafolytatásáról...

A folytatásokkal ál-
talában mindenki
megkaphatja, ami
neki jár: a néző egy
régi, kellemes él-
mény visszfényét, a
rendező az elé-
gedettséget, hogy kiránthatja a megakadt
szekeret a kátyúból, a kritikus pedig, hogy
most  végre újra jól beélesítheti a klaviatúrát.
A műfajt a hollywoodi álomgyár
tökéletesítette, hiszen könnyű vele
kalkulálni, miközben egy kezünkön megszá-
molhatjuk a jól sikerült, tehát nem az eredeti
film mítoszát felszámoló folytatásokat.

Film készül Márai Sándor: 
Vendégjáték Bolzanóbancímű könyvéből
Sipos József, az Esz-

ter hagyatéka című
film rendezője újabb
Márai-regény meg-
filmesítésére készül:

A Vendégjáték
Bolzanóban különlegességét az adja, hogy
a forgatókönyvet maga Márai írta –
mondta el Sipos József.

A német nyelvű, részben írógéppel, részben
kézzel írt forgatókönyvet Furkó Zoltán iro-
dalmártól kapta Sipos József, mikor tavasszal
az Egy világpolgár élete című, Márairól szóló

dokumentumfilmen dolgozott. Furkó Zoltán
személyesen ismerte az írót, aki a nyolcvanas
évek végén, San Diegóban adta oda neki a
Szőts Istvánnal közösen írt anyagot.Forrás: www.lira.hu
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Antonello Sini

- Hány éves?

- 28.

- Mióta van itt az iskolában?

- Három hónapja körülbelül.

- Szereti az iskolát?

- Igen. Szimpatikusak a tanárok és a diákok is,

de nem ismerek minden tanárt nagyon jól, csak

az angol tanárokat, akikkel tudok angolul

beszélgetni, és Mogyorósi Csilla tanárnővel

olaszul.

- Tetszik Önnek Magyarország? 

- Persze. Más országba is mehettem volna, de

én Magyarországot választottam.

- Van családja? 

- Nincs. Nem vagyok házas sem, de van három

idősebb bátyám.

- Milyen zenéket hallgat szívesen?

- Operát és klasszikus zenét leginkább. 

- Mi a hobbija?

- Nem mondanám, hogy van hobbim. Minden

időmet tanítással töltöm.

- Tetszik a magyar konyha?

- Ez változó. Néha túl fűszeresek nekem az

ételek, és túl sok a hús is. 

- Milyen filmeket szeret?

- Ez is változó, de leginkább vígjátékokat, és

művészi, komolyabb filmeket.

- Milyen az élete Olaszországban?

- Otthon tanulmányokat folytattam, és megsze-

reztem a diplomámat.

- Szokott szórakozni?

- Persze. De itt furcsa, másabb mint otthon.

Nem ismerek itt nekem való helyeket. De a kol-

légiumban, ahol lakok, minden hétfőn vannak

bulik.

- Szereti az extrém sportokat?

- Nem igazán, nem szeretem a sportokat.

- Mit visel mindig a csuklóján?

- Ezt az egyik barátom adta nekem, ez egy ka-

bala számomra. Egy templomból hozta.

- Van kedvenc állata?

- A kutya, de sajátom sajnos nincs.

- Mik a fontosak az Ön számára?

- Barátok és a családom.

- Tetszenek a magyar nők?

- Igen, nagyon szépek.

- Milyen könyveket szeret?

- Novellákat. Leginkább klasszikus íróktól,

spanyoloktól vagy más európai szerzőktől. 

- Milyen nyelven szokta ezeket olvasni?

- Olaszul természetesen, de néha angolul is.

- Milyen szavakat tud már magyarul?

- Csak néhány szót: köszönöm, jó reggelt, jó

napot, hogy vagy. Medvéné Tímea szokott

tanítani, de nem tanulok könnyedén magy-

arul. De én is tanítom a tanárokat angolul és

olaszul is.

- Mi a kedvenc olasz étele?

- A tésztafélék. 

- Tud főzni?

- Igen, persze.

- Hogyan képzeli el a jövőjét?

- Nem tudom még. 

- Dohányzik?

- Nem, már leszoktam. Legfőképpen azért,

mert otthon nem tudok mindenhol rágyújtani,

mint itt Magyarországon. Olaszországban csak

közterületen lehet dohányozni. 

- Van jogosítványa?

- Nincs, mert nem szeretem az autókat.

- Van kedvenc színésze/színésznője?

- Nem jellemző. De a Jóbarátokból Phoebe-t

szeretem a legjobban.

- Szeretne Magyarországon lakni?

- Budapesten lehet, hogy laknék.

- Hiányzik Olaszország?

- Hát, nincs honvágyam, de azért hiányzik a

családom és persze a barátaim. 

Készítette: 8/11

Fejes Sándor

Hol született, hol tanult?

1980-ban, Vásárosnaményban születtem. Gerge-

lyiugornyán a Petőfi Sándor Általános Művelődési

Központban kezdtem el általános iskolai tanul-

mányaimat, majd a vásárosnaményi II. Rákóczi

Ferenc Gimnázium hatosztályos tagozatára jelen-

tkeztem, és itt érettségiztem. Szociálpedagógus-

matematika tanári diplomámat a Nyíregyházi

Főiskolán szereztem meg, majd a Debreceni

Egyetem kiegészítő képzésében is részt vettem.

Miért ezt a tantárgyat tanítja?

Tizenkettedik évfolyamban, pályaválasztás előtt

tudtam, hogy tanár szeretnék lenni. Három szak

iránt érdeklődtem: a matematika, angol és a

számítástechnika. A választás azért esett a matem-

atikára, mert emelt óraszámban tanultam és a

tanárom is nagy hatással volt rám. A szo-

ciálpedagógus szakot pedig azért választottam,

mert érdeklődöm a társadalom szociális prob-

lémái iránt.

Ha választhatna milyen tantárgyat, tanítana még?

Angolt, ugyanis mindig szerettem az idegen

nyelveket, könnyen boldogultam velük.

Dolgozott-e más helyen? 

Igen, a főiskola elvégzése után egy évet egy

alapítványnál dolgoztam civil ügyintézőként. A fe-

ladatom pályakezdő munkanélküliek számára

tanácsadások szervezése, munkakeresésük

elősegítése volt. Utána négy évig a baktalórán-

tházi Vay Ádám Gimnáziumban matematikát ok-

tattam.

Milyennek képzeli az ideális tanárt? 

Az ideális tanár nem csak a tananyag átadására

törekszik, hanem személyiségével, módszereivel felkelti

a tanulók érdeklődését, és fontosnak tartja a tehetség-

gondozás mellett a gyengébb tanulók felzárkóztatását.

Türelmes, ért a tanulók nyelvén, megértő, segítőkész,

következetes, és legyen jó emberismerő.

Jó pedagógusnak tartja magát?

Igyekszem az lenni, de ezt a diákoknak kell el-

dönteniük. Közvetlen és nyílt vagyok a diákokkal,

persze én is elvárom ezt tőlük, illetve a kölcsönös

tiszteletet tartom a tanár-diák közötti harmonikus

viszony alapjának.

Kell-e félniük Tanár Úrtól a tanulóknak?

Szerintem, nem kell tartaniuk tőlem, nem az a

célom, hogy rettegésben tartsam őket, ezáltal

eltaszítva őket a matematika szépségeitől és a tan-

ulástól.

Mivel foglalkozik szabadidejében?

Elsősorban a családommal vagyok, kisfiunk

minden időnket leköti. Kevés szabadidőmben in-

ternetezni szoktam.

Mit üzen a tanulóknak?

A tanulóknak azt üzenem, hogy tanuljanak és

legyenek tisztelettel szüleik, tanáraik és diáktársaik

iránt.

Tanárok célkeresztben
Mára már minden diák tudja, hogy  két új tanár jött a gim-náziumba. Fejes Sándor matematikát tanít nektek, míg An-tonello Sini Olaszországból jött, hogy még inkábbmegszerettesse veletek ezt a méltán közkedvelt, dallamosnyelvet. Az iskolaújság segítségével most közelebbről ismegismerhetitek őket!

Szardínia szigete, Antonello Sini szűkebb
hazája
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Idén október 22-én került megrendezésre

iskolánkban a pinty- és verébavató, amelyet

valószínűleg most is nagy izgalommal vártak a

diákok. Ebben az évben nem csak a 8/5-ös és a 4/9-

es osztályokat, hanem a 8/9-es „pintyeket” is vere-

bekké avattuk. Az osztályok zenés programokkal

készültek, amelyeket nagyon élveztek, s amely lát-

szólag a közönségnek is nagyon tetszett. A mű-

sorszámok után kezdődhetett az avatás, amelyet a

4/10 szervezett. Az avatás után a DÖK egy „kis

meglepetéssel” készült, hiszen amelyik verébnek

volt kedve  az a DÖK-ös szervezőkkel felmehetett

a városba, s ott különböző feladatokat hajtottak

végre. Úgy gondolom, hogy minden „kis” pinty és

veréb új élményekkel gazdagodott.

4

Szalagavató

November 15-én a három végzős osztály diák-

jai, életük talán egyik legszebb és legfontosabb ál-

lomásukhoz érkeztek, a szalagavatóhoz. Már

hónapokkal a szalagavató előtt elkezdtünk

készülni felkészítő tanáraink segítségével (Kala-

pos Tamás, Kocsmár Sándor és Enyedi Péter a 4

for Dance egyik táncosa). Az osztályok között

semmiféle rivalizálás nem volt, mert úgy hiszem,

hogy egy nagyon színvonalas műsort tudtunk be-

mutatni. Nem is izgultunk, hiszen november 13-

án este 5 órától volt a főpróbánk, másnap pedig

kétszer előadtuk a táncokat iskolánk diákjainak,

s mire elérkezett a szalagavató napja már egész

rutinosakká váltunk abban, hogy mit és hogyan

kell csinálni. Idén először a szalagavató után bált

rendeztünk, ahol a FIX nevű zenekar játszott.

Talán senki sem számított arra, hogy a bál ennyire

jól fog sikerülni, de látva azt, hogy az aulát

benépesítették a táncoló tanárok, diákok

valamint a meghívottak, mindenki nagyon örült. 

A szülők, rokonok, barátok és kedves

tanáraink nagyon reméljük, hogy büszkék ránk...

Kupás Bettina

Veréb- és pintyavató
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Sherlock Holmes, a nagy nyomozó

a „fekete gyöngyszem”mókus a parkban

Folytatás az első oldalról

A londoni kirándulás egész napunkat vette

igénybe, mondanom sem kell, mindannyiunk felejt-

hetetlen élménnyel lett gazdagabb. Megtekintettük

többek között a Big Ben épületét, A Tower-t, a Lon-

don Eye-t, a Buckingham Palotát és a Nemzeti

Múzeumot. Híres emberekkel „találkoztunk” a

Madame Tussauds múzeumban. Megörökítettük a

jellegzetes piros emeletes buszokat –Double Deck-

ers-, a telefonfülkéket és a palota őreit.

A Windsori kastély gyönyörű volt, a parkok ren-

dezettek és tiszták. A parkokban mókusokat láthat-

tunk. Oxfordi látogatásunk során sok ottani

diákkal találkoztunk, akik szívesen pózóltak

velünk egy-egy fotó kedvéért.

Ez az egy hét kitűnő alkalom volt számunkra,

hogy gyakoroljuk az angol nyelvet és megismerjük

az ottani szokásokat. Nagyon megkedveltük a

lányokat és családjaikat, akik szeretettel fogadtak

minket, és a hazautazás óta is tartjuk a kapcsolatot

az interneten keresztül. Köszönjük a lehetőséget,

és már alig várjuk, hogy április végén angol

cserediákjaink látogassanak el hozzánk.

Béres Liliána

Anglia

Londoni tájkép

Oxford - megterítve Harry Potteréknek

az “arany-csapat”



Mint eddig azt már megszokhattátok, mindig beszámolunk az
előző tanévben végzettek felvételi-továbbtanulási sikereiről.
Most sem történik ez másképp. Természetesen csak azok neve
kerül közlésre, akikről információink vannak.
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Kupás Bettina 4/12
Betti a Diák Önkormányzatban való részvétele,

és segítsége mellett az iskola újságának írásából is

lényegesen kivette a részét, emellett a szalagavató

szervezésében is segített osztályának. Jövőbeli ter-

vei között a Budapesti Gazdasági Főiskola szerepel,

ahol nemzetközi kapcsolatok szakra szeretne

menni. Még nem tervezett teljesen előre, de sze-

retné, ha Magyarországon kapna állást. Ám ha

nem sikerül, attól sem riad vissza, hogy külföldön

helyezkedjen el. Most a legfontosabb számára,

hogy egy nyelvvizsgát csináljon, és persze, hogy az

érettségije a lehető legjobban sikerüljön. 

Nácán Gitta 8/12
Gitta egy vidám, bolondos lány. Mégis egy

komoly pályára készül: kiskora óta sebész sze-

retne lenni. Ezért is jár biológia fakultációra,

amiből emelt szintű érettségit fog tenni. E mel-

lett kémia különórára jár, és nyelviskolába an-

golt tanulni. Diploma után külföldre szeretne

menni, Londonba: plasztikai sebésznek, hogy

sok pénzt keressen. Szüksége is lesz rá, hiszen

nagycsaládot szeretne hét gyerekkel. Ha min-

den jól megy magánvállalkozást, szeretne nyit-

ni plasztikai sebészként. Az osztályból már sok

a jelentkező a beavatkozásokra. 

Mulik Eszter 5/13
Eszter gyerekkora óta kedvelte az építészetet. Nem

csoda, hiszen apukája építési vállalkozó. Eszter a Bu-

dapesti Műszaki Egyetemre fog jelentkezni,

építészmérnöki szakra. A felvételi sikerének érdekében a

műegyetemre jár: rajzelőkészítő szakra, az iskolánkban is

részt vesz a műszaki rajzórán, és angolra is jár, hogy megle-

gyen a második nyelvvizsgája a német mellett. A diploma

után ő is vállalkozó szeretne lenni, mint édesapja, itt 

Magyarországon. Az egyetemből egy-két évet külföldön is

elvégezne. Egy biztos: építészmérnök szeretne lenni.

Vass Rebeka 8/11 

Végzőseink tervei
Már félév van, ami azt jelenti, hogy negyedikeseink kezdhetnek kicsit aggódni az érettségimiatt. Három képviselőjüket kérdeztem jövőbeli terveikkel kapcsolatban.
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Augusztus végén osztályunk és
a testvériskolánk (Szabó Lőrinc
Általános Iskola) 60 tanulója
magáénak tudhatott egy egész
hétre szóló szigligeti táborozást.

Egy meleg augusztusi hétfőn indultunk a hosszú

útra autóbusszal. Áthaladtunk fél Magyarországon,

de megérte, mert sok szép tájat láthattunk. Dél-

után érkeztünk meg a szigligeti táborba. Izgatottan

kérdezgettük osztályfőnökünktől, hogy mi lesz a

program. Mint megtudtuk, a Balaton parton töltöt-

tük a nap hátralévő részét.

A hét programja nagyon változatos volt. Minden

délelőtt kirándulás valamerre, délután pedig strand.

Voltunk többek között Tihanyban, ahová hajóval ju-

tottunk el, majd fel az Apátsághoz kisvonattal. Ezen

kívül meglátogattuk Balatonedericsen az Afrika

múzeumot, ahol a szavanna világába pillanthattunk

be. Keszthelyen a Festetics kastélyt csodáltuk meg,

részt vettünk egy lovagi tornán a Kinizsi várban,

majd felsétáltunk a szigligeti várhoz, ahol néhányan

az íjászattal ismerkedtek meg. Közben lassan megis-

mertük a „kistestvér”-ként emlegetett sóstóhegyi

iskolatársainkat. Tanáraink, hogy még jobban össze-

hozzák a két iskola tanulóit, egyik este karaoke

versenyt rendeztek nekünk. Először kicsit féltünk

tőle, mert még sose csináltunk ilyesmit, de aztán

hamar belerázódtunk az éneklésbe. A hét utolsó es-

téjén búcsú bulit szerveztünk, ahol Ámor is megje-

lent, s egy két gyereket eltalált nyilával. Mivel a

párok egyik tagja mindenhol „Aranyos” volt, a

másik Szabó Lőrinces, ezek a szerelmek a nyárral

együtt el is múltak.

Sajnos hamar eltelt a hét, s már pakolhattunk

is össze. Mindenkinek emlékezetes marad ez az

egy hét. Van, akinek azért, mert először látta

életében a Balatont, van, akinek azért, mert itt lett

szerelmes. Örültünk a közös nyaralásnak, mert

jobban megismerhettük a testvériskolánk tanulóit,

s várjuk a további közös programokat, kirándulá-

sokat!Orosz Napsugár 8/7.

Nyaralás a „Kistestvérrel”

Egyik sűrű szerdai napunkat örömhír aranyozta

be. Osztályfőnökünk, Andi néni olvasott egy hird-

etést, miszerint lehet jelentkezni egy testekről szóló

kiállításra Budapesten. Nagyon sokan lázba jöttünk

és jelentkeztünk erre az élményre. Végül november

21-én 9 órakor már indulásra készen állt kis csapa-

tunk. Nemcsak a mienkből, hanem más osztályok-

ból (8/9., 8/12. és 4/12.) is jöttek gyerekek. 

Fél tízkor elindultunk tehát a hosszú útra.

Útközben néztünk tévét, nevetgéltünk, zenét hall-

gattunk és találgattuk, vajon milyen lesz a kiállítás

Bő két és fél óra alatt odaértünk. Miután lepa-

koltuk egy terembe a holminkat, a lépcsőn lefelé

menet elénk tárultak a régi testek, csontvázak.

Teremről teremre haladva egyre érdekesebb dol-

gokat láttunk. A csontvázak különböző formák-

ban fordultak elő, volt kosárlabdázó, futó és ülő

csont-kollekció is. A kiállításon a figurák szemein

kívül minden igazi volt. Üvegdobozkákban az apró

fül-csonttól a gerincoszlopig, a gyomortól a

vesékig minden szervet megmutattak.

A dohányzás káros hatásáról is szó esett, amikor

egy cigarettafüsttől szürke és megdagadt tüdőt, és

egy teljesen ép, egészségeset hasonlítottak össze.

Különválogatták a férfi és női szerveket-csontokat.

Sőt, ami engem a legjobban megfogott, a magzatok

bemutatása: az első hetektől a megszületett babáig.

A csúcspont mégis az volt, mikor egy sza-

kértőnél megfoghattunk egy igazi agyat, májat,

vesét, sőt még az izmokat is. Ezen kívül vásárolni

is lehetett könyveket, egy gép segítségével pedig

pénzből érmét lehetett préselni. 

Mikor kiértünk az esős időbe, felszálltunk a

buszra és elindultunk hazafelé. Közben még

megálltunk enni, de ez nem vett el sok időt. Vissza-

felé a beszélgetésen és a szokásos

tevékenységeken kívül a kéken pislákoló fénynél

a buszon hangos zene tombolt és mindenki

élvezte. Tanulhattunk a 12.-esektől, hogyan lehet

együtt mulatni, énekelni.

Körülbelül 8 órára érhettünk haza élményekkel

dúsan, és úgy gondolom, mindenkinek rengeteg

mesélnivalója volt otthon.Terdik Boglárka 8/7.

The Bodies kiállítás

Az Arany János Gimnázium és
ÁltalánosIskola Lapja

A szerkesztőség tagjai:
Szabó Gyula, Kupás Bettina, Vass Rebeka

A kiadást gondozza:
Sugár Károly, 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

Tihanyban, együtt a két iskola 

Szopkó Emese, Kereszti Barbara, Rézműves Alexandra,
Tarjányi Rita, Sánta Eszter 8/8. 

Technika órai munkája

A kirándulás résztvevői



Bartha Kristóf 8/8.
„Jó tanuló-Jó

sportoló”
A tavalyi tanévben a

Zrínyi Ilona matematikaver-
senyen elért 14. helyezéssel
iskolánk legjobbja lett. Az
Ambrózy Géza matematika-
versenyen az iskolai for-
dulóból továbbjutva a megye legjobbjai között is
kimagaslóan teljesített. A tanulás mellett az úszás is
fontos szerepet tölt be az életében. Országos
Diákolimpián a 6x50-es váltóval 3. helyezést ért el.
Egyéniben az Országos Gyermek Bajnokságon 200
méteres gyorsúszásban 4. helyezett lett. 2007-ben és
2008-ban is megkapta a „Jó tanuló-Jó sportoló” kitün-
tetést Nyíregyháza városától.
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Unoka Gábor 8/8.
Országos döntő

A 2007/08-as tanévben
egész évben sokat készült
kémia tantárgyból. Ennek
eredményeként a Hevesy
György kémiaverseny
megyei fordulóján 3.
helyezést ért el, és így beju-
tott az Egerben megren-
dezett országos döntőbe. Ezen kívül még kémiából a
nyolcosztályos versenyen és a Curie kémiaversenyen is
kimagaslóan teljesített. Felkészítő tanára Paplogó
Katalin. A Jedlik Ányos fizika versenyen szerzett 5.
hely szintén kiemelkedő eredmény. Felkészítő tanára
Kiss Lászlóné.

Szabó Gyula 8/10
Országos 1. hely

Gyula prózamondásban
szerepel sikeresen évről-
évre. A tavalyi évben a leg-
jelentősebb sikert az
országos Erkel Diákün-
nepen ért el, ahol különdíjas
lett. 2007-ben a Nyírbátori
Regionális Diákszínjátszó és
Előadóművészeti Fesztiválon II. helyen végzett, ahol
egy évvel később 2008-ban 1. helyezést ért el. A Köl-
csey Ferenc Megyei Diák és Prózamondó találkozón
első helyen végzett.

Nagy Lajos Márk 4/12
Országos 1.hely

2001-ben kezdett el bok-
szolni, 2003-tól versenysz-
erűen! Egyesülete: Big
Boxing SE, edzője: Nagy
Lajos. Legjobb eredményei:
2005. Országos Utánpótlás Olimpia 3.hely 2005.
Serdülő Országos Bajnokság 5.hely, 2005. Kadet Or-
szágos Bajnokság 5.hely, 2007. Országos Utánpótlás
Olim-pia 1.hely, 2007. Junior Országos Bajnokság
5.hely, 2008. Ifjúsági Országos Bajnokság második hely.
2007-2008. Kadet-Ifjúsági válogatott kerettag. Több
hazai verseny első helyezettje. (Sóstó Kupa, Hajdú
Kupa, Matyó Kupa, Mátra Kupa)

Nagy Kitti & Tóth
Enikő

Országos 1. hely
7 éve oszlopos tagjai a

Flexi-Team Aerobic Klub-
nak, és évről-évre sikeresen
szerepelnek országos
versenyeken. A 2007-es és
2008-as évben is meg-ny-
erték Dance Kategóriában az országos versenyt. Ál-
landó fellépői az iskolai rendezvényeknek, ahol
megmutatják nekünk is ügyességüket, hajlékony-
ságukat, erejüket. Egyik felkészítőjük Végh Zsuzsanna,
iskolánk egy-kori tanulója.

Morvai Bence 8/12.
A tavalyi tanévben Morvai

Bence benevezett az ESU In-
ternational Public Speaking
nemzetközi felfutású angol
nyelvű szónokversenyre. A re-
gionális fordulót megnyerve,
bejutott az országos döntőbe.
Budapesten újra mindenkit
magamögé utasított és megnyer-
te a döntőt. Ezzel kivívta a jogot arra, hogy idén Londonban
ő képviselje Magyarországot a négynapos nemzetközi dön-
tőben, melynek időpontja 2009. május 18-21. A versenyt
megelőzi az angol parlamentben egy politikai vitában való
részvétel, számos feladat vár a nemzetközi csapatra, majd
az utolsó napon mindenki előadja az előre megírt 5 perces
beszédét, melyet a zsűri értékel. Minden évben a nyertes a
Buckingham Palotában veheti át a győztes trófeát. 

Lippa Enikő 8/7
Kung-fu nemzetközi 1.hely 

2005. szeptemberében
kezdett ismerkedni a Kung-
fu harcművészettel és élet-
móddal. A Spirit SE-ben
Szilágyi István mester készíti
fel versenyekre. Kedvenc
versenyszáma a fegyveres
formagyakorlat. Kiemelkedő
sikerei: Nemzetközi Seven Star Mantis Versenyen 1.
hely fegyveres formagyakorlatban és Bung Bo Kuinban.
Országos ranglista 1. forduló II. kategóriában rövidfegy-
veres formagyakorlat 1. hely, Magyar Tradicionális
Kung-fu Baj-nokság 3. forduló 1. hely, és novemberben
szerezte az Országos Ranglista 1. forduló Gyerek III.
kategória fegyveres formagyakorlatában az 1. helyet.  

Hajcsák Vivien 8/9
Országos 2. hely

Vivien évről évre a
szavaló és prózamondó
versenyek állandó részt-
vevője. A 2008-as év eddigi
legnagyobb sikerét a
Nagykőrösön megrendezett
Országos Arany János
Szavalóversenyen érte el,
ahol ezüstminősítésben részesült. A tavalyi tanév
további eredményei között szerepel a Móra Napokon
szerzett 1. helyezés, amit emlékplakettel jutalmaztak.
A Nyolcosztályos Gimnáziumok Regionális Versenyén,
vers és prózamondás kategóriákban csakúgy, mint min-
den korábbi évben az első helyen végzett. A
versenyekre Pásztor Attiláné készítette fel.

Ferencz Attila 4/12.
Országos 3. hely

Attila 12 éve úszik Szűcs
Csaba tanár úr irányítása
mellett. Minden évben szá-
mos versenyen vett részt.
Ezek közül is a leg-
kiemelkedőbbek a megyei
és országos bajnokságok.
Többször megyei 1. he-
lyezést illetve az Országos Diákolimpián számos
ezüstérmet szerzett csapatban, a 6x50-es gyorsváltó
tagjaként. A tavalyi év legnagyobb sikere az Országos
Diákolimpiai döntőben szerzett bronzérem, egyéni 100
méteres hátúszásban.

Béres Liliána 4/11
Országos 2. hely

Tanulmányai során
mindig kitűnő eredménnyel
zárta a tanévet, sikereket
pedig a versmondás terén
ért el. Országos versenyekre
is kijutott, legutóbb a 2008.
májusában, Gyulán megren-
dezett Erkel Diákünnepen
szerepelt, ahol 2. helyezést ért el. Nagykőrösön, az
Arany János Országos Szavalóversenyen különdíjas
volt. Az „Úr Érkezése” szavalóversenyen és a Re-
gionális Diákszínjátszó és Előadóművészeti fesztiválon
a 3. helyet szerezte meg. A felkészülésében Pásztor At-
tiláné segíti őt.

Dicsőségfal
A dicsıségfal nem más, mint egy paraván a suli fıbejáratánál.
Iskolánk gondolt egy merészet, és úgy határozott, hogy megis-
merteti az iskola látogatóival azon tanulóinkat, akikre in-
tézményünk méltán büszke.


