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Ismét túl vagyunk egy ballagáson. Sokak ilyenkor
húznak egy strigulát a jegyzetfüzetükbe, páran kipi
pálják a teendőlistájukat, azonban az AJG három osz
tályának (8/12, 4/12, 5/13) tanulói számára iskolánknak
sikerült ismét egy felejthetetlen élményt nyújtania. Hála
a gondviselőnek, gyönyörű idő kerekedett ki a kora dél
utáni esőzést követően. Idén ez a méltán fennkölt ün
nepség internacionális, azaz nemzetközi jelleget öltött.
Angliából és Mallorcáról érkeztek hozzánk vendégek,
akik elragadtatással szóltak mind a diákokról, mind pe
dig az ünnepség színvonaláról, megbecsüléséről. Külön
köszönet azoknak a nebulóknak, akikre ez a sors egy
vagy több év múlva vár, de lelkesedésükkel és munkájuk
kal tevőlegesen is hozzájárultak iskolánk „felöltözteté
séhez”. Követve azt a bölcsességet, miszerint egy kép
többet mond ezer szónál, csemegézzetek képes beszá
molónkból is, vagy nézzétek meg a fotóalbumunkat a
suli honlapján!
Nem mind arany...
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3. oldal

4-5. oldal

Memoir az Arany-hétről


6. oldal

Meteorológia és körkérdések


Szakkörre fel!


7. oldal

8. oldal

Biztosan sokan tudják közületek, hogy az idei városi tablószépségversenyt iskolánk 8/12es osztálya nyerte.
Gratulálunk nekik ezúton is.
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Ajánljuk szeretettel
Guy Ritchie

(London rendezője, feketeöves dzsúdós,
Madonna exférje,)

Guy Ritchie-re sokszor csak Madonna exférjeként
gondolunk, pedig kiváló rendező aki több nagy
kasszasikerű filmet forgatott, mint például: A ravasz
az agy és két füstölgő puskacső, Blöff, Rock’n’rolla.
Guy Ritchie filmjeinek helye általában London, ami
nem csoda mivel az ő elmondása szerint:,,London
a világ közepe innen indultak el az emberek felfe
dezni Amerikát, és ide térnek be, először amikor
visszatérnek Európába.” A hertfordshire-i fiú kezdet
ben videóklippeket, zenei promókat készített, majd
végül kisjátékfilmeket.
A régebbi időkre így emlékezett vissza:,, Én már
a zenei klippeket is játékfilmes aggyal készítettem,
minden egyes alkotást kerek egész történetnek lát
tam. Abban az időben valóságos versengés folyt a
melókért. Tízen ültünk egy parányi szobácskában,
és a megbízók előtt igyekeztünk túllicitálni egymást.
Iszonyatosan kellett küzdeni azért, hogy megkapjuk
ezeket a néhány százdolláros munkákat. Ott rákény
szerültem arra, hogy kitaláljak magamnak egy
egyedi stílust. Mindent bedobtam: hoztam ötletet és
loptam ötletet a vetélytársaimtól. Öntudatlanul is
kialakult az, amit ma - ha létezik ilyesmi egyáltalán úgy tartanak számon, mint Guy Ritchie stílusa.”
Manapság természetesen válogathat a reklám
filmek között. Ő készítette a Nike Take It To The
Next Level című kisfilmjét, és a BMV Star című
rövidfilmét. Mozis karrierje: A ravasz az agy és két
füstölgő puskacső című filmmel kezdődött. A film
London egyik sötét negyedében játszódik, az East
Endnél ami, tele van narkósokkal, gengszterek
kel, nehézfiúkkal. Ebben a közegben próbál meg
gazdagodni négy jó barát, aminek az eredménye
mindenképpen egy pergő cselekményű, ütős
szövegekkel spékelt sztori. A ravasz az agy és két
füstölgő puskacső meghozta a nemzetközi sikert,
így elkészíthette a Blöfföt. Ebben a filmben feltűntek
a korábbi filmjéből szereplők, de most már igazi
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Stephenie Meyer
Alkonyat (Twilight)

sztárokkal is dolgozhatott:Brad Pitt, Benicio Del
Toro, Jason Statham. A film, amely realisztikusan
mutatja be London alvilágát, disznótenyésztők, ne
hézfiúk és illegális bokszmeccsek világát, mindezt
humoros szöveggel, találó nevekkel (Penge Borisz,
Négy Ujjú Frankie,Golyófogó Tony, Kockafej) dobja
fel. A következő két filmje szakmailag a mélypontot
jelentett Ritchie számára, amelyre Madonnával való
házassága tett még rá egy lapáttal. A Hullámhegy
szakmai és anyagi sikereit tekintve joggal nevezhet
nénk ,,Hullámvölgynek” . Ezt egy hasonlóan siker
telen film, a Revolver követte.
Madonnával való szakítása egy új sikeres filmet
eredményezett: a Rock’n’rollát, amit Magyaror
szágon leváltottak a kevésbé hangzatos Spílerre.
Ebben a filmben Ritchie Visszatér a jól megszokott
környezetébe, az alvilágba. Itt tekinthetjük meg
a kész kiforrott Guy Ritchie stílust. Úgy látszik
Ritchie visszatért a gyökereihez. A Rock’n’rollát egy
trilógiának képzelte el, saját elmondása szerint kész
a második rész forgatókönyve, valamint a harmadik
rész vázlatszerűen.
A neves rendező tervei között szerepel egy londoni
legenda Sherlock Holmes megfilmesítése. Holmesról
sokan csak azt tudják, hogy igazi úriember, kiváló
koponya, pipázik és a társa Watson doktor. Azt azon
ban csak kevesen, hogy gyakran él kokainnal, va
lamint remek bokszoló. A rendező elmondása sze
rint a film sokkal akciódúsabb lesz, mint várnánk,
úgyhogy senki se számítson kandalló előtt ücsör
gésre, különösen amikor Anglia megmentése a
cél. A főszerepet a Trópusi viharból ismert Robert
Downey Jr. , míg Watson doktor szerepét Jude Law
fogja játszani.
ÚGYHOGY MOZIZÓK, BIZTONSÁGI ÖVET BE!
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Kisebb fanatikus csoport már kialakult, és egyes
(nem hivatalos) kritikusok már Harry Potter
nagyságú sikert emlegetnek a könyvvel kapcso
latban, noha a két történet teljesen más, bár
Stephenie is fantasy-t alkotott. Vámpírosat. És ro
mantikust.
Bella Swan új diákként érkezik a forks-i gim
náziumba, ahol még az első napon megismeri
a tartózkodó és titokzatos Edward Cullent. Bella
sokáig nem tudja, mit gondoljon a fiúról, aki míg
egyik nap teljesen mogorva és bosszantóan igyek
szik semmibe venni őt, a másik nap megmenti
az életét, ráadásul a szeme hetente változtatja a
színét, nem szokott enni, hullasápadt, jéghideg,
szupergyors és fél kézzel megállít egy autót. Bella
elkezd nyomozni, majd rájön: Edward és családja
– vámpír. Szinte ezzel egy időben még valamire
rájön: menthetetlenül beleszeretett abba a fiúba,
akit mágnesként vonz vérének illata...
A könyv szerencsére nem nyálas, pedig a törté
net alapján annak tűnhet, de a Danielle Steel-ha
tásokat kiöli a nyomozás, Bella gondolkodásmód
ja, a humoros-komikus jelenetek, a történet
végén lezajló akció a törvényszerűen megjelenő
ellenséges vámpírhordával szemben, és a könyv
megfoghatatlan, leírhatatlan, talán keserédesnek
nevezhető hangulata.
Éppen ezért nem csak női olvasóknak aján
lom, bár tény, hogy elsősorban nekik. Megéri
elolvasni, mivel az a hátránya is kiküszöbölhető,
hogy folyatásos, és tengerentúl szolidan ki vannak
akadva tőle: a könyv magában is megállja a he
lyét, sőt véleményem szerint így a legmegfelelőbb
a befejezése. Amit azonban nem lövök le. Tessék
elolvasni!

Hargitai Ági (Meg Smith) 8/11
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ESU, eső, Bence, no meg:
London…
- Mintha ezt a műfajt neki talál
ták volna ki… - teszi le a nagyesküt
Medvéné, Kendi Timea tanárnő –
ám szavainak rögvest támaszt is ad:
rettentően fontos az angol tudás,
ám nem mellékes a színészi játék, a
mimika, a testbeszéd és a gesztikulá
lások sora… Ezekben pedig Morvai
Bence sulink végzős, tizenkettedikese
remekül otthon van.Olyannyira, hogy
tavaly diadalamaskodott is a magyar
országi angol nyelvű szónokverseny
ben. Sorra sikerrel vette az akadá
lyokat s miután a finálé legjobbja is
ő lett, utazhatott a nemzetközi, lon
doni döntőre. Terminus gondok mi
att azonban úgy adódott, hogy tava
lyi győzelmét csupán ezévben tudta
részvételi jegyre váltani iskolatár
sunk, aki Timea tanárnő kíséretében
utazott Londonba
Azért szóljunk vagy két szót az
ESU-ról is, amely nem más mint az
English Speaking Union rövidítése. A
szervezet eltökélt szándéka, hogy vi
lágszerte közreműködik a világ legis
mertebb nyelvének terjesztésében,
térhódításában. E célt szolgálják ezek
a fiataloknak rendezett vetélkedők.
Nem kevesebben, mint 45 ezren vették
a bátorságot az induláshoz, s a lon
doni döntőben 44 országból 73 ifjú
méretette meg magát. A főszponzor
HSBC bank
székházának 43-ik
emeletén rendezett vetélkedésben
mindenkinek 5 perc állt gondola
tai kifejtésére – kell-e mondanunk,
hogy angolul… Bence az „Önmagát
pusztító társadalom” címmel tartotta
meg szónoklatát. Az értekezés nagy
sikert aratott s bár elmondója nem
jutott be a legjobb 8 közé, Bencéék jó
érzéssel és sikerélménnyel teli távoz
tak Londonból. De előtte még az esős
napok ellenére is bebarangolták a
nevezetességeket, jártak a Parlament
ben, nem kerülték el a Big bent s az
egyéb kuriózumokat. Életreszóló em
léke mindez Bencének, aki a sikeres
emeltszintű érettségi után várja „be
hívóját” az ELTE angol szakára.
London után biztossá vált: sok jó dol
got hallunk majd még felőle…

A Public Speaking Competition jóval több volt, mint egy jól
szervezett verseny. A Londonban eltöltött négy nap alatt a
legkülönbözőbb nemzetiségű fiatalokkal voltam körülvéve. Meg
annyi különböző öltözködés, kultúra, eltérő szokások és gon
dolkodás. A tökéletesen szervezett, színvonalas programok alatt
lassacskán megismertük egymást, és ráébredtünk arra, ami miatt
számomra a verseny örökké életem egyik legjobb élménye marad;
arra, hogy az emberek mindenhol ugyanolyanok.
Morvai Bence

Bence a győztessel, a mauritiusi Sebastien Ng Kuet Leong–gal.
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Comenius – finished?

Amikor megismerkedtem a Tempus
Közalapítvány pályázati felhívásával,
azonnal kedvet éreztem ahhoz, hogy
belevessem magam a munkába. Fon
tos tényező volt, hogy bizonyítsam a
diákoknak, hogy az angol nyelv nem
csupán az angol órák időtartamára
vonatkozó
kommunikációs
eszköz,
nem csak a nyelvtani szerkezetek be
biflázásáról, a tanult olvasmányok
visszamondásáról, a szódolgozatokról
és a dolgozatokról szól, hanem sokkal
inkább az órán kívüli feltétlenül szüksé
ges tényező, amely segíti az információc
serét, a kommunikációt a magyarul nem
értő emberekkel. Az alapítvány hon
lapján lévő adatbázisból kiválasztot
tam azokat a brit iskolákat, amelyek a
miénkhez hasonló kvalitásokkal bírtak,
és érdeklődést mutattak esetleges ma
gyar iskolákkal való együttműködésre.
5 iskolának írtam, melyek közül két
iskola reagált az érdeklődésemre, majd
egyikükkel adódott a lehetőség a sze
mélyes találkozásra egy előkészítő lá
togatás keretében, Syracusában, Szicí
lia szigetén. Itt találkoztam először az
együttműködést koordináló és szervező
angol kollégával Roger Seaborne-nal
és a mindig jókedvű, nagyon nyitott,
közvetlen természetű kolléganőjével,
Wendy Westwooddal. A szicíliai tanárok
nagyon vendégszeretőek voltak, és tá
mogatták iskolánk felvételét abba a már
összeszokott csapatba, ahol rajtuk kívül
egy lett és egy román iskolával közösen
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már megvalósítottak egy közös projekt
et. Új jövevénynek számított rajtunk
kívül Spanyolország Mallorca szige
tén elhelyezkedő Inca városának egyik
középiskolája, ahol szintén nem volt
múltja a Comenius Együttműködésnek.
A 6 iskola az angol Rickmansworth Isko
la vezetésével beadta pályázatát, min
denki a saját nemzeti irodájához. 2007
júniusa végén elsőként értesültünk ar
ról, hogy a mi pályázatunk elnyerte azt a
12.000 eurós támogatást, amely a projekt
megvalósítását célozta. Sajnos, az olasz,
a lett és a román iskolák pályázatát nem
támogatták, így az angolokkal és a mal
lorcaiakkal hárman kezdtünk hozzá a
programban kitűzött célok megvalósí

tásához. A két évre szóló munkát, a pro
jekttalálkozók helyszínét és időpontját
Mallorcán kezdtük el megtervezni. A
pályázati munkánk címe: „Az Egészsé
ges Életmód- Egészséges Étrend”, így az
első feladat az volt, hogy egy kérdőívet
állítsunk össze a diákok étkezési szoká
saira vonatkozóan, illetve kiderítsük,
hogy milyen előismereteik vannak tanu
lóinknak a másik két ország étkezési
kultúrájáról. Nem lepődtünk meg azon,
hogy milyen keveset tudnak a többiek a
magyar konyháról, és csupán két dolog
volt ismerős számukra, a gulyásleves és a
Gundel palacsinta. A mi iskolánk diák
jai sok angol ételt nevén tudtak nevezni,
de az ételekről keveset tudtak. A spanyol
ételek megnevezése nagy fejtörést oko
zott a magyar diákoknak, így adódott a
feladat, hogy minden iskola mutassa be
saját nemzeti ételeit az angliai projekt
találkozón. A bemutató nemcsak el
méleti síkon, prezentáció formájában,
hanem gyakorlati formában, a kony
hában is bemutatásra került. Az ottani
iskola jól felszerelt, modern konyhája
lehetőséget nyújtott arra, hogy bemutas
suk főzőtudományunkat. A paprikás
krumpli és a lapcsánka nemcsak a hét
fős magyar csapatnak volt az aznapi
ebédje, hanem az angol fogadódiákoknak
is. Persze az angolok sem maradtak adó
sak, ők a már sokszor hallott „sheperd’s
pie”-jal és desszertnek „fruit crumble”lel készültek. A főzés közben felszaba
dultak a gátlások, az együttműködés,
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A két év során a következő tanulók
fogadtak, illetve utaztak projektta
lálkozókra Angliába vagy Mallorcára:
Nácán Gitta, Morvai Bence, Somogyi
Tibor, Veress Vivien, Bódi Renáta, Bene
László, Mező István, Földi Viktória,
Tamás Zsuzsa, Palicz Henrietta, Pócsik
Gabriella, Szanyi Csilla, Székely Anikó,
Béres Liliána, Darkó Dániel, Vass Rebe
ka, Farkas Klaudia, Pásztor Krisztián. A
projektben résztvevő kollégák: Román
né Balogh Gizella igazgató-helyettes asz
szony, Kantár Attila igazgató úr, Pájerné
Tóth Ágnes, Orosz Edina, Oroszné Béres
Ilona, Sugár Károly angol nyelvtanárok,
Medvéné Kendi Timea pályázatért
felelős, projektvezető.

egymás segítése, a feladat megoldására
való törekvés közben az angol nyelv
használata természetessé vált, és öröm
volt hallani saját gyerekeinket angolul
kommunikálni. Mallorcán a kinti sütésfőzés szokásait mutattuk be egymásnak
prezentáció formájában, majd a spanyol
szokásoknak megfelelően a sziget északi
részén lévő gyönyörű Formentor melletti
tengerparton ízelítőt is kaptunk a piknik
hangulatából. Az elbűvölő környezetben
jól esett a vendéglátóink által készített
hagyományosan a piknikre készített
ételek, sütemények.
A következő találkozó színhelye újra
London volt, ahol az édességeké volt
a főszerep. Ez alkalommal sem hagy
hattuk ki a lehetősét, hogy az általunk
bemutatott desszertekből némi ízelítőt
adjunk. A mákos guba és a madártej
mutatósra és persze a mi íz világunknak
megfelelően finomra sikerült, de külföldi
partnereink kicsit gyanakodva nézték a
„fekete pöttyöket”, a mákszemeket az
ételeken. Számukra a mák meglehetősen
idegennek bizonyult, nehezen vettük rá
a diákokat, hogy megkóstolják. Mi persze
nem nagyon bántuk, hogy nem nyerte el
a tetszésüket, hiszen nekünk annál több
maradt.

fogadtatásban, a vendégszeretetükben.
Az ünnepi ételek köré építettük a prezen
tációinkat, amelyet a spanyolok tánccal,
az angolok pedig húsvéti játékokkal is
fűszereztek. Ezt követően saját weblap
tervezésébe fogtunk, megállapodtunk a
tartalmi elemekben.

Természetesen a munka mellett min
dig jutott idő kirándulásra, a helyi
nevezetességek megismerésére.
S hogy milyen élményekkel gazdagod
tak tanulóink? Következzék néhány
idézet tőlük:
“Mind a tanulók, mind pedig a diákok
nagyon kedvesek voltak.”
“Imádtam az utazást, a tengert és azt,
hogy egyszerűen csak együtt voltunk.”
“Nagyon sokat mulatoztunk.”
“Nagyon tetszettek London, Windsor,
valamint Oxford utcái, épületei.”

Az utolsó projekttalálkozót az isko
lánkban rendeztük, ahol a legfőbb fela
dat a szakácskönyvünk borítójának az
elkészítése, a megkezdett weblap tovább
gondolása, és az elvégzett munka ér
tékelése volt kérdőív formájában

“Hatalmas élmény, hogy három nemzet diákjai együtt főznek. Az angol
desszert volt a legjobb!”
Medvéné Kendi Tímea

A február nem a legvonzóbb időszak a
turisták számára, hogy Mallorcára utaz
zanak, így nem is volt egyszerű eljutni
oda. Három repülőgép tudott csak el
röpíteni minket, az egyébként télen is
melegnek tartott szigetre. Sajnos, mi a
meleg időjárásból nem sokat kaptunkszinte minden nap jégeső esett, azon
ban annál nagyobb részünk volt a meleg
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Memoir az Arany-hétről
Az idei évben is megrendezésre került
a már hagyománnyá vált Arany-hét.
Nem tudom, Ti hogy vagytok vele, de én
évről évre egyre jobban élvezem. Hogy ez
a színvonal emelkedése miatt van, vagy a
növekvő aktivitásom játszik benne sze
repet, esetleg az, hogy hét év alatt jól
összekovácsolódott az osztályom, nem tu
dom. Lehet, hogy mindhárom egyszerre.
De tény, hogy az idei Arany-napokról
(is) jó emlékeim maradtak. Ezeket sze
retném megosztani Veletek.
A programsorozatot március 02-án nyitot
ták meg. Osztályonként két diák, megfelelő
ruhában (értsd: ünneplő) virággal a kezé
ben tiszteletét tette iskolánk névadójának,
Arany Jánosnak a domborművénél. Hogy
melyik óra közben, arra már csak homá
lyosan emlékszem (talán a második óra
volt...?), mivel a gondolataimat az foglalta
le, hogy mit vegyek fel holnap, és mit vigyek
a teaházba.
Így érkezett el a kedd. A DÖK ezt a na
pot nyilvánította „beöltözős napnak”:
amelyik diák valamilyen jelmezt vett
fel, nem volt köteles felelni, vagy írni.
Újításnak számított, hogy témakörök is
meg voltak adva, és az alapján kellett
beöltözni, hogy mit kapott az osztály. Így
számoltam meg vagy fél tucat pincérnőt
(volt, aki a „szakmák” kategóriában
indult ezzel a jelmezzel, megint más a
„filmek”-ben), gésát, tündéreket, műtőst,
szakácsot, tengerészt, macskákat, hippit
és egy Bob Marley-imitátort. Külön színt
adott a keddi napnak (és most, Hölgyeim
és Uraim, csukják be szemeiket, mert
sztárolni fogom az osztályom!) a 8/11

VERSENYEREDMÉNYEK
2008/2009
Az AJG az idei tanévben is rászolgált méltó
régi nagy hírére. Megszámolni sem lehet azt a
sok versenyt, ahol diáktársaitok iskolátokat és
persze titeket is képviseltek. Hely hiányában
most csak az első helyezetteket tudjuk közölni,
illetve egy országos hetedik helyezést. De ne bús
lakodjatok, hiszen a suli honlapján valamennyi
verseny versenyzőjének eredményeit megis
merhetitek. Mind az Aranyélet szerkesztősége
mind pedig az iskola tanárainak körében ezen
diákok kiérdemelték a megbecsülést, reméljük
a ti esetetekben sem történt ez másképp.
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által rendezett teaház, csocsóval,
beöltözött felszolgálókkal, és az alsósok
körében méltán népszerű KasSzandrajósdájával. („Ó, ó, ebben a lapban ko
moly orvosi pályát látok! Hm, mondd
csak, mi szeretnél lenni, ha nagy leszel,
kislányom? – Színésznő. – De itt! Ez a
lap! Fordulatot jelez a sorsodban!”...)
Iskolánk az Arany-napok idején rendezi
meg a röplabda-kupát, melynek kereté
ben nyolc gimnázium méri össze erejét.
Így szerdán az „aranyos” lányokért
szurkolhattuk, akik harmadikok lettek,
sőt az egyik csapattag, Tar Szandra egy
különdíjat is bezsebelhetett.
Csütörtökön egy kevésbé vérre (és
kupára) menő sportesemény zajlott
le: az elméletileg tizenkét, gyakorlati
lag tizennégy órás kosármeccs, mely
nek hatására a tornateremben alig
lehetett megmozdulni a szünetekben.
Jó lenne egyszer végre huszonnégy
órásat rendezni, mint más iskolákban,
bentalvással és este/éjszaka is tartó
szurkolással vegyítve (nyilván nagy él
mény harcolni a luxuságynak számító
tornatermi szivacsokért), de amíg dél
után már kis híján kong az ürességtől
a tornaterem, és egyes csapattagok
csak akkor hajlandóak játszani, ha
azzal ellóghatnak egy órát, délután és
este azonban már nehezükre esik be
jönni, kötve hiszem, hogy ez megvaló
sul. Pedig érdekes történeteket ered
ményezhetne...
Csütörtök este az ember lánya/fia a
lelkiismeret-furdalás legkisebb jele nél
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
8/7. Terdik Boglárka, 8 osztályos helyesírási verseny, 1
hely, Dr. Dancs Albertné
8/10. Szabó Gyula, 8 osztályos Szép magyar beszéd,
Kölcsey Szavalóverseny, Diákíró verseny, 1.hely, Orsz.1.h.
Pásztor Attiláné
8/9. Hajcsák Vivien, 8 osztályos verseny versmondás, 1
hely, Pásztor Attiláné
ÉNEK-ZENE
4/11. Könnyűzene
Mázsári Zsófia, Több megmérettetésen vett részt. Legjobb
eredménye, Megy.1. Orsz.3., Rinyuné Varga Judit
ANGOL
8/12., Morvai Bence, Országos szónoki verseny 1. helyezettjeként Londonban képviseli hazánkat(OKTV-n 2 ponttal maradt le a döntőről), 1. hely, Medvéné Kendi Tímea
8/6., Gégény Flóra, Angol nyelvű szavalóverseny (magyarul is sikeres versmondó), Különdíj, Oroszné Béres
Ilona
5/11., Mező István, Centrál nyelviskola városi versenye,
1. hely, Orosz Edina
Röplabda
V-VI. kcs. lány csapat. Palkó Betti, Demeter Andrea,
Rozsnyai Adrienn, Székely Anikó, Ónodi Vivien, Tarr
Szandra, Németh Kinga, Szoták Dóra, Farkas Klaudia, Országos Diákolimpia 7. hely, Balogh István

kül dobta szép ívben iskolatáskáját a
legtávolabbi és legsötétebb sarokba, hogy
aztán ott porosodjon napokon át, ugyanis
pénteken a diákok átvették a hatalmat,
és hivatalosan sem volt tanítás! Pénteken
rendezték a DÖK-ösök a legtöbb progra
mot: reggel hatalomátvétel, bár ebben
az évben nem dúlt nagy küzdelem érte,
később különböző vetélkedők: zene,
sport, film, városismereti műveltségi,
osztály, aki tetszik nekünk, valamint
tanár-diák. Később az osztályok egymás
előtt bizonyíthatták be, hogy az egész suli
énekkarba való (tisztelet a kivételnek!),
és a „legek” is kiosztásra kerültek. Így
kapta meg Tomcsikné Császári Viktória
és Balogh István a legjobb tanárnőtanár, vagy például Barna Bence az
iskola mókamestere címet. (Az előbbiről
annyit, hogy nagy érdem, hiszen Viki
néni csak második éve oktat nálunk; az
utóbbiról pedig... Ideje volt.) A nap vé
gén (ami sokak számára egyben a nap
fénypontját is jelentette) kiosztották a
vetélkedők útján megszerzett tortákat,
amit eltűntetve kiürült az iskola.
Nagyon eseménydús, élvezetes Arany ét volt (és nem csak a torta beszél
h
belőlem). Jövőre végzős leszek, azu
tán pedig már nem járok majd ebbe a
suliba. Azt hiszem, ezek és az ehhez
hasonló élmények, vicces szituációk
fognak leginkább megmaradni, ezekre
fogok leginkább emlékezni, végül is az
ilyen esetek hagynak mély nyomokat a
diákokban. Az év végi vizsgák mellett,
természetesen.
Hargitai Ági (Meg Smith), 8/11
KÉMIA
8/8., Unoka Gábor, Városi kémiaverseny, 1. hely, Paplogó
Katalin
FÖLDRAJZ
8/9, Jármi László, 8 osztályos verseny, 1. hely, Ferenczné
R.Anita
BIOLÓGIA
8/10, Pásztor Myrtill, 8 osztályos verseny, 1. hely, Parraghné Sas Zsuzsa
8/5, Marozsán Norbert, Megyei környezetvéd. vetélkedő,
1. hely, Domokos Andrea
ATLÉTIKA
III. kcs. Fiú csapat 4 tusa, Városi 1. hely, Járdán Lászlóné,
IV.kcs. fiú csapat: Jobbágy René, Kranyik Csaba, Horváth
Noel, Domonkos Dominik, Városi 1. hely, ,
4/9.B, Szanyi Dávid, 1500 m-es futás megyei országos
döntős, 1. hely, Járdán Lászlóné
8/9, Kerekes Dóra, Diszkoszvetés országos döntős
8/8, Kranyik Csaba, 300 m síkfutás, távolugrás megyei
Országos döntős, 1. hely,
8/8, Kranyik Csaba, 5 tusa városi, 1. hely
ÚSZÁS
8/8, Bartha Kristóf, 8/7, Kozák Dávid, 8/7, Szurovcsák
Ádám, Országos Diákolimpiai döntő6x50 m gyorsváltó, 1. hely,
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Aranyos (idő)jósok!
Olybá tűnhet, hogy az Ungvár sétány
környékén terem a legjobb (meg persze
a legcsinosabb, a legszemrevalóbb s a
legügyesebb) időjárás-jós. Bizonyíték
állításunkra, hogy a Kölcsey TV-ben és a
Nyíregyházi Városi Televízióban is egy
aránt itt, az Aranyban végzett hölgyek
jósolják meg a másnapra (vagy még
hosszabb távra) várható időjárást. Az
ARANYÉLET a végére járt a dolgoknak.
Hát íme…

Szondy Zsuzsa
(Nyíregyházi Városi TV)
Az Arany után útja a nyíregyházi
főiskolára vezetett. Magyar-ének sza
kon végzett. 2005 őszén történt, hogy
Z. Pintye Zsolt szerkesztő egy hétvégi
műsorához hívta be szerepelni. Mély
nyomokat hagyhatott a szerkesztőben,
hiszen ezt követően próbafelvételre is
szólították. Szép beszéde is tetszhetett,
mert rövidesen rábízták a meteoroló
giai előrejelzést. A beérkező adatsorok
alapján maga fogalmazza meg a mon

dandót, természetesen mindent lefordít
va „nyíregyházira” azaz a helyi terül
eti viszonyokra. S bár (pletykálunk egy
kicsit) a súgógép ott van a közelben, Zsu
zsa saját szövegét betanulva mondja bele
bátran a kamerába a várhatót… Persze
közben azért figyel a térképre, no meg
a testbeszédre, hiszen az sem mellékes.
Kislánya, Boglárka születését követően
egy rövid szakaszt kihagyott, ám már
ismét a Szabadság téri stúdióban ta
láljuk, ahol tele tervekkel folytatja. A
legeslegfontosabb most azonban az egye
temi magyar szakos diploma. Megjósol
hatjuk, biztosan meg lesz. Ez olyan biz
tos, mint a, mint a… - hogy holnap is lesz
időjárás…

Kindrusz Emese
(Kölcsey TV)
Emese tanulmányait az Aranyt
követően a miskolci egyetemen folytat
ta. Szociológiát tanult, majd utóbb még
a pedagógiát is felvette. Már javában
dolgozott, amikor szeme megakadt egy

pályázati felhíváson, amelyet a Kölcsey
televízió tett közzé s melyben munka
társakat, az újságíráshoz kedvet és te
hetséget érzőket kerestek. Háromfor
dulós volt a szűrő és Emese csak azon
vette észre magát, hogy szinte minden
jelentkező elfogyott mellőle. Három
esztendeje történt mindez s azóta
szereplője a Kölcsey adásainak. Ha kell
időjárást ismertet, ha a szükség úgy
kívánja, híradózik. Nagyon büszke két
élő műsorára, a fiataloknak szánt Party
Zóná-ra és a hétvégi programismertető
színes műsorra, a VígKend-re. Van te
hát teendője bőven, ám nem panasz
kodik, sőt…Csak kevés energia és idő
marad sok minden másra. Például az
Aranyra… Idestova két esztendeje, hogy
legutóbb járt az Alma mater falai között.
S hogy elfoglaltságát további tények
kel is alátámassza, elmeséli, hogy két
zenekarban is szerepel. Az Operentzia
csapatával már az A38-as hajón is fellé
pett. A Melonge-zsal (ejtsd:melanzs) pe
dig legközelebb a rakamazi Hegyalján
lép színpadra. Helyette is jósolhatunk:
bizonyára sikerrel!

Beszámoló a DÖK tevékenységéről 2008/2009
A diákéletet az idei tanévben is számos
rendezvénnyel és tevékenységgel színe
sítette az iskola diákönkormányzata.
A tanévet szeptember 12-13-án Vásáros
naményban megrendezett kirándulással
kezdtük, melynek célja az éves prog
ramok tervezése, ütemezése, a felelősök
kijelölése volt. Emellett sikerült össze
kovácsolni a csapatot, a kezdő osztá
lyok DÖK képviselőinek is lehetőségük
nyílt az ismerkedésre, a munkába való
bekapcsolódásra. A munka mellett teret
engedtünk a kulturális kikapcsolódás
nak is a Bereg Múzeum megtekintésével.
A nap végén pedig a Szilva Fürdőben
pihentünk. A kirándulás költségeit a
Nyíregyházi Önkormányzat pályázatán
nyert összegből fedeztük.
Szeptembertől minden hónapban kel
lemesebbé teszi a hónap utolsó péntekjeit
a DÖK szervezésében működő teaház.
A rendezvényt minden hónapban más
osztály bonyolítja az aula egyedi díszíté

sével és finom házi süteményekkel, meleg
teával lepik meg a diákokat
Októberben került megrendezésre
a hagyományokhoz híven a veréb- és
pintyavató. Az idén a négy évfolyamos
kezdő osztályokon kívül a nyolcosztályos
kilencedikeseket is avattuk eskütétel
lel és vicces feladatokkal az iskolában,
valamint a belvárosban két pedagógus
kíséretében.
Októberben és novemberben több heti
munkával a gyerekek felújították a 3.
emeleti DÖK irodát: megtörtént a festés
és a szőnyegpadló kitisztítása. Minden
munkát a diákok végeztek, a festék és az
eszközök beszerzését a DÖK biztosította.
December elején Mikulás napot ren
deztünk: a Mikulás délelőtt látogatta
meg az osztályokat és a kollégákat.
Idén először rendeztük meg a Mikulás
szépségversenyt, 12 jelölt közül választ
hattuk ki a legszebbet. Az érdeklődő

gyerekek műveltségi totót is kitölthettek
a nemzetközi Mikulás napi szokásokkal
kapcsolatban.
Karácsony előtt a DÖK képviselők
szervezésében jótékonysági gyűjtést
szerveztünk a Vöröskereszt számára.
Rengeteg adomány érkezett: ruhák,
könyvek, játékok.
A második félév nagyszabású rendez
vénye az Arany hét jelmezes nappal,
fordított órákkal, 12 órás kosármeccsel,
diákigazgató választással, vetélkedőkkel,
sport programokkal.
Áprilisra sportnapot tervezünk focibaj
noksággal a Stadion műfüves pályáján.
Célunk, hogy a jövőben is programok
sokaságát tudjuk kínálni Nektek,
diákoknak, hiszen fő célunk, hogy a
sok tanulás mellett jusson idő egy kis
kikapcsolódásra is, és a lehető legjobban
érezzétek magatokat.
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Szakkörre fel!

Már biztosan sokan tudjátok, hogy az idei
tanévben életbe lépett, Marika néni veze
tése által a természet-esztétika nevezetű
szakkör. A célja, hogy megszeressük a ter
mészetet és, hogy megtanuljuk tisztelni és
gondozni azt. Megtudjuk, hogyan tehetjük
otthonossá környezetünket, kellemes lég
kört kialakítva saját egyéniségünknek
megfelelően. A szakkör segít útjára en
gedni fantáziánkat és felszabadítja mélyen
rejtőző kreativitásunkat. Heti egy-két alka
lommal a második emeleten lévő kis angol
teremben esélyünk van kilépni gondter
helt mindennapjainkból, hogy megnyíl
hasson előttünk egy új ajtó, a tehetség be
járata. Rengeteg dologgal ismerkedhetünk
meg, egy borsószem elvetésétől, egészen
egy fényes esküvő megrendezéséig. Kis
kuckónkban mindig egy aktuális témában
díszítünk, alkotunk. Foglalkozunk lakbe
rendezéssel, kertépítéssel, művészetekkel,
személyiségekkel és egészséggel egyaránt.
Sok-sok gyakorlati része van a diák
körnek, főleg iskolai rendezvények al
kalmával, de bokros teendőink között
akad egy-egy alkalom amikor elméleti
órát tartva, megosztjuk egymással saját
tapasztalatainkat, Marika néni pedig be
vezet minket a természet –esztétika szak
mai részébe. Ez gyakran vetítéssel, képek,
újságok, könyvek segítségével történik.
Kedvenc tanárnőnk ügyel arra, hogy soha
ne unatkozzunk, kezünk alatt új alkotások
szülessenek. A szakkör segít abban, hogy
megtaláljuk önmagunkat és helyünket
ebben a nagy világban. Lehetőséget ad
különböző pályák, foglalkozások megis
meréséhez, s ezeket megalapozva készít fel
a dolgos felnőtt korra.

A szakkör ősszel, préselt levelekből, szárí
tott virágokból, termésekből fali díszeket,
kopogtatókat készített.

November, a szalagavató hava, fagyos időt
hozott magával, a diákok, a szakkör tagjai
és a 8/11-es lányok azonban gondoskodtak
a bálterem, az aula tavaszi hangulatáról.
Színes virágok mindenhol, narancsszínű
lámpák a falon, csillagokként elterülő
fénypontok a fejünk felett, zöld borostyán
keretezve a táncteret, vidám lampionok
lengve díszítették a termet.
S karácsonyra várva neki is láttunk az
Adventi koszorúk készítéséhez, karácsony
fadíszekhez, kis meglepetésekhez. Gyer
tyák, szalagok, angyalkák és apró rén
szarvasok gondoskodtak a jó hangulatról
azon a kellemes délutánon, ahol együtt
készíthettük tanárainkkal a karácsonyi
lakásdíszeket.
Az újév köszöntése után máris a far
sangra készülődtünk. Élénk színű tollak,
kerültek elő, egy halom festékkel, hogy
maszkok, képek készüljenek, amivel egy
kis farsangi hangulatot teremthetünk.
Közben a szerelmesek legkedvesebb ünne
pére piros szívecskék, aranyos pillangók,
édi-bédi katicabogaras vörös rózsás,
kis virágos csilivilik kerültek a szakköri
falainkra.
A természet ébredésére várva, a tavasz
színeit előcsalogatva képeket festettünk,
ezúttal derűs színpompával.
Húsvét előtt magunk tervezte, alkalmi és
hétköznapi asztalterítéseket készítettünk.
Közben olyan apró dolgokra jöttünk rá,
hogy egy pohár nem mindig elég, négy
viszont nem biztos, hogy sok, Minden kis
kanálnak megvan a maga helye az aszta
lon és nem minden ehető, ami a tányéron
van. Tojást festettünk, és dekoráltunk kis
csibés, nyuszis aranyvesszős díszletet.
Az új témánk még a nyár, a forróság, a
ballagás és hamarosan a vakáció!
Vendégségben….., vendéglátóként.
Év elején vendégül látott min
ket tanárnőnk, saját birodalmában.
Megmutatta Nekünk virágos kertjét,
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melegházát. Beszélgethettünk Vele
sokszínű kertrészleteinek stílusáról,
örökzöldekről, virágos növényeiről.
Csillogó szemekkel csodálhattuk meg,
hány féle árnyalata létezik a zöld szín
nek a természetben, s mindez milyen
harmonikus kapcsolatot képez a kert,
a terasz és a lakás között.
Vendégség után vendéglátók lehettünk
többször is az éven.
Első meghívottunk Lobosóczki József
festőművész. Szívesen hallgattuk előadását
életéről, munkáiról, hitvallásáról.
Tavasszal Bálint Adrienn virágkötő
látogatott el hozzánk, hogy megtanítsa
nekünk, hogyan kell egy művészi csok
rot elkészíteni. Kicsik és nagyok lelkes fi
gyelemmel követték a virágkötő minden
mozdulatát.
Az év utolsó vendége Baloghné Zsuzsa
néni leánya, Balogh Vanda textil tervező
iparművész volt. Úgy gondoljuk, kiállítása
nem mindennapi lehetőség volt, hiszen
munkája igen izgalmas, művészi alkotásai
káprázatosak, nagyon szépek.
Az év során a szakköri óráink során
alkothattunk
kedvünkre
hetente,
díszíthettünk, új ismeretekkel gazdagod
hattunk. Garantáltan kamatoztathatjuk
megszerzett tudásunkat életünkben, ott
honunkban.
Érdeklődő, esetleg unatkozó diákok
beleshetnek egy-egy óránkra, hátha
megtetszik!
Ezért szakkörre fel!
Lobosóczki Dalma

