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Mindenkinek van egy álma, de az emberek 

többségének sosem, vagy csak felnőtt korában 

valósul meg. Iskolánk legújabb büszkeségének, 

aki az angol kultúra nagy csodálója, s imádója is 

egyben, úgy néz ki, már 17 évesen teljesül. Nagy 

büszkeség ez intézményünk életében, miszerint 

két egymást követő évben mi adtuk az országos 

győztest (Morvai Bence tavaly képviselt minket), 

és ezáltal lehetőséget arra, hogy iskolánk hírnevét 

a világ egyik fővárosában tovább öregbítsék. Is

merjük meg hát jobban őt, s hallgassuk meg az 

élménybeszámolóját a ’’Public Speaking Compe

tition ’’-ről.

...folytatás a 6. oldalon

„I have a dream...”Arany-hét
Idén is megrendezésre került a diákok 

kedvenc hete, az ‘Arany-hét’. Én ezt a 
hetet szeretem legjobban egész év alatt, de 
szerintem még sokan így vagytok vele. Eze-
ken a napokon mindenki fellélegezhet a 
megszokott szürke hétköznapokból, és egy 
kicsit aktivizálhatja magát (ha órán nem 
tenné) sport vagy akár a többi vetélkedőn. 
Ezt az eseményt a tanárok is szeretik, mert 
ilyenkor játékosabbra lehet fogni a tanu-
lást, így mi is szívesebben töltjük el azt a 
45 percet.

...folytatás az 5. oldalon

Végzős tervek
Idén is megkérdeztünk pár végzős 
tanulót, hogyan képzelik el a gimná-
zium utáni életüket. Szemezgessetek 
gondolataikból.

...folytatás a 6. oldalon
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Életünk a víz
A természettudományok hete alkal-

mából háromfordulós környezetvédelmi 
versenyt szerveztünk az 5-12. évfolyamos 
tanulók számára. Az első erőpróba az 
írásbeli teszt megírása volt. Megtelt a 
kémia előadó. Az általános iskola 5-8. és 
a gimnáziumi tagozat 9-11. évfolyamáról 
érkeztek a nevezések.

A legeredményesebbek rá egy hétre 
üzemlátogatáson sajátították el az elek-
tromos pH, illetve a vezetőképesség mérő 
műszer használatát. A gyakorlati forduló 
IONVADÁSZAT-án nagy pontossággal 
bukkantak rá a víz kémiai szennyezé-
séért felelős részecskékre a környezetvé-
delmi TESZT csíkokkal. Mennyiségi 
analízist is végeztek precíz elektromos 
mérőműszerekkel a K-KETTŐ és az 
IVÓVÍZ-6 laboratóriumainak jóvoltából.

Az utolsó állomás Tuzsér-Tiszamogyo-
róska közötti kerékpártúra volt, melynek 

végállomása a Tisza ciánszennye zésének 
10. évfordulója alkalmából megrendezett 
Környezetvédelmi Kong resszus volt, ahol 
ebéddel, és gazdag prog rammal várták a 
résztvevőket.
Paplogó Katalin

Szeretek 
olvasni..

Régebben úgy gondoltam, hogy ciki beismerni, 

ha valaki szeret olvasni, de ha valaki az olvasásban 

leli örömét, akkor miért ne tehetné? Most nem 

arra kell gondolni, hogy éjjel nappal a kötelezőket 

kellene bújni, persze azok is nagyon érdekesek, 

de rajtuk kívül számos fantasztikus könyv van 

még, amit érdemes lenne elolvasni. Az én korosz

tályom inkább a fiatalokról szóló regényeket, vagy 

a vámpíros köteteket olvassa. Én most a Bad Girl 

sorozatot emelném ki, amit Cecily von Ziegesar 

írt. Cecily 1970-ben született Connecticutban, de 

Manhattenban nőtt fel, elit magániskola diák

jaként maga is nagyszájú bajkeverő hírében állt, 

akárcsak Blair vagy a többi szereplője a Bad Girl 

sorozatnak. Miután elvégezte az egyetemet, Buda

pesten egy rádióállomásnál dolgozott, majd az Ari-

zonai Egyetemen kreatív írást tanult. Később egy 

New York-i könyvkiadónál kapott állást, ahol kita

lálta a Gossip Girl (Bad Girl) könyvsorozatot. Cec

ily von Ziegesar New York szerelmese. A 13 kötetes 

sorozatból Magyarországon még nem jelent meg 

mind, de Amerikában a The New York Times ál

landó ifjúsági listavezetője. A világszerte 4 millió 

példányban elkelt regények nyomán rajongói 

klubok és nagysikerű tévésorozatok szület tek. A 

Bad Girl gazdag amerikai fiatalokról szól, akiknek 

csak a bulizásról szól az életük. Mit csi nál az em

ber tizenévesen, ha gazdag, szép, okos, mindezt 

tudja is magáról, és csupán 

egy szabályt ismer, azt, hogy 

nincs szabály. Változatos, ka

landdal teli életükbe csak 

maga „badgirl” szól bele, aki 

a közös chaten flörtöl, ka

var. Blogján pedig kibeszéli 

barátnőit és beszól riváli

sainak, hajt az aktuálisan jó pasikra, és hűvös 

távolságtartással kezeli az örökös lúzereket, és 

persze „badgirl” kilétét titokzatos homály fedi. Ki 

ne lenne ezek után kíváncsi a részletekre?!?

Magyarországon a sorozatból még csak hét rész jelent 

meg, de hamarosan a nyolcadik részt is kiadják. 

(a képen a 8. rész borítója) 

Vass Fruzsina

Utánpótlás
Ezzel a számmal új rovatot szándékozunk 
indítani. Olyan negyedikes gyerekeket 
mutatunk be nektek, akik tanulmányi ered
ményeik révén a következő tanévben már 
a gimnáziumba fognak járni. Első alkalom
mal Kajati Marcellt ismerhetitek meg.

ÉlmÉnybeszámoló versenyeimről
Kajati Marcell, 4. osztályos 

tanuló vagyok. Versenyekre 
már 1. osztályos korom óta 
járok. Ezekhez hozzászokva, 
ma már nem vagyok izgulós. 
Ebben az évben vettem részt 
talán a legtöbb megmérette
tésen. Ezekből a legemlékeze
tesebbek egyike a Zrínyi Ilona matematika verseny 
megyei fordulója volt. Februárban Vásárosnamény
ban írtuk meg a feladatsort. A megyei fordulót 

összesen 9415 negyedikes diák írta meg. Hazaérve 
anyukámmal izgatottan néztük meg, hogy mi volt a 
helyes válasz. Örömöm határtalan volt, mert telje
sen hibátlanul sikerült megoldanom a feladatokat, 
ami azt jelentette, hogy megyei első helyezést ér
tem el. Ez belépőt jelentett az országos döntőre, 
amit április 0103. között Székesfehérváron rendez
tek meg. Itt sok érdekes program várt minket. Részt 
vettünk a Csodák Palotájának előadásán, Lego 
robotok programozását mutatták be nekünk, ellá
togattunk a Bory várba, mely Székesfehérvár egyik 
nevezetessége. Az eredményhirdetésen kiderült, 
hogy 26. helyezést értem el, közel 100, a döntőbe 
bejutott negyedikes gyerek közül. Kicsit el voltam 
kenődve, de körülöttem mindenki azt mondta, hogy 
ez nagyon szép eredmény, így lassan én is így é rez
tem. A matematikán kívül másik kedvenc tantárgy
am az irodalom. Próbálkoztam versírással is, de 
szívesebben írok történeteket. Most egy háborús 
regény írásába fogtam. Már elsős korom óta részt 
veszek a Gárdonyi hangosolvasási versenyen, 

így ez szinte hagyománnyá vált. Idén, akárcsak má
sodikos koromban, ismét első helyezést értem el. Két 
osztálytársammal (Ilku Réka, Oláh Bence) megnyer
tük a Cinegekirály környezetismereti verseny megyei 
fordulóját, ezzel elhoztuk a vándorkupát. A fentiek is 
mutatják, hogy sok minden érdekel. Kiskoromtól része 
volt az életemnek a matematika, mert édesanyám 
matematikatanár, és mindig érdeklődve néztem, 
ahogy foglalkozott a tantárggyal. A környezetismeret 
szeretetét édesapámnak köszönhetem, aki szintén 
pedagógus. Kiskoromtól könyvek vesznek körül, szí
vesen olvasok szabadidőmben. Sokat köszönhetek 
még a tanító néniknek: Ildikó néninek (Berki Ildikó), 
Éva néninek (Hadobás Andrásné), és Margó néninek 
(Vattamány Gusztávné), akik észrevették bennem 
azt, hogy elindíthatnak a különböző versenyeken. 
A versenyekre sokat kell készülni, de mindig marad 
időm játszani. 4 éve zongorázni tanulok. Ez is kedvenc 
időtöltéseim egyike, mint a görkorcsolyázás, biciklizés 
és számítógépezés is.

Kajati Marcell

Nem mind arany...

Életünk a víz
Fecsegő, csobogó, locsogó, kotyogó, 
Szomjadat eloltó bőséges kincs. 
Életed megmentő földedet öntöző 
Hajózásban segítő csodafolyadék. 
Becsüld meg ezt, mert bármikor 
megmenthet, 
És el is törölhet, ha úgy hozza a 
Végzet.

Ötvös Gergely 8/6
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A nagysikerű tanár 
retró visszatér!

Mivel az előző számban nagy örömmel 

fogadtátok iskolánk tanárainak kiskori fo

tóit, úgy gondoltuk, ismét gondolkodásra 

bírunk titeket. Vajon melyik képen melyik 

tanár lehet? Ha kitaláltad, ki kicsoda, akkor 

írd fel egy lapra a számokat, mellé neve i ket, 

és a saját neved osztályoddal együtt. A má

sodik emeleti tanári mellett a kis dobozba 

dobd bele. Az előző verseny osztályszinten 

volt, amit a 4/10c nyert, de ez most egyéni. 

A nyertest a DÖK ajándékkal jutalmazza. 

Sok sikert a találgatásokhoz.

Vass Fruzsina

1 2

6 7 8

3 4 5



Arany Élet Arany János Gimnázium és Általános Iskola

4

Arany J. Gimnázium 2009. évi fejlesztési, 
felújítási, karbantartási munkálatai
Bizonyára feltűnt mindannyió-

toknak, hogy iskolánkban régen 

várt felújítások történtek. Pár 

közülük igen nagyot szólt, például 

a hang –és biztonságtechnikai 

fejlesztések, padok, pihenőhelyek, 

játszótér kialakítása, de volt olyan 

is, ami noha nem látványos szá-

motokra, annak hasznát minden

ki tapasztalhatja, ha rákattint 

az iskola honlapjára, vagy wi-fis 

készüléket hoz magával az isko-

lába. Íme a fontosabb tudnivalók:

Beruházások
• Iskola játszótér kialakítása
• Udvari ülőkék cseréje, távolugró 

gödör homokcsere, szegélykövek 
cseréje

• Könyvtár könyvállományának 
bővítése

• Iskolai hangtechnika korszerűsítése
• Iskola szennyvíz, csapadékvíz rend-

szer tisztítása, hét akna átépítése

Tantermek, folyosók, 
öltözők éves karbantartása

• Tetőszigetelés javítása
• 32 tanterem, tanári szoba festése
• 10 tanteremben linóleum csere, 

teljes festés
• 92 db pad, 180 szék beszerzése
• Mosdók, öltözők festése, WC ülőkék, 

mosdókagylók cseréje
• Orvosi szoba festése, linóleum 

cseréje
• Kistornaterem csapadékvíz elvezeté-

sének javítása
• Szolgálati lakás felújítása
• Uszoda karbantartása

Intézmény informatikai 
hálózatának bővítése

• Hálózat kiépítése 132 végpont ki-
alakítása

• Szerverszoba kialakítása
• Könyvtári számítógépek cseréje
• Gazdasági részleg informatikai 

hálózatának korszerűsítése
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...folytatás az 1. oldalról
Az ‘Arany-hét’ március 1-jén, hétfőn vette 

kezdetét a 2. órában, amikor minden osz-
tályból 2-2 diák virágot vitt Arany János 
domborművéhez. Miután a megemlékezés 
lezajlott, visszavonultak osztálytermeikbe 
órára, de a napnak még ekkor nem volt vége. 
Aki egy kis mozgásra vágyott, az a kistorna-
teremben aerobikozhatott Bagaméri Babett 
vezetésével. Nem ez a nap volt a legesemény-
dúsabb, de sajnos hamar véget ért.

A 2. nap szokatlanul kezdődött, mivel, 
aki belépett az iskolánkba, jóformán csak 
beöltözött gyerekeket látott. A 8/5-ik osz-
tálytól felfelé minden osztály húzott egy 
témakört előző héten, hogy ezen a napon 
mibe kell felöltözni. Aki beöltözött, nem 
feleltethetik, csak akkor, ha a feleltető 
tanár is valamilyen jelmezbe öltözött, aki 
meg nem öltözött be, őt minden további 
nél kül meg lehetett feleltetni. Idén is 3 
napra teaházat jelöltek ki. Az első teaházat 
a 8/12 csinálta vidám, színes hangulat-
ban. Erre a napra tették a karaoke-t is, 
aki az első fordulóban kiesett, nem jutott 
tovább a pénteki döntőre. Még a szavazás 
is ezen a napon volt, hogy ki kit talál a 
legdivatosabb nak, legjobb tanárnak, stb. A 
nyertesek névsorát pénteken hirdettük ki.

Szerdán iskolánk büszkeségeinek, azaz 
a röplabda csapatunknak szurkolhat-
tunk. Már reggel 8 órától megkezdték a 
bemelegítést és a meccseket. Iskolánk csa-
patai (a kicsik és a nagyok) ellen a Krúdy 
Gyula Gimnázium és a Sipkay Barna 
Szakközépiskola mérkőzött meg. Miu-
tán egy-egy meccs véget ért, volt egy kis 
pihenőjük a lányoknak, hogy felkészül-
jenek a következő játékra. A suli két csa-
pata is megmérkőzött egymással, de végül 
az Arany kupa első és második helyét is a 
mi iskolánk szerezte meg. Az első helyezett 
Arany János Gimn. és Ált. Isk. (nagyok), 
második helyezett Arany János Gimn. és 
Ált. Isk. (kicsik). A legjobb játékosokat 

is jutalmazták mindegyik csapatban. A 
nagyoknál Szoták Dórát, a kicsiknél Nagy 
Kornélia Kittit. Úgy gondolom, mindenki 
helyében utólag is gratulálhatok mindkét 
csapatnak. Erre a napra esett a fordí-
tott nap is, mikor a gimis osztályokban a 
tanároknak kellett az iskolapadba ülnie, 
a diáknak a tanári asztalhoz, feltéve ha 
készült arra az órára.

Március 4-én, a kosárlabdáé volt a 
főszerep. Reggel még csak a készülődések 
voltak (ez alatt a zenét értem, meg a DÖK-
ösök szendvicskészítését). Elkezdődtek a 
meccsek, amiket a 8/5-ik osztály és 8/6-ik 
osztály kezdett meg. Minden játék után 
volt egy 10 perces pihenő, hogy a csapa-
tok fel tudjanak készülni a mérkőzésre. A 
meccs az éjszakába nyúlt, de a végére már 
nem sokan maradtak, így egy-két csapatot 
másik osztály ból kellett pótolni. Amelyik 
fiú meg unta a várakozást, a nézelődést, 
pókerezhetett, csak Buzás Bencének kel-
lett szólnia. Ez a nap direkt a sportnak 
lett kitalálva, így igazgató úr engedélyével, 
15 perc cel lettek rövidebbek az órák, hogy 
amikor vége az utolsó órának, lehessen néz-
ni a mérkőzéseket. A reggel 10 órától tartó 
játéknak este 10 órakor vége lett.

Pénteken a megszokott hatalomátvé-
tel most elmaradt. Igazán nem is tudom 
miért, de furcsálltam, hogy most nem volt, 
de helyette volt a karaokedöntő. A beju-
tott osztályok közül idén a ballagó 8/12-ik 
osztály lett az első. Ezt követően a tanár-
diák vetélkedő következett, amit hát ki 
más, mint a diákok nyertek, de jószívűen 
a tanároknak felajánlották tortájukat. A 
tanár-diák vetélkedő után következtek a 
vetélkedők (sport, film, zene, műveltségi), 
ahova osztályonként 4-4 diákot vártunk. 
A nap végén következett az eredményhir-
detés, majdnem minden osztályt megjutal-
maztak egy tortával, volt olyan osztály, aki 
többet is nyert volna, de abban a verseny-
ben a második helyezett kapta meg. Sajnos 
az ‘Arany-hét’ végére értem, de jövőre 
megpróbálunk több programmal és több 
meglepetéssel készülni.
Vass Fruzsina

Arany-hét

Arany-hét 
egy kisgimis 
szemében

Fantasztikus hét volt! Hihetetlenül 

jóérzés volt a nagyobb gimnazistákkal 

együtt minden jóban benne lenni, ez alatt 

értem az aerobikot, a beöltözős napot, a 

fordított órákat és a kosarat is.

Kezdem a beöltözős nappal. Most mi 

is húzhattunk témát, és mi is beöltöz

tünk. Vicces volt! Jól éreztük magunkat a 

jelmezeinkben, és furi volt úgy besétálni a 

suliba, hogy mindenkit jelmezben láttunk.

Azután jött a fordított nap. Ez is jól si-

keredett. Mindenki komolyan vette a na

pot, de mégis remek volt.

Csütörtök a kosárlabdanapja volt, és mi, 

kicsik, itt megmutathattuk, mit tudunk a 

pályán. A meccseket mi kezdtük. Nagyon 

izgultunk eleinte, de aztán belejöttünk és 

ez a nap is nagy sikerrel záródott!

Pénteken énekeltünk, ugyanis karaoke 

volt. Nagyon jól szerepeltek a bejutott csa

patok. Résztvenni és másokat hallgatni 

is szuper volt. A tanár-diák vetélkedőt is 

végig néztük, nagyokat nevettünk, izgul

tunk és szurkoltunk. Annak is örültünk, 

hogy a “legekénél” külön voltak a kicsik 

és a nagyok. Ezek után megkezdődtek a 

vetélkedők. Sajnos a vetélkedőkhöz még 

kicsik vagyunk, de nagyszerűen kitalál

ták, hogy ez a nap se legyen nekünk unal

mas! Hisz a tornateremben kedvünkre 

választhattunk különböző sportjátékok 

közül és játszhattunk. Pl.: tollaslabdát, 

ping-pong-ot stb.

Nagyon örülünk (szerintem nyugodtan 

beszélhetek többes számban), hogy mi 

is részt vehettünk aktívan az Arany-hét 

programjaiban, felejthetetlen élmény volt, 

hisz remekül éreztük magunkat!

Bírta Alíz

Psychic Scream
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...folytatás az 1. oldalról
Szia! Úgy gondolom, hogy az iskolában 

nem ismer mindenki, tehát mondj magadról 

néhány szót.

Hello! A Nevem Gelsi Eszter, s az Arany János Gimná

zium és Általános Iskola padjait koptatom immáron 

tíz esztendeje. Kedvenc tantárgyam, az angol.

Hogyan szeretted meg ezt a tantárgyat?

11 éves koromban kezdtem el focit nézni, s ek

kor szerettem meg London leghíresebb és legered

ményesebb csapatát, a Chelsea FC-t. Előtte is, de 

ezután még jobban kezdett magával ragadni az 

angol stílus, a kultúra, így egyre többet tanultam, 

odafigyeltem az órákon és fejlesztettem magam.

Hogyan jutottál el erre a versenyre?

Hosszas hezitálás után, tanárnőm biztatására 

indultam el a területi döntőn, ahol a fő nagy té

makörnek a jövőt kaptuk meg. A Krúdy Gyula 

Gimnáziumban március végén, a verseny kezdete 

előtt 20 perccel egy altémát húztunk, s a sors a fu

ture vehicles (jövő járművei)-t sodorta a kezembe. 

Nagyon nagy meglepetésünkre a 2 perces beszé

demmel a harmadik helyen végeztem, így beju

tottam az országos döntőbe.

Mennyit készültetek az országos döntőre?

Minden adandó lehetőséget kihasználtunk a 

felkészülésre, s ezúton is szeretném megköszönni 

a felkészítést, szeretett tanárnőmnek, Oroszné 

Béres Ilonának.

Hogy érezted magad a verseny napján? 

Valljuk be, nagyon kevés embernek sikerül a 

kedvenc tantárgyában az országos döntőben 

megmérettetni a képességeit.

Oroszné tanárnő kíséretében, vonattal érkez

tünk meg Budapestre. Az út közben egy falat sem 

ment le a torkomon, csak a versenyre tudtam 

koncentrálni.

Milyen volt a verseny helyszíne? Úgy tudom 

nagy álmaid közé tartozott a brit nagykövettel 

való találkozás, és a Nagykövetség meglátoga-

tása is.

Eljutni a Brit Nagykövetségre már magában is 

hatalmas élmény és megtiszteltetés volt számom

ra, hisz egy falatnyi Angliaként bújik el Budapest 

szívében. Az épület pompája, az emberek kedves

sége és a légkör teljesen magával ragadott.

Milyen volt a fogadtatás? Szimpatikus volt a zsűri?

Az emberek hihetetlenül kedvesek és figyelmesek 

voltak a résztvevőkkel és kísérőikkel egyaránt. 

A zsűri két amerikai, egy angol és egy skót fér

fiból állt, akikhez egy magyar nő csatlakozott.

Na és a várva várt verseny... Mesélj, milyen volt?

Az országos döntőbe 12-en jutottunk be. Bemelegítő 

kérdésként a „Mit tennél, ha te lennél az új miniszterel

nök” kérdést kaptuk, amire mindenki sorban válaszolt. 

Az én válaszom „Új munkahelyeket teremtenék, az 

adófizetőimnek sok pénzt adnék, hisz ők is sok pénzt 

adnak nekem. Tehát elkényeztetném őket” látszólag 

tetszett a zsűrinek, de ettől nem nyugodtam meg, hisz 

a verseny még csak ekkor kezdődött. A brit nagykövet 

beszédet mondott, majd a versenyzők közül hete

diknek én következtem. Mikor kiléptem a közönség 

és a zsűri elé, teljesen felszabadulttá váltam, élveztem 

a beszédem mind az öt percét. Az adott pillanatban 

legszívesebben megállítottam volna az idő kerekét, s 

ha rajtam múlna, még mindig a Brit Nagykövetségen 

mondanám a beszédemet. 

Milyen volt az eredményhirdetés?

Az eredményhirdetéstől már nem vártam 

sokat, így igazán meglepett, amikor a következő 

szavakat meghallottam: „and the first-first place 

goes to Eszter”. Akkor, s még most is egy álom

ban érzem magam, alig tudom elhinni, hogy ez 

pont velem történik meg. Ilike nénivel, és a má

sodik helyen végzett fiúval nyakunkba vesszük 

London városát, s bár ott is munka vár ránk, hisz 

több ország képviselői előtt kell a beszédemet 

előadnom, biztosan nagyon jó szórakozás lesz. 

Eszter, köszönöm szépen az interjút.

Én köszönöm – felelte mosolyogva, bár egy 

utóiratot még a papíromra jegyzett.

P.S. Bár londoni szereplése nem került be a „Final 

Six-be”, helytállása azonban mégis példaértékű. 

Gratulálunk neki ezúton is.

Varga Dóra

„I have a dream...”

Végzős tervek
...folytatás az 1. oldalról

Vass Rebeka

Rebeka a Diákönkormányzat Elnökeként 

jelentősen kivette a részét az iskolai diák-

prog ramok megszervezésében. Nem is kérdés 

számára, hogy hasonló szakmát válasszon. 

Filmrendező szeretne lenni, amit Budapesten 

a Színház és Filművészeti Egyetemen rendezői 

szakon végezne el, de emellett még sok más 

helyre is jelentkezett. Ám ha nem sikerül terve, 

akkor egy régi álmát valósítja meg. New York-

ba költözne, és ott rendezvényszervezőként 

dolgozna tanulás mellett. Novemberben si

ke rült neki az emelt szintű érettségi, és egy 

középszintű nyelvvizsgával rendelkezik, de 

most még a többi érettségijére koncentrál.

Bokor Róbert
Robit továbbtanulás szempontjából a műszaki 

irány érdekli. Erre legalkalmasabb helynek a Debre

ceni Egyetemet találta, ahol épületgépésznek vagy 

járműtechnikusnak tanulna. Testvére is Debrecen

ben tanul, így szerencsés helyzetben van, mert sokat 

hallott az egyetemről és az ottani életről. Nehéz lesz 

elszakadnia az iskolától, úgy, mint a többi diáknak, 

de neki a barátnője is iskolánkba jár. Reméljük, ezt 

a szerelmet nem fogja akadályozni a távolság Deb

recen és Nyíregyháza között.

Darkó Dániel
Dani az iskolában visszahúzódó diáknak 

látszik, de célja, hogy nagykövet lehessen a világ 

bármely pontján. A Budapesti Corvinus Egyetem 

Társadalomtudományi Kar Nemzetközi tanul

mányok szakán szeretne tanulni. Amennyiben 

vágya nem valósul meg, Szegeden Kereskede-

lem- Marketing szakra vagy Debrecenbe Köz

gazdász szakra készül. Ezekre az egyetemekre 

való bejutáshoz rengeteg pontra és tanulásra van 

szükség. Dani emeltszintű történelem fakt on vesz 

részt, tavaly szerezte meg a középfokú angol nyelv

vizsgáját, és kitűnő osztályzattal zárta az évet.

Szanyi Péter
Peti szabadidejében a sporttal foglalkozik, az 

iskola kézilabda csapatában játszik már évek 

óta. Továbbtanulási tervei nem a sporttal kapcs-

olatosak, ugyanis Budapesten szeretne tanulni 

katonai technikusként vagy had és biz tonság 

technikusként. Kedvenc városa Magyarország 

fővárosa, Budapest, ezért sze ren csés egybee

sés, hogy a választott iskola is itt található. Sok 

ismerőse lakik ott, köztük testvére is, így nem 

lesz nehéz beilleszkedni a nagyvárosi életbe.

Vass Fruzsina

Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola Lapja

A szerkesztőség tagja:
Hargitai Ágnes, Magyar Fruzsina,

Varga Dóra, Balogh Szonja, Birta Alíz

A kiadást gondozza:
Sugár Károly

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
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Tavasszal számos versenyen vett részt a gyermek 

kategóriájú Arany röplabda csapata. Március ele

jén a megyei röplabda versenyen mérettük meg 

magunkat, amely több fordulóból állt és végül a 

bronzérmet sikerült megszerezni. Ezt követte a 

Nagy Erdő Kupa, melyet évek óta Debrecenben 

rendeznek, ahol szintén eredményesen szere

peltünk. A csapat legkedvesebb emlékei viszont 

az ezeket követő, “Szegedi Kupá-hoz” köthető. 

Ez a sportrendezvény mindig két napon át zajlik, 

mivel rengeteg csapat vesz részt rajta, lány és fiú 

kategóriában is. A Szeged kupán természetesen 

nemcsak mi, hanem a Bem József és a Móricz 

Zsigmond Általános Iskola is képviselte Nyír

egyházát. A meccsek nagyon kemények voltak, 

hiszen az ország legjobb csapatai vettek részt rajta. 

Ám a sok munka és fáradozás mégis csak megérte, 

hiszen a VIII.helyezést értük el, ami felsőháznak 

felel meg. Az év utolsó teremröplabda versenyére 

Lengyelországban került sor. Ez a kupa, akárcs-

ak a szegedi, két napos volt. Bár itt is keményen 

küzdöttünk a minél jobb helyezésért, mégsem si

ke rült az első nyolc csapatba bekerülni. Vigasztalt 

bennünket, hogy a versenyek mellet jutott időnk 

városnézésre, valamint a lengyel röpis lányok

kal is lehetőségünk nyílt alaposabban megis

merkedni. Lengyelországból így sok szép emlék

kel tértünk haza, már csak azért is, mert ez volt az 

utolsó gyermek kategóriában játszott versenyünk. 

Az idén már csak strandröpin veszünk részt, és re

méljük, itt is sikeresen szerepelünk és képviseljük 

iskolánkat!

Balogh Szonja, Berecz Judit 8/8

Röpis sikerek

Szenvedélyünk, a kézilabda
Iskolánk egyik kiemelkedő sportja a sokak által 

kedvelt kézilabda. A fiúk a pályán, s a mellett is 

küzdöttek, de a szerencse elkerülte a csapatunkat. 

Sanyi bá’ tanítványai egy jó kezdés után alul 

múlták önmagukat, de búslakodásra semmi ok. 

Jövőre új kategória, új játékosok és új meccsek 

várják a sport kedvelőit.

Az Országos Serdülő bajnokságbeli szereplés 

kitűnően kezdődött. Az alapszakaszban egyetlen 

meccset vesztettek el a fiúk, a fő rivális Debrecen 

otthonában, de ez sem okozott különös problémát, 

hisz a visszavágót fölényesen megnyerték, így 

elsőként jutottak a csoportból a felsőházba. A 

külső szemlélőként könnyűnek tűnő meccseket 

is meg kellett nyerni, ami sok erőt vett ki a csa

patból.

A rájátszás meccsei is nagyon jól kezdődtek, 

ám a márciusi első meccs fordulópont volt 

a csapat számára. A játékosok sorra sérültek 

(Barabás Bence, Havel Krisztián, Nagy Mar

tin), a kezdőcsapat széthullott - s bár a Zrínyi 

Ilona Gimnázium csapata ellen még így is si-

került Diákolimpia selejtező győzelmet aratni; 

a csapat a soron következő meccsén 34-26-ra 

kikapott a XVI. kerület fiaitól. Újabb sérülések 

(Tuska Szabolcs, Tardi Axel), és újabb vereségek 

következnek, aminek köszönhetően csak a har

madik helyen zárta a felsőházi csatát a serdülő 

csapat.

Iskolánkból tagja a serdülő csapatnak: Havel 

Krisztián, Tardi Axel, Tuska Szabolcs, Nagy Mar

tin, Tóth István, Szuharev Nyikita, Jobbágy René, 

Buzás Dániel (4/10b); Balogh Dávid, Balogh Viktor 

(8/10); Barabás Bence (4/11); Varga Richárd (4/9)

Néhány játékost megkérdeztem, hogy mi a 

véleményük a 2009/2010-es szezonról. Lássuk a 

válaszokat!

“Jó szezonunk volt, és a csapat is jó volt. Bár 

nagyok voltak az elvárások velünk szemben, amit 

tudtunk, megtettük mind egyénileg, mind csa

patszinten. A srácok nagy része jövőre az ifiben 

folytatja, így az évek során összeszokott csapat 

szétválik. A következő szezonban remélem, több 

sikert könyvelhetünk el magunknak, az OSB 

rájátszás, és a Diákolimpia döntő a cél. Ezúton 

is szeretném megköszönni a meccsre kilátogató 

szülőknek, tanároknak és diákoknak a buzdí

tást, remélem jövőre is soron követik majd a 

meccseinket.” - válaszolt a csapat oszlopos tagja, 

Jobbágy René.

“Az alapszakaszban hoztuk a kötelező 

meccseket, s bár Debrecenben kikaptunk 3 

góllal, itthon sikerül 7 gólos győzelmet arat

nunk, így elsőként jutottunk tovább a felsőházi 

rájátszásba. Tudtuk, hogy nem lesznek könnyű 

meccseink. Jól indult a felsőház, de a sérülések 

megkeserítették a csapat életét, mivel nem volt 

hosszú a cseresorunk, s nem tudtuk pótolni a 

hiányzó embereket, tehát sorba jöttek a veresé

gek”- összegezte Havel Krisztián, a csapat átlövője 

a Serdülő bajnokságban nyújtott szereplésüket, 

majd az Arany csapatáról is szólt néhány szót: “A 

diákolimpián, ismét az örök rivális Zrínyi ellen 

kellett győzelmet aratnunk. A területit ismét mi 

rendezhettük, de tavalyhoz hasonlóan most sem 

sikerült bejutnunk a döntőbe. Szerintem nem 

volt jobb a Mezőkövesd csapata, de jobban akar

ták ezt a győzelmet nálunk. A teljesítményünk 

elég hullámzóan alakult, aminek az eredménye 

kétgólos vereség, és egy ezüst lett”.

Varga Dóra

Nyolcosz-
tá lyos 
verseny-
beszámoló

Az idei évben a BÁTHORY ISTVÁN GIM

NÁZIUM és SZAKKÖZÉPISKOLA területén 

rendezték a nyolcosztályosok tanulmányi 

versenyét, Nyírbátorban. Iskolánk diákjai 

kitűnően szerepeltek, 9 arany-, 10ezüst-, 

és 13 bronzéremmel tértek haza.

Első helyezettek: Erdei Krisztina (szöveg-

értés); Hajcsák Vivien, Ötvös Gergő, Tar 

Szandra, Gégény Flóra (versmondás); 

Hacsa Bella, Gazdig Márton (matematika); 

Tarjányi Szilvia (biológia); Tóth Enikő 

(kémia)

Második helyezettek: Terdik Boglárka 

(helyesírás); Barati Péter (prózamondás); 

Berecz Judit (történelem); Juhász Do rottya 

Tünde (népdaléneklés); Gelsi Eszter (an

gol); Dankó Máté, Szurovcsák Ádám 

(matematika); Lippa Enikő, Hrenkó Izsák 

(fizika); Jármi László (földrajz)

Harmadik helyezettek: Kalenda Krisz

tina (biológia); Soltész Polett (helyesírás); 

Magyar Fruzsina, Szabó Gyula (szép ma-

gyar beszéd); Zsila Barbara (történelem); 

Orosz Napsugár (angol); Fehér Ottó (rajz); 

Grexa István (számítástechnika); Ónodi 

Vivien, Hargitai Ágnes, Palicz Henrietta 

(műveltségi vetélkedő); Palkó Bianka, 

Boros Gábor (földrajz)

Gratulálunk Minden résztvevőnek!

Varga Dóra
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Hetekkel a ballagásom előtt vegyes ér-
zelmek kavarogtak bennem. Először 
azért, mivel az ünnepség után már csak 
két nap, és megírjuk a mindent eldöntő 
érettségit. Ilyen helyzetben nem sok 
türelmem volt az ünnepségre gondolni. 

Azonban ez az érzés az utolsó hétre áta-
lakult. Már nem az érettségi miatt rán-
dult görcsbe a gyomrom, ha a ballagásra 
gondoltam, hanem amiatt a röhejes sab-
lonmondat miatt, hogy lezárul az életem 
egy fontos szakasza. És, bár én mindig is 
úgy álltam ehhez a gondolathoz, hogy „de 
következik egy még jobb”, az utolsó héten 
történtek – az emlékezetes szerenádok, a 
meghitt utolsó órák – eszembe jutatták, 
hogy mennyire szeretem az osztályom, és 
úgy általában ezt az iskolát. Ezért is volt 
furcsa belegondolni abba, hogy április 
30-án, pénteken utoljára hallottam/hal-
lottuk az óra kezdetét és végét jelképező 
csengőszót. 

De ne rohanjunk ennyire előre! Előtte 
még lezajlott az utolsó osztályfőnöki óra. 
Nem tudom, ez más osztályoknál milyen 
volt és lesz, de nálunk meghitt volt és vi-
dám, aminek emlékét magunkban hordoz-
zuk – egészen az ötéves osztálytalálkozóig, 

ahol aztán új emléket szerzünk…
Ezután felsorakoztunk a ballagáshoz, 

türelmetlenül vártuk azt a bizonyos utolsó 
csengőszót, majd kimentünk az udvarra, 
ahol elkezdődött az ünnepség. Ha az em-
ber sok élményt fogad be túl rövid időn 
belül, nem tud pontosan visszaemlékezni 
a sorrendre. Legalábbis én nem. Éppen 
ezért – bármennyire is szerettem volna 
a tudatomba égetni a saját ballagásom 
minden egyes pillanatát -, nem tudom he-
lyesen felidézni az ünnepség menetét.

Tudom, hogy lesétáltunk, közben 
felolvasták a neveinket, mi pedig igye-
keztünk árnyékos helyen ballagni, mivel 
szerencsére meleg idő volt. Ez után meg-
hallgattuk a Himnuszt, majd elengedtük 
a héliummal töltött, lelkünket/tuda-
tunkat/énünket jelképező lufikat. Vala-
hol itt megszakad a kép, már csak mo-
zaikok villannak fel. Emlékszem, hogy 
a tizenegyedikesek ajándékot adtak; 
hogy iszonyúan sokan kaptunk jutalom-
könyvet a teljesítményünkért vagy az 
iskoláért végzett munkánkért. Tudom, 
hogy ebben az évben is kiosztották a Jó 
tanuló, jó sportoló díjat, melyet Ónodi Vi-
vien, 8/12-es tanuló kapott meg; a Jó spor-

tolóét is, ami Barna Bencét (8/12) illette. 
Béres Liliána (4/12) megkapta az Arany 
Emlékplakettet; Gazdig Márton, 8/12-es 
tanuló az Arany alapítvány kitüntetettje 
lett. Valamikor a műsor közben „kézhez 
kaptuk” a virágainkat is, elég korán ah-
hoz, hogy a végére leszakadjon tőlük 
a karunk; Mező István, 5/11-es tanuló 
kellő komolysággal búcsúztatta az iskola 
nevében a végzősöket; két lány, Ács Réka 
és Marján Ágnes pedig duettet énekelt. 
Emlékeszem, hogy Béres Liliána verset 
mondott; Mázsári Zsófia Máté Péter da-
lát énekelte szívhez szólóan; Tar Szandra 
a meghitt emlékeket felidézve búcsúzott 
a nevünkben úgy, mintha szánkból vette 
volna ki a szót. Az egész szertartás – mert 
mi más volt? – egyszerre volt vidám és 
mégis szomorú. Hiszen minden, minden 
a búcsúzásról szólt.

Mert, ha az ember tovább gondolja a 
dolgot – a Szózat meghallgatása után 
nem csak hazamentünk és teleettük ma-
gunkat mindenféle finomsággal. Egy egész 
életszakaszt zártunk le.

Ami olyan szomorú.
Hargitai Ági, alias Meg Smith

2010-05-06

A búcsú szertartása


