A nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola lapja

Szalagavató
”..holnap megyek fodrászhoz..” „..már
alig várom..” „..gyönyörű a ruhád”
..hangzottak a lányok szavai a főpróbán
és pénteken, mikor az iskolánknak mu
tatták be szalagavatós műsorukat. A
három végzős osztály már izgatottan
várta a „nagy napot”, ami szombaton,
október 30-án került megrendezésre is
kolánk aulájában.

2010/2011 I. szám

Jótékonysági Bál 2010.
Iskolánkban immár hagyomány a két
évenként megrendezésre kerülő Jóté
konysági Bál. Idén éppen 10. alkalommal
került sor erre a társasági eseményre.
A rendezvényt a szülői munkaközös
ség vezetése és az SZMK összekötő

tanárok szervezték lelkes és áldozatos
munkával, melléjük álltak az osztályok,
osztályfőnökök, szülői közösségek, akik
téglajegy vásárlással, tombola-ajándék
felajánlással járultak hozzá a sikerhez.
…folytatás az 5. oldalon

…folytatás a 4. oldalon

A plasztikai sebészet
A plasztika szó a görög “plastikos”
szóból ered, amely formázást, alakítást
jelent.
Már az ókorban is fontosnak tartot
ták az emberek testi hibáik sebészeti
úton való megoldását, de ekkor még ter
mészetes módon. Egészen a 19. század
közepéig csak rendkívül kezdetleges esz
közök, körülmények és módszerek álltak
a páciensek rendelkezésére.
… folytatás a 6. oldalon
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Terebesi Marianna 4/9. osztályos tanuló és táncpartnere Teremi Norbert
rendszeres fellépők iskolánk rendezvényein

Arany
NemÉlet
mind arany...

Sorozatajánló
Ha a körülötted lévő összes könyvet
elolvastad már, ami egy kicsit is feléb
resztette a kíváncsiságodat, akkor nincs
mit tenni, sorozatra fel.
Imádom a sorozatokat, sosem tudok
betelni velük. Ha elolvastam a számom
ra érdekes könyveket, akkor „kény
telen” vagyok sorozatot nézni. A neten
szoktam kikeresni, hogy Amerikában

Könyvajánló
ne habozz..
FIGYELJ RÁM..
A Figyelj rám című
könyv Annabel Gre
ene életét mutatja be,
melyben a lány élete
maga a menyország.
Mindene
megvan,
amiről egy tinédzser
álmodhat. Mindez csak a tévéreklámi
szerepre igaz, amit nyáron forgattak
vele. A nyár mindent megváltoztatott
Annabel számára: Nem akar többé
modellkedni, legjobb barátnőjével meg
szakadt a barátsága, a családja élete

Filmajánló
Ilyen az élet
Holly (Katherine Heigl) egy sikeres
vállalkozást üzemeltet és a karrierjére
koncentrál, míg Eric (Josh Duhamel)
egy sporthálózat ígéretes igazgatója,
és emellett imádja a nőket és a motor
ját. Egy borzalmasra sikeredett randi
után kiderül, hogy nem passzolnak
egymáshoz, de egy közös mégis csak van
bennük. Imádják keresztlányukat, So
phie-t. Valamilyen oknál fogva a kislány
csak rájuk számíthat, így át kell esniük
az utálatuk és a büszkeségük határvona
lain, s közösen felnevelni a kislányt. Az
élet nem mindig könnyű, de sikerül le
küzdeniük a kezdeti akadályokat, s ki
tudja, talán még boldogan is eltelhet a
közös házukban az idő!
Csekkold a filmet 2011. januárjában! :)
Varga Dóra
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éppen melyik a leg
sikeresebb sorozat, és
már egyből kezdem is
nézni az első évadot.
Így jártam a Gossip
Girl (A pletykafészek)
című sorozattal is. Az
előző újságban ennek
a könyvváltozatáról írtam. Nekem sok
kal jobban tetszett a könyv, jobban bele
tudom élni magam ebbe a világba, és
úgy képzelem el a szereplőket, ahogy én
akarom, de mindenki máshogy érzi. A
fenekestől felfordult. Aztán Annabel
megismerkedik a fura, magányos is
kolatársával, Owen Armstronggal, akit
az iPod-ja nélkül még senki sem lá
tott. Owen egy magának való fiú, aki
a zene segítségével tudta leküzdeni
dührohamait, és segít Annabelnek is
túljutni ezen a nehéz korszakon.
Vajon lesz-e elég bátorsága, hogy el
mondja, mi történt valójában a nyáron,
miért lett vége legjobb barátnőjéhez
fűződő barátságának?
Vigyázat, ha elkezded olvasni, nem
tudod letenni! Hidd el, nem érdemes
kockáztatni, hogy elkobozza a tanár: ne
olvasd órán, pad alatt!

pletykafészek egy amerikai drámasoro
zat, ami Cecily von Ziegesar azonos című
könyve alapján készült (a könyv Ma
gyarországon Bad Girlként jelent meg).
A sorozat egy internetes oldal, a Gos
sip Girl által írja le a tizenévesek életét,
akik a New York-i Upper East Side-on
nőttek fel, elit magániskolákba járnak,
barátokkal, családdal, féltékenységgel
foglalkoznak. Ha ennyi még nem elég,
nézz utána, nem fogod megbánni!
Vass Fruzsina

Remény fénye
Álmokon nyugvó titokzatos fény,
Átsegít az úton, mint sugárzó menedék.
Talpalatnyi helyen, egy lélekben ég,
S remény néven minden lényben él.
Tetőzött fintorral megbújik mindenhol,
S a jövőt tekintve előtörhet bárhol.
Optimista ábrándként lelkedbe omol,
Parányi testével szívedben honol.
Megteremted őt, TE, az emberi lény,
Dacolva magával, csak neked él.
Játszva betakar, s te legörnyedsz elé,
Míg ő embertelen emberséggel elevenen
megemészt.
Guba Vanda 5/13

Vass Fruzsina

Cd ajánló
Republic:
20 éves
ünnepi koncert
Már 20 éve ostromolják a ranglistákat,
de a mai generáció legfiatalabbjai is fúj
ják a dalok szövegét.
20 év után is teltházas koncerteket
adnak, s ennyi idő elteltével is érdemes
megjelentetniük hanganyagot! Ráadásul
duplán !
Az új albumon a legrégibb és a legújabb
dalok egyaránt megtalálhatóak, köztük a
67-es út, a Szeretni valakit valamiért, és
a 16 tonna fekete szén című slágerekkel.
24 dal, és több ezer rajongó. Csekkold!
Varga Dóra

Arany Élet

Arany János Gimnázium és Általános Iskola

Tanárportré

- Mi a véleménye a mai diákságról?
- Lényegesen kevesebbet tanulnak, mint
annak idején nekem kellett, és ahhoz
képest, hogy mire lennének képesek.
Ez egy nagy probléma. Nehezen vise
lik a korlátokat. Szívesebben olvasnak
könyvet az órákon, a mobiltelefonokon
facebookoznak és a többi.

Idén újra felújítjuk azt a szokásunkat,
hogy egy-egy tanárt közelebb hozzunk
hozzátok, hogy jobban megismerjétek. So
kak szerint kérdéses, hogy Lentvorszky
Szilárd tanár úrral miért nem készült in
terjú, amikor iskolánkba került? Még maga
Szilárd tanár úr is csodálkozott, de több
próbálkozás után végre pár perc erejéig
faggathattam, az egyik lyukasóráján.

- Mivel tölti Tanár úr szabadidejét?
Lentvorszky Szilárd

- Hol született és hol tanult?
- Nyíregyházán, és itt is jártam isko
lába. Először a Benczúr Gyula Általános
iskolába, amit akkoriban még 1-es számú
iskolának neveztek. Majd a Szent Imre
Katolikus Gimnázium Általános Iskola
és Kollégium diákja voltam. Érdekes,
hogy az egyik mostani kollégám, Kalenda
Mihály még elsős gimnazista koromban
tanított fizikából. Később a Debreceni
Egyetemen történelmet tanultam. Na
gyon büszke vagyok rá, hogy az ötéves
egyetemet be tudtam fejezni öt év alatt.
- Miért pont a történelem, a fő tantárgya?
- A Szent Imrében az osztályfőnököm
történelem és földrajz szakos is volt.
Megkedveltette velem a tantárgyat, meg
persze saját motiváció.
- Milyen volt tanár úr tanulmányi eredménye középiskolában?
- A 4.2 és 4.5-ös átlag mindig megvolt.
Nem szerettem a természettudományos
tantárgyakat, azokból sosem voltam

DIÁKIGAZGATÓ
választás
Több követelmény, kisebb felelősség
A DÖK idén pár változtatást vezetett
be a 2011-es diákigazgató választás
sal, programjaival kapcsolatban.
Hogy egyenlővé tegyék az esélyeket,
a DÖK kampányidőszakot jelölt ki,
ami január 3-tól január 31-ig tart. A
DÖK vállalta, hogy segít a jelölteknek
programjaik lebonyolításában, vagy
összeállításában, ugyanakkor idén
követelményeket állított a leendő
diákigazgató elé:

kimagaslóan jó. A magyar, a földrajz,
és a történelem az erősségeim voltak. A
rajzot is szerettem, mert rendes tanárom
volt. A testnevelést is kedveltem, de
nagyrészt csak ping-pongoztunk, mert
tornaterem hiány volt.
- Hol tanított iskolánk előtt és miben
volt másabb az az iskola?
- A Vasvári Pál Gimnáziumban tanítot
tam a 9. és a 12. évfolyamot, és egy 10.-es
osztályt. A tanítás másabb volt, de nem
volt könnyebb és keményebb sem. Csak
másabb. A diákok csendesebbek voltak.
Ebben az iskolában kellett először filozó
fiát tanítanom a végzős diákoknak.
- Hogy érzi magát iskolánkban?
- Jól érzem magam. Attól függ, ha az
osztályom jól tanul és dicsérik őket, ak
kor sokkal jobban érzem magam, de ha
szidják őket, akkor már nem annyira
jól. A munkatársakkal is jó viszonyban
vagyok. Közelebb áll a szívemhez ez az
iskola, mint a Vasvári Gimnázium.

- a diákigazgató köteles jelen
lenni és végrehajtani
a hatalomátvételt.
- előre megtervezett
programokkal kell
rendelkeznie

- Kevés a szabadidőm, mert sok órám
van, sok az elfoglaltságom, és még
különórákat is tartok. Ha van egy
kis szabadidőm, szívesen hallgatok
bármilyen műfajú zenét, de inkább a
klasszikus barokk stílust kedvelem.
Rendszeresen olvasom a Heti Világ
Gazdaság című újságot és színházba is
szeretek járni.
- Amikor készültem vissza az órámra,
még búcsúzóul megjegyzett annyit tanár
úr: „remélem, nem olvasni fogsz az óra
maradék részében…” erre inkább csak
némán mosolyogtam.
- Utóiratként megjegyzem, hogy a
beszélgetés során hiányoltam Szilárd
tanár úr humorát, de lehet, hogy eze
ket csak az órákra tartogatja. Örül
ök, hogy Ő az osztályfőnököm, mert
ha közösen elmegyünk az oszt állyal
kirándulni valahová, úgy beépül
közénk, mintha az osztálytársunk
lenne, és lelkesen mesél a történelmi
nevezetességekről, amit akarva és
akaratlanul is megjegyzünk.
Vass Fruzsina
Az elvárások szigorúnak tűnhetnek,
de a DÖK nyitott bárminemű újítás
ra, ötletre, valamint kész segítséget
nyújtani a Diákigazgatónak, amennyi
ben előre jelzi kéréseit.
A DÖK reméli, hogy ezáltal a Diáknap
(március 4.) izgalmasabb lesz.

- személyesen kell levezetnie
az eredményhirdetést
- a diákelnökségre csak a 11.
évfolyamtól lehet nevezni.
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4/12

”..holnap megyek fodrászhoz..” „..már
alig várom..” „..gyönyörű a ruhád”
..hangzottak a lányok szavai a főpróbán
és pénteken, mikor az iskolánknak mu
tatták be szalagavatós műsorukat. A
három végzős osztály már izgatottan
várta a „nagy napot”, ami szombaton,
október 30-án került megrendezésre is
kolánk aulájában. Rengetegen gyűltek
össze, főként családtagok, barátok és
ismerősök. Először a szalagtűzőre került
sor, melyeket a három osztályfőnök,
Kalenda Mihályné tanárnő, Oroszné
Béres Ilona tanárnő és Palkovics Bor
bála tanárnő tűztek fel diákjaikra.
Ezt követően Kantár Attila igazgató
úr köszöntötte a végzős évfolyamot.
Majd jobbnál jobb műsorok követték
egymást. Már a 8/12. osztály pörgős
show táncáért megérte eljönni, vagy a
4/12. osztály vidám hangulatú maffia
jellegű műsoráért és az 5/13 lendületes
salsája is jól sikerült. Számos fantaszti
kus produkció volt még. Mázsári Zsófia,
tavaly érettségizett tanuló pár perc ere
jéig visszatért iskolájába énekelni, majd
Terebesi Marianna és párja verseny
táncukkal szórakoztatták a vendégeket.
Miután a műsor lezajlott, a Derby Duó
zenekar játszott a közönségnek, és
megkezdődött a szórakozás. Idén is jól
sikerült a másodjára megrendezett is
kolai bál, ami az éjszakába nyúlt. Cse
megézzetek képeinkből!
Vass Frizsina

Verébavató
Idén október 8-án került megren
dezésre iskolánkban a Verébavató.
Ebben a tanévben a 9/9-es és a 4/9-es
osztályok izgatottan várták ezt a napot.
Az avatott diákoknak tréfás öltözetben
kellett megjelenniük. Mind a két osztály
zenés, táncos programmal készült, ame
lyet előadói és nézői is egyaránt élvezték.
A műsorszámok után kezdődhetett az
avatás, amit a 4/10 és a 8/10 szervezett.
Kisebb-nagyobb csoportokra osztva kel
lett különböző mókás feladatokat vég
rehajtanunk, de ezt megelőzően esküt
tettünk. Nagyon jól éreztük magunkat,
ez a nap biztosan mindenki számára em
lékezetes marad.
Srankó Zsanett

4

5/13

8/12

Arany Élet

Arany János Gimnázium és Általános Iskola

Jótékonysági Bál 2010.
Iskolánkban immár hagyomány a kétévenként meg
rendezésre kerülő Jóté
konysági Bál. Idén éppen 10.
alkalommal került sor erre a
társasági eseményre.
A rendezvényt a szülői munkaközös
ség vezetése és az SZMK összekötő
tanárok szervezték lelkes és áldozatos
munkával, melléjük álltak az osztályok,
osztályfőnökök, szülői közösségek, akik
téglajegy vásárlással, tombola-ajándék
felajánlással járultak hozzá a sikerhez.
Az aula díszítésében is kivették
részüket szülők és pedagógusok egy
aránt, amit szintén köszönünk.
Azok, akik személyesen is megtisztelték
jelenlétükkel a rendezvényt, kivételes
produkciókat láthattak.
A tanári kar nyitótánca fergeteges si
kert aratott, majd a Szabolcs Alapfokú
Táncművészeti Iskola növendékei terem
tették meg a jó hangulatot a vacsorához.
Az est közepén a Móricz Zsigmond
Színház művészei tették felejthetetlenné
a bált magas színvonalú, zenés-táncos
produkciójukkal.
Szülők és tanárok hajnalig jó hangu
latban szórakoztak, ahogy a mellékelt
képek is mutatják.
A téglajegyet vásárlók között értékes
ajándékokat sorsoltunk ki, a nyerte
seknek ezúton is gratulálunk.
Minden támogatónak köszönjük a segítsé
gét, s reméljük, hogy hozzájárulásuk ered
ményeképpen megszépül az iskola aulája.
Kiss Lászlóné ig. helyettes

5

Arany Élet

Arany János Gimnázium és Általános Iskola

A plasztikai sebészet
A plasztika szó a görög “plastikos” szóból ered,
amely formázást, alakítást jelent. Már az ókorban is
fontosnak tartották az emberek testi hibáik sebészeti
úton való megoldását, de ekkor még természetes
módon. Egészen a 19. század közepéig csak rendkívül kezdetleges eszközök, körülmények és módszerek álltak a páciensek rendelkezésére. Ezek után
felmerülhet bennünk pár kérdés. Hogyan oldották
meg a műtéteket fájdalommentesen? Hogyan tudták biztosítani a steril körülményeket? (mint tudjuk
a plasztikai sebészetben fontos szerepet játszik a sterilitás, hiszen ha ezt a körülményt nem tudnánk biztosítani akkor a műtétek sikertelenek lehetnek, vagy
rosszabb esetben halállal is végződhetnek). Hogyan
végeztek altatás nélkül bőrátültetést? Milyen plasztikai operációkat hajtottak végre a szépség érdekében?
Cikkemben a plasztikai sebészet történetének legfontosabb mérföldköveit ismertetem meg.
A plasztikai sebészet viszonylag új keletű, a műtéti
úton helyreállított testi torzulások eredete azonban
4000 évre nyúlik vissza. Nem is gondolnánk, de már
az ősi Egyiptomban is használtak plasztikai beavatkozásokat, főleg a társadalom legfelsőbb rétegeinél
és a fáraóknál. Az Edwin Smith-féle sebész papirusz
tanulsága szerint már Kr.e. 1600 körül voltak kezdet
leges orrtörést és állkapocs ízületet helyreállító plasztikai műtétek. Egyiptomban ugyanis fontos szerepe
volt az esztétikus megjelenésnek, erről tanúskodnak
a fáraók halotti maszkjai is. Tehát a sérült bőr helyreállításának igénye hívta életre a plasztikai beavatkozásokat, amelyek az altatás hiánya, a fellépő fájdalom és a szigorú vallási előírások miatt csak felszíni
sérülésekre korlátozódtak.

A módszerek fejlődése igazán 2600
évvel ezelőttre vezethetőek vissza.
Ezek a fejlődések a Közel-Keletről, méghozzá Indiából indultak meg, ahol már helyreállító műtétekre
került sor a megcsonkított bűnözők esetében. A
szakértők elmondása szerint a plasztikai eljárások
fejlődésében a következő lépések Észak-Indiához
köthetők, ahol Susruta doktor az akkoriban igen
elterjedt, harcban szerzett orrsérüléseket csonkítás
helyett plasztikázással gyógyította. Gyakran előfordult
a homlok bőrének felhasználása azon bűnözők ese
tében, akiknél a büntetés a fülcimpa vagy az orr
megcsonkítása volt. A sebész Kr. e 600-ban Sushruta Samhita elnevezésű, szanszkrit nyelven íródott
enciklopédiájában részletesen leírja a helyreállító
beavatkozás technikáját, a különböző diagnózisokat és gyógymódokat. Később a Római Birodalomban Aulus Cornelius Celsus doktor egyik művében
részletesen leírja a megcsonkított fül, ajkak és orr
helyreállításának technikáit, amelyek hasonlítanak
az Indiában bevett gyakorlatra. A legenda szerint Kr.
u. 700-ban a bizánci II. Justitiánus császár trónfosz-
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tását követően megcsonkított orrán olyan sikeresen
hajtottak végre plasztikát, hogy újra visszatérhetett
a hatalomba. A középkor azonban nem kedvezett a
helyreállítási beavatkozások fejlődésének, mi több, a
13. században III. Ince pápa a katolikus kánonra hivatkozva betiltott mindennemű műtéti beavatkozást.
Egészen a 15. századig nem történt előrelépés a
plasztikai eljárásokban. A reneszánsz korában azonban az indiai Susruta könyve szélesebb körben vált
elérhetővé, a varratszedési technikák finomodtak,
a beavatkozások minimális vágással történtek, és a
feljegyzések szerint a szicíliai Branca család sikeresen
hajtott végre fül- és szájplasztikákat. A plasztika egyik
leghíresebb úttörője a 16. századi Bolognában Gaspare
Tagliacozzi volt, aki bőrátültetéssel is foglalkozott, az
orrplasztikát a karból vett bőrből hajtotta végre. Lelkes követők hiányában a plasztika azonban egészen
a 19. századig a feledés homályába merült.
Azonban a 19. század új úttörő fejlődéseket hozott
a plasztikai sebészet számára. Ebben az időben terjedtek el a fertőtlenítő – és altatási módszerek. Ezen
módszerek bevezetése a “plasztika ősatyja” néven
emlegetett Johann Friedrich Dieffenbach nevéhez
kötődik, akinek köszönhetően a kockázati tényezők
nagymértékben csökkentek. A 19. század végére az
esztétika mind fontosabbá vált a plasztikai sebészetben. Az első sikeres bőrátültetés a brit sebész, Astley
Cooper nevéhez fűződik, aki 1817-ben egy hüvelyk
ujj amputáció alatt vetette be az új technikát.
Az orvosi eljárást Carl Ferdinand von Graefe
nevezte el “plasztikai sebészetnek” szintén a 19.
században.
A 20. században már előtérbe kerültek az esztétikai műtétek, a mellkorrekció és a szilikon-implantátumok.

Háborús sérülések ellátása plasztikai
sebészeti úton
Az első világháborúban a sérülteknek eleinte
egyedül az amputáció jelentette az életben
maradást, ám az altatás és a fertőzésgátló technikák további fejlődésével megnyílt a lehetőség
a tömeges plasztikai beavatkozásokra. A modern
eljárások alkalmazásai két orvoshoz köthetőek.
Harold Gillies az arcon végzett helyreállítási
lehetőségekre fókuszált, ugyanis e korszakban a
megtorzult emberek túlélését a társadalmi elvárások miatt egyedül az egész életen át tartó maszk
viselése jellemezte. Korábbi diákja és unokatestvére, Archibald McIndoe pedig a királyi légierő
égési sérültjein segített.

Horváth Ernő

Megszokhattátok már, hogy a tanév első
újságában megmutatjuk a tavaly végzettek
AJG utáni életét. Idén sem történt ez másképp.
Keresgéljetek ismerőseitek között!
8/12. osztály – továbbtanulás

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Ballai Alex – Debrecen – Mechatronikai mérnök
Barna Bence – Bánki Donát – technikus
Bartha Beáta – BGF – turizmus
Bata Dávid – OKJ – vámügyintéző
Buzás Bence – NYF – testnevelés
Czirják Balázs – NYF – kommunikáció
Darkó Dániel – Miskolc – jog
Farkas Klaudia – Debrecen BTK – politológia
GazdigMárton–SztnIstvánEgyetem–NemzetköziGazdálkodásmenedzsment
Hargitai Ágnes – ELTE – újságíró
Hidi Gál Zsuzsanna – OKJ – jogi asszisztens
Horváth Ferenc – nincs információ
Horváth Szilvia – Miskolc – jog
Kenderes Orsolya – nincs információ
Kovács Bence – Leonárdo – újságíró szak
Köves Jordána – BGF – turizmus – vendéglátás
Magyar J. Krisztián – OKJ – protokoll
Ónodi Vivien – Pázmány Péter – jogi nemzetközi igazgatás
Palicz Henrietta – OKJ protokoll
Pataki Ramóna – Debrecen – gépészmérnök
Pócsik Gabriella – BGF – pénzügy és számvitel
Sütő Balázs – OKJ – szakasszisztens
Székely Anikó – Debrecen – biológia
Szoták Dávid – Corvinus – agrármenedzser
Tar Szandra – Debrecen – szociológia
Tarjányi Szilvia – ELTE – TTK – biológus
Varga Fruzsina – Computer – School
Varga Henrietta – OKJ – vámügyintéző
Vass Rebeka – OKJ – protokoll, rendezvényszervezés
Vitál Zsófia – Debrecen – Gazdálkodástudomány és Vidékfejlesztés

4/12. osztály – továbbtanulás

1. Bagoly Bettina – Debreceni Egyetem – orvosi laboratóriumi és
képalkotó diagnosztikai analitikus
2. Balogh Alexandra – Debreceni Egyetem – pszichológia szak
3. Bánszki István – Debreceni Egyetem – mérnök – informatika szak
4. Berecz Adrienn – Nyíregyházi főiskola – idegenforgalmi menedzser szak
5. Béres Liliána – Debreceni Egyetem – gazdálkodási és menedzsment szak
6. Bokor Róbert – Debreceni Egyetem – gépészmérnöki szak
7. Bor Marianna – Károly Róbert Főiskola – adóigazgatási ügyintéző szak
8. Demeter Andrea – Nyíregyházi Főiskola – gazdasági szak
9. Dobos Enikő – Debreceni Egyetem – gyógytornász szak
10. Ferencz Regina – Nyíregyházi főiskola – kommunikációs szak
11. Fabók Eszter – Debreceni Egyetem – környezettan szak
12. Incze Péter – Nyíregyházi főiskola – informatika szak
13. Korpai Péter – Debreceni Egyetem – történelem szak
14. Kóthai Gyöngyvér – Debreceni Egyetem – mezőgazdasági agrármérnök
15. Lobosóczki Dalma – dolgozik
16. Lukács Tibor – OKJ-s tanfolyam –térinformatika
17. Mázsári Zsófia – Nyíregyházi Főiskola – ének-zene szak
18. Mezei Zita – Debreceni Egyetem – műszaki menedzser szak
19. Nagy Dóra – Debreceni Egyetem - vegyészmérnöki kar
20. Németh Viktor – Bp. Műszaki Egyetem – villamosmérnöki kar
21. Nevelős Judit – Nyíregyházi Főiskola – andragógia szak
22. Pásztor Krisztián – Nyíregyházi Főiskola – informatika szak
23. Péter Kitti – Nyíregyházi Főiskola – magyar szak
24. Petró Péter – Nyíregyházi Főiskola – programtervező informatikus szak
25. Polák Tibor – dolgozik
26. Schmuter Norbert – Debreceni Egyetem – informatikus mérnöki szak
27. Szabó Zsanett – Nyíregyházi Főiskola – gazdasági szak
28. Szanyi Péter – Óbudai Egyetem – könnyűipari mérnöki szak
29. Takács Anita – Debreceni Egyetem – biológia szak
30. Tisza Alexandra – kozmetikus
31. Tóth Máté – OKJ-s tanfolyam – WEB-programozó
32. Usz Ilona – férjhez ment és Angliában dolgozik
33. Vajsz Enikő – Nyíregyházi Főiskola – gazdasági szak
34. Veisz Péter – Nyíregyházi Főiskola – földrajz szak
35. Verdes Ádám – Nyíregyházi Főiskola – közlekedésmérnöki szak
36. Zsögöny Fruzsina – Nyíregyházi Főiskola – gazdasági szak

Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola Lapja
A szerkesztőség tagja:
Varga Dóra, Vass Fruzsina, Srankó Zsanett
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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Kontraszt… az érzelmeket megrendítő kiállítás!
A nyíregyházi Görög Katolikus Hittudományi Főiskola
(Bethlen Gábor út 13-19.) ad
helyet a kiállításnak, ami
a Magyarországi Református Egyház és a Rendőrség
közös együttműködésében
jött létre, és ez idáig pél
da nélküli. A gimnáziumi
korosztálytól kezdve a
felnőtteken át az idős emberekig várja a látogatókat
ez az esemény, ahonnan senki sem jött még ki nevetve.
Osztályommal egy péntek délutáni
napon látogattuk meg, s meg kell mon
danom, maradandó élményekkel szol
gált mindnyájunk számára. A bevezető
szoba egy nagyobb helyiség, ahol egy
autó szimulátor volt megtalálható. Amíg
az első csoport bement, a kint marad
tak közül bárki kipróbálhatta ezt a gé
pet. A dolog pikantériáját az adta, hogy
különböző szemüvegekkel együtt kellett
vezetni. A választást ránk bízták, hogy
“alkoholos állapotban” vagy “beszívva”
akartunk végigmenni a két körös verse
nyen. A látási viszonyok a szemüvegen
keresztül borzalmasak voltak.
A személyek egyre csak tűntek el az
előtérből, majd mi is sorra kerültünk.

Az első szoba után rájöttünk, hogy kis
sé labirintusszerű helyiségben járunk.
Minden egyes teremben egy tv volt fel
szerelve s egy 5 perces filmet vetítettek le,
majd a témával kapcsolatban olvashat
tunk a fali plakátokról, s megnézhettük
a hozzájuk kapcsolódó fotókat is. A csa
ládokat érintő leggyakoribb példákat
mutatja be nyolc termen keresztül. Töb
bek között a családon belüli erőszak, a
válás, az ittas vezetés, az öngyilkosság, a
hazaszeretet került szóba.
De mégis az abortusz, a kábítószer és
a megváltás kisfilmje döbbentett le a
legjobban. Még a legerősebb fiúk is meg
döbbenve hagyták el a szobák sokaságát,
s merengve ültek le a pihenő szobában.
Hisz ez a kiállítás nem színezi ki a
valóságot, hanem felrázza az emberek
lelkét, s a legőszintébb valóságot tárja a
látogatói elé!
Kérd meg te is az osztályfőnöködet,
szüleidet, hogy látogassatok el egy délu
tán erre a helyre. Garantáltan nem fogsz
csalódni!

Figyelem!
Elkezdődik az “Arany Görbe Kör” programsorozata.
Miért ez az elnevezés?
Mert helyet és műsort kínál az Arany János Gimnázium. Továbbá remél
jük, színvonalunkat az arany értékével mérhetjük.
Miért görbe ez a kör?
Mert többféle művészeti ág és többféle műfaj mutatkozik majd meg az estéken.
Kikből alakult a társaság?
Az Arany János Gimnázium testületéből, volt és jelenlegi diákjaiból, a
Barátság 21 Egyesület tagjaiból és a Móricz Zsigmond Színház támogatásával.
Az első Görbe Kör előadásán Pregitzer Fruzsina: Nem viccelek, csak játszom!
című műsora szerepelt.
A december 17-i előadáson – Kosztolányi: Színes tinták című verses est
kerül bemutatásra.
Az elkövetkező hónapokban tervezünk: Cseh Tamás emlékestet, Farsangi táncmulatságot, Musical- és Sanzon estet, továbbá irodalmi-zenés
műsorokat.
Belépőjegy korlátozott számban, 500 Ft-ért vásárolható.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Elérhetőségek:
2010. szeptember 16- 2011. március 31.
Görög Katolikus Hittudományi
Főiskola (Bethlen Gábor út 13-19.)

Nyitva tartás:
Iskolák számára:
hétfőtől péntekig 9:00-15:00
Családok, cégek, magánszemélyek
számára:
hétfőtől péntekig 15:00-19:00
(utolsó belépés 17:30),
szombat: 9:00-19:00
(utolsó belépés 17:30)
További információ:
http://www.kontrasztkiallitas.hu/
Videók:
http://www.youtube.com/watch?v=jKo
eijcy3wI&feature=related
Varga Dóra

Színes Tinták
Verses est Kosztolányi Dezső
születésének 125. évfordulójára
Játsszák:
BUDAI ZSÓFI
SZÉLES ZITA
HORVÁTH SEBESTYÉN SÁNDOR
PÁSZTOR PÁL
PETNEHÁZY ATTILA
Munkatársak:
RAJKÓ BALÁZS
és
NAGY ERZSÉBET
Rendező
BODOLAY GÉZA
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Krúdy
Kupa
November 24-én csapatunk a Krúdy
Gyula Gimnáziumba látogatott egy
tornára. Három fiú és három lány csapat
mérte össze tudását. Leány kategóriában
a Bemesek, a Krúdysok és mi vettünk
részt. Először a fiú meccsek zajlottak le,
és ezt követően az első két mérkőzést mi
játszottuk. A hazai csapattal kezdtünk,
de sajnos az első szett a várakozásain
kat alulmúlta. Szerencsénkre sikerült

Arany János Gimnázium és Általános Iskola

Bem
Kupa
2010

felállni a padlóról és 2:1-es győzelmet
arattunk. A szoros meccs után nem sok
időnk volt a pihenésre, hiszem azonnal
kezdődött az újabb megmérettetés. Itt mi
voltunk előnyben, mert a Bemeseknek
a terem még szokatlan volt. Ezt már
magabiztos 2:0-ra nyertük, így a kupát
nagy örömünkre mi hozhattunk el.
Köszönjük Balogh István tanár úrnak,
hogy felkészített bennünket, és remél
jük még sok szép eredmény vár ránk a
továbbiakban.
A kupagyőztes csapat tagjai:
Balogh Szonja, Berecz Judit,
Palkó Bianka, Mokos Réka,
Tóth Bettina , Vass Alexandra,
Nagy Kitti, Srankó Zsanett.

2010. október 9-én negyedjére vettünk
részt a Bem kupán. Nyolc csapat verseny
zett a győzelemért. Néhány külföldi csa
pat is Nyíregyházára látogatott a tornára.
Lengyelországból egy, Romániából két
csapat érkezett. Az első meccs 9-kor
kezdődött, mi pedig 10 órakor léptünk
először pályára. A mérkőzések két nyert
játszmáig mentek. Két csoport volt, mi a
lengyelekkel, az egyik román csapattal és
a Móriczos lányokkal kerültünk össze.
A másik csoportba az Arany fiatalabbik
csapata, Miskolc, Bemes lányok és a má
sodik román csapat. A csoportban máso
dik helyen végeztünk. A keresztjátékba
a Bem csapatával kellett megküzdenünk
a döntőbe jutásért, ez szoros volt, de a
végén 2:0-ra nyertünk. Azzal a Móricz
cal kellett játszanunk a döntőt, akiktől
a csoportmérkőzések során kikaptunk.
Hozzáállásunkat ez nem lombozta le, a
tény, hogy már egyszer veszítettünk el
lenük. Az első játszmát könnyűszerrel
megnyerték, de a második szettben job
ban megszorongattuk őket, sajnos azon
ban végül elvesztettük a döntőt. Így a
torna második helyén végeztünk, amire
büszkék vagyunk. Az Arany kisebbik
csapata a negyedik helyen végzett, ez
tőlük is szép eredmény. A díjak átadása
után az iskolánk fogadást rendezett a
külföldi csapatok számára. Ez a feladat
a szüleinkre hárult, sok süteménnyel,
salátával, szendvicsekkel és üdítővel
készültek. A vacsora után mindenki ked
vére használhatta az iskola szaunáját és
medencéjét. Mindenki jól érezte magát,
és gazdag élményekkel utazott haza.
Csapat tagjai:
Palkó Bianka, Tóth Bettina,
Mokos Réka, Balogh Szonja,
Berecz Judit, Nagy Kitti, Srankó Zsanett
Srankó Zsanett
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