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Cinders

Ugye mindenki ismeri Hamupipőke
sztoriját?! A mostohaanya és a lányai,
a tündérkeresztanya, a tökhintó és az
üvegcipellő minden álmodozó kislány
emlékezetében megmaradt. De mi van,
ha a herceg mégsem olyan tisztelettudó,
ha Hamupipőke mégsem szenved annyi
ra, és a Tündérkeresztanyát is az inter
neten kell megrendelni?! Nos, a válasz
már sokak számára ismeretes, hisz kevés
olyan diák van az iskolában, aki nem
látta volna a 9/9 fantasztikus előadását.
…folytatás a 8. oldalon

“Teljesen normális vagyok.”

Vizsgázni jött. Elmondása szerint jól
teljesített, bár látszik, hogy elfáradt,
mégis időt szakított ránk.
Fucsovics Marci egyértelműen iskolánk
legkiemelkedőbb sportolója. Wimbledoni győzelmével méltán lehetünk büszkék
rá, mivel nemcsak városunknak szerzett
dicsőséget, hanem magyar sporttörténelmet is írt.
… folytatás a 6. oldalon
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Ballagás ’11
“E napon előretekintünk, amikor már
nem fogunk idejárni. De ma én szeretnék vissza is tekinteni. (...) Ne haraggal tekintsünk vissza, hanem megbánás
nélkül! Ne sajnáljuk, hogy amit meg

akartunk tenni, nem tettük, hogy amit ki
akartunk mondani, nem mondtuk ki!”
(Lehetek az eseted? című filmből)
…folytatás a 8. oldalon

Arany
NemÉlet
mind arany...

Sorozatajánló
A Jövő emlékei
Fizikusok. Kutatók. Eredetileg csak egy elmélet
igazolását keresték. Bizonyítékot egy hipotetikus
részecske valódi létezésére.
Az események azonban
kicsúsztak a kezük közül..
Két perc tizenhét másodpercre valamennyi
ember a földön eszméletét veszti, és ez alatt az
idő alatt bepillanthat a jövőjébe. Akár kellemes
dolog, amit ott lát, akár kellemetlen, választania kell: elfogadja a látomásokat valóságnak, és

Könyvajánló
Egy Kisfiú!
David tizenegy éves. Boldog
és egészséges. Szeret iskolába
járni, Disney-dalokat énekelni
és fára mászni. David súlyosan
autista. Csak néhány szót tud
kiejteni. Alig képes kifejezni
a legalapvetőbb szükségleteit.
Nem ismeri a veszélyt. Nem érti mások érzéseit. Nem
hallgat mások szavára. Az Egy kisfiú David történetét
mutatja be a szülei tollából, akik megosztják velünk,
milyen egy olyan gyermeket felnevelni, aki örökké
kisfiú marad. Egy autista gyermeket könnyű szeretni,
de sokkal nehezebb vele élni, mint azt képzelnénk. A
megrendítő leírás bemutatja az autizmus szívszorító
és meglepően örömteli oldalát is. A régen ritkaság-
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aláveti magát a sorsának, vagy harcba száll ellene, hogy változtasson az elkövetkezendő ese
ményeken.
A két kutatónak sincsen könnyű dolga, mert
jövőemlékeikből nemcsak az derült ki, hogy
közös szerelmük melyiküket választja, hanem
az is, hogy egyikükre korai halál vár. Vajon kijátszható-e a végzet, vagy minden, amit láttak,
kérlelhetetlenül valóra válik?

Vass Fruzsina

Legen wait for it Dary!
A Jóbarátok utódjaként elhíresült, Így Jártam
anyátokkal című amerikai sorozat sikereket sike
rekre halmoz. A Poén, a komolyság, a tanulság és
a zene egyaránt megtalálható a 2005-ben debü
nak számító fejlődészavar ma már a brit gyerekek
egy százalékát érinti. Christopher és Nicola Stevens
nyers és néha brutális őszinteséggel tárja elénk helyenként szívfájdító, néha mulatságos, de mindig inspiráló tapasztalatait. Ahogy kibontakozik David története, szülei között a szemünk láttára fonódik egyre
erősebb kötelék. David felügyelete teljes személyt
követelő feladat, melynek során a házaspár megismeri a feltétlen szeretet valódi jelentését.

Vass Fruzsina

13 okom volt ...
“Az idős korral vagy a rákkal ellentétben senki
nem lát előre egy öngyilkosságot. Ők egyszerűen
csak elmennek anélkül, hogy esély lenne rendbe
tenni a dolgokat.”
Egy cipősdoboz méretű csomag érkezett Clay
Jensen és szülei lakására. A feladó neve homályba
merült, de a tartalma megváltoztatta a fiú ,s az

tált sorozatban. Amerikában
január 11-én vetítették le
a 100. részét Ted Mosby és
barátai életének.
A
történet
2030-ban
kezdődik, amikor Ted leül
elmesélni a gyerekeinek,
hogyan is ismerkedett meg az édesanyjukkal...
A 25 évvel korábbi emlékekből tudható meg
az is, hogy miként alakult Ted és barátainak az
élete 2005-től. Hogyan ismerkedett meg Robinnal, a tévés bemondóval,hol lakott Marshall-lal
és Lily
vel, hogyan alakul a karriere, és miféle
őrültségeket követ el a nőcsábász Barneyval.

Varga Dóra 8/11
összes többi címzett életét.
A hét, tok nélküli kazettán
13 történet található... A 13
ok, amiért Hannah Baker az
öngyilkosságot választotta.
A Megalázottság érzése, a
barátok elvesztése, vagy csak
a szülői nemtörődömség.. Pár visszafordíthatatlan
történés az életből. Jay Asher 13 díjat zsebelt be a
könyvvel, s hamar túlnőtte magát Amerikán. Érdekes olvasmány, néhol kegyetlen jelenetekkel...
A történet megihlette a hollywoodi filmipart,
így Selena Gomez főszereplésével nemsokára a
mozikban is átélhetjük Hannah szenvedését.
Ha a könyv olvasása közben nem borzongsz
meg eléggé... Csekkold a http://www.thirteenreasonswhy.com/ weboldalt, ahol angolul meghallgathatod a kazettákat.

Varga Dóra 8/11

Reflektálás az Adáshiba című színházi darabra
“- Mi van a tévével?
- Dönci, te értesz hozzá, nem?
- Nem.
- Akkor hívjuk a szerelőt!
- 333-333
- Akkor három, három, három, három... hogy is volt ?”
Bizony, hogy is volt? Ez úgy történt, hogy Sza
konyi Károly 1970-ben megírta az Adáshiba
c. darabot a Vígszínház felkérésére. A darabot
azóta majdnem százszor mutatták be itthon,
és Európa számos színházában. Méltán, hisz a
darab olyan elemekkel éri el a kívánt hatást,
amely egyszerre megnevettet és megsirattat:
tehát groteszk.
A mű alapjaiban véve egy átlagos család mindennapjairól szól, akik a tévé előtt ülve várják
életük javulását. Párbeszédeik felszínesek, elbe
szélnek egymás mellett, hisz a televízió “nem vár”.
Egymás problémáira nem megoldást keresnek,
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hanem a civakodás eszközévé válnak a gondok.
Ilyen például Vanda, aki
állását és férjét elvesztvén nem meri bevallani
szüleinek problémáit, hisz
csak leszidást kapna. Majd
megjelenik Kriszthosz, aki
szó szerint a megváltást
hozza el nekik, mégsem Szakony Károly író
ismerik fel.
A Megváltót csak Imrus, a “+boldog” szülinapos
ismeri fel, aki mindent megtenne azért, hogy családját kihozza a gondokból - hiába:
“Nem megy ez már fiam. Az én időm lejárt “
Ekkor Imrus elköltözik hazulról, de természetesen a család ebből semmit sem sejt, sőt:
“ Ó vidd csak szépen a sálat is “
Ez már önmagában is tragikus lenne, de mellette még sok más ‘csodás’ dolog történik: Szűcs

úr meggyógyul, s mindezt észre sem veszi, ugyan
úgy visszaül a tolószékbe.:
‘És a bor? Igaz, milyen finom?’
Mégsem jönnek rá a családtagok a csodatételre.
A mű abszurdul igaz, a XXI. század átlag,
közönséges emberének leírására. A poénkavalkádon túl ott van a keserű valóság, a kegyetlen humor: kényelmesebb félrenézni, mint
felismerni a valóságot. Mert a krimi ‘nem vár’,
ahogy az élet sem. Viszont míg a tévében nem
halnak meg valójában a szereplők, az előtte
ülő emberek igen: Saját, önön butaságukba
halnak bele.
A legszomorúbb tény azonban mégis a szemünk
előtt van, és nem vesszük észre.
A mi életünkben is vannak ADÁSHIBÁK!
Keszég László rendezésében 2011. január 22től a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban
játsszák a darabot.

Hrenkó Izsák
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Angol..angol.. és még egy kicsi angol ?!
Az első nap, az első benyomások...az első év.
A gimnázium sorsdöntő a fiatalok életében. Valaki csak tanulni jár ide, valaki csak a társaságot
keresi…, de szerintem sokan vagyunk, akik megpróbálják élvezni is !
Idén két osztályunk van az elsős évfolyamban.
A 4/9-ben megismertünk régi ‘Aranyosokat’ és
felfedeztünk néhány új tekintetet, mint ahogy
nekik is újak voltunk mi, felsőbb évfolyamosok.
A 9/9 diákjai már 4 éve gimnáziumunk padjait
koptatják, de belecsöppentek egy számukra
egészen új világba.
Az angol tagozat nehézségeiről Bucsák Regina
mesélt:

“Közel sem olyan egyszerű ez az év, mint
amilyennek azt én gondoltam, vagy bárki
gondolná. Elhatározni mindent ennek az egy
évnek nem olyan könnyű. Itt mindenki azt
mondaná: persze, neked csak egy dolgot kell
tanulnod- igen, én is így gondoltam, egy év sza
badság. Sajnos hamar rájöttem, hogy egyáltalán nem így van. Kétszer is meggondolom, hogy
táncpróbára menjek-e, ami a világot jelenti
nekem, vagy inkább tanuljak. Hogy miért?
Fel kell fognom így, 15 évesen, hogy hatalmas
lehetőséget kaptam azzal, hogy letudhatok egy
érettségit, és majd (remélem) elmondhatom
ilyen fiatalon, hogy egy nyelvvizsga van a

Cinders
Ugye mindenki ismeri Hamupipőke sztoriját?!
A mostohaanya és a lányai, a tündérkeresztanya,
a tökhintó és az üvegcipellő minden álmodozó
kislány emlékezetében megmaradt. De mi van,
ha a herceg mégsem olyan tisztelettudó, ha
Hamupipőke mégsem szenved annyira, és a Tündérkeresztanyát is az interneten kell megrendelni?! Nos, a válasz már sokak számára ismeretes,
hisz kevés olyan diák van az iskolában, aki nem
látta volna a 9/9 fantasztikus előadását.
A 2 szereposztásban is előadott darabot több
mint 5 hónapig hetente próbálták, ami hatalmas figyelmet és szorgalmat igényelt az osztály
tól. Ahogy ők mondták, az elején számukra is

Fukushima
Megdöbbenve meredtem a televízió képernyőjére.
Csak össze-vissza kapcsolgattam, mikor véletlenül
a híradóhoz értem - és nem is mentem tovább.
Képtelen voltam elvonni a figyelmem a Japánban
történő katasztrófák beszámolójáról. Rengeteg
képet, felvételt mutattak a tengervíz betöréséről,
ahogy megállíthatatlanul sodorta el az útjába kerülő
járműveket, épületeket, emberek; a földrengés pillanatairól, mikor még az asztalok, teli polcok is szinte
méternyit mozdultak el a helyükről.
Kilences erősségű földrengés, mely több mint
nyolc méter magas hullámokat eredményezett.
Ezután minden nap, folyamatosan a híreket fi
gyel
tem, rádióban, televízióban, és izgatottan,
mégis kissé félve vártam a fejleményeket.
Ahogy a helyzet súlyosodott, egyre több ember
tűnt el és halt meg, valamint elromlott a fukushimai
atomerőmű hűtőrendszere, bennem egyre inkább
megmozdult valami. Egy érzés, ami szorongatta a

kissé zűrzavarosnak tűnt, de teljesen bezsongtak
a „színházosdi” hallatán. Először a szülők előtt,
majd az Arany-hét keretein belül is a közönség
elé álltak, de a sikeren felbuzdulva egy márciusi
délutánon is részese lehettünk a Bucsák Regina
által megformált Hamupipőke történetének.
szívem, gondolatok tömkelegével tömte meg az elmém. egy érzés, ami miatt végtelenül sajnáltam a
japánokat és úgy éreztem, tennem kell valamit. Azonban mindaddig nem tudtam hinni ennek sikerességében, míg nem kaptam egy biztató telefonhívást,
egy azonos ötlettel. Gyűjtsünk pénzt a károsultaknak!
Az első gondolatom az volt az eseményeket
látva, hogy bár tehetnék valamit, azonban akkor még nem tudtam hinni ennek megvalósíthatóságában.
Sokakban merülhet fel a gondolat, hogy “Miért
segítenénk nekik?”
Ezen az elven miért ne? Hiszen, gondoljunk bele,
hogy a fejlett technikai eszközök gyártásával meny
nyit segítenek nekünk, milyen mértékben meg
könnyítik az életünket. Ráadásul mindezt önzetlenül,
páratlan szorgalommal teszik, magukért is, persze, de
értünk is. Én pedig szeretném ezt viszonozni.
Ha tehetném, akár oda is utaznék, hogy önkéntesként dolgozhassak, azonban mivel nincs meg
rá a lehetőségem és a megfelelő hátterem, így

kezemben, de ha nem venném 100%-ban komolyan, akkor az egész csak egy év kihagyás
lenne. Nehéz ez a hajtás- angolul filmet nézni,
olvasni, beszélni,- viszont sikerélmény, amikor
kifejezhetem magam más nyelven anélkül,
hogy bújnám a szótárt. Néha legszívesebben fel
adnám az egészet és azt érzem, fáradt vagyok,
de az jut eszembe, hogy mindjárt nyár, kibírom.
Minden tiszteletem a tanárainké, minden idejüket próbálják ránk fordítani, és a maximumot
kihozni belőlünk, pedig “néha” igencsak nehéz.
Összegezve mindent úgy gondolom, csak gazdagabbak lehetünk ezzel az évvel. “

Varga Dóra
A darabbal azonban a céljukat is elérték a lelkes
diákok. A Solymáron megrendezett, Magyarországi Angol Nyelvű Diák Drámafesztiválon (ami egy
hétig tartott, napi 4-5 előadással), iskolánk tanulói
a legjobb 7 közé jutottak, ami hatalmas teljesítmény a drámatagozatos iskolák mellett. Innentől
kezdve még többet és még intenzívebben gyakoroltak - akár heti 3 alkalommal is -, hogy az
Április 9-én megrendezett gálán, a lehető legpo
zitívabb benyomást keltsék a zsűrinek. Végszóul,
a hatalmas gratuláció mellett, csak a 9/9 üzenetét
adnám át Medvéné Kendi Tímea tanárnőnek. „ha
tanárnő vállal minket, jövőre visszamegyünk, és
még nagyobb sikert érünk el. “TEHÁT VIGYÁZZ
SOLYMÁR, MÉG DOLGUNK VAN EGYMÁSSAL!”

Varga Dóra

maradt az itthoni szervezkedés. ennek egyik lépése volt az április elsejei teaház, melyet nagyon
rövid idő alatt, sok munkával és fáradtsággal
kellett megszerveznünk, én mégis úgy gondolom, megérte a fáradozás, az idegeskedés, hogy
segíthessünk a japánoknak.
Még mindig nyugtalan vagyok az utórengésekről
és az atomerőmű hol javuló, hol romló helyzetéről
hallva, azonban tudom, hogy hamarosan képesek
lesznek felülkerekedni ezen a nehézségen - hiszek az
össze- és kitartásukban, mely egyedülálló a világon.

Pintér Kitti
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Párizsban járt a tavasz
Április 17-én reggel szálltunk ki a buszból Párizs
belvárosában, a városháza
előtt. Aztán elindultunk a
fény városának felfedezésére.
Olyan szerencsénk volt, hogy a világ
talán leghíresebb templomában, a Notre
Dame-ban Virágvasárnapi szertartás zaj
lott látogatásunkkor, majd az Igazságügyi
Minisztérium udvarán tekintettük meg
a Saint Chapelle kápolnát. Később a
posztmodern építészet példáját, a Pompidou központot látogattuk meg. Sétáltunk tovább a Les Halles környékére,
ahol újabb templom és csodás park várt
minket. Kis pihenő után a Quartier Latin
városrész hangulatos utcáin át a Pantheonban örök nyugalomra helyezett Viktor
Hugo sírját is megtekintettük. De a nap
egyik kiemelkedő pontja a Luxembourg
park nyújtotta napfürdőzés volt. Innen
kalandos metrózás után megérkeztünk
Saint Ouenbe, ahol a szállásunk várt
minket. Este a csapat egy része ellátogatott a Montemartra, ahonnan csodás kilátás nyílt a kivilágított metropoliszra, míg
a hátunk mögött a Sacre Coure fehéren
ragyogó épülete vonzotta a turistákat. Az
első napon kb. 21 kilómétert sétáltunk.
A második napon a tornyok királynője
jól megvárakoztatott minket, de végül
meghódítottuk a vasból készült hegy csú
csát, ez volt az Eiffel torony. Majd a Mars
mezőn át az utunk az Invalidusok dómjához vezetett, hogy a nagy császár, Napóleon előtt tegyük tiszteletünket. Ezt követően
új irányt vettünk, ami a Chemp Elysée felé
vezetett, ahol a divat világával ismerkedők
sok mindent tanulhattak. A Concorde
térről a szálloda felé vettük az irányt.
A harmadik napon elhagytuk a kultúra
fővárosát és a híres Loire menti kastélyokat látogattuk meg, Ambois, Chennenceau
és Chambord lenyűgöző kastélyait.
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Negyedik napon sem pihentünk, Versailles főúri világa tárult elénk, ahol a
híres parkkal és a Trianon kastélyokkal
is megismerkedhettünk. Délután kis sza
bad program után a Szajnáról is megtekintettük a város csodálatos épületeit,
hídjait. Ezen az estén is többen ellátogattak a Moulin Rouge környékére.
Utolsó, ötödik francia napunkon egy
amerikai vidámpark nyújtott számunkra
kikapcsolódást. Disneyland hullámvasútjai szinte mindenkit lenyűgöztek,
majd este nyolc órakor hazaindultunk.
A problémamentes út végül április
21-én este fél hétkor a gimnáziumunk
uszodája mögötti parkolóban ért véget,
hazaértünk.
Lentvorszky Szilárd

U.i.: Külön köszönet Kósáné Győry
Beáta tanárnőnek, aki nélkül nem élhettük volna át a szép élményeket!
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Érdekességek napjaink iskolai gyakorlatából
Intézményünk pedagógusai tovább
képzések révén rendszeresen frissítik
módszertani és szaktárgyi ismereteik
et. Ebben a tanévben a TÁMOP-3.1.509/A/2-2010-0396, számú pályázat
teljeskörű támogatásával
- Pájerné Tóth Ágnes a Miskolci Egyetemen angoltanár,
- Vasné Iván Györgyi a Semmelweis Egyetemen
gyógytestnevelés tanár,

- Kalenda Mihályné az Eszterházy Károly
Főiskolán pedagógiai értékelés és mérés tanár,
- Baloghné Dávida Katalin az Eszterházy Károly
Főiskolán játék- és szabadidő szervező,
- Kulcsár Gabriella az Eszterházy Károly
Főiskolán család- és gyermekvédő szakán bővíti
és korszerűsíti ismereteit.
Szeretnénk, ha a tanulóink örömmel vennének részt a tanítási órákon és a tanórán kívüli
foglalkozásokon. Fontos nekünk, hogy minden diák megtalálja a számára eredményeket

Vidéki múzeumok
Ebben a tanévben Egerben, az Eszterházy Károly
Főiskola, játék-és szabadidő szervező MA képzésén
veszek részt. Tanulmányaim során hamar felismertem, hogy ezen a területen is szakmailag felkészült,
lelkes szakemberekre van szükség, hiszen egész
tanévben igénylik a gyerekek az újabbnál újabb,
vagy akár a régi jól bevált programokat. Nem mindegy, hogy milyen tapasztalatokkal, ismeretekkel
rendelkezünk, mielőtt felkérnek bennünket egy
program, vagy akár egy kirándulás megszervezésére,
lebonyolítására. Az elméleti oktatáson kívül nagyon
sok gyakorlati óránk van, és bízom benne, hogy az
itt a megszerzett „játékos tudományomat”, iskolánk
diákjai számára majd közkinccsé tehetem. Most, egy
olyan munkámat szeretném bemutatni, amit azért
tartok hasznosnak, mert a kirándulások tervezésénél
akár ötletet is adhat. Témája: Vidéki múzeumok

A “múzeum” szó eredete
A múzeum a görög Mouseion szóból származik,
jelentése: a múzsák szent helye, szentélye, az
emlékezés helye, a művészetek otthona. A

múzeumnak, akár a hellén korban, ma is az a
küldetése, hogy emléket állítson régi koroknak,
és a művészetek üzenetét közvetítse a mo
dern ember számára. A múzeum az emberiség
kultúrfejlődésére vonatkozó tárgyi és egyéb emlékeket gyűjtő, feldolgozó, rendszerező és másoknak bemutató kulturális intézmény. A múzeum ma már nem egyszerűen kiállítást jelent,
hanem egyrészről számos kulturális rendezvény
nek is otthont ad, másrészről a látogatót nem
csupán passzív szemlélődésre, hanem modern
technikai eszközök igénybevételével interaktív
közreműködésre készteti. A “ne nyúlj hozzá!” és
a “mindent a szemnek” jelszavak számos helyen
ma már nem érvényesülnek – a látogató maga is
részévé válik a kiállításnak.

Múzeumok csoportosítása: tematikája szerint
•

Képzőművészeti múzeum

•
•
•

Iparművészeti múzeum
Régészeti múzeum
Néprajzi múzeum

i

és sikert biztosító területet. Az érvényesüléshez
elengedhetetlen a főtárgyak mellett az idegen
nyelv ismerete, az egyenlő esélyek biztosításához
fontos a hatékony ifjúságvédelem és a szakszerű
testnevelés, gyógytestnevelés foglalkozások
szervezése.
Munkánk tervezésekor a továbblépéshez ele
meznünk kell az eredményeinket, fel kell tárni
a fejlődés lehetőségeit. Az alábbi összegzések
az iskolai tevékenység 1-1 különleges szeletére
irányítják a figyelmet.
•
Helytörténeti és történelmi múzeum
•
Természettudomány múzeum
•
Tudományos és technikai múzeum
•
Eger Dobó István Vármúzeum
Eger Magyarország egyik legkedveltebb idegenforgalmi célpontja. A műemlékekben gazdag
északkelet-magyarországi település gyógyvizei és
borai is világhírűek.
Az egri vár ma védett műemlék, melyben a Dobó
István Vármúzeum működik. Az állandó kiállításokon bemutatják a vár történetét, föld alatti
erődrendszerét, a középkori büntetési módokat
és ezek eszközeit. A kőtárban megtekinthetők
az elpusztult katedrálisok maradványai, a hősök
termében az 1552-es várvédelmet irányító
várkapitány, Dobó István márvány síremlékének
fedőlapja. A várban található Egri Képtár hazánk
egyik jelentős képzőművészeti gyűjteménye. Itt
látható - a vár emlékei mellett - a várostörténeti
gyűjtemény, az Ún. Börtönmúzeum és a képtár is.
Az 1950 óta megyei intézményként működő
Dobó István Vármúzeum 1957-ben költözött a
várba. A megyei intézmény közvetlen előzménye
az Egri Múzeum volt, amely több régi gyűjteményt
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olvasztott magába, például a korábban a líceumban elhelyezett érseki magángyűjteményt és a
várásatások leleteit, Legányi Ferenc paleontológiai gyűjteményét és a Gárdonyi-hagyatékot.
A folyamatosan gyarapodó gyűjtemény legnagyobb része régészeti anyag, több mint 44 ezer tétel. A néprajzi tárgyak száma meghaladja a tízezret, ebből jelentősek a parádi hutából származó
üvegek, a népi lakástextilek és viseletek. Fotótárában több mint 90 ezer felvételt őriznek, a
könyvtár állománya meghaladja a 20 ezer kötetet.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Észak-magyarországi falu - 2010
Felső-Tiszavidék - 1974
Alföldi mezőváros – épül
Tervezett tájegységek:
Közép-Tiszavidék (2010 után)
Erdély tájegység
Történeti tájegység
XX. századi falu tájegység

Esztergom Keresztény Múzeum

A Skanzennek nem lehet csak az a célja, hogy
a paraszti kultúra értékeit naftalinban tárolja a
távoli jövő generációi számára. Sokkal inkább
az itt és most élő embereknek szeretné meg- és
felmutatni a hagyományos tudás ma is használható elemeit és a közösségi kultúra értékeit.

Magyarország leggazdagabb egyházi gyűjte
ménye, mely több évszázad európai és magyar
országi emlékeit őrzi. A Keresztény Múzeum
gyűjteménye sokoldalúságával is kitűnik.
Képtárának magyar, olasz, németalföldi, német
és osztrák anyaga révén az ország harmadik
legjelentősebb festészeti gyűjteményeként ismert,
mely szorosan követi a budapesti Szépművészeti
Múzeumot és a Magyar Nemzeti Galériát.

A skanzenben megtekinthető tájegységek:

Ópusztaszer Nemzeti Történeti Emlékpark

Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre

•
•
•
•
•

Kisalföld - 1987
Nyugat-Dunántúl - 1993
Bakony, Balaton-felvidék - 2000
Dél-Dunántúl - 2005
Felföldi mezőváros - 2006

A Csongrád megyei Ópusztaszeren 1982-ben
létrehozott Nemzeti Történeti Emlékpark, szabadtéri néprajzi múzeum, skanzen és kirándulóhely.
Legismertebb kiállított műve Feszty Árpád A ma
gyarok bejövetele című körképe.

Területei: Monostor, Skanzen, Rotunda, Nomád
park, Csete -jurták

Mátra Múzeum Gyöngyös
A múzeum a felújított Orczy kastélyban kapott
helyet. A múzeum központi helye a még napja
inkban is mamutcsontváz
A múzeum által kínált múzeumi órák és fog
lalkozások, a kiállítások anyagát és témáját feldolgozó tanórán kívüli ismeretszerzést szolgáló
fórumok. Az órák felépítéséből és témaválasztásából adódóan a földrajz, biológia, történelem,
környezetismeret, természetismeret, honismeret
tárgyak tanmenetéhez kapcsolhatók, az iskolai
órák anyagát kiegészítő, de önmagukban is feldolgozható ismereteket nyújtó foglalkozások.

Állandó kiállítások
•
Ásványok világa
•
Őslények világa
•
Természettudományi kiállítás
•
Vadászati-vadgazdálkodási kiállítás
•
Várostörténet, helytörténet.
Amennyiben lenne rá érdeklődő, szívesen
segítek a megszervezésben!

Baloghné Dávida Katalin

A szülők jogai és kötelességei
A TÁMOP pályázat keretében család- és
gyermekvédő szakra járok, mely szakon fontos
szerepet tulajdonítottak annak, hogy megismer
tessék velünk és rajtunk keresztül a szülőkre, gye
rekekre, pedagógusokra vonatkozó érvényes jogsza
bályokat. Ezekből válogattam ki a legfontosabbakat.

A szülők jogai és kötelességei a közoktatásról szóló törvény értelmében

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény értelmében a szülőkre az alábbi jogok és kötelezettségek vonatkoznak:
13. § (1) A szülőt megilleti a nevelési, illetőleg
nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga.
A nevelési, nevelési-oktatási intézmény szabad
megválasztásának joga alapján gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének, saját vallási, illetve világnézeti meggyőződésének, nemzeti
vagy etnikai hovatartozásának megfelelően választ
hat óvodát, iskolát, kollégiumot.
(2) A szülők joga, hogy gyermekük számára nem
állami, illetve nem önkormányzati nevelési-oktatási
intézményt válasszanak, továbbá - az, hogy e tör
vényben foglaltak szerint - nem állami, illetve nem
helyi önkormányzati óvodát, iskolát alapítsanak,
vagy annak alapításában részt vegyenek.
(3) A szülő joga igényelni, hogy az óvoda a nevelési
programjában és tevékenységében, az iskola és kollégium pedagógiai programjában és tevékenységében a tájékoztatást és az ismereteket tárgyilagosan és többoldalú módon közvetítse, továbbá, hogy
az állami, illetve önkormányzati nevelési-oktatási intézményben a hit- és vallásoktatást lehetővé tegyék.
14. § (1) A szülő joga különösen, hogy
a) megismerje a nevelési-oktatási intézmény
nevelési, illetve pedagógiai programját, házirendjét,
tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról,
b) gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanul
mányi előmeneteléről rendszeresen részletes és
érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segít-

séget kapjon,
d) a nevelési-oktatási intézmény által meghatározott feltételek mellett kérje, hogy gyermeke a nem
kötelező foglalkozásokat igénybe vehesse, illetve
ilyen foglalkozás megszervezését kezdeményezze,
e) a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy
a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a fog
lalkozásokon,
f) kezdeményezze az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék létrehozását, és részt vegyen a szülői
képviselők megválasztásában, mint választó és mint
megválasztható személy,
g) kezdeményezze szülői szervezet (közösség) lét
rehozását, és közreműködjön annak tevékenységében,
h) személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, a nevelésioktatási intézmény irányításában,
i) jogszabályban meghatározottak szerint az oktatási jogok miniszteri biztosához forduljon.
(2) A szülő kötelessége különösen, hogy
a) gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi
és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről,
b) biztosítsa gyermeke - e törvény 24. §-ának (3)
bekezdésében meghatározottak szerinti - óvodai
nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének vagy fejlesztő felkészítésben való részvételi
kötelezettségének teljesítését,
c) figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, ta
nulmányi előmenetelét, gondoskodjék arról, hogy
gyermeke teljesítse kötelességeit, és megadjon
ehhez minden tőle elvárható segítséget,
d) rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével
foglalkozó pedagógusokkal, és részükre a szükséges
tájékoztatást megadja,
e) elősegítse gyermekének a közösségbe történő
beilleszkedését, az óvoda, az iskola, a kollégium
rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak
elsajátítását,
f) megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke

ii

jogainak érvényesítése érdekében,
g) tiszteletben tartsa az óvoda, az iskola, kollégium
vezetői, pedagógusai, alkalmazottai A pedagógus
jogai és kötelességeit
19. § (1) A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy
a) személyét, mint a pedagógusközösség tagját
megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi
jogait tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék, emberi méltóságát és
jogait.

A pedagógus jogai és kötelességei

19. § (1) A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy
a) személyét, mint a pedagógusközösség tagját
megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi
jogait tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék,
d) a 4. § (2) bekezdésében foglaltak megtartásával
saját világnézete és értékrendje szerint végezze
nevelő, illetve nevelő és oktató munkáját, anélkül,
hogy annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné a gyermeket, tanulót,
e) irányítsa és értékelje a gyermekek, tanulók
munkáját,
f) minősítse a tanulók teljesítményét,
g) hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez,
h) a nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény nevelési, illetve pedagógiai
programjának tervezésében és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat,
i) szakmai ismereteit, tudását szervezett
továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa,
részt vegyen pedagógiai kísérletekben, tudományos
kutatómunkában,
j) szakmai egyesületek, kamarák tagjaként
vagy képviseletében részt vegyen helyi, regionális és országos közoktatással foglalkozó testületek
munkájában.
(7) A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyer-
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mekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy
b) nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe
vegye a gyermek, tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét
és fejlettségét, fogyatékosságát, segítse a gyermek,
tanuló képességének, tehetségének kibontakozását,
illetve bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben
lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz,
d) közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatok ellátásában, a gyermek, tanuló fejlődését
veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében,
e) a gyermek, tanuló életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttassa a közösségi
együttműködés magatartási szabályait, és törekedjék azok betartatására.
h) a gyermekek, tanulók és szülők emberi mél
tóságát és jogait tiszteletben tartsa,
i) a gyermekek, tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja.

Tanuló kötelességei

12. § A tanuló kötelessége különösen, hogy
részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon;
b) eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően tanulmányi kötelezettségének;
c) megtartsa a tanulmányi rendet, a gyakorlati képzési
hely rendjét, az iskola szabályzatainak rendelkezéseit;
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d) óvja saját és társai testi épségét, egészségét;
e) megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően
kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit;
f) tiszteletet és megbecsülést tanúsítson nevelői,
tanárai iránt.

A szülő kötelessége különösen, hogy

gondoskodjon arról, hogy gyermeke óvodai
nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítő
foglalkozáson vegyen részt, illetve tankötelezettségének vagy képzési kötelezettségének eleget tegyen;
b) megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke
jogainak érvényesítése érdekében;
c) minden tőle elvárhatót megtegyen gyermeke
fejlődéséért;
d) rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével
foglalkozó pedagógusokkal;
e) elősegítse gyermekének a közösségbe történő
beilleszkedését, az iskola, a kollégium rendjének, a
közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.

A tankötelezettség

6. § (1) A Magyar Köztársaságban minden gyermek tanköteles. A tankötelezettséget az általános
műveltséget megalapozó, alapvizsgára felkészítő
ismeretek elsajátításával kell teljesíteni.
(2) A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges
fejlettséget eléri, attól a naptári évtől válik tankötelessé, amelyben a hatodik életévét május 31. napjáig
betölti. A szülő kérelmére a gyermek tankötelessé

válhat akkor is, ha a hatodik életévét december 31.
napjáig tölti be.
(3) A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik élet
évét betölti. A testi, érzékszervi, értelmi, beszéd-,
továbbá más fogyatékos tanuló tankötelezettsége
meghosszabbítható legfeljebb annak a tanévnek a
végéig, amelyben a tizennyolcadik életévét betölti.
Azon tanulók esetében, aki tanulmányait az
1998/1999 tanévben, illetve ezt követően kezdi meg,
a tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart,
amelyben a tanuló a tizennyolcadik életévét betölti.
A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége
meghosszabbítható legfeljebb annak a tanévnek a
végéig, amelyben a huszadik életévét betölti.
(4) Az iskola igazgatója dönt
a) a tankötelezettség kezdetéről, az óvoda véleménye alapján, illetőleg, ha a gyermek nem járt
óvodába vagy óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítő foglalkozásra, a nevelési
tanácsadó véleménye alapján, a testi, érzékszervi,
értelmi, beszéd-, továbbá más fogyatékos gyermek
esetén a tanulási képességet vizsgáló szakértői és
rehabilitációs bizottság vagy az országos szakértői
és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság
szakértői véleménye alapján;
7. § (1) A tankötelezettség - a szülő választása
alapján - iskolába járással vagy magántanulóként
teljesíthető

Kőváriné Kulcsár Gabriella

AZ AMERIKAI OKTATÁSI RENDSZER ÉRDEKESSÉGEI
A gyerekek Amerikában már 3 évesen elkezdik
az úgynevezett Elő-iskolát, Pre-School-t, ahol a
magyar óvodával ellentétben már számokat és
betűket „tanulnak”. Azután 5 évesen Óvodába,
Kindergarten-be járnak, ami inkább hasonlít
egy iskolára, mint egy óvodára. Ez kötelező minden gyereknek és már tanulnak is itt. 2-3 órájuk
van délelőtt és egy órás ebédszünet után délután
háromig újra tanulnak. Itt már házit is kapnak,
igaz, csak rajzos és különböző témákra épülő
gyűjtőmunkát kell végezniük. Írnak teszteket is, és
fejlődésükről a szülők rendszeresen kapnak írásos
értékelést. Ha nem az elvárásoknak megfelelően
fejlődnek, kötelező a nyári iskolába járniuk, ahol
bepótolják a hiányosságokat. 6 évesen kezdik az
általános iskolát, Elementary School-t, ahol alaptantárgyakat tanulnak és a mi rendszerünkkel ellentétben minél idősebbek, annál könnyebbé válik
számukra az iskola. Sokáig még könyvük sincs,
csak füzetekbe dolgoznak, viszont sokkal többet
tanulnak az országukról, így sokkal erősebb bennük a nemzeti öntudat. Sokáig minden tanítási
nap minden iskolában zászlónak szóló tisztelgéssel kezdődött, ami ma már nem kötelező, mégis
majdnem minden amerikai szülő igényli és elvárja
ennek a hagyománynak a fenntartását.
12-15 évesen kezdik el a Junior High School, előközépiskolát. Itt a gyerekeknek sokkal nagyobb
szabadságuk van, mint nálunk, és választhatnak,
milyen tantárgyakat akarnak tanulni a kötelező
alaptárgyak mellett. A Magyarországon filmekből
jól ismert Highschool-t - középiskolát 15 évesen kez-

dik. Itt a választható tantárgyak mellett a kötelező
tárgyaik az amerikai történelem, a társadalomtudomány és az angol. Természetesen ők is tanulják az
alapműveltségi tárgyakat, mint matek, tudományok,
de csak alap szinten, és ha valakit érdekel egy adott
tantárgy, választhatóként magasabb szinten tanulhatja. A tanulás mellett - sokszor helyett - a diákok
rengeteg délutáni foglalkozás és sport közül választ
hatnak, ami az órák után élettel tölti meg az egész
iskolát. Ezeknek az un. kluboknak a továbbtanulás
szempontjából is fontos szerepe van, mert minden
ilyen tevékenység után krediteket -plusz pontokatkapnak az egyetemi felvételijükön, nem véletlen így
a nagyarányú részvétel.
Az amerikai oktatási rendszer az alsó évfo
lyamokon nagyon jól működik, a felmérések
is ezt igazolják. Magasabb szinten viszont diákjaik eredménye messze elmarad a többi ország
eredményétől, és 50 ország közül csak a 24. he
lyen végeztek- Magyarország után.
Egyetemre- University- ők is 18 évesen mennek,
viszont a magas tandíjak miatt az egyetemisták
többsége munkát vállal a suli mellett. A 19 évesek
fele tanul felsőoktatásban és csak 50%-uk fejezi
be a négy éves BSC képzést. Csak kevés diák kap
valamilyen ösztöndíjat, ezért az amerikai diákok
többsége a középiskola befejezése után egy évig
dolgozik, hogy finanszírozhassa a tanulmányait.
( A magánegyetemek természetesen drágábbak,
mint az államiak, de a helyi tanulók kedvezményeket kapnak.) A tantárgyaikat itt is választ
hatják, de a középiskolás hiányosságaik miatt
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az egyetem az alapműveltség elsajátításának is
színtere. Az azonos szakon tanulók előfordul,
hogy nem is ismerik egymást, még ha ugyanazon évfolyamon tanulnak is, mert a tantárgyait és
azok tanulási sorrendjét mindenki maga dönti el.
Az igazi egyetemi élet a ’Sorority’ és ’Fraternity’
rendszernek köszönhető, ami a lány és fiú klubok
neve és a közös érdeklődési körön alapul. Ezeket
a klubokat görög ábécé szerint nevezik el, és sokszor előfordul, hogy az egy klubba tartozó fiúk és
lányok egy közös házban élnek. Így próbálják pótolni annak a közösségi érzésnek a hiányát, ami
még középiskolában jellemző volt.
Körülbelül egy ötöde a BSC-t végzett tanu
lóknak folytatja tanulmányait mester vagy doktori címért. A bejutáshoz fontos a korábban elért
eredmény és néhány alaptantárgy vizsgajegye. A
legismertebb és legnépszerűbb iskolák magánegyetemek, amiket korábban végzett diákok
adományaiból és a tandíjakból tartanak fenn.
A filmekből ismert Harvard, Yale és Princeton is
magánegyetemek. A későbbi munkakeresésnél,
nagyon nagy szerepe van annak, ki hol végzett.
Ha egy állásra jelentkező ugyanarra az egyetemre
járt, mint a főnök vagy a felvételiztető, nagyobb
eséllyel kapja meg az állást, mint más, és ez
jellemző a későbbiekben, más élethelyzetekben is.
Az amerikaiak nagy becsben tartják a tanulást,
úgy gondolják ez egy olyan befektetés, ami megtérül a közösségnek és fejlődik vele a társadalom
és a kultúra is.

Pájerné Tóth Ágnes
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KÉPZÉS EGERBEN
A TÁMOP 3.1.5. számú
pályázat lehetőséget biztosított arra, hogy ismereteimet gyarapítsam a mérés,
értékelés területén. Nagy
izgalommal kezdtem meg
tanulmányaimat, 2010 szep
temberében az Eszterházy
Károly Főiskola pedagógiai
mérés, értékelés szakán.
Nem volt könnyű hét év után újra az iskolapadba ülni. Az első konzultáción kissé megrémültem. A mai fiatalok számára természetes a
számítógép napi használata, az iskolában, az informatika órákon elsajátítják a szövegszerkesztő
és táblázatkezelő programok használatát. Én
sajnos ezeket nem tanultam, el sem bírtam
képzelni, hogy órákat üljek a számítógép előtt,
eddig nem is igazán volt rá szükségem. Nem
tudtam, hogy sikerül-e megtanulni. Ma már na-

ponta legalább három órát a gép előtt töltök.
Elsajátítottam a szövegszerkesztő használatát,
Excelben a statisztikai függvények alkalmazását
a kérdőívek feldolgozásához. Megismerkedtem
az SPSS programmal, amely a statisztikai adatok
feldolgozásakor nagy segítséget nyújt. A szerzői
joggal kapcsolatos ismereteim is bővültek. Sokan nem is tudják, hogy megsértik a szerzői
jogi törvényt. Úgy gondolom, érdemes lenne az
iskolában a diákokat megismertetni az alapvető
jogi ismeretekkel, attól még, hogy nem ismerik a
törvényeket, az még nem menti fel őket a büntetés alól. Az internet használata számos szerzői
jogi problémát vet fel, amivel nem árt tisztában
lenni. Ezek mellett a fő feladatom az iskolában
folyó mérési, értékelési feladatok megismerése
volt. Naponta mérünk és értékelünk, de csak
tanulókat vagy osztályokat. Ez, bár törekszünk
rá, hogy objektíven történjen, soha nem az. A
tanár is ember, így nehéz kiküszöbölni a szubjektivitást, és nem is mindig kell. Ezért szükség
van olyan mérésekre, amelyek segítenek a ta
nulók teljesítményét elfogultság nélkül mérni,

segítik a diákok önértékelésének fejlődését.
Ilyen külső mérés az írásbeli érettségi és a kompetenciamérés. A tanulók nincsenek tisztában a
kompetenciamérés jelentőségével, pedig hasznos lenne, ha komolyan vennék. Minden diák
egy mérési azonosítót kapott, és annak segítségével megismerheti teljesítményét az országos
eredményekhez viszonyítva, nyomon követhető
a fejlődése a tanulmányai alatt. Mindenkinek
érdemes lenne tanulmányozni az eredményeit.
A következő mérésre május 25-én kerül sor,
amelynek megszervezése a következő két hét
feladata lesz.
Már csak egy hónap van az államvizsgáig. A
tanévvel a képzés is befejeződik. Egy nagyon
fárasztó év van mögöttem, de megérte. Nem
csak sok hasznos ismerettel gazdagodtam, hanem a csoporttársaim személyében nagyon értékes, segítőkész embereket is megismerhettem.
Köszönettel tartozom Románné Balogh Gizella
igazgatóhelyettes asszonynak, hogy a pályázat
megírásával lehetővé tette a képzésen való részvételt.

Kalenda Mihályné

Tegyünk valamit az egészségünkért!
Szeptemberben kezdtem a Semmelweis
Eg yet em Testnevelési Főiskolai karán a gyógy
testnevelési szakot. Nagyon sok érdekes
előadást hallgattam, és nagyon sok tárgyat ta
nulunk, (pl. funkcionális gimnasztika, gyógyú 
szás, orthopédia, mozgásterápia, funkcionális
anatómia, belgyógyászat), de minden előadó
mondanivalójában benne van, hogy a betegségek megelőzésében legfontosabb a mozgás,
mert az emberi szervezet úgy van felépítve,
hogy mozgás nélkül biztos, hogy valamilyen
károsodás éri. Erre nagyon sokan azt mondják, hogy mozognak, mert kertészkednek,
sétálnak, kerékpároznak. Ez sajnos nem elég.
Az orvosok szerint minden nap úgy meg kellene mozgatni a keringési rendszerüket, hogy
a pulzusunk legalább 180-ra megemelkedjen.
A legérdekesebb előadást, ami a legjobban
megragadott belgyógyászat órán hallottam.
Mindig is tudtam, hogy a szív- és érrendszeri
betegségek Magyarországon a vezető halálokok közé tartoznak, annak ellenére, hogy
megfelelő életmóddal jelentősen csökkenteni
lehetne. Az előadó annyira logikusan elmagya
rázta az érelmeszesedés folyamatát, hogy még
jobban tudatosult bennem, hogy miért kell jobban odafigyelni az életmódunkra. Én úgy gondolom, hogy nem természetes, hogy korunk
előrehaladtával, nehezünkre esik a mozgás, és
csak a gyógyszerekben bízunk.

Az egyik leggyakoribb betegség Magyarországon
az érelmeszesedés, ami az életmódunkból fakad,
és a természeti népeknél nem fordul elő. Ezért
szeretném leírni, amit hallottam, hátha egy-két
embert megérint, és most kezd el jobban odafi
gyelni az egészségére.
Az érelmeszesedés folyamatának rövid leírása,
ami a szívinfarktushoz, agyi erek meszesedéséhez,
és a végtagok artériájának elmeszesedéséhez
vezet.
Az artériák (verőerek), oxigént és tápanyagot
szállítanak a sejtekhez, szövetekhez. Az egészséges artériák hajlékonyak, rugalmasak és erősek.
Az ér belső fala sima, így a vér áramlása akadály
talan. Ahogy öregszünk, az ér veszít a rugalmasságából és megvastagszik. Ez a folyamat már
18-20 éves korban elkezdődhet. Fokozatosan az
erek falára kásaszerű anyag, később kalcium
rakódik le, ami megkeményedik és az orvosok
plakkoknak nevezik.
A vérben a zsírok nem oldódnak. Ezért szállításukhoz fehérjére molekulákra van szükség. A
fizikai tulajdonságaik alapján elkülönítünk nagyon alacsony sűrűségű (VLDL=very low density
lipoprotein), alacsony sűrűségű (LDL=low density lipoprotein) és magas sűrűségű HDL (high
density lipoprotein) zsír-fehérje komplexeket.
A HDL –t a máj termeli. Feladata, hogy a vérben
szabadon keringő zsírokat megkösse és a májba
transzportálja. A HDL magas szintje tehát védő
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hatású az érelmeszesedéssel szemben.
A VLDL zsírjából a zsírsavak a vérbe jutnak és
energiává hasznosulnak.
A LDL- koleszterin a májsejtekbe jut, ahol részben hasznosul, részben kiválasztódik az epével. Az
érelmeszesedés (atherosclerosis) alapja, hogy az
LDL- koleszterin nem tud hasznosulni a májban.
Az érfalba került zsírok idővel kalciumot kötnek
meg, ilyenkor már meszes plakkokról beszélünk.
A számomra igazából, ami az előadás során tudatosult bennem, hogy a lerakódott plakkok nem
eltávolíthatók azok már ott maradnak az erek
falán, és már fiatal korban megjelenhetnek. Az
érelmeszesedés folyamata nagyon lassan zajlik, és
sok tényező gyorsítja a folyamatot.
Kockázati tényezők:
Táplálkozás: Nem megfelelő táplálkozás esetén
az LDL felhalmozódik és az erek falán plakkok
képződnek.
Dohányzás: Megváltoztatja a koleszterin molekulák szerkezetét.
Túlzott alkoholfogyasztás: Károsítja a májat,
aminek hatására csökken a HDL termelés.
Mozgásszegény életmód: Az erek elvesztik idő
előtt a rugalmasságukat.
Az érelmeszesedés az egyik leggyakoribb betegség, de nagyon sokat tehetünk ellene, és nem
mindegy, hogy milyen minőségben éljük le az
életünket.

Vasné Iván Györgyi
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Bell’ Italia
Olaszország. Mi jut eszünkbe
róla? Mindenkinek Róma,
a Colosseum. Hát nekünk
nem. 2011. április 20-án
délelőtt nekünk a mindent
jelentette. A bőröndünkbe
pakoltunk be azon gondolkozva, hogy mit kell vinnünk, mit nem pakoltunk
még be.

Délután egy órakor indult buszunk az
Arany János Gimnázium uszodai bejáratától, kis 10-15 fős csoportunk gyorsan
bepakolta csomagjait és útnak indultunk Miskolcon keresztül Budapestre,
mert a borsodi megyeszékhelyen további
utastársainkat vettük fel. Végre elindultunk a szlovén határhoz, az út során ismerkedtünk, barátkoztunk az idegen utasokkal, és mint kiderült, szobatársainkkal.
Nem volt könnyű kibírni kb 16-18 órát
kényelmetlen pózokban, melegben, így
időtöltés címszó alatt filmeket néztünk.
Ehhez jött az a sokk, hogy a busz pihenés
és más emberi szükségleteink elvégzése
szempontjából csak négy óránként volt
hajlandó megállni. Az utazás során pusztákat és mindenki nagy örömére háziállatokat láthattunk, csodálhatunk. Mivel
délután indultunk, így az út nagy részét
éjszaka tettük meg. Hajnal körül léptük át
az olasz határt, így csodálhattuk a tájat, a
hegyeket, az erdőket és minden látnivalót.
Rómába érve a Colosseumot tekintettük
meg elsőnek, ami meglehetősen zsúfolt volt.
Mindenhol árusok és turisták lebzseltek,
de a látvány, amit a régi épületek, utcák
nyújtottak, a hangulat a nyüzsgés, azt
nem lehet megfogalmazni. A Colosseumot
saját szemünkkel látni megdöbbentően
más volt, mellette az Arco di Constantino
diadalív, a Forum Romanum, meseszép
volt. Elindultunk átvenni a szállást. Hát

nem ment minden egyszerűen, de idővel
ez is megoldódott. Jó volt a hely, a szállás,
a társaság. Mi kell még ezen kívül? Másnap megnéztük a Vatikáni múzeumot. Az
biztos, hogy vigyáznak rá fénydetektorok,
rendőrök. A szobrok, a festmények, az
apró kis tárgyak, mind megérte a majdnem két órás sétát. Metróval ás busszal
közlekedtünk. Bejártuk a várost, kávéz
tunk, fagyiztunk, láttunk helyes olasz pasikat, és jól éreztük magunkat. Elsétáltunk
egy kisebb parkba, ami tele volt narancs
fákkal. Róma felülmúlhatatlan látvány
volt. Láttuk a Piazza navona szökőkutat,
a Pantheont, Trevi-kutat, amibe érmét is
dobtunk, bízva kívánságaink beteljesülésében. Leültünk a Spanyol Lépcsőre is.
Következő állomásunk Firenze volt.
Sétálgattunk, megnéztük a Dómot, és
egyéb templomokat. Másnap a környező
kisvárosokkal ismerkedtünk: Siena,
Monteriggioni, San Gimagnano. Majd
jött Pisa és az ő ferde tornya, a dóm,
mind-mind káprázatos volt.

Kisvártatva indultunk utolsó célállomásunkhoz Velencébe. Kompon utazva láttuk a város fényeit, a csillagokat. Annak
az estének is megvolt a maga hangulata.
Megnéztük a Bazilikát, a Sóhajok hídját,
ami nem volt a legnagyobb látványosság,
mert elcsúfították a csúnya plakátok. Firenze után utunk haza vezetett. Borzasztó volt otthagyni Olaszországot, de azért
egy ici-picit hiányzott Nyíregyháza.
Dobos Lilla
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Természettudományos hetek
Az előző tanévi sikeres programsorozat után áprilisban második alkalommal biztosítottuk a feltételeit a tanítási
órákhoz képest kötetlenebb, játékosabb
természettudományos elfoglaltságoknak.
Minden programban az egészséges életmód szelleme tükröződött.
Az érdeklődő diákok 12 különböző
területen próbálták ki magukat, szereztek új ismereteket, s közben jól szórakoztak.
Vetélkedőkön, kerékpáros ügyességi
versenyen, felvilágosító órán, szalmafonó iparművész foglalkozásán, üzemlátogatáson vettek részt. A „Happy-hét”
keretében az egészséges ivóvízfogyasztás
fontosságát hangsúlyoztuk tanulónként

egy-egy flakon ásványvíz és 1-1 friss
zsemle társaságában.
A matematikát kedvelő diákok dalra
fakadtak, amelyet mi többiek az iskolarádió segítségével élvezhettünk.
Zsúfolásig megtelt a kémiaterem a kísérletek óráján.
Az egyik délután hozzáértő felnőttek
vezetésével „Hulladékból hasznosat” elv
által vezérelve hangulatos és látványos
húsvéti dekorációk készültek.
Osztályonként 8-9 fővel az újraélesztés fortélyait a gyakorlatban is alkalmazhattuk.
5. évfolyamtól a 10. évfolyamig természettudományos
akadályversenyt
szerveztünk.

Petneházy Attila
Az elmúlt héten édes
apámmal, Petneházy Attil
ával készítettem riportot.
Bár gyermekeként a kérdések nagy részére már
tudtam a válaszokat, mégis kíváncsian vártam a
feleletet.

Petneházy Attila 1966-ban születet Budapesten, és Várpalotán nőtt fel, majd a
Nemzeti Színház stúdiósaként végzett.
1988-ban Nyíregyházára, a Móricz Zsigmond Színházhoz szerződőtt, itt húsz
éve a társulat tagja.
Az első kérdésem a számomra leglogikusabb volt:
- Miért döntöttél e mellett, a szakma
mellett?
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- A gimnáziumban diákszínjátszó kör
tagja voltam, ahol egy remek történe
lemtanárnő vezetése alatt fantasztikus
és izgalmas világ tárult elém. Ezután
a Nemzeti Színházban egy nagyszerű
tanárom, Bodnár Sándor megerősített
abban, hogy ezt a szakmát válasszam.
- Miért éppen Nyíregyháza?
- Mert bár Zalaegerszegről is kaptam
ajánlatot, Nyíregyháza, mint város, és
mint színházi élet is jobban érdekelt.
- Melyek voltak a kedvenc darabjaid?
- Rómeó és Júlia Rómeója, János vitéz, és Bohumil Hrabal: Szigorúan
ellenőrzött vonatok.
- Nehéz összeegyeztetni a magánéletet a szakmával?
- Igen. Az ember saját idegrendszerét,
fizikumát használja, és a napról napra
történő regenerálódás embert próbáló.
- Miben változott a szakma, amióta
elkezdted?
- Borzasztóan sok a talmi, az álságos
álművészet a mai világban, ennél fogva ebben
az értékvesztett világban a valódi érték nagyon nehezen találja meg a maga helyét.

A legjobbak:
I. hely: 8/6
II. hely: 8/5
III. hely: 4/10 tanulói voltak.
Május 20-án Fizikai kísérletversenyen
vettek részt a tantárgy kedvelői.
A gimnázium közel fele aktívan élt a felkínált
lehetőségekkel, de minden diák kapcsolatba
került valamelyik rendezvénnyel.
A következő tanévben is szervezünk hasonló programokat. Szeretnénk megmutatni, hogy a „nehezebben emészthető”
természettudományok is lehetnek érdekesek, játékosak, és megéri küzdeni az
ismeretükért.
Románné Balogh Gizella
- Mit javasolsz azoknak, akik erre a
szakmára készülnek?
- Szaladjanak el a másik irányba.
- Miért?
- Az előbb elmondottak miatt, és mert
nem a megfelelő emberek vannak azokon a helyeken, ahol az átlagnéző ízlését alakítják.
Bár véleményem szerint sincs rendben
ez a szakma, engem mégis nagyon vonz,
már csak azért is, mert ebben nőttem
fel, és a másik oldalról is láttam. Sze
rencsére egyre többen ismerik meg ezt a
szakmát.
Petneházy Márton

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
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“Teljesen normális vagyok.”
Vizsgázni jött. Elmondása
szerint jól teljesített, bár
látszik, hogy elfáradt, mégis
időt szakított ránk.
Fucsovics Marci egyértelműen iskolánk
legkiemelkedőbb sportolója. Wimbledoni győzelmével méltán lehetünk büszkék
rá, mivel nemcsak városunknak szerzett
dicsőséget, hanem magyar sporttörténelmet is írt.
- Miért pont a tenisz?
- 4 évesen a kezem közé került egy ütő,
és onnantól kezdve egy pillanatra se jutott eszembe, hogy esetleg mást is sportolhatnék. Igaz, eleinte kisebb voltam,
mint a háló, és már az is sikerélményt
jelentett számomra, ha átütöttem a
labdát, de az edzőm érezte, hogy van
jövőm ebben a sportban és hitt bennem,
amiért nagyon hálás vagyok neki.
- És ha ez az egész nem jött volna
össze, most mit csinálnál?
- Valószínűleg tanulnék. (Nevet) Biztosan nem élném ezt a fiatalok számára
szokatlan életet. Ugyanazokat csinálnám mint mindenki más, és ti sem ülnétek most itt velem szemben. De megtaláltam azt, amiben a legjobb vagyok
és többé máshogy nem is tudnám elképzelni az életem. Higgyétek el, teljesen
normális vagyok, ugyanolyan, mint
bármely másik fiatal ezen a Földön.

- Ugyebár állandóan úton vagy.
Szerinted megéri örökösen utazni?
- Természetesen ennek vannak előnyei
ugyanúgy, mint hátrányai. Láthatom a
világot, több helyre eljuthatok és eljutottam, mint a legtöbb ember valaha is
fog. Olyan élményekkel gazdagodtam,
melyek nem minden ember életének
alapvető részei.
De sajnos ott a másik oldal.
- Tehát azért nem felhőtlen ezzel
kapcsolatban a boldogság.
- Vannak dolgok, melyeket nem lehet
pótolni az életemben. A családom, a
barátaim, a szeretteim. Ők azok, akik
a legtöbbet jelentik a számomra mind a
szeretetük, mind a támogatásuk miatt.
Tudjátok, 15 éves korom óta független
vagyok. Kiköltöztem Németországba, és
ez megkövetelte, hogy hamar felnőjek.
A távolság megváltoztatta az életem,
bár nem bántam meg, hogy ezt az utat
választottam.
Jónás Dalma

Az elit mezőny tagjai
Az örök rivális Zrínyi csapatát legyőzve, a
területi döntőbe jutott a csapatunk. Január
7-én, a házigazda Arany János Gimnázium és
Általános Iskola csapatának a Mechwart And
rás Gépipari és Informatikai Szakközépiskola
( Debrecen) és a Szent László Gimnázium
(Mezőkövesd) diákjaival kellett megküzdeniük
a Diákolimpia döntőn való részvételért. A deb
receni csapat után Mezőkövesd ellen is sikert
aratott Rácz tanár úr csapata, így a területi
döntőn szerzett arannyal léphettek ki a helyadó Bem József Általános Iskola kapuján.
2011.január 28-án megkezdődött a Diákolimpia Országos Döntője, ahol 8 csapat küzdött
meg egymással. Az ‘Aranyos ‘ fiúk elsőként a
Rosti Pál Gimnázium legénységével találkoztak, ahol 3 korábbi csapattársuk - Tárkányi
Bence, Bodó Richárd , Barabás Bence - is a
keretben volt. A papírforma érvényesült - a
későbbi bajnokok - legyőzték a csapatunkat, de
a következő, Csurgó elleni mérkőzésen, végig
kézben tartva a meccset diadalmaskodtak a
fiaink.
A szombati meccseket tekintve, sorsdöntő
volt az Orosháza elleni csata. A meccs fantasztikus volt, végig szoros eredménnyel, s a számunkra kiesést jelentő, két gólos vereséggel. A
helyosztón - sérülések miatt - kiengedve játszottak a fiúk, s vereséget szenvedtek a veszprémi
Ipari szakközépiskolától. A véleményem szerint
azonban nem lehet senki sem elkeseredve. Az
ifi korosztály elit mezőnyébe jutottunk, s a torna gólkirálya címet egy ‘Aranyos’ , Erdős Zoli
hozhatta haza.

Országos Röplabda Diákolimpiai Döntő 2011
2011 április15-17 között került idén megrendezésre
az V. korcsoportos diákolimpia döntő Dunaújvárosban. Ezt megelőzték a városi selejtezők, amelyen
a megyéből másodikként jutottunk tovább. Az
elődöntőt Eger városában rendezték. Talán ez hozta
a legnagyobb izgalmakat, hiszen a három csapatból
már csak egy jutott tovább. Itt a várva várt győzelmet
sikerült kiharcolnunk. Innen már egyenes út vezetett
a döntőbe. Április 15-én reggel indult el csapatunk.
Érkezésünk után a sorsolás következett, majd a megnyitó. Az ország nyolc legjobb csapatának köszöntése
igazán magas színvonalúra sikeredett, és ezután még
egy csoportmérkőzést minden csapat lejátszott. Sajnos ezt elveszítettük, de pozitív gondolatokkal vártuk
a másnap sikereit. Szombati napon az első meccset
fölényesen nyertük. A második már nem ment ilyen
simán, hiszen a center játékosunk lesérült és az ő
elvesztését megéreztük mind lelkileg, mind teljesítményben. Ettől függetlenül helyt tudtunk állni, de
sajnos vereséget szenvedtünk. Este az edzőket fogadás várta, ahol szak
mai eszmecserét folytathattak,

és egymással tapasztalataikat oszthatták meg. Ránk
egy kis városnézés és ismerkedés várt. Másnap az 5-6.
helyért játszottunk egy számunkra ismerős csapattal, a
nyíregyházi Vasvári Gimnáziummal szemben álltunk
pályára. Velük egy jó kedélyű, nagyszerű mérkőzést
játszhattunk, de elveszítettük így 6. helyen végeztünk.
Mégis büszkén és méltósággal képviseltük iskolánkat,
ami nagyszerű érzés volt. Az ünnepélyes zárás és kü
lön
díjak átadása után hazaindultunk. Nagyon sok
pozitív élményt és tapasztalatot szereztünk, reméljük
a jövő év is legalább ilyen sikereket, hoz! Köszönjük
szépen a támogatást, a felkészítést mindenkinek!

VI. korcsoport, fiúk, Dunaújváros
Csoportmérkőzések:
Nyíregyházi Arany-Dunaújvárosi Rosti 22-30 (12-16),
Csurgói Somogyi 29-26 (16-13),
Orosházi Táncsics 22-24 (9-10).
Az 5. helyért:
Veszprémi Ipari-Nyíregyházi Arany 30-23 (15-6).
Végeredmény: 6. Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola.

Srankó Zsanett

Varga Dóra
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Ballagás ’11
“E napon előretekintünk,
amikor már nem fogunk
idejárni. De ma én szeretnék
vissza is tekinteni. (...) Ne
haraggal tekintsünk vissza,
hanem megbánás nélkül!
Ne sajnáljuk, hogy amit meg
akartunk tenni, nem tettük,
hogy amit ki akartunk mondani, nem mondtuk ki!”
(Lehetek az eseted? című
filmből)

Emlékszem, amikor először léptem
be az iskola hatalmas kapuján. Kis
elsősként, még féltünk a nagyoktól, és
el sem bírtuk képzelni, hogy egyszer
túljutunk az alsóbb, majd a felsőbb
tagozatokon is. Idén tudatosult azonban
bennünk, hogy az idő nagyon gyorsan
halad. Azok a diákok, akik akkor ‘nagyok’ voltak a kis emberek szemében,
már az élet más területein bizonyítanak.
Emlékszem, amikor kis ötödikesként
díszítettük az udvart, és beálltunk a
8/12 helyére, arra gondoltunk, hogy
egyszer mi is itt leszünk. És eljön lassan
az idő. Bár még csak 11-esek vagyunk,
de a terem díszítése alkalmával rájöttünk, hogy utoljára szorgoskodunk a
végzősökért, hisz jövőre már értünk
fogják szebbé varázsolni az iskolát.
Április 29: A három végzős osztály
tanulói számára fontos nap volt, hisz
elballagtak. Délután 5 órakor utoljára
szólalt meg számukra az iskola csengője,
utoljára vettek részt egy iskolai ünnep-
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ségen. Annyit készültek, annyira várták
ezt a napot. És mégis vegyes érzelmeket véltem felfedezni a tekintetükben.
Boldogak voltak, hisz tudják, hogy egy
új élet vár rájuk, de a változás elég
rémisztő. A barátok, a tanáraik, az iskola és a megszokott rutin hiányozni fog
az életükből. Hisz több éve minden iskolai napon, 7:45-re itt voltak, s együtt
élték át az eseményeket, a legnagyobb
élményeket. Az osztályukkal vészelték
át a néha unalmasnak tűnő tanórákat,
együtt élték át az Arany heteket, együtt
sportoltak, s közösen vannak túl a
rázósabb időszakokon is. Biztos vagyok
benne, hogy az elmúlt évek nem voltak
zökkenőmentesek, de abban is biztos
vagyok, hogy pár év múlva a most még
rossz emlékek is széppé változnak. Ezek
a diákok mély nyomot hagynak az iskola
történelmében és az itt maradó diákok-

ban is. Vannak köztük, akik a tanulmányi versenyek során, vannak, akik a
sportteljesítményükkel, de vannak, akik
a közösségi munkájukkal gyarapították
az Arany János Gimnázium hírnevét.
Az iskola zenekarának 2 tagját is láthattuk elballagni, és azokat a személyeket
is, akikhez emlékek fűznek bennünket.
Akiket nap mint nap láttunk a folyosón,
akikkel együtt buliztunk, akikre mindig is felnéztünk. Ezek a diákok hatalmas csokrokkal a kezükben, néhány
elmorzsolt könnycseppel és nagyon sok
jókívánsággal a tarsolyukban együtt
hagyták el az iskolát.
Varga Dóra

