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Iskolánk életében a tanév első felében a 

szalagavató ünnepség a legjelentősebb 

esemény. Ezen alkalom keretében a végzős 

évfolyam diákjai megkapják érettségük 

jelképeként a bársonyszalagot. A 2012-13-as 

tanévben Lamosné Szabados Enikő a 8/12. A, 

valamint Fejes Sándor a 4/12. B osztályok 

osztályfőnökei tűztek szalagot. 2012. október 27-

e mind az osztályfőnökök, mind a diákok 

számára szép, örök emlék marad. 

Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola lapja. --- 2012-2013. tanév  I. szám. 



 

                           

Film-és könyvajánló 

Lila ákác 
Szép Ernő méltán híres és közkedvelt művének 

filmváltozatait ajánlja szerkesztőségünk a kedves 

olvasónak. Oka nem más, mint az, hogy 2012. november 

7-én a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban láthatta 

egyfajta feldolgozását a színházba járó olvasó, így érdekes 

lehet számára egy 1930-as, valamint az 1970-es években 

készült változat, amelyekben számos híres színésznő és 

színész játéka kápráztatja el a nézőt, gondolva itt a Tóth 

Mancit alakító Ágay 

Irénre, Halász 

Juditra, vagy 

Angelusz úrra, akit 

Kabos Gyula, Ráday 

Imre alakított. 

 

George R. R. Martin – A Tűz és Jég dala regénysorozat 

A történet egy kitalált világban játszódik, melynek 

középpontja Westeros klasszikus lovagkirálysága, ami 

összefonódik a mágiával és varázslatos lényekkel. A 

Vastrónon ülő király meghal, utódját megkérdőjelezik és 

kezdetét veszi a trónért való küzdelem. A hosszú tél 

közeleg, a Hét Királyságot azonban más veszélyek is 

fenyegetik a Fal túloldaláról. 

Nem a jó és rossz harca jelenik meg a könyvekben, hanem 

emberek külső és belső csatái. Minden fejezet más 

szereplő szemszögéből olvasható, így az olvasóra van bízva, 

hogy kivel szimpatizál. A cselekményszálak sokszor 

összefonódnak, szétválnak, elszakadnak, ezzel izgalmassá, 

fordulatossá, sokszor meglepővé téve az olvasmányt. 

A szerző 7 kötetesre tervezi a sorozatot, melyből 5 készen 

van, sőt az első két könyvből sikeres filmsorozat is készült 

(Trónok harca). George R. R. Martin ezzel nem csak egy 

könyvsorozatot alkotott, hiszen a könyvek és a filmsorozat 

mellett kiegészítő könyvek jelentek meg, szerepjátékok, 

kártyajátékok is A Tűz és Jég dala világát képezik. 

Ajánlom ezt mindenkinek, aki szereti a történelmi 

regényeket, a fantasztikus (b)irodalmat, az eseménydús, 

gondolkodást kívánó könyveket (vagy filmeket) és elmúlt 

16 éves (a szerző ugyanis nyíltan ír MINDENről). 

Gégény Flóra Enikő 8/10 

 

 

 

L’ecsó 

Remy, a patkány kölyökkora óta 

annak jegyében élt, hogy felnőve 

majd séfként dolgozhat az egyik 

párizsi étteremben. Hiszen a 

konyhai példaképe, Auguste 

Gusteau is megmondta, hogy 

"mindenki főzhet". A gyakorlat 

azonban mást mond. Remy a saját bőrén tapasztalja meg, 

milyen veszélyt jelent egy magafajtának, ha felfedezik a 

konyhában. Amikor úgy tűnik, hogy álma végképp 

szertefoszlik, onnan kap segítséget, ahonnan a legkevésbé  

várná: egy kétlábútól. Igaz barátra talál Linguiniban, az 

étterem szégyenlős, kirúgás szélén álló szemetes fiújában.  

Ez az animációs film 2007-ben jelent meg, de még a mai 

napig sokan nézik meg. Főként gyerekeknek készült, de 

több generációt megnevettető „előadást” hozott össze a 

Pixar., így az egész család számára nagy élményt kínál. 

Ízelítőt ad a gasztronómia fellegvárának világából, 

Párizsból, oda csábítva a film nézőjét. 

 

Vass Alexandra 9/11.

 



 

                           

WALESI UTAKON

 „Sztárok Európa Egén” a projekt címe a walesi, lengyel és magyar 

iskolák közös munkájának. A két éves együttműködés során 

személyes találkozókra kerül sor, ahol a munkaértekezletek 

mellett lehetőség van a város és a környék megismerésére. 

Októberben két találkozóra került sor, egyik Cardiff városában, 

majd rá két hétre Nyíregyházán, az Arany János Gimnázium és 

Általános Iskolában. 

Medvéné Kendi Tímea 

 

 Brémai muzsikusok 

November 12-én, hajnali 4 órakkor pakoltuk be bőröndjeinket a kisbuszba, majd megkezdtük utunkat a Liszt Ferenc reptér felé. Három 

órás buszozás után megérkeztünk, majd becsekkoltunk. Az oda-és visszautat is egyaránt két géppel tettük meg. Bréma fele Frankfurtban 

szálltunk át. A repülőút összesen 2 és fél óra körül lehetett. Délutánra érkeztünk meg. A vendéglátóink már a repülőtéren vártak ránk. 

Természetesen izgultunk, a hosszú készülődés után, ideje élesben is bemutatni magunkat. Miután mindenki megtalálta a maga helyét, 

rögtön a Mc Donalds felé vettük az irányt, majd annyit ettünk, amennyi belénk fért. A második napon az iskolába mentünk. Ki bicajjal, ki 

gyalog, ki autóval. Ezen a napon,- azaz kedden bemutattuk: a „Living by the Water” című prezentációnkat. Az előadások előtt volt egy 

„ice-braking ceremony”, keretében, megismerkedtünk az ott lévőkkel, illetve kicsit oldódott a hangulat. A Comenius programban 

résztvevők Spanyolországból, Dániából és Németországból jöttek. Aznapi ebédünket az iskolában kaptuk. Utána egy bizonyos „Art-

Room”-ba mentünk, ahol a tanulók kreatív fantáziájukat élhették ki, egy kollázs-t készítettünk. Nemzetközi csapatokat alkottunk, azaz a 

különböző országok diákjai közösen dolgoztak. A feladat a következő volt: az általunk hozott képeket kellett elrendezni tetszőlegesen, 

kreatívan egy hatalmas kartonlapra. Este 6 óra után korcsolyát húztunk a lábunkra, és szeltük a jeget a helyi műkorcsolyapályán. A 

harmadik napot városnézéssel töltöttük. Megismerhettük Bréma nevezetességeit és a helyi sajátosságokat Az óvárosban keskeny sikátor 

szerű utcákat, jellegzetes épületeket, a gyönyörű városházát, a dómot és a piacteret csodálhattuk meg. A történelmi belváros kis házaiban 

egy-egy boltocska volt, ajándéktárgyakat, helyi termékeket árulva. Délután sétáltunk a régi kikötő megüresedett és étteremmé, üzletekké, 

egyetemmé, múzeummá és luxuslakásokká átalakított raktárépületei között. Ellátogattunk a Kikötő Múzeumba, ahol képi és tárgyi 

emlékekkel bővítettük az ismereteinket. A program után a belvárosba mentünk, így mindannyian kiélhettük vásárlási szenvedélyünket. 

Csütörtökön, azaz a negyedik napon a kikötőbe látogattunk, Bremenhaven-be. Láthattuk a hatalmas teherhajókat, átrakó dokkokat 

konténereket. Este a hatalmas csapat ellátogatott bowlingozni, ahol nemzetközi 

csapatokban mértük össze tudásunkat bowling terén. Pénteken ismét az iskolába 

mentünk. Az utazás előtti napon megbeszéltük a jövővel kapcsolatos terveinket, az 

utat Magyarországra. A délelőtt folyamán láthattunk egy előadást a megújuló 

energiaforrásokról, illetve, hogy ezeket Bréma milyen mértékben használja ki. A nap 

hátralévő részében ismét a városba látogattunk, természetesen más részekre. Itt még 

megvásárolhattuk az utolsó ajándékokat. Az éjszakát egy záró party-val fejeztük be, 

ahol fellépett 2 helyi banda. 10-ig tartott a buli, majd volt, aki tovább mulatozott az 

éjszakában, karaoke bárokban, vagy egy kis házibuli, csajos este keretében. 

Szombaton 10 órára kellett a reptérre mennünk. Itt utoljára felelevenítettük a hét 

eseményeit. A vendéglátóink apró kis ajándékokkal tették még felejthetetlenebbé az 

elmúlt 6 napot. A nehéz búcsú után megkezdtük a becsekkolást. Magyarországra 

utazva München-ben kellett átszállnunk, majd innen folytattuk tovább utunkat. 

Érkezésünkkor már kisbuszunk várt ránk. Felvettük a csomagjainkat a futószalagról, beültünk a kisbuszba, majd élményekkel teli 6 nappal 

a hátunk mögött fáradtan elnyúlva az ülésekben kezdtük meg utunkat haza, Nyíregyházára. Részt vevő pedagógusok: Románné Balogh 

Gizella, Oroszné Béres Ilona, Pájerné Tóth Ágnes, Vasné Iván Györgyi. Részt vett diákok: Gosztola Gábor, Hadobás Dániel, Kozák 

Dávid, Terdik Boglárka, Orosz Napsugár, Kozák Dávid, és Vass Alexandra  

Vass Alexandra, 9/11



 

                           

 

Szalagavató 
2012  

2012 október 27-én 17:00 órakor 
megrendezésre került gimnazista 
éveink és mondhatni életünk 
egyik legjelentősebb eseménye: a 
szalagavató. Ezt megelőzte 4 
hónapnyi táncpróbákkal, 
énekléssel és ruhapróbákkal teli 
előkészület. A táncpróbákat már 

áprilisban elkezdtük, ami elég korainak tűnik, de utólag nézve tökéletesen időzítettünk, mivel elég időnk 
maradt, hogy a kész táncokat jól begyakoroljuk. Tánctanárunk, Páll-Szőke Ágnes, kiléte nem volt kérdéses, 
mivel már évek óta sikeresen készít fel iskolánkban osztályokat, így egyből tudtuk, hogy Őt akarjuk. A próbák 
kiváló alkalmak voltak arra, hogy még jobban megismerjük az osztálytársainkat, és hogy a lehető legjobban 
összekovácsoljuk a csapatot, hiszen a tánchoz elengedhetetlen volt az összhang. Az első két hónap 
nyugalmasan telt el a délutántól estig elnyúló táncpróbákkal, de amint szeptemberben visszatértünk az 
iskolába, minden azonnal felgyorsult. Dalt kellett választanunk az osztály énekéhez, a táncokhoz ki kellett 
találnunk a ruhákat, képeket kellett összeszedni az osztályvideóhoz. Olyannyira sok dologgal kellett 
foglalkoznunk, hogy az utolsó hetekben, valljuk be, kicsit elhanyagoltuk a tanulást, de ezúton is köszönjük 
tanárainknak a türelmet és a megértést.:)  Az utolsó héten nem volt más dolgunk, mint a végső simításokat 
elvégezni a nagy naphoz. Ez főképp a lányoknál volt izgalmasabb folyamat: kozmetikus, fodrász, manikűrös 
és még sorolhatnám. Aztán végre eljött a nagy pillanat. Mindenki gyönyörű és izgatott volt. Mivel a főpróbán 
sikerült szinte mindent elrontanunk, biztosan tudtuk, hogy a mai nap csakis tökéletes lehet. Felemelő pillanat 
volt a szalagot megkapni, ezután már csak azért kellett szorítanunk, hogy a közönség tetszését is elnyerjük az 
előadásainkkal, melyet sikerült megvalósítanunk a folyamatos tapsáradatból ítélve. Nem mindennapi élmény 
volt az sem, amikor tanárainkkal koccintva hallgattuk a gratulációkat és a jókívánságokat. Az egész este 
tökéletesen sikerült, így méltán 
mondhatjuk, hogy szalagavatónk volt 
életünk egyik legmeghatározóbb napja! 

 

 

A cikk szerzője Magyar Fruzsina, a 
képeket Alföldi Dániel készítette. 

 

 

 



 

            

A 4/12. B osztály klasszikus ruhában mutatott be angol keringőt, majd salsa-hip-hop egyveleggel teremtettek jó 

hangulatot. 

    

 

A 8/12. A osztály szambával és bécsi keringővel lépett a 

közönség elé. 

    

 

 

 

 

 

A 4/12. B osztály névsora: Ajler Vanda, Balogh Barbara, Balsai Ferenc, 

Barta Eliza, Bimba Roland, Bor Gergő, Demeter Nikoletta, Dobos Lilla 

Mónika, Dudás Alexandra, Fodor Bianka, Földi Sándor, Gagna Máté, 

Hajdu Bálint Márk, Hegyes Gyula, Hornyák Máté, Jakab Beáta, Járku 

Enikő, Kocserha Szandra, Korpai Kornél Ferenc, Kovács Réka, Kozsla 

Attila, Lázár Erika, Lázár Fruzsina, Lipcsák Nóra, Madai Nóra, Major 

Judit, Novák Bettina, Pásztor Dávid, Pintér Kitti, Pirigyi Eszter, Poór 

Máté, Szabó Erika Enikő, Szalay Dóra, Szücs Orsolya, Takács Lívia, 

Tilistyák Babett, Vitális Kitti, Zagyi Tímea      

Osztályfőnök: Fejes Sándor 

 

A 8/12. A osztály névsora: Ács Réka, Aranyosi Gergő, Bartha Kristóf István, 

Bor Nikolett, Boros Gábor, Borsi Edit, Domonkos Dominik, Erdei József, 

Gyebrószki Tímea, Hajdu Nándor, Hódi Éva, Horváth András Noel, Horváth 

István, Kereszti Barbara, Kranyik Csaba, Kugyela Fanny, László Rebeka Kitti, 

Magyar Fruzsina, Mellau Ádám Tamás, Nagy Alex, Ördögh László Dániel, 

Rézműves Alexandra, Sánta Eszter, Tarjányi Rita, Unoka Gábor, Vajas 

Emese, Verdes Kevin 

Osztályfőnök: Lamosné Szabados Enikő 

 

 



 

            

Tutanhamon Museion és egy kis Milleniumi 

utazás 

2012. október 12-én interaktív kiállításra utazott iskolánk 

negyven tanulója Domokos Andrea tanárnő szervezésében egy 

érdekes, Egyiptommal kapcsolatos kiállításra. Diákjaink ízelítőt 

kaptak az ókori civilizáció jellegzetes életéből. A történelmi 

utazás nem ért ezzel véget, mert a csapat ellátogatott Budapesten 

a Vajdahunyad várába, a Hősök terére, valamint a méltán 

népszerű Közlekedési Múzeumba, ahova Európa első földalatti 

vasútjával jutottunk el. 

Álmainkban Amerika visszainteget 

2012.06.11- én Indultunk az Egyesült Államokba. Zürichben át kellett szállnunk a hosszú út előtt. A repülőút 

nagyon fárasztó volt, de már izgatottan vártuk, hogy ismét találkozzunk a családdal, akiknél 3 éve voltunk. 

58 napot töltöttünk az USA-ban és minden napját élveztük, egy percre sem álltunk meg. Most, hogy második 

alkalommal töltöttük kint a nyarunkat, már sokkal bátrabbak voltunk. Többet 

használtuk a nyelvet, ismerősöket szereztünk. A hatalmas New Yorkon kívül 

még a fővárosba Washington DC. -be is elmentünk. 2 napon keresztül 5- 6 

órát gyalogoltunk, hogy minden emlékművet és látványosságot 

megnézhessünk. Megnéztük a Fehér házat, Abraham Lincoln emlékművét és 

pár múzeumba is ellátogattunk. Hatalmas élmény volt látni a FBI épületét is. 

A nyár során több tengerpartot is kipróbáltunk, és szerencsénkre végig 

nagyon jó időnk volt.  

A legmelegebb mégis a napfény-államban, Floridában volt ott ismerősök 

fogadtak bennünket 4 napra. Ez alatt az idő alatt Miami Beach en sütettük a 

hasunkat. Nagyon magas volt a páratartalom, folyamatosan sütött a nap. Nem 

sokkal elutazásunk előtt néztünk meg egy filmet, ami ott játszódott, így külön 

izgalmas volt a film helyszínén sétálgatni. Soha nem fogjuk elfelejteni Miami kék egét és a türkiz színű 

óceánt. Nagyon szerencsésnek érezzük magunkat és most éreztük át igazán, hogy semmi sem lehetetlen, 

csak igazán akarni kell!  

Mokos Réka, Balogh Szonja 9/11 
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A bál 2012. december 1-jén kerül megrendezésre, 

ahova szeretettel várjuk szüleiteket. Ne 

felejtsetek el nekik szólni, ha még nem tettétek 

volna meg! A tantestület és a diákság is 

színvonalas műsorral készül a vendégek 

elkápráztatására. 



 

            

Ex-Aranyos jó tanácsok 

A gimi utolsó éve mérföldkő a diákok életében. 

Már nem annyira húzós, mint az előző évek, 

mégis ennek a végén vár ránk a nagy 

megmérettetés, az érettségi. Nem mondom, hogy 

félvállról kell venni ezt az egészet, de így utólag 

már rájöttem, hogy könnyebb volt, mint aminek 

hittem. Azt tanácsolom mindenkinek, hogy időben 

kezdjen el tanulni, hisz az utolsó napok nagy 

hajrája miatt a vizsganapokon fáradtak lesztek, és 

összemosódnak az információk… nem tudtok 

majd értelmes, összefüggő mondatokat alkotni, és 

higgyétek el, a szóbelinél ez a legfontosabb!  

A tanulás során mindenki a továbbtanuláshoz 

szükséges két tantárgyat részesítse előnyben, 

hiszen a pontszámításnál a legnagyobb figyelem 

rájuk szegeződik. És nem mindegy, hova kerültök 

be .. mindenképpen egy olyan szakra adjátok be a 

jelentkezést első helyeken, ami ténylegesen 

foglalkoztat titeket, hiszen nem mindegy, hogy hol 

töltöttök el jobb esetben 3 vagy 5 évet!  

Ha megvan az érettségi, és az álomhely is, akkor 

az egyetem/főiskola nagyobb szabadságot és bulit 

tartogat. Igaz, még csak most kezdtem, de nekem 

nagyon tetszik ez az élet. Nem tagadom, teljesen 

más, mint a gimi, hisz a szorgalmi időszakban 

elég sok idő jut a szórakozásra... Hála az alapnak, 

amit innen, az Aranyból hoztam, az első hetek 

gördülékenyebbek voltak, mint az átlagnak. A 

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudomány 

szakos hallgatójaként kötelező latint tanulnom, 

amit 8 osztályosként már a középiskolában 

tanultam, így az első két előadáson mindent 

tudtam, míg a többiek csak kapkodják a fejüket, 

hiszen már annyit tanultunk, mint itt két év alatt! 

Hasonlóan vagyok a történelemmel és a némettel 

is, hiszen a gimibe tanultaknak nagy hasznát 

vettem az előadásokon. Tehát ha azt akarjátok, 

hogy az egyetem nem csak a tanulásról, és a 

görcsösségről szóljon, olyan helyre próbáljatok 

bejutni, ami igazán érdekel, és amihez kellő 

alapotok van.  Sok sikert, jó tanulást, és remélem 

jövőre sok Aranyos diákkal találkozom majd 

Debrecenben! 

Varga Dóra ex 8/12-es 

 

Úszó EB 2012 

Idén májusban Debrecen kapta a 

jogot, hogy egy nagyszabású 

rendezvény, az Úszó Európa 

Bajnokság szervezője legyen. Az 

interneten több cikk megjelent az 

eseményről, és az egyik ilyenben 

önkénteseket toboroztak. 

Igazából először bele sem 

gondoltunk komolyan, de a 

szüleink bíztatására, elküldtük a 

jelentkezésünket. Szállodai infó pultba osztottak be 

minket, mégpedig az Óbester hotelbe. Délutáni 

műszakban voltunk, úgyhogy 2-től kezdtünk. Minden 

önkéntes kapott egyen pólót, és akkreditációs kártyát, 

mindenki a saját posztjának megfelelő bejárási 

engedélyekkel. Május 18.-án pénteken délután 

kezdtünk. Aznap érkeztek a csapatok. Az osztrák és a 

bolgár úszók. A mi feladatunk az volt, hogy 

információval szolgáljunk a csapatoknak angolul, így 

fordítottunk vagy intézkedtünk, ha kellett. Rettentően 

szerencsések voltunk, hogy ott lehettünk. Mivel 

bejáratosok voltunk az uszodába találkoztunk egy 

csomó nagy úszóval. Láttuk a német Paul Biedermann-

t, Markus Rogan pedig egyenesen a mi szállodánkban 

volt. Természetesen a legnagyobb sztárok a magyar 

úszók voltak. Közülük láttuk Gyurta Danit, Mutina 

Ágit, Verrasztó Evelint és még sorolhatnám. Gyurta 

Gergellyel, és Kis Gergővel még egy fotót is sikerült 

készítenünk. Barátságokat kötöttünk az osztrák csapat 

kísérőivel. Szerencsére nagyon jól beszéltek angolul 

így sokat tudtunk beszélgetni, amikor ráértek, 

használhattuk az előző évben megszerzett tudásunkat. 

Elég fárasztó volt az egész hét, főleg, hogy minden 

délelőtt vonattal mentünk át és csak késő este értünk 

haza. De így utólag mindketten azt mondjuk megérte! 

Fantasztikus dolog tudni, hogy részese lehettünk egy 

ilyen nagy eseménynek. 

Mokos Réka és Tóth Bettina, 9/11. 



 

            

Októberi-novemberi 

eseményeink 

A vértanúkra emlékeztek 

Október 6-án az aradi tizenhárom vértanúra emlékeztünk, 

iskolánkban Rinyuné Varga Judit tanárnő és diákjai rádiós 

műsort adtak, míg Lentvorszky Szilárd tanár úr és néhány 

diák (Kovács Kinga, Laskai Kitti, Gila Attila, Petneházy 

Márton, Siska Ádám), a hagyományoknak megfelelően az 

evangélikus templomban vett részt a városi emlékműsoron. 

 

 

Kiállítás a BUSZACSÁBAN 

 

 

Október 11-12-én került megrendezésre a Bujtosi Szabadidő 

Csarnokban a megyei középiskolák kiállítása, ahol 

megjelent az Arany János Gimnázium is. Iskolánk standja 

szép dekorációval csábította a kiállítás érdeklőit, ahol 

Románné Balogh Gizella igazgatóhelyettes asszony és 

gimnáziumunk szaktanárai válaszoltak az iskolával 

kapcsolatos kérdésekre.  

(A szép dekorációért köszönet Táriné Orosz Edina 

tanárnőnek.) 

 

Október 23-i műsor 

2012. október 19-én iskolai keretek között emlékeztünk meg 

az 1956-os forradalom eseményeiről. Színvonalas műsort 

láthattunk, amelyet Szakszon Lászlóné tanárnő tanított be a 

9/11. osztály tanulóinak. 

A városi sportgála díjazottjai 

November második hetében Városi Gála keretében adták át 

az év legjobb diáksportolóinak járó díjakat, amin iskolánk 

diákjai közül többen részt vettek. Az év sportolója címet 

kapta Nagy Kornélia Kitti 9/11, jótanuló, jó sportoló címet 

nyertek, Berecz Judit, Nagy Kornélia Kitti, Szurovjcsák 

Ádám (9/11), Gyebróczki Máté (8/10). Gratulálunk a 

sportsikerekhez, további jó eredményeket kívánunk. 

,,Életet a környezetnek, életet 

az embernek!” 

Nemzetközi környezetvédelmi program keretében szervezett 

nemzetközi versenyen vett részt iskolánk két csapata (nyolc 

és kilencedik évfolyam). A nyolcadikosok szoros 

küzdelemben hatodik helyt értek el, míg a kilencedikesek 

negyedik helyet szereztek. Tudásuk nem vész kárba, mert 

későbbiekben előadás kereteiben megosztják társaikkal. 

 

 

Verébavató 

Az izgalommal teli verébavató remekül sikerült, de 

ennek ellenére néhány ember megfutamodott a 

megpróbáltatásoktól. Nagyon jól érezte magát 

mindenki, főleg a lányoknak öltözött srácok, akik 

csupa nőies vonásokkal rendelkeztek. De a tökös 

csajokat sem hagyhatjuk szó nélkül. Az avató feladatok 

közben sok embernek a torkában dobogott a szíve , 

mert féltek , hogy mikor kerülnek sorra.Az avatás 

végére szerencsére lenyugodtak a kedélyek és 

folytatódtak az ,,Aranyos napok”. 



 

            

 


