„ARANY 200”
Iskolánk is „aranylázban” égett az elmúlt hetekben. „Az őszi hangulatjavító terápia” során
rendhagyó módon ismerhettük meg Arany János életművét.
Három-négy fős csapatokban egy háromfordulós vetélkedőn vehettünk részt, egyénileg pedig
kétféle pályázaton is indulhattunk. 15 csapat versengett a pontokért, de a döntőbe csak a hat
legszorgalmasabb csapat kerülhetett be. A döntőt megelőzte egy feladatlap kitöltése és egy
Arany János korát ábrázoló plakát elkészítése. Október 18-án eljött a várva várt döntő, előtte
minden csapat nagyon izgult, de aztán kiderült, hogy remek szórakoztató feladatok várnak
ránk. A hat állomás mindegyike tartogatott meglepetést: volt kép- és szövegkirakó, régies
szavak értelmezése. Vajon hányan tudják pl., hogy a megapol szónak mi a jelentése?
(Megcsókol.) A memóriajáték keretében szájról szájra adtunk egy Arany-anekdotát.
Személyes kedvencem az volt, amikor Arany János Családi kör című versét kellett kitalálni
emoyik segítségével. Minden csapat nagyon keményen dolgozott. A vetélkedőt közös éneklés
és süteményevés zárta.
Október 25-én az „Aranyláz a Báthoryban” záró rendezvényén először a Báthory galériában
megrendezett Arany-emlékkiállítás megnyitására került sor, majd Kónyáné Tömpe Lívia
igazgató asszony átadta a győzteseknek járó jutalmakat. Képzőművészeti kategóriában
megosztott első helyezést ért el Németh Alexandra (11. C) és Széll Bianka (11. C),
szövegalkotás kategóriában pedig szintén megosztott első helyezett lett Farkas Annabella (12.
D), Simon Krisztián (10. a) és Zsohár Krisztina (10. C). A csapatok közötti verseny győztesei
a következők: első helyezett az Irodalmárok nevű csapat (12.E), második helyezett az
Aranycsapat (10. C) és harmadik helyezett a Winner (11. C). A díjazottak többek közt Aranyköteteknek, aranyérmeknek, „kapcsos könyveknek”, rajzeszközöknek, aranyfestéknek
örülhettek. Nagy meglepetés is érte a jelenlévőket: a pályázó diákok és a döntőbe került
csapatok egy budapesti jutalomkirándulást is nyertek, novemberben eljuthatnak a Petőfi
Irodalmi Múzeum Arany-kiállítására is.
A program 10 órától az ebédlőben folytatódott, ahol iskolánk nyugalmazott igazgatójának,
Bogár Imrének az előadásán vehettünk részt. A vetített képes előadás témája természetesen
szintén az Arany –életmű volt.
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