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Ballagás 2011. 

 

 

 

 

 

 

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! 

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! 

Post iucundam iuventutem, 

post molestam senectutem. 

Nos habebit humus, 

nos habebit humus. 

 

 

Vivat Academia, vivat Professores! 

Vivat Academia, vivat Professores! 

Vivat membrum quodlibet, 

vivant membra quaelibet, 

Semper sint in flore! 

Semper sint in flore! 
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Tanáraink 

 

 

 Horváth József Juhász László 

 igazgató címzetes igazgató 

 

 Démuth Csaba Szenkovits Szilvia 

 igazgatóhelyettes igazgatóhelyettes 

 

 

Alföldiné Balázs Bernadett Horváth Ildikó Nemesné Pajor Andrea 

Ágoston Istvánné Horváthné Bohner Teréz Németh Anikó 

Balogh Julianna Juhász Judit Párkányi Virág 

Baranyai László Juhász Lászlóné Peresztegi Nagy Istvánné 

Baranyainé Endrődi Melinda Juhász Lívia Pfisztner Mihály 

Bartos Péter Kiffer Zoltán Rideg Imre 

Berki Lilla Kohutné Simon Erika Saláta Józsefné 

Bíróné Tóth Erika Koncz Hajnalka Schermann László 

dr. Brennerné Pintér Noémi Kovács Mariann Somfai-Tóth Barbara Annamária 

Brückler Orsolya Kovácsné Csornai Márta Spanò Tania 

Bujpál Péter Lengyel Józsefné Szabó Endre 

Bujpálné Toronyi Éva Dr. Lovas Zoltán Szalainé Szántó Marianna 

Csanády Mária Lucza Nóra Székely Imréné 

Démuthné Merkl Katalin Majorné Szloboda Mária Szőkéné Kiss Erika 

Fábián Tiborné Markóné Bese Franciska Tarné Szabó Magdolna 

Gáti Zsuzsanna Müller Csaba Tóth Andrea 

Gődény Istvánné Nagy Péter Udvardi-Básti Edina 

Gugolya László Nagyné Katona Mária Vermes Imréné 

Hajdú Györgyi Nagyné Komlósfalvi Ágnes Vitkovics Katalin 

Havranek Mária  Völgyi Natália 
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„Sírva jössz a világra, és körülötted mindenki mosolyog. 

Igyekezz úgy élni, hogy mosolyogva távozzál, 

és körülötted mindenki sírjon." 

      (Paulo Coelho) 

 

 

12.A osztály 

hat évfolyamos angol 

2005-2011. 

Juhász Judit  

osztályfőnök 

 

 

Balogh Adél Káplár Balázs Sábián Tamás 

Békési Fruzsina Ágnes Kiss Barbara Slett Gergő 

Csukly Zsolt Kiss Erzsébet Somogyfoki Szabolcs Gábor 

Devecsai Daniella Kiss Virág Szabó Bakos Dániel 

Dobos Debóra László Zsófia Szalai Ádám 

Felvidéki Zoltán Mészely Gábor Szántó Marcell 

Füleki Krisztina Nagy Anna Rózsa Váradi Viktória 

Gieber Judit Nagy Dóra Veigler Violetta 

Horváth Dávid Nagy Gergely Verzár Júlia Petra 

Kádár Réka Révész Borbála Vida Péter Tamás 
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„Útjaink százfelé válnak, 

De szívünk egy célért dobog, 

Nekivágunk a küzdelmes mának,  

És épít karunk egy szebb holnapot." 

(Arany János) 

 

 

12.B osztály 

hat évfolyamos német 

2005-2011. 

Saláta Józsefné 

osztályfőnök 

 

 

Balaskó Péter Juhász Adrienn Orosz Ágoston 

Bankó Nóra Kátay Csaba András Pólyik Gergő 

Berkó Attila Kiss Dávid Salamon Péter 

Csontos Krisztina Lauber Flóra Saller Ádám 

Csordás Roland Lombos Mónika Sándorfi Réka 

Faragó András Mocsári Maja Kinga Szarvas Tibor 

Geske Dániel Ádám Mohácsi Attila Szőke Veronika 

Hasza Aletta Orbán Anett Szűcs András 

Horváth Enikő  Tar Dávid 
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„hiába fürösztöd önmagadban, 

csak másban moshatod meg arcodat. 

Légy egy fűszálon a pici él 

s nagyobb leszel a világ tengelyénél." 

(József Attila) 

 

 

12.C osztály 

négy évfolyamos német 

2007-2011. 

Majorné Szloboda Mária Udvardi-Básti Edina 

osztályfőnökök 

 

 

András Dóra Maron Nikoletta Szaniszló Zsófia 

Balla Brigitta Mika Gyöngyvér Sztik Valentina 

Besse Attila Mózer Petra Takács Dániel 

Besszer Barbara Pákozdi Viktória Tóth Dóra 

Bónitz András      Ribi Csaba Törő Bettina 

Breznyánszky Henrietta Sajni Zóra Anna Tubik Katalin 

Csányi Mónika Sándor Bianka Váradi Lilla 

Kármán Viktória Seres Réka Veiland Laura 

Kóger Dóra Schöffer Olivér Waliduda András 

Koncz Viktória Andrea Szabó Beáta Zalka Dóra 

 Szabó Eszter  
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„Ah vége, vége! Vagy ki tudja? 

Diák marad az ember amíg él, 

Leckéjét a sírig tanulja: 

Nehezebbet folyvást a réginél!" 

(Reviczky Gyula) 

 

 

12.D osztály 

négy évfolyamos angol 

2007-2011. 

Bartos Péter   Németh Anikó 

osztályfőnökök 

 

 

Bodor Péter Jánosi Fiorella Németh Kamilla 

Borbély Péter Kiffer Míra Pápai Balázs 

Dallos Andrea Kis Bettina Rosta Dávid  

Dávid Milán Kiss Mónika Sáfián Viktória 

Dóra Márton  Kovács László Skázel Árpád 

Fekete Dóra Lengyel Norbert Szalai Nikolett 

Gál Bence  Lukács Dorina Szalai Viktória 

Géczi Zsuzsanna Májer Dávid Szilágyi Nikolett Adrienn 

Halmos Anna  Márton Lilla Sztányi Cintia 

Horváth Andreasz Megyeri Dóra Varsányi Zsófia 

 Nagy Viktória  
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ÍGY LÁTTÁK AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK… 

 

12. A 

 

 

 

LELTÁR           2005.06.21. – 2011. 06.30. 

6 év: 2200 nap, 1050 tanítási nap, 6180 tanítási óra, ebből 1216 velem 

30 tanuló neve kerül az anyakönyvbe 

3 távozik, 6 tanuló érkezik: 3 átutazó, 3 marad 

30 tanuló neve a ballagási meghívón 

1 torta a szivaravatón (Riszálomugyisugyis…) 

14 nap kirándulás (Martonvásár, Bp. Tihany, Németkér, Kőszeg, Szőny, Harkány) 

1 lovaskocsi-borulás: egy törött kulcscsont, két műtét… 

3 délután kenuzás az agárdi kora őszi napfényben  

Reklámfilm készítése a ’Szűréssel az Életért Program’ keretében C Ügynök közreműködésével 

(Czene Attila) 

Sz.É.P. Szombat, avagy diadalmas győzelem az örök rivális telekisek felett 

Rengeteg nevetés, megszámlálhatatlan mosoly 

Festival d’italiano Országos Olasz Színjátszó Fesztivál Debrecen 

FMD ’A Lányok és Ádám: All for One’ - arany minősítés+gála (Fruzsi koreográfiája) 
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DÖK elnökség (Kádár Réka) 

Sok sírás, borongás, néhány alkalommal morcoskodás 

1 végtelen mély fájdalom, begyógyíthatatlan seb 

3 nap Kisgyón 

Őrült tempóban készülés különböző nyelvvizsgákra 

Vörösiszap-lapátolás Devecserben (Marci, Georgie, Balázs, Ádám) 

Királyválasztás: építésügyi miniszter (Szántó Marci) 

1 torta a győzelemért a fordított napon 

Bálkirálynő (Devecsai Dana) 

28 teljesített és 6 folyamatban lévő közép- és felsőfokú nyelvvizsga 

Országos Olasz Verseny 1. hely (Békési Fruzsina) 

Deák Ferenc Történelmi Verseny Országos Döntő (Békési F. Devecsai Dana, Dobos Debi) 

Tanulóim iskolán kívül lelkesen zenéltek: 

12 évig zongoráztak (Balázs 6, Böbe 3, Reni 3) 

29 évig szintetizátoroztak (Tomi 11, Jucus 8, Fruzsi 6, Gergő 4) 

18 évig hegedültek (Bori 7, Adél 6, Debi 3, Dóri 2) 

10 és fél évig doboltak (Marci 9, Zoli 1,5) 

9 évig gitároztak (Bori 4, Dana 3, Dani 2) 

6 évig furulyáztak (Dóri) 

10 évig tenorkürtöztek (Borda Zsolti) 

Büszkék vagyunk profi sportolóinkra: 

Somogyfoki Szabolcsra, aki 10 éve kosarazik: 2x U20 magyar bajnok, 1x U20 2. hely (All Star 

csapattag), EB 15. helyezett, Jó tanuló – jó sportoló, 2x Iskola év sportolója, Magyar Kupa 2. 

helyezett 

László Zsófira, aki 11 éve szinkronúszik heti 6x napi 3 órában edz (10296 vízben töltött óra=429 

nap) ízelítő az eredményeiből: 2010. Magyar Köztársaság Kupa 2. hely  

OB 1. hely Monor 1. hely  

2009. OB 1. hely Margitsziget Kupa 1. hely  

2008. Rijeka Nemzetközi Aquamaris Open 2. hely csapat és combi  

2007. OB 2.hely stb. 

A többiek szintén szenvedélyesen sportolnak: 

22 évig úsztak (Peti 6, Dana 5, Marci 6, Balázs 5) 

2 évig vízilabdáztak (Balázs) 

4 évig röplabdáztak (Peti) 

4 éve mélytengeri búvárkodnak (Peti 90 merülés kb. 60 méter mélyre) 
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4 évig teniszeztek (Dana) 

24 éve síelnek (Dana, Böbe) 

20 évig öttusáztak (Julcsi 10, Georgie 10) 

Iskolai atlétika- és kosárlabdaversenyeken dobogós helyezést értek el (Fruzsi, Debi, Szabi, Peti, 

Georgie, Ádám, Marci) 

10 éve lovagolnak (Debi) 

Egyéb művészeti ágakban jeleskednek: 

8 éve színjátszanak (Dana 1+3, Marci 2, Viki 2)  

Országos Diákszínjátszó Találkozó 2010. Országos forduló 

4 éve rajzolnak (Nagy Gergő 2009-es rajzpályázaton 2. hely+különdíj) 

16 évig balettoztak (Böbe, Julcsi) 

4 évig írtáncoltak (Fruzsi, aki az Aidában is táncol már 4 éve) 

7 évig versenytáncoltak (Balázs) 

13 évig néptáncoltak (Vió 4, Dóri 5 Dávid 4) 

Meteoroznak és diabolóznak (Ádám) 

 

Ezek csak adatok, hogy lenyűgözzenek benneteket, Kedves Olvasók, és büszkeséggel töltsenek el 

benneteket, Kedves Szülők.  

Néhány bejegyzés rövidítése csak a mi számunkra érthető, hogy elmerengjünk rajtuk, 

mosolyogjunk, vagy épp szomorkodjunk miattuk. Az osztályt a félig kimondott mondatok, 

jellegzetes gesztusok közös megértése teszi osztállyá. „Hányadikos vagy? 12. a-s? Mi már 

félszavakból megértjük egymást…” Az együtt átélt élmények, a viháncolások, a nevetések, a 

megrendülés, a gyász, a sírás, a veszekedések, a barátságok, a szerelmek, a közös felkészülés a 

táncbemutató(k)ra, szalagavatóra, forgatásokra, vetélkedőkre, versenyekre, vizsgákra,  

kirándulásokra, az udvari főzőcskézésekre, a sok film, amit megnézettem velük…meg a sütik… 

Köszönet illeti kollégáimat, akik kitartó szakmai munkával egyengették útjukon a gyerekeket, 

segítve őket a felkészülésben, továbbtanulásban. Külön megköszönöm Havranek Tanárnő 

osztályom irányában tanúsított odaadó figyelmét és (különösen osztálykirándulások alkalmával az 

én irányomban tanúsított) támogatását. 

De mindez nem valósulhatott volna meg a lelkesen közreműködő és végtelenül segítőkész szülői 

háttér nélkül. A gondosság, a figyelmesség, a támogatás, amivel Ti, szülők, felénk, tanárok felé 

fordultatok, és amivel a munkánkat segítettétek, példaértékű.  

Élmény volt Veletek eltöltenem ezt a hat évet!  

Köszönöm. 

           Juhász Judit 
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12.B. 

 

 
 

Kedves (volt) 12. B! 

 

Ez is elérkezett! Búcsúlevelet írok Nektek, pedig még csak most kezdtük… . Engedjétek meg, hogy 

egy kicsit a saját szemszögemből meséljek az elmúlt hat évről.  

Azzal kezdődött, hogy megtudtam, „igazi” osztályfőnök leszek. 2005 nyarán biztosan nem 

gondoltátok, hogy leendő osztályfőnökötök legalább annyira izgatott, mint Ti, a kis hetedikes-

palánták. Én mindenesetre bemutatkozó leveleitek és képeitek alapján próbáltam felkészülni 

Belőletek. (Mint később beigazolódott, Rátok felkészülni úgysem lehetett! ) Nagyon örültem, 

hogy a nemek egyenlő arányban képviseltetnek az osztályban, így legalább a későbbi problémák is 

egyenletesen oszlottak el.  

Első próbakövünk első osztálykirándulásunk volt, amikor a háromnapos osztálykirándulás első 

napján Baranyai tanár úr szó szerint kitörte a bokáját, és nekünk ad. 1 valahogy le kellett jönnünk a 

hegyről, ad. 2 gondoskodnunk kellett arról, hogy a tanár úr is lejusson. (Ebben azért az erdészet, a 

mentők és a tűzoltók is segítettek.) Szóval, ott álltam az erdőben 32 12-13 éves gyerekkel, és Ti azt 

kérdeztétek, hogy: „Akkor most hazamegyünk?” Szerencsére rászolgáltatok a bizalomra, és nem 

kellett megbánnom, hogy egyedül vállaltam a hátralevő időt. Én azóta is úgy érzem, hogy ez 

kezdettől fogva összekovácsolt minket, olyannyira, hogy attól kezdve minden kirándulásunk „szűk 

családi körben”, a bizalom jegyében telt. (Gondolom, értitek, hogy mire gondolok! )  
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De úgy érzem, a bizalom, a nagy család, mind a hat évet jellemezte, a család minden pozitívumával 

és negatívumával együtt.  

A következő kihívást tanulmányi eredményetek jelentette. Azt hiszem, a Vasvári Pál Gimnázium 

történetében nem sok osztályban volt délután tanulószoba, ami a jobbító szándék elkeseredett, de 

nem meddő próbálkozása volt részemről. (Utáltatok is érte rendesen! )  

Ezután jöttek a magatartási problémák. Kinyílt a csipátok és a szátok, és én olykor „lapos 

kúszásban” közlekedtem a tanáriban és a folyosón, nehogy egyik-másik kollégámnak az éppen 

aktuális „csínytevésetekről” kelljen beszámolnia. Nektek természetesen mindenre megvolt a saját 

olvasatotok, és bőszen bólogattatok intelmeim tudomásulvételeként, ami azonban semmiképp sem 

jelentette azt, hogy azokat meg is fogadjátok. No, ilyenkor örültem, hogy vannak lányaim is! 

De nem csak a fiúké a „dicsőség”, ne gondoljátok. A lányok összeveszéseit-kibéküléseit sem volt 

mindig egyszerű nyomon követni és olykor-olykor koordinálni. Emlékszem olyan 

osztálykirándulásra, ahol óránként változtak az „örök barátságok”. No, ilyenkor örültem, hogy 

vannak fiaim is! 

Azonban valóban igaz a mondás, hogy az idő mindent megszépít. Nem tudom, Ti hogy vagytok 

vele, de nekem csak a szép dolgok jutnak eszembe, ha az elmúlt hat évre gondolok. (Vagy ha a 

kevésbé szépek, akkor is már csak mosolygok rajtuk.) Azok a sikerek, melyeket tanulmányi és 

kulturális területen értetek el, a nyelvvizsgák, a kirándulások, a szalagavatónk, a sárkányhajózások, 

a társastánctanfolyamok (melyek pozitív hatását azért a bálban láttam, bármennyire is utálták a 

fiúk!), a trombitatokban csempészett sangria, B. A. ágyúja és folyatós tolla, a közös karácsonyaink, 

vízipipás kalandjaink, a királyválasztási kampány, a sok közös nevetés és sorolhatnám. 

Lehet, hogy közhely, de valóban felnőttetek. No, nem mondom, hogy érettek vagytok, hogy felelős 

felnőttek, de jó látni, hogy sok mindent már egyedül megoldotok, hogy már belátjátok, hogy olykor 

nem ártott volna hallgatni az öregebbre. Jó tudni, hogy a közös célért össze tudtok fogni, az 

esetleges ellentétek ellenére is. 

Nagyon remélem, hogy hozzám hasonlóan Ti is szeretettel gondoltok majd vissza erre a hat évre, és 

Ti is csak a szépre emlékeztek majd. Kívánom, hogy a sikeres érettségi vizsga után mindannyian azt 

csinálhassátok, amit elképzeltetek és szeretnétek, sikeres és boldog felnőttekké, anyukákká, 

apukákká váljatok.  

Ne felejtsétek el egymást, és azt, hogy vasváris anyukátoknak mindig Ti maradtok az első osztálya, 

és visszavár Titeket egy-egy jó beszélgetésre.  

Legyetek jók! (ha tudtok ) 

Puszi! 

 Saláta Józsefné 
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12.C 

 

 

 

Az én osztályom a 12. C, 31 tanulóval, német irányultsággal. 

Az osztály Udvardi-Básti Edina tanárnő vezetésével vágott neki négyéves gimnáziumi 

tanulmányainak, én a 10. év felénél vettem át az irányítást. 

Szívesen vállaltam ezt a feladatot, hiszen testnevelésóráról ismertük, és úgy gondolom, kedveltük 

egymást. Részemről legalábbis így volt, ráadásul a C osztályokkal jók a tapasztalataim, általában 

kedves, közvetlen diákok gyűjtőhelye. Az osztályfőnökség során is igazolódott ez a véleményem, 

bár a nehézségek, problémák nem kerültek el bennünket. 

Ez az osztály 25 lány és 6 fiú tanulóval igazán színes képet mutat. Mind érdeklődésüket tekintve, 

mind jellemvonásaikban ahányan vannak, annyifélék. Természetesen, ahogy ez már lenni szokott, 

itt is kialakultak a baráti csoportok, és a csoportok (klikkek) kisebb-nagyobb nézeteltérésekkel 

ugyan, de megfértek egymás mellett. 

Adódtak problémák osztályszinten is, osztályon belül is, egyes tanulókkal is, amik mind 

megoldásra, elsimításra vártak. Igyekeztem ezeken úrrá lenni hol több, hol kevesebb sikerrel. 

Sajnos a heti kettő testnevelésóra, ahol a fiúkat nem is én tanítottam, plusz az osztályfőnöki óra 

kevés arra, hogy igazán megismerjük egymást, de azért 2 és fél év után úgy hiszem, minden diákról 

tudnék egy kisebb jellemrajzot készíteni. 
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Amit szeretek ebben az osztályban: az őszinteség, a vitakészség, a problémamegoldó képesség, 

pozitív hozzáállás a feladatokhoz, a jó magaviselet, a vidámság, a közvetlenség. Amit kevésbé 

szeretek: a hangnem és stílus egymással szemben, néhány emberke érdektelensége. 

Tanulmányi eredményeinkkel alulról közelítjük az iskolaátlagot, de évről- évre picit feljebb küzdjük 

magunkat. Mindenkinek sikerült olyan egyetemet, főiskolát vagy képzést találni, ami megfelel az 

elképzeléseinek és elérhetőnek tűnik. Már „csak” az érettségin kell jól teljesíteni ahhoz, hogy az 

álmok valóra váljanak! Remélem, tudnak még tartalékokat mozgósítani, és az érettségin szerzett 

jegyek, százalékok szebbek lesznek, mint amit a négy év során megszoktunk tőlük! 

Sok tehetséges diák jár ide, akik elsősorban zene és sport területén az iskola hírnevét is öregbítették. 

Szerencsére mindig akadt olyan tanuló, aki felkarolta az osztály ügyeit, hogy sikerrel teljesítsük a 

feladatainkat, néhányan viszont igyekeztek kibújni minden közösségi feladat alól. Közös 

kirándulásunk sajnos csak egy volt, a második szintén az érdektelenségen bukott el. Nehezen 

lehetett mozgósítani az egész osztályt, így aztán a kevés közös program miatt kevésbé lett jó az 

osztályközösség. Azért remélem, jó szívvel fognak visszaemlékezni erre 4 évre! 

Lassan véget ér a közös munkánk, lezárul egy korszak, kinyílik a világ, és bizonytalan léptekkel 

útnak indul egy osztálynyi ifjú ember, hogy megtalálja helyét a világban. 

Kívánok sikeres érettségit, boldog jövőt mindnyájuknak!  

 

                                                                                                 Majorné Szloboda Mária 
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12.D 

 

 

 

 Még el sem kezdtem tanítani, már volt osztályom. Gődényné Zsóka néni németóráján 

láttam először a 10.D egyik felét, és jegyzetelni próbáltam jellemző tulajdonságokat, mert azt már 

akkor tudtam, hogy a nevekkel gondban leszek. Pedig azt még nem is sejtettem, hogy 5 Viki és Niki 

fogja próbára tenni a memóriámat. 

Furcsa volt egyik nap Krakkóban felszállni a buszra, és szinte másnap az E/1-es teremben 

bemutatkozni a kíváncsi és immár türelmetlen osztálynak mint új osztályfőnökük. Izgultam, talán 

még a hangom is remegett, de nagyon nagy szeretettel fogadtak, és ez sokat segített. Nehéz volt ez 

az első, csonka év, minden helyzet új volt, és nem győztem kollégáimtól tanácsot kérni, a 

szabályokat megismerni. Szerencsére ebben az évben a kisgyóni erdei iskola jelentette az 

osztálykirándulást, mert a „víz” ennek megszervezése nélkül is épp elég mély volt. A mézeshetek 

elmúltával aztán a problémák is sokasodtak, igaz ez annak ellenére is, hogy többek elmondása 

alapján szerencsés voltam, mert én már nem ismertem Szandit… 

A következő évben aztán sikerült igazán belebonyolódnom az anyakönyvezés rejtelmeibe, 

valószínűleg nem maradt olyan bejegyzés, amire ne lett volna szükségem a távozó, érkező vagy 

éppen előrehozott érettségit letett diákok miatt. Hála Istennek, az utóbbiból szép számmal akadt, 

ennek hátulütője viszont az volt, hogy egyre kevesebbet találkoztam a fakultációválasztás miatt 

egyébként is atomizálódott osztály több tagjával. 
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 Ennek az évnek a legnagyobb kihívása volt, hogy az előző évek gyenge átlagát sikerüljön 

feljebb tornázni, hogy az összhangba kerüljön az ekkor még igen képlékeny továbbtanulási 

szándékokkal. Az eredmények jobbak is lettek, csak remélni merem, hogy a javuló tendencia idén is 

folytatódik.  

Tizenegyedikben nem vállaltam, hogy elvigyem az osztályt kirándulni, így a leglelkesebbek 

mentek maguktól, és újra néhány hagyományteremtő napot töltöttek Kisgyónban. Közös kirándulás 

híján a legemlékezetesebb esemény talán a Vasváris Hét volt, ahol többen is kitűntek remek 

teljesítményükkel a királyvetélkedő megrendezése kapcsán, a főzésben vagy éppen a 

sportversenyeken. Az osztályt dicséri az is, hogy a cserediákként nálunk tanult Alice és Rachel – 

minden kezdeti nehézség ellenére – végül fájó szívvel mondott búcsút nekünk az év végén. 

Az utolsó évben aztán újra sok új névvel és arccal kellett megbarátkoznia a 12.D-nek, ám 

ezúttal nem az osztálytársak, hanem a tanárok sorában. Én sem tanítottam őket tovább 

történelemből, és mivel angolból elfogyott a csoportom, az a furcsa helyzet állt elő, hogy csak az 

osztályfőnöki órákon találkoztunk. Nehéz volt így végigcsinálni ezt az évet, amely az eddigieknél 

sokkal több csapatmunkát igényelt. 

Egy estét együtt gondolkodtunk Gánton a szalagavatóról, és bár nem ezen múlott, az osztály 

egy, csak szuperlatívuszokban emlegethető, remek műsorral lepte meg a családtagokat, tanárokat, 

barátokat. Ebben óriási pluszt jelentett az előző évi gólyatábor megrendezésében segédkező 

„keménymag” tapasztalata, Móni fáradhatatlansága, Balázs, Viki, Dorina tánctanári tevékenysége, 

és megannyi kivételes egyéni teljesítmény. 

A siker aztán szárnyakat adott, és így utólag ennek tudom be a fiúk újabb meghökkentő 

produkcióját a Diákpárbajon és a Művészeti Bemutatón, valamint a királyvetélkedőn elért első 

helyezést, és Petya királyi címét is. A remekbe szabott királyvideó (Oscarért kiáltó 

teljesítményekkel, a lovári nyelvű jóstól a melegszívű diktátorig) sikere már előre jelezte a sokak 

számára váratlan győzelmet, ezek után, ha nem nyert volna PéterM, nagyon csalódott lettem volna. 

Minden várakozásomat felülmúlták a Diáknapokon kapott minősítések. Az én osztályom 14 

pontot hozott az iskolának! (A Skázel-Kiss duó, a Karintia és a Cicamicák csapata ezüstöt, Dóra 

Marci az E12 színpaddal aranyat „ért”, s a Cicamicák még egy különdíjat is elhoztak) 

Hogy kitart-e szárnyalásuk, újabb meglepetésszerű diadalt aratnak-e, meglátjuk. Én nagyon 

szeretném, ha középületeinket ők terveznék, ha gyógyulást remélve hozzájuk fordulhatnánk néhány 

év múlva. Szeretnék még sokszor olyan büszke lenni rájuk, mint minden egyes sikerük után voltam. 

 

Bartos Péter 

 



 16  

NÉGYEN A BALLAGÓK KÖZÜL 

 

 

 

Kádár Rékát talán mindenki ismeri, hiszen minden fórumon ő 

képviselte a diákságot. DÖK elnökként láthattuk koszorúzni 

az igazgató úr mellett, elnökölni diákfórumokon, zsűrizni a 

Diákpárbajon. Igazi közösségi ember, aki lelkesen dolgozott 

osztálya, a 12.A és a Vasvári sikeréért, s nem mellékesen még 

a tanulásban is jeleskedett. Vele beszélgetett utódja, a 10.C-s 

Nagy Bence. 

 

 

 

Ezen a szép márciusi délutánon nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy DÖK elnök elődömet 

kifaggassam az itt töltött koránt sem eseménytelen hat évéről. 

Annyi kérdésem lenne, nem is tudom, hol kezdjem…  

 

Talán az lenne a legjobb, ha először elmondanád, hogyan kerültél a Vasváriba, ez az iskola volt-e a 

célod, vagy csak véletlenül kerültél ide? 

  - Mindenképpen meg akartam próbálkozni egy 6 osztályos gimnáziummal. És azért pont a 

Vasvári, mert ez tűnt a legszimpatikusabbnak, és csak jót hallottam róla.  Magunk közt szólva, 

mikor eljöttem a nyíltnapra, azt gondoltam, itt biztos nagy a szigor, sokat kell tanulni, és nincs 

lehetőség a szórakozásra. Bár a tanulás tekintetében nem tévedtem, de a szórakozással kapcsolatban 

szerencsére igen. A vasváris légkör és a programok mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy sok, 

valóban felejthetetlen pillanattal gazdagodtam. 

Így tehát bátran merem állítani, hogy ez volt életem egyik legjobb döntése! 

Azt mondtad, sok valóban felejthetetlen pillanattal gazdagodtál, ki tudsz emelni egy-két 

jelentősebbet? 

 - Ahhoz túl sok szép emlékem van, hogy ki tudjak emelni egyet-kettőt, de a Szivaravató, a 

SZ. É. P. szombat (Egészségnap és szűrőprogram), a Mikulás műsor, a kenuzások, a kirándulások 

az osztállyal és a Vasváris Hetek mind-mind nagyon emlékezetes és nagyon szép emlékek. Nagyon 

jó érzés volt, hogy az én DÖK elnökségem ideje alatt lett újra gólyatábor a Vasváriban, és ez ma 

már oly sikeres, hogy kitüntetés, ha valaki szervezőként eljöhet Agárdra. Na és arra is büszke 

vagyok, hogy megszépült a stúdió, és remélem, egyre jobb lesz a rádióadás is. 
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Mielőtt idekerültél az iskolába, mi szerettél volna lenni, és most mi szeretnél lenni, merre tovább? 

 - Mielőtt ide kerültem, cukrász, detektív, hoteltulajdonos akartam lenni, de végül rá kellett 

jönnöm, egyik se a számomra megfelelő szakma. Felnőttem, és most már ezek az elképzeléseim 

csak emlékek. 

Terveim szerint a tanulmányaimat a Pannon Egyetemen, Veszprémben, Emberi Erőforrások szakon 

folytatom. Azért ezt a szakot választottam, mert szeretek emberekkel foglalkozni, és ennek 

segítségével lehetőségem nyílik erre.  

Ha ez nem sikerülne?  

 - Arra a lehetőségre nem is szeretnék gondolni, de természetesen van „b-tervem” (és „c-

tervem” is ). 

Az az egy biztos, hogy mindenképpen a Pannon Egyetemen szeretnék tanulni, mert szimpatikusak 

az ottani emberek és az őket körülvevő légkör.  

Ehhez sok szerencsét kívánok! Egy picit más vonalon tovább haladva, mi volt a kedvenc tantárgyad 

és miért? 

 - Talán a magyar órák állnak a szívemhez a legközelebb, ami valószínűleg a könyvek iránti 

szeretetemből fakad. 

Sokan tudják (de azért nem árt ismételni), te voltál a Vasvári Diákönkormányzatának elnöke 

kicsivel több mint 2 évig. Ezalatt az idő alatt milyen változtatásokat vittél véghez, és mikben 

segédkeztél? 

 - Részt vettem a Vasváris Hét megreformálásában, az első gólyatábor megszervezésében, a 

legtöbb iskolai rendezvényen zsűritagként és szervezőként is jelen voltam. Kicsit rövidebben 

megfogalmazva fontos szerepet tölthettem be az iskola életében. DÖK elnökként jobban beleláttam 

az iskola működésébe, megtapasztalhattam, hogy mekkora felelősség iskolatársaimat képviselni az 

iskolában, a tanárok előtt és a városban is. 

Nehéz dolgom lesz utánad, de majd igyekszem! Beszéltünk már az iskoláról és az itt lévő dolgokról, 

de most egy picit beszéljünk az iskolán kívüliekről! Sportosnak nézel ki, mit sportolsz, és mivel 

töltöd a szabadidőd?  

 - Háát, köszönöm - közben Réka arcán lévő mosolyból nagy vigyor lett. Sok mindent 

kipróbáltam már, de rendszerességgel semmilyen sportot nem űzök, mostanában step-aerobicozom 

és jógázom. Ezek mellett szívesen túrázom és futok. Szabadidőmben pedig barátokkal és a 

családommal vagyok, de ha nem, akkor zenét hallgatok, könyveket olvasok és filmet nézek.  

Nem vagyok az a semmittevős típus! 

 

 Köszönöm szépen, hogy rendelkezésemre álltál, és eredményes továbbtanulást kívánok! 
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Kátay Csaba a 12.B oszlopos tagja. Nemcsak jó tanuló, de jó 

kosaras is. Az itt töltött évei alatt megmutatta, hogy a sport és 

a tanulás nem zárja ki egymást, sót még azt is, hogy a sok 

edzés mellett a közösségi programokra is lehet időt szorítani. 

Vele beszélget a 10.B-s Heresznyei Csilla 

 

 

 

Kérlek, meséld el, miért pont a Vasvárira esett a választásod? Milyen volt az első benyomásod az 

iskoláról? 

 - 6. osztályban értesültem róla, hogy van lehetőség hatosztályos gimnáziumban 

továbbtanulni. Úgy döntöttem, belevágok. A Vasvári és a Tóparti is esélyesnek számított, de végül 

ezt az iskolát választottam. Erősítette a döntést a sok dicsérő szó, amit a Vasváriról hallottam. 

Nem bántam meg, rengeteg élménnyel gazdagodtam. Amikor először körbevezettek itt minket, azt 

gondoltam, hogy milyen nagy ez az iskola, és milyen nehéz lesz az alagsorból a tetőtérbe felmászni. 

Aztán hamarosan rájöttem, hogy valószínűleg nem ez a legnagyobb kihívás! Szerencsére már 

hetedikben megtapasztaltam, hogy összetartó, erős osztályközösségbe kerültem. 

Igen, osztályotok mindig is híres volt örök vidámságáról, csínytevéseiről és harmóniájáról. Hogyan 

alakult ki egy ilyen jó közösség? 

 - Hetedikben év elején még voltak kisebb klikkek, aztán a következő évben összerázódtunk, 

s mire a szivaravatóra kellett készülni, már összefogtunk, és mindenki láthatta, remek műsort 

hoztunk össze. Azt, hogy végül közösséggé váltunk, köszönhetjük osztályfőnökünknek, Saláta 

Józsefnének is, aki sok közös programmal fogta össze az osztályt. Nagyon jó ötlet volt a 

sárkányhajózás, mert ott megtanultuk, ha nem egyszerre húzunk, mind a vízbe pottyanunk. A 

tanárnő már-már osztálytársnak számít, de azért „kilóg” közülünk, hisz ő tud legjobban németül, és 

ő főzi a legfinomabb paprikás krumplit.  

Az itt eltöltött évek megváltoztattak valamiben? 

 - A gondolkodásmódomban mindenképp, meg a tanuláshoz való hozzáállásomban. Meg 

annyit mondanék még szerényen: felnőttem.  

Mint tudjuk kiemelkedő sporteredményekkel büszkélkedhetsz. Mesélj egy kicsit erről! Hogyan 

sikerült beosztani az idődet a sok edzés mellett? 



 19  

 - 10. éve versenyszerűen kosárlabdázom az Albacomp egyesületében. 2010-ben az U20-as 

csapattal Magyar Bajnok lettem, az iskolai csapattal 2008-ban országos versenyen 8. helyezést 

értünk el. Ebben az évben sajnos lecsökkent az edzések száma heti háromra. Így utolsó évre 

mondhatom, hogy jól jött, mert több időt tudok a tanulásra fordítani. Az időmet mindig be tudtam 

osztani, a házi nagy részét már a hétvégén megcsináltam. Ha meg nem, akkor reménykedtem abban, 

hogy megúszom a felelést, mint a többi diák.  Néha bejött, néha nem. Mondhatni, jó tanuló 

vagyok még a sportolás mellett is. 

Hogyan ajánlanád a Vasvárit másoknak? Miért érdemes ide járni? 

 - Erre nagyon egyszerű a válasz. A Vasvári a diákokért él, a tanároktól elkezdve a 

karbantartóig. A tanítás kiváló, a programok érdekesek és színesek, a diáksereg pedig olyan, mint 

egy nagy család. Ha egy 10-es skálán jellemeznem kéne az iskolát, a legjobbat, 10-est kapna tőlem. 

És most jöjjön a klasszikus továbbtanulásos kérdés: hogyan tervezed a jövődet? 

 A gimnázium elvégzése után Szegeden szeretném tovább folytatni a tanulmányaimat fizika- 

vagy matematikaszakon, ahol a sportot sem szeretném abbahagyni. 

Ha három szóval kéne jellemezned az elmúlt időt, amelyet itt töltöttél, mik lennének azok? 

 - Tudás, szeretet, bátorság. Ezek a dolgok azok, amelyeket kaptam a 6 év alatt. 
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Váradi Lillát mindenki úgy ismeri, mint a gubás lány. Ó az, 

aki minden versenyen, Diáknapon arany minősítést szerzett 

társaival, s az énekegyüttes tagjaként Hollandiába is elvitte a 

Vasvári hírét. A 12. C végzőse, akinek tanulmányi eredménye 

is tiszteletre méltó. Mit lehet még róla tudni? Éneklésről, 

életéről és az iskolai élményeiről kérdeztük őt. 

 

 

 

Miért pont a Vasvárit választottad nyolcadikosként?  

 - Már hetedikben eldöntöttem, hogy ide fogok jelentkezni, részben amiatt is, mert 

édesanyám is ide járt. Onnantól kezdve le sem lehetett a Vasváriról beszélni. 

Mi a legmaradandóbb és a legrosszabb élményed az elmúlt négy év során? 

 - Legszívesebben a kisgyóni kirándulásra emlékszem vissza, az elég maradandó élmény volt 

számomra is, mint sokaknak. Szerencsére rossz emlékeim nincsenek az iskolával kapcsolatban. 

Az elmúlt négy év tapasztalatai alapján min változtatnál az iskolában?  

 - Ugye itt van ez a WC és mosdó kérdés…  Ezen mindenképp. Ha lenne rá pénz, az 

épületet is fel lehetne újítani, de nekem így omladozva is tetszik, megvan a maga hangulata. 

Az iskolában is jól megállod a helyed, emellett a Guba énekegyüttes tagja is vagy. Hogyan tudod 

mind a két területen a maximumot nyújtani? 

 - Nagy előny, hogy itt tudunk próbálni az iskolában, és hogy az osztálytársaim a népdalkör 

tagjai. Így nem kell külön foglalkoznunk az iskolán kívül ezzel, marad idő a tanulásra. 

Mikor alakult meg a népdalkör, és miért pont a guba nevet választottátok? 

 - Kilencedikben alakult Berki Lilla énektanárnő vezetésével. Az ő ötletére felütöttük a 

Magyar Néprajzi Lexikont, ami a guba szó alatt nyílt ki. Tehát ilyen spontán választottuk ezt a 

nevet, amit nagyon megszerettünk, és meg is tartottunk.  

Honnan jött az énekléshez az ötlet? Mióta énekelsz? Meddig fogsz még énekelni? 

 - Amikor megalakult a népdalkör, én még nem voltam a tagja. Egyik alkalommal az egyik 

tag nem tudott megjelenni a versenyen, így engem választottak a helyére 

Nagyon megtetszett, és így maradtam a csoportban. Azóta éneklek rendszeresen. Jó lenne, ha a 

későbbiekben is tudnánk ezt folytatni, és össze tudnánk járni a csajokkal. 
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Milyen érzés énekelni az iskola előtt? 

 - Első alkalommal nagyon izgultunk, és elég furcsa volt számunkra nagyközönség előtt 

énekelni. Aztán a versenyek alatt belerázódtunk, és már nem volt bennünk félsz a fellépések előtt. A 

szalagavatónkon is nagy sikerünk volt. 

Van-e az éneklésen kívül más hobbid?  Mennyit foglalkozol vele? 

 - Igen van, csellózom az éneklésen kívül.  A Hermann László zeneiskolába járok heti egy 

órát, és emellett zenekarban is játszom heti kétszer. Ezeket mind nagyon szeretem csinálni, ezért 

meg is szeretném őket tartani, amíg még lehet. 

Kívülről tökéletes tanulónak tűnsz. Szerinted kell még valamiben változnod? Vannak olyan hibák, 

amiket többször nem szeretnél elkövetni? 

 - Mindent az utolsó pillanatra hagyok, ez nem túl jó, örülnék neki, ha ezen változtatni 

tudnék. Az érettségire is lassan el kéne kezdeni tanulni... 

Mit szeretsz a legjobban a Vasváriban? 

 - A családias légkört, a tanárokat, egyszerűen szeretek ide járni az omladozó falak ellenére 

is.  

Melyik tanár volt legjobban hatással rád? 

 - Pereszteginé Tanárnőnek nagyon hálás vagyok. Ő németet tanított nekem, többek között 

neki köszönhetem a német nyelvvizsgámat és az érettségimet is. 

Mik a továbbtanulási terveid? Mit hozhat a jövő?  

 - A Budapesti Műszaki Egyetemet jelöltem meg az első helyen, és szeretnék a nemzetközi 

gazdálkodás szakra járni. De ha nem sikerülne, akkor se keseredek el, igazából még bármit 

kipróbálhatok.  

Mire vagy a legbüszkébb az életedben? 

 - Talán arra, hogy mindig sikerült úgy tanulnom, hogy most tudok jelentkezni egy olyan 

egyetemre, ahova igazán szeretnék menni. 

Mi pedig kívánjuk, hogy ez sikerüljön!  

 

Vidermann Gréta, Fehér Eszter 11.C 
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A 12.D-s Megyeri Dóra a gimnázium utolsó éveiben érett 

igazán vasvárissá. A Diákpárbaj egyik leglelkesebb szervezője, 

focizik, kézilabdázik, a 24 órás röpiből sem maradt ki, gyűjtött 

az iskolának, és a devecseri lapátolásból is kivette a részét. 

Mindenhol ott van, ahol történik valami a Vasváriban, sőt még 

a tanulmányi eredményére sem lehet panasz. A 10.B-s Pap 

Emília kérdezte Dórát a vasváris élményeiről. 

 

 

Miért választottad Vasvárit? 

 - Először nem a Vasváriba akartam jönni, a Tópartit jelöltem meg elsőnek, de nagy 

szerencsémre nem vettek fel, a fellebbezést pedig nem adtam be. Örülök, hogy így döntöttem, van 

ismerősöm a Tópartiban, és az ő elmondásai alapján sokkal jobban jártam;) A Vasvári tanulmányi 

szempontból is a város legjobb iskolái között van, de a vasváris közösség biztosan a legjobb. Persze 

ehhez hozzátartozik, hogy az első időszakban egyáltalán nem tetszett, nem volt sok ismerősöm, 

idegen (és nem túl szép) volt a környezet, és nem vettem részt a sulis programokban. Aztán az 

osztály egyre jobban összerázódott, és megszoktuk az új helyzetet, szépen lassan megszerettem a 

helyet és az embereket. Az igazi változás tizenegyedikben következett be. Egészen addig komolyan 

kézilabdáztam, és amikor abbahagytam, muszáj volt kezdenem valamit a felszabadult időmmel; úgy 

is mondhatom, hogy onnantól tartom magam igazából vasvárisnak.  

Igazi vasvárisnak? Ezt hogy érted? 

 - Teljesen megváltoztam, a többiek sokszor felemlegetik, hogy mennyire furcsán 

viselkedtem azelőtt, és hogy igazából nem is ismertek engem. A tavalyi királyvetélkedő szervezése 

közben jöttem rá, hogy nem is rossz ötlet elmenni az iskolai programokra, sőt, részt venni a 

kivitelezésben és a megvalósításban pedig különösen jó:) Jó érzés kiállni az iskola elé és 

megmutatni, hogy igen, így is meg lehet csinálni egy királyvetélkedőt vagy elmenni gólyatáborba, 

ahol kifulladásig fáraszthatjuk a „kicsiket”; vagy megszervezni egy szivaravatót. 

A szalagavatótokon is komoly szereped volt, te voltál az egyik, aki a búcsúbeszédet mondtad... 

 - Áhhh, sokan voltak az osztályban, akik sokkal-sokkal többet dolgoztak az egésszel, mint 

én. Igazából nem is sajnálom, hogy nem voltam főszervező, hatalmas veszekedések és kiabálások 

mentek a megbeszéléseken és a próbákon (vagy éppen helyettük), így azért jobb volt, hogy nem 

rajtam csattant az ostor. 
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Az igazi gond az volt, hogy 30 ember dolgozott együtt, mindenkinek voltak ötletei, mindenkit meg 

kellett hallgatni, és emiatt eleinte csak egy nagy összevisszaság volt az egész. Szerintem az egész 

osztályunk meglepődött azon, hogy nem fulladt kudarcba a műsor, sőt mindannyiunk elvárásait 

sikerült felülmúlnunk. 

 A két szervezés között az a különbség, hogy a fenti alkalmakkor egy kisebb, öt-hat fős 

csoporttal kell együtt dolgozni, sokkal hatékonyabban és jobban megértjük egymást, szépen lassan 

összeszokunk, és minden egyszerűbben megy, mint egy szalagavató szervezésekor, ami azért mégis 

komolyabb hangulatú, mint egy királyvetélkedő.  

 A beszédbe pedig csak belecsöppentem, kérdezték, hogy ki mondaná (ha el kell vállalni 

valamit, meglepően nagy csönd van az osztályban), ezért én szépen lassan feltettem a kezem, és 

csak utána gondolkoztam:) Szerencsére az is jól sült el:) 

Ezen kívül tagja vagy iskolánk diákpárbajos csapatának is, milyen érzés fent ülni a színpadon?  

:D hát gondolhatod, hogy eszméletlenül jó, akárhányszor van egy lélegzetvételnyi szünet felharsan 

a „Vasvári, Vasvári”, teljesen más fentről hallani, ahogy szurkol az iskola, kicsit talán ijesztő is. 

Végig azt érzem, hogy muszáj teljesíteni, bár ez nekem jól jön, szeretem a versenyhelyzetet, sokkal 

jobban megy minden olyankor. 

A diákpárbajban a legjobb dolog (azon kívül, hogy nyerünk) az, hogy tényleg megtanít arra, hogy 

hogyan kell közösségként viselkedni, és nemcsak a verseny közben, hanem utána az ünneplésnél 

is... aki örült már velünk a győzelemnek, tudja, miről beszélek;) 

Nemsokára ballagtok, érettségiztek, és utána kezdődik az egyetemi élet. Mik a terveid, hova 

szeretnél menni? 

 - Hihetetlen, hogy megint ballagunk, most lett vége az általános iskolának, nem is hiszem el, 

hogy máris eltelt négy év. A legrosszabb az egészben, hogy nem igazán tudjuk élvezni az utolsó 

hónapokat, mert egyfolytában ott lebeg a szemünk előtt az érettségi. Sokaknak, köztük nekem is, 

elég nagyra törő vágyaink vannak, amihez muszáj rengeteg pontot összeszedni, ezért idén többet 

tanultam, mint az elmúlt három évben összesen.  

Az elsődleges tervem a gazdasági menedzsment szak a Műszaki Egyetemen (az egyik 

legkedveltebb az országban), ráadásul, ahova bekerülni szinte lehetetlen. Van más lehetőség is, ami 

kicsit bonyolultabb, de a lényege ugyanaz.  

Furcsa lesz újra gólyának lenni, hiszen nemrég még mi avattunk, de nagyon várom már, sokkal 

nagyobb lesz a szabadság: és ha felkerülök Pestre, tényleg a saját lábamon fogok állni, minden teher 

rajtam lesz, de ahogy az előbb is mondtam, szeretem a kihívásokat;) 
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DIÁKÍRÓK – DIÁKKÖLTŐK 

 

Lázár Viktor(10.B) novellája arany minősítést kapott a Diáknapokon 

 

Tükör 
 

 
Az igazak álmát alszom. Gyönyörű. Tudok repülni, felülről figyelem az apró embereket. 

Olyan ez, mint az életem: amíg fel nem ébredek, nem tudom, hogy nem valós. 

 

Ébresztőóra. Ököl. Szemdörzsölés. 

 

Nehezen kikászálódom az ágyból, az álomból nem. Nem kell, hogy véget érjen, én nem 

akarom. Reggelire tükörtojás és egy forró tea jól fog esni. 

 

Tojástörés. Sercegés. Fürdőszoba. 

 

Gyönyörű táskák. Ha ilyen poggyászokkal szállnék fel egy repülőre, akkor biztos 

kipakoltatnák velem. Nem lenne benne más, csak álmatlanság, gyász és vidámság. 

 

Arcmosás. Borotválkozás. Szekrény. 

 

Hét ugyanolyan ing, hozzáillő nyakkendővel. Sosem vágytam ilyen monoton munkára, ilyen 

monoton életre. Gyűlölöm. Ugyanakkor a munkatársakkal jól kijövök, és jó vagyok benne. Miért 

mosolygok a temetésen? 

 

Ing. Nyakkendő. Tükör. 

 

A tükörbe nézve mindenki az önarcképét véli felfedezni. De mind tévednek. A tükörképünk 

nem más, mint a tökéletes ellentétünk. Évekig egy boldog embert láttam, harmóniában az életével, s 

a munkájával. Van, aki egész életében csak a tükörképét látja. 

 

Öltözés. Sípolás. Konyha. 
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Kész a tea, kész az élet. Kezdetben tiszta, íztelen, bűnöktől és titkoktól mentes forró víz. 

Keserítem, azután savanyítom, végül édesítem. Akkor mit is akarok? Hadd hűljön csak! 

 

Tükörtojás. Savanyúság. Tálalás. 

 

Kész a reggeli. Ínycsiklandó. Gyorsan behabzsolom. Nem szabad kihagyni a lehetőségeket. 

Le kell rájuk csapni. Vajon a tea milyen? Hadd hűljön csak! 

 

Lepakolás. Mosogatás. Aktatáska. 

 

Minden itt van a munkához. A korona, a jogar és az alma. Fenséges! Végül is én irányítok, 

én vagyok a főnök. Na, és a tea? Hadd hűljön csak! 

 

Készülődés. Kabát. Tükör. 

 

Egész tekintélyes, fess fiatalember. Jól fizető állás, fantasztikus munkatársak. Nagy lakás, 

sok barát, szerető rokonok. Én irányítok! Megkóstolom a teát. 

 

Pezsgés. Rohanás. Konyha. 

 

Nagyon finom! Nem hiába mosolyogtam. Nincs temetés. Újjászületés van. Nincs tökéletes 

ellentét, nincs gyász. Tudok repülni, felülről figyelem az apró embereket. Érzem, hogy ez valós. 

Fejembe nyomom a koronát, jobb kezembe a jogart, balba az almát.  

 

Holnap úgyis kezdődik elölről. 
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Zalka Dóra (12.C) a Diáknapok irodalmi kategóriájában ezüst minősítést kapott 

 

 

XXI.  

 

 

Kígyózva tekeregnek elő a kábelek, 

amikor megnyitom a csapokat. 

Zúgó fejjel a mosdóba öklendek, 

új vírus nyújtott ki rám csápokat. 

 

Rohanni, rohanni az életen át 

átgázolni másokon, vadul háborúzni, 

gépeket püfölni órákon át, 

egy szobakonyhában megposhadni. 

 

Az egész már csak egy lében úszó 

véres agytekervény-abszurdum, 

elektromos fényben fájva kúszó 

üres, közönyös, ál-silentium. 

 

Villogó neonfényes alkoholbűz, 

disco, gépzörej, drog, hullák, 

sivár halál, radioaktív tűz, 

csontvázak, sikító koponyák. 

 

Vörösen lüktető panellakás, 

hőtől szétrobbanó beton, 

lihegve, izzadva alvó munkás, 

bagó, asztma, rák a daganaton. 

 

Moslék és hányás táplálék, 

laboratóriumi tányérokon 

hermetikusan lezárt hulladék, 

olajfolt és szennyvíz a tavon

  

Hidegvérű gyilkos! Álszent XXI. század! 

Lázasan is arról álmodom, 

ha szemtelen, szlengokádó szádat 

végre már nem kell hallanom. 
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Halmos Anna (12.D) a Diáknapok irodalmi kategóriájában bronz minősítést kapott 

 

 

Látás 

 

 

Látom a világot, 

Elrohadt virágot. 

Eltűnt régi képet, 

Rég nem értett képlet. 

 

Meg se próbálom...még... 

Ki lánya vagyok én? 

Láng, nap szívemben ég 

Megváltott világért. 

 

A hazug emberek, 

Akik lelketlenek. 

Átvernek, megcsalnak, 

Sértenek, elválnak. 

 

A hazug emberek, 

Ők, kik elmehetnek. 

Elbúcsúzunk tőlük, 

Elvonulok tőlük. 

 

A szabadság felé 

Szállok, míg el nem ér! 

Az elért boldogság, 

Nem értett bolondság! 

 

Napi bolondozás 

Ez nekem fontos már. 

Az eltűnt értékek, 

Valósult lényegek. 

 

A csönd, magány nem kell 

A Társaság! Igen! 

Értem a lényeget 

Elvont...Kétségtelen. 

 

Nem kérem, hogy értsed. 

Lehet én sem értem. 

Látom a világot, 

Elrohadt virágot. 
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MŰVÉSZETI BEMUTATÓ - A KULISSZÁK MÖGÜL 

 

Idén is eljött a várva várt Vasváris Hét. Minden vasváris életében központi szerepet játszik, hiszen 

ez az időszak a kikapcsolódásról és a szórakozásról szól. A hét szerves része a csütörtöki Művészeti 

Bemutató. Iskolánk tehetséges diákjai teszik próbára magukat évről évre, különböző zenés, táncos 

produkciókkal készülnek. Ebben a tanévben osztályunkra, a 11.B-re jutott a feladat, hogy segítsen a 

műsor lebonyolításában. Érdekes volt bepillantani a kulisszák mögé, hiszen eddig a bemutatót csak 

a nézőtérről figyelhettük meg. De most lehetőségünk nyílt a szervezésben részt venni, és ebből a 

szemszögből is végignézni a műsort. Talán nem is hangzik nagy megpróbáltatásnak, de mégis az. 

Nagy felelősséggel jár, hiszen részben rajtunk múlik az est sikere. Ha nincs időben ott a következő 

fellépő, ha hiányzik egy fontos eszköz, ha a függöny nem rendesen áll, máris kész a káosz, a műsor 

menete megszakad, a nézők unatkozni kezdenek. Ezt nem volt szabad megengednünk. Ügyelnünk 

kellett, hogy a soron következő szereplő időben a helyén legyen, a háttérben csend uralkodjon, 

hiszen a legkisebb zaj is kihallatszik a nézőtérre. Figyelni kellett arra is, hogy minden kellék a 

helyén legyen, és hogy a függönyt adott időben húzzuk el. 

 Az idei előadást is a kórus nyitotta meg, majd ezután az első részben hallhattunk még szavalatokat, 

zongora-, hegedű-, gitár- és trombitajátékot, énekeket a népszerű Guba együttes előadásában, 

valamint az iskola színjátszó körének a darabját. A második részben az összeállítás a diákoknak 

kedvezett, hiszen a hozzánk közelebb álló szórakoztatóbb produkciók következtek. 

 

Élvezhettük három zenekar 

előadását, fantasztikus 

táncokat, éneket, majd a 

bemutató végén végzős 

fiúk adtak elő frenetikus 

hastáncos műsort. Úgy 

gondolom, idén is 

élménydús Vasváris Hetet 

zárhattunk, sikeres 

Művészeti Bemutatóval és 

programokkal.  

Örülök, hogy idén osztályunk is részt vehetett a szervezésben, és sokat tehettünk ezért a Hétért. 

 

Heresznyei Csilla 11.B 
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DIÁKPÁRBAJ 

 

Szerintem már senkinek sem kell elmondani, hogy mi is az a DIÁKPÁRBAJ 

Még az elfoglaltabb vagy kevésbé lelkes VASVÁRISOK is tudják, hogy ez az a vetélkedő, amit 

(eddig) ötből ötször nyert meg az iskola. 

 Aki már vett részt DIÁKPÁRBAJON, tudja, hogy nem a színpadon ülő öt ember 

versenyéről és sikeréről szól egy-egy forduló, hiszen a nézőteret elözönlő VASVÁRISOK nélkül 

esélyünk sem lenne újra és újra a legjobban teljesíteni. Az iskola ereje ugyanis azokban a diákokban 

van, akik hajlandóak péntek estéjük egy részét szurkolásra, buzdításra, éljenzésre és a VASVÁRIS 

INDULÓ többszöri, lehetőleg egyre hangosabb éneklésére fordítani, és nem bánják, hogy esetleg 

ötforintosaikat vagy cipőfűzőjüket kell áldozniuk a sikerért. És ők sokan vannak. Nagyon sokan, 

sőt, egyre többen! 

 A teher nagy része ennek ellenére az iskolát képviselő 5 emberen van, ha nyerünk, minket 

ünnepelnek, de ha veszítünk (bár ez még nem fordult elő…), akaratlanul is minket tartanának 

felelősnek (ahogy mi is magunkat hibáztatnánk). 

 A tavalyi sikersorozatot látva, én már akkor a csapatba kerülésben reménykedtem, de nem 

mertem jelentkezni, mert nem éreztem magamban semmilyen különleges képességet, amivel a 

csapat, az iskola hasznára lehetnék. Talán számomra volt a legmeglepőbb, amikor Szenkovits 

tanárnőék felkerestek és megkértek, hogy legyek tagja a csapatnak.  Sokáig gondolkoztam (azért 

mégiscsak ki kell állni több száz ember elé), de a lehető legjobb döntés volt, hogy elvállaltam.  

 Be kell vallanom, 

hogy az legeslegelső 

DIÁKPÁRBAJON nem vettem 

részt, egyszerűen fel sem merült 

bennem, hogy önként elmenjek 

egy iskolai rendezvényre, 

ráadásul péntek este, amikor 

amúgy is ezernyi dolga van egy 

diáknak Aztán a többiek 

lelkesedése meggyőzött, a 

 

második fordulón ott voltam, szurkoltam, énekeltem, kiabáltam; csak annyira, hogy utána egy ideig 

beszélni sem tudtam 

Amikor a Bahnhofból kilépve ismét elkezdtük énekelni az INDULÓT, már tudtam, hogy a 

következő fordulókon is ott leszek, sőt ekkor gondoltam először arra, hogy milyen jó lenne fent ülni 

a színpadon. 
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 Most már tudom, milyen érzés kiállni elétek, mondanom sem kell, hogy elég ijesztő…állni a 

színpad mögött, várni, hogy minket szólítsanak; hallani a hangokat, kiabálást, látni az ellenfeleket 

és közben azon gondolkozni, hogy nyerni, nyerni, nyerni kell, mert ezt várjátok tőlünk, és ami még 

fontosabb, mi is ezt várjuk magunktól.  Aztán egyszer csak meghallod, hogy „következzen a 

VASVÁRI csapata”, kilépsz a színpadra (hirtelen egy VASVÁRIST sem látsz, egyszerűen nincs 

időd arra, hogy ismerős arcokat keress), és megszűnik az idegesség, persze a nyomás megmarad, de 

hallod, hogy ott van, és a te csapatodnak szurkol, tudod, hogy nehéz lesz, és izgulsz, de akkor már 

úgy vagy vele, hogy bármit megtennél azért, hogy hallhasd a VASVÁRIS INDULÓT, a győztesek 

indulóját.  

 Talán azt is tudjátok, hogy minden fordulóra készülnünk kell egy zenés-táncos 

produkcióval, házi feladattal. Nem tudjuk, hogy a többi iskola mennyit készül és mennyi energiát 

fektet egy-egy ilyen feladatba, de aligha dolgoznak többet nálunk. Adtunk már elő részletet a 

Hairből, volt Haka, de az eddigi legnagyobb sikert a legutóbbi hastáncunk aratta. 

 

 

 

Szerintem a DIÁKPÁRBAJ történetében nem volt még akkora tapsvihar, sikítás és sírva nevetés, 

mint amit a néhány (akkor) meglepően nőiesen kinéző és igencsak sok mindent bevállaló srác 

érdemelt ki. Sokan lepődtek meg azon, hogy a „fantasztikus” produkciónk nem nyert, de szerintem 

ezen nem kell csodálkozni. Tény, hogy ez a műsor váltotta ki a legnagyobb üdvrivalgást (ez persze 

nem jelenti azt, hogy a legjobb, legötletesebb és legjobban kivitelezett előadás volt), de nem vagyok 

benne biztos, hogy a zsűritagok teljesen objektíven tudnak pontozni, sokan örülnének, ha végre más 

iskola is nyerne.  

Érdemes sok energiát fektetni a házi feladatba, képzelhetitek, hogy hányszor fulladt harsány 
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nevetésbe egy-egy próba, amikor a fiúk megjelentek szoknyában, és próbálkoztak a kecses 

mozdulatokkal. 

A sikerhez persze szükség van egy kötélidegzetű tánctanárra is, hiszen valószínűleg tudjátok, hogy 

nem vagyunk egyszerű esetek. A rengeteg befektetett időt és elmulasztott filozófia- és médiaórát 

tökéletesen feledtette velünk az az öt perc, amit a színpadon töltöttünk, és az őrjöngő tapsvihar, amit 

tőletek kaptunk 

 Sokan hallhattátok már másoktól, hogy a VASVÁRI biztosan csal, előre megkapjuk a 

kérdéseket, és ezért nyerünk mindig mi. A vereség fáj (ezt mindenki tudja), de ettől még nem kéne 

alaptalanul vádaskodni. Feltehetnénk a kérdést: miért érné meg a szervezőknek, ha segítenék az 

iskolánkat? Hogyan tudnánk csalni, amikor a kérdéseket és a feladatokat ott osztják ki, 

véletlenszerűen? És egyáltalán, nekünk miért lenne jó csalással nyerni? Mit érnénk el vele? 

Arra bezzeg senki sem gondol, hogy nálunk rengeteg olyan ember van, akire lehet számítani, ha 

szurkolásról van szó, akik szívesen részt vesznek a DIÁKPÁRBAJON, és ahol tudnak, segítenek az 

iskolának és a csapatnak. Rossz érzés lehet nekik, hogy mi nagyon sokan vagyunk, és biztatjuk 

egymást.  

 Mert VASVÁRISNAK lenni ilyen… Lehet, hogy nem a mienk a legszebb iskola, lehet, 

hogy nem mi vagyunk a legokosabbak, de senki sem mondhatja azt, hogy nem érdemeltük meg 

tavaly AZ ÉV ISKOLAI KÖZÖSSÉGE címet.  

 

 

 

 

Megyeri Dóra 12.D 
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ADVENTI KIRÁNDULÁS 

 

December 3–án egy kis csoport Bécsbe indult megnézni az adventi vásárt. Pénteken reggel a suli 

mellett vártuk a buszt, és egy-két óra múlva már át is mentünk a határon. Ausztriába érve havas táj 

látványa fogadott minket. Még el sem értünk első úticélunkat, amikor egy dugóba keveredtünk, ahol 

az autók táncolva araszoltak a csúszós úttesten. 

Eisenstadtban a buszról leszállva egy rövid városnézésre indultunk. Bokáig érő hóban és latyakban 

dideregve csodáltuk a fehérbe borult várost és a havas fákat. Kis kultúra után elértünk a város 

adventi vásárához, bár a dugónak köszönhető hosszú út miatt sokak számára a mosdó népszerűbb 

volt, mint a mézeskalácsszívek és az apró csecsebecsék. A buszra visszaszállva levettük 

átnedvesedett kabátjainkat (sokan a cipőjüket is), remélve, hogy Bécsig sikerül megszáradniuk, és 

hogy felmelegítsék lefagyott lábujjaikat. 

Bécsbe érve egy bevásárlóutcában kaptunk rövid szabadidőt. A séta után összeszedtünk a New 

Yorkerből átfagyott társainkat, és ismét felszálltunk a buszra. Ezután utaztunk, majd sétáltunk 

kicsit, megismerkedtünk a várossal, majd mikor már sötétedett, ismét buszra szálltunk, és esti 

városnézésre indultunk a kivilágított Bécsben. Gyönyörködtünk a szépen kivilágított fákban, 

lámpákban és az épületekben, melyek fényfüzérekkel voltak díszítve. 

Ezután elindultunk a szállásra, ami szerencsére nem is volt olyan messze. Miután fáradtan 

felcipeltük bőröndjeinket, és beköltöztünk szobáinkba, elindultunk az étkezőbe vacsorázni. 

Mindenki már nagyon várta, mivel napközben kevés helyen tudtunk enni. Meglepetésünkre hal volt, 

ami sokaknak inkább csak egy újabb kihagyott étkezést jelentett. A vacsora után mindenki 

átmelegedett, majd a fiúk 

egyesével vonszolták ki a 

lányokat a hóba, hogy 

megfürdessék őket. Reggel 

ismét buszos túrára indultunk 

Bécsben, majd elmentünk az 

adventi vásárhoz.  

A tanárnők unszolására 

összeálltunk egy csoportképre, 

majd mindenki izgatottan 

indult a színes faházikók felé. 

Végigsétálva a vásáron, a karácsony-hangulatú bódékban kézzel díszített gyertyák, hógömbök, 

mézeskalácsok voltak, és még sok minden, ami az ünnepre kell. 
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A találkozási helyen mindenki ajándékokkal teletömött szatyrokkal és természetesen egy puncsos- 

vagy teásbögrével jelent meg.  

 

 

A buszra felszállva ismét kezdetét vette a vizes cipők szárítása, az átfagyott végtagok felmelegítése. 

Sokak kérésére visszafelé megálltunk egy bevásárlóközpontban, ahol mindenki örömére 

felfedeztünk egy Burger Kinget. 

 Már sötétedett, amikor Magyarországra értünk. A buszon sokan zenét hallgattak vagy 

aludtak hazafelé. Nagyon jó kirándulás volt, reméljük, jövőre is ilyen sikeres lesz az adventi utazás.  

 

 

 

Faragó Enikő 9.B 
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ISLAND, AVAGY EVS VIKING MÓDRA 

 

Izland a jég és a vulkánok országa. A területe valamivel nagyobb Magyarországnál, de lakossága 

alig haladja meg a háromszázezer főt. Télen csupán öt órán keresztül van világos, nyáron viszont 

egyáltalán nem megy le a Nap. Fák és termőföld nincs, szinte mindent külföldről importálnak. Ezek 

helyett van sarki fény, bálnák, gejzírek, trollok és elfek. Itt töltök hét hónapot önkéntesként az 

Európai Önkéntes Szolgálattal. 

Az EVS (European Voluntary Service – Európai Önkéntes Szolgálat) egy remek program a 18-30 

év közötti fiatalok számára, hogy világot lássanak, tapasztalatokat szerezzenek, és mindemellett a 

társadalom számára hasznos munkát végezzenek. Hogyan kezdődik? Valamelyik európai országban 

keresel egy szervezetet, ami önkénteseket fogad. Ezután kapcsolatba lépsz egy hazai civil 

szervezettel, ami vállalja a küldő szervezet szerepét, és segít eligazodni a papírmunkában. Ezután 

már minden megy, mint a karikacsapás. Egyik reggel pedig arra ébredsz, hogy indul a géped 

Spanyolországba, Görögországba vagy akár Izlandra. A programban fizetik a biztosítást, a szállást, 

étkezést, zsebpénzt és a nyelvórákat. Neked cserébe a fogadószervezetnél valamilyen tudásodnak 

megfelelő munkát kell végezned. Az EVS 2-12 hónapig terjedhet, a cél ugyanis a kultúra és a nép 

alapos megismerése nem turistaként, hanem a közösség tagjaként. 

 

Így kerültem én is ezelőtt egy 

hónappal Izlandra. A főváros, 

Reykjavík közelében élek a 

lakosság 80%-ával együtt. A 

helyi cserkészeknél vagyok 

önkéntes egy osztrák és egy 

lett lánnyal. Izlandon rengeteg 

cserkész van, folyton 

kirándulnak és játszanak. Mi 

táborokat szervezünk 

gyerekeknek, illetve egyéb 

programokat a cserkészeknek. Bejárjuk velük a lávaföldeket, és igyekszünk vikingek módjára 

viselni az időjárás viszontagságait. Trollal még nem találkoztam, de a következő hat hónapban 

igyekszem ezt is pótolni. 
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Néhány érdekesség Izlandról: 

- majdnem kétszer annyi birka lakja az országot, mint ember, 

- minden kétezer főre jut egy uszoda, 

- évente ezer turista téved el, és átlagosan napi harminc földrengést jelentenek, 

- 12. századi szövegeket gond nélkül tudnak olvasni, és a családfájukat is vissza tudják 

vezetni az első telepesekig, 

- J. R. R. Tolkien a tündéket az izlandi elfekről mintázta, melyek létezésében ma is sokan 

hisznek 

- a tejberizst hússal eszik 

- chips és pattogatott kukorica helyett gyakori finomság a szárított hal és a rohasztott cápahús. 

Sjáumst! Bless, bless!                                                                                         Major Magda 

 

 

 

Információ az EVS-ről: www.mobilitas.hu, www.eurodek.hu, www.salto-youth.net 

További érdekességek Izlandról: www.izland.blog.hu (egy magyar testvérpár blogja) 

 

 

 

 

http://www.mobilitas.hu/
http://www.eurodek.hu/
http://www.salto-youth.net/
http://www.izland.blog.hu/
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HISTORIA EST MAGISTRA VITAE 

 

Miért is kellene figyelni történelemórán? Miért is kellene megtanulni azt a rengeteg eseményt 

összefüggést, időpontot azon kívül, hogy elvárják tőlem, s mert kérdezik az érettségin? 

Valószínűleg már sokan feltettétek ezeket a kérdéseket.  Én legalábbis már megtettem, ha nem is 

ilyen tudatosan.  

Már egészen kis koromtól foglalkoztat a történelem, részben ezért is vállaltam el önként azt, hogy 

tárlatvezető legyek a Civil Központban 

március 1-jétől 11-ig rendezett Anna Frank - 

kiállításon. Azonban volt egy ennél fontosabb 

oka is: szerettem volna felhívni arra a 

figyelmet, hogy a történelem üzen a ma 

emberének, diákjának. 

A tárlatvezetői képzés miatt ugyan fel kellett 

áldoznom huszonhárom társammal együtt egy 

hétvégét, de kijelenthetem, hogy nem volt 

értelmetlen az áldozat. Rengeteg olyan 

információval gazdagodtam, ami nem található 

meg a könyvekben: a budapesti Holokauszt 

Emlékközpontból érkezett anyag segítségével 

interaktív formában tisztáztuk az 

alapfogalmakat, mint például mit jelent az, hogy holokauszt, vagy hogy mi egyáltalán a zsidóság, 

továbbá oda-vissza átvettük a holokauszt történetét. Kiket üldöztek a nácik, mi vezetett az 

„Endlösung”-hoz, és hogyan működtek a náci „halálgyárak”. Ezután foglalkoztunk a kiállítás 

névadójának történetével, és végigmentünk többször is a kiállításon, hogy teljesen biztosak legyünk 

a dolgunkban. Maga a tárlatvezetés kicsit döcögősen indult számomra, de aztán egész jól 

belejöttem. Arra törekedtem, hogy lehetőleg minden tudásomat átadjam a látogatóknak. A 

leglényegesebb tablónak én nem valamelyik Annával vagy a történelemmel kapcsolatosat tartottam, 

hanem azt, amelyik a kiállítást zárta, mert ez volt az, amelyik megmutatta, hogy miért kell 

szembenéznünk a történelemmel. Remélem, hogy azok, akik megtekintették ezt a kiállítást, rájöttek 

arra, miért is fontos a történelem, hogy miért fontos az, hogy emlékezzünk. Mindig hittem, hogy a 

történelem segítségével tanulhatunk a múlt hibáiból, hogy az olyan szörnyűségek, mint a 

holokauszt, ne ismétlődhessenek meg. 

Gál Tamás 11.B 
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ILYEN MÉG NEM VOLT – BETÖRTEK A VASVÁRIBA! 

 

Az a reggel is egy átlagos szerdai napnak indult. Gombócnyi gyomorral, a kémiadolgozat anyagát 

ismételve mentem a suli felé, de amint odaértem - a legnagyobb meglepetésemre- rá kellett jönnöm, 

hogy olyan dolog történt, amire senki sem számított. Az iskola előtt a tanárok fogadtak és 

szomorúan tudatták velünk, hogy betörtek az iskolánkba, ezért elmarad a tanítás. Természetesen 

mindenki megdöbbent, alig akartuk elhinni, de a helyszínelő rendőröket látva már semmi kétségünk 

nem volt. Persze voltak néhányan akik örültek, 

hogy nincs tanítás, de többségünk aggódott, 

hogy mit loptak el, milyen károk keletkeztek, 

és hogy megvannak-e még a naplók:) 

Szerettünk volna segíteni a rendrakásban, de 

nem tehettünk semmit, így hazamentünk, és 

kíváncsian vártuk a csütörtök reggelt. Másnap 

az első utunk az alagsorba vezetett, ahol 

mindenki kiválogathatta a nagy fekete 

zsákokból a könyveit, a tesicuccát és a boxok 

egyéb rejtelmeit. Ekkor a betörés nyomai már csak az ajtókon és a vezetékeken látszottak. Ezen mi, 

diákok, meg is lepődtünk, mert sokkal 

rosszabb helyzetre számítottunk. Nagyjából 

minden visszaállt a régi kerékvágásba, de 

aznap más is történt. Úgy döntöttünk, hogy 

gyűjteni fogunk a sulinak. A gyors 

szervezés, a rendkívüli DÖK-gyűlés a 

nagyszünetben, a sulirádióban elhangzott 

buzdító mondatok gyümölcseként pénteken 

már szinte minden vasváris - ha csak pár 

száz forinttal is, de - támogatta iskolánkat, a 

délutáni gyűjtés az Országalmánál pedig 

még eredményesebb volt. Így hétfőn az összefogásunknak köszönhetően idén is élvezhettük a 

Vasváris Hetet.  

 

Malét Orsolya 10.A 
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SPORT 

Iskolánk hagyománya: a 24 órás röplabda 

 

 Idén a Vasváris Hét nyitóprogramjaként már mindenki nagyon várta a tizenegyedszerre is 

megrendezésre kerülő 24 órás röplabdát. Elsőként 2000-ben, az akkori röplabdás lányok 

kezdeményezték a rendezvényt, a főszervező Bartha Zsófi volt. Az állatfigurás póló, a torta, mind 

az ő ötletük volt, és azonnal hagyománnyá vált. Minden évben más állatfigurával találkozhatunk a 

pólókon: a legelső állat a béka volt, az idei évben pedig egy bohókás majom kapott helyet az 

esemény jelképeként. 

 A rendezvénynek már kezdetben is nagyon sok résztvevője és látogatója volt. Nagyon sok 

tanár, régi diák és szülő is eljön, hogy megnézze a kitartó játékosok meccseit. A csapatok végig az 

iskola közelében tartózkodnak, hisz bármikor játszhatnak, de vannak olyan kitartó nézők is, akik 24 

órát szurkolnak iskolatársaikkal, tanáraikkal. A csapatok száma mindig eléri a 10-12-t, ebben az 

évben pedig már 13 csapat mérkőzött meg a vándorkupáért. A játékosok közt vannak vasvárisok, 

volt diákok és jelenlegi tanáraink. Szloboda tanárnő és Szabó Endre tanár úr minden évben oszlopos 

tagjai a csapatnak, de ez alkalommal új testnevelés-tanárunk, Müller tanár úr és az Igazgató Úr is 

megmutatta tehetségét a röplabdában. 

 Rengeteg látványos és lenyűgöző meccsnek lehettünk szemtanúi; a legizgalmasabbaknak a 

hajnali és a kora reggeli órákban sorra kerülő helyosztó mérkőzések bizonyultak. 

 Az akkorra kibontakozó első négy 

helyezett véres küzdelmet folytatott az 

első helyért, miközben a szurkolótáborok 

hangos biztatással próbálták győzelemhez 

segíteni kedvenc csapatukat. Vasárnap 

délelőttre pedig megszületett az eredmény: 

az idei év nyertese a tizedik évfolyam 4 

kiváló játékosa Molnár Nikolett, Körmendi 

Nóra és Binszki Máté a 10. A-ból, 

valamint Debreczeni Zsófia a 10. D-ből. 

 Aki részt vett idén (is) a 24 órás röplabda eseményein, az tudhatja, hogy mennyire 

mozgalmas és jó hangulatú rendezvény, olyan, mely megalapozza a jókedvet a Vasváris Hétre. 

Ezúton is köszönjük a szervezők munkáját, és reméljük, hogy jövőre is játszhatunk vagy 

szurkolhatunk ezen az erőt próbáló, de fergeteges hangulatú eseményen.  

 

Takács Rebeka 10.A 
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Lankás hegyoldalakon…  - Gerlitzen 

 

 

Vasváris sítábor. Hogy is foglalhatnám össze azt a sok felejthetetlen pillanatot, ami azon a február 

végi héten történt velünk, azokkal, akik vették a fáradságot, hogy egy hetet a sulin kívül töltsenek 

Ausztriában, Gerlitzen hegyoldalán kialakított sípályákon. 

Kezdem az elején.  Izgatottan vártuk, visszaszámlálót is indítottunk annak reményében, hogy minél 

előbb eljöjjön a már október óta várt pillanat a vasváris SÍTÁBOR. Végre valahára elérkezett 

február 22-e reggele, mikor izgatottan vártuk szüleinkkel az Interspar parkolójában, hogy 

megérkezzen a buszunk. Kellett egy kis idő, mire minden felszerelést és csomagot bepakoltunk, 

még mellénk, az ülés mellé is került a jóból. Én a busz hátuljában ültem, ott megvolt az utazáshoz 

kellő megfelelő hangulat.  Személy szerint a határátlépésről lemaradtam, mert az izgalomtól 

elnyomott az álom. Csak akkor vettem észre, mikor rezgett a telefonom, melyen egy üzenet várt: 

„Üdvözlünk a T-mobile ausztriai hálózatán.” Onnantól kezdve már csak azt vártuk, hogy meglássuk 

szálláshelyünk nevét egy irányjelző táblán. 

Mikor végre megérkeztünk, még nem pakolhattuk ki dolgainkat. Meg kellett várnunk, amíg kísérő 

tanáraink elmondják a szobabeosztást. Mi, akik úgymond együtt jöttünk, csak hárman voltunk. Így 

hozzánk még kellett három személy a szobába, nem tudtuk kivel osztanak be minket, de mondhatni 

a legjobban jártunk, három remek emberrel kaptuk meg a 105-ös szobát, ami később felejthetetlen 

élmények színtere lett. Kicsomagolás után, ami tulajdonképpen az ágyakon való „veszekedést” 

jelentette, lementünk az ebédlőbe, hol megismerhettük egy ilyen típusú szállás gasztronómiai 

élményeit, amit aztán egész héten élvezhettünk. Az első este megfosztottak minket a tanáraink attól, 

amire a hangulatunkat esténként alapozni szándékoztuk, de mint később kiderült, erre semmi 

szükségünk nem volt, a hangulatot a társaság, remekül megadta. 

És végre elérkezett a reggel, felöltöztünk, elfogyasztottuk a reggelinket, és elindultunk a Hegyhez. 

Kabinos felvonóval jutottunk fel a pályákhoz, ám előtte még hangyaaraszolással jutottunk előrébb 

sorunkban. Rengeteg ember várta, hogy elcsíphessen egy „buborékot”. Felérkeztünk, meg kellett 

várnunk a kísérő tanárainkat, akiktől még kaptunk néhány instrukciót aztán mindenki mehetett 

amerre gondolta. 

Felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk a héten. Voltak, akik a sípályákon lesérültek- vigyázni 

kell a csákányos felvonóval, veszélyes tud lenni – volt olyan, aki, hogy megússza a nap végén 

kócos hajának látványát, inkább megszabadult tőle. Ezt a látványt senkinek sem kívánom, de akik 

láthatták az egész műveletet és a végeredményt, azok a látványt az emlékezetükből nehezen fogják 

kitörölni, abban biztosak lehetünk! 
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 Emlékezetesek voltak még az esti bulik, az úgynevezett közösségi helyen: karaoké, táncolás, 

vetélkedő, s mi több- kevesebb sikerrel helyt álltunk, és az egész táborzáró buli, ami a Retro Party 

elnevezést kapta. Sokan kiöltöztek és elég érdekesen néztek ki: Itt kiemelném Kádár Zoltán 

öltözékét, amit szintén nehezen fogok elfelejteni, de nem is nagyon szeretném. Szóval utolsó este 

átadtuk magunkat a ’70-es évek disco lázának, igazi John Travolta féle Szombat esti láznak. 

Nem győzőm folyamatosan kiemelni, hogy „felejthetetlen”, mert akik ott voltak velem tudják, és 

akik valaha voltak már vasváris sítáborban azok is, hogy velünk, vasváris diákokkal csak olyanok 

történnek, és csak olyan dolgokat csinálunk, amiket ha az unokáinknak felidézünk, büszkén 

mondhatjuk azt: „Igen, én vasváris voltam, és igen, remek programokon vettem részt.” Erre 

válaszként boldogan hallhatjuk gyermekeinktől, unokáinktól és dédunokáinktól: „Én is vasváris 

akarok lenni!” 

 

Halmos Anna 12.D 
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A Fejér megyei Diáknapokon elért eredményeink 

 

2011. 

 

Arany minősítést kaptak: 

 

 

Népzene-néptánc kategóriában: 

 Guba énekegyüttes, melynek vasváris tagjai a 12.C-s Tubik Kata, Váradi Lilla, Szabó Beáta  

 Tekergők, tagjai a Guba énekegyüttes és Orosz Ágoston 

 Orosz fivérek, vasváris tagja Orosz Ágoston (12.B), a zsűri különdíját is megkapta 

 

Diákszínpad kategóriában: 

 E12 színpad: Váradi Viktória (12.A), Szarvas Viktória (11.B), Dóra Márton (12.D), 

 Kurucz Anita (9.D), Pap Emília (10.B), Tercza Brigitta (12.B) 

 

Szólóhangszer-kamarazenekar kategóriában: 

 Besse Attila (12.C) - zongora 

 

Vers és prózamondás kategóriában: 

 Veigler Bettina (9.D) 

 

Sótájm kategóriában: 

 Me against the music, vasváris tagjai: Balogh Fanni (10.B), Novák Nóra (9.A),  

Szabadi Zsófia (11.A) 

 Pátent, tagjai Kóbor Balázs (11.A) és Mészáros Martin (11.A) 

 

Honismeret kategóriában: 

 Schmidt Sára (11.C)  

 Fehér Eszter (11.C) 

 

Irodalmi kategóriában: 

 Lázár Viktor (10.B) 
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Ezüst minősítést kaptak: 

 

Szólóhangszer-kamarazenekar kategóriában: 

 Besse – Wittman duó – zongora, vasváris tagja Besse Attila (12.C) 

 Kürti Péter (7.B) – trombita 

 

Rock-jazz-mai dal kategóriában:  

 Sallay Kíra (7.B) 

 Kis Bettina – Skázel Árpád (12.D) 

 

Népzene-néptánc kategóriában: 

 Rámás csizma néptánccsoport, vasváris tagjai Veigler Violetta (12.B) és  

 Csordás Roland (12.B) 

 

Vers és prózamondás kategóriában: 

 Véninger Bianka (9.C) 

 Garda Luca (9.C) 

 Altmár Kristóf (11.D) 

 Schmidt Sára (11.C) 

 Faragó András (12.B) 

 

Sótájm kategóriában: 

 Cicamicák, tagjai: Skázel Árpád (12.D), Májer Dávid (12.D), Horváth Andreász (12.D),  

Szalai Ádám (12.A), Gál Bence (12.D), Dávid Milán (12.D), Bodor Péter (12.D),  

Megyeri Dóra (12.D), Herczig Ádám (11.D), Ackermann Axel (11.D) 

 Dream girls, melynek vasváris tagjai Kiss Eszter (9.C), Pavlitzky Petra (8.B) 

 Molnár Júlia (9.D) – jazz tánc 

 Karintia, tagjai a 12.D-s Sáfián Viktória, Halmos Anna, Kis Bettina, Kiss Mónika,  

Szilágyi Nikolett, Sztányi Cintia, Jánosi Fiorella, Lukács Dorina, Dóra Márton,  

Gál Bence, Májer Dávid, Lengyel Norbert, Dávid Milán, Horváth Andreász 
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Irodalmi kategóriában: 

 Veigler Bettina (9.D) 

 Zalka Dóra (12.C) 

 

Honismeret kategóriában:  

 Hites Dániel (9.C) 

 Végh Máté (10.C) 

 Zsolti Tamás (10.D) 

 Jeney László (11.B) 

 Kálmán Anna Léda (11.C) 

 

 

 

Bronz minősítést kaptak: 

 

Szólóének-kamarakórus kategóriában  

 Vasvári kamarakórus, vezetője Tarné Szabó Magdolna 

 Tagjai: Boda Bernadett (9.C), Cédula Péter (9.B), Pécsi Sámuel (8.B),  

 Pécsi Dániel (11.B), Sallay Niké (10.A), Klucsik János (10.C), Besse Attila (12.C), 

 Nagy Beáta (10.C) 

 

Szólóhangszer-kamarazenekar kategóriában: 

 Cédula – Tankó duó – zongora, vasváris tagja Cédula Péter (9.B) 

 Radics Mária (10.B) – hegedű 

 Szabó Kinga – Hach Fanni (10.D) duo – fuvola és gitár  

 

Rock-jazz-mai dal kategóriában: 

 Munkácsy Anna (10.D) 

 Breaking News, melynek vasváris tagjai Klucsik János (10.C), Osvald Máté (10.C),  

Szolga Péter (10.C), Szilcz Anna (9.B) 
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Honismeret kategóriában:  

 Lázár Viktor (10.B) 

 Surján Eszter (11.C) 

 Nagy Enikő (11.C) 

 

Irodalmi kategóriában: 

 Halmos Anna (12.D) 

 

Az eredményes szereplésükért oklevelet kapnak: 

 Vasvári kórus, tagjai: Antal Bettina (10.D), Besse Attila (12.C), Boda Bernadett (9.C), 

Eisam Eldeen Semira (9.A), Kelemen János (10.C), Klucsik János (10.C),  

Garda Jenifer Luca (9.C), Mészáros Anett (10.C), Mosberger Evelin (10.D),  

Mosberger Vivien (7.A), Nagy Dorottya Flóra (9.A), Pécsi Sámuel (8.B),  

Sallay Niké (10.A), Cédula Péter (9.B), Szakálos Edina (9.C), Kerti Barbara (11.C),  

Pálkerti Lilla (10.A), Vaszily Alexandra (10.C), Szabó Kinga (10.D), Nagy Zsófia (11.B),  

Pécsi Dániel (11.B), Véninger Bianka (9.C), 

 Vasváris kvintet, tagjai: Szabó Beáta (12.C), Nagy Dóra (12.A), Váradi Lilla (12.C), 

Klucsik János (10.C), Káplár Balázs (12.A) 

 Bónitz András (12.C), Garda Luca (9.C), Véninger Bianka (9.C), Markos Martina (10.B) 
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KRÓNIKA - események röviden januártól lapzártáig 

 

Január 

 Színházlátogatás Fehérváron (Godspell) 

 Véninger Bianka alkotása II. helyezett lett a Diákgálán 

 A Tévedések színjátékát néztük meg a Vígszínházban 

 

Február 

  Az Ivánfy bérlet előadása: Kaviár és lencse 

   A Vígszínházban Az öldöklés istenét néztük meg 

 Diákpárbaj II. forduló (nyertünk) 

 Megemlékeztünk a kommunista diktatúra áldozatairól 

 Osztályfotózás 

 A 9.D osztály a Csodák palotájában tartotta fizikaóráját 

 

Március 

 Megemlékezés Március 15-ről.  

 A műsort a 9.A osztály adta a Petőfi-szobornál 

 A négynapos ünnep alatt betörtek iskolánkba 

 11 osztály tekintette meg az Anna Frank kiállítást 

 24 órás röpivel indult a Vasváris Hét 

 A 12.D-s Bodor Péter lett a király, a bálkirálynő Devecsai Daniella (12.A) 

 Miniszterek: Szántó Marcell (12.A), Orosz Ágoston (12.B), Takács Dániel (12.C) 

 Művészeti Bemutató, Bál 

 A Vasváris bérlet előadása: Az ügynök halála 

 AFS tájékoztatója 
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Április 

 150 vasváris vett részt a Diáknapokon 

 Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól. Mozilátogatás: (Sorstalanság) 

 Diákpárbaj III. forduló: a döntő 

 A 11-es osztályok üzemlátogatása Pakson 

 Vígszínház: Rómeó és Júlia 

 Kirándulás: Graz csokigyár (84 fő) 

 TIMSS felmérés 8. évfolyamosoknak 

 A Melódiák tájékoztatója a nyári munkavállalásról 12 osztálynak 

 Látogatás az érdi Földrajzi Múzeumba (10.C) 

 Bolondballagás 

 Ballagás 

 

Május 

 Megkezdődnek az írásbeli érettségik 

 Kompetenciamérés 8. és 10. osztályosoknak 

 Dolgozz egy napot az iskoláért! - udvarrendezés 

 

Június 

 Osztálykirándulások 

 Emelt szintű szóbeli vizsgák, közép szintű szóbeli vizsgák 

 Június 15. utolsó tanítási nap 

 A gimnáziumba felvettek beíratása 

 Készülés a gólyatáborra 
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ADATOLÓ 
 

Kitüntetések, eredmények, statisztika a tanulmányi élet, a kultúra, a sport világából 
 

 

A 2010/2011. tanév ballagási ünnepségén a következő tanulók részesültek elismerésben 

Könyvjutalomban részesültek a diáksportban végzett eredményes munkájukért: 

a 12.A osztályból: Békési Fruzsina, Slett Gergő 

a 12.B osztályból: Sándorfi Réka, Szarvas Tibor 

a 12.C osztályból: Csányi Mónika, Mika Gyöngyvér, Kóger Dóra, Schöffer Olivér, Takács Dániel 

a 12.D osztályból: Bodor Péter, Dávid Milán, Megyeri Dóra, Sáfián Viktória 

 

Kiemelkedő tanulmányi eredményükért, kulturális tevékenységükért, illetve közösségi munkájukért 

a következő tanulókat jutalmaztuk: 

a 12.A osztályból:  Balogh Adél, Dobos Debóra, Kiss Erzsébet, Nagy Anna, Nagy Dóra,  

   Révész Borbála, Sábián Tamás, Szántó Marcell, Veigler Violetta 

a 12.B osztályból:  Bankó Nóra, Horváth Enikő, Lombos Mónika, Mocsári Maja,  

   Orbán Anett, Szőke Veronika 

a 12.C osztályból:  Csányi Mónika, Sajni Zóra, Veiland Laura 

a 12.D osztályból:  Bodor Péter, Dóra Márton, Kis Bettina, Kiss Mónika, Skázel Árpád 
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Kiváló kultúrmunkáért kitüntetéssel idén több tanulót jutalmaztunk: 

 

Orosz Ágoston 12. B osztályos tanulót, aki negyedikes korában kezdett el tekerőlantozni. Első 

nagyobb fellépése a Vasvári 50. évfordulóján volt a Vörösmarty Színházban. Évek óta fellép a 

városi betlehemes műsoron, táncházakban zenél, óvodákban tart foglalkozásokat.  

2008-ban, a Keszthelyen rendezett Helikon Diáknapokon, az erre az alkalomra alakult Guba 

énekegyüttessel együtt, első helyezést ért el, s képviselte Magyarországot egy hollandiai fesztiválon.  

A Fejér Megyei Diáknapokon is éveken keresztül sikeresen szerepelt, 2011-ben három arany 

minősítést szerzett, s öccsével együtt (Orosz-fivérek, népzene-néptánc) különdíjban részesült. 

 

 

a Guba együttes tagjai közül a 12. C osztályból Koncz Viktóriát, Szabó Beátát és Tubik Katát.  

A Guba együttes 2008-ban alakult, s már ebben az évben a Keszthelyen megrendezett Helikon 

Diáknapokon arany minősítést szerzett, s képviselte hazánkat 2009 márciusában egy hollandiai 

fesztiválon.  

2009-ben a 15. Országos Népzenei Minősítő keretében, a térségi szintű minősítőn kiváló fokozatot 

nyertek el. 2009 óta minden évben kiemelt arany minősítést szereztek a Fejér Megyei 

Népdaléneklési Versenyen, 2010-ben az országos döntőn is. A Fejér Megyei Diáknapokon 2010-ben 

és 2011-ben is arany minősítést kaptak. 

 

Besse Attila 12. C osztályos tanulót, aki zongorajátékával többször elkápráztatta a közönséget. 

2008-ban a Fejér Megyei Diáknapokon a Csellzo kvartett tagjaként szerzett arany minősítést, 2009-

ben szintén arany minősítést ért el egyéniben és négykezesben is. A szólóének-kamarakórus 

kategóriában zongorakíséretéért Miklósa Erika különdíját kapta. 

A 2009-es balassagyarmati Országos Zongoraversenyen I. helyezett, a romantikus darab 

eljátszásáért Ferenczy György díját, a kortárs darab eljátszásáért Kovács Gábor díját nyerte el. 

A 2010-es Diáknapokon a szólóhangszer-kamarazenekar kategória nagydíjasa, s elnyerte az arany 

minősítés mellett Székesfehérvár közgyűlésének különdíját is. 2011-ben szólóban ismét arany 

minősítést szerzett. 
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Jó tanuló – jó sportoló kitüntetésben részesült  

 

Borbély Péter 12.D osztályos tanuló, aki kenu sportágban a tavalyi évben 

a Diákolimpián többszörös dobogós helyezést, a Vidék Bajnokságon I. ill. 

II. helyezést ért el. Idén az Országos Magyar Bajnokság VI., a Vidék 

Bajnokság II. helyezettje lett. 

 

 

Az év sportolója ebben az évben 

 

Lány: 

Koncz Viktória 12.C osztályos tanuló, aki kempo sportágban junior és 

felnőtt országos bajnok, nemzetközi kupákon I., ill. II. helyezett, 2010-ben 

az év női versenyzője.  

 

 

Fiú: 

Somogyfoki Szabolcs 12.A osztályos tanuló, aki kosárlabda sportágban 

kétszeres magyar bajnok, elnyerte a csapat legjobbja címet, korosztályos 

válogatott kerettag.  
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Iskolánk legmagasabb kitüntetését, A VASVÁRIÉRT emlékplakettet a következő tanulók 

kapták: 

a 12.A osztályból: 

 

Békési Fruzsina, aki meghatározó, színes egyénisége a 12.A osztálynak. Kreativitásával, sokoldalú 

érdeklődésével, kiváló képességeivel, szorgalmával, kitartásával kiemelkedik társai közül. 

Tanulmányi eredménye mind a hat évben kimagasló volt, angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgát 

tett.  

A Vasvári hírnevét nemcsak különböző tanulmányi versenyeken (Deák Ferenc Történelmi Verseny 

országos döntő, Országos Olasz Verseny 1. helyezés) öregbítette, hanem sportversenyeken is 

jeleskedett, sőt az Aida című musicalben is szerepelt.  

Meghatározó szerepe volt a 2007-es Szűréssel az Életért című országos egészségügyi kampányban 

elért nagyarányú vasváris győzelemben. 

 

Kádár Réka, aki évek óta az iskolai diákönkormányzat tagja, vezetője. DÖK elnökként többször 

képviselte iskolánkat városi tanácskozásokon, rendezvényeken. Mindig pontos, gondos, naprakész. 

Lelkes szervezője volt a gólyatábornak, a diákpárbajnak, a Vasváris Hétnek, az Irkának. 

Tanulmányi előmenetele kiváló, magatartása, szorgalma követendő. Az osztályért és az iskoláért 

végzett közösségi munkája példaértékű. 

 

Szalai Ádám, aki évekig szerkesztője volt az iskola honlapjának. Minden iskolai rendezvény 

sikeréhez hozzájárult technikai tudásával, a műsorok zenei hátterét ő biztosította. Rendkívül 

megbízható, olyan diák, akire mindig számíthatnak társai és tanárai. A Vasváriért mindig önzetlenül 

dolgozott, ő szervezte a gyűjtést az iskoláért, írt a Hírlap Séta rovatába, eredményesen szerepelt a 

Diáknapokon, látványos produkcióival színesítette Művészeti Bemutatóinkat. 

A devecseri iszapkatasztrófa után társaival azonnal szervezni kezdte az önkéntes munkát. 

Önzetlensége, segítőkészsége példaértékű. 
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a 12.C osztályból: 

 

Váradi Lilla, aki gimnáziumi tanulmányi alatt végig jeles tanuló volt, s a Guba együttes tagjaként 

öregbítette iskolánk hírnevét itthon és határainkon túl is. Részt vett társaival a Helikon Diáknapokon 

2008-ban, majd képviselte Magyarországot Hollandiában.  

2009-ben a 15. Országos Népzenei Minősítő keretében, a térségi szintű minősítőn kiváló fokozatot 

nyertek el. A Fejér Megyei Diáknapokon és a Fejér Megyei Népdaléneklési Versenyen többször is 

arany minősítést szerzett, ill. kiemelt arany fokozatot ért el.  

 

a 12.D osztályból:  

 

Megyeri Dóra, aki 4 éven keresztül egyenletesen szép tanulmányi eredményt ért el. Kiemelkedő 

érdemeket szerzett az iskola közösségi életének szervezésében, 11-ben a királyvetélkedő és a 

királyválasztás műsorvezetője, a Diákpárbaj csapatának oszlopos tagja. Ott volt Devecserben, 

amikor segíteni kellett és az adománygyűjtők között is, amikor az iskolának volt szüksége 

támogatásra. Tagja volt a Diáknapok különdíjas csapatának is, és nem hiányozhatott az iskola kézi-, 

kosár- és női focicsapatából sem. Mindezek mellett tagja volt a Cornexi-Alcoa kézilabda 

egyesületének. 
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A 2010/2011. tanév eredményei 

 

Történelem 

„WEKERLE SÁNDOR ÉLETMŰVE ÉS A DUALIZMUS KORA” ORSZÁGOS TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ 

6. helyezés  csapattagok: Altmár Kristóf (11.D), Dóra Márton (12.D), Zalka Dóra (12.C) 

   felkészítő tanárok: Bartos Péter, Horváth Ildikó, Kovács Mariann 

 

ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 

a 2. fordulóba jutott:   Gál Tamás (11.B) 

       felkészítő tanár: Havranek Mária 

 

ÉLŐ TÖRTÉNELEM – ÓKOR ONLINE ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM VERSENY 

az országos döntőbe jutott csapataink:  

9.A osztály 1.csapata: Gelencsér Zsófia, Lancz Esztella, Varga Gréta 

9.A osztály 2.csapata: Bolgár Milán, Knobloch Roland, Orosz Balázs 

felkészítő tanár. Kohutné Simon Erika 

 

WEKERLE SÁNDOR MEGYEI TÖRTÉNELEM TANULMÁNYI VERSENY 

döntőbe jutott tanulók:  Kohut Attila (11.A), Dóra Márton (12.D) 

       felkészítő tanárok: Nagy Péter, Kovács Mariann 

 

FEJÉR MEGYEI KÖZÉPISKOLAI SZEKFŰ GYULA TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY  

(EMELT SZINT) 

írásbeli 8. helyezés, szóbeli döntő 7. helyezés: 

    Gál Tamás (11.B) 

       felkészítő tanár: Havranek Mária 
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Matematika 

 

VARGA TAMÁS ORSZÁGOS MATEMATIKA VERSENY 

megyei 2.helyezés  Ertl András (8.A) 

       felkészítő tanár: Kovácsné Csornai Márta 

(Dolgozata az országos fordulóra beküldve.) 

 

ZRÍNYI ILONA ORSZÁGOS MATEMATIKAVERSENY 

iskolai 1., megyei 10.hely Csorba Ágota (7.B) 

       felkészítő tanár: Horváth József 

 

GORDIUSZ ORSZÁGOS MATEMATIKA TESZTVERSENY 

iskolai 2., megyei 2.hely Bedi Bence (10.A) 

       felkészítő tanár: Kovácsné Csornai Márta 

iskolai 3., megyei 7.hely Tóth Miklós (10.C) 

       felkészítő tanár: Horváthné Bohner Teréz 

megyei 10.hely:  Juhász Balázs (11.A) 

       felkészítő tanár: Szőkéné Kiss Erika 

megyei 12.hely  Horváth Dávid (12.A) 

       felkészítő tanár: Szőkéné Kiss Erika 

megyei 19.hely  Bolgár Milán (9.A) 

       felkészítő tanár: Démuthné Merkl Katalin 

 

FEJÉR MEGYEI MATEMATIKA VERSENY 

a döntőbe jutott:  Molnár István Dániel (9.A) 

       felkészítő tanár: Démuthné Merkl Katalin 

    Szalai Ádám (12.A) 

       felkészítő tanár: Démuth Csaba 
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Biológia 

 

„EMBER A FÖLD ELLEN, A FÖLD AZ EMBER ELLEN” KÖRNYEZETVÉDELMI VETÉLKEDŐ 

9. helyezés  

csapattagok: Korponai Zsófia, Pap Emília, Réder Dorina (10.B) 

    felkészítő tanár: Alföldiné Balázs Bernadett 

 

DRV VÍZ VILÁGNAP FOTÓPÁLYÁZAT 

2. helyezés   Nagy Dóra Mercédesz (9.A) 

 

 

Kémia  

 

IRINYI JÁNOS ORSZÁGOS KÉMIA VERSENY 

megyei 3. hely  Knobloch Roland (9.A) 

a megyei döntőbe jutott: Mesterházi Henriett (9.C) 

     felkészítő tanár: Szabó Endre 

 

Német nyelv  

 

ÁLTALÁNOS ISKOLAI NÉMET ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENY 

a megyei fordulóba jutottak: Baranyai Judit , Csibrik Petra ,  

Varga Ádám Marcell (7.B) 

      felkészítő tanár: Rideg Imre 

    Balogh Ákos, Károlyi Csilla (8. B) 

      felkészítő tanár: Markóné Bese Franciska 

Az országos döntőbe továbbjutásra javasolt:  

    Balogh Ákos (8. B) 

      felkészítő tanár: Markóné Bese Franciska 

MEGYEI NÉMET VERSENY (TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM) 

 

7. hely    Gyányi Dominika (10.B) 

8. hely    Korponai Zsófia (10.B) 

      felkészítő tanár: Kovács Mariann 
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Olasz nyelv:  

 

REGIONÁLIS OLASZ VERSENY (DÖNTŐ) 

 

6. hely    Balogh Adél (12.A) 

      felkészítő tanár: Baranyainé Endrődi Melinda 

8. hely    Strobl Andrea (11.A) 

      felkészítő tanár: Tóth Andrea 

 

„KI TUD TÖBBET OLASZORSZÁGRÓL”  

 

9. hely    Nagy Dorottya (9.A) 

14. hely   Szalai András (9.C) 

15 hely   Nagy Anna (12.A) 

21. hely   Garda Jenifer Luca (9.C) 

      felkészítő tanárok: 

      Baranyainé Endrődi Melinda, Tóth Andrea 

 

 

Angol nyelv 

 

ISKOLAI FORDÍTÓ VERSENY 

A 9. évfolyam számára kiírt szöveg (Az öreg halász és a tenger) fordításának helyezettjei: 

1. hely    Polyánki Dóra (9.D) 

2. hely    Molnár Júlia (9.D) 

3. hely    Schindler Eszter (9.D) 

 

A 10. évfolyam számára kiírt szöveg (Szellemes vendégszeretet) 

fordításának helyezettjei: 

 

1. hely    Dobrovoczki Péter (9.A) 

2. hely    Balogh Gábor (10.D) 

3. hely    Bolgár Milán (9.A) 

 

felkészítő tanárok:  

Gáti Zsuzsanna, Somfai-Tóth Barbara, Juhász Judit, Nagyné Komlósfalvi Ágnes 
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Magyar nyelv 

 

SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENY (NEMES NAGY ÁGNES KOLLÉGIUM) 

3.helyezés  Sallay Niké (10.A)  

   felkészítő tanár: Kistelekiné Szenkovits Szilvia 

 

 

E 12 SZÍNPAD 

 

FEJÉR MEGYEI DIÁKSZÍNJÁTSZÓK TALÁLKOZÓJA 

 

I. helyezés a B(L)OG című előadással 

 

A diákszínpad tagjai:  

Kurucz Anita (9.D), Pap Emília (10.B), Kóbor Balázs (11.A), Váradi Viktória (12.A),  

Dóra Márton (12.D 

 

Felkészítő tanár: Oláh József 
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Sport 

 

Kosárlabda 

 

MEGYEI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA 

 

Lányok: 

 

VI. korcsoport 
1. hely (az országos elődöntőbe jutottak) 

Sándorfi Réka (12.B), Csányi Mónika (12.C), Sáfián Viktória (12.D), Dékány Viktória (11.C), 

Uszkai Dóra (11.C), Balsay Anna (10.D), Debreczeni Zsófia (10.D), Karácsony Janka (9.D), 

Kurucz Anita (9.D) 

 

Fiúk: 

 

IV. korcsoport 
2. hely (az országos elődöntőbe jutottak) 

Bettschneider Márk (9.A), Miliás Gábor (9.A), Szabó Bence (9.A), Kiss Domonkos (8.A),  

Molnár Máté (8.B), Walk Patrik (8.B), Detzky Dániel (7.A), Karácsony Tamás (7.B),  

Őry Szilveszter (7.B), Somogyfoki Péter (7.B) 

 

V. korcsoport 
3. hely 

Kiffer Magor (10.A), Kodak Gergő 810.A), Lázár Viktor Mátyás (10.B), Derényi Zsombor (10.C), 

Rácz Dávid (10.D), Rácz Tamás (10.D), Dobroviczki Péter (9.A), Kiss Domonkos (8.A),  

Kovács Krisztián (8.A), Somogyfoki Péter (7.B) 

 

VI. korcsoport 

2. hely 

Somogyfoki Szabolcs (12.A), Kátay Csaba András (12.B), Gál János (11.D), Kádár Zoltán (11.D), 

Kiffer Magor (10.A), Kodak Gergő (10.A), Lázár Viktor Mátyás (10.A), Kiss István (10.B), 

Derényi Zsombor (10.C), Rácz Dávid (10.D), Rácz Tamás (10.D) 

 

MEGYEI AMATŐR DIÁKOLIMPIA 

 

Lányok: 

 

V-VI. korcsoport  

3. hely 

Csányi Mónika (12.C), Kiffer Míra (12.D), Megyeri Dóra (12.D), Felhoffer Kitti (11.B), 

Czúcz Gréta (11.D), Fekete Réka (11.D), Suba Réka (10.B), Dreska Diána (10.C),  

Gábris Katinka (9.C), Karácsony Janka (9.D) 

 

Fiúk: 

 

2. hely 

Slett Gergő (12.A), Arany Máté (11.C), Szolga Péter (10.D), Bekő Martin (9.A),  

Dobroviczki Péter (9.A), Knobloch Roland (9.A), Horváth Zsombor (9.D), Tóth Nándor (8.B) 
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VÁROSI ALAPFOKÚ BAJNOKSÁG 

 

Lányok: 

 

2. hely 

Csányi Mónika (12.C), Kiffer Míra (12.D), Megyeri Dóra (12.D), Felhoffer Kitti (11.B),  

Dékány Viktória (11.C), Czúcz Gréta (11.D), Fekete Réka (11.D), Panyor Kitti (10.A),  

Suba Réka (10.B), Dreska Diána (10.C), Karácsony Janka (9.D) 

 

 

Röplabda 
 

MEGYEI DIÁKOLIMPIA 

 

Lányok: 

 

V. korcsoport 

1. hely (továbbjutottak az országos döntőbe) 

Bolgár Evelin (11.C), Körmendi Nóra (10.A), Pintér Nikolett (10.A),  

Simon Adrienn (10.A), Takács Rebeka (10.A), Viniczai Dóra (10.A), Németh Anett (9.B), 

Tömösy Dorina (9.B), Tenyér Sára (8.A) 

 

VI. korcsoport 

3.hely 

Kóger Dóra (12.C), Bolgár Evelin (11.C), Körmendi Nóra (10.A), Pintér Nikolett (10.A),  

Takács Rebeka (10.A), Viniczai Dóra (10.A), Németh Anett (9.B), Tömösy Dorina (9.B) 

 

MEGYEI AMATŐR DIÁKOLIMPIA 

 

Lányok:  

 

V-VI. korcsoport 

2. hely 

Sándorfi Réka (12.B), Kóger Dóra (12.C), Pintér Nikolett (10.A), Simon Adrienn (10.A),  

Takács Rebeka (10.A), Viniczai Dóra (10.A), Hajós Klaudia (9.B), Jánosi Vivien (9.B),  

Németh Anett (9.B),  

 

Fiúk: 

 

3. hely 

Vida Péter (12.A), Borbély Péter (12.D), Horváth Márton (11.A), Binszki Máté (10.A),  

Csóka Bence (10.B), Pintér Mátyás (10.B), Klucsik János (10.C), Arany Benjámin (10.D),  

Rácz Dávid (10.D), Rácz Tamás (10.D) 
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VÁROSI DIÁKOLIMPIA 

 

Lányok: 

 

IV. korcsoport 

3. hely 

Novák Nóra (9.A), Petróczi Anna (9.A), Szilczl Anna (9.B), Tömösy Dorina (9.B),  

Csehó Fruzsina (8A), Méhes Hajna (8.A), Tenyér Sára (8.A), Kreitl Viktória (7.A),  

Baranyai Judit (7.B) 

 

VÁROSI ALAPFOKÚ BAJNOKSÁG 

 

Fiúk: 

 

3. hely 

Vida Péter (12.A), Borbély Péter (12.D), Horváth Márton (11.A), Pécsi Dániel (11.B),  

Binszki Máté (10.A), Csóka Bence (10.B), Pintér Mátyás (10.B), Klucsik János (10.C),  

Arany Benjámin (10.D) 

 

XI. 24 ÓRÁS RÖPLABDA 

 

Idén 13 csapat indult, a győztes csapat tagjai: 

Körmendi Nóra (10.A), Molnár Nikolett (10.A), Debreczeni Zsófia (10.D), Binszki Máté (10.A) 

 

 

Labdarúgás 
 

KASZÁS KUPA 

 

1. hely 

Bicskei Levente (11.A), Horváth Márton (11.A), Molnár Roland (11.A),  

Samu Krisztián (11.A), Szarka Martin (11.A), Herczig Ádám (11.D), 

Orbán Zoltán (10.B), Rózsa Dávid (10.D) 

 

VÁROSI DIÁKOLIMPIA 

 

Lányok: 

 

IV. korcsoport 

2. hely 

Eisam Eldeen Semira (9.A), Szabó Ivett (8.A), Szalai Annamária (8.A), Tenyér Sára (8.A),  

Kreitl Viktória (7.A), Schöffer Fruzsina (7.A), Hencz Anna (7.B), Sveininger Enikő (7.B) 

 

Fiúk: 

 

IV. korcsoport nagypálya 

3. hely 

Brettschneider Márk (9.A), Szabó Bence (9.A), Balogh Bence (9.B), Sebestyén Márton (9.C), 

Tímár Dávid (9.C), Braun Viktor (9.D), Boros Bálint (8.A), Szepsy-Müller Dániel (8.A),  

D’Urso Marvin (8.B), Varga Balázs (8.B), Deczky Dániel (7.A), Csrepka Máron (7.A), Sashalmi 

Soma (7.A), Rédli Márk (7.B), Szita Donát (7.B), Takács Bence (7.B) 
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AMATŐR KISPÁLYÁS LABDARUGÓ DIÁKOLIMPIA 

 

Megyei I. hely (A csapat továbbjutott az Országos Döntőbe.) 

Ribi Csaba (12.C), Cseh András (11.A), Horváth Márton (11.A), Samu Krisztián (11.A),  

Szarka Martin (11.A), Fekete György (11.D), Herczig Ádám (11.D), Kiffer Magor (10.A),  

Skázel Nándor (10.A) 

 

 

 

Tollaslabda 
 

MEGYEI DIÁKOLIMPIA 

 

Fiú B kategória 

3. hely    Nagy Martin (11.C) 

(továbbjutott az országos döntőbe) 

 

ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIA  
 

Lány B kategória 

1. hely:   Strobl Andrea (11.A) 

 

 

 

Karate 
 

KYOKUSHIN KARATE DIÁKOLIMPIA ELŐDÖNTŐ (ABONY)  
 

Junior 75 kg 

1. hely    Kohut Attila (11.A) 

 

KYOKUSHIN KARATE DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ (SZEGHALOM) 

 

Junior 75 kg 

1. hely    Kohut Attila (11.A) 

 

 

 

Műkorcsolya 
 

NOVICE B VIDÉKBAJNOKSÁG  
 

1. hely    Faragó Franciska (8.B) 
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Atlétika 
 

VÁROSI MEZEI FUTÓVERSENY 

 

Lányok: 

 

IV. korcsoport 

 

Csapat 2. hely 

 

Méhes Hajna (8.A), Tenyér Sára (8.A), Hencz Anna (7.B), Sveininger Enikő (7.B) 

 

Fiúk: 

 

IV. korcsoport 

 

2. hely Tímár Dávid (9.D) 

 

3. hely Kovács Máté (9.B) 

 

Csapat 1. hely 

 

Kovács Máté (9.B), Tímár Dávid (9.D), Balogh Ákos (8.B), Gazdag Áron (8.B),  

Lipp Csaba (7.B) 

 

MEGYEI MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA  

 

Fiúk: 

 

V. korcsoport 

 

1. hely    Strobl Krisztián (9.C) 

 

IV. korcsoport 

 

3. hely    Kovács Máté (9.B) 

 

Csapat 2. hely 

 

Kovács Máté (9.B), Tímár Dávid (9.C), Balogh Ákos (8.B), Gazdag Áron (8.B), Lipp Csaba (7.B) 

(Továbbjutottak az Országos Diákolimpiára.) 
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VÁROSI ALAPFOKÚ FUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG 

 

Lányok: 

3. hely  Vasvári  

 

 1. helyezett: 

 

 100 m síkfutás  Dornyi Annamária (9.D) 

 

 2. helyezettek: 

 

 200 m síkfutás  Uszkai Dóra (11.C) 

 4x100 m váltó  Fekete Réka (11.D), Gelencsér Zsófia (9.A),  

Turcsán Tamara (9.B), Dornyi Annamária (9.D) 

 

 További csapattagok:  Székelyhidi Annamária (11.A), Schmidt Sára (11.C),  

Szabó Nikolett (11.C), Eisam Eldeen Semira (9.A) 

 

Fiúk: 

 

1. hely  Vasvári 

 

 1. helyezettek:  

 

 200 m síkfutás  Bicskei Levente (11.A) 

 

 4x100 m váltó  Kun Benjamin (11.A), Fekete György (11.D),  

Herczig Ádám (11.D), Füreder Zoltán (9.A) 

 

 2. helyezettek:  

 

 Svédváltó  Bicskei Levente (11.A), Kóbor Balázs (11.A),  

Herczig Ádám (11.D), Gál János (11.D) 

 

 3. helyezettek:  

 

 60 m síkfutás  Kun Benjamin (11.A) 

 

 2000 m síkfutás Juhász Balázs (11.A) 
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VÁROSI ALAPFOKÚ EGYÉNI ATLÉTIKA BAJNOKSÁG 

 

Lányok 

 

I. helyezettek: 

 

  magasugrás  Gelencsér Zsófia (9.A) 

 

  távolugrás  Balsay Anna (10.D) 

     Sáfián Viktória (12.D)  

 

  100 m síkfutás  Sáfián Viktória (12.D) 

 

  400 m síkfutás  Fekete Réka (11.D) 

 

  800 m síkfutás  Eisam E. Semira (9.A) 

 

II. helyezettek: 

 

  magasugrás  Hajós Klaudia (9.B) 

     Felhoffer Kitti (11.B) 

     Sándorfi Réka (12.B) 

 

  súlylökés  Sándorfi Réka (12.B)  

 

  távolugrás  Németh Kamilla (12.D) 

 

  1500 m síkfutás Jánosi Vivien (9.B) 

 

III. helyezettek: 

 

  távolugrás  Bakos Aletta (10.D) 

 

  100m síkfutás  Dornyi Annamária (9.D) 

     Németh Kamilla (12.D) 

 

  400 m síkfutás  Székelyhidi Annamária (11.A) 

 

 

 

Fiúk 

 
I. helyezett: 

  800 m síkfutás  Rácz Tamás (10.D)  

 
 II. helyezettek: 

  magasugrás  Rácz Tamás (10.D) 

 

  400 m síkfutás  Gál János (11.D) 

 

  800 m síkfutás  Rácz Dávid (11.D) 

  1500 m síkfutás Juhász Balázs (11.A) 



 64  

 

 III. helyezettek: 

  magasugrás  Rácz Dávid (10.D) 

 

  távolugrás  Horváth Máté (11.A) 

 

 

Úszás 
 

MEGYEI ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA 

 

Lányok: 

 

„B” kategória V-VI. korcsoport  
 

100 m hátúszás 

1. hely    Felhoffer Kitti (11.B)  

(az országos döntőbe jutott) 

 

100 m mellúszás 

3. hely    Székelyhidi Annamária (11.A) 

 

Fiúk:  

 

„A” kategória V-VI. korcsoport 

 

3. hely 

6x50 m-es fiú gyorsváltó Szarvas Tibor (12.B), Schöffer Olivér (12.C),  

Lengyel Norbert (12.D), Bekő Martin (9.A), Strobl Krisztián (9.C),  

Horváth Zsombor (9.D) 

 

„B” kategória V-VI. korcsoport 

 

1. hely 

100 m férfi mellúszás  Ádám Tamás Sándor (10.C)  (az országos döntőbe jutott) 

 

 

ORSZÁGOS ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA 

 

„B” kategória V-VI. korcsoport 

 

100 m hátúszás 

8. hely    Felhoffer Kitti (11.B) 

 

100 m mellúszás 

16. hely   Ádám Tamás Sándor (10.C) 

 

 

 

Felkészítő tanárok:  Majorné Szloboda Mária, Kiffer Zoltán, Müller Csaba 
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 2010/2011 félévi statisztika 

                           

 

Osztály létszám kitűnő jeles jó közepes elégséges elégtelen 
osztályo
zatlan 

tanulmányi átlag   Tanulmányi rangsor 

  

Egy főre jutó 
hiányzás 

  

Hiányzási rangsor 
 

   igazolt 
igazo-
latlan 

igazolt   igazolatlan 
                        

  
               

 7.A 34   4 29 1     0 4,36   1. 7.A 4,36 7.A 26,38 0,00 1. 9.C 19,79   1. 7.A 0,00 

 7.B 34   3 30 1     0 4,32   2. 7.B 4,32 7.B 30,08 0,00 2. 10.C 25,60   2. 7.B 0,00 

 8.A 34   2 22 9     1 4,07   3. 10.D 4,30 8.A 26,30 0,00 3. 9.A 25,75   3. 8.A 0,00 

 8.B 31 1 2 14 11   2 1 3,80   4. 9.A 4,27 8.B 34,90 0,00 4. 8.A 26,30   4. 8.B 0,00 

 9.A 32 3 4 21 4     0 4,27   5. 9.D 4,15 9.A 25,75 0,15 5. 7.A 26,38   5. 9.B 0,00 

 9.B 22   3 9 10     0 4,07   6. 12.A 4,13 9.B 37,30 0,00 6. 11.A 26,75   6. 9.C 0,00 

 9.C 34   3 27 2   2 0 4,06   7. 8.A 4,07 9.C 19,79 0,00 7. 11.D 29,09   7. 9.D 0,00 

 9.D 34   3 24 5   1 1 4,15   8. 9.B 4,07 9.D 46,15 0,00 8. 10.D 29,74   8. 10.A 0,00 

 10.A 33     21 6   6 0 3,50   9. 9.C 4,06 10.A 35,42 0,00 9. 7.B 30,08   9. 10.D 0,00 

 10.B 32     13 11 1 6 1 3,16   10. 10.C 3,99 10.B 56,56 0,06 10. 8.B 34,90   10. 11.A 0,00 

 10.C 34   2 19 13     0 3,99   11. 12.D 3,97 10.C 25,60 0,06 11. 10.A 35,42   11. 11.D 0,03 

 10.D 34   4 24 6     0 4,30   12. 11.D 3,95 10.D 29,74 0,00 12. 11.C 36,36   12. 12.A 0,03 

 11.A 33 2 5 18 4   4 0 3,94   13. 11.A 3,94 11.A 26,75 0,00 13. 12.B 37,20   13. 10.B 0,06 

 11.B 26   1 10 13   2 0 3,60   14. 12.B 3,91 11.B 38,03 0,07 14. 9.B 37,30   14. 10.C 0,06 

 11.C 33 1 2 22 6   2 0 3,88   15. 11.C 3,88 11.C 36,36 0,09 15. 11.B 38,03   15. 11.B 0,07 

 11.D 35   4 20 8   1 2 3,95   16. 8.B 3,80 11.D 29,09 0,03 16. 12.A 40,00   16. 12.B 0,08 

 12.A 30   6 23 1     0 4,13   17. 12.C 3,63 12.A 40,00 0,03 17. 12.D 41,87   17. 11.C 0,09 

 12.B 26   4 10 12     0 3,91   18. 11.B 3,60 12.B 37,20 0,08 18. 12.C 45,50   18. 9.A 0,15 

 12.C 31     16 10 2 2 1 3,63   19. 10.A 3,50 12.C 45,50 0,93 19. 9.D 46,15   19. 12.D 0,25 

 12.D 32   2 19 10     1 3,97   20. 10.B 3,16 12.D 41,87 0,25 20. 10.B 56,56   20. 12.C 0,93 
                                               

 össz 634 7 54 391 143 3 28 8 3,95  átlag: 3,95   34,44 0,09 átlag: 34,44   átlag: 0,09 
                           

 %  1,1% 8,5% 61,7% 22,6% 0,5% 4,4% 1,3%                  
                           

 Fegyelmi büntetések: - szaktanári figyelmeztetés:   37   - 
igazgatói 
figyelmeztetés: 

 3         

    - osztályfőnöki figyelmeztetés:  44   - igazgatói intő:    2         

    - osztályfőnöki intés:   8   - igazgatói rovó:    1         

    - osztályfőnöki rovó:   3                 
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