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AKIK A SZEPTEMBERI BECSENGETÉSKOR HIÁNYOZTAK… 

 

Magas sarkú cipő és nevetés… 

Tökéletesen szervezett német programok és mindig nyugodt, kellemes hang… 

Kötelességtudat és emberség… 

Precizitás és magával ragadó előadásmód… 

Viccek minden mennyiségben… 

 

 Ezek a mondatok jutottak eszünkbe tavaly júniusban nyugdíjba ment régi tanárainkról és 

egyben kollégáinkról, akik hosszú, sikeres és vidám éveket hagytak maguk mögött a Vasváriban: 

Fábián Tiborné, Gődény Istvánné, Juhász Lászlóné, dr. Lovas Zoltán és Schermann László - 

vagyis Kati néni 24, Zsóka néni 28, Juhászné tanárnő 34, Lovas tanár úr 25 és Secó 37 éves a 

vasváris időszámítás szerint. Mert ők öten, már csak ilyenek, nem tudnak máshogy gondolkodni, 

csak vasvárisul. Hogy is tudnának, ha közülük a legfiatalabb is 24 évet töltött ezen a helyen, 

hallgatta a vonatfüttyöt, amíg nem villamosították a mozdonyokat, szívta az egészséges, páradús 

vasváris levegőt. 

 Ők öten júniusban búcsút intettek a Vasvárinak. Nemcsak a jelenlegi, hanem a régi 

vasvárisok is szívesen és szeretettel emlékeznek rájuk, hiszen generációkat neveltek fel. Segítettek 

az érettségire és a felvételire való felkészülésben, s tanítványaik komoly tanulmányi és 

sporteredményeket értek el több évtizedes pályájuk során. 

 

 

Kati néni, mindenki nagyija, kiváló példa arra, hogy nem 

feltétlenül kell a fizikát szeretni ahhoz, hogy a tanárt 

szeressék a diákok. Ő az, akivel a fiatalok is tudtak 

politikáról vitatkozni, s ez egy gimnazista életében fontos, 

mert nem általános, hogy egy felnőtt, pláne tanár, 

vitapartnernek tekint egy diákot olyan komoly témában, 

mint a politika. S az is ő, akit mindig gyerekkoszorú 

közepén lehetett látni a folyosókon, mert hogy vele mindig 

mindenről lehetett beszélgetni, pedig sokszor egyáltalán nem 

finoman fejezte ki, hogy mit gondol, de mindannyian tudtuk, 

ezt mindig a diákokért és nem ellenük teszi. 
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Zsóka néni, aki kedves, hihetetlenül udvarias, kimért és 

esetenként roppant távolságtartó, de kellemes, meleg 

hangszíne, nyugodtsága mégis emberközelivé és 

barátságossá varázsolja őt. Mindössze a tekintete olyan 

tekintélyt parancsoló, hogy nemcsak a diákok, hanem a 

kezdő kollégák is haptákba vágják magukat, ha megjelenik. 

Ki ne emlékezne a csodálatosan szervezett freyungi utakra, s 

arra, hogy ez a kapcsolat hány diákkal szerettette meg a 

német nyelvet. A kollégák ma is „szervező zseninek” tartják, 

és azt latolgatják, hogy milyen titkos módszerei vannak, 

melyekkel bármely nemes célra tömegeket tud mozgósítani. 

 

Juhászné tanárnőt mindig is a kötelességtudat, az 

emberség jellemezte. Következetes, szigorú, igényes 

tanárnak ismertük, olyannak, aki elkötelezetten tanította a 

matematikát, de el tudta fogadni gyengeségeinket, belátta, 

hogy nem lehet mindenki az ő tárgyából kiváló. Volt 

tanítványai és köztük egy-két kolléga is neki köszönheti, 

hogy sikeresen „átugrotta a lécet” a matek érettségin, ám 

még sokkal többen vannak azok, akiket ő indított el a 

matektanári pályán. Köztudott, hogy hozzá bármikor 

fordulhatott bajban lévő szülő, tanár vagy diák, ő bármikor 

kész volt az együttérző segítségre.  

 

Lovas tanár úr, a „követelek, mert tisztellek" élő példája, 

aki olyan magával ragadóan tud előadni, hogy még a 

legelkötelezettebb magyar tantárgyat utáló fiatal is 

elgyengül az óráin. Persze lehet, hogy néha túl sokat követel 

(most bizonyára sokan bólogatnak), de szerencsére vannak 

diákok, akik nem szeretnek csalódást okozni, és inkább 

bebizonyítják, hogy igenis tudják teljesíteni, amit elvárnak 

tőlük. „Tüzetesen!”, „Kisasszony, jobb vagy bal mellső 

lengető!” (értsd: felszólalás előtt illik jelentkezni) – 

bizonyára emlékezetesek ezek a szófordulatok, hiszen azok 

elmaradhatatlan kellékei voltak az óráinak.  
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Secó, a viccek koronázatlan királya, aki még őszes 

halántékkal is olyan fiatalos, hogy észre sem venni, hogy 

egyáltalán a nyugdíjkorhatár közelében járhat. A 

megtestesült nyílt őszinteség, aki diákkal és kollégával 

egyaránt közli, hogy enyhén túlsúlyos, persze mindezt egy 

annyira rettenetes viccbe ágyazva, hogy a címzett még 

napokkal később is csak sírva tud nevetni rajta. Ő az emberi 

„tesitanár”, aki nemcsak a fekvőtámaszt képes beépíteni a 

„tesiórák” programjába, hanem lustább napokon akár a 

napozást is. Empátiája és a megfelelően időzített poénjai a 

legborongósabb napokon is felderítenek mindenkit. 

 

 Szerethetjük őket nagyon vagy kevésbé, felnézhetünk rájuk, tarthatunk tőlük, bízhatunk 

bennük – ki melyiket választja. Az azonban biztos, hogy ők öten hozzátettek valamit ahhoz, amitől 

Vasvári a Vasvári.  

 Kötelességtudat, empátia, segítőkészség, szervezőkészség, irányítóképesség, 

kapcsolatteremtő-készség, becsületesség, humor, szókimondás. Csak egy-egy tulajdonságot 

emeltünk ki gazdag személyiségükből, s ha ezekhez hozzáadjuk még azt, ami ezen a pályán 

elengedhetetlen: a gyerekek szeretetét, a szakmai tudást és tapasztalatot - ami tőlük elvitathatatlan-, 

felmérhetjük, hogy ők öten mennyi mindent tettek azért, hogy ez az iskola igazi alma mater legyen. 

 

Balogh Julianna, Szenkovits Szilvia és Tóth Andrea 
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JÓL KEZDŐDÖTT A TANÉV 

 

Gólyatábor 

 

 Berobogott a vonat Agárdra. Csupa új arc, sokan még megszeppenve szállnak le. Igaz, 

vannak, akik már a vonaton összebarátkoztak, mégis mindenki izgatottan várta, mit is jelenthet az: 

vasvárisnak lenni.  

 Persze mi, végzősök is kíváncsiak voltunk rájuk, hiszen ők lesznek azok, akik majd 

palacsintát sütnek nekünk, vagy épp' szerelmet vallanak valamelyik osztálytársunknak a 

szivaravatón. Elindultunk tehát a szállásra. Az alig tizenöt perces séta néhány fiatalnak egy 

örökkévalóságnak tűnt. Végül aztán megérkeztünk, mindenki túlélte az utat. :) Gyors ismerkedés 

után mindenki beköltözött a saját faházába, és az ebéd után már kezdődtek is a programok.  

Először egy csapatépítő tréningen vettek részt leendő kis vasvárisaink, mialatt mi nekiláttunk a 

vacsora elkészítésének. Ezután Kiffer Zoltán tanár úr vezetésével az ifjú C-s és D-s tanulóink 

kilátogattak a Parkerdőbe egy kis testmozgásra. Alig vártuk, hogy visszaérjenek, mert időközben 

Szenkovits tanárnő (a mi 

segítségünkkel természetesen) 

ínycsiklandó paprikás krumplit 

varázsolt a bográcsba. A 

farkaséhesen megérkező 

"kicsik" gyorsan 

megvacsoráztak, és egy jó 

hangulatú karaoke-est után 

mindenki aludni tért, és szép 

lassan elcsendesedett a tábor. 

Na jó, elcsendesedett, de jó 

lassan, hiszen milyen 

gólyatábor lenne az olyan, ahol 

nem szöknek át a lányok a fiúkhoz tíz perccel azután, hogy visszaküldtük őket a szobájukba, vagy 

ne akadna egy kóbor ifjú az éjszaka közepén lányokra vadászva az udvaron. De mi próbáltunk 

mindenkit minél gyorsabban elaltatni, hogy annál kellemetlenebb legyen az éjjeli ébresztő. A 

négyes szobában lévő fiúkon kívül - akiknek akármilyen hangosan is dörömböltünk, tovább aludták 

az igazak álmát- minden csapat ügyesen helytállt az éjszakai versenyen. 
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 A másnap reggeli ébresztő már valamivel tovább tartott, mint az éjszakai, mert itt először 

bennünket kellett Andi néninek kiverni az ágyból. 

A DÖK-ösök szervezte 

sorverseny aztán felkeltett 

mindenkit, és folytatódhatott 

tovább a táborozás. Délután 

még néhány játékkal zártuk a 

programot, végül elindultunk 

az állomásra. A vonat elindult, 

és hazafelé sétálva végig az 

járt a fejemben: Milyen jó 

nekik, hisz' még négy szép év 

áll előttük a Vasváriban, ami 

nekem, nekünk már lassan 

véget ér ... 

Bodor Péter 12.D 

 
 

Így látták a hetedik A-sok… 

 

„Ilyet még nem hallottam! „Gólyatábor.” Már hetedik osztályban madártani megfigyelésre 

megyünk? – Így töprengtem egy ideig, amíg ki nem derült, hogy mi, leendő vasvárisok leszünk a 

madarak (gólyák).  A tábor helyszíne Agárd (tehát nem a dinnyési Madárvárta), ideje augusztus 

27-28.” 
 

„A táborba vezető út nagyon hosszú volt, a csomagjaink pedig elég nehezek. Ez annyira nem volt 

rossz, mert a közös cipekedés jó ok volt arra, hogy beszélgessünk egymással. „ 

 
 

„Szerencsére a programok olyanok voltak, amelyek a mi 

korosztályunkhoz illettek. A legelső a csapatépítő tréning 

volt. A neve alapján nem tűnik nagy szórakozásnak, de a 

feladatokból könnyen viccet lehetett csinálni, és erre hamar 

rájöttünk. Az egyik legszórakoztatóbb feladat az 

újságpapír-torony építése volt.” 
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„A felügyelőtanárok és a DÖK-ösök több versenyfeladattal készültek, hogy a játékok során 

csapattá kovácsolódjunk: volt kötélhúzás, hajtogatás, ügyességi feladat labdával, sorversenyek 

stb.”  

 

„A nap legjobb része a karaoke-verseny volt, legalább egy órán át énekeltünk régi dalokat. A 

mikrofon mindig másnál volt, így mindenki sorra került. Az egész jó hangulatban zajlott, még egy 

tanárnő is beállt énekelni.”  

 

„Mikor leszálltunk a vonatról, már mindenkit vártak a szülei. Az autóban be nem állt a szám, 

apukám minden fontos részletet megtudott a beszámolómból. Nagyon jól éreztem magam, új 

barátokra találtam. Alig vártam a szeptember 1-jét, hogy újra együtt lehessünk.”  

 

„Nekem nagyon tetszett a tábor, mert segít az osztályfőnök és az osztály megismerésében. Örülök, 

hogy volt ilyen lehetőség, és remélem, hogy lesz is még a további kezdő osztályoknak.” 

 

„Jövőre az újonnan érkező gólyáknak is kívánjuk, hogy érezzék ilyen jól magukat a 

gólyatáborban, mint mi!” 
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Szivaravató 

 

 A szeptember hetei oly tempóban elrohantak előttünk, mintha csak acsargó kutyák kergették 

volna őket. Az október első két hete eddigi együtt töltött életünk legemlékezetesebb két hetévé vált. 

 A szivaravatóra úgy - mint minden évben az új jövevények - mi is izgatottan készültünk. 

Ötletek sokasága sorakozott tarsolyunkban, mindaddig, míg a jeles nap előtt egy kerek héttel meg 

nem kaptuk feladatunkat. 9. D-ként először kellett úgy igazán összefognunk. Azonban ez nekünk 

nem okozhatott gondot, mintha már évtizedek óta barátok lettünk volna, szembeszálltunk a 

nehéznek tűnő feladatok áradatával. Bemutatkozásul tánccal készültünk, mely nem aratott akkora 

sikert, mint ahogy azt vártuk. Azonban nem volt időnk keseregni, hisz a következő feladatok 

elfeledtették velünk a szomorkodást: Miután az egész iskola előtt szerelmet vallottunk egy 

számunkra idegen fiúnak, s megfőtt tojást gurgattunk talicskázva, majd József királyunknak koronát 

készítettünk, az eredményt kihirdették. 

 Bár a mi osztályunk nem lett dobogós, ennek ellenére nagyon jól éreztük magunkat, hiszen 

számunkra ténylegesen többet jelentett a részvétel, mint a megnyerendő torta. 

 

Veigler Bettina 9.D 
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VILÁGJÁRÓ DIÁKJAINK 

 

AFS-es diákunk 

 

 

 Idén egy új osztálytársat kaptunk, mi 11.A-sok. Ő, 

Krisztian Luis Gutierrez, akit sokan csak Pantiként ismernek. 

Az Egyesült Államokban született, édesanyja magyar, ő Costa 

Ricából érkezett hozzánk a Vasváriba. Mostanra már 

megtanult szinte folyamatosan magyarul beszélni, így nem 

volt nehéz dolgunk az interjú megírásakor. Sajnos nem tölt túl 

sok időt Magyarországon, hisz csak egy fél évre érkezett, 

december közepén már indul is vissza Costa Ricába. 

 

 

 

Miért döntöttél így, hogy Magyarországra jössz tanulni? Igazából a nagymamámat jöttem 

meglátogatni, aki itt él. Ezért döntöttem úgy, hogy Székesfehérvárra jövök, és ide járok iskolába is. 

Tetszik Székesfehérvár? Szeretsz itt élni? Igen, szerintem érdekes város, kedvesek az emberek. 

Emellett az ételek is nagyon jók.  

Milyennek látod a Vasvárit? Sok mindenben különbözik az ottani iskoládtól? Igazából az iskolákat 

nem nagyon szeretem, de a Vasvárit megkedveltem. A két iskola között nincsenek nagy 

különbségek. Az osztálylétszám és az iskolák mérete is hasonló. 

Melyek a kedvenc tantárgyaid?  Ének, rajz és testnevelés . 

Mit szoktál csinálni hétköznap? Mik a hobbijaid? Délutánonként online órákat veszek Costa 

Ricából, hogy hazaérve le tudjak majd vizsgázni, és minden délután focizni járok. 

Sok barátot szereztél? Szerintem igen. Csapattársaim és osztálytársaim is kedvesek, és még ismerek 

néhány embert az iskolából.  

Mik a terveid jövőre? Miután befejeztem az iskolát, focista vagy üzletember szeretnék lenni. 

Remélem, megvalósul valamelyik ezek közül. 

A jövőben viszontláthatunk még Magyarországon? Persze! A családom miatt még biztosan vissza 

fogok jönni. 

 

Kövesi Anikó és Molnár Roland 11.A 
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A magyar-német diákcsere jegyében… 

 

 Az utolsó tanítási napunkon megkaptuk a csoportbeosztásunkat, és a kéthetes program 

projektvázlatával a kezünkben indulhattunk haza. Első ránézésre ijesztő volt ez a sok német szöveg, 

de mire kiderült, hogy csak az utolsó napokban kell pár mondatot írnunk kiegészítés- és vázlatként, 

a feladat már nem is bizonyult olyan nehéznek. 

 Június 6-án éjfél előtt pár perccel megérkezett a Prohászka térre a német csoport busza 

Markóné tanárnővel az élen. Feszült figyelem és izgatottság tükröződött az arcokról, mindenki az 

eddigi levelezőtársát kereste. A rutinosabbak már mentek is, és sokfelől „Hello, ich 

heisse…”mondatok hallatszottak. Úgy érzem, engem a legsvábosabb akcentusú diák választott, és 

mikor az első beszélgetésekre sor került, semmi másra nem koncentrálhattam, csak arra, hogy 

megértsem, mit is szeretne tőlem. 

 Másnapra mindenki fitten és frissen érkezett a Prohászka téri parkolóba. Ott első dolgunk 

volt saját nyelvünkön élménybeszámolót tartani a körülöttünk ülőknek. Aznap a Velencei-tóhoz 

kirándultunk, és mivel az idő engedte, a társaság nagy része legalább a lábát belelógatta a vízbe. Ez 

a nap csak a pihenésről szólt (nem mintha a többi napon megerőltettük volna magunkat) 

 Kedden a Városházát tekintettük meg, s Peresztegi tanárnő jóvoltából magyar-német 

fordítású történelmi utazást követően a kisebb csoportok kérdésekre válaszoltak a városnézés alatt. 

A délutánt az iskolában töltöttük, és meghallgattunk pár tanári beszédet a csereprogram 20. 

évfordulója alkalmából. 

 Az elkövetkező két napra egy „ottalvós” kirándulást szerveztek nekünk. 9-én Budapestre 

utaztunk megtekinteni a várost és annak nevezetességeit, aztán már indultunk is Tahitótfalura. A 

kétnapos programsorozat harmadik helyszíne Visegrád volt, ahol egy lovagi tornát nézhettünk meg, 

és részt vehettünk egy hétpróbán: dobócsillagot és dárdát dobtunk, íjászkodtunk, és persze királyt, 

királynőt és udvari bolondot választottunk. 

 A következő napon meglátogattuk a német katonai temetőt, és végigmentünk a sóstói 

tanösvényen. A délután folyamán még megtanultunk pár német dalt, és magyar dalokat tanítottunk 

a német cserediákoknak. 

 Június 12-én családi nap volt, legtöbben fürdeni vitték társukat. Mi például Sárvárra 

mentünk, és jókat csúszdáztunk és ugráltunk. 

 Vasárnap a hétórás indulás és az egész napos utazás ellenére kipihenten és vidáman 

érkeztünk Schwabish Gmündbe. A családok nagy szeretettel fogadtak minket, és idegen nyelvi 

intellektusunkat dicsérve, szinte megállás nélkül beszélgettek velünk, hogy jobban megismerjenek 

minket. 
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 A hétfői napunk német városismereti feladatlap kitöltésével telt, így megismerhettünk pár 

fontos szobrot, történelmi épületet és magát a várost. Este egy német háromdimenziós moziban 

voltunk, és megnéztünk egy filmet, amit mindenki megértett, legalábbis a cselekmény lényegét 

leszűrte. 

 Másnap és az azt követő nap kétnapos túrán vettünk részt. 15-én Ulm városában voltunk, 

várost néztünk, és páran bementünk a városközpontban álló templomba, a Münsterbe is. Ezután egy 

német-magyar kapcsolatról szóló kiállítást tekinthettünk meg, ahol szó volt az állattenyésztésről, a 

népvándorlásról és a régebbi 

korok meghatározó 

foglalkozásairól is. 

A nap csúcspontja a Duna egyik 

szakaszán tett kenutúra volt. Mi 

megúsztuk szárazon, de voltak, 

akik beborultak, és csuromvizesen 

értek partot. Este egy kolostorban 

aludtunk. Kirándulásunk 

következő állomása a Blautopf 

volt, ami egy türkizkék színben 

játszó kisebb tavacska. Itt 

rengeteg tájkép és csoportkép készült. Sok időnk nem is maradt, mert vacsorára haza kellett érnünk.  

Vacsora után a cserediákom és én bementünk Schwabisch Gmünd belvárosába, és vásárló körutat 

tettünk, végül még egy moziba is elmentünk. 

 Másnap biológia- és latinórával kezdődött. Ebédre az ottani menzán gyrosból és pizzából 

lehetett választani.  

 Péntek délelőtt elbuszoztunk Stuttgartba a Porsche-múzeumba. Itt rengeteg régi és új típusú 

autó volt. A Porsche tűzoltóautótól a VW bogárig különlegesebbnél különlegesebb kocsit 

láthattunk. Délután egy német focimeccsen szurkoltunk. 

 A családi nap gyorsan eltelt. Aalenbe utaztunk gokartozni egy osztálytársammal és német 

partnerünkkel. Persze voltak, akik vásárlást vagy élményparkot választottak családi 

programjukként. Este záróbulin lazítottunk, aminek sajnos hamar vége lett, mert reggel már indult is 

haza a buszunk, és könnyező szemmel búcsúzkodtunk vendéglátóinktól. Sokunkat visszahívtak, 

hogy ha arra járunk, feltétlen találkozzunk.  Jókívánságokat, köszönetmondó szavakat mondtunk, és 

délután élményekkel és új barátokkal gazdagodva már Magyarországon voltunk. 

 

Kiss Szabolcs 9.B 
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Akik próbálgatják a nagybetűs ÉLETET! 

 

Mika Laci, Szabó Kriszti, Tóth Árpi és Torma Kinga tavaly végeztek, Németh Balázs egy évvel 

korábban. Megkértük őket, hogy írják le benyomásaikat a Vasvári utáni életükről. 

 

Poszt-Vasvári á lá ,,A Mika’’ 

 

 Senkinek nem volt nehezebb otthagyni a Vasvárit, mint nekem. 

Annyi mindent kaptam az iskolától, és igyekeztem én is annyit adni 

vissza, hogy szinte énem egy részét kellett magam mögött hagynom 

májusban. Az ember mindig fél a változásoktól, főleg, ha azokat 

egyedül kell átélnie. Nekem pedig egyedül kellett, hiszen alig követett 

valaki a ,,régiek’’ közül Budapestre. Én azonban tudtam: ha már 

egyszer felvesznek főiskolára, egészen biztosan Pestre megyek! És 

tudjátok mit? Nem bántam meg! Az elején féltem, hogy hogyan fogok 

majd beilleszkedni egy teljesen új közösségbe ilyen 6 év után, de a 

kétségeim már a Gólyatáborba vezető vonatúton eloszlottak. 

  A szakom hivatalos neve Kommunikáció- és Médiatudomány 

(nekünk csak simán Komédia), méghozzá a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Karán. 

Sokan mondták, hogy minek megyek oda, büfészak, bárki elvégzi, semmi esélyem nem lesz 

érvényesülni. Nos, így 2-3 hónap után mondhatom: igen, bárki képes lenne elvégezni, de jónak 

lenni benne megint más tészta.  

 A tanulás mellett természetesen azért,,néha’’ jut idő bulizni is.  Az elején nehéz volt 

hozzászokni, hogy hétfőn és szerdán kell partyzni, de hát az élet nem kívánságműsor! A főiskola 

egyik legnagyobb erénye, hogy azt tanulhatod, ami tényleg érdekel, nem kell (vagyis kevesebbet 

kell) olyan tantárgyakkal szenvedni, amikhez hozzá sem tudsz szólni. Én például az újságírás 

mélységeibe szeretném belevetni magamat, ahhoz pedig egészen biztosan ez a tökéletes hely. 

Sikerült bekerülnöm az iskolaújságba is mint cikkíró. 

 Az otthonból való kirepülést is könnyebb volt megszokni, mint gondoltam, 

főzőtudományomat is tudtam gyarapítani (már teszek sót a rántottába, plusz a zacskós levesem után 

bárki megnyalja a 20 ujját), és megtanultam ruhát hajtogatni is.  Nagyjából ennyi lenne, 

találkozzunk a BGF-en, ha addig nem tudtok várni, akkor péntekenként, ha szerencsétek van, 

megtaláltok a khmm... szokásos helyen. Hajrá vasvárisok, hajrá Vasvári!  
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Az egyetem nagyon jó! Kötetlen, korlátlan szabadidő, 

saját magad által összeállított órarend, függetlenség és 

persze a bulik.   

 Szabó Kriszti vagyok, 12/C egykori tanulója, idén 

szeptembertől pedig a Szent István Egyetem 

Gazdaságtudományi Karának gazdálkodási és 

menedzsment szakos hallgatója. Nekem ezek a dolgok 

jutnak először eszembe az egyetemen eltöltött 2 hónap 

után. Az eddigi legjobb élményem talán a Gólyatábor volt, 

az első tábor, ahol nem figyel ránk az osztályfőnök, ahol 

nincs kötött program - szokatlan volt. Az iskolánk Budapesten van, ez egy kihelyezett képzés (mert 

a központ Gödöllő). Körülbelül 600 diák jár ide nappali tagozatra. Teljes mértékben jól döntöttem a 

szakomat illetően. Nagyon érdekes, persze az első félévben csak alapozó tantárgyak vannak. A 

matek és a mikroökonómia persze nem egyszerű. Mostanában tudatosult bennem, hogy milyen jó 

alapokat kaptunk mi a Vasváriban. Könnyebben veszem az akadályokat, mint a legtöbb 

csoporttársam, nem jelent gondot a társas tevékenységekben való aktív részvétel sem. Ami 

legjobban hiányzik, az a vasvári családias légköre, ehhez foghatót az egyetemen nem találni. 

Örülök, hogy ide járhattam. 

 

Árpinak érdekesen indult a nagybetűs élet: 

 Sopronba költöztem, és kicsit nehezebben tudtam 

elhelyezkedni, mint amire számítottam. Kipróbáltam jó 

pár munkát, de ezek olyanok voltak, hogy inkább 

visszaültem volna még az iskolapadba. Most Sopronban 

dolgozom egy áruházban. Elég unalmas, de jobb, mint a 

semmi. Ideiglenesen dolgozom itt, amíg el nem kezdem 

a személyi edző iskolát szeptemberben, amikor is 

visszaköltözöm Fehérvárra. Természetesen jövőre 

tervezem a debütálásom testépítőként. A jelek biztatóak, 

az itteni edzők szerint minden esélyem megvan rá, hogy jó testépítő lehessek. Persze ez szigorú 

életmódot követel, de ezt már egy jó ideje betartom. Remélem, továbbra is sikeres lesz a 

versenyfelkészülésem. A lényeg, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy annak élhessek, 

amit szeretnék, elterveztem, megálmodtam. Azt is tudom, hogy sikerülni fog minden:) Persze 

semmi sem olyan egyszerű! 
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Viszlát, Vasvári! Hello, Corvinus! - Így indult el a nyaram július 

végén, amikor már biztos volt, hogy egyetemen kezdem a 

szeptembert. Irigylésre méltóan oda vettek fel, (Budapesti 

Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar), ahova szerettem 

volna menni, így a pénztárcámban egy még máig is idegen kék 

„diák” lapul a jól megszokott, szép barackszínű helyén.  

 Hogy milyen a főiskolás/ egyetemista élet? Hogy úgy 

mondjam, „űberkirály”! Totális szabadságérzet lesz úrrá rajtad, és 

viszketni kezd a tenyered, amikor új életed első iskolanapjának 

első óráján a professzorod közli veled: 

- Kedveseim, egy embernek kell csak itt lennie az előadásokon, és az nem más, mint a 

professzor, magam. 

 Aztán megtudtam, hogy az iskolában feszített víztükrű uszoda, konditerem, szauna, 

szolárium van. 

Az órarendemet magam állítottam össze, így csak 4 napos az iskolai hetem, amikor is legfeljebb 3-4 

órám van.  

 Lehet, sőt biztos, hogy mindezt még a kezdeti lelkesedés mondatja velem; de nincs jobb 

dolog, mint egyetemi hallgatónak lenni! Persze majd a vizsgaidőszak közben és után másként 

gondolhatom.  

 Ha kérdeznétek, azt tanácsolnám, élvezzétek ki a gimit, mert most vagytok utoljára 

gyerekek, és ez sajnos nem közhely! A mindenféle, itt még rebellisnek számító tetteiteket 

tartogassátok érettségi utánra, mert akkor már „semmi” nem tilos, és még jobb szórakozás lesz! 

  

         

Üdvözlet az Irka lelkes olvasóinak!  

 Először is szeretném megköszönni a felkérést, a 

lehetőséget, hogy számot adhatok arról, ami azóta 

történt velem, hogy elhagytam „alma materem” kapuit. 

2009-ben érettségiztem a Vasváriban, 4 évfolyamos 

emelt angolos osztályba jártam. Biológiát és angolt 

választottam fakultációként. Hála Istennek, bekerültem a 

Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar 

környezetgazdálkodási agrármérnök szakára, (ha esetleg valakinek kérdése lenne a 

kertészettudományi karon illetve tájépítészeti karon lévő szakokkal kapcsolatban, nyugodtan 

keressen meg interneten iwiw, facebook, ilyesmik). 



14 

 Az utolsó évben a gimiben már érdeklődve hallgattam olyan ismerőseim storyzásait, akik 

már egy ideje egyetemen vagy főiskolán voltak ... Vártam már, hogy kicsit megtapasztaljam az 

önállóságot! Az egyetemi életről annyit szeretnék összefoglalni egy tételmondatban, amit anno 

Szabó Endre tanár úr lelkesen hangoztatott: „Ne hagyják ki az életükből az egyetemet, ha 

lehetséges, meg fogják látni felnőttként, a legjobb iskolába járni!” (Lehet, hogy nem pontos az 

idézet! Elnézést, tanár úr). Komolyan nagy változás az ember életében, amikor már egyetemre jár. 

Saját magad(nak) osztod be az időt, pénzt stb. Te alakítod a napjaidat (persze az iskola is), azért 

önfegyelem és önkontroll szükséges, az biztos. Már az első vizsgaidőszak alkalmával rájön az 

ember, mit és hogyan kellett volna egészen másképp csinálni. A felsőoktatásban biztos sokan 

tudjátok, más rendszerben gondolkoznak, amikor számonkérésről van szó: kevesebb Zh, mint Tz, és 

a Vizsgaidőszakok keményebbek, mint az érettségi. Szeretem a szakot, ahova járok, úgy gondolom, 

van jövője. Mindig is szerettem a természetet, biológiát, amire Szabó és Bujpál tanár urak csak 

rásegítettek, bár az érdemjegyeim nem voltak túl fényesek! Érzem is az alapozás hiányát, de ez az 

én akkori szorgalmam hiánya! Ami még feltűnt, hogy itt az egyetemen kevesebb emberrel van 

szorosabb kapcsolatom, mint amennyivel a Vasváriban volt. Ez persze furcsa, de belerázódik az 

ember. 

 A suli mellett azért jut időm másra is... Már a gimiben is elkezdett érdekelni a színház, s 

amikor feljöttem Pestre, találtam egy stúdiót, aminek azóta a tagja lettem. Ebben az évadban egy 

komolyabb darab egyik szerepére (Gavroche utcakölyök) is felkértek: Victor Hugo: Nyomorultak c. 

regényét viszi színpadra a rendezőnk, az érdekesség az lesz, hogy eddig a színházakban főként 

musicalként játszották, ez most egy 3 felvonásos dráma lesz! Színházon kívül kiemelném a 

zenekaromat, a Pezt, amit nem olyan régen indítottunk el, reggae zenét játszunk, és nagyon 

szeretjük csinálni! Facebookon kint szoktak lenni a koncertidőpontok! 

 Azt hiszem, ennyi kb. ami így elsőre kijött belőlem,amikor azon gondolkoztam, mi történt 

velem AZÓTA! Még egyszer szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy írhattam magamról „pár” 

sort :)! Köszönöm 
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DIÁKÍRÓK-DIÁKKÖLTŐK 

 

Veigler Bettina 9.D 
 

Az élet csak játék… 

 
 

Az élet csak játék, melyben szereplők vagyunk, 

Melytől néha a mosoly mellett, könnyeket kapunk. 

Az élet szép, ha könnyedén játsszuk a szerepet, 

Ha eltűrjük, hogy a rendező rajtunk nevetett. 

Az élet csoda, csak tudni kell a forgatókönyvet, 

S el kell fogadnunk minden, ránk osztott könnyet. 

Az élet nehéz játék, mert minden napunk egy előadás 

S minden eltévesztett lépés a mi, színészi hibánk. 

Az élet más, mint amilyennek hittük gyermekként, 

Itt már nincs második esély a színpad közepén. 

Itt nem te vagy a néző, itt nem te tapsolsz, 

Itt te már csak a győzelemért harcolsz. 

S már nincsenek igaz, szívből jövő mosolyok, 

Segítően biztató és felkaroló gondolatok. 

Felemeled fejed, s játszva játszod a rád osztott szerepet, 

A gyengét, a harcost, a nőt, a férfit vagy a gyereket. 

S itt a legnagyobb rendező görgeti sorsod kerekét, 

A legnagyobb rendező adja lelked új szerepét. 

Aztán lehetsz anya, tanár, ügyvéd vagy jogász, 

Lehetsz óvónő, költő, régész vagy fodrász. 

Lehetsz boldog vagy boldogtalan az életed során, 

De minden szavad mögött csak egy meg írott szöveg bujkál. 

S ha idegesen, szorongva léped lépted az élet mezején, 

Elfelejted álmod, melyet kitűztél gyermekként. 

Majd egy nap arra ébredsz, eleget voltál a színpadon, 

S szégyelled minden elejtett, betanult mondatod. 

Aztán nem kapsz tapsot, hazug mosolyt és szavakat, 

Szembefordulva sorsoddal, vesztesen meghalhatsz. 

De egyet ne feledj el a halálod után, egy percre sem, 

Te voltál, ki nem félt meghalni vesztesen. 
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Lázár M. Viktor 10.B 

 

Forr a Dalom 

 

Egy nagyon viharos éjszakán, mikor a hold szabadságot nyújtó aprócska fénye nem jutott át 

a zord felhőseregen, egy diák ezen a sötét éjszakán tért be egy kocsmába. Ez a diák én voltam. A 

kardigánomon hatalmas vérfolt tátongott. Több ember meg is rémült a látványától. Nem tudom, 

vajon mit hihettek rólam, milyen elítélő véleményt alkottak az öltözékem miatt, vagy hogy milyen 

szavakkal illettek a hátam mögött, mert akkor ez teljesen hidegen hagyott. Egy átlagos estén 

magyarázkodtam volna, de ez az este nem volt átlagos. 

Ezrek életét változtatta meg, s sokunkét el is vette. Kis nemzetünk óriási szívén is nagyot 

dobbantott. De legjobban most engem sújtott a bűntudat, a meglepődés és a halálfélelem rémisztő 

keveréke. Ma este ugyanis lelőtték a barátomat. Közvetlen mellettem halt meg, s meleg vére az 

arcomra fröccsent. Égetett, akár a pokol tüze, bár az eső már régen lemosta rólam. Mintha az élet 

ezzel büntetett volna, hogy nem én távoztam a másvilágra, hogy kínozzon engem a mindent 

felemésztő bűntudat, hogy a legjobb barátom életét nem tudtam megmenteni. Egy apró lökés és 

túléli, tartalmas és hasznos életet él, családot alapít, vagy jobbá teszi a világot. De úgy látszik, ez 

most nem adatott meg neki. Vagy az én hibám? Vajon a gyilkosa bűnhődni fog, amiért kioltott egy 

ártatlan életet? Hogy lehet az, hogy fél órája még lélegzett, beszélt, egyre csak azt skandálva, hogy 

„Lengyelország példát mutat, kövessük a magyar utat!” Most pedig holtan fekszik a Bródy Sándor 

utcában valahol … 

Én meg falfehér arccal, tehetetlenül állok a kocsma ajtajában. Oldalamon egy pipa, öreg 

szivar cigarettával a kezében méregetett kikerekedett szemekkel, de rá sem hederítettem. 

Lecövekelt, ólomsúlyú lábaimat megmozdítottam, és félénken odaléptem a pulthoz. A hangszálaim 

egyszerűen nem tudtak hangot kiadni, mert folyton folyvást sikoltani akartak. Ezért csak 

rámutattam egy üvegre, majd remegő kézzel elvettem, és egy asztalhoz csoszogtam. Egyedül ültem 

ott. Csupán az üveg és a pohár keresték a társaságomat. De az üvegből a remény egyre csak fogyott, 

addig fogyott, mígnem a nagy része a gyomromban landolt. Ennek hála elmosódtak az alakok, 

eltűntek a gondok. Kizártam a zajt, a cigarettafüstöt, és abban a pillanatban boldog voltam. Ott, 

akkor éltem. Nem a múltnak, nem a jövőnek, csak a pillanatnak. Nem aggasztott semmi, és eltűnt a 

világ. Egyedül voltam a tiszta űr közepén, a fejem az asztalra döntve. 

Lassan és óvatosan feltekintettem, hátha van még, amit a poharamba tölthetek. Legnagyobb 

meglepetésemre valaki ült az asztalomnál. Egy karcsú férfi, olyan velem egykorú lehetett. 

Gondosan kezelt bajsza és rövid, barna haja volt. Fehér ingjén fekete mentét, azon pedig dolmányt 



17 

viselt. Meglepődésem közepette hátrarántottam a fejem, ami hiba volt, mert így is alig tudtam 

koncentrálni. Miután ingadozó fejjel végigmértem az alakot, aki az asztalomnál ült, így szóltam: 

- Kinek öltöztél te be, Petőfinek? – hangom lejtése enyhén szólva furcsa volt. 

- Nem. – válaszolta lágy hangján az illető, teljes magabiztossággal. Nagy nehézségek árán 

körülnéztem a teremben, de nem láttam, hogy bármelyik vendég is furcsának találná a költő 

bőrébe bújt alakot, aki megszólalásig hasonlított Petőfi Sándorra. Jobb kezében kard, bal 

kezében a 12 pont volt. Nem tudtam megszólalni, egy pillanatra átfutott az agyamon, hogy 

tényleg ő ül előttem. 

- Miért nem ordítottad a diákoknak a Pilvaxban, amikor elszavaltad a Nemzeti dalt, hogy forr a 

dalom? Mellesleg tényleg te vagy Petőfi? – meg kellett kérdeznem. Nem tudom, hogy mit 

vártam ettől a kérdéstől, de azt bizonyosan nem, hogy a választ egy másik férfi adja, aki szintén 

az asztalomnál ült, ott, ahol egy pillanattal azelőtt még senki. 

- Igen, minden bizonnyal őt tisztelheted eme fiatalúr személyében. – Régies beszéde egyáltalán 

nem illett a kinézetéhez. Ugyanis nagy és hegyes orra volt. Hosszú, göndör hajfürtjein 

babérkoszorú ült és földig érő királyi ponyvát viselt. 

Kezdtem elfogadni, hogy megőrültem. Az asztalomnál a nyelvújítást követő stílusban beszélő 

Mátyás király és a 12 pontot vizsgálgató Petőfi Sándor ült. Megilletődésem megjelent arcomon is 

egy hatalmasra kerekedett szem formájában. 

- Ez most valódi? - kérdeztem királyunkat, de a költőnk válaszolt. 

- Mi valódi? Valódinak tartod a szelet, mert érzed a fuvallatát? – Érdekes módon szavai 

hasonlítottak az egyetemi filozófiatanároméra, akivel gyakran beszélgettünk az életről. 

- Valódinak tartom, mert mozognak a fákon a levelek. – Gyanús pillantást vetettem rá, de ő egyre 

csak a kezében lévő papírt bújta. 

- Valódinak tartod, mert létezőnek hiszed a fákat, és valódinak mások szavait a szélről. – Ez már 

inkább a saját eszmefuttatásomra emlékeztetett. – De most te válaszolj nekem – ekkor felemelte 

tekintetét a papírról, és rám nézett. – Valódinak érzed Robi halálát? – Ez a kérdés hirtelen jött. 

Mint amikor az embernek egyszercsak villámként hasít az agyába a tudat, hogy valami nagyon 

rossz történt, és kirázza a hideg. Nem mertem válaszolni, amíg meg nem tudtam, hogy mi 

történik velem. 

- Ez csak az elmémben van jelen, igaz? Csak képzelődöm, és magammal beszélek, ugye? 

- Ezen kérdést egy parányit ironikus önmagadnak feltenni ,nem gondolod, alattvaló? – Válaszolta 

az igazságos, s furcsamód én is épp ezt gondoltam. 

Megválaszoltam magamnak a kérdést ezzel. De újra eszembe jutott, ahogy lelövik Robit. 

- Szóval nem válaszoltál a kérdésemre – szegezte nekem mondatát Petőfi.  
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- Miért is érezném valódinak a halálát, ha bármi megkérdőjelezhető? –A költő elmosolyodott. 

Majd hátradőlt székében. Az asztalon már nem a 12 pont volt, hanem a Nemzeti dal, mégpedig 

felém fordítva. Petőfi előrántotta kardját a hüvelyéből, és az asztalba döfte. Körülnéztem, hátha 

valaki furcsállja az asztalban álló huszárkardot, de egy lélek sem figyelt felém, még akkor sem, 

ha magamban beszéltem. A forradalmár az asztalra támaszkodva közelebb hajolt hozzám. 

- Erre már választ adtál, hisz elfogadtad, hogy ebben a világban élsz. A kérdés immáron az, hogy 

kész vagy-e megtorolni ezen vérontást, melyet pár ártatlan tüntető ellen követtek el, hogy képes 

vagy-e fegyvert ragadni és a szabadság nevében harcba vonulni. 

„megint beszélünk, csak beszélünk, 

A nyelv mozog, a kéz pihen; 

Azt akarják, hogy Magyarország 

Inkább kofa, mint hős legyen.” - el sem hiszem, hogy erre emlékeztem. 

- Nem szabad édesapja elvei ellen szítanod! – kiáltotta Mátyás király, s kettejük közt a nagy 

egyetértés megtört. – Ha megtagadod felmenőid hitét, akkor nem viszed tovább az örökséget, s 

egy badar téveszme miatt kockáztatnád drága életed, mely érdektelen áldozat lenne a semmi 

oltárán, főleg, ha nem aratnátok sikert.    Áldozatokat kell hozni az élet és a nép érdekében, én 

leváltottam gyámomat, hogy apám kormányzási eszméit követhessem. – Mátyás király mindezt 

szenvtelen arccal mondta, majd válaszra váró szemekkel nézett rám. 

- Te nem mondhatod, hogy nem aratunk sikert! Te vagy Hunyadi Mátyás, te nem vesztettél 

csatát, mert mindig hittél benne. 

- Nem azért nyertem csatát, mert hittem benne, hanem azért, mert mindig igazodtam a csillagok 

állásához, nagyon érdekelt akkoriban a csillagászat. De legfőképp azért nyertem mindig, mert 

egy eszmét képviseltem, és míg az ember eltiporható, addig az eszme él tovább, s ezreket igáz 

le, millió dologról rántja le a leplet és milliárdoknak ad megnyugvást. 

- De én is egy eszmét képviselek, ezért dolgoztunk, ezért halt meg Robi, és ezért fogok harcolni! 

– ezt a mondatot szinte ordítottam. Többen felém is fordultak a többi asztaltól, de mikor látták, 

hogy részeg vagyok, akkor elfordultak.   

- Így van! Nem volt oly bölcs a mondásod, mint hiszed. – mondta Petőfi - Ha hisz benne, 

sikerülni fog, és tündökölni fognak leszármazottaik előtt. Szabadabbá teszik életüket, s hősök 

lesznek. 

- Szóval csupán ez számít? Tudd meg, drága poéta barátom, hogy könnyű a dicsőségért hősiesen 

viselkedni. Azért, hogy megemlékezzenek rólad. Az igazi hős onnan ismerszik meg, hogy 

mennyire önfeláldozó a jó érdekében. – Ekképpen vitáztak a magyar nagyságok, és én csak 

figyeltem. Felhozták mindkét érvemet a gondommal szemben. De ezek a mondatok felszínesek 

voltak, nem könnyítették meg a döntésemet. Magasabb távlatokból kellett átlátnom a problémát. 
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A két ivócimborám még mindig vitatkozott, Petőfi a Nemzeti dal utolsó versszakát idézte, de 

közbevágtam. 

- Végtére is mit jelent a jó? – szegeztem nekik a kérdést. A király válaszolt először. 

- A jó az, mikor egy eszme egyben tart több generációt, és kapcsolatot tart az emberek közt, a jó 

az, amikor mások életébe vidámságot hozol, s a jó az, ha megtanulod élvezni azt, amid van, nem 

pedig azon rágódni, hogy mid nincs – a végén Petőfi felé fordult meggyőző tekintettel. Úgy 

látszik, akkor ezek a közhelyek keringtek a fejemben, mégis volt benne valami, ami megindított. 

Ekkor jött az ellenérv. 

- Jót akkor cselekszik az ember, ha megteszi, amit meg kell tennie. Ha úgy érzi, jót cselekszik, 

akkor már biztosan jót cselekedett, akárhogyan is látják mások, hisz nem határozhatja meg a 

többiek véleménye a mi életünket. Emiatt is oly jó az az édes tudatlanság, amikor mindenre van 

remény, amikor mindent elérhetsz, amit akarsz. –A költő lehunyt szemmel mondta el szavait. 

Az én alkoholtól szivacsos elmém próbálta befogadni. Amint megértettem, tovább is gondoltam. 

Ekkor szólalt meg Mátyás, az igazságos. 

- Szóval szerinted az életben a legjobb a tudatlanság, amikor téveszmék tengerén tengődsz? Hisz 

az ember legfőbb tulajdonsága a tudásvágy, vajon miért jár ez a fiatalember egyetemre? Ha 

pedig emígy gondolod, akkor a tudatlanságban lévők azt hihetnék, hogy minden jól van úgy, 

ahogy van. Az, hogy eme diák apja közvetlen Rákosinak dolgozik, és hogy ok nélkül lelőtték a 

legjobb barátját. 

- Ez így is lenne felség, hacsak nem lenne az egész tudatlanságban ringatózás tévképzet. Ahogyan 

mi sem vagyunk itt, úgy minden tudatlanság utáni vágy, például amikor az alkohol után 

nyúlunk, csupán holt reményt ad, s az igazi értékek elhalványulnak. – Ezen szavak az egész 

lényemet megrengették. – Ha pediglen ez így van akkor a tudatlanság méreg, ami az embereket 

folyton-folyvást fertőzi, és itt az ideje tudomásukra hozni az igazságot. Az igazság nevében 

pedig már érdemes az életünket kockára tenni. – Ekkor a költő felém fordult. - Hogyha 

felmenőid eszméit követed, akkor egész életed feledésbe vész, s nem volt értelme annak, ami 

most történik, vagy holnap, vagy a következő hónapban, viszont ha fellázadsz a monoton 

tudatlanság ellen, a neved arannyal lesz kiírva minden leszármazottunk szívébe. –Ezután egy 

ideig csak meredtem magam elé. Átgondoltam, hogy mit tehetnék, de továbbra sem tudtam 

dönteni. Sosem voltam magabiztos ember. Úgy éreztem, hogy ezt a döntést nem nekem kellene 

meghoznom. De akkor kinek? Ha az életem más kezébe tenném, akkor mi lenne az élet 

szentségével. Egyedül úgy érdemes élni, ha nem hagyod, hogy irányítsák. Az ember legyen hű 

az elveihez.A világ kezdett visszatérni. Zajosan, hangosan. Visszatódultak az emlékek. A 

felbuzdulás, mikor ledöntöttük a Sztálin-szobrot, vagy amikor reménnyel telve a Bródy utcába 

mentünk, és amikor halálra rémülve elmenekültem onnan. 
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Hajnalodhatott már, az ablakon beszűrődött egy kevés fény. Mikor elérte a kezemet a 

fénysugár, azt éreztem, hogy megtisztít az éjszaka borzalmaitól, hogy a purgatórium tüze 

gyengéden simogat és biztonságot ad. 

 Kitöltöttem az utolsó pohárnyi mérget is a poharamba, de nem bírtam meginni, ezért Petőfi 

felé nyújtottam. Ő sem kérte, ezért az asztalon maradt. Úgy látszott, Hunyadi Mátyás ezalatt 

ruházatot cserélt. Immár koronát viselt. Jobb kezében jogar volt. Szájára mosoly kanyarodott. Én is 

mosolyogtam, reméltem végre sikerült meghoznom a döntést, mely úgy kínoz már. A királyi fenség 

ekkor felkacagott. A forradalmár balján pedig felvont szemöldökkel figyelte. 

- Szóval visszatértünk a dicsvágyhoz? – kérdezte Petőfitől. – Csupán azért teszed meg, amit kell, 

azért cselekszel az igazság nevében, hogy megemlékezzenek rólad? Azt mondod, legyen képes 

ez a diák az apja és az egész családjának megvetése árnyékában vállvetve harcolni a forradalom 

oldalán, csak azért, hogy idegenek tiszteljék? Miért mondod, hogy nem számítana az, amit most 

tesz, ha azt a világhoz mérten látatlanban cselekszi? Az emberek olyan akaratosan keresik az 

élet értelmét. Legtöbbjük szerint az az értelmes élet, ami számít. Csak azt nem veszik észre, 

hogy mi számít. Az számít, ha világot megváltó felfedezést hajtasz végre, ugyanúgy az is 

számít, ha egyik hétköznap reggel megtalálod a kulcsodat. De ez csak akkor számít, ha elveszik. 

Hogyha minden reggel megvan a kulcsod, akkor csak úgy bezárod az ajtót. Ha nem örülsz 

annak, amid van, akkor csupán azon tudsz őrlődni, hogy mid nincs, és abba bele lehet őrülni, ha 

nem tudod meglátni a rosszban is a jót. – Látszott, hogy a költő megilletődött. Egy pillantást 

vetett a Nemzeti dalra, majd fölemelte, és az asztalra csapta. Ekkor fekete mentéje vörösbe ment 

át, és huszárkalapot is viselt. Én csak nagyokat pislogtam. Annyi alkoholtól, amennyit ittam, 

csodálom, hogy még magamnál voltam. A forradalmár szeme csillogott, és kihúzta kardját az 

asztalból, majd az ajtó fele mutatott vele. Homályos tekintetemmel odafordultam. Mátyás király 

félelemmel az arcán szintén az ajtó fele fordult. A kulcslyukon fény áramlott be. Egyre 

erősödött. Majd lassan kinyílt az ajtó, és a vakító fénytől elkaptam a szemem. Rögtön 

visszafordultam. A túlzott fény egyik vendégnek sem volt feltűnő, csak ettek-ittak tovább. Az 

ajtóban egy robosztus alak volt kivehető. Kopogó csizmájában nagyon lassan, magasztosan 

odasétált az asztalunkhoz. Aztán, mintha lekapcsolták volna a fényt, hirtelen sötét lett, és láttam 

az arcát. Mély, szürke szemei voltak, gondos barna francia bajsza és hosszú göndör haja. Fején 

fekete prémkalapot viselt fekete tollal. Díszes, fekete mentét viselt, azon pedig vörös, 

ékszerekkel kirakott dolmányt. 

 Mosolygott. Megnyugtató, meleg mosolya volt. Odahúzott magának egy széket és leült 

hozzánk. Petőfi Sándor csodálva, Hunyadi Mátyás pedig összezavarodva nézte az úriembert. 

Éreztem a megnyugvást. Nem feszített szét többé a bűntudat és a halálfélelem, csak egyszerűen 

nyugodt voltam. A szívemben viszont egyre csak éreztem az izgalmat, a gerincemen végig futott 
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játszadozva a hideg, és a kezem ökölbe szorult. A düh is átjárta egész lényemet, de még inkább a 

vágy. A vágy a szabadság után. 

- A rosszban a jót valóban nehéz meglátni, – mondta mély, érdes hangján, – de még nehezebb 

eltűrni a rosszat, még ha van is benne jó. Nem azért harcolsz a forradalomban vért és verejtéket 

nem kímélve, hogy az igazság nevében cselekedj, vagy hogy kivívd leszármazottaid tiszteletét, 

még csak azért sem, hogy számítson bármihez képest. Azért harcolsz, hogy megmutasd az 

életnek, hogy mire vagy képes a szabadság kivívásáért, hogy megmutasd, hogy a mi kis 

országunk nem egy eltiporható bogár, hanem egy erős nemzet, ami képes bármire, csak 

összefogás és hit kell hozzá. Nem szabad hagyni, hogy az erősebb úgy garázdálkodjon, ahogy 

akar. Mert a valóságban nincs igazság a világban. Mindenki abban bízik, hogy az igazság 

megvédi, de senki sem gondolja, hogy az igazságot ki kell harcolni, mert az igazság sosem az, 

ami megtörténik, hanem az, ami megtörténhetne, s ha nem tesszük meg azt, amit kell az 

igazságért, akkor örökre tudatlanok maradunk és hazugságban élünk boldogtalanul. 

 A fejedelmi embernek igaza volt. Teljesen egyetértettem vele. Felmarkoltam a Nemzeti dalt, 

és felálltam. Kifizettem az italt, majd dacosan az ajtóhoz léptem. Lepergett rólam minden félelem s 

kétség, a tiszta tűz hajtott, mely hatalmába kerített. Kezem arra vágyott, hogy fegyvert ragadjon 

azok ellen, kik fegyverrel léptek fel a tiszta szó ellen, s készen álltam arra, hogy kivívjam az 

igazságot magamnak, a hazámnak és Robi barátomnak. Bal kezemmel negyedszerre sikerült 

megtalálnom a kilincset, majd forradalomra készen kiléptem az ajtón. 
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„CSAK A DERŰ ÓRÁIT SZÁMOLOM” − STÍLUSPARÓDIA 

 

 

Bagi Péter: Óg és Móg … 

 

 

 

Óg és Móg gyermeke vagyok én, 

Csinálhatok tényleg akármit, 

Azt kérdem mégis mérgesen: 

Ismertek ti itt egyáltalán bárkit? 

 

 

Messziről érkeztem, én meg ide, 

A zajtól még egyre zsong a fülem, 

Kérhetnék egy kis csöndet végre, 

Legyetek megértőbbek velem? 

 

 

Jó, dugjatok akkor vattát bele, 

Csak csillapodjék ez a szörnyű zaj, 

Nem érdekel már holmi dalocska, 

Nekem minden nesz csak egy újabb baj. 

 

 

De míg betömitek, addig folyton cseng, 

S a nóta már, tudod, szörnyen zavar, 

Nem bírom tovább, mindent bevallok, 

Nem vagyok turista, hanem magyar. 

 

Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én 

 

 

 

Góg és Magóg fia vagyok én, 

Hiába döngetek kaput, falat 

S mégis megkérdem tőletek: 

Szabad-e sírni a Kárpátok alatt?  

 

 

Verecke híres útján jöttem én, 

Fülembe még ősmagyar dal rivall, 

Szabad-e Dévénynél betörnöm 

Új időknek új dalaival?  

 

 

Fülembe forró ólmot öntsetek, 

Legyek az új, az énekes Vazul, 

Ne halljam az élet új dalait, 

Tiporjatok reám durván, gazul.  

 

 

De addig sírva, kínban, mit se várva 

Mégiscsak száll új szárnyakon a dal 

S ha elátkozza százszor Pusztaszer, 

Mégis győztes, mégis új és magyar.

 

 

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/ady/gog.htm#gogesmagog#gogesmagog
http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/ady/gog.htm#verecke#verecke
http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/ady/gog.htm#deveny#deveny
http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/ady/gog.htm#vazul#vazul
http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/ady/gog.htm#pusztaszer#pusztaszer
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SPORT 

 

Túráztunk – vándortábor, ahogy mi láttuk 

 

 Két évvel ezelőtt pár barátnőmmel felfedeztünk egy plakátot a hirdetőtáblán, 

VÁNDORTÁBOR felirattal. Akkor is és tavaly is nagy kedvvel indultunk neki az egyhetes 

„túramaratonnak”.  

 Rémisztő lehet egy vándortábor gondolata. Legalábbis számomra az volt, amikor először 

belegondoltam. Minden nap, az összes cuccommal, nagy túrazsákkal járni a hegyeket... De valami 

mégis azt súgta, ezt nem szabad kihagynunk. Erőt vettünk magunkon, és jelentkeztünk az akkori 

vándortáborba. A Szlovák Paradicsomba látogattunk el, ami a lehető legjobb első tábornak 

bizonyult. Ezért már ennek a tábornak a végén elhatároztuk, hogy a következő kihagyhatatlan.  

 Így örömmel jelentkeztünk a következőre a Vasvári Természetismereti Turisztikai Kulturális 

és Sportegyesület (VTTKSE) által a Mecsekbe szervezett vándortáborra. Tudtuk, hogy ebben az 

évben Magyarország lesz a soros, hiszen ez az egyik hagyománya a tábornak. Az egyik évet 

külföldön, a következőt pedig hazai terepen töltjük. Havonta befizettük a kisebb- nagyobb 

összegeket a tanév végéig. Majd eljött a tábor előtti hét. Ismét nagy pánikban hívogattuk egymást, 

hogy ki mit hozzon, hiszen tudtuk, hogy nagy hátizsákunkkal kell egyik szállásról a másikra 

gyalogolni. Nélkülözhetetlennek ítéltük a hajszárítót, az esőkabátot, a túrabakancsot, a váltócipőt, és 

még sorolhatnám. Így mire mindent belezsúfoltunk, a legjobb esetben is megtöltöttünk fejenként 

egy-egy 70 literes túrazsákot.  

 Az utazás vidáman telt, nyári beszámolókat 

és egyetemi sztorikat hallgattunk az "öreg" 

vasvárisoktól. Majd pár óra vonatozás után 

megérkeztünk a bükkösdi vasútállomásra. Innen 

gyalog elmentünk a diákszállásig. Nagy udvaros, 

több házas kis területet szálltunk meg. Rövid 

kipakolási idő után egyből nekivágtunk a túrázásnak. 

Fogtuk a kisebb hátizsákjainkat, és bejártuk a 

környéket.  

 Másnap nagy lelkesedéssel ébredtünk, mivel tudtuk, hogy a nagyhírű Ibafát fogjuk 

meglátogatni. Pár km-es túra után elérkeztünk az ibafai múzeumba, ahol betekintést kaphattunk a 

pipakészítés évszázados rejtelmeibe. Ezután még tettünk egy kis kitérőt, majd hazafelé vettük az 

irányt. Mire visszaértünk a szállásra, kb. 35 km volt a lábunkban. 
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 Következő nap, azaz csütörtökön, fogtuk magunkat, és besétáltunk Pécsre. Én személy 

szerint erre a túrára emlékszem úgy, hogy a legfárasztóbb volt, mivel sokat betonon gyalogoltunk, 

és mire beértünk Pécsre, "élőhalott"-nak éreztem magam. Valószínűleg nem csak én voltam így 

vele, mivel visszafele vonatoztunk, hogy kíméljük magunkat.  

 Pénteken volt az első átköltözés napja. Féltünk, sőt igazság szerint rettegtünk, hogy majd 

gyalog kell megtennünk a két falu közötti utat, de szerencsénkre végül vonattal települtünk át 

Sikondára. Mire odaértünk már csak annyira volt időnk, hogy elfoglaljuk a szobákat, majd 

elindultunk vacsorázni. A vacsorahely 4 km-re volt, szóval meg kellett dolgoznunk a meleg ételért 

:D Evés után jókedvűen indultunk vissza a szállásunkra.  Aztán körülbelül 5 perce sétáltunk, amikor 

elkezdett szakadni az eső. Eleinte még azt is élveztük, integettünk a szembe jövő kocsiknak, 

énekelgettünk, futkároztunk, de mire visszaértünk a táborhelyre, nem túlzás, hogy a bőrünkig 

eláztunk. Vicces volt látni, ahogy mindenki gyorsan leveszi a vizes ruháit, és kiáll az ajtóba 

csavargatni a csupa víz nadrágját, pulcsiját, majd ahogy versengenek a zuhanyzókért.  

 Másnap már senki nem felejtette el betenni a hátizsákjába az esőkabátját, szerencsére, mert 

hamarosan „leszakadt az ég”. Minden nagyon sáros lett, így esésekkel és sikolyokkal tarkított 

túrában volt részünk. A kellemetlen időjárás miatt erre a napra csak egy rövid túra jutott. 

 Vasárnap elérkezett a második átköltözés napja, busszal utaztunk át Mecseknádasdra. Mire 

odaértünk, kisütött a nap, és remek idő lett. Így meg sem kellett volna lepődnünk, amikor a csak 

ekkor a táborba érkezők, minket, többieket slaggal fogadtak. Senki sem úszhatta meg a 

vándortáborban oly annyira kedvelt HIDROPARTY-t :D Így most nem az esőnek, hanem a 

társainknak köszönhetően szintén csuromvizesek lettünk.  

 A következő napot rettegve vártuk, ám reggel mégis bizakodva vágtunk neki, hogy 

megmásszuk a Mecsek legmagasabb pontját, a Zengőt. Csupán az utolsó km-ek során ütköztünk 

akadályokba, azaz egy hatalmas emelkedőbe, de ezt is sikeresen legyőztük. Amikor felértünk, 

nagyon büszkék voltunk magunkra, hogy fel tudtunk menni egy ilyen emelkedőn megállás nélkül. 

Számomra ez nagy kihívás volt, és örülök, hogy sikerült teljesítenem :D  

 Kedden átsétáltunk Óbányára, majd szerdán a 9 km-es nagy hátizsákos túra után felszálltunk 

a hazafelé induló vonatra.  

 Összesen körülbelül 150 km-et tettünk meg gyalog. Egy ilyen táborozáskor mindig 

átértékelődik a távolság és az idő fogalma. Hiszen ha a vándortáborban megkérdezzük, hogy 

mennyire van még a végcélunk, és azt halljuk, hogy félórányira, örömtáncban törünk ki, míg ha ezt 

itthon mondja valaki, a legtöbben azt mondják, hogy akkor inkább én itthon maradok. 

 A táborzárón megbeszéltük, hogy jövő nyáron a Magas-Tátrában (szlovák és lengyel 

oldalról is) fogunk túrázni. Jelentkezzetek, mert olyan élményekben lehet részetek, amelyek csak 

egy vasváris vándortáborban adatik meg a résztvevőknek.    Nagy Dóra 12.A 
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Vasvári liga 

 

versenykiírás 

 

Szeretnénk feltámasztani a régebben jól működő és közkedvelt Vasvári Ligát, ezért az ősz folyamán 

újra elindítjuk az iskolai házibajnokságot.  

 

Bajnokság: - a bajnokságban minden csapat minden csapattal kétszer játszik; 

- a lebonyolítás őszi-tavaszi rendszerben történik; 

- ha egy csapat egy mérkőzésre nem tud kiállni, úgy a győzelemért járó 3 pontot  

   3 - 0-ás gólkülönbséggel az ellenfél kapja; 

- ha egy csapat 3 mérkőzésre nem áll ki, akkor kizárjuk a bajnokságból és 

  eredményeit töröljük, ám ha a 3. ki nem állása a tavaszi idényben történik, akkor az 

  őszi eredményeit a többi csapatnál beszámítjuk. 

 

Csapatok: - a Vasvári Ligában csak vasvárisok vehetnek részt; 

- a bajnokság előtt egy csapatnak min. 6 főt kell neveznie  

              (a nevezési lapon minden tag névvel és osztállyal szerepel); 

- a bajnokság során minden játékos egyszer átigazolhat egy másik csapatba; 

- egy csapat a bajnokság közben le- vagy átigazolhat játékost, ha ezt írásban 

  bejelenti. 

 

Mérkőzés: - a mérkőzések kedden és pénteken lesznek, ezért kérem a csapatokat 

    a nevezési lapon ezekre a napokra vonatkozóan adják meg, hogy a tanítás 

                          után hány órától tudnának játszani; 

- a mérkőzésen a csapatok 1 kapussal és 4 mezőnyjátékossal játszhatnak, 

  cserélni folyamatosan lehet; 

- a mérkőzés megkezdéséhez csapatonként min. 4 fő (3+1) szükséges, 

  kisebb létszám esetén ki nem állásnak tekintjük; 

- a játékidő 2x12 perc, 2 perces szünettel; 

- ha egy csapat nem jelenik meg a kiírt kezdési időpontra, akkor max. 10 percet 

  várunk a kezdéssel, csak ezután tekintjük ki nem állásnak. 

 

Nevezés: kitöltött nevezési lappal okt. 12-én kedden 14:30-ig Kiffer Zoltán tanár úrnál. 

 

Egyéb: a bajnokság menetrendjéről, állásáról, egyebekről a sportfaliújságról tájékozódhattok. 
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Az őszi idény utolsó mérkőzését, a Karintia – Sugárhajtású Vércsigák mérkőzést, 2010. december 

1-jén 14:15-kor kezdik a csapatok. Az alábbi táblázat a november 26-i állást tükrözi. 

 

A Vasvári Liga állása 

          
  G D V GK P Góllövőlista 

1. Kis Tesco 8 0 0 47 – 7 24 20 gól: Májer D. 

2. 10.D 7 0 1 32 – 13 21 16 gól: Rózsa D. 

3. Karintia 5 0 2 38 – 11 15  Samu K. 

4. Sugárhajtású Vércsigák 4 1 2 24 – 9 13 11 gól: Szarka M.  

5. CéVéesDé 3 2 3 24 – 26 11 10 gól: Krausz P. 

6. Gizdák  2 1 5 15 – 47 7  Szarka D. 

7. dEMO 2 0 6 16 – 16 6 8 gól: Bicskei L. 

8. B-Terv 1 1 6 13 – 30 4  Skázel Á. 

9. Jetik 0 1 7 8 – 58 1 7 gól: Skázel N. 

       6 gól: Herczig Á 

        Horváth M. 

        Hufnágel Á. 
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DIÁKÜGYEK 

Azok a 9/B-sek… 

 

Sokféle szóval illették már a tavalyi tanévben kiemelkedő eredményeket felmutató 

kilencedik B osztályt. Olyan tanárok, akik csupán az elmúlt évben kezdték el tanítani őket, és 

persze olyanok is, akik idegeivel régóta játszanak a tanulók. Ezek a tanárok a 2009-10-es tanév 

nagy részében mondhattak olyanokat, mint: „Az a hihetetlen 9/B!”, vagy „Az a neveletlen 9/B!”, 

de az év végére megváltoztak a mondatok: „Hihetetlen az a 9/B!”;„Az a neveletlen 9/B?”. 

Ugyanis a tanár urak és tanárnők jól mondják, ez az osztály egy közösség, együtt kell dicsérni és 

rendre utasítani őket.(Utóbbi persze nem biztos, hogy hoz eredményt, de próbálkozni lehet.) 

A decemberi hónap rohanásában ez az osztály nemcsak vállvetve küzdött a jó jegyekért, 

de Mikulás idején még bábozó osztagot is küldött egy másik osztállyal együtt az Arany János 

iskolába, ahol nagyon jól szerepeltek. Csodás műsort adtak elő és mosolyt csaltak a kicsik arcára, 

miközben ők is nagyon jól érezték magukat. Mindezek után még arra is szakítottak időt, hogy jól 

kirúgjanak a hámból. Szerveztek egy igazán bensőséges karácsonyi osztálybulit, ahol 

ajándékoztak, majd búcsút mondtak egymásnak s az évtizednek. 

De a kilencedik B a következő évben sem volt rest, amint kipihenték az előző év 

fáradalmait és visszatértek hűn szeretett iskolájukba, megbeszélték, hogy mik a teendőik, s mit 

tehetnének az iskoláért. Végül azt tűzték ki célul, hogy meghódítják a Vasváris Hetet. Az E/5-ös 

tanteremben meg is alkották a Teaházat. Házi süteményeket és ínycsiklandó teákat árultak, 

mindehhez hangulatos zenei aláfestést adott egy nagyon tehetséges zenekar, amely az iskola 

nagyon tehetséges diákjaiból tevődött össze. Ez osztatlan sikert aratott, s ezen felbuzdulva 

másnap is megismételték egy teremmel arrébb. A sütemények, a tea, a zene és a hangulat is 

ugyanaz volt, de kevésbé volt zsúfolt a terem. Az itt megkeresett pénzt a nagylelkű osztály egy 

Szabó Fédra nevű lánynak adta, hogy segítsen neki kikerülni a kerekesszékből. 

A következő hadjárata a fordított nap ostroma volt. Szorgosan főzött, okoskodott, táncolt 

és szórakozott az osztály. A fordított napon, amikor az iskola egy kicsit megőrül, s 

hcx57njmindenhol zűrzavar kerekedik, a kilencedik B erősen tartotta magát feladataihoz. Már 

akik. A többiek csupán csodálkoztak a csoportok csuporjain, amik körül csordák csacsacsáztak 

csurig csoportosulva, hogy csórjanak egy cseppnyi csokit. Ugyanis mindenki mindenhova 

odatolakodott, hogy egyen mindenki főztjéből, és elbeszélgessenek az életről, az iskoláról, 

esetleg a kilencedik B-ről, akik végül elnyerték a fődíjat.  Jött, táncolt, győzött!   

Nemcsak vetélkedésben és főzésben remekeltek, de a táncuk olyan részegítő volt, hogy 

kaptak még egy küldetést. A feladatuk az volt, hogy részt vegyenek az akkor először debütáló 

versenyen, a Diákpárbajon. Iskolánk az első két fordulót megnyerte, s a kilencedik B osztály az 
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utolsóban kapott szerepet. A feladatuk egyszerű volt: táncot alkotni a 90-es évek slágereit 

felhasználva. Fegyverüknek szalmaszoknyákat, ütős koreográfiát és egy zsigert szaggató zene-

összeállítást választottak, s mindehhez poéngránátokat vetettek be. Bár tudományosan nem 

bizonyított, mégis azt beszélik, hogy a táncos hadosztály nagyban elősegítette a Vasvári Pál 

Gimnázium első helyezését. (Na meg persze az se volt hátrány, hogy a közönség nagy része 

vasváris volt.) 

Végül, a tanév megkoronázásaképp, kitalálta az akkori kilencedik B osztály, hogy egy 

korántsem lusta diákkal megírassa dicső tetteik történetét, s hogy kiemeljenek maguk közül két 

igen szerencsés tanulót, hogy példát statuáljanak. Mivel a cikkbe jutás kritériuma az volt, hogy a 

féléves bizonyítványhoz képest javítsanak minimum egy készség és két normál tantárgyból. E 

két szerencsés tanuló neve pedig: Bőhm Gergő; Filotás Barbara 

 

Lázár Viktor 10.B 
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Egy tábor – ami értünk van, rólunk szól 

 

  Július 7-én kíváncsian érkeztünk meg a Fiatalok Fehérvárért elnevezésű táborba, aminek 

helyszíne Siófokon az Édenkert Panzióban volt. Jelentkezés után elfoglalhattuk a szobánkat, amiről 

csak később derült ki, hogy ez a tábor központi helyisége. Így aztán minden egyes táborlakót 

megismerhettünk, hiszen egyszer biztosan mindenki megfordult a négy nap alatt a szobánkban.  

  A reggeleket „aktivizálással” indítottuk: egymást masszíroztuk, versenyeztünk, vagy éppen 

fejtörős játékokat játszottunk azért, hogy energiát nyerjünk a nap hátralevő részére.  A reggeli után 

megkezdődött a kemény munka, hiszen a tábor célja az volt, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának meglévő ifjúsági koncepcióját - a célcsoport (azaz a 14-29 éves fiatalok) 

bevonásával, igényeinek és észrevételeinek figyelembe vételével – felülvizsgáljuk. Ezen kívül azért 

küzdöttünk, hogy ebben a tervben megjelenjenek az érintettek aktuális igényei is. A sok ötletelés, 

vita és eszmecsere meghozta a gyümölcsét.  

  A tábor eredményeként létrejövő komplex terv ténylegesen az ifjúságot érintő problémák és 

az őket érdeklő témák mentén épül fel. Olyan dolgokra kerestük a választ, mint az esti 

szórakozóhelyek biztonsága, klubhelyiségek kialakítása, az ifjúság érdeklődési körét megcélzó 

kiállítások megrendezése, csak hogy néhányat említsünk közülük. Tehát megoldásokat kerestünk 

arra, hogy milyen közösségi formákban tölthetnénk el a szabadidőnket. 

 

  Persze a kemény munka mellett 

a táborvezetők gondoskodtak a 

szórakoztatásunkról is, hiszen a 

délutáni strandolástól az esti 

szórakozásig minden szerepelt a 

palettán. Búcsúzóul pedig szerveztek 

nekünk egy salsa-karaokee-koktél 

partit, aminek a végén felengedtünk 

egy kívánság ballont, és énekelve 

búcsúztattuk ezt a néhány napot.  

 

Kádár Réka és Jánosi Fiorella12.A 
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A VASVÁRIS segítség krónikája 

 

2010. október 11. hétfő: Tudtuk, hogy segítenünk kell, de mivel, hogyan? 

A Devecserről kapott e-mail szerint pénzre és játékra van szükség. Kikerült a portához a pénzgyűjtő 

urna és dobozok játékoknak, könyveknek. 

2010.október 12. kedd: Két diák (Szalai Ádám, Szántó Marcell) személyes tapasztalatairól 

beszámolva (ők hétvégén már jártak a helyszínen) felveti, hogy szerveznének egy 11-12-es 

diákokból álló csapatot szombatra, helyszíni segítségnyújtásra. Felhívjuk a devecseri plébániát, 

szükség van-e a diákok segítségére. Igen, várják őket felnőtt kísérővel, de inkább pénteken, mert 

munkanap lévén, kevesebb a segítő. Lapátot, gumicsizmát, gumikesztyűt hozzanak, mert ebből 

kevés van. A 18 év alattiaktól szülői hozzájáruló nyilatkozatot kérnek.  

2010. október 13. szerda: A dobozokat gyakran kell üríteni, mert egyre több a játék, a könyv. A 

pénz is szépen gyarapodik. Kiosztjuk a szülői nyilatkozatokat, csak az mehet, akit a szülők is 

elengednek. Sikerül ingyen buszt szerezni, a Viszló Trans első szóra segít. 

2010.október 14. csütörtök: Összegyűlt egy busznyi gyerek, megkezdtük az adományok 

szortírozását, hogy magukkal tudják majd vinni. 

2010. október 15. péntek: 7 órától folytatódik a csomagolás, hogy az utolsó adományok is 

eljuthassanak Devecserbe. Felcímkézzük a dobozokat: játékok lányoknak, fiúknak, társasjátékok, 

sporteszközök, mesekönyvek, bébijátékok, motorok, biciklik, tartós élelmiszer, kávéfőzők… 

8:30-kor elindul a 27 gyerek a Viszló Trans buszával. (Helyszíni beszámoló a következő oldalon 

olvasható.) 50000Ft-ot feladtunk a Nemzető Kármentő Alap számlájára. 
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Megmozdult az iskola 

 

 2010. október 15-én segíteni indultunk a vörösiszap-katasztrófa sújtotta faluba, Devecserbe. 

Az iskola diákjai egy emberként megmozdulva sok könyvet, társasjátékok, kártyát, lányoknak 

babákat, a fiúknak kisautókat gyűjtöttek össze. Reggel fél 9-kor bepakoltunk a Viszló Trans 

buszába, és elindultunk. Egy óra múlva mindannyian tudtuk, hogy közel a cél, mert az utat rendőrök 

és katasztrófavédelmisek állták el, a közúti táblákon vastag piros csíkkal húzták át a falvak nevét. 

Az utakat folyamatosan locsolták, de mégis minden vörös volt.  

  

 

 A bevezető utat átszelő patak a 

katasztrófa után két héttel még mindig 

vörös volt… Vajon még meddig lesz az? 

Amikor beérkeztünk a faluba, hirtelen 

csend lett a buszban. Mindenki csak 

bámult kifelé az ablakon, a látvány 

iszonyú volt. Döbbenten néztünk, hiszen 

a tv nem tudta visszaadni ezt a képet: 

minden ház 1,5-2m magasan vörösre volt 

„festve”!  

 

 

 Az autóbusz-pályaudvarról a 

Plébániára kísértek minket, ahol nagy 

nyüzsgés fogadott: mindent ellenőriztek, 

az udvar tele volt adományokkal. A 

Caritas emberei kiosztották a feladatokat: 

a fiúk vegyi ruhát, szemüveget, maszkot 

kaptak, és lapátolni indultak.  

A lányokat a raktárba küldték, ahol 

„nagycsaládos csomagokat” kellett 

összerakniuk.  

Itt ismerkedtünk meg Tamással, egy székesfehérvári férfival, aki az első pillanattól kezdve 

itt van. Őt kértük meg, hogy kísérjen el minket a faluba. Ahogy kiléptünk a Plébánia kapuján, a 

velünk szembeni épületben a Máltai Szeretetszolgálat emberi voltak. Tőlünk balra a katonaság 

szálláshelye volt. Minden utcasarkon rendőrök álltak védőmaszkban, fegyverekkel. 
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A katonák vegyvédelmi ruhában a falun áthaladó autókat, kamionokat mosták. Ahogy 

elsétáltunk a házak mellett, a legtöbb helyen a fejünk felett látszott a vörösiszap-csík nyoma. 

Amikor visszaérkeztünk a „munkahelyünkre”, Tomi mindhármónk gumicsizmáját alaposan 

lemosta, mert a Plébánián ügyelni kellett a tisztaságra, a rendre.  

 Délután a kolontári lakosoknak készítettünk segélycsomagokat: minden caritasos táskába 

került egy csomag tészta vagy rizs, konzervek, tea, zacskós levesek, mártások, liszt, illetve cukor, 

kenyér, édesség, tisztítószer. 

 Fél 5-kor indultunk vissza Székesfehérvárra. Azt hiszem, ezt az októberi napot soha nem 

fogjuk elfelejteni. Azt az egyet sajnálom, hogy nem láthattam a gyerekek arcát, amikor megkapták a 

mi iskolánk ajándékait. Többször is találkoztunk azzal a kérdéssel, hogy honnan jöttünk, és a 

válaszunkra csak sokaknak ez volt a reakciója: „Jaj, persze! Ti hoztátok azt a sok ajándékot, 

ugye…?” 

 

 

Jankovics Roxána és Rézmann Dorina 11.B 

 

 

 

 

 

 



33 

Diákpárbaj 

 

Miután tavaly iskolánk megnyerte az akkor először megrendezett Diákpárbajt, idén az első 

fordulóban ismét mi kaptuk a legtöbb pontot. Bár - mint mindig -, most is szoros volt a verseny, és 

csak néhány ponttal vezetünk: tehát még nem dőlt el semmi! 

A feladatok hasonlóak, mint tavaly, a helyszín is azonos, és ami a legfontosabb, a vasvárisok 

lelkesedése is töretlen. Most is mi, vasvárisok voltunk legtöbben, és mi biztattuk leghangosabban a 

csapatunkat. A hangulat, a csapatszellem és a hangerő nem változott tavaly óta, de a csapatunk igen. 

Az idei első megmérettetésen Megyeri 

Dóra, Szántó Marcell, Slett Gergő és 

Tóth Erik képviselte iskolánkat. Nehéz 

dolguk volt, tudom, mekkora nyomás 

nehezedett rájuk, mert tavaly én is ott 

ültem abban a színpadi iskolapadban. 

Tényleg nem egyszerű több száz 

iskolatárs és konkurens középiskolás 

előtt bizonyítani úgy, hogy ott ülnek 

barátaink és tanáraink is. A kérdések 

nehezek, az idő rövid, közben figyelni 

kell a szurkolókra, hátha jól súgnak, ezt 

persze a többi iskola hangos 

bekiabálásokkal próbálja zavarni, 

közben ketyeg az óra, növelve a feszültséget, és máris ott van előttünk a mikrofon!!! Szerintem a 

több órán át tartó izgalomtól és feszültségtől tudjuk olyan önfeledten ünnepelni győzelmünket, 

ahogyan utoljára tettük, mikor is negyedszerre harsogott a Bahnhof a vasváris indulótól. 

Vajon hogy sikerült egymás után negyedszerre is nyernünk? Nem hinném, hogy ilyen 

hatalmas különbség lenne tudásunkban, de nem is ez a döntő szempont. Az első helyezésért nem 

„az év 5 legokosabb diákjainak iskolája” címet nyertük el tavaly sem, hanem „Az év iskolai 

közössége” címet! A Vasvári azért legyőzhetetlen, mert szorgalmasan készíti el „házi feladatait”, a 

legnagyobb szurkolóközönséget hozza el minden alkalommal, és főképp azért, mert ez a közönség a 

leglelkesebb. 

Azért ne bízzuk el magunkat, csak pár ponttal vezetünk a Kodolányi előtt. Gyertek el a 

következő párbajra is, hadd zúgjon a vasváris induló és a HAJRÁ, VASVÁRI!!! 

Dóra Márton 12.D 



34 

KRÓNIKA – események röviden augusztustól lapzártáig 

 

Augusztus 

 Vándortábor: 38 fővel a Mecsekben túrázott Horváth József igazgató és Majorné Szloboda 

 Mária tanárnő. 

 170-en vettek részt a 2*2 napos gólyatáborban Agárdon. 

 Megszépült a titkárság, a fénymásoló, az egyik igh. iroda és az F3-as terem.  

 Felújították a bejárati lépcsőt, alatta PC-sarkot alakítottunk ki. Az udvarban kijavították a 

 hibás fűtésvezetéket. 

 Öten nyugdíjba vonultak: Fábián Tiborné, Gődény Istvánné, Juhász Lászlóné, 

       Dr. Lovas Zoltán és Schermann László.  

 Új kollégák érkeztek: Gugolya László, Gáti Zsuzsanna, Kerpelné Holdvilág Mónika, Lovász 

 Péter, Müller Csaba, Temesvári Edit, Mary Latardy (vendégtanár Alabamából) Emiliano 

 Manzato (gyakornok Olaszországból). Tarné Szabó Magdolna tanárnő gyes után visszatért 

 tanítani. 

 

Szeptember 

 Megemlékezés a Varkocs szobornál. 

 A Virág-Csend-Élet kiállítást 9 osztály tekintette meg a Deák Képtárban. 

 Ifj. Ocskay Gábor emlékére tablót avattunk. 

 Felújítottuk a stúdiót. 

 Egy napot az iskoláért dolgozott a 10.B. 

 

Október 

 Helyőrségtörténeti emlékkiállítás és megemlékezés október 5-én a honvédségi 

 fúvószenekar közreműködésével. 

 Elindult a színjátszó szakkör. 

 Iskolai diákvezetők képzése a Művészetek Házában. 

 A Vígszínház első bérletes előadásán 50-en vettek részt. (Csehov: Ványa bácsi) 

 A freyungi testvériskola diákjai egy hetet vendégeskedtek a vasváris cserepartnereiknél.  

 Elsősök bemutatkozó műsora és szivaravató a tornateremben. 

 1956. október 23-ra emlékeztünk A nap utcai fiúk c. film megtekintésével. 

 Diákközgyűlés 

 Új szerkesztőséggel kezdte meg  adásait az iskolarádió. 
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 A Ramszesz az ásatás kiállítást 48-an nézték meg Budapesten. 

 Az Alcoa dolgozói ajtókat mázoltak az iskolában. 

 Gyűjtöttünk a vörösiszap-katasztrófa áldozatainak, és Devecserben segítettek a diákok.  

 A Cartográfia térképbemutatóját tekinthették meg a város tanárai iskolánkban. 

 Angol nyelvi bemutató órát tartott Jilly Viktor (Fazekas Gimnázium) a 8.A-ban. 

 

November 

 A freyungi gimnázium tanárait három napig vendégül látták a vasváris kollégák. 

 Elkészült az iskola új honlapja. 

 Az őszi szünetben a 9.A felújította tantermét. 

 Bővítettük a könyvtárt.  

 Értekezet a szülői választmány, fogadó órát és szülői értekezletet tartottunk. 

 A diákpárbaj első fordulóját megnyertük. 

 A Maxim kiadó könyvbemutatóján vehettek részt a város tanárai iskolánkban. 

 Megkezdődtek a szalagavatók: 12.C, 12.A, 12.B. 

 Felvételi tájékoztatót tartottunk a tornateremben a hozzánk jelentkezőknek. 

 A Vörösmarty Színház első bérletes előadása a Kaviár és lencse volt. 

 Meggyújtottuk az adventi koszorún az első gyertyát.  

 

December 

 Adventi kirándulás Bécsbe. 

 Mikulás műsort ad a 9.A és 9.B a vasváris dolgozók gyermekeinek és az Arany János iskola 

 tanulóinak. 

 A 12.D osztály szalagavatója. 

 Luca napi köszöntőt tart a 12.B. 

 Az adventi koszorú gyertyáinak meggyújtása. 

 Karácsonyi műsor a tornateremben. 

 Megjelenik az Irka 2010/2011-es tanév első száma. 

 

A tanulmányi, kulturális és sportversenyek eredményei az Adatolóban találhatóak. 
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ADATOLÓ 

 

Eredmények a tanulmányi élet, a kultúra és a sport területéről 
 

 

Fejér Megyei Matematika Verseny 

 

  II. helyezés 

 Varga Andrea 12.B 

       felkészítő tanár: Kovácsné Csornai Márta 

 

Kossuth Vándorkupáért Matematikaverseny 

     

Csapatverseny       

 IV. helyezés     

 csapattagok    

  Ertl András 8.A   

  Balogh Ákos 8.B   

  Molnár Máté 8.B   

 

Egyéni verseny     

 I. helyezés Ertl András 8.A     

       felkészítő tanárok:  Kovácsné Csornai Márta 

          Horváthné Bohner Teréz 

          Gugolya László 

 

Országos Bolyai Matematika Csapatverseny 

 

 VI. helyezett    

  Ertl András 8.A   

  Balaton Kristóf 8.A   

  Torma Szabolcs 8.A   

  Vass Ádám 8.A   

   felkészítő tanár:  Kovácsné Csornai Márta 

 

Magyar Kémikusok Egyesülete: "Kémia idegen nyelven" országos verseny 

 

   I. helyezés      

 Szűcs András 12.B   

    II. helyezés    

 Csontos Krisztina 11.B   

       felkészítő tanárok: Saláta Józsefné 

          Szabó Endre 
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Visteon Környezetvédelmi Vetélkedő megyei döntő    

 III. helyezés     

 csapattagok    

  Gelencsér Zsófia 8.A   

  Lancz Esztella 8.A   

  Varga Gréta  8.A   

 

       felkészítő tanár: Szabó Endre 

 
 

"Szabadság, szerelem" Versmondó Verseny: 

   II. helyezés  

 Sallay Kira  7.B 

       felkészítő tanár: Juhász Lívia 
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Sport 

Atlétika     

Városi Alapfokú Atlétikai Bajnokság    

 I. helyezés    

  Balsay Anna 10.D távolugrás 

  Békési Fruzsina 12.A távolugrás 

  Gál János 11.D 400 m síkfutás 

  Horváth Máté 11.A távolugrás 

  Rácz Dávid 10.D magasugrás 

  Sáfián Viktória 12.D 100 m síkfutás 

     

 II. helyezés   

  Békési Fruzsina 12.A magasugrás 

  Füreder Zoltán 9.A távolugrás 

  Körmendi Nóra 10.A súlylökés  

  Rácz Tamás 10.D magasugrás  

  Sáfián Viktória 12.D távolugrás  

      

 III. helyezés    

  Antal Bettina 10.D 400 m síkfutás  

  Bodor Péter 12.D 100 m síkfutás  

  Békési Fruzsina 12.A 100 m síkfutás  

  Bakos Aletta 10.D távolugrás  

  Balsay Anna 10.D súlylökés  

  Bodor Péter 12.D távolugrás  

  Eisam Eldeen Semira 9.A 1500 m síkfutás 

  Felhoffer Kitti 11.B magasugrás  

  Horváth Zsombor 9.D magasugrás  

  Sándorfi Réka 12.B súlylökés  

      

Városi Váltófutó Bajnokság (100x200m 

 II. helyezés    

 7. osztály csapata    

 7.A-ból Hites Benjamin; Kovács Marcell; Deczky Dániel  

 7.B-ből Baranyai Judit; Hencz Anna; Mohos Dóra; Nagy Eszter;  

  Sveininger Enikő; Hites Benjamin   

 

 

 II. helyezés    
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III. helyezés 

 8. osztály csapata     

 8.A-ból Berecz Csilla; Matolcsi Anna; Tenyér Sára;  

  Balaton Kristóf; Szabó István   

 8.B-ből Károlyi Csilla; Szarvas Renáta; Balogh Ákos   

 9.A-ból Szabó Bence     

 9.C-ből Tímár Dávid     

       

 

 
 

 

 

Röplabda  
 

Városi Alapfokú Bajnokság     

I. helyezés      

csapattagok     

10.A-ból Körmendi Nóra; Viniczai Dóra; Takács Rebeka; Molnár Nikolett 

9.B-ből Németh Anett; Kovács Nóra; Tömösy Dorina   

12.C-ből Kóger Dóra     

  

Futball 
 

Városi FUTSAL /teremfoci/ döntő 

IV. k.csop.  

 II. helyezés 

 csapattagok 

 7.A-ból Csrepka Márton; Deczky Dániel 

 8.B-ből D'Urso Marvin 

 9.A-ból Brettschneider Márk; Szabó Bence; Szepsy Müller Dániel (gólkirály) 
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Atlétika  
 

Megyei Atlétikai Diákolimpia Ügyességi Csapatbajnokság    

 I. helyezés      

Magasugrás      

  Békési Fruzsina 12.A 

átlag: 132,5 cm 

  

  Czúcz Gréta 11.D   

  Felhoffer Kitti 11.B   

  Orbán Anett 12.B   

  Sándorfi Réka 12.B   
 

Távolugrás      

  Kádár Zoltán 11.D 

átlag: 5,58 m 

  

  Kozics Patrik 10.A   

  Pintér Mátyás 10.A   

  Szabó Bence 9.A 

 II. helyezés   

Távolugrás    

  Balsay Anna 10.D 

átlag: 4,29 m 

  

  Békési Fruzsina 12.A   

  Czúcz Gréta 11.D   

  Orbán Anett 12.B   
 

Svédváltó      

  Balsay Anna 10.D    

  Békési Fruzsina 12.A    

  Czúcz Gréta 11.D    

  Sáfián Viktória 12.D    

4x1500m váltó      

  Cseh András 11.A    

  Juhász Balázs 11.A    

  Kozics Patrik 10.A    

  Stróbl Krisztián 9.C    

Súlylökés      

  Balsay Anna 10.D 

átlag: 7,48 m 

  

  Gelencsér Zsófia 9.A   

  Körmendi Nóra 10.A   

  Sáfián Viktória 12.D   

  Sándorfi Réka 12.B   
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 III. helyezés     

Súlylökés      

  Arany Máté 11.C 

átlag: 9,83 m 

  

  Fehér Ádám 11.D   

  Horváth Márton 11.A   

  Pintér Mátyás 10.B   

  Somogyfoki Szabolcs 12.A   

 
 

 

 IV. helyezés     

10x200m váltófutás     

  Berecz Csilla 8.A    

  Tenyér Sára 8.A    

  Hencz Anna 7.B    

  Szarvas Renáta 8.B    

  Méhes Hajna 8.A    

  Lipp Csaba Bence 7.B    

  Deczky Dániel 7.A    

  Szabó Bence 9.A    

  D'Urso Marvin 8.B    

  Timár Dávid 9.C    

     

  

Kyokushin Karate Diákolimpia Országos Döntő 

(Szeghalom 2010. április) 

  

 I. helyezés      

  Kohut Attila 11.A (akkor még 10.A)  

 

II. Kamikaze - BECSA Kupa Ifjúsági és Junior Kyokushin Karate Versen 

 

 I. helyezés    
 

 

  Kohut Attila 11.A    

       

„X. Nagykun Kupa” Országos Kyokushin Karate Bajnokság  

(Karcag 2010. október 30.) 

 II. helyezés     

  Kohut Attila 11.A    
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 A 2010/2011. tanévre felvett diákok névsora 
 

Négy évfolyamos 

 

9.C 
természettudományos tantárgyakból ill. 

matematikából emelt szintű 

osztályfőnök: Rideg Imre 

9.D 
angol nyelvből emelt szintű 

osztályfőnök: Kovácsné Csornai Márta 

 

 Balog Roland  Altmár Borka 

 Bellone Perla Chiara  Bálint Benedek 

 Boda Bernadett  Bauer Éva Roxána 

 Borsos Miklós  Braun Viktor 

 Czigány Péter  Burján Krisztián Erik 

 Cserta Róbert  Buti Bence 

 Csizmadia Ádám Zsolt  Csizmadia Bence 

 Dancsó Virág  Dobos Bence Arnold 

 Elek Richárd Mihály  Domak Edit 

 Farkas Viola  Dornyi Annamária 

 Fekets Dániel Csaba  Fülöp Mercédesz Kinga 

 Gábris Katinka  Gelencsér Ádám 

 Garda Jennifer Luca  Hakstock Dóra 

 Hettinger Vivien Adrienn  Halmos Dániel Gyula 

 Hites Dániel  Horváth Zsombor 

 Horváth Réka  Huli Ildikó 

 Horváth Zoltán  Karácsony Janka 

 Ihász Bálint  Kovács Anita 

 Kálmándy Áron Levente  Kurucz Anita 

 Kiss Eszter  Lakatos Zoltán 

 Magyar Lilla  Mészely Anikó 

 Mátó Dávid  Mocsári Edina 

 Mekota Márton  Molnár Júlia 

 Mesterházi Henriett  Mudris Renáta 

 Sebestyén Márton Előd  Polyánki Dóra 

 Strobl Krisztián  Pucsek Dávid 

 Svajda Laura  Ruff Edina 

 Szakálos Edina Sarolta  Schindler Eszter 

 Szalai András Ádám  Solymosi Barbara 

 Timár Dávid  Szántó Zsófia 

 Tomsics Dorina Katalin  Sziklai Dominik 

 Tóth Anett Enikő  Sztankievics Vivien 

 Wéninger Bianka  Vay Ádám 

 Zolnai Ferenc  Veigler Bettina 
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A 2010/2011. tanévre felvett diákok névsora 
 

Hat évfolyamos 

 

7.A 
angol nyelvből emelt szintű 

osztályfőnök: Nagyné Katona Mária 

7.B 
német nyelvből emelt szintű 

osztályfőnök: Juhász Lívia 
 

Balázsik Olívia  Baranyai Judit Bettina 

Berta Krisztina  Barbély Levente 

Csrepka Márton Bertalan  Cserna Kornél 

Darvas Barbara Jázmin  Csibrik Petra 

Deczky Dániel  Csorba Ágota 

Ferenczi Fanni  Demjén Csenge Virág 

Fodor Dávid  Dobrovoczki Dóra 

Fördős Noel Róbert  Hencz Anna 

Gáti Szabolcs  Horváth Réka 

Gadácsi János Győző  Jancsó Dávid Zsolt 

Gelencsér Ábel  Karácsony Tamás 

Gulyás Bence  Koller István 

Gulyás Zsófia  Kovács Kristóf 

Hagymási Anita  Krausz Gréta 

Hites Benjamin  Kürti Péter 

Juhász Kinga  Lipp Csaba Bence 

Kocsor Hanna  Mester Anita Mira 

Kovács Barnabás  Mohos Dóra Szabina 

Kovács Marcell  Nagy Eszter Zsuzsanna 

Kreitl Viktória  Őry Szilveszter 

Mach Lili  Palló Jennifer 

Mosberger Vivien  Rangel Rebeka 

Németh Patrícia  Rédli Márk 

Sajtos Dorka  Sallay Kíra 

Sashalmi Soma  Somogyfoki Péter Gábor 

Schnéberger Fanni  Steigervald Emma 

Schöffer Fruzsina Zsófia  Sveininger Enikő 

Szabó Balázs Máté  Szabó Írisz 

Szabó Evelin Mercédesz  Szita Donát 

Szalai Anna   Takács Bence Gáspár 

Tóth Nikolett  Tóth Alexandra 

Tóth Patrícia  Vadas Tamara Gabriella 

Vas Réka  Varga Ádám Marcell 

Végh Kata  Vass Dalma Klarissza 
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2009/2010 év végi statisztika 
                         

Osztály létszám kitűnő jeles jó közepes 
elég-              
séges 

bukott 
osztá-
lyozat-

lan 

tanul-
mányi 
átlag 

  
Tanulmányi 

rangsor 

  

Egy főre jutó 

  

Hiányzási rangsor 
hiányzás 

igazolt 
igazo-
latlan 

igazolt   igazolatlan 

                                      

7.A 32 ― 4 21 7 ― ― ― 4,11   1. 9.D 4,53 66,06 0,00 1. 8.B 1442   1. 7.A 0,0 

7.B 31 ― 4 18 9 ― ― ― 4,01   2. 8.A 4,35 73,48 0,00 2. 8.A 1581   2. 8.A 0,0 

8.A 33 1 4 26 2 ― ― ― 4,35   3. 12.A 4,32 48,00 0,00 3. 12.C 1809   3. 9.C 0,0 

8.B 24 ― 3 16 5 ― ― ― 4,08   4. 9.C 4,29 60,16 0,50 4. 11.B 1858   4. 7.B 0,0 

9.A 32 ― 6 20 4 ― 2 ― 4,07   5. 10.A 4,20 84,53 0,21 5. 9.D 2001   5. 9.D 0,0 

9.B 32 ― ― 20 11 ― 1 ― 3,84   6. 11.A 4,13 101,67 0,75 6. 12.B 2002   6. 12.C 0,0 

9.C 34 ― 7 22 5 ― ― ― 4,29   7. 12.B 4,13 60,79 0,00 7. 9.C 2067   7. 10.D 4,0 

9.D 33 2 8 23 ― ― ― ― 4,53   8. 7.A 4,11 60,64 0,00 8. 10.A 2098   8. 11.A 4,0 

10.A 33 2 8 15 7 ― ― ― 4,20   9. 8.B 4,08 63,57 0,36 9. 7.A 2114   9. 9.A 7,0 

10.B 29 ― ― 6 12 5 5 ― 2,93   10. 9.A 4,07 36,00 0,45 10. 10.D 2182   10. 10.C 8,0 

10.C 36 1 3 19 9 ― 4 ― 3,65   11. 7.B 4,01 72,63 0,22 11. 7.B 2278   11. 10.A 12,0 

10.D 34 ― 2 14 18 ― ― ― 3,84   12. 11.D 3,92 66,10 0,12 12. 10.B 2311   12. 8.B 12,0 

11.A 31 1 4 16 8 ― ― 2 4,13   13. 11.B 3,90 101,90 0,13 13. 12.A 2429   13. 10.B 13,0 

11.B 26 ― 4 11 11 ― ― ― 3,90   14. 12.D 3,88 71,50 1,03 14. 11.D 2525   14. 9.B 21,0 

11.C 30 ― ― 15 11 2 1 ― 3,68   15. 12.C 3,87 99,00 1,03 15. 12.D 2565   15. 11.D 22,0 

11.D 31 ― 1 19 10 1 ― ― 3,92   16. 10.D 3,84 81,45 0,70 16. 10.C 2615   16. 12.B 24,0 

12.A 33 1 7 20 5 ― ― ― 4,32   17. 9.B 3,84 73,60 1,00 17. 9.A 2705   17. 11.B 27,0 

12.B 27 1 2 18 5 ― ― 1 4,13   18. 11.C 3,68 76,62 0,92 18. 9.B 2847   18. 11.C 30,0 

12.C 31 ― ― 19 12 ― ― ― 3,87   19. 10.C 3,65 58,35 0,00 19. 11.C 2877   19. 12.A 33,0 

12.D 35 ― 1 20 12 ― ― ― 3,88   20. 10.B 2,93 77,70 1,33 20. 11.A 2957   20. 12.D 44,0 
                                            

össz 627 9 68 358 163 8 13 3 3,99  átlag: 3,99 71,69 0,44 átlag: 2263,15   átlag: 13,05 
                         

%  1,4% 10,8% 57,1% 26,0% 1,3% 2,1% 0,5%                 
                         

Fegyelmi 
büntetések: 

szaktanári figyelmeztetés:  103  Dicséretek:          

osztályfőnöki figyelmeztetés:  72  szaktanári: 97    
       

  osztályfőnöki intés:  32  osztályfőnöki: 60    

  osztályfőnöki rovó:  8  igazgatói: 31    
       

  igazgatói figyelmeztetés: 13         

  igazgatói intő:  7                 

  igazgatói rovó:  4                 
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A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa 

2010/2011. I. szám 

TARTALOM 

 

 Tanáraink, akik a szeptemberi becsengetéskor hiányoztak … 

 Jól kezdődött a tanév 

 Gólyatábor 

 Így látták a hetedik A-sok 

 Szivaravató 

 Világjáró diákjaink 

 AFS-es diákunk – Krisztian Luis Gutierrez  

 A magyar-német diákcsere jegyében … 

 Akik próbálgatják a nagybetűs ÉLETET! 

 Diákírók – diákköltők 

 „Csak a derű óráit számolom” – Stílusparódia 

 Sport 

 Túráztunk – vándortábor, ahogy mi láttuk 

 Vasvári Liga 

 Diákügyek 

 Azok a 9.B-sek…. 

 Egy tábor -  ami értünk van, rólunk szól 

 A VASVÁRIS segítség krónikája 

 Megmozdult az iskola 

 Diákpárbaj 

 Krónika – események röviden augusztustól lapzártáig 

 Adatoló – eredmények, statisztika a tanulmányi élet, a kultúra és a sport világából 

 A 2010/2011. tanévre felvett diákok névsora 

 

Technikai munkatársak: 

 

Bíróné Tóth Erika, Nagyné Katona Mária, Nemesné Pajor Andrea, Tormáné Bencze Ildikó 

 

Diákszerkesztő: Felelős kiadó: Tanárszerkesztő: 

Kádár Réka  Horváth József Kistelekiné Szenkovits Szilvia 

(12.A) igazgató igazgatóhelyettes 
 


