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INTERJÚ BUJPÁL PÉTER TANÁR ÚRRAL 

 

Mint tudjuk, a Tanár Úr nem Fehérváron töltötte 

diákéveit. Arra lennénk kíváncsiak, hogy milyen 

emlékeket őriz az iskoláiról? 

- Valóban, ózdi vagyok, Borsod megyei, és ott jártam 

általános és középiskolába. Mindkét intézménytől jó 

képzést kaptam, ami lehetővé tette, hogy Debrecenbe, 

akkori nevén a Kossuth Lajos Tudományegyetem 

biológia-kémia tanári szakra felvegyenek. Szeretettel 

emlékszem mindkét városomra, ahol hosszabb időt 

töltöttem; szülővárosomra, Ózdra, és Debrecenre is, 

mert az egyetemi évek erősen a szívemhez kötötték a 

várost, ahová ma is szívesen visszajárok, bár igen messze van! 

Kiváló tanuló volt a tanár úr diákévei alatt? 

- Kiváló soha nem voltam, inkább érdeklődő.  

Fel tudna idézni néhány egyetemi élményt? 

- Általában a gimnáziumhoz képest az egyetem mindig szabadabb, és erősen meghatározza a 

további sorsot, illetve pályát. A vidéki egyetemek és budapestiek is mind alapos képzést 

nyújtottak annak idején, talán még azt is mondhatom, hogy sokkal jobbat, mint napjainkban. 

Régebben egyetemre járni büszkeség volt, az egyetemet, főiskolát négy-öt év alatt végezte el 

az akkori fiatalság, szégyennek számított, ha ez tovább tartott. Debrecenben is igen jó 

hangulat volt. Talán a vidéki egyetemeknek a pestiekhez képest megvan az a feelingje, hogy 

családiasabbak, kisebbek. Annak idején a kollégisták különösen összetartottak. Kevesebbszer 

utazhattunk haza, következésképp, aki kollégista volt, az igen jól érezte magát a társai között, 

mi több, az albérletesek is bejártak a kollégiumba. Igen sok érdekes összejövetel volt: 

filmvetítések, a régi generációból a humoralista Sándor György, és más neves ember 

látogatott el az egyetemünkre. A biológia szakosoknak külön élménye az volt, hogy a képzési 

rendszerünkhöz hozzá tartoztak a tanulmányi kirándulások. Így aztán az ország különböző 

helyein – úgymint Síkfőkúton (Eger mellett), valamint az ország többi helyein is voltak 

terepgyakorlataink, sőt Jakucs Pál professzor úr is szervezett kirándulásokat a környező 

államokba. Voltunk Romániában, ahol mintegy két és félezer kilométeres körúton vettünk 
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részt, egészen a bolgár határig lementünk egy bérelt busszal. Egy másik kiránduláson pedig a 

volt Jugoszláviát jártuk be. Az is egy 2000 kilométeres út volt; a fővárostól az albán határig, 

és a tengerparton mintegy 500 kilométert északnak tartva megnéztük a mediterrán tájat. Ez 

annyira megtetszett, hogy azóta is, ha tehetem, nyáron a tengerpartra megyek, és feltett 

szándékom, hogy végigjárom ezt az utat. 

Hogyan került Debrecenből a Vasvári Pál Gimnáziumba? 

- Gyakorlatilag véletlenül. Annak idején sokkal kevesebb meghirdetett állás volt, mint 

ahányan az országban végeztünk. Ide adtam be a pályázatomat, és örömmel kaptam az 

értesítést, hogy felvettek. Akkor életemben másodszor voltam Fehérváron, megtetszett a 

város. Ez a város azóta igen sokat változott. Amikor az állásomat elfoglaltam augusztus 

közepén, egy álmos kis város fogadott: fiatalokat nem láttam, igen elcsodálkoztam rajta, hogy 

hova lettek? Később értettem meg, hogy a Balatonon, illetőleg a Velencei-tavon vannak. 

Azóta (36 év alatt) megszerettem ezt a várost, és fehérvárinak érzem magam. 

Melyek a még most is felidézhető, Vasvárihoz kötődő emlékei? 

- A régi, ma már csak tablóról ismert kiváló kollégáimmal együtt taníthattam: Mohácsi tanár 

úrral, Sobor tanár úrral, Román tanár úrral. Nem teljes a lista, sorolhatnám tovább. Nagy 

élmény volt velük együtt dolgozni, de talán még nagyobb az, hogy annak idején a tantestület 

sokkal összetartóbb volt; tanári klub működött, rendszeresen összejártunk, fehér asztal és a 

zöld (biliárd) asztal mellett jól megismertük egymást. 

Mások voltak a diákok is: kedvesebbek, jobban kötődtek az iskolához. Jellemző módon a 

szalagavatók az iskolában végződtek. Sok évvel ezelőtt nem is jutott eszébe egy 

diákcsoportnak sem, hogy az iskolán kívül jöjjön össze, avagy záróra előtti - hajnali 4 óra - 

előtt elhagyja az iskolát. 

Milyen érzés egykori diákjaival együtt dolgozni? 

- Az első találkozásnál kicsit furcsa volt, majd napok, hetek múlva igen kellemes érzés volt. 

Visszaemlékszem diákkori viselkedésükre, és örömmel látom azt, hogy a Vasvári 

hagyományait az oktató, nevelő munkájukban megőrzik és követik. Ez megnyugtat. 

Lehetett-e számítani ezen diákok esetében, hogy egyszer majd kollégaként jelennek meg újra? 

- Volt, aki bevallotta, volt, aki nem, de öröm volt találkozni velük, mint pedagógusokkal, akár 

ebben iskolában, akár máshol tanítanak. 

Az itt töltött évei alatt a tanár úr sokszor vezetett csoportokat, illetve osztályokat 

barlangtúrákra, vándortáborokba, Kisgyónba. Ezek az események milyen mértékben 

játszottak szerepet a tanár úr életében? 
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- Mint ahogy már mondtam, egyetemista korom legnagyobb élménye, hogy az országot járva 

megismertük annak természeti és épített értékeit, emlékeit, tájjellegű ételeit és italait. Ezt 

akartam folytatni tovább, s ez nagyon szépen beleillett a vasváris hagyományokba is. 

Örömmel fogadtam, hogy több kolléga is szívesen és részt vett ezekben a programokban, és 

úgy vettem észre, hogy a diákok is szívesen jöttek. Fontosnak tartom az iskolán kívüli 

programokat túl azon, hogy a résztvevők ismereteket szereznek az országról, világról, 

környező államokról, annak embereit, problémáit és örömeit is megismerjék. De legalább 

ennyire fontos, hogy egymás megismerésére is jó alkalom ez, barátságok alakulnak, és 

közösségek szerveződnek. 

A nyári táborozásokkor örömmel tapasztaltuk - nemcsak én, hanem valamennyi kollégám is -, 

hogy a korosztályok közti különbség is megszűnik, a „nagyok” szívesen pátyolgatják a 

„kicsiket”, tanácsokkal látják el őket, tehát valódi közösség kovácsolódik össze, még a rövid 

idő ellenére is. 

Vannak, illetve voltak kedvenc diákjai? Mi a jellemző ezekre a tanulókra? 

- Természetesen vannak, és mindig voltak is. Ők a kötelességtudók közül kerülnek ki, akik 

tudják, hogy mit akarnak, és azért hajlandók tenni is valamit. 

Tudjuk, hogy a tanár úr rendkívül sokoldalú, kérjük, meséljen a hobbijairól! 

- Már a lista is féloldalnyi lenne! A természet ismerete határozza meg a hobbijaim jelentős 

részét, tehát a túrázás, a városok, idegen tájak megismerése. De egyre nagyobb térigénye van 

a gyűjtési szenvedélyemnek: elsősorban a legrégebbi az ásványgyűjtés, - amit már gimnazista 

koromtól folytatok. Ehhez kötődött a geológiának, majd a barlangászatnak a megismerése, 

aztán a barlangi világítóeszközök, mikroszkópok és egyéb optikai eszközök gyűjtése. A 

legújabb hobbijaim közé tartozik a helytörténet, a fehérvári eredetű régi üvegek - feliratos 

üvegek, szódásüvegek gyűjtése -, valamint a letűnt századok eszközeinek és szerszámainak 

gyűjtése. Csak sajnos ezeknek az elhelyezése elég nagy feladat. 

Mit üzen a mai vasváris diákoknak? 

- Bonyolultabb… Mint ahogy mondtam, régebben az volt az általánosan elfogadott norma, 

hogy képességeinek megfelelően mindenki tanuljon. Kis szelektálás belefért; hogy valamit 

jobban szeretek, valamit nem, azonban amit nem annyira szeretek, de azt is legalább egy 

elfogadható szinten megtanuljam. Ehhez képest a társadalmi változások az iskolában is igen 

erős negatív lenyomatot produkáltak, mert egyre inkább azt tapasztalom, hogy a diákok 

jelentős része nagyobb energiát fordít a feladatok elkerülésére, a meg nem oldott feladatok 

megmagyarázására, a rajta kívüli felelősök felkutatására, mint a feladat megoldására. Vannak 

természetesen, akik határozott céllal rendelkeznek és a választott szakirányukban 
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szorgalmasak. Azt szeretném, hogy ők lennének a példák és nem azok, akik a kibúvók 

keresésében élen járnak. Ez népszerűbb, könnyebb utat jelent, de közel sem biztos, hogy a 

hosszú távú haszna is meglesz.         Pécsi Dániel 12.B 

AKIK PRÓBÁLGATJÁK A NAGYBETŰS ÉLETET! 

 

Felkerültem Pestre. Bár a Vasvári mindig Az Iskola marad számomra, 

melyre szívesen emlékszem vissza, eljött az ideje, hogy „kirepüljek” 

otthonról, ehhez pedig messzebbre szerettem volna menni, mint 

Székesfehérvár. Az ország szívében élni számomra soha nem volt túl 

vonzó, de kíváncsi voltam, milyen is az a pesti élet, amiről annyit hall 

az ember. Nos, már tudom.  Az első hónap nagyon döcögősen indult, 

a sok metrózás, vonatozás és sétálás kimeríti az embert. Szép lassan 

aztán hozzá lehet szokni, és ma már szinte ugyanolyan könnyen 

közlekedek itt, mint régen Fehérváron. Én is részese lettem az itteni 

mozgásnak, nyüzsgésnek. A Budapesti Gazdasági Főiskola 

Külkereskedelmi karának nemzetközi gazdálkodás szakára járok. Nagyon örülök, hogy a külkert választottam, mert 

minden, amit előzőleg hallottam a BGF-ről (sok buli, jó társaság, színvonalas oktatás), mind megalapozottnak bizonyul. 

Persze az itteni tanároknak is megvannak a maguk rigolyái, de hát azt hiszem, ilyennel bármelyik másik suliban 

találkozhatunk.  Ha ti is gazdasági vonalon szeretnétek továbbmenni, jó szívvel tudom ajánlani nektek is. ☺ Tanuljatok  

sokat - matekot különösen -, mert nagyon kell majd!   

 

    Bodor PéterBodor PéterBodor PéterBodor Péter    

 

Mindketten a győri Széchenyi István Egyetemre járunk: a 

Műszaki Tudományi Kar járműmérnöki, illetve 

gazdaságinformatikus szakára. Kollégiumban lakunk, 

ráadásul egy szobában volt osztálytársunkkal, Mészely 

Gáborral (műszaki menedzser). Tekintve, hogy eddig is 

jól kijöttünk egymással, most nem jelent problémát az  
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együttélés. 

Úgy tűnik, megtaláltuk Győr Vasváriját, hiszen az egyetemen és a kollégiumban ”szinte” olyan jól szórakozunk (na meg 

néha tanulunk is), mint a Vasváriban. Bár a külső kollégiumban lakunk, 3 km-re az egyetemtől, pillanatok alatt el lehet 

jutni az egyetemre, biciklivel vagy busszal.  

Maga a város nagyon szép. Hatalmas és különösen szép, tiszta belvárossal rendelkezik, tele sétálóutcákkal. Tekintve, hogy 

Győr biciklis város, akárhova is akar menni az ember, mindenhova vezet bicikliút. Az itteni emberek fokozottan figyelnek a 

kerékpárosok biztonságára.  

Győr remek hely a továbbtanulásra, szórakozásra, városnézésre, sétálásra, biciklizésre. Mindenkinek csak ajánlani tudjuk. 

Szántó Marcell és Szalai ÁdámSzántó Marcell és Szalai ÁdámSzántó Marcell és Szalai ÁdámSzántó Marcell és Szalai Ádám    

    

 

Tavaly érettségiztem itt a Vasváriban, a 12. C 

osztályban. Jelenleg az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának 

ének-zene szakos hallgatója vagyok Budapesten. Jól 

kezdődött az évem, hosszú volt a nyári szünet, 

szeptember 12-én, az ünnepélyes évnyitón a zenei 

tanszék összes hallgatójának kötelező volt a 

részvétel, így rendkívül hamar megismertem azt a 15 szaktársamat, akikkel elvileg együtt fogom elvégezni a BA 3 évét.  

A tárgyaim nagy többsége – lévén, hogy gyakorlati szakról beszélünk – gyakorlati, és így csak 5 vizsgám lesz a 

vizsgaidőszakban. Idén 12 tantárgyam van, ami többé-kevésbé kitölti a hetemet. Tanulok zenetörténetet, zeneelméletet, 

szolfézst, partitúraolvasást, zongorát, vezénylést, karvezetést, előadói gyakorlatokat és magánéneket. Valamint kötelezőként 

filozófiatörténetet és egy ún. „pepszis”- pedagógia-pszichológia - tárgyat, a családi szocializációt. És persze ott van a hétfő és 

szerda késő délutánjaimat kitöltő kóruspróba.  

Az elmúlt három hónapban már több szereplésünk volt, nemcsak az egyetem rendezvényein, hanem az OTMDK (Országos 

Tudományos és Művészeti Diákkörök) gálakoncertjén is ott voltunk. Szerencsére a kórus mellett volt két zongorás szereplési 

lehetőségem is, az egyik a tanszék szakmai napján, a másik pedig egy Liszt-koncerten, szintén a kar falain belül. 
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A tanáraink rendkívül precízek és maximalisták, így nem egyszerű jól teljesíteni, de egyelőre veszem az akadályokat, amit 

ezúton is köszönök Tarné Szabó Magdolna tanárnőnek és természetesen a Vasvárinak. A nem kollokviumi - nem vizsgás - 

tárgyakból sikerült tartani az 5-ös szintet, de a félévi átlag a vizsgáktól is függ.  

Mindent összegezve, én azt tanácsolom mindenkinek, hogy igen is érdemes ide jönni, mert nemcsak, hogy rendkívül jó a 

közösség, rengeteg színes egyetemi program van, magas szintű a képzés, de a világ is kinyílik előtted – kis túlzással – azzal, 

hogy felkerülsz Budapestre ... és egyébként is, ez az ELTE-BTK. Kell még magyaráznom?  

Sok szép zenében gazdag tanévet kívánok mindenkinek! 

Besse AttilaBesse AttilaBesse AttilaBesse Attila    

 

Fehérvár után Szegeden, a napfény városában folytattam 

tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi 

és Informatikai kar matematika szakán. Ahogy sokan mondták 

már, jól beleválasztottam, de egyelőre még megállom a helyemet, 

mert a Vasváriban megszerzett tudást továbbvittem az egyetemre, és 

ez most sokat segít nekem ☺☺  

Amikor régi vasvárisokkal, ismerősökkel találkozom, mindig 

ugyanazokat a kérdéseket teszik fel: Miért pont matematika szak? 

Mennyit kell tanulni? Hova lehet innen továbbmenni? Milyen a 

város?  Nincs túl messze Szeged? Megpróbálok ezekre válaszolni: 

Általános iskolában szerettem meg ezt a tárgyat, és a Vasváriban ez csak fokozódott, mert kiváló tanárok nagyon jól 

tanítottak, így jó alapot kaptam. 

 Az egyetemen sokat kell tanulni, nagyon, minden héten három zh-t (zárthelyi dolgozatot) írok, de megszoktam már. A 

csoportomban olyan jó társaság alakult ki, mint a régi osztályomban (sajnos itt nincsenek osztályok, így osztályfőnökök 

sem) ☺☺  

A 2. évben választhatok két szak közül: tanár vagy alkalmazott matematikus lehetek. Idővel majd eldől, mi is szeretnék 

lenni, de a tanári pálya nem nagyon vonz. Bármelyik szakirányt is választom, az elhelyezkedés biztosított, ezért 

mindenkinek ajánlom, aki szereti a matematikát. 

A város nagyon szép, rengeteg a szórakozási lehetőség, az oktatás is kiváló mindegyik karon.  Nem hittem volna, hogy 

találkozom fehérváriakkal Szegeden, ehhez képest szép számban vannak, és nagy részét a Vasváriból ismerem.  A 
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közlekedés a városban remek, hamar el lehet jutni, bárhova is szeretne menni az ember. Nagyon sok az egyetemista, így a 

szegedi diákéletre sem lehet panaszom. 

  Az utolsó kérdésre a válaszom: Hát igen, Szeged kicsit messze van Fehérvártól, de én azt mondom, nem a távolság számít, 

ha jó képzést szeretnél kapni. Pest mellett a Szegedi Tudományegyetem az egyik legjobb, így nem csoda, hogy ennyire 

„megszállták” az egyetemisták a várost.  

A kosárlabdát versenyszinten abba kellett hagynom, de a kari csapatban és az egyetemi csapatban azért játszom. S ez a 

másik, hogy rengeteg sportolási lehetőség van, mind az egyetemen, de azon kívül is. 

Tehát azt mondom: „Gyertek Szegedre, elsősorban a tanulás miatt, másodszor a város szépségéért és az itteni egyetemi 

életért! Vár benneteket Szeged! :D:D 

Kátay CsabaKátay CsabaKátay CsabaKátay Csaba    

    

 

Életem legjobb döntése volt a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi 

kara! Nemcsak a szakom, a nemzetközi gazdálkodás áll hozzám közel, hanem 

az itt tanuló hallgatók is! Az iskola légköre messze felülmúlta az elvárásaimat, 

csak jót tudok mondani róla! 

Az első ZH hét kissé nehéz volt, és nemsokára itt a második, megspékelve a 

vizsgaidőszakkal, amitől kissé tartok, de sok tanulással túlélhető. 

Olyan szerencsés vagyok, hogy tagja lehetek egy itteni diákszervnek, az MKT-

nak (Magyar Közgazdasági Társaság), ami előadásokat és rendezvényeket 

bonyolít le. Olyan, mint egy nagy család, segítjük egymást amellett, hogy együtt 

dolgozunk nap mint nap. 

Meg kell említenem a Mátyásföldi Kollégiumot is, ahol olyan emberekkel lakom együtt, akiket már most a barátomnak 

tartok, és minden téren tudjuk egymást segíteni. 

Egyszóval, ha újrakezdhetném, se csinálnám másképpen! 

Orbán AnettOrbán AnettOrbán AnettOrbán Anett    
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Augusztus végén felköltöztem Pestre. Ez ugyebár azzal jár, hogy többé nem lakom otthon, 

legalábbis elméletileg. A gyakorlatban igyekszem minél több időt Fehérváron tölteni, és azt is 

megfogadtam, hogy még jó sokáig oda megyek „haza”. Pestnek, a pesti létnek - mint 

mindennek - 

megvannak az előnyei és hátrányai is.  

Az egyik nagy előnye számomra, hogy ide járok egyetemre…, másrészt a nyüzsgés, a pörgés, a 

rengeteg ember, a sok régi és a még több új ismerős szebbé tudja tenni a még kissé idegen 

környezetet. Sétálni viszont csak Fehérváron szeretek, nyugodtan, lassan, nem tartva attól, 

hogy mikor gázolnak át rajtam. Ja és igen, otthon a zsebeimet sem ellenőrzöm egyfolytában.  

Jó dolog, hogy akármit akarok enni, akármire van szükségem, megdöbbentően hamar futok 

bele egy ezzel foglalkozó üzletbe.   

Eleinte még kicsit furcsa volt, hogy közel és távol nem találni olyan „vendéglátóipari 

egységet”, ahol könnyen jutnánk szabad asztalhoz, akármilyen nap legyen is. Igen…, azért, mert itt minden nap hétvége; és 

tanulástól, egyéb elfoglaltságtól függően bármelyik nap tarthatok egy rövidke hétvégét én is. És ez a nap bármelyik szakára 

vonatkozik, ha úgy tartja kedvem, szinte bármelyik órámat kihagyhatom, és igen, ez néhanapján elő is szokott fordulni;)  

A Műszaki Egyetemre járok, műszaki menedzser szakra, és mivel elég komoly követelményeket támasztanak velünk 

szemben, rendszeresen megbánom a hétközben tartott kis hétvégéimet. ☺ 

Sokszor hallottam idősebb ismerőseimtől, hogy „jajj, ez az egyetem milyen nagyon nehéz…fúúú, de sokat kell tanulni, és 

különben is tök rossz nekem”, és az a nagy helyzet, hogy igazuk van. Rájöttem, hogy nincs többé jelentősége annak, hogy 

éppen nappal vagy éjszaka van. Az utóbbi időben a legjobbakat nappal alszom, míg éjjelente vagy sokáig tanulok a másnapi 

zh-ra, vagy ennél jóval kellemesebb dolgokkal foglalom el magamat ☺ Sajnos meg kellett szoknom, hogy ha éppen úgy 

adódik, akkor napi jó pár órát kell a jegyzetek fölött görnyednem.  

A BME-n van az ország egyik legjobb gazdasági, illetve mérnökképzése, mindenkinek csak ajánlani tudom, abba viszont 

bele kell törődni, hogy ha ide jelentkeztek, „hosszúhosszú” estéket fogtok könyvek és képletek társaságában tölteni. De az 

okosok azt mondják, hogy megéri, és ha egyszer végzünk, akkor szép jövő elé nézünk. Én annyira hiszek nekik, hogy ha 

minden jól megy, jövőre elkezdek egy másik, nagyon hasonló szakot, a gazdasági menedzsmentet is. Nem kell majd kétszer 

annyit tanulnom, viszont kétszer annyi diplomám lesz. Egyszer. Majd. 

Megyeri DóraMegyeri DóraMegyeri DóraMegyeri Dóra    



  

9 
  

    

Én Pécsre kerültem. Sokan kérdezik, hogy miért 

nem Pestre, hiszen ott van igazán jó dolga egy 

egyetemistának, és különben is, sok osztálytársam 

a fővárosba került.  Nem tagadom, jó lett volna a 

„régi bandával” tartani, de úgy éreztem, hogy 

Pécsett jobban megtalálhatom a tanuláshoz 

megfelelő környezetet. És igazam lett. Nagyon 

megszerettem ezt a várost a hangulata (bárhova mész, egyetemistákkal találkozol), a szépsége és az itteni emberek miatt is. 

Mindenhova gyorsan és olcsón el lehet jutni tömegközlekedéssel (olyan, mint a BKV: ingyenes, csak ne legyen ellenőr :D), és 

sosem unatkozik az ember. Szóval csak buzdítani tudok mindenkit, hogy Pécset válassza, ha tovább szeretne tanulni. 

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának általános orvos szakára járok. Igen, doktor bácsi leszek, ha 

ehhez a professzorok is hozzájárulnak. :D Sokat kell tanulni, ezt nem lehet letagadni, de azért nem csak erről szól az életem. 

El lehet járni mellette bulizni, csak meg kell találni az egyensúlyt. Egyelőre úgy érzem, ez nekem sikerült (remélem, a 

vizsgaidőszak után sem változik a véleményem). 

Egy szó, mint száz, gyertek Pécsre, gyertek orvosnak, nagyon megéri! Ha adhatok egy tanácsot azoknak, akiket érdekel az 

orvosi hivatás: biológia, kémia (és fizika) ehhez elengedhetetlen, szóval ezeket tanuljátok! 

Skázel ÁrpádSkázel ÁrpádSkázel ÁrpádSkázel Árpád    

    

Ezt az évet sajnos és egyben szerencsére nem a Vasváriban 

kezdtem, bár nem is ott, ahol szerettem volna. A ZMNE katonai 

vezető alapszakra francia nyelvvizsga hiányában nem vettek fel, 

így maradt volna egy pesti vagy pécsi lehetőség, de júliusban már 

nem tűntek annyira szimpatikusnak, mint februárban. Így hát 

beíratkoztam, itt helyben, egy felsőfokú szakképzésre, jogi 

asszisztensnek tanulok. 

Rengeteg új emberrel ismerkedtem meg, új dolgokat tanulok, szóval lényegében nem panaszkodhatok. Persze, 

visszagondolva mondhatnám, hogy jobban kellett volna tanulnom, korábban elkezdeni készülni meg miegymás, 
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valószínűleg igazam is volna, de inkább annak örülök, ami most van, és ott próbálok teljesíteni, ahol most vagyok. Terveim 

is vannak, talán már biztosabb vagyok bennük, illetve magamban is.    Berkó AttilaBerkó AttilaBerkó AttilaBerkó Attila 
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AFS-ES DIÁKJAINK 

 

Idén nagy meglepetésünkre 

nem csak egy, hanem két 

cserediák is jött 

osztályunkba. Barlascan 

Alphan Törökországból, 

Luca Poggi pedig 

Olaszországból érkezett egy 

évre hozzánk. A fiúk 

remekül beilleszkedtek, sok 

új barátot szereztek. 

 

Szorgalmasan tanulják nyelvünket, kérdéseinkre is magyarul próbáltak válaszolni, sőt 

Barlas összes válasza magyarul hangzott el. 

 

Jártál már valaha Magyarországon? Tudtál vagy hallottál már valamit róla, mielőtt idejöttél? 

Barlas: Nem, soha. Hallottam róla a történelemben persze. Magyar és török emberek együtt 

voltak 150 évig. ☺ Tudtam, hogy Európa közepén van. 

Luca: Nem voltam. Azt tudtam Magyarországról, hogy a főváros Budapest, hallottam 

aRrubik kockáról és a gulyásról. 

Miért pont Magyarország? 

Barlas: Választottam 5 alternatívát, Magyarország a 6. volt. Az első 5 országba nem jutottam 

be, ezért itt vagyok. 

Luca: Azért jöttem ide, mert egy barátom mondta, hogy válasszam ezt az országot, mert 

nagyon szép és jó hely. 

Milyen a fogadó családod? Sok időt töltesz velük? 

Barlas: A családom nagyon jó, nagyon szeretem őket. Jól kijövünk egymással. Sok időt 

töltök a nővéremmel. Sokszor elmegyünk bulizni. 

Luca: Én cseréltem családot, mert problémák voltak. Az új családomat nagyon szeretem, 

„nagyon zsír”.☺ Igen, sok időt töltök velük. 
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Miben különbözik a hazád és Magyarország? 

Barlas: „Első én mondanom kell, magyar emberek és török emberek nem nagyon 

különböznek, mert barátságosak és vendéglátóak. Csak különbözik, hogy magyar cserediákok 

nagyon tisztelettudóak Törökországban.” 

Luca: Nagy különbség van az emberek között itt és Olaszországban. Itt az emberek 

tisztelettudóbbak és kedvesebbek. 

Hogy tetszik az iskola és az osztályod? Mi a kedvenc tantárgyad? 

Barlas: Tetszik az osztály, csak néha kicsit sokat tanulnak. Én nem szeretek tanulni, ez kicsit 

problem.:D Az iskola kicsit régi és kicsi, de az emberek barátságosak. A kedvenc tantárgyam 

az angol és a matek, amit annyira nem szeretek, de jó vagyok benne. 

Luca: Én szeretem ezt az iskolát és az osztálytársaimat, mert türelmesek velem. A Vasvári 

jobb, mint az olasz iskolám. Az órák mondjuk unalmasak, mert én nem értem mit mondanak, 

ekkor mi gyakran alszunk. Az angol a kedvenc tantárgyam. Sok új barátom van, főleg az 

osztálytársakkal vagyok jóba. 

Mit gondolsz a magyar lányokról? 

Barlas: Hogy mondhatnám ezt illedelmesen? A magyar lányok gyönyörűek, csodásak és hot-

ok....(tüzesek :D) 

Luca: A magyar lányok nagyon szépek és aranyosak, de van barátnőm Olaszországban, már 

két és fél éve. ☺ 

Milyennek tartod a magyar konyhát? Van esetleg kedvenc ételed? 

Barlas: „Magyar konyha nem nagyon szeretem, de a pörkölt nokedlival nagyon jó. Először 

kebabot ettem itt, de esküszöm, nem fogok többet, mert nem volt jó”. 

Luca: Én nem szeretem a magyar ételeket, mert nagyon különböznek az olasztól. Nem 

szeretem a leveseket, de szeretem a pörköltet nokedlival. „Nem szeretem, amikor magyar 

ember kechupot olasz tésztára” (tesz) Nem finom a magyar pizza, mert vastag a tésztája, nincs 

rajta mozzarella és paradicsom. Ez nem pizza. Ez olyan, mintha gulyást ennék hús és lé nélkül 

☺. 

Mi a véleményed a nyelvről?  

Barlas: Szerintem magyar nyelv nagyon könnyű, mert nagyon hasonló a törökhöz. Rengeteg 

szó szinte ugyanaz a két nyelvben, például a szakáll vagy a sapka szó. 
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Luca: Magyar nyelv..aaahh..én szeretem a magyar nyelvet, mert nagyon jó, de nagyon nehéz. 

Nagyon különböző a magyar és az olasz. Az olasz latin nyelv, a magyar pedig finnugor. Ez 

nekem olyan, mintha kínait tanulnék... 
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Hol jártál eddig Magyarországon, és hova szeretnél még eljutni? 

Barlas: Én voltam Balatonon, Budapesten, Veszprémben, Győrben, Pápán és Velencén is. 

Látni szeretném még Debrecent, Esztergomot és Mohácsot. 

Az Egri várat nem? 

Nem, mert nem volt egy nehéz csata.... ☺ 

Luca: Voltam a Balatonon és Budapesten pár órát. Szeretném megnézni még Sopront, 

Debrecent és Budapestet jobban. 

Közeleg a karácsony. Küldesz valamit haza? Veszel az itteni családodnak valamit? 

Barlas: Nem igazán tervezem, hogy küldök nekik. Azt hiszem, akkor adok nekik, amikor 

hazaértem. Otthonról két bőrönddel jöttem, az egyikben ruhák, a másikban ajándékok voltak. 

Ezeket adom a fogadóimnak. 

Luca: Fogok küldeni haza a családomnak ajándéko,t és a fogadócsaládomnak is veszek majd 

valamit. Olaszországban „chef”-nek tanulok, szóval fogok valamit főzni és sütni a 

családomnak ketchup nélkül! ☺ 

Örülsz, hogy itt vagy? Mik a terveid a jövőben? 

Barlas: Azt hiszem, boldogabb lennék, ha más országba mentem volna, például ahol 

spanyolul beszélnek. � 

Luca: Örülök, hogy ide jöttem, mert szeretem Magyarországot, de nagyon hiányzik az olasz 

életem és a családom. Talán szeretnék majd visszajönni látogatóba, de itt élni nem szeretnék. 

Lehet, hogy év végére változik a véleményem, majd kiderül☺ 

 

Berta Klára és Viniczai Dóra 11.A 
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DIÁKÜGYEK 

 

Városi diáktanács alakult 

 

Nem tudom, hogy hányan tudjátok, hogy ki iskolánkban a Diákönkormányzat elnöke. 

Hát remélem, most azt mondjátok magatokban: „Én tudom … Te vagy az”. (Akik nem ezt 

válaszolták, azoknak üzenném, hogy én ☺) 

Bármennyire nem úgy látszik, azért a Diákönkormányzatunk háza táján is vannak 

teendők, ezen teendők listája most egy újabb feladattal bővült, ami nem más, mint a 

Székesfehérvári Diáktanács létrehozása. 

Azt, hogy ki az ”elnök”, nem nagyképűségből említettem, hanem mert a Diáktanács 

munkájában minden általános- és középiskola diákönkormányzati (továbbiakban DÖK) 

elnöke vehet részt. A Diáktanács vezetősége e 46 DÖK- elnök közül szavazással kerül ki 

(7fő). Minden vezetőségi tag a Tanács elnöke kivételével, egy-egy bizottságot vezet, ezen 

bizottságoknak a munkájában vehet részt a többi DÖK elnök (és amennyiben szeretnétek, 

akár Ti is). 

Most már biztosan gondoljátok magatokban: „… Jó … jó,de ez mire jó, és egyáltalán 

minek jött létre?”  

A válasz erre a következő: Városunkban több mint 20 000 diák tölti mindennapjait, s 

ez egy elég jelentős szám Székesfehérvár 100 000 fős lakosságához képest. Nagyon jónak 

találom, hogy városvezetőink belátták, mégis csak mi, diákok vagyunk az úgynevezett jövő, 

és közös célunk, hogy még jobbá és élhetőbbé tegyük városunkat. 
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A Diáktanács főbb feladatai: a diákság problémáinak megoldása, városi rendezvények 

szervezése, városfejlesztések véleményezése, az iskolák közötti kapcsolatok és 

kommunikáció javítása. 

Ez így szépen hangzik, de hogy meg is tudjuk valósítani feladatainkat, abban segítenek 

az előbb említett bizottságok. Jelenleg a Diáktanácsban a következő bizottságok működnek: 

Stratégiai bizottság: A diákság problémáinak felvetése és közgyűlés elé terjesztése a feladata.  

Univerzálisnak nevezhetjük ezt a bizottságot, mivel az egészségügytől a közlekedésen és a 

városfejlesztésen át a közbiztonságig, minden a hatáskörébe tartozik.  

Kulturális bizottság: Régóta harcolunk a várossal, hogy a fiatalságot valóban érdeklő, érintő 

és megmozgató programokat szervezzenek. Eddig az volt a legnagyobb probléma, hogy nem 

tudták, mi is kell nekünk igazán … de úgy néz ki, ez most változik a kulturális bizottságnak 

köszönhetően. Sikerként számolhatok be arról, hogy mind a fehérvári szórakozóhelyek, mind 

a színház, rendkívül nyitottak és segítőkészek és látszik rajtuk, hogy nem állnak a változás 

útjába. 

Sportbizottság: Elég sportos városnak mondhatjuk magunkat, de mindig van hová fejlődni… 

Szerencsére nagyon sokan vannak, akik valamilyen sport- vagy szabadidős egyesület tagjai, 

de vannak sajnos kivételek, és van még egy-két sportág, amire még ráférne a reklám, ebben 

segít a sportbizottság. 

A Kommunikációért és együttműködésért felelős bizottság célja az iskolák közötti kapcsolat 

javítása, erősítése, továbbá egy városi diákújság létrehozása. 

Iskolai étkeztetésért felelős bizottság: A menza és egyéb iskolai étkeztetések sok helyen nagy 

problémákat jelentenek, a bizottság minden tőle telhető eszközzel ezt szeretné megoldani. 

Amennyiben a leírtak nem világosak, vagy bármilyen kérdésetek lenne, esetleg 

valamely bizottság munkájában szeretnétek részt venni, akkor forduljatok hozzám nyugodtan! 

 

Nagy Bence 11.C 
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Médiatalálkozó 

 

Papírra vetni gondolatainkat, kiadni magunkból mindent, ami foglalkoztat, nagyon 

megnyugtató dolog. Ezért is érdeklődöm az újságírás iránt, meg a hagyomány miatt is, hiszen 

nagypapám is újságíró volt.  

Nemrég csatlakoztam a DUE-hoz, más néven a Diákújságírók Szövetségéhez. Nagyon 

hasznos ez az egyesület, mert évente több pályázatot is hirdet fiatal firkászok számára, 

melyekkel több dolgot lehet nyerni, sőt, akár lehetőséget arra, hogy egy magyar újságban 

publikáljanak a szerencsések. Minden tag rendelkezik sajtóigazolvánnyal, amellyel az ország 

számos területén kedvezményben részesül. Szinte az összes múzeumba ingyenes belépésre 

jogosít fel, de akár koncertek és egyéb rendezvények is elérhetők díjmentesen. A társaságot 

nyáron táborral, év közben pedig médiatalálkozókkal igyekeznek összetartani. Minden évben 

a Millenárison Ifjúsági Sajtófesztivált rendeznek. Egy ilyen eseményhez volt szerencsém 

nekem is. 

Idén, október 22-én Budapesten, a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola adott 

helyszínt a médiatalálkozónak. Az eseményen számos lelkes fiatal vett részt, ahol különböző 

érdekes előadásokat hallhattunk. Elsőként egy olyan témáról kaphattunk felvilágosítást, amely 

minden újságíró számára fontos. Ez pedig a média felelőssége. Megtudhattuk, hogy milyen 

jogi következményekkel járhat egy túl őszinte vagy sokatmondó cikk, majd korunk fontos 

témáit boncolgattuk, olyanokat, amelyek érdekesek lehetnek a közönség számára. Ebben 

segítségünkre voltak tévés műsorvezetők és más szakemberek. 

A nap folyamán két előadást is hallhattunk a környezetvédelem jegyében. Egy fiatal 

környezetvédők által alapított egyesület tagjai mutatták be ötleteiket arról, hogy tehetnénk 

szebbé, tisztábbá és egészségesebbé környezetünket. Ismertették velünk, hogy milyen 

természetes alapanyagokból készült tárgyakat érdemes használni: bemutattak egy saját kézzel 

készített pénztárcát, amit üdítős dobozból hasznosítottak újra. Elmondták, hogy milyen 

élelmiszertermékeket vásároljunk, s hogy hogyan óvjuk a Földet. Úgy gondolom, hasznos 

információkhoz jutottunk. Véleményem szerint a legérdekesebb prezentációt a nap végén 

tekinthettük meg. Különböző kultúrákat ismerhettünk meg, interaktív módon, hiszen az 

előadás vezetője videókkal könnyítette meg a különböző szokások megértését. Képzeletben 

elbarangolhattunk messzi tájakra, és meglepődhettünk más népek furcsának tűnő dolgain. A 

találkozó végül ezzel zárult. Örülök, hogy ott lehettem, hiszen új ismeretekkel gazdagodtam.  
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Heresznyei Csilla 12.B 

VALAMIÉRT KÜLÖNLEGES… 
Azt gondoltuk, hogy frissíteni kellene az Irka tematikáján, ezért új sorozatot indítunk, melyben 

azokat a jelenlegi vasvárisokat mutatjuk be, akik valamiért különlegesek, azaz olyat 

csinálnak, amit nem mindenki tud, s ha igen, nem biztos, hogy fel is meri vállalni, akik mással 

is foglalkoznak, mint ami megszokott diáktevékenység. 

Elsőként Veigler Bettinát választottuk, 

aki a 10.D-be jár most, de már tavaly - 

amikor még csak kezdő vasváris volt -, 

kitűnt a művészetek iránti vonzalmával. 

Versmondóként arany minősítést 

szerzett, rajong a színházért, a 

színészekért, szinte megszállottan 

igyekszik ebbe a „varázsvilágba” 

bekerülni. Első szárnypróbálgatásait 

elküldte egy ismert színész-rendezőnek, 

aki a rajongáson túl, felfedezhetett 

benne valamit, mert bevezette őt a 

színfalak mögé. Bettina azóta lelkes 

színházlátogató, és az előadás után le is írja benyomásait a darabról, a színészek játékáról. 

Neves színészek is kíváncsiak arra, hogy milyen kamaszszemmel egy-egy produkció. 

Eszenyi Enikő is szívesen fogadta Bettinát egy előadás után. A vele készült interjút és még 

két írását olvashatjátok most az Irkában. Ha kíváncsiak vagytok még többre, nézzétek meg 

a veiglerbettinaanna.tumblr.com és a szineszblog.hu oldalakat. 
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„Senkit nem beszélnék le róla, hogy a művészetet válassza hivatásának.” – Interjú 
Eszenyi Enikővel, a Vígszínház igazgatónőjével 

  

 

Mikor az előadást néztem, a taps közben, azon 

gondolkodtam, mit fogok kérdezni?! Nagyon 

örülök, hogy láthattam ezt az előadást. 150 

előadást megélni a mai, a mostani helyzetben, nem 

egyszerű, azt gondolom. Ön hogy éli ezt meg mint 

színész, mint színházigazgató?  

- Nagyon örülünk, már csak azért is, mert a 

televízió szilveszterkor ezzel ünnepelte az újévet, 

majd megismételték nyáron, szóval elég sokszor 

ment a darab, és egy picit izgulok is attól, hogy a 

nézők nem fognak majd jönni rá, hiszen már látták 

a televízióban. Ettől függetlenül, bízom abban, 

hogy azért az élő műfaj mindig csalogatóbb lesz, és kíváncsiak még rá az emberek. Nagyon 

nagy öröm, hogy ilyen sokat ment ez az előadás. Most nagyon sok kis jubileumot 

ünnepeltünk. Tegnap előtt volt a Mikvének az 50. előadása, ma a 150. Egy csók…, és a jövő 

héten lesz a 75. Hegedűs a háztetőn. Fantasztikus dolog, hogy hosszú szériákat tudunk 

játszani, különösen egy ilyen nagy színházban.   

Ma is teltház volt, amihez gratulálok. Ennyi fellépés, szereplés után, ekkora közönség előtt, 

szokott még izgulni? Van még lábremegés vagy bármi más?  
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- Én mindig szoktam izgulni előadás előtt. Minden előadás egy újabb kihívás, például a 

Mikve előtt is nagyon izgultam. Ez felerősödik évadkezdéskor. Ilyenkor különösen 

lámpalázas vagyok, de ettől függetlenül természetesen élvezem, hogy játszhatok. 

Hány darabban játszik most?  

- A héten az Öldöklés istenét és A kertész kutyáját játszom. Jövő hét után fogjuk próbálni a 

Szylviát, ami újra műsoron van, és utána a Mikvét. Idén új előadásban nem lépek színpadra, 

viszont most rendeztem egy darabot, a Punk Rockot a Pesti Színházban, amit nagyon-nagyon 

szerettünk próbálni, és imádjuk az előadást. Januárban kezdjük a Lovakat lelövik című 

előadást, ami egy nagyon különleges anyag, és remélem, hogy nagyon jó lesz. Azt hiszem, 

izzasztó próbák lesznek, hiszen sokat kell benne táncolni. 

Fontos, hogy egy darabban ismert színészek legyenek?  

- Ha a Rómeó és Júliára gondolunk a Vígszínházból, ahol Varjú Kálmán és Batai Éva játsszák 

a főszerepet, valamint Gyuriska János és Mészáros Máté… akkor azt kell mondjam, sajnos 

őket még nem sokan ismerhetik. Ennek egyik oka, hogy mostanában nem készülnek filmek. 

Így nagyon nehéz fiatal színészeket megismertetni a közönséggel, hiszen a néző nem láthatja 

őket, csak a színházban. Hogy ismert színészeknek kellene játszani egy darabban, annak 

ellentmond, hogy több mint 26000-en látták a Rómeó és Júliát. Tehát azt gondolom, hogy ha 

valamit szeretnek az emberek, és tetszik nekik, akkor megnézik. Sokaknak nem az számít, 

hogy ismert vagy kevésbé ismert színész játszik egy darabban, hiszen arra nincs garancia, 

hogy az előadás ettől még jó vagy rossz lesz. A nézőt ez nem befolyásolja, és eljön megnézni 

az előadást, mert tudja, hogy a színpadon játszó, most még nem annyira ismert színészek 

lesznek a jövő nagy színészei. 

Mikor egy színész megkapja egy új szerepének a szövegét, mi az első feladata? Mi a titka 

annak, hogy ilyen sokoldalnyi szöveget meg tudnak tanulni…  

- Nem  az a lényeg, hogy milyen hosszú vagy hány oldal egy szerep. Amikor a színész 

megkap egy szerepet, magamról tudok elsősorban beszélni, azt gondolja át, hogy azt a 

szerepet, mért kell eljátszania, mit akar ezzel mondani, mi a célja, mi a belső késztetés, 

milyen új dolgokat kell magából kihozni, milyen gondolatokat kell összeszedni!? A szöveg 

hosszúsága csak másodlagos dolog, az értelme a lényeg. Az, hogy tudd azt, hogy mért mész 

be oda, és mért akarod csinálni. Ebben ez a lényeg. Az, hogy mennyi szöveget kell 

megtanulni, szakmai kérdés. 

Persze, mindenkinek más technikája van, hogy hogyan tanul szöveget, de a lényeg nem ebben 

van, hanem inkább abban, hogy mit akarunk ezzel mi kifejezni, mi ezzel a cél. Számomra ez a 

cél az, hogy minél több dolgot elmondjak magamon keresztül a nézőknek, ami tovább 
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gondolkodtatja vagy megrázza őket. Ami nekem is problémám, azt a szerepeken keresztül ki 

tudom fejezni, ilyen mondjuk a fájdalmam, a magányom, a boldogságom, és akkor azt a néző 

is érteni fogja, hiszen mindnyájunkat ugyanazok az emberi problémák foglalkoztatnak. 

Számomra ez a legfontosabb! 

Ha egy tehetséges ember megkérdezné önt, hogy válassza e a színész szakmát, 

támogatná-e, vagy inkább lebeszélné róla?  

- Ez nem szakma, ez hivatás. Senkit nem beszélnék le róla, hogy a művészetet válassza 

hivatásának. A képzőművészet, az irodalom, a festés, rajzolás mind-mind csodálatos dolog. 

Természetesen, ha van benne belső mondanivaló, és egy bizonyos kényszer, hogy ki is 

mondja magából, akkor azt tudom mondani, hogy vágjon bele. Úgy gondolom, hogy aki nem 

professzionális körülmények között teszi ezt, biztos, hogy a környezetének örömöt tud 

okozni. Nem tudom, és azt hiszem, nem is lehet azt mondani, hogy – Te most válaszd ezt, 

vagy válaszd azt! – az, hogy valaki mire képes, azt majd eldöntik az iskolában, mikor 

felvételizik. Művészettel foglalkozni csodálatos dolog, csak ajánlani tudom mindenkinek. 

 
Megjelent a szineszblog.hu oldalon 2011 októberében 

 
 
 

Facebook 

 

 

Két-három személy kivételével nem is 

ismerek olyan embert, aki ne lenne rajta a most 

már világ közepét jelentő oldalon. Szégyellem, 

de nem tagadom, hogy az én napirendi 

pontjaim között is szerepel a bejelentkezés, 

valamint óriási hiba, de kezdem ott élni a 

mindennapjaimat! 

Örömömet, bánatomat, gondolatomat, 

fájdalmamat és minden miegymást közzé teszek az üzenőfalon, miközben át sem gondolom, 

milyen veszélyes, hogy ennyire „kiadom magam”. De hiszen ezzel nem csak én vagyok így! 

Manapság ez már természetes és normális, még akkor is, ha a szüleim megdöbbennek, 

kiakadnak, és rossz néven veszik ezt. Ők nem ebben nőttek fel, és számukra ez mind idegen, 

távoli dolog. Irigylem őket! Ugyanis számomra ez olyan, mint a szenvedélybetegség. Mint a 
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dohányzás, a kávézás, az ivás, a játékgépezés. Ez is pont ugyanolyan! Ha egyszer elkap és 

magával ragad, már nagyon nehéz, mondhatni képtelenség szabadulni tőle. Azonban 

bármilyen függőséget is okozott nálam, és velem együtt nagyon-nagyon sokaknál, azt hiszem, 

én még képes vagyok kapcsolatban maradni a külvilággal is. Azt hiszem… persze ez nem azt 

jelenti, hogy így is van.  

És, hogy ezt mind mért írtam le? Manapság a kulturált stílus fogalma csaknem 

ismeretlen, még a nálam idősebbek életében is. Azt gondolják, ha felszabadulnak a 

facebookra, és végre bajaikat egyszerűen közzé tehetik a nagyvilágnak, már nincs is 

jelentősége az írásmódnak. Egyszerűen feledésbe merülnek a nyelvtanórán tanultak, és mintha 

egy zsúfolt vödörből zúdult volna ki a sok szó, egymás után, helytelenül, értelmetlenül írják le 

azokat. Mindemellett úgy hiszik, hogy ez így jó, hogy ez így menő, hogy ezzel így kitűnnek a 

többiek közül. Hát ki. Végül is, ha úgy vesszük, kitűnnek. 

Hosszú-hosszú éveken keresztül küzdöttek velem a magyartanárok, és hosszú-hosszú 

éveken keresztült tanultam meg, hogy miért is fontos a helyesírás. Nem mondom, hogy ma 

már precízen és tökéletesen művelem ezt a ’sportot’, és nem mondom, hogy egy-egy 

tollbamondás diktálásakor hibátlan dolgozatot adok be. De igyekszem. De törekszem azért, 

hogy egy nap, ha hivatalos levelet kell majd írnom, ne rettegve kelljen feladnom, ne kelljen 

szégyenkeznem miatta. 

Különben is… ezek az apró dolgok, apró írások, kijelentések, üzenőfali bejegyzések 

nagyon sok mindent elmondanak az emberekről, még akkor is, ha ezt csak olyan 

vállrángatásként, vállvonásként pötyögik be a billentyűzetbe. Lehet, hogy a facebook, 

valamint a többi internetes oldal csak egy virtuális semmiség, ahová végre el lehet bújni az 

elvárások és a megfelelések kényszere elől… mégis, ha ez a virtuális semmiség jelenti most 

már azt a bizonyos életet, talán nem árt hasznosítani azon tanultakat, amelyeket az életben 

való szereplés végett kell(ett) az agyunkba ültetni. Hiszen most már, bármilyen fájó is 

bevallani, de ez az a hely, ahol a mai fiatalság (beleértve engem is) él, és ez az a környezet, 

ahol barátokra, ismerősökre, cimborákra lelünk… Mért kell egy buta, lezser burkot húzni 

magunk közé…? És mért hisszük, hogy így többek és jobbak vagyunk? Miközben csak 

magunkat írjuk le, magunkról alakítunk ki véleményt másokban.  

 

Az Experidance táncegyüttes a székesfehérvári Vörösmarty Színház színpadán (részlet) 

Az Experidance táncegyüttes műsorát már évek óta csodálhatta a budapesti 

nagyközönség. Azonban a székesfehérvári Vörösmarty Színház színpadán idén először léptek 
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fel. Az első perctől kezdve, ámuldozva ültem a nézőtéren. – Ez nem lehet igaz! – 

mondogattam magamba. Azon kevesek közé tartozom sajnos, akik valami elképesztő dolog 

láttán irigykedve pufognak, és karba tett kézzel, fennhordott orral várják az első pillanattól 

kezdve, az utolsó perc utolsó másodpercét. Nem tehetek róla… Azonban, amit ma láttam, 

valami elképesztő volt. Annyira elbűvöltek, hogy időm nem volt pufogva karba tenni a 

kezem. Egy hatalmas lélegzetet vettem, és tágra nyitott szemekkel bámultam az előttem 

játszókat. Egyszerűen, a színpadra lépők hatalmat éreztek arra, hogy megszüntessék a 

külvilágot, és önző módon, magukra vonják a figyelmet. De mit is tett ez az Experidance, 

hogy a kábulat még most is tart? Hát táncolt! Táncolt, és táncolva mesélt.  

Folytatás a szineszblog.hu oldalon 

A kutya monológja 

 

 

 

Drága gazdám! Már megöregedtem,  

Míg te nagy, felnőtt lettél mellettem.  

Láttam, ahogy kicsinként lábra álltál,  

Majd lépteiddel totyorogtál. 

 

Minden mosolyod itt él bennem,  

Ahogy messziről kiabáltad nevem, 

S én szaladtam feléd, hogy játsszak veled,  

S hogy bundámat érintse bársony kezed.  

 

Veled voltam, mikor folytak könnyeid,  

Mikor elhagytak a régi barátaid.  

Veled voltam, mikor hosszan meséltél,  

Lábadnál álltam, de nem nekem beszéltél.  

 

Őriztelek, védtelek, mint egyetlen kincsem,  

Hiszen rajtad kívül, nekem más nincsen.  

Esténként, ha kilépsz hozzám a szabadba,  

Beleőrülök egyetlen, felém mondott 

szavadba.  

 

 

 

 

Már idős vagyok, gyenge és fáradt,  

Olykor el-elhagy a négy lábam. 

Nagyra nőttél, és már nem játszol velem,  

Már nem mondod simogatva, hogy 

szeretsz.  

 

S ha leülsz mellém, átkarolod kicsi testem,  

Megcsókolod bundám, orrom, fejem, 

S én elfeledem, hogy néha szidtál,  

Szomjaztam, miközben te vígan ittál.  

 

Elfeledem, hogy fáztam és reszkettem,  

S olykor napokig, a hiányodban éheztem. 
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De ha velem vagy elfeledem, hogy láncon 

éltem,  

Veled boldog voltam, pedig nem is kértem.  

 

Hangom megfogyott, bundám piszkos és 

fakó,  

S már az odúm is régi, itt-ott omladozó.  

Csak az emlékek maradtak, itt a 

szívemben,  

Hogy együtt nőttünk fel, s együtt voltunk 

gyerekek.  
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BLOGolunk 

 

Ebben a rovatban - az új tematika jegyében - vasváris bloggerek írásaiból szemezgetünk. 

Várjuk mindazok jelentkezését, akik szeretnék, hogy a vasváris nyilvánosság megismerje 

blogos gondolataikat. 

 

A lány kilépett a sötétbe. Nem volt rajta más a kabátján, a nadrágján és a cipőjén kívül. Kezén 

érezte a téli, hideg fuvallatot. 

Kisétált a kapun, leült egy közeli padra, és a gondolataiba mélyedt. Fölötte egy lámpa 

villódzott. Felnézett a hatalmas oszlopra, és látta, ahogy apró "csillagok" esnek le rá. A 

gyermekkorára gondolt, milyen jó volt a szüleivel és az öccsével a kinti hóesésben játszani. 

Kinyújtotta nyelvét úgy, mint régen. Várt. A kicsiny hópelyhek lassan belepték az egész 

nyelvét, majd behúzta azt, és lenyelte őket. Ismét gyermeknek érezte magát, habár nem volt 

kicsi, sőt! 20. életévét töltötte be nyáron, de még mindig a szüleivel élt. 

Gondolataiból csak telefonja csörgése zökkentette ki. Egy ismert dallam szólt, egy olyan, ami 

csak egyetlen egy ember csengőhangja. Ő volt az, Ő kereste. A lánynak nehezére esett, de 

végül kinyomta. Tudta, hogy ha felveszi, akkor nem tudja sohasem elengedni, dehát hogyan is 

tudná? Ő volt az, akivel megtapasztalta, mi az a szerelem, akivel megtapasztalta, mi az, hogy 

élni. Minden őrült dolgot együtt csináltak, amik most a lányban hatalmas fájdalmat okoztak. 

A fiú már nincs vele, egyetemista, ő pedig egy padon ül, és azon gondolkozik, vajon jövőre 

felveszik-e valahova. A fiú volt az egyetlen, aki bízott benne, de sajnos hiába. Igaza lett az 

anyjának, nem lesz belőle semmi. 

A sűrű hóesésben már alig látta a lámpa fényét. A telefonja ismét megcsörrent, azon a 

bizonyos hangon. A lánynak nem volt több ereje, felvette. 

- Szia! Mit csinálsz? Miért nem vetted fel? - kérdezte a fiú. 

- Én ... - a lány nem tudta tovább mondani. A könnyei a szeméből az arcára futottak. Nem 

tudott megszólalni. 

- Mi a baj? Haragszol?- a fiú nyugtalan volt. Nem értette, miért nem szólal meg a lány. 

- Én ... - a lány ismét nem tudta végigmondani a mondatot. Fázott. Nem is kicsit. Kezei 

vörösödtek. Sajnálom!- azzal kiesett a telefonja a kezéből, ő pedig leesett a padról. Végleg 

átadta magát a havas tájnak. 
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bleedinghourglass.blogspot.com 
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EZ TÖRTÉNT JÚLIUSTÓL LAPZÁRTÁIG 

 

ÉPÜLÜNK ÉS SZÉPÜLÜNK 
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VÁNDORTÁBOR 

2011. július 27-augusztus 4-ig 38-an 

túráztak a Magas-Tátra szlovákiai és 

lengyelországi részén. 

 

 

 

 

GÓLYATÁBOR 

2011. augusztus 28-31 között 120 gólya 

szállta meg az agárdi Hotel Gardent. 

 

 

 

 

 

SZIVARAVATÓ 

2011. október 12-én a kezdő 

osztályok vetélkedőjét a 7.A 

osztály nyerte. 142 „szivarból” 

lett teljes jogú vasváris diák. 
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CSŐSZPUSZTA 

 

Idén már sokadszor szervezett Szabó 

Endre tanár úr Csőszpusztára, az Alba 

Regia barlangba túrát. Akik már jártak 

itt, azoknak is nagy öröm volt részt venni 

az „alap túrán” a Felfedező-ágban, de 

nekik azért még is csak jobban tetszett az 

„extrém túra” a barlang úgynevezett 

Gubanc részében. Míg a Felfedező-ágas 

túrázók másfél óra alatt végeztek, addig 

az extrém túrázók négy órán át 

élvezhették a denevérek, a túravezetők és 

a barlang társaságát. Mire visszaértünk, 

addigra már meleg ebéd várt bennünket, 

ami a fárasztó túra után különösen 

jólesett. Az ebéd után, (ami délután 4 felé volt ☺), gyorsan beköszöntött az este, és eljött a 

tábortűz ideje. A tábortűz mellett beszélgettünk a tanárainkkal és a barlangászokkal, továbbá 

volt idő az aznapi élményink summázására. Úgy vélem mindenkinek nagy élmény volt a túra, 

nemcsak azért mert egy olyan helyen is kipróbálhattuk magunkat, ami azért nem mindennapi, 

hanem azért is, mert nagyon jól összekovácsolta az ott lévő vasváris csapatot.  

DIÁKKÖZGY ŰLÉS 

2011. október 24-én megtartottuk a rendes évi diákközgyűlést. Az ott felvetett problémákat, 

kérdéseket, és az azokra adott válaszokat a honlapon olvashatjátok. 

RAOUL WALLENBERG KIÁLLÍTÁS 

Hét osztályunk vett részt az Esélyek Házában megrendezett kiállításon. 

PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS 
 

2011. november 11-12-én a VOK-ban mutatkoztunk be az általános iskolás érdeklődőknek. 
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A SZABADSÁG VIHARA CÍM Ű FILMMEL EMLÉKEZTÜNK MEG OKTÓBER 23 - RÓL  

 

Két kilencedikes tanuló véleményét idézzük: 

„Azt gondolom, hogy ők voltak azok az emberek, akik igazán harcoltak a hazáért, és 

szerintem nekik köszönhetjük azt is, hogy Magyarország most legalább ilyen. Tetszett, hogy a 

filmbe beépítettek korabeli videófelvételeket, és több ember véleményét megkérdezték arról, 

hogy hogyan éltek meg azokat az időket. Nem tudom, mi lenne, ha most is a szabadságért 

kellene harcolni, és minden percben rettegni, vajon mikor nyitnak tüzet a házunkra.” 

„Szerintem egész érdekes volt a film, sokkal jobb volt megnézni, mint egy unalmas műsort 

hallgatni. Az is jó volt, hogy a rendező, a vízilabdázókra építette a filmjét” 

 

ÁDÁMOK ÉS ÉVÁK ÜNNEPÉRE KÉSZÜLÜNK 

Színjátszóink tagjai lelkesen készülnek Az ember tragédiája Római színének előadására. 

Munkájukat Nagy Judit rendező, és Szilvási Dániel színész segíti. A bemutató 2012. január 

22-én lesz a Vörösmarty Színházban. 

 

AZ ETYEKI FILMGYÁRBAN JÁRTUNK 

 

A 10.A-sok bepillanthattak egy 

filmstúdió kulisszái mögé. A 

stúdiótúrán megnézhettek egy 

kültéri díszletet, a New York 

utca díszletét. Bevezették őket a 

filmkészítés rejtelmeibe, 

bemutatták a filmgyártás 

különböző állomásait. 
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JÓTÉKONYKODUNK 

 

2011. november 25-én pirosba öltözött a Vasvári! 51100Ft gyűlt össze a Dóri ház lakóinak. 

Az akciót a Szemem Fénye Alapítvány szervezte a gyermekhospice-ház javára. 

Kupakok és Pet-palackok gyűjtésével segítjük az egyéves beteg Barnabást és a kilencéves 

csőszi izomsorvadásos kisfiút, Bálintot.   

IMAX – ahogy a 8.A-sok látták 

Aki még nem volt sem az IMAX moziban sem a 

rádiótörténeti kiállításon, az feltétlenül menjen el a 

következő alkalommal, nagyon ajánljuk, mert igazán 

érdekes, izgalmas, egyáltalán nem unalmas ez a 

médiautazás! Működés közben láthattuk a 

vetítőgépeket (két filmet vetítenek egyszerre a térbeli 

hatás elérése érdekében), és a vezetőnk beavatott az 

egyedülálló technika rejtelmeibe. Ezt követően az 

egész osztály bevonult a vetítőterembe, ahol 

lenyűgöző, semmihez sem hasonlítható élményben volt részünk: a 400 m2 vetítővásznon, egy 

speciális szemüveg segítségével, egy 40 perces őshüllőkről szóló filmet nézve élvezhettük 

ennek a technikának a hatását. Az igen jókedvű délután a Magyar Rádió új, interaktív 

kiállításával folytatódott. Itt kötetlenül járkálhattunk, nézelődhettünk, megfoghattuk a régi 
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idők készülékeit, sőt kipróbálhattuk a híradóforgatást. Találtunk egy berendezett stúdiót, 

amelyben mi magunk csinálhattunk műsort – fergeteges volt! 

BEAVATÓ SZÍNHÁZ 

   

Minden a ’70-es évek 

közepén kezdődött, amikor 

Kecskeméten Ruszt József 

elkezdte alkalmazni a 

színház addig nem ismert, 

szokatlan formáját, bevont 

nézőket is az elődadásba. 

tizenhat év elteltével 

megalapította a magyar fővárosban a Független Színpadot, amelyhez Honti György is 

csatlakozott. A beavató színház megpróbálja megismertetni a színház nyelvét, jelrendszerét a 

résztvevőkkel. A szereplők magukkal ragadják a nézőket a színház világába, megtanítják őket 

látni az apró jeleket, olvasni a szimbólumokat. Mintha a néző is „bele lenne írva’ a darabba és 

szereplő lenne. 

Így éreztem magam én is, amikor a székesfehérvári Vörösmarty Színház beavatós előadásán 

részt vettem. A Rómeó és Júlia „lecsupaszított” változatát mutatták be szimpatikus színészek 

egy teremben, farmerben és mindössze néhány szék segítségével, díszlet nélkül. De engem 

pont ez az egyszerűség fogott meg, pont ettől volt csodálatos az élmény. 

Bevezettek minket egy színházterembe. Első látásra nem volt semmi furcsa, de ahogy jobban 

megnéztem, észrevettem, hogy a színpadon is van körben egy-egy széksor. Az előadást a 

mesélő kezdte, elmondta, hogy mire számítsunk. Ő az előadás során máskor is megállította a 

szereplőket és visszatekertette az eseményeket, vagy ha kellett, elmagyarázta nekünk, mi 

miért történt. Így az előadás végére mi is színházértőké váltunk. Amikor befejezte a beszédet, 

előléptek a tényleges szereplők is, mégpedig mellőlünk, a széksorok közül. A fiatal színészek 

nagyon tehetségesek, fantasztikusak, talpraesettek voltak. Az eredeti történet szövegébe 

beiktattak mai zenéket, poénokat. Minden alkalmat megragadtak, hogy megkérdezhessék a 

véleményünket, segítségünket kérjék, vagy szereplővé változtassanak bennünket. 

Nem emlékszem, hogy a színházi emlékeim közül bármelyik ekkora örömöt, jókedvet váltott 

volna ki. Az előadásban megvolt minden: tehetség, fantázia, humor. A közel kétórás előadás 

során egyszer sem unatkoztam, sőt a végén nem akartam elmenni, és ezzel szerintem minden 
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diák így volt. Ajánlom mindenkinek, aki kikapcsolódásra, egy jó előadásra és nevetésre 

vágyik.          Garda J. Luca 10.C 


