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BALLAGÁS 2013.  

  

Ének a fiatalokról 

   

Ámulnak ők és fölnevetnek, 

előre néznek, hátra néznek, 

és visszafordulnak tünődve, 

mert még nem értik az egészet. 

Mostan lepődnek meg először, 

magasba vont, sovár szemölddel, 

föl-föltekintenek az égre, 

ahol a hold tányérja zöldel 

és a nap vöröslik a zeníten 

és csillagok szelíden ülnek, 

szemükben eleven görögtűz, 

hétköznapon is örök ünnep. 

Úgy járnak itt e gyatra földön, 

melyen csupán por és kopás van, 

úgy járnak itt e vén világon, 

mint egy frissen-festett lakásban. 

Nézd, hogy figyelnek, hogy rajongnak, 

mikor eszed már unva fontol, 

csodát remélnek egy levéltől, 

egy hírtől és egy telefontól. 

Mondd ezt velem: tudatlan árvák, 

mondd: lelkük új és tiszta-hős még, 

mondd ezt velem: szegény bolondok, 

glória nékik és dicsőség. 

Kosztolányi Dezső 
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                                                                 Tanáraink 

 

                                  Horváth József                               Juhász László 

                                        igazgató                                  címzetes igazgató 

       Démuth Csaba            Szenkovits Szilvia 

     igazgatóhelyettes             igazgatóhelyettes 

     

Alföldiné Balázs Bernadett  Horváth Ildikó  Nemesné Pajor Andrea 

Ágoston Istvánné  Horváthné Bohner Teréz  Németh Anikó 

Baranyai László  Juhász-Balogh Julianna  Párkányi Virág 

Baranyainé Endrődi Melinda  Juhász Judit   Peidl-Örkényi Helén 

Bartos Péter  Juhász Lászlóné   Peresztegi Nagy Istvánné 

Bíróné Tóth Erika  Juhász Lívia  Rideg Imre  

Bujpál Péter  Kiffer Zoltán  Saláta Józsefné 

Bukorné Bamberger Zsuzsanna  Kohutné Simon Erika  Schermann László 

Buzgó-Lucza Nóra  Koncz Hajnalka  Somfai-Tóth Barbara Annamária 

Csanády Mária  Kovács Marianna            Szabó Endre 

Csordásné Marton Melinda  Kovácsné Csornai Márta  Szalainé Szántó Marianna 

Démuthné  Merkl Katalin  Dr. Lovas Zoltán  Székely Imréné 

Fábián Tiborné  Lovász Péter  Szőkéné Kiss Erika 

Gáti Zsuzsanna  Majorné Szloboda Mária  Tarné Szabó Magdolna 

Gődény Istvánné  Markóné Bese Franciska  Temesvári Edit 

Hajdú Györgyi  Müller Csaba  Tóth Andrea 

Havranek Mária  Nagy Péter  Udvardi-Básti Edina 

Holmanné Zimmermann Julianna  Nagyné Katona Mária  Vitkovics Katalin 

Horváth Dóra  Nagyné Komlósfalvi Ágnes  Völgyi Natália 
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"Útjaink százfelé válnak,         

de szívünk egy célért dobog,         

nekivágunk a küzdelmes mának,       

és épít karunk egy szebb holnapot."       

                       (Arany János)         

           

12.A 

hat évfolyamos angol 

2007-2013. 

 

                            Tarné Szabó Magdolna                           Párkányi Virág       

osztályfőnökök 

 

           

  Báthory Ágota    Göde Dorottya    Sági Lívia 

  Bedi Bence    Keresztes Larissza    Sallay Niké 

  Bene Zsófia    Kiffer Magor    Sellei Violetta 

  Bernát Róbert    Kodak Gergő    Skázel Nándor 

  Berta Klára    Kozics Patrik    Szabó Ádám Ákos 

  Binszki Máté     Körmendi Nóra    Szatzker Vanda 

  Boródi Balázs    Körösztös Dávid Attila    Széles Viktória 

  Csiák-Osztotics Kitti    Malét Orsolya    Takács Rebeka 

  Dósa Krisztián     Miklós Lajos    Vanatka Jennifer 

  Ertl Antal    Molnár Nikolett    Viniczai Dóra 

      Pálkerti Lilla     

 

 

  



5 

 

„Ne csüggedj, hisz ifjú vagy,      

S minden elérhető,      

Ha van benned bátorság,      

Remény, s szeretni erő"      

                         (Johann Wolfgang von Goethe) 

 

 

    

12.B 

hat évfolyamos német 

2007-2013. 

Kovács Marianna 

osztályfőnök 

 

 

 
 

     

  Ábrahám Viktória Kiss Dóra    Pintér Mátyás 

  Balogh Fanny Kiss István    Radics Mária 

  Bencsik Réka Korponai Zsófia    Réder Dorina 

  Beöthy Bence Kovács Andrea    Suba Réka 

  Bőhm Gergely Kövér Gergő    Szabó Ditta 

  Csóka Bence Lázár Viktor Mátyás    Szalai Kitti 

  Filotás Barbara Major Laura    Szamarasz Alexandra Assimina 

  Gáli Zoltán Major Regina     Szeles Dóra 

  Gyányi Dominika Markos Martina    Tóth Bernadett 

  Halla Krisztina Mészöly Orsolya    Tóth Dávid 

  Horváth Bálint Orbán Zoltán    Zsinkó Vivien 

   Pap Emília     
 

     

      

 

 

 

 
  

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=vir%C3%A1gcsokrok+k%C3%A9pek+grafik%C3%A1k&source=images&cd=&cad=rja&docid=5pmBOYNj9c8QDM&tbnid=kwikQMDxoy1VlM:&ved=&url=http://www.pixmac.hu/kep/vir%C3%A1g+logo+pajzs/000012464623&ei=Ex5oUb6iFMneswbXx4HABw&bvm=bv.45175338,d.Yms&psig=AFQjCNH03MjNI_4KXEZK_Z9dVcEs6Oy4dA&ust=1365864339852588
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„Ne kapj hisztériás rohamot, ha életed hajója      

 néha megbillen egy markánsabb hullámtörésen.     

  Már százszor megijedtél, hogy elsüllyed,      

  és még mindig a nagy vízen hajózol."     

                                     (Popper Péter)     

           

 

12.C 

négy évfolyamos angol 

2009-2013. 

Szalainé Szántó Marianna 

osztályfőnök 

 

           

  Ádám Tamás    Lauber Anna    Szekeres Szandra 

  Derényi Zsombor    Mészáros Anett    Szentes Erika 

  Dreska Diána    Mészáros Márk    Szolga Péter Márton 

  Erdősy Gabriella    Nagy Beáta    Takács Alexandra 

  Füleki Dorina    Nagy Bence    Tóth Bálint 

  Grőber Adél    Nánási Viktória    Tóth Eliza Eszter 

  Gyuricza Ádám    Osvald Máté    Tóth Miklós 

  Imre Ildikó Ágnes    Pálinkás Dóra    Varga Boglárka 

  Jámbor Mercédesz    Szakács Viktória     Varga Dorina 

  Jurecska Zsanett     Szalai Viktória    Varga Vivien  

  Kelemen János    Szathmáry Ádám    Vaszily Alexandra 

  Klucsik János        Végh Máté 
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"Rossz a világ? Légy jó tehát magad!     

Üres a lét? Adj tartalmat neki!     

Az ember szolga mind? Légy te szabad!     

Hídd sorsodat bátor versenyre ki!       

(Komjáthy Jenő)     

           

12.D 

négy évfolyamos angol 

2009-2013. 

Ágoston Istvánné 

osztályfőnök 

      
 
 

    

  Antal Bettina    Häch Fanni    Nagy Gergely  

  Arany János Benjamin    Horváth  Henrietta    Nemes Zsuzsanna 

  Bach Tímea    Kovács Balázs †     Orosz Alexandra 

  Bakos Aletta     Kovács Flóra    Rácz Dávid 

  Balogh Gábor    Kőszegi Balázs    Rácz Tamás 

  Balsay Anna    Kőszegi Márta    Rózsa Dávid 

  Benedek Réka    Lajkó Cecilia Mirtill    Straub András 

  Bordás Balázs    Láng Szabolcs    Szabó Kinga 

  Czigány Bence    László Zsolt    Tobik János 

  Csurgó Imre    Mosberger Evelin    Vincze Péter 

  Debreczeni Zsófia    Mrázik Rebeka    Vörösmarti Dorina  

  Fischer Zsolt    Munkácsy Anna    Zsolti Tamás 
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ÍGY LÁTTÁK AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK… 

 

Már lassan három éve nem vagytok a mindennapjaim része. Annak előtte azonban 

szerencsés helyzetben voltam, mert nemcsak osztályfőnöki órákon találkozhattam veletek, 

hanem heti öt órában - igaz, csoportbontásban - az angolórákon is alaposan megismerhettelek 

benneteket. A munkához való hozzáállásotokat, szorgalmatokat, kudarctűrő képességeteket 

vagy épp ellenkezőleg: ezek hiányát. Én úgy láttam akkoriban, hogy a csoportbontást - ami 

más tárgyakat is érintett - egy kicsit megszenvedte az osztály, mert végig a három év alatt, 

mintha két kis létszámú osztályt vezettem volna. Próbáltam összefogni a két felet. A 

konfliktusok nagy része is ebből a megosztottságból adódott. A kissé döcögősen induló 

kezdet ellenére minden évfolyamon voltak felejthetetlen perceink. 7.-ben: a szivaravató műsor 

összeállítása, az alagsori osztálytermünk kifestése, a hagyománnyá vált karácsonyi műsor a 

benneteket tanító kollégáknak. Nem tudom, emlékeztek-e még, de 2008-ban a szökőnapot egy 

osztálybulival ünnepeltük meg (ekkor láttam, mekkora különbség van érettségben a fiúk és a 

lányok között. Míg a lánykák kicsinosítva, félrevonulva sugdolóztak, addig a fiúk a folyosón 

fogócskáztak). 8.-ban: az első zánkai hétvégénk (hajnalig beszélgettünk és társasoztunk) és az 

osztálykirándulás (Pannonhalma - Zirc), melyek megszervezésében és lebonyolításában Kati 

néni volt segítségemre. (Külön köszönet neki ezért itt is). A Vasváris Hét, melynek a végén az 

én osztályom vehette át a vetélkedő győztesének járó tortát. 9.-ben: a Mikulás-műsor az 

iskolai dolgozók gyerekei számára, majd ezt a műsort mutattuk be az Arany János Iskola 
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tanulóinak is (számomra katartikus élmény volt az ottani gyerekek öröme), aztán a második 

zánkai hétvégénk, amikor kora reggelig „Beugrót” játszottunk, később aztán ennek a játéknak 

a sikere adta a Vasváris Hét azonos elnevezésű játszóházát, ami az egyik leglátogatottabb 

programja volt a hétnek. Az osztálykirándulás (Veresegyház-Ipolytarnóc- Hollókő) szintén 

Kati nénivel. És még rengeteg egyéb élmény az órákról… 

Kedves 12.A osztály! Az évek során nagyon megszerettelek benneteket. Kívánok nektek 

kitartást és akaraterőt az előttetek álló erőpróbákhoz! Remélem, mindegyikőtök megvalósítja 

a maga elé kitűzött célokat rövid- s hosszútávon egyaránt. És persze a legfontosabb: legyetek 

nagyon boldogok! 

„ Mi lesz veled? Sorsnak nevezzük a születésünkkel magunkkal hozott élettervünket. Nincs 

készen! Formálható, alakítható. Ahogy egy szobor ideája is él már a szobrász fejében, de a 

mű csak a kővel és vésővel való küzdelemben lesz készen, úgy a sorsunk életté válása is 

folytonosan alakulóban van! Dolgozunk rajta. És a megvalósítástól függ, mi lesz belőle. A 

bennünk lévő sötét és világos, bölcsen vagy önösen működő akaratunk befolyásolja jövőnk 

alakulást is.” (Müller Péter)              Párkányi Virág 

 

Azt hiszem, sosem fogom elfelejteni az első gondolatomat, amikor megtudtam, hogy 

osztályfőnök leszek. 2010.08.31-én, délután 2 órakor megcsörrent a telefonom: Horváth 

József igazgató úr hívott fel azzal a kérdéssel, hogy vállalom-e a feladatot. A halovány „igen” 

válasz után csak annyit tudtam kérdezni: „akkor holnap korán kell bemennem az iskolába?”.  

Az akkori 10.A osztályba tehát 2010.09.01-jén léptem be először. Nem ismertelek benneteket, 

és ti sem engem. Megdöbbent arcotok kifejezett számomra mindent: aggódtatok, mi lesz 

most, hogy Párkányi Virág tanárnő helyett én leszek az osztályfőnökötök.  Az év során aztán 

fokozatosan megismertük egymást, és a felmerülő problémákat megpróbáltuk közösen 

megoldani. Sok felejthetetlen emléket fogok rólatok őrizni: pl a karácsonyi ajándékozásokat 

(melyeken 10. és 11. osztályban is Orsi húzta ki a nevem), a pécsi kirándulást (ezúton is 

köszönöm, hogy vigyáztatok rám a bobpályán, bár már mindegy volt, mert a bizonyítványok 

készen voltak), a balatonberényi táborozást, ahol az éjszakai beszélgetések hangulata vésődött 

örökre a szívembe, és a szalagavatót. Szívből örülök, hogy megismerhettelek benneteket, és 

kívánom, hogy bármerre is kerültök innen, találjátok meg a helyeteket az életben! És hogy 

pályámhoz hű legyek, egy Kodály-idézettel szeretnék elbúcsúzni tőletek: „Két ember közt a 

legrövidebb út: egy mosoly.” 

Kedves 12.A osztály! Nagyon fogtok hiányozni!                                   

Tarné Szabó Magdolna  
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Állok a pódium előtt, négy jelölt feszeng odafent, izgalom tükröződik az arcokon. 

Szorongás kerít hatalmába, „az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért”, annyi munka, 

szervezés, készülés nem maradhat siker nélkül. Eszembe jut a kampányfilm, végigfut a 

fejemen a fordulatos történet, a remekül kitalált karakterek sora, az újrahasznosított filmes 

klisék bája és a csattanó a story végén. Az nem lehet, hogy nem…Összeszedem magam, 

lassan ránézek Gergőre, sokáig semmi jel, komoly tekintet, majd az utolsó utáni pillanatban, 

mikor már majdnem elhangzik a hivatalos eredmény, szemfüles pillantással bólint, jelzi, mi 

nyertünk. Boldogság váltja fel a szorongást, kitörnék, de én egy fegyelmezett osztályfőnök 

vagyok, vagy mi a szösz. 

Átható festékszag csavarja az orromat, mindenfelé szorgos kezek kenik a falakat, szinte ég a 

kezek alatt a munka. Serényen teszi a dolgát mindenki, telik-múlik az idő, fáradunk, az 

eredményt vizsgáljuk – és a citromsárga falak kajánul és harsány szabálytalan csíkokkal 

vigyorognak vissza ránk. 

Erzsi néni, saját esernyőm van! – kiabálja lelkesen az egyik kisgyerek a fehérvári otthonban. 

Felkavaróan vidám pillanat látogatásunk során, ahol szembesülünk a kevésbé szerencsések 

életével, megértjük, hogy minden öröm és minden bánat relatív, és talán nem teljesen felejtjük 

el később sem. 
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Ólomként nehezednek el szemeim az orfűi szálláson, meddig bírják még a gyerekek, nem 

alhatok el, ismételgetem magamban. "Represent, Represent, Cuba…" száll a dallam a nyári 

éjszakában, még látom, ahogy a latin táncos koreográfia sikere felrobban a tóparton, még 

hallom, ahogy fiaim bizonygatják, aludjak nyugodtan, megvédik ők a lányokat a helyi erőktől, 

és azt már csak a büszke reggeli anekdotákból tudom meg, hogy valóban. 

Folyik a víz a hátamon, lábaim ólomként dolgoznak, eldőlnék, ha tehetném, távolban előttem 

apró figurák tekernek, egyre messzebb és messzebb. Borzasztó nagy a Velencei-tó, és egyre 

hatalmasabb, Pákozd elképzelhetetlen távolságban sejlik fel. Mikor végképp feladnám, 

ismerős arcok tűnnek fel, Istenem, visszajöttek értünk, lelket öntenek belém, összeszedem 

magam, és monoton erő hajt a végcél, a szállás és a chilis bab felé. 

12 perc 43 másodperc és kész. Minden dísz a helyén, igen csinos a fa, sehol nem kopasz, 

sehol nem csicsás. Első ízben több mint két óráig tartott ugyanez a feladatunk, a közös iskolai 

karácsonyfa feldíszítése, de aztán volt alkalmunk gyakorolni még egyszer, kétszer, 

háromszor, négyszer, ötször - egészen a végső alkalomig, amikor a világrekord megszületett, 

mert a gépezet tökéletesen működött, nem volt üresjárat, minden kis csavar pontosan tudta, mi 

a teendő. 

Dübörög a taps a tornateremben, megkönnyebbült és boldog arcok a színpadként funkcionáló 

félpályán. Büszkén mosolygok, könnyeimet nyelem szorgalmasan a szalagavató végén. 

Kreatív, hangulatos, szellemes és "aranyos" volt a műsor: elegáns bécsi keringő, impozáns 

szinkronúszás a fiúktól, profi osztályvideo, szellemidézés Michael Jackson fehér kesztyűivel, 

könnyed cha-cha-cha, 99 Luftballons a kedvemért, bölcsre hangszerelt búcsúbeszéd – és 

dübörgő taps a végén. 

Pillanatképek egy közösség életéből. Egy olyan csapatéból, amelyik nagyon messziről indult 

és nagyon összekovácsolódott. Olyan csapatéból, amelyik bár a végén megemberelte magát a 

nyelvvizsgákon, de sosem volt igazán erős a szorosan vett tanulmányok területén. Viszont 

egyedülállóan erősnek bizonyult közösségként.  

Most érzem igazán át, mennyi mindent adott nekem ez a csapat, és mennyit tanultam ettől a 

közösségtől. És megértettem azt is, hogy milyen komoly tartalék lesz nekik ez a kollektív 

élmény a nagybetűs életre. Idővel emlékké válik ugyan, de útravaló is lesz, amely végleg 

beépül mindegyikőjük személyiségébe, segíteni és orientálni fogja további útjukat.  

Weöres Sándor mondaná az én kis csapatomnak: "Alattad a föld, fölötted az ég, benned a 

létra". És én keserédes mosollyal helyeselnék. 

 

Kovács Mariann  
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Örkény István szavaival élve: útelágazáshoz értetek. Rövid, mindössze négy év volt ez 

az út, amely most véget ér, mégis életetek meghatározó szakasza volt. Gyermekből felnőtté 

váltatok, igaz barátságok, első szerelmek köttettek, és néhányatok most hozott életre szóló 

döntést a pályaválasztással. 

Nektek mit jelentett ez a négy év? Mire volt elég? Mire jutott és mire nem jutott 

időtök? Elég volt-e arra, hogy a 2009 szeptemberében először a Vasváriba belépő 34 tinédzser 

mostanra egy közösséggé kovácsolódjon? Úgy látom, sokan igyekeztetek megtalálni az 

érdeklődési körötöknek, stílusotoknak megfelelő barátokat, megismertétek egymást, sok időt 

töltöttetek egymással iskolán kívül is. Ám a baráti társaságok sokáig külön utakon jártak, 

külön véleményeik voltak. Sok közös program kellett ahhoz, hogy az osztály egy közösséggé 

is váljon. A kirándulások és főként az utolsó tanév kovácsolt benneteket egy összetartó 

közösséggé, olyanná, amelynek minden tagja elfogadja, megérti és segíti egymást. A 

legnagyobb próbatételt a szalagavató műsor elkészítése jelentette. Számomra példaértékű volt, 

ahogy egymás tanácsait megfogadtátok, egymás munkáját megbecsültétek, és mindegyikőtök 

segítő szándékkal közeledett a másikhoz. Ehhez persze kellettek nagyon talpraesett, 

ötletgazdag és az energiájukból soha ki nem fogyó társak! Ők pedig akadtak bőven! Köszönet 

nekik! Azóta tényleg egy közösség vagytok. 
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A 12. évfolyam sok tennivalót tartogatott a számotokra. Sok felelősségteljes döntést hoztatok, 

melyek közül a legjelentősebb a továbbtanulás volt. Biztosan lesztek páran, akiknél még 

módosul ez a választás, de a többségetek reális célt tűzött ki maga elé, és mostani döntésével 

életre szólóan meghatározta a jövőjét. 

A gimnáziumi éveitek most lezárulnak. Átszállhattok egy másik útvonalra, de az már 

nagyon más lesz, mint ez a négy év volt. Ehhez az úthoz kívánok nektek kitartást, egészséget, 

vidámságot! Útmegszakítás tilos! 

Örülök, hogy az osztályfőnökötök lehettem! 

 

„ De azt akarom, tisztán és fehéren, 

legyetek vígak és bársonyba járók, 

a kezetekben egy nagy arany-érem, 

s hódítsátok meg az egész világot.” 

(Kosztolányi Dezső) 

 

Szalainé Szántó Marianna  

 

 

 

Fotó: Szolga Péter  
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2009 tavaszán megkértek, hogy a következő évben az egyik induló osztályban 

osztályfőnök legyek. Én választottam a 9. D-t. 33-an iratkoztatok be júniusban. Az augusztusi 

gólyatábor remek ötlet volt, két nap alatt mindenkihez „hozzárendeltem” a nevét, de Rácz 

Dávidot és Tamást még másfél évig összekevertem (már nem tudom, hogy miért, annyira nem 

egyformák). 

Az első pillanattól egyértelmű volt, hogy sok jó képességű, szorgalmas diák jár az 

osztályba. Örömmel tanítottalak Benneteket. Kilencedik osztályban félévkor és év végén is 

elsők voltatok a tanulmányi munkában, ez azért is nagy dolog, mert általában a 

hatosztályosok – hetedikben, nyolcadikban – szoktak az elsők lenni. A négy év alatt – még 

egy hónap van hátra – 12 kitűnő bizonyítványt és 106 tantárgyi dicséretet kaptatok.  

Kilencedik osztálytól kezdve érezhető, hogy szívesen jártok ide. Összetartó, jó 

közösséggé alakultatok, sok-sok barátság szövődött köztetek és a szüleitek között is. A szülői 

értekezleteken és a közös munkában támogató, kedves, segítőkész anyukákat és apukákat 

ismertem meg.  

Jól éreztétek magatokat az osztálykirándulásokon, a kalandparkokban, fürödtetek 

nagyot (én közben aggódtam), s a Vasváris Hetek alkalmából – mindig volt főzés. 

Mindegyik évünk különleges volt. Figyeltetek egymásra, segítettétek egymást. Közben 

36-an lettünk. Befogadtátok a később érkezőket, ők is olyanok, mintha együtt kezdtétek 

volna. 
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Az utolsó évünk a Vasváriban: az őszi érettségi, amikor szép feleleteket hallhattunk; 

közben készültetek a szalagavatóra, ami remekül sikerült. 

December 13-án eltűnt Kovács Balázs. Elkezdődött a keresés… Tiszteletreméltó az az 

energia, együttérzés, amivel hozzájárultatok a kereséshez. Hosszú hetekig tartott, nagyon 

megviselt mindenkit. A temetésen valamennyien ott voltunk. 

Nagyon gyorsan elmúlt ez a négy év. Már jelentkeztetek, de még előttetek van az 

érettségi. Még sok feladat vár Benneteket. Tudom, hogy jó barátai vagytok egymásnak, jól 

érzitek magatokat együtt. Később is figyeljetek egymásra, segítsétek egymást.  

Négyévi munkátokat, tanulásotokat, képességeiteket ismerve bízom abban, hogy 

mindenkinek sikerül megvalósítani, amit szeretne. Büszke vagyok Rátok! 

 

Nem kívánom senkitől, 

hogy csodás dolgot tegyen, 

de joggal elvárom mindenkitől, 

hogy mindig ember legyen." 

(Ady) 

Ágoston Istvánné  

 

 

 

              Fotó: Straub András  



16 

 

NÉGYEN A BALLAGÓK KÖZÜL 

 

 

 

Ertl Antallal, a 12.A egyik legnépszerűbb tagjával 

készíthetek most interjút. Ő volt az osztály királyjelöltje, és 

gitárosként zenekarával többször elbűvölt bennünket 

játékával a Művészeti Bemutatókon, vagy a Vasváris Bál 

előzenekarának tagjaként. 

 

 

 

Miért éppen a Vasváriba jöttél? Milyen volt az első napod? 

− Igazából az elején közömbös volt nekem ez az iskola, de ide vettek fel elsőként. Az 

iskola külseje alapján egy ideig úgy gondoltam, hogy el akarok innen menni. Aztán rájöttem, 

hogy ez egy nagyon jó iskola, és az osztálytársaim és a tanáraim is nagyon kedvesek voltak. 

Az első nap senkit sem ismertem, de próbáltam mindenkivel barátkozni, és ez úgy gondolom, 

hogy sikerült is. Nagyon jó tapasztalatokkal mentem haza az első nap után; a tanárok, akikkel 

találkoztam, nagyon szimpatikusak voltak, és az osztálytársaim is „jófejnek” tűntek. 

Hogyan változott az osztályközösség az idei évben a szalagavató és a kampány alatt? 

− Bár voltak veszekedések, úgy gondolom, hogy elég jól összekovácsolódtunk, és a 

viták ellenére a szalagavatónk is jól sikerült. A kampány alatt az egész osztály sokat segített, 

néha még többet is dolgoztak, mint én. 

Miért éppen te lettél az osztályodból a királyjelölt? 

− Először senki nem jelentkezett, utána többen is mondták, hogy: „legyen a Tóni!” Én 

pedig szívesen elvállaltam, és nagyon élveztem. 

Mi volt a legemlékezetesebb pillanatod az elmúlt 6 év alatt? 

− Hát ez nehéz kérdés, hiszen nagyon sok emlékezetes pillanatom volt itt a 

Vasváriban. De talán az idei Művészeti Bemutató volt a legmeghatározóbb, ezzel „feltettem 

az i-re a pontot” a vasváris éveim végére. 

Mik a terveid a jövőre nézve? 

− Budapesten szeretnék tovább tanulni, és több iskolán is gondolkoztam. A Liszt 

Ferenc Zeneakadémia jazz-gitár szakát jelöltem meg elsőként, azonban ide nem biztos, hogy 
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bekerülök. Ezen kívül a Műszaki Egyetem műszaki menedzser és a gazdálkodási és 

menedzsment szakokat is megjelöltem. Illetve még az ELTE bölcsészkarán is gondolkodtam.  

A későbbiekben zenész szeretnék lenni, azonban ebből nem nagyon lehet megélni, így még 

nem tudom, hogy végül mivel fogok foglalkozni. 

Milyen hangszereken játszol, és mióta? 

− Gitározom már több mint 9 éve, és idén elkezdtem zongorázni is. Ezen kívül tudok 

alapszinten basszusgitározni, és próbálkoztam már dobolni és szájharmonikázni is. 

Miért kezdtél el zenélni? 

− A szüleim unszolásának volt köszönhető, hiszen édesapám sok évig dobolt, ezért 

szerették volna, hogy én is játsszam valamilyen hangszeren. Én eredetileg kürtöt akartam, de 

a szüleim azt mondták, hogy ezzel nem lehet zenekarban játszani. Azt javasolták, hogy valami 

olyan hangszert válasszak, amit lehet szólóban és együttesben is gyakorolni. Így választottam 

a gitárt. 

Játszol valamilyen együttesben? 

− Igen, a Fake Four nevű együttesben én vagyok a gitáros. Igazából ez az együttes 

még most szerveződik, de reméljük, hogy sikeresek leszünk a jövőben, hiszen nagyon 

tehetséges fiatalok játszanak benne. 

Hogyan tudod összeegyeztetni a zenélést a tanulással? 

− Szerintem ez könnyen megoldható, csak kell egy napirendet csinálni, hogy hány óra 

jut a tanulásra, és hány óra jut a zenélésre. 

Hogyan képzeled el magad 20 év múlva? 

− Addigra már közel leszek a 40-hez, így remélem, hogy lesz egy kis családom 2 

gyerekkel. Nem lesz túl sok pénzem, ha a zenélésből fogok megélni, de legalább olyan 

munkám lesz, amit teljes mértékben élvezek és szeretek. 

És végül néhány szóban jellemezd szeretett iskolánkat! 

− Ronda, de finom. Kívülről annyira nem bizalomgerjesztő, de bent mindenki 

véleménye megváltozik. Egy rendkívül összetartó, családias iskola, és nagy örömmel tölt el, 

hogy én is ennek a közösségnek a tagja lehettem. 

 

Varga Henriett 11.A 
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A 12. B osztályos Gyányi Dominikával beszélgettem az 

alagsori félhomályban, egy hóeséses márciusvégi napon. A 

beszélgetés szerencsére sokkalta derűsebb volt, mint az 

időjárás. 

 

 

 

 

Megvannak a klasszikus kezdő és záró kérdéseink, szóval: hogyan is kerültél a Vasváriba? 

− A legjobb barátnőm ötlete volt, hogy jöjjünk el gimnáziumba. Először a Tóparti és a 

Teleki között vacilláltunk, aztán megtudtuk, hogy a Vasvári hamarosan összedől, így azt 

hittük, rövidebb ideig kell majd itt tanulni (Micsoda logika! Mentségemre szóljon, hogy 13 

évesek voltunk!), ezért ide jelentkeztünk. Aztán sajnos a barátnőmet nem vették fel, egyedül 

maradtam, de hamarosan megismerkedtem az osztályommal, és minden jól alakult.  

Milyen változásokat hozott az életedbe ez a hat vasváris év? 

− A közösség volt a meghatározó. Olyan embereket ismertem meg, akikkel a 

későbbiekben is biztosan tartani fogom a kapcsolatot. Már elballagott vasvárisokkal is jó 

viszonyt ápolok. Szerintem a Vasvári lényege, hogy összehozza az embereket, nem csak a 

Vasváris Héten, de a bulik vagy akár a folyosói randalírozások során is. Nagyon 

szerettem/szeretek ide járni. 

Biztos vagyok benne, hogy az osztályod pályafutása során elkövetett néhány csínyt a tanárok 

ellen… 

− Egyszer elbújtattuk Stellát, a kutyát matekórán, megfésültük, de sajnos Csornay 

tanárnő nem engedte, hogy bent maradjon, úgyhogy ki kellett küldenünk. Nagyon büdös 

kutya volt, az egész terem bűzlött tőle.  

Aztán volt olyan, hogy kitörtük egy széknek a lábát, a támláját, és ezek még mindig 

megvannak, az osztályfőnökünk elrakta emlékbe, ott vannak a szekrényében.  

A diákpárbajos táncokat nagyon élveztem, összehozták az osztályt, a fiúk is mindig kivették a 

részüket belőle. Ezért érdemes volt idejárni. 
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A végzősöknek sok programjuk volt az idén – szivaravatás, szalagavató, kampány -, hogyan 

vetted ki a részed ezekből? 

− Az egyik legnagyobb élmény a gólyatábor volt. Jók voltak a feladatok, a kicsik 

aranyosak voltak, közelebbről megismertük őket, és mi jelentettük az első támpontot nekik a 

suliban. Közelebb kerültem azokhoz az osztálytársaimhoz, akik ott voltak, teljesen más volt, 

mintha harmincan lettünk volna. Nem szívesen szívattam őket a szivaravatón, úgyhogy ebből 

nem igazán vettem ki a részem. A szalagavatóval nagyon sokat vesződtem, és veszekedtem 

miatta az osztálytársaimmal. Nagyon idegesítő lehettem . Az „osztálycsoport” is csak az én 

bejegyzéseimből állt. A kampány idején ezernyi sütit és tortát sütöttünk, megindult a 

„sütinagyüzem”. Ebben az évben csináltuk a legtöbb mindent együtt az osztállyal: elmentünk 

egymáshoz kivágni a ludakat meg a szívecskéket, stb. 

Említetted a gólyatábort; üzensz valamit az „utókornak”?  

− Annyit tanácsolnék még a "fiatalságnak", hogy élvezzék ki a gimnáziumi lét minden 

percét, minden eseményét, mely nem a tanulásról szól; használják ki azokat az 

alkalmakat,amikor lehetőségük nyílik egy kis közös munkára, közös szórakozásra, közös 

bohóckodásra, mert ezek tényleg örök emlékekké válnak majd, ráadásul összehozzák a 

közösséget, így élvezhetővé válnak a hétköznapok is. Ja, és mivel ez egy iskola: tanuljatok, 

mert senki nem fogja megtanulni helyettetek! 

Régebben szinkronúsztál, van jelenleg valami hobbid? 

− Öt évet szinkronúsztam, de leromlottak a jegyeim, ezért abba kellett hagynom; a 

tanulás fontosabb volt. Manapság a hobbim, hogy hazamegyek, és kettőtől négyig és/vagy 

négytől hatig sziesztázom. 

Tavaly a bálon konferansziéként tűntél fel. Érdekel ez a pálya? 

− Eléggé érdekel, nagyon tetszik: csinos ruhákban kell lenni, kedvesen beszélni, de ez 

divatszakma, erős a mezőny, és nem is kell sokat tanulni, ezért inkább olyant választok, amit 

később jobban elismernek. Pszichológus szeretnék lenni. A legjobb lenne pszichológus-

műsorvezetőnek lenni. (Joshi Bharatnő – a szerk.). A Károli Egyetemre adtam be a 

jelentkezésemet. Jó tanuló vagyok, az eddigi előrehozott két érettségim (az egyik emelt) jól 

sikerült, mégsem érzem, hogy felvennének államilag támogatottra, ugyanis 440-es a 

ponthatár. De bejelöltem a költségtérítésest is, úgyhogy RESZKESSETEK, 

PSZICHOLÓGUS LESZEK! 

 

Imre Zsanett 11.B 
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A 12.C-s Pálinkás Dóra olyan ember, akinek sikerült 

összeegyeztetni a sportot a tanulással. Az első matematika – 

természettudományi osztály végzőse, aki nemcsak jó tanuló, 

de láthattuk őt a dobogó legfelső fokán is állni. 

 

 

 

Dóra, már 8. osztályos korodban tudtad, hogy mi akarsz lenni? 

− Pontosan nem. Ha tudtam volna, lehet, hogy másik iskolát választottam volna.  

Kellett a négy év, hogy el tudjam dönteni, mi akarok valójában lenni. Ami így nagyjából már 

körvonalazódott is, és ebben nekem nagy segítség volt ez az iskola. 

Akkor mesélj erről a jövőről! A Vasvári után mik a továbbtanulási terveid? 

− Most a Nemzetvédelmi Egyetemre jelentkeztem, mert elsősorban katona szeretnék 

lenni, másodsorban rendőr. Ez majd még kialakul.  Véleményem szerint, mindkét területen 

szükségem lesz a matematikára is, ezért abszolút megérte idejönni. 

 Ha egy szóval kellene jellemezned az osztályod, mi lenne az a szó? 

− Huu, hát ez nehéz kérdés….Talán…sokszínű. 

Elárulod, melyik tanárod volt rád legnagyobb hatással? 

− Én nagyon jó kapcsolatban vagyok Szloboda Mária tanárnővel, őt nagyon szeretem. 

Igazán sokat segített nekem az emelt szintű tesi érettségi megszerzésében. Hálás vagyok 

Horváthné tanárnőnek is, ő volt az alapmatekos tanárom. És kiemelném még Démuth tanár 

urat is, aki rengeteget segít, és bármilyen kérdésem van, hozzá bátran fordulhatok. 

Sportolsz, mindannyian tudjuk, hogy kitűnő atléta vagy. Mesélj egy kicsit erről! Hogyan 

kezdődött?  

− Már nagyon régen, azt hiszem ötödikes koromban kezdtem az atlétikát, tehát már 

nyolc éve foglalkozom vele. Eleinte iskolai versenyeken indultam, a szakemberek ezeken 

figyeltek fel rám. Ajánlották, járjak edzésekre. Hát elmentem és ott ragadtam. Az évek során 

pedig sok versenyen vettem részt.  

A családodból sportolt valaki?  

− Igen, anyukám atletizált. De neki 16 éves korában el kellett döntenie, hogy az iskolát 

vagy a sportot választja. Ő az iskolát választotta. 
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Hogyan egyezteted össze a tanulást és a sportot? Hogyan néz ki egy napod? 

− Régebben is sportoltam, így ez rutinná vált az életemben. Tanítás után hazamegyek, 

megebédelek, elmegyek edzésre, majd utána tanulok. Ennyire egyszerű. Tehát ez igazából egy 

olyan ritmus, amit meg kell szokni az embernek. Én úgy tapasztaltam, hogy ha valamilyen 

okból otthon kellett maradnom délután, vagy beteg voltam, vagy akár sérülésem volt, és nem 

mentem edzésre, akkor sokkal jobban elfolytak a délutánjaim. Valahogy nem tudtam úgy 

felhasználni az időmet, mint ahogy általában. Számomra tehát ez a ritmus nagyon fontos. 

Milyen eredményeid vannak, és melyik eredményedre vagy a legbüszkébb? 

− Mostanában háttérbe szorult nekem a futás, de 2007-ben 300 méteren nyertem az 

Országos Bajnokságon, arra nagyon büszke vagyok. 2009-ben a 100 méteres síkfutásban 

lettem országos bajnok, tavaly pedig a Diákolimpián nyertem 200 méteres futásban, ami a 

legfrissebb eredményem. 

Mit gondolsz, az egyetem mellett is folytatni fogod a futást? 

− Most egyelőre úgy érzem, hogy nem folytatom, abba fogom hagyni. Pedig a 

katonaságnál és a rendőröknél is nagyon fontos a megfelelő erőnlét. Úgy gondolom, hogy lesz 

is lehetőségem a mozgásra, sőt szükségem is lesz rá. Ezeken a területeken a testmozgás 

mindennapos. Csak az a baj, hogy szerintem óriási szorgalom kell ahhoz, hogy az egyetemi 

tanulás mellett egyedül felkészüljek az esetleges versenyekre. Ezért gondolom most úgy és 

tudatosítom magamban, hogy ezt nekem abba kell hagynom és a tanulásra koncentrálnom. De 

aztán ki tudja? Alakulhat úgy az életem - és remélem, így is lesz -, hogy megbirkózom 

mindkettővel, és akkor folytatom tovább a sportot versenyszerűen. Ezt még nem tudom 

pontosan. 

Végül miért ajánlanád másoknak a Vasvárit? 

− Azért ajánlanám, amiért én is újra a Vasvárit választanám. Szeretem ezt a társaságot, 

és ez egy nagyon összetartó iskola. Lehet, hogy az osztályokon belül vagy az osztályok között 

vannak rivalizálások, de igazából szerintem ez minden iskolában így van. Viszont amikor az 

egész Vasvári ügyéről van szó, akkor nagyon összetartó tud lenni az iskola összes diákja, és 

ezeket a rivalizálásokat félre tudja tenni. Én ezt mindenképpen kiemelném. 

 

Sok sikert kívánunk neked a továbbtanulásban. Kívánjuk, hogy a tanulás mellett jusson időd 

és energiád a sportra!                                 

 

          Boda Bernadett 11.C  
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Azt gondolom, hogy talán minden vasváris ismeri a 

képen lévő arcot. Munkácsy Anna nagyon színes 

egyéniség, s nem mellesleg a 12.D kiváló tanulója. 

Osztályközösségének motorja, hallgatnak rá a többiek, 

mert hiteles személyiség. Írásait olvashatjuk az Irkában, 

énekelni hallottuk a Diáknapokon, s fontos szerepe volt 

abban is, hogy elnyertük Az év iskolai közössége címet. 

 

 

Az osztálytermeteket évek óta egy hatalmas Spongya Bob figura díszíti. Hogy került az oda?  

− Már akkor az F1-ben volt, amikor tizedikesekként odakerültünk. Azóta ez az 

osztálytermünk, ezért már 3 éve, nap mint nap órákat töltünk Spongyával szemben ülve. A 

kampányig, valójában senki sem szerette, de aztán inkább szükségszerűségből, emblametikus 

figurává vált. :D 

Ez a negyedik éve annak, hogy a Vasvári egyik legkiemelkedőbb diákja vagy. Miben változtál 

az itt eltöltött évek alatt, és milyen tapasztalatokat szereztél?:) 

− Biztosan rengeteget változtam, habár ezt az ember magán nem mindig veszi észre. 

Talán bátrabb lettem, mert a folyamatos megpróbáltatások (témazárók, osztályozóvizsgák, kis 

érettségik, nyelvvizsgák, érettségik) nemigen hagynak időt a pánikra. Megtapasztaltam azt, 

hogy milyen az, amikor valamire igazán nagyon sokat kell tanulni, ezt a töri fakton éli meg az 

ember , és azt is, hogy milyen az, amikor egy matek ismétlő lecke az újdonság erejével hat.  

Szerinted minek köszönhető a jó osztályközösségetek? Mi tart titeket össze? 

− Az osztályközösségünk 9. óta azért már romlott, de még mindig az egyik legjobb a 

suliban szerintem. Sok olyan dolgon mentünk keresztül együtt, ami összekovácsol egy 

osztályt. A legelső ilyen emlékezetesebb esemény talán az volt, amikor tizedikben, 5 embert 

hazaküldtek Kisgyónból (rossz magaviselet miatt..) Az egész osztály kiállt az 5 ember mellett, 

hogy „vagy mindenki megy, vagy senki”. A „diáklázadásunkat” hamar leverték, de azóta már 

kétszer ugrottunk le nyáron az osztállyal az emlékeket felidézni, és a fáradalmakat 

kipihenni… Számomra az utolsó volt a legjobb. 5 embernek is júniusban van a szülinapja 

(nekem is), és ezt egyszerre ünnepeltük meg. Kora délután egy sállal bekötötték a szemünket, 

és elvittek minket a 3 napig tartó, meglepetés szülinapi bulinkra Kisgyónba. 
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Nekem, hatalmas élmény volt, de pl. a tavalyi húsvét is emlékezetesre sikerült. 12 lány aludt 

nálam, hogy meglepjük a 3 autóval, hajnalban érkező fiúkat, és egy óriási vízicsatát 

rendezzünk az udvaron. 

Szomorú dolgok is történtek velünk, szerintem mindenki tudja, hogy mire gondolok, de erről 

inkább nem beszélnék, mert van, amit még mindig nem sikerült feldolgoznom.  

Tehát végeredményben úgy gondolom, hogy talán a sok közös program, a menza, a zenekar, 

az egymásra való odafigyelés (szülinap, meccsek, fellépések), és az tart minket össze, hogy az 

osztály minden egyes tagjának az alaptermészete kedves és barátságos. 

Lehetőségem volt részt venni a szalagavatótokon, és meg kell hagyni, nagyon ügyesen 

összehoztátok. Milyen nehézségeket okozott a szervezés? Voltak nagy veszekedések? Mit 

tanácsolsz nekünk, 11.D-seknek a jövő évi szalagavatónkhoz? 

− Köszönjük. Konkrét veszekedések nem voltak, egy-két abszolút jelentéktelen 

nézeteltéréstől eltekintve, békésen folyt le az egész készülés. Szerintem, sokat segített ebben 

az, hogy mindent megszavaztunk, és mindannyian azt akartuk, hogy a lehető legolcsóbban, a 

legkevesebb energiabefektetéssel, a legjobb szalagavatót hozzuk össze. 

Ahhoz, hogy a szervezés haladjon, mindenképpen egy vagy két ember kezében kell, hogy 

összefussanak a szálak, akik a többség akaratát figyelembe véve lezárják a kérdéseket. De az 

is nagyon fontos, hogy ne háruljon minden munka ezekre az emberekre, hanem osszátok ki, 

hogy ki miért felelős, és akkor sokkal gördülékenyebben megy. Azt tanácsolom, hogy 

próbáljátok meg a készülődés minden percét élvezni. 

Te mindig mindenből kivetted a részed. Honnan ered az energiád? 

− Tényleg nagyon sok helyen ott voltam, és sokat szervezkedtem, és rengeteg energiát 

fektettem közösségi jellegű dolgokba. A tavalyi diákpárbajra rengeteget készültünk, 

izgultunk, és a felelősség is nagy nyomásként nehezedett ránk, hogy meg kell védenünk „Az 

év iskolai közössége” címet. De azt a pillanatot, amikor a győzelem után a színpadról 

nézhettem végig a vasvárisok ünneplését, ahogyan az indulót éneklik teli torokból, nem 

cserélném el semmire. Vannak pillanatok, amikért érdemes dolgozni, ilyen az is, amikor 

látom, hogy egy hetedikes mosolyogva olvassa a novellámat az Irkában, vagy amikor 

kihirdetik, hogy továbbjutottunk a töriverseny országos fordulójára, amikor meglátom a 

Vasvári Diáknapokon elért helyezését, és tudom, hogy ebben nekem is van egy kis részem. 

 

Ruff Edina 11.D  
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ELBALLAG A DÖK ELNÖKE 

 

Van-e olyan ember a Vasváriban, aki ne ismerné a 12.C-s 

Nagy Bencét? Valószínűleg nem tenné fel sok diák a kezét, 

mikor meghallja ezt a nevet. Nyugodtan mondhatjuk róla, 

hogy a diákélet egyik legbuzgóbb szervezője, igazi 

közösségi ember. DÖK elnökként is kimagasló munkát 

végzett az utóbbi két évben, és nem volt olyan esemény a 

gimnáziumban a négy év alatt, aminek Bence ne lett volna 

résztvevője. Kevesen vannak olyanok, akiknek nemcsak 

saját sikerük fontos, hanem egy közösségért is képesek 

önzetlenül dolgozni. Ilyen Bence, és ezért kérdeztem pont 

őt. 

Kérlek, meséld el, miért pont a Vasvárira esett a választásod? 

− Nem is tudom… nehéz döntés volt, mikor még kicsi nyolcadikos vasváris voltam. 

Kis vasváris? 

− Igen, a Vasvári Pál Általános Iskolába jártam, és a Vasváriból átjöttem a 

Vasváriba. Sokat gondolkoztam azon, hogy a Tópartiba menjek-e vagy ide, de aztán végül 

is a Vasvárit jelöltem meg elsőnek. A biológia-földrajz szak nagyon érdekelt, így kapóra jött, 

hogy bekerültem az első természettudományi osztályba. 

Milyen emlékek maradtak meg benned az első napokról? 

− Mi voltunk az elsők, akik gólyatáborban nyitották az évet. Jó volt, mert tényleg 

megismertem az osztálytársakat, az osztályfőnökömet és a C-s végzősöket is. Ettől 

függetlenül, amikor beléptem a gimi ajtaján, nagyon izgultam és féltem. Az A/5-ös terembe 

kellett mennünk. Előző nap beszélgettem épp volt vasváris ismerőseimmel, akik mondták, 

hogy mire számítsak…A végén annyit fűztek hozzá, hogy mindent, csak az A/5-ös termet ne 

kapjuk meg az osztályommal! Egyrészt büdös is van, másrészt meg hatalmas a terem, és nem 

lehet benne hallani semmit sem. Sajnos ez így mind be is jött, mert akkor még tényleg 

beázott, és az illatok sem voltak a legkellemesebbek.  

A legelső óráktól is nagyon féltem… biztos megesznek majd minket a tanáraink, de aztán 

végül is kiderült, hogy mindegyik nevelőnk nagyon aranyos velünk, és egyáltalán nem kellett 

tőlük félnünk!  Illetve még egy emlékem van az első napról… 

Az osztályból egyedül én jöttem fehér ingben, amit nagyon gyorsan át is vettem, mert nagyon 

furcsán éreztem magam a sok színes emberke között! 
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Mielőtt idekerültél a Vasváriba, mi szerettél volna lenni? Azóta változtak a terveid? 

− Ezen épp egy pár nappal ezelőtt gondolkodtam el. Amikor idekerültünk a gimibe, 

pont egy csoportbontásos kémiaórán Szabó Endre tanár úr gyorsan körbekérdezte a csoportot, 

hogy mi szeretne lenni. Az osztály bioszos fele vett részt ezen az órán, így a válaszok nem 

voltak meglepőek. Biológustól elkezdve, orvos, boncmester, állatorvosig minden volt. Nekem 

már akkor is a biológus, mentőorvos dolog tetszett. Aztán, ahogy idősödtem - mert nőni nem 

sokat nőttem ez alatt a pár év alatt- egyre jobban megtetszett a tanári szakma, mert nagyon jó 

tanáraim vannak mind szakmailag, mind emberileg itt a suliban, akiket nagyon szeretek. 

Ebből fakadóan hova szeretnél tovább menni?  

− Az egyik, amit most megjelöltem, az a biológia- földrajz szakos tanár az Eötvös 

Loránd Tudományegyetemen. A másik pedig a Semmelweis Ignác Egyetem 

Egészségtudományi Karának mentőtiszti szaka. Bízom benne, hogy valamelyik egyetemre 

sikerül majd bekerülnöm, de addig még vár rám/ránk egy érettségi, aminek nagyon jól kell 

sikerülnie.  

Milyen tevékenységekben voltál benne az elmúlt 4 évben? 

− Másfél-két évig voltam a Diákönkormányzat elnöke. Emellett párhuzamosan a 

Fehérvári Diáktanács alelnöke, egyik bizottságának elnöke 1 évig. Elég sok helyen tudtam 

képviselni a sulit és érdekeit. Bár látványos eredményt csak zárójelesen jegyzem meg…nem 

mindig sikerült elérnünk, de azért talán jó volt valamire, kicsit jobban megismerték az amúgy 

is híres Vasvárit. 

Szabadidődben mit szoktál tevékenykedni? 

− Ide kellene mondanom, hogy olvasok meg tanulok, ami nem nagyon igaz rám.  12 

éve néptáncolok, általános iskola óta túrázom, futni is szoktam - bár nem sorolnám a kedvenc 

elfoglaltságaim közé-, illetve 6 éve barlangászom és sziklát mászom. Imádom a 

Vándortáborokat, melyeknek eddig minden évben résztvevője voltam. Idén tervezzük a 

Kinizsi 100-at, ami annyit takar, hogy 24 óra alatt 100 km-t túrázunk. (Remélem, Igazgató Úr 

olvassa az újságot…és támogatja az ötletem!)   

Milyen az utolsó év? 

− Sűrű, fárasztó, keveset alszom, és sokat idegeskedem, pedig nem kellene. 

Mi miatt idegeskedsz? 

− Először a szalagavató miatt, hogy minden rendben menjen, és szép emlékek 

maradjanak meg róla. Most az utóbbi egy hónapban az érettségi miatt kezdtem el idegeskedni. 

Bár az megnyugtat, hogy az emelt földrajz érettségim már megvan, így már „csak” egy emelt 

érettségi van hátra, amit biológiából szeretnék.  
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Mit szeretsz a legjobban a Vasváriban? 

− A Vasváriban? Mindent! Az egész közösséget, hangulatot. Kívülről persze nem 

tűnik egy fellegvárnak… aztán belépsz az ajtón, és megfog ez a barátságos légkör. 

Normálisak vagyunk egymással, kedvesek velünk a tanáraink, mosolyognak, megértőek és ez 

nagyon jó!  

Milyen érzés, hogy el kell hagynod a gimit? 

− Igazából egy icipicit örülök, hogy belekezdhetek valami újba, és nem kell már 

ennyire a sulitól függenem, bár hogyha bekerülök egy egyetemre - amiben nagyon 

reménykedem -, akkor ugyanúgy tanulnom kell. Illetve kicsit jó lesz végre a saját lábamra 

állni… részlegesen. Amúgy meg nagyon szomorú vagyok, mert tényleg rengeteg élmény köt 

a Vasvárihoz, és sok mindenre megtanított. Azért szeretek itt lenni, mert nemcsak a 

tananyagot tanulhattam meg, hanem emberileg is sokat kaptam a tanáraimtól, amit nagyon 

köszönök nekik. Örülök, hogy ilyen kis szociális emberke vált belőlem. Szilárd is nagyon fog 

hiányozni a büféből… a reggeli kis teám, hozzá a 3 szem apró sütivel, amit mindig is ettem. 

Furcsa lesz nagyon. Új hely, új emberek. Minden új lesz. Ez kicsit szomorú.   Azzal hogy a 

Vasvárit jelöltem meg elsőnek, máig úgy gondolom, hogy életem eddigi legjobb döntését 

hoztam meg. 

Köszönöm, hogy szakítottál rám időt. Kívánom, hogy az elkövetkezendő években céljaid és 

álmaid valóra váljanak. Remélem, hogy „öregdiákként” még hallhatunk rólad majd csupa jó 

dolgot, és mosolygó arcunkról leolvasható lesz majd: – Igen… Ő a Bence, a mi Bencénk, 

akire mi nagyon büszkék vagyunk!             Véninger Bianka 11.C 
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BÚCSÚZÓ TANÁRAINK 

 

 

 

Végzős diákként 4 fantasztikus vasváris évet tudhatok a hátam 

mögött és Zsóka néninek, osztályfőnökömnek, nem csekély 

szerepe volt ebben. Ágoston Istvánné tanárnőnek ez az utolsó 

éve a Vasváriban, és mint hűséges osztálya, mi is elballagunk 

Vele együtt egy hónap múlva. 

 

 

 

Hol, milyen iskolákba járt? Miért döntött annak idején a tanári pálya mellett? 

− Az általános iskolát Devecserben, a Gárdonyi Géza nevét viselő iskolában 

végeztem. Az Egri csillagok írója 1892-től 1994-ig tanított itt, ezért kapta róla a nevét az 

iskola. A gimnáziumot Kőszegen végeztem, itt német tagozatos voltam. Pécsett matematika-

fizika szakra jártam a főiskolán, majd ugyanitt fizikából az egyetemi szakot is elvégeztem. 

Gyengeáramú villamosmérnöki diplomám is van, ezt a Kandón szereztem. Aztán az 

informatika tanári szakra is szükségem volt, és ezt a képesítést a veszprémi egyetemen 

kaphattam meg. A tanári pálya mellett részben családi példák alapján döntöttem. Édesanyám 

Devecserben igazgatóhelyettes volt, az ő embersége, tudása, segítőkészsége óriási hatással 

volt rám. Valószínűleg ma is így döntenék. 

Mióta tanít a Vasváriban? Dolgozott más iskolákban is? 

− 13. éve tanítok a Vasváriban. Éveim számából következik, hogy előtte is sok éven át 

tanítottam: Első munkahelyeimre még úgy helyeztek, mert akkor még úgy rendelték ki a 

tanárokat. Később meg azért kellett munkahelyet váltanom gyakran, mert a férjem hivatásos 

katona volt, és őt kellett követnem. Somlóvásárhelyen igazgatóhelyettes voltam, 

Devecserben, Csóron, Várpalotán, majd Székesfehérváron a Petőfiben, a Május 1. téren és a 

Munkácsyban is dolgoztam. 8 hónapig pályaelhagyó is voltam, módszertani csoportban 

dolgoztam, de visszahúzott a szívem, 2000-ben a Vasváriba jöttem, és itt is fejezem be tanári 

pályámat. 
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Az elmúlt 13 év során melyik volt az Ön számára a legkedvesebb osztály, és miért? 

− Mindegyik osztályom kedves volt számomra. Mindegyik valami másért. Ti vagytok 

(12.D) az utolsó osztályom. Sokan „irigyeltek” engem miattatok.  

Örömmel tanítottalak Benneteket. Nagyon sok kiváló képességű, szorgalmas diák van az 

osztályomban. Ami az összképet illeti, Ti így együtt: kedvesek és szeretetreméltóak vagytok. 

Összetartó, egymásra figyelő, jó közösség. 

Változott valamit a diákság az elmúlt évtizedek alatt? 

− Természetesen változott, mert a körülöttünk élő világ változásai az iskolában is 

érezhetőek. A vasváris légkör nagyon jó, nem véletlen, hogy szeretek ide járni. Egyfajta 

családiasság, tolerancia jellemzi. Az az összefogás, tenni akarás, együttműködés, ahogy 

Balázs keresésében részt vettetek, az tiszteletreméltó. 

A „fizika szent dolog” – annyit hallottuk ezt Zsóka nénitől, megkérdezem, hogy a tanárnő 

számára miért olyan csodálatos a fizika? 

 − Azért, mert gondolkodásmódot, szemléletet ad, mert izgalmas dolog! Legjobban az 

elektromosság, az atomfizika és a csillagászat érdekel.   

Azt gondolom, hogy a tanárnő biztosan nem fog unatkozni akkor sem, ha a mindennapjait már 

nem a tanítás tölti ki. Vannak már tervei erre az időre? 

− Hát persze! Annyi megoldatlan probléma van még a fizikában, amire szeretnék 

választ kapni. Elolvasom 

mindazokat a könyveket, amire 

nem volt időm eddig. Elsősorban az 

elméleti fizikusok által írt könyvek 

érdekelnek, mert az már filozófia. 

Szeretném elolvasni a Nagy 

kérdések sorozat köteteit, és még 

sok minden mást. Ugyan már 

kétszer voltam CERN-ben 

(Nemzetközi Részecskekutató Intézet), de ez megunhatatlan, nyáron az osztály érdeklődő 

tanulóit is magammal viszem. Tanulni is nagyon szeretek, le kéne porolnom a német 

tudásomat, és az angolra is szükségem lenne. Persze a családomra is több időm lesz, hiszen 

két gyermekem van, és egy aranyos kis unokám.  

És fog valami hiányozni a Tanárnő életéből? 

− Ti fogtok hiányozni!              

Munkácsy Anna 12.D  
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Peresztegi Nagy Istvánné tanárnő következetes 

szigorúságával, megnyerő közvetlenségével, 

segítőkészségével és a diákokra való személyes 

odafigyelésével tökéletesen képviselte a Vasvári 

szellemiségét. Ez nem is csoda, hiszen hosszú időt töltött 

iskolánkban: Egész pályafutása alatt itt tanított, sőt már 

diák korában is ezeket a padokat koptatta. 

 

 

Diákként mi alapján választotta a Vasvárit? 

− Mindenáron szerettem volna az ének-zene tagozatos osztályba bekerülni. Azért 

készültem ilyen elszántan és céltudatosan ide, mert akkor azt hittem, hogy esetleg ének-zenei 

pályán folytatom. Már nem zenészként, hanem tanárként.  

És miért változott meg a véleménye, már ami a zenét illeti? 

− Itt aztán kiderült, hogy a zenei tehetségem nem múlja felül a többiekét, legalábbis 

ahhoz, hogy ebben éljem ki magam, kevésnek tűnt. Rájöttem arra, hogy nem ez lesz az én 

pályám. De rendkívül nagy élmény volt a négy év, nagyszerű énekórák, énekkaros 

foglalkozások és szereplések a diáknapokon, rádiófelvétel Pesten. Akkoriban gyakran jöttek 

tanárok a Kodály-módszert tanulmányozni, és az Amerikából idelátogató zenetanárok 

viszonzásképp a West Side Storyból adtak elő részleteket, ami 1968-69 körül nagyon nagy 

szó volt. Nekem nagyon sokat adott a zene, még ma is napi létszükséglet, de menet közben 

rájöttem, hogy ez nem lehet végcél. 

Mikor döntött a német mellett? 

− Ó, hát az nem német volt, hanem történelem és orosz. Rendkívül sok kiváló 

tanáregyéniség volt, történelemből Nagy Lajos tanár úr maga volt a minta, egy etalon volt a 

stílusával, az igényességével, a tudásával, és nagyon sokan megszerettük a történelmet, ezért 

többen is megpróbálkoztunk belőle a továbbtanulással. De emellé még kellett egy tárgy, 

mondjuk egy nyelv. Mi jöhetett? Hát az orosz. Igaz, hogy csak heti 3 órában tanultam, de 

mivel már általános iskolában is kötelező volt, az sokkal biztosabban ment, mint a második 

idegen nyelv, a francia. Ráadásul egyre jobb lehetőségek jöttek, akkor indultak meg a nyelvi 

táborok, és harmadikos gimnazista korom után voltam kint Leningrád (ma Szentpétervár) 

mellett Lugában 1 hónapig egy ilyen táborban. Fantasztikus élmény volt, és rengeteget 
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tanultam. Megszületett a döntés: történelem – orosz szak az ELTE Bölcsészettudományi 

Karán. 

Hogyan lett az oroszból német? 

− Nagyon örültem, hogy az oroszt választottam, mert a nyelv sok lehetőséget kínált. 

Bevezették a gimnáziumokban a csoportos nyelvoktatást, így a Vasváriban nagyon sok 

oroszóra volt, és sorjában érkeztek a fiatal nyelvtanárok, köztük jómagam is. Volt itt orosz 

nyelvi tagozat, fakultációs lehetőség, és az „orosz tanszéken” igazi műhelymunka folyt. Majd 

jött a rendszerváltás. Tavasszal még oroszul felvételiztettem, igaz, hogy angol tagozatosokat, 

de azt gondoltam, heti 3 órában is lehozzák nekem a csillagokat. Fantasztikus élmény volt 

felvételiztetni őket, nagyon jók voltak oroszból. Augusztusban már nem volt kötelező az 

orosz nyelv. Az osztályomból végül 8 ember maradt, aki oroszt akart tanulni. Olyan 

drasztikus volt a változás, hogy fel kellett tenni a kérdést, hogy hogyan tovább? Egyetemista 

koromban erőteljesebben nekifeküdtem a németnek, a kollégiumban indultak intenzív 

nyelvtanfolyamok, amelyek nyelvvizsgával fejeződtek be. Ráadásul korábban is tanulgattam 

részben önszorgalomból németet, mert a családomban voltak sváb ősök, az anyai nagyanyám 

az édesapjával még svábul beszélt. Tehát végül azt mondtam, hogy legyen a német. Volt 

lehetőség az átképzésre, elvégeztem 3 év alatt a kiegészítő szakot németből. Igazándiból 

nagyon szerettem nyelvet tanítani, és azt mondtam, hogy én nem bírom ki, ha nem taníthatok 

nyelvet. Ráadásul akkoriban indult a csereprogram Schwäbisch Gmündben az átképzés 

támogatására. Háromhetes intenzív nyelvtanulás, után a hazatérő tanárok létrehozták a 

Schwäbisch Gmünd-Székesfehérvár Baráti Kört, melynek alapító tagja voltam.  Még 

gimnáziumunk is talált egy testvériskolát, ami szintén segítette a váltást. Hát így lettem német 

szakos tanár. 

Mindig is úgy tervezte, hogy a Vasváriban fog tanítani? 

− Vagy hogy egyáltalán tanítani … Egyedüli gyerek voltam, és mindig szerettem, 

hogyha valaki körülvesz, így elég egyértelmű volt, hogy ez valami pedagógusi pálya lesz. 

Mikor utolsó éves egyetemista voltam és hazajöttem a szovjetunióbeli részképzésről, akkor 

megkeresett egy utazási iroda, hogy a német-orosz nyelvismeretemmel felvennének. Ezt az 

ajánlatot nem is vettem komolyan, köszönhetően annak, hogy az iskolából is megkerestek, és 

én elsősorban tanítani szerettem volna.  Az akkori igazgató, Albert József ajánlotta fel, 

hogyha végzek, visszajöhetek a Vasváriba. Erre az ajánlatra nagy boldogan igent mondtam. 

Persze az ember aggódik, hogy milyen lesz visszamenni oda, ahol tanult, és átállni a másik 

oldalra, azok közé az emberek közé, akikre az ember felnéz, és közöttük kell helytállni. De 

annyira nagyszerűnek tartottam a lehetőséget, hogy más föl sem merült bennem. 
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Mit szeret legjobban a Vasváriban? 

− A Vasvárit en bloc, vagyis mindenestül. Nehéz bármit is kiemelni. Biztos, hogy nem 

az épület szépsége ragadott magával. Az iskola hangulatát, a zsongást, azt, hogy mindig 

felnőtté váló fiatalok vesznek körül… az itt folyó igényes szakmai munkát, a tanárok és a 

diákok elkötelezettségét az alma mater iránt. Szerettem a kollégákat, barátaim is vannak 

közöttük, és azt a szellemiséget, amit az ember próbált továbbvinni. A Vasvári számomra az 

állandóságot jelentette, törekvést a szellemi és erkölcsi értékek megőrzésére. Életem egyik 

színtere, hisz a 60 évemből 40-et itt töltöttem. Két lányom számára is szinte magától értetődő 

volt, hogy itt tanulnak, de nem az anyai védőszárnyak, hanem az itt található lehetőségek 

miatt. 

Most hogyan telnek a napjai? 

− Abszolút aktívan. Nem is lehet megállni. Tény, hogy kevesebb a szellemi 

elfoglaltság, de azért azt sem hagytam abba, családfakutatást végzek, és Felsőváros 

történelmét kezdtem el tanulmányozni, igaz, hogy már megírták, de vannak olyan területek, 

amiket még nem dolgoztak ki.  Ez is egy olyan közösség volt, amelyhez jó volt tartozni. Az 

érdekessége, hogy a magyar, a szerb, a horvát, a német egymás mellett élt. Hogy honnan 

jöttek? Hogyan vették át egymás szokásait? Az együttélés tudományára ez egy nagy minta 

volt. Hogy mennyire tudom befejezni, az időfüggő, energiafüggő. Mellette ott a család, az 

unokák. Nem volt még egy percem sem, hogy azt mondtam volna, hogy unatkozom. Annyi 

tervem van, meg elképzelésem, hogy néha vissza kell fognom magam. Fel kell állítanom egy 

fontossági sorrendet. Most, hogy jön a második unokám, a család került előtérbe, lehet, hogy 

a kutatás most egy kicsit háttérbe szorul emiatt. 

Ha visszamehetne az időben, lenne olyan, amit másképp csinálna? 

− Hmm… Igazándiból nem. Nem vágyom vissza, nem óhajtanám újra átélni a 

dolgokat. Úgy gondolom, hogy a pozitív és negatív élmények, amelyeket megéltem, 

beépültek a személyiségembe, kialakult az az ember, aki vagyok. Biztos, hogy vannak olyan 

apróságok, amelyeket lehetne másképp csinálni, de alapjaiban semmit nem változtatnék meg. 

Olyan hivatást választottam, ami sok örömet okozott. 

Biztos vagyok abban, hogy vannak itt még kollégák, közöttük volt tanítványaim is, akik úgy 

folytatják a munkát, hogy ők is és tanítványaik is érezzék, hogy jó és érdemes vasvárisnak 

lenni. 

Nagy Beáta 12.C 
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DIÁKÍRÓK-DIÁKKÖLTŐK 

 

A Fejér Megyei Diáknapokon ezüst minősítést kapott Munkácsy Anna 12. D osztályos 

tanuló novellája. 

 

Hogy megtaláld 

 

Az idős férfi megállt a kereszteződés előtt. Egy távolról közeledő autóra várt, mikor észrevett 

maga mellett egy apró lánykát. A kislány hátán egy hozzá képest hatalmas batyu jelezte, hogy 

az iskolából jön. Az apróság fejére egy nagy kék kendő volt szorosan rákötözve, hogy védje a 

buksiját a kemény téltől.  Alig lehetett 6 éves, de a kendővel és a batyuval inkább egy 

öreganyóra hasonlított. Az út szélére érve alaposan szétnézett. Tett egy lépést előre, és megint 

szétnézett. Ezt megismételte még egyszer, majd átrohant a túloldalra, mintha bármelyik 

pillanatban felbukkanhatna egy autó a hosszú utcán, ami az életét fenyegeti. A férfi szinte 

látta maga előtt a lányt, ahogyan megfogadja az édesanyjának, hogy hosszas szétnézés után 

megy csak át a kereszteződésen. A gyerek lassan haladt. A válláról folyton le akart csúszni a 

batyu, amit hogy megigazítson, meg kellett állnia. Az öregúr pár lépéssel utolérte és 

meghallotta, hogy a kislány magában beszél. Sok ember úgy gondolja, hogy csak az őrültek 

beszélnek magukban. Pedig ez az elmélet már ott megbukik, hogy aki ezt gondolja, az is 

magában beszél. Az embernek jól esik megbeszélnie magával a dolgokat, különösen, ha nincs 

is kinek elmondania, vagy tudja, hogy úgysem kíváncsi rá senki más. Az apróság gondterhelt 

arccal és heves gesztikulálások kíséretében beszélgetett magával. 

- Persze, hogy megigazítalak, táskám, nyugodtan lecsúszhatsz, rögtön azután is, hogy a 

vállamra veszlek. Nem haragszom rád ezért. Persze sokkal egyszerűbb lenne, ha nekem is 

olyan táskám volna, mint a többieknek. Az enyém biztosan lila lenne, olyan, mint a 

Margitnak, csak az enyémen elefánt lenne. Ő elefántos táskát kapott születésnapjára. Én vajon 

mit fogok? Még négyet kell aludni addig. Tavaly egy füzetet kaptam, mert közeledett az 

iskola. Azelőtt meg egy zoknit, mert már nem volt egy sem. Ha idén most bármit kérhetnék, 

amit csak akarok, akkor egy olyan csokit szeretnék, amilyet ma evett a Margit az iskolában.  

Az öregúr összébb húzta a kabátját, fázott. Megsajnálta a kislányt. Szinte szégyellte magát, 

amiért kihallgatta a lány bensőséges gondolatait.  Hirtelen elszántsággal megelőzte a 

csöppséget, és mikor már nem hallotta hangját, kivett a barna tárcájából egy ezrest. Zsebre 

dugta a kezét markában a papírpénzzel, majd szándékosan úgy vette elő a zsebkendőjét, hogy 
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a pénz a földre essen. Hallotta a papír halk koppanását az utcakövön. Lassabbra vette a lépteit. 

Abban reménykedett, hogy majd azt is meghallja, amikor a kislány megtalálja a pénzt, és a 

boldogan dobogó szíve fölé rejti. Egy pillanatra hátra lesett, és látta, ahogyan a kislány a két 

kezével kifeszített ezrest bámulja. Elgondolkozott - vajon a gyerek látta, amikor kiesett a pénz 

zsebemből? Vajon tudja, hogy az enyém volt, és mégis elrakja? Okosabban kellett volna - 

gondolkozott tovább -, hogy ne gondolhassa, hogy az enyém volt, mert így esetleg vissza 

akarja majd adni. Bár mondjuk, miért adná vissza? Látszik rajta, mennyire szegények, ez a 

mértékű szegénység, már legyőzi a gyermeki tisztaságot. Ki tudja, lehet, hogy el is lopta 

volna, ha van rá lehetősége. - Ezt a gondolatmenetet folytatta volna tovább, de érezte, 

ahogyan egy puha kis kéz megérinti a derekát. A kislány a földet nézte, nem bírt szólni. 

Csendben álltak egymással szemben egy darabig. A kislány felemelte gyönyörű kis 

fejecskéjét, és tengerkék szemeivel erősen a bácsi arcába nézett. Meseszép volt az arca, pedig 

közelről látszott, hogy csupa maszat. Szólásra nyitotta a száját, miközben két nagy krokodil 

könnycsepp buggyant ki a szempillái alól. Majd hirtelen lehajtotta a fejét, és egy szó nélkül 

kinyújtotta a karját. Az ökölbe szorított kezecske nem ért fel a férfi mellkasáig sem, pedig az 

egy kissé még le is hajolt hozzá. A kis kéz lassan kinyílt, és a közepén ott feküdt az ezres. A 

férfi lassan kivette a pénzt a gyerek kezéből. A lelkiismerete majd szétmarcangolta belülről, 

az előbbi gondolataiért. Tudta, hogy a könnycseppek a kislány belső harcának önkénytelen 

megnyilvánulásai. A lány éppen indult volna, nehogy észrevegye az úr, hogy mindjárt sírva 

fakad, amiért egyszer talált pénzt életében, de mégis visszaadta, mert látta, ki ejtette el, de a 

bácsi megfogta a vállát, és így szólt: 

- Nagyon köszönöm, hogy visszaadtad a pénzt. Hálám jeléül egyezzünk meg abban, hogy 

amit ezentúl csak elejtek, azt mind megtarthatod. Rendben? 

- Rendben. 

- Hol laksz, csöppség? 

- Ennek a hosszú utcának a végén egy sárga házban. 

- Akkor most menj szépen haza! 

- Jó. 

A kislány egy darabig még zavartan álldogál,t és nézte a távolodó öregembert, majd elindult a 

férfi után hazafelé. Pár méter után észrevett a földön egy ötszázast. Hitetlenkedve emelte fel 

az útról. Gondosan a zsebébe rejtette és tovább ment. Pár lépés múlva megint talált egy ezrest, 

és azután még egyet. A férfi ment elöl, és szórta a pénzt, mögötte pedig a kislány szedegette 

össze. Így mentek egészen egy kis sárga házig, ahol az apróság megállt. Minden zsebe 

pénzzel volt megtömködve. A bácsi körülbelül tíz méterrel a kis házikó után hátrafordult. 
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Látta, hogy a kislány a kertkapu előtt állva nézi őt. Biccentett felé egyet, amire a kislány egy 

mosollyal válaszolt, majd folytatta tovább az útját hazafelé. A lány addig nézte a távolodó 

alakot, míg az apró szürke pontként örökre ki nem sétált az életéből. 

Több mint egy évtizeddel később egy gyönyörű, divatosan öltözött ifjú hölgy szállt fel a 

villamosra. Egy idős aggastyán mellett foglalt helyet lila, elefántos táskáját az ölébe véve. Az 

idős férfi mosolyogva megszólította: 

- Nem túl idős már a hölgy az ilyen táskához? 

- Talán igaza van, de tudja, ezt a táskát egy nagyon kedves ismerősömtől kaptam, és ez az 

egyetlen emlékem róla. 

- Igaz, igaz, az emlékek nagyon fontosak, na de én itt most le is szállok. És ne feledje, a 

szabály, az szabály. 

Az ifjú hölgy értetlenül nézte a leszálló idegent, majd észrevett maga mellett egy kissé kopott, 

tömött, barna pénztárcát. 
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Jane Austen Büszkeség és Balítélet című regénye 200 éve jelent meg. A mű eredetileg a First 

Impressions címet viselte. Ennek kapcsán hirdettünk novellapályázatot iskolánkban, melynek 

I. helyezettje Berecz Csilla 10. A osztályos tanuló. Munkája a Jane Austen House Museum 

honlapján is olvasható. 

 

First Impression 

 

It was a beautiful spring day. This was the time when a jacket was just an accessory and when 

we were happy just because the sun was shining. 

This day I started my journey to Romania to my friend, to spend a week with her. I travelled 

by train and when I was in the queue for my ticket, a girl walked into the hall. My first 

impression was, "She is crazy or tasteless." So much colour! Red, orange, green, blue, 

yellow... It felt like I was looking at a rainbow. Suddenly I realized  I was staring at her for 

more than a half a minute so I continued doing my things. I bought my ticket, but when I was 

walking out, I had the urge to throw a glance at her. She smiled and didn't care of the people 

who had been staring at her since she had walked in. "What a curious girl!", I thought. 

On the train I found my place quickly, the compartment was empty so I put my suitcase in the 

luggage rack and closed it, because I wanted to go to buy a magazine and some sweets. When 

I came back, the other passenger had already arrived. She was the colourful girl who I had 

seen in the hall. She had placed her pack in the luggage rack, but she just had finished when I 

stepped in. She was smiling while she introduced herself. 

- Hi. I'm Kathie and I'm travelling to Romania. 

Because of the surprise, I hardly introduced myself and I told her I was travelling there too. I 

was astonished because she had a calm and happy voice that I've never heard before. When I 

was looking at her again I noticed that there were no patterns on her clothes at all. No stripes, 

no dots just colours. 

We spent fifteen minutes in silence then the train departed. I was reading the magazine I had 

bought and she was checking her pictures in her camera.  When the train left the station, she 

asked me: 

- Why are you travelling to Romania? 

- I'm visiting my friend there. And you? 

- I'm going to a maths camp. 

This answer was unexpected and she started to laugh at my reaction.  

- You didn't expected this, did you? 



36 

 

- Well...- I reddened.- I'm sorry I can imagine you in a festival or at a concert, but a maths 

camp! 

- Yes, the vast majority of people think that- she nodded her head while she was smiling- But 

you know, not everything is what it seems. Most people don't think about me, but... 

And we were talking until the train arrived. I wouldn't have thought that, but she was really 

different from I thought she was. In the end of our journey she said: 

- You know, I've never thought we can talk when I saw you in the hall.  

Well, yes, the truth about the other person is always unpredictable. When I got off the train I 

noticed that she was wearing only one pattern: it was her smile. 
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Táska Rádió – én így szeretlek 

 

A Széchenyin innen, a McDonald’s-on túl, a Lánczos Kornél Gimnázium padlásán 

működik egy kis stúdió, adása a Táska Rádió. Fehérváron a 97.5-ös frekvencián, illetve az 

interneten bármikor fogható adó, melynek különlegessége, hogy műsorait egytől egyig diákok 

készítik. Egy éve volt szerencsém részt venni a rádió egyik tréningjén. Azóta tagja vagyok a 

stábnak, és rendszeresen készítek adásokat egy vasváris társammal.  

Fő művünk az általunk kitalált és megvalósított Mitotéka című magazinműsor. A 

különböző kultúrákat és azok hitvilágát, mitológiáját igyekszünk a korosztályunknak 

megfelelő ízlésben bemutatni. Hetente veszünk fel adásokat, és mindig nagy élmény mind a 

felkészülés, mind (és legfőképpen) a felvétel. Komoly rádiós felszerelés vár a stúdióban. Nem 

értek hozzá, de egy 

hatalmas gép, tele 

gombokkal, amit lehet 

nyomkodni meg 

tologatni, és azt 

mondták, a Class FM- 

nek is ilyen van, 

úgyhogy biztosan jó 

cucc. Füles, mikrofon 

piros pamaccsal; olyan 

érzés, mintha nemcsak a 

felszerelés, hanem mi is 

profik volnánk.  

Ezen kívül a Vastapsban is közreműködünk, ami rendkívül izgalmas feladat: a 

Vörösmarty Színház premierjei előtti sajtófőpróbákat tekintjük meg; ott megyünk be, ahol a 

színészek, a színpad mögött mászkálunk, akárcsak a színészek, és néha még a szereplők 

öltözőjébe is bejutunk: nagyon elit érzés. Felmutatjuk a jelvényünket, és szinte bárhová 

mehetünk! A próba után meginterjúvoljuk a színészek fehérvári nagyágyúit, akiket nagyon 

közvetlen embereknek ismertünk meg. Na igen, előbb adnak nekünk interjút, mint a Fejér 

Megyei Hírlapnak :P. Hovatovább a média regionális helytartóiként kijutunk mindenféle 

rendezvényre, ahol riporterkedhetünk: felvevőkkel készítünk spontán beszélgetéseket a 

résztvevőkkel, járókelőkkel. 
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Mindenkinek csak ajánlani tudom a Táska Rádió tréningjeit. A honlapon 

(www.taskaradio.com) találhattok több információt. Ha kicsit is érdekel a média, itt bátran 

kipróbálhatod magad, vagy egyszerűen gyere el, mert a stáb munkatársának lenni 

feledhetetlen élmény. Temérdekféle műsorban részt vehetsz: sport, trend, kultúra, zene, 

Vekker (a Táska Rádió Morning Showja) és a többi. A mentorok fantasztikusak: folyton 

segítenek, támogatnak, bátorítanak, és említésre méltó a humoruk is. A társaság is nagyon jó, 

új barátok tömkelegét lehet szerezni a nagyobb munkák vagy a bulik során. Ezen kívül, amit 

garantáltan kapsz: tapasztalat, önbizalom, egészséges önkritika, kapcsolatok, élmények és 

karácsonykor egy tábla Milka csoki.  

Remélem, kedvet kaptatok, és további vasvárisokkal fog bővülni a Táska Rádió stábja! 

97.5 – „Te is beleférsz!” 

 

 

 

 

Imre Zsanett 11.B 

  

http://www.taskaradio.com/
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Recept bestsellerhez 

 

Végy egy nagyobb méretű tálat – trilógia készül. Tegyünk bele két álmatag tekintetű szépfiút, 

lehetőleg valami szokatlan tulajdonsággal felruházva: lehet vámpír vagy valami hasonló 

mutáns; továbbá egy túlontúl átlagos főhősnőt, aki egyáltalán nem feltűnő, megközelítőleg 

semmilyen jellemvonással nem büszkélkedhet, viszont antiszociális, és mindennek ellenére 

bukik rá minden élő és holt pasi. Ezek a személyek szálak: most jól keverjük meg a szálakat, 

körkörösen, az óramutató járásának megfelelő irányba. Így megkapjuk a mai fiatalság minden 

igényét kielégítő, ám annál silányabb és végtelenül egyszerű történeti/szerelmi szálat: 

mindkét fickó őrülten szerelmes a lányba (habár senki sem tudja elképzelni, miért), s a csaj 

kettejük közt vergődik, és a végén kijelenti, hogy X-szel való szerelme egyedi és mindent 

elsöprő – hát Y-t nem söpörte el. Ha mindenáron be akarunk újítani, akkor a két pasas szálát 

fűzzük össze, míg a lány bambán civódik önmagával. De ez már talán kissé túlzás. 

A meglévő masszához adjunk 5-6 dl nyálat és pár csepp szájfényt, csak a színe végett! Jöhet a 

liszt, magasról beleejtve, hogy sűrű porfelhő keletkezzen, balladai homály. Kell még tojás: 

bánatban elzselésedett szívek; némi drámainak szánt hallgatás, fahéj: ó, igen, ez jó ötlet, 

pikáns, különleges, de végül úgyis ráteszel vagy fél kiló cukrot… mellékszereplők gyanánt 

mehet bele némi mogyoró és csoki: a történet szempontjából semmirekellő barátok, illetve 

főszereplőnk génállományának szöges ellentétével rendelkező szülők. Az egyéni gondolat 

nehezen beszerezhető alapanyag, öntsük hát helyette nyakon egy kis rummal! Tegyünk bele 

még egy cseppnyi erotikát, de ezt takarjuk is le rögtön egy konyharuhával – ugyan, kérlek, ez 

nem erről szól! Pihentessük kicsit tésztánkat, amíg szereplőink próbálják megmenteni a 

világot önmaguktól, majd öntsük az egészet formákba. Teljesen egyformák, amíg nem tesszük 

rá a különböző színű, vastag cukormáz-réteget.  

Népszerű manapság ez a könnyen emészthető desszert, valahogy a muffinra emlékeztet: 

gyorsan elkészíthető, a meglévő sablonok alapján több variációja létezik, és egyre többen 

próbálják ki abban a hitben, hogy ha egyszer sikerült valamit összehozniuk, már mesterek a 

szakmában. Valóban, nem bonyolult receptről van szó, de ha már belevágtál, csináld ügyesen, 

különben ez is összeeshet, akár a szuflé, s akkor kiderül, hogy a felszín alatt, belül valójában 

nincs semmi. 

 

Imre Zsanett 11.B 
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Március 15-e Kishegyesen, hófúvásban 

 

Úgy gondolom, hogy a Vasvári Pál Gimnázium fennállásának 75 éve alatt sok-sok kirándulást 

megért már, de nem hiszem, hogy egyetlen olyat is látott volna, mint a 9.C osztályé volt az 

idén. A kirándulás során le kellett győznünk a hideget, az ismeretlentől való félelmünket, a 

belénk nevelt bizalmatlanságot. Váratlan helyzetek sokaságára kellett gyors megoldást 

találnunk, és persze betegségek, rosszullétek sem kerültek el bennünket. Viszont szereztünk 

egy nagyon fontos tapasztalatot is, ami a hófúvás nélkül nem történt volna meg! Találkoztunk 

egy csodálatos kis közösséggel Kishegyesen, akik a bajban befogadtak bennünket 

otthonaikba, gondoskodtak finom ételekről, jó szóval, kedvességgel, humorral oszlatták el 

aggodalmainkat. Példát mutattak: segítségnyújtásból, önzetlenségből, összefogásból. 

Megmutatták, milyen ereje van egy kis magyar közösségnek Szerbiában. 

Remélem, felkeltettem az olvasó figyelmét, mi is történt velünk valójában. Íme: 

Február végén kaptuk a hírt, nyertünk a Rákóczi Szövetség pályázatán, melynek célja, hogy 

külhoni és magyarországi magyar diákok együtt ünnepeljék március 15-ét. Mi Szerbiában, 

Kishegyest választottuk. Miért pont ezt a települést? Innen származik Trombitás Orsi, 

osztályunk egyik meghatározó tagja, volt iskolája pedig azonnal és örömmel támogatta 

kérésünket. Az eredeti tervünk az volt, hogy csütörtök reggel elindulunk, Szegeden eltöltünk 

egy élménydús napot, majd pénteken Szabadkát megnézve, Kishegyesre utazunk. Ott 

megismerkedünk az Ady Endre Kísérleti Általános Iskola diákjaival, részt veszünk az 

ünnepségükön, majd még este haza is jövünk. 

Ezzel szemben mi történt? 

Reggel nagyon hideg szeles időre ébredtünk. A gimibe érkezve már havazott is, a buszunk 

pedig nem volt sehol. Egy baleset miatt késve érkezett, így több mint egy órával később 

indultunk a tervezettnél. 

Szeged felé haladva a havazás esőre váltott, majd el is állt. Igaz, hideg volt, de egy nagyon 

érdekes vadasparkot találtunk Szegeden, tele különleges, általam élőben még soha nem látott 

állatokkal. Ezután következett a Víztorony, ami a fizika iránt érdeklődőknek volt különösen 

izgalmas. A tetejére feljutva Szeged látképében gyönyörködhettünk, igaz a jeges szél miatt 

nem sokáig. 

A városnézést már az eső is nehezítette. A Pick Szalámi és Paprika Múzeumban 

felmelegedtünk, és finom kóstolót kaptunk. A szállásunkra érkezve hamarosan 

beszélgetésektől, nevetéstől volt hangos a folyosó. Játszottunk, kártyáztunk, egyebek…, 

nagyon jó hangulatban telt az este. 
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Majd elkezdtek érkezni itthonról a hírek. Sok diák szülei, testvérei kerültek a hó fogságába. 

Reggelre már Szegeden is esett a hó. Most mit tegyünk? Székesfehérvárt lezárták, az esti 

hazautazásunk lehetetlenné vált. Kishegyesről, illetve a határról viszont biztató híreket 

kaptunk. Az idő jó, az utak járhatóak, a meteorológia is javulást ígért. Így megkértem 

Mészáros Márta igazgatónőt, tudna-e segíteni éjszakára szállást találni. Ő ennél sokkal többet 

tett. Nemcsak a szállásunkat, hanem a teljes ellátásunkat is megszervezte. 

Mint később megtudtuk, ötvenen jelentkeztek elsőre gyerekek és szüleik, hogy befogadnak 

egy-egy diákot éjszakára. Számunkra szinte hihetetlen vendégszeretettel fogadtak bennünket. 

Szabadkát a rossz idő miatt kihagyva, kora délután érkeztünk Kishegyesre. Izgatott és éhes 

kis csapatunkat nagyon finom ebéd várta.  

Az ebéd után mindenki megismerkedett azzal a diákkal, akinél az éjszakát tölti, majd 

megnéztük az iskolát. A séta után Virág Gábor bácsi érdekes előadását hallgattuk meg a 

kishegyesi csatáról, amely a szabadságharc utolsó győztes csatája volt. 

A temetőben a csata 

emlékművénél 16 órakor 

kezdődött az ünnepség a 

Himnusszal. 

A miniszterelnöki üzenet 

felolvasását és a konzul 

alkalmi beszédét Juhász 

Bálint tartományi 

gazdasági titkárhelyettes 

és dr. Celluska Frindik 

Erzsébet községi elnök 

ünnepi beszéde követte. 

Ezután a székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium és a helyi általános iskola diákjainak közös 

műsora szimbolikusan végigvezette az emlékezőket a forradalom kezdete, dicsőséges 

periódusa és bukása közötti időszakon, majd megkoszorúzták a Guyon Richárd 

honvédtábornok zseniális stratégiai vezetésével kivívott győztes hegyesi csata emlékművét. 

Az ünnepi műsorban a mi osztályunk két verssel és két énekkel szerepelt. (Köszönjük Tóth 

Andrea és Tarné Szabó Magdolna tanárnőknek a műsor összeállítását.) Habár nagyon 

hangulatos műsoron vehettünk részt, mindannyian majd megfagytunk a nagy hideg és szél 

miatt. 
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A finom vacsora után 

mindenki a szállására ment. 

Ekkor nyílt igazán lehetőség 

a diákok közötti 

ismerkedésre, barátkozásra, 

beszélgetésre. Sokan késő 

éjszakáig ébren is maradtak. 

Másnap gyönyörű napsütésre 

ébredtünk. Az iskolához sok 

vidám gyerek érkezett. 

A finom helyi specialitás, a 

burek elfogyasztása után 

búcsút vettünk remélve, hogy 

még találkozunk!  

Szerencsére az utak járhatóak 

voltak, így egy soltvadkerti 

cukrászda után gyorsan 

hazaértünk, ahol aggódó 

szülők vártak. Számukra 

lehetett a legnehezebb 

kirándulásunk, látva az itteni 

ítéletidőt, úton tudni gyermekeiket. Köszönöm biztató, támogató, érdeklődő telefonhívásaikat. 

Köszönjük Kishegyesen mindenkinek a sok-sok segítséget!!! Nélkülük nagy bajban lettünk 

volna! Reméljük, ez egy hosszantartó kapcsolat kezdete a két iskola között! 

Köszönjük Tóth Andrea tanárnőnek, hogy elkísért Bennünket, és kicsit sem szokványos 

kirándulásunkon végig jókedvűen segített a gondok, bajok megoldásában. 

Végül, de nem utolsó sorban köszönet a Rákóczi Szövetségnek, nélkülük ez az út nem 

valósult volna meg. 

 

Bukorné Bamberger Zsuzsanna  

(További részletek: iskolakishegyes.blogspot.com) 
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A kirándulás - a 9.C-sek szemével 

 

Reggel viszont kiderült, hogy nem jutunk haza aznap. Gyors szavazásra 

bocsátottuk az ügyet és úgy döntöttünk, hogy az éjszakát Szerbiában töltjük, ahol 

nagyon lelkesen fogadtak minket. 

A szerb határnál megfagyott a levegő a buszban. Kiakasztó volt a helyzet, amikor az 

osztályfőnök levetette a ruhámról a kokárdát. Olyan érzés volt, mintha meg kellene tagadnom 

magyarságomat – igazságtalanság.  

Végre megérkeztünk Kishegyesre, egy kis szerb, magyar lakta faluról van szó. 

Barátságos, ám én furcsálltam, hogy minden ház vakolatlan és szürke. Megérkezve 

rögtön mosolygós, vidám emberek fogadtak minket. Rögtön bevezettek bennünket az 

iskola ebédlőjébe, ahol már ebéddel vártak minket. Mindenkinek jól esett ez a 

gesztus. Ezután körbevezettek minket az általános iskolában. Kiderült, hogy oda 

járt Rúzsa Magdi is. Egy előadást is tartottak nekünk Kishegyes történelméről, 

amiből sok érdekes dogot tudtunk meg. 

Kérsz Szokkot? – bután éreztem magam. Mint kiderült, ott így hívják az üdítőt. A kockát nem 

dobják, hanem gurítják. A villanyt lecsapják és felcsapják, a miatt névutó helyett a végettet 

használják. A tud helyett azt mondják, bír. 

Mikor új emberekkel találkozunk, mindig tanulunk valamit. Ebben a pár napban 

megtanultuk, hogy a határ nem szabhat gátat a magyarságnak, a magyar nyelvnek. 

Eleinte fura volt, sőt néha érthetetlen, de a végére megtanultuk egymás magyar 

nyelvét.  

Bátran kijelenthetem, hogy életem legkalandosabb osztálykirándulásán vagyok túl. Ezalatt a 

3 nap alatt tanultam egy kis alázatot. Hálás vagyok mindenért, mert rengeteg szeretetet 

kaptam.  

Bár számomra Kishegyes nem hozott semmi újat, hiszen minden fát és házat 

ismerek itt, örültem, hogy elhozhattam ide osztálytársaimat. A zord időjárás 

ellenére elég jól sikerült a kirándulás. Végül meg tudtam mutatni szülőfalumat, és 

egykori otthonomat osztálytársaimnak, és ez a lényeg. Láthatták azt, milyen a 

határon túli magyarság élete.  Új tapasztalatot, új élményt szereztek, és ez jó dolog. 

Örülök, hogy mosolyt csalhattam az arcukra. 
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SPORT 

 

 

 

 

Pintér Mátyás a 12.B osztály oszlopos tagja. Nem csak jó 

tanuló, de eredményes atléta is, s mindemellett aktív 

résztvevője a közösség életének. A következő riportból 

jobban megismerhetitek. 

 

 

 

A legtöbben tudják rólad, hogy atletizálsz. Hogyan jött az életedbe a sport? 

− Édesanyám tesitanár, édesapám atlétikaedző volt régebben. Gyermekként elég nagy 

volt a mozgásigényem, ezért nem is volt kérdés, hogy valamit sportolnom kell. A Tóvárosi 

Általános iskolába jártam tesitagozatra, 4. osztályos koromban pedig kimentem a pályára. 

Nagyon szerettem edzésre járni, mert 2 évvel idősebb lányokkal edzhettem együtt.  Egy 

időre szüneteltettem az atlétikát, és 14 éves koromban kézilabdázni kezdtem, amit 1,5 évig 

csináltam, és a mai napig nagyon szeretem. 8. osztály végén magasugró versenyen vettem 

részt, ahol jól teljesítettem, és a mostani edzőm visszahívott atletizálni. 

Milyen eredményeid vannak? Melyikre vagy a legbüszkébb? 

− 2010-ben Ifjúsági Országos Bajnokságot nyertem hármasugrásban, és ebben az 

évben lettem először válogatott. Az ifjúsági válogatottal eljutottam Brnoba, ahol sikerült 

nyernem. Majd idősebb korosztályban is sikerült a magyar keretbe bekerülni, kijutottam 

Szarajevóba 8 ország válogatott versenyére. 2012-ben 2. lettem a Országos Bajnokságon, így 

behívtak az utánpótlás válogatottba. 

A sok edzés mellett jut időd egyéb hobbikra? 

− Szeretem más sportokban is kipróbálni magam, benne vagyok az iskola kézilabda - 

és röplabdacsapatában, emellett szívesen úszom, ha van időm. Péntek, szombat esténként 

szeretek a barátaimmal szórakozni.  

Pihenésképpen filmeket és sorozatokat szoktam nézni, főleg angolul, hogy a nyelvet is 

gyakoroljam közben. Természetesen nem lehet kihagyni a folyósón ülést sem.. 
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Van további terved a sporttal? 

− Idén keményen fogok edzeni, mert szoros a mezőny, és az utánpótlás Európa - 

bajnokságra szeretnék kijutni, mivel még nem voltam világversenyen. Hobbiszinten a 

későbbiekben is biztosan folytatni fogom az atlétikát, de szeretnék kipróbálni más sportokat 

is. 

Milyen érzés volt megkapni a „Jó tanuló - jó sportoló” címet? 

− Nagyon örültem neki, mert jó érzés, hogy elismerik, ha valaki eredményesen sportol 

és mellette jól tanul. Fontos a visszajelzés arról, hogy valamit jól csinálsz.  

Osztályod 6. évét tölti az iskolában, azonban te csak 9. osztály elején kerültél ide. Hogyan 

emlékszel vissza az első napokra? 

− 1 év Széchenyi után, ahol az iskola 99%-a fiúkból áll, bekerülni ide, ahol rengeteg a 

szép lány, mennyei volt. Az első nap, mint egy elveszett bárány kerestem az osztályomat, 

majd megláttam, hogy az E/4-ben már 4 lány csüng az ajtón, és nézi, ahogy érkezik a friss 

hús. Hamar befogadott az osztály, és sok új barátot találtam.  

Van kedvenc emléked a 4 évről? 

− Nem tudnék kedvenc emléket kiemelni, de számtalan emlékezetes pillanat volt. 

Szívesen gondolok vissza a Diákpárbajon való szereplésekre, a 24 órás röplabdára vagy a 3 

napos kisgyóni kirándulásra. Emlékezetes marad a legutolsó Vasváris Hét, mivel megnyertük 

a királyválasztást. Igazából a Vasváriban minden nap jó, mert szeretem az osztályom, és 

jókedvvel jövök be. 

Milyen tantárgyakat kedvelsz? Merre tanulsz tovább? 

− A tesiórát, mert arra nem kell bejárnom.  Emellett szeretem a matekot és a 

nyelveket. Első helyen a Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kara áll, de megjelöltem 

Gödöllőn a mezőgazdasági mérnöki kart is.  

 

Sok sikert kívánunk a céljaid megvalósításához! 

 

Bakos Aletta 12.D 
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IN MEMORIAM KOVÁCS BALÁZS 

 

Fekete lobogót fúj a szél a Vasvári bejárata felett. 

Fekete ruhás diákok jönnek-mennek a hosszú folyosókon, 

fejükben ezer meg ezer kérdéssel… A bejárat mellett egy 

– már sokat látott – kék szempár figyel, fekete szalaggal 

átkötött fényképről. Gyertyák tömkelegét gyújtják a kisírt 

szemű, megrendült, gyászoló diákok…  

A vasváris diákok szívében, az utolsó utáni 

percekben is élt még a remény, hogy a december 13-án 

eltűnt Kovács Balázs egy nap újra betoppan az iskola 

kapuján, néma mosollyal beül a padjába, és jelenlétével 

újra felszabadult, igaz mosolyokat varázsol az arcokra. 

Eltűnésének híre futótűzként terjedt az iskola folyosóin. 

Az érettségi előtt álló osztálytársai éjszakába nyúlóan plakátolták ki a várost és környékét, 

valamint hosszú órákon át, egy pillanatra sem feladva, mutogatták az utcán szembejövőknek 

Balázs fényképét. Másnap megtört, fáradt tekintetek, információra váró diákok és 

aggodalmakkal teli tanárok várták a híreket. Egy ország ismerte meg Balázs fényképét, egy 

ország járt nyitott szemmel, közel negyven napon keresztül. Ezer és megannyi kérdésre 

kereste mindenki a választ…  

Január 23-án megszólalt a hangszóró. Senki sem tudta, mégis mindenki sejtette, hogy a 

mikrofon mögött,a rekedt és szavakat nemigen találó hang felfoghatatlan és feldolgozhatatlan 

hírt fog mondani. Csak ültünk, volt, aki némán, volt, aki könnyezve… Teltek a percek, és 

óráknak tűnt minden pillanat.  

A legtöbben értetlenül állunk a történtek előtt. A szülők gyermeküket, a testvér 

kisöccsét, a tanárok diákjukat, az osztálytársak jó barátjukat, a vasváris tanulók társukat 

veszítették el, de bennük Balázs emléke örökké élni fog, élni fog, mint a csillagok. 

Veigler Bettina 11.D  
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KRÓNIKA − események röviden januártól lapzártáig 

 

Január 

 Iskolánkat átvette az állam, a Klebersberg Intézményfenntartó Központ 

 A Dante Egyetem előadása az olasz nyelvet tanulóknak 

 Retorikai vetélkedő a 8.A és B osztálynak 

 Örkény-előadás a tornateremben a 12. évfolyam diákjainak 

 A Városi Diákgálán Méhes Hajna, Torma Szabolcs (10. A) és Arany Benjamin (12.D) 

osztályos tanulók képviselték iskolánkat 

 

Február 

 Könyvvásár az alagsorban 

 Az iskolarádióban emlékeztünk meg a kommunista diktatúra áldozatairól 

 Szennyvíztelepre látogatott a 10. C osztály 

 A 7.A és B kirándulása Budapestre a Babilon Centerbe 

 Megemlékezés Sobor Antalról a Hiemer-házban 

 

Március 

 DADA – 7.A és B osztály számára 

 Rákóczi Szövetség pályázata – 9.C Kishegyesen ünnepelt 

 A hóvihar miatt a 9.A és 12.D osztály ünnepi műsorát március 15-ről a tornateremben 

tartottuk meg. Az ünnepségen részt vett Mészáros Attila ifjúsági tanácsnok is. 

 A 9.C-sek is ellátogattak a szennyvíztelepre 

 Vasváris Hét: A programból: vasváris versünnep, a Vörösmarty színház művészeinek 

előadása, fizika napja Mihályi Gyulával, zumba a királyokkal, foci, élménybeszámoló 

Afrikáról, kampányfilmek bemutatása, királyjelöltek vetélkedője.  

A 12.B-s Kövér Gergő lett a király, a bálkirálynő a 12.A-s Körmendi Nóra. 

Miniszterek: Ertl Antal (12.A), Nagy Bence (12.C), Arany Benjamin (12.D) 

Művészeti Bemutató, bál az MMK-ban a JAM zenekarral 
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Április 

 A Fejér Megyei Diáknapokon 100 vasváris diák vett részt 

 24 órás röplabdabajnokság 

 Örkény-előadás a 11. évfolyamosoknak 

 Angliai út 55 diák részvételével 

 A 11.D osztály parlamenti látogatása 

 A 9.C osztály az űrhajózás napján a Planetáriumba és a Természettudományi 

Múzeumba látogatott. 

 A Holokauszt áldozatairól emlékeztünk meg a Cinema Cityben. A Sophie Schol c. 

filmet néztük meg.  

 Fogyasztóvédelmi előadás a 11.A és B osztály tanulóinak 

 Riasztórendszer kiépítése az iskolában 

 Fordított nap 

 Vargha Tamás államtitkár látogatása az iskolába 

 Schwabish Gmündiek fogadása 

 

Május 

 Bolondballagás 

 Ballagás 

 Megkezdődnek az írásbeli érettségik 

 Kompetenciamérés a 8. és 10. osztályosoknak 

 Erdei iskola Kisgyónban 

 A Határtalanul pályázat keretében a 7.A és 7.B délvidéki tanulmányi kirándulása 

 

Június 

 Nemzeti Összetartozás Napja – megemlékezés 

 osztálykirándulások 

 Take Thec – Üzemlátogatás az Elme Automatika Kft-nél 

 Június 14. utolsó tanítási nap 

 A gimnáziumba felvettek beíratása 

 Készülés a gólyatáborra 
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A 2013-as Fejér megyei Diáknapokon elért eredményeink 

Arany minősítést kaptak: 

Vers és prózamondás kategóriában: 

 Veigler Bettina (11.D), aki kategória díjat is kapott 

Könnyűzene kategóriában: 

 Bordás Balázs (12.D) 

Népdal-népzene-néptánc kategóriában: 

 Gerlice citerazenekar, melynek vasváris tagja Sellei Violetta (12.A) 

Honismeret kategóriában: 

 Knobloch Roland (11.A), aki kategóriadíjat is kapott 

 Burghardt Barbara (11.A) 

 Schindler Eszter (11.D) 

 Nagy Dorottya Flóra (11.A) 

Képző - nép és - iparművészet kategóriában: 

 Gordos Cintia (10.D) 

Ezüst minősítést kaptak: 

Vers és prózamondás kategóriában: 

 Borbás Brigitta (10.C) 

Könnyűzene kategóriában: 

  Sallay Kíra (9.B) 

Népdal-népzene-néptánc kategóriában: 

 Cserregő nádiposzáták, melynek tagjai: Matolcsi Anna (10.A),  

Munkácsy Anna (12.D), Sallay Kíra (9.B) és Sallay Niké (12.A) 

 Vértesacsai német nemzetiségi tánccsoport, melynek vasváris tagja Engi Panna (10.B) 

Sótájm kategóriában: 

 Molnár Júlia (11.D) 

Honismeret kategóriában:  

 Petróczi Anna (11.A) 

 Ring Kevin (11.A) 

 Dancsó Virág (11.C) 

Irodalmi kategóriában: 

 Munkácsy Anna (12.D) 
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Bronz minősítést kaptak: 

 

Szólóének-kamarakórus kategóriában: 

 Vasváris kórus: Bálint Sára, Hites Balázs (7.A), Boda Bianka (7.B), Novák Lilla, 

Kálmán Eszter, Varga Petra (8.A), Papp Lilla, Tiringer Virág, Szepetneki Tamara, 

Végvári Dorottya, Kalló Péter (8.B), Hites Benjamin (9.A), Sallay Kíra (9.B), 

Trombitás Orsolya (9.C), Bíró Dávid (9.D), Pécsi Sámuel (10.B), Mader Sára, Borbás 

Brigitta, Márfi Regina (10.C), Cédula Péter (11.B), Garda J. Luca, Hites Dániel 

(11.C), Molnár Júlia (11.D), Sallay Niké (12.A), Klucsik János (12.C),  

Mosberger Evelin, Szabó Kinga (12.D) 

 Vasváris fiú kvartet, melynek tagjai: Klucsik János (12.C), Cédula Péter (11.B),  

Hites Dániel (11.C), Hites Benjamin (9.A) 

Vers és prózamondás kategóriában: 

 Bordás Balázs (12.D) 

 Gadácsi János (9.A) 

Szólóhangszer-kamarazenekar kategóriában: 

 Borbás-Mader duó: Borbás Brigitta és Mader Sára (10.C)  

Sótájm kategóriában: 

 „Prestige Dance Crew”, melynek vasváris tagja Vörösmarty Dorina (12.D) 

 „Aranycsapat”, melynek tagjai Arany Benjamin, Csurgó Imre, Czigány Bence, Rácz 

Dávid, Rácz Tamás, Tobik János (12.D) 

Honismeret kategóriában:  

 Hajós Klaudia (11.B) 

Irodalmi kategóriában: 

 Lázár Viktor (12.B) 

 Veigler Bettina (11.D) 

 Ábrahám Viktória (12.B)  
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ADATOLÓ - Kitüntetések, eredmények, statisztika a tanulmányi élet, a 

kultúra, a sport világából 

A 2012/2013. tanév ballagási ünnepségén a következő tanulók részesültek elismerésben 

Könyvjutalomban részesültek a diáksportban végzett eredményes munkájukért: 

12. A osztályból: Körmendi Nóra, Molnár Nikolett, Takács Rebeka, Panyor Kitti, 

 Kiffer Magor, Kodak Gergő, Skázel Nándor 

12.B osztályból: Bőhm Gergely, Csóka Bence 

12. C osztályból: Lauber Anna, Tóth Eliza, Ádám Tamás 

12. D osztályból: Balsay Anna 

 

A közösségért végzett munkájáért és sporttevékenységéért jutalomban részesült: 

12. C  osztályból: Derényi Zsombor 

 

Kulturális munkájáért és sporttevékenységéért jutalmaztuk: 

12.A osztályból: Pálkerti Lilla 

 

Kulturális munkájáért jutalmaztuk: 

12. A osztályból:  Ertl Antal 

12. B osztályból: Lázár Viktor Mátyás 

 

A közösségért végzett munkájáért jutalomban részesültek: 

12. B osztályból: Kovács Andrea, Réder Dorina 

12. C osztályból: Szalai Viktória 

12. D osztályból: Lajkó Cecília, Debreczeni Zsófia 

 

Kimagasló tanulmányi eredményükért a következőket jutalmaztuk: 

12. B osztályból: Korponai Zsófia 

12. C osztályból: Grőber Adél, Mészáros Anett, Szakács Viktória, Szathmáry Ádám, 

Tóth Miklós 

12. D osztályból: Mosberger Evelin, Bach Tímea, Kőszegi Márta 
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Tanulmányi eredményükért és közösségi munkájukért a következőket jutalmaztuk: 

12. A osztályból: Viniczai Dóra, Szatzker Vanda 

12. B osztályból: Ábrahám Viktória, Gyányi Dominika, Orbán Zoltán, Beöthy Bence 

 

Tanulmányi eredményükért és sporttevékenységükért jutalomban részesültek: 

12. D osztályból: Rácz Dávid, Rácz Tamás 

 

Kiemelkedő művészeti tevékenységéért jutalmaztuk: 

12. A osztályból:  Sallay Nikét, aki szépkiejtési versenyen, a Vasváris kórus tagjaként, a 

Cserregő nádiposzáták énekegyüttes tagjaként és a Diáknapok 

könnyűzenei kategóriájában is eredményesen képviselte iskolánkat. 

12. B osztályból: Pap Emíliát, aki írásaival gazdagította az Irkát, a Diáknapokon az 

irodalmi kategóriában és a diákszínpad tagjaként is eredményesen 

szerepelt, nagy része volt a Vasvári diákpárbajban elért sikereiben is.  

12. C osztályból: Klucsik Jánost, aki mindvégig a vasváris kórus és a fiúkvartett 

oszlopos tagja volt, így nagyban hozzájárult a diáknapi eredményes 

szerepléshez. Harsonajátékával Művészeti Bemutatónkat színesítette. Ő 

volt az új Kreon az Antigonéban, és a diákpárbaj házi feladata sem 

sikerült volna nélküle. 

12. D osztályból: A vasváris zenekar tagjait: Arany Benjamint, Kőszegi Balázst, László 

Zsoltot és Straub Andrást, akik Művészeti Bemutatóinkat színesítették, 

a Diáknapokon eredményesen képviselték iskolánkat, működtették az 

iskolarádiót, biztosították a hangosítást rendezvényeinken, és az idei 

március 15-i műsor sikeréhez is nagyban hozzájárultak. 
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Iskolánk legmagasabb kitüntető címeit a következő tanulók kapják: 

 

DÖK-díj 

A DÖK díjazottja az idén az a tanuló, aki két évig volt a DÖK-elnöke, a fehérvári diáktanács 

tagja, aki nagy lelkesedéssel végezte munkáját, dolgozott a diákság érdekeiért, képviselte 

iskolánkat a város rendezvényein. A diákpárbaj sikere részben neki is köszönhető, hiszen ő 

volt az egyik leglelkesebb a behozós feladatok és a házi feladatok teljesítésében. Ő Nagy 

Bence a 12.C-ből. 

 

Kiváló kultúrmunkáért kitüntetést az idén egy olyan tanuló kapja, aki ugyan csak két évet 

járt iskolánkba, de eredményeivel gazdagította a vasvári jó hírét. A Fehérvári Versünnep 

döntőse volt, a Diáknapokon több kategóriában is indult, versmondásáért és énekes 

produkciójáért is arany minősítést kapott. Haimon volt az Antigonéban, Ádám az Ember 

tragédiájában. A diákpárbaj győztes csapatának tagja, Művészeti Bemutatóink állandó 

szereplője. Mindezek mellett kiváló tanuló. Bordás Balázs a 12.D-ből  

 

A 2012/2013-as tanév Jó tanuló – jó sportoló címét a 12.A-s Kozics Patrik kapta, akinek 

tanulmányi eredménye mindvégig kitűnő vagy jeles volt.  Az Alba Regia Atlétika Klub 

versenyzőjeként az OB-n 1500 m akadályfutásban II. helyezett, az Országos Diákolimpián 

400 m-es gátfutásban V. helyezett, a felnőtt OB-n a 4x400 m-es tagjaként III. helyezést ért el. 

 

Az Ocskay-díjat Vincze Péter 12.D osztályos tanuló kapja, aki válogatott jégkorongozó, 

többszörös magyar bajnok.  

 

A vasváris lányok közül az idén az év sportolója címet Pálinkás Dóra 12. C osztályos 

tanuló kapta, aki az Alba Regia Atletika klub versenyzője. Korosztályában 100 m, 200 m és 

300 m síkfutásban országos bajnok, a felnőtt magyar bajnokságon a 4x100 m-es váltó 

tagjaként II. helyezett lett. 

A vasváris fiúk közül az idén az év sportolója címet Pintér Mátyás 12.B osztályos tanuló 

kapta, aki az Alba Regia Atletika Klub versenyzőjeként az ifjúsági OB-n I., a junior OB-n II. 

helyezést ért el hármasugrásban. Junior- és utánpótlás válogatott versenyzőként II. helyezett. 
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Iskolánk legmagasabb kitüntetését, a VASVÁRIÉRT emlékplakettet a következő tanulók 

kapták: 

 

A 12.C osztályból 

Nagy Beáta, aki a gimnáziumi tanulmányai alatt végig jeles vagy kitűnő tanuló volt. A 

2009/2010-es tanévben az Irinyi János kémia verseny országos döntőjébe jutott. Ugyanebben 

az évben a Diákönkormányzat által hirdetett fotópályázat díjazottja volt, illetve a 

Diáknapokon az iskola énekkarával arany minősítést szerzett. 2011/2012-ben a Magyar 

Kémikusok által szervezett A kémia éve országos verseny 13. helyezettje lett. 2012-ben és 

2013-ban is az iskola csapatával I. helyezést ért el a Széchenyi Természettudomány 

Versenyen. 

 

A 12.D osztályból 

Munkácsy Anna, akinek tanulmányi eredménye mindvégig kiemelkedő. A Wallenberg 

történelmi verseny országos döntőjén csapatban III. helyezést ért el. Az osztály és az iskola 

diákéletének lelkes szervezője, a diákpárbaj győztes csapatának tagja volt. Minden évben 

fellépett a diáknapokon több kategóriában is: kórustagként, énekes produkcióban 

könnyűzenében és népzenében egyaránt eredményes volt. Honismereti pályamunkájával 

illetve novellájával is minősítést szerzett. Írásait többször olvashattuk az Irkában is.  

 

Nemes Zsuzsanna, aki az olasz nyelvi OKTV országos döntőjébe jutott. (eredmény lapzárta 

után). A 4 év során tanulmányi eredménye és szorgalma kimagasló volt.  
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A 2012/2013. tanév tanulmányi és sporteredményei  
 

Matematika 
 

VARGA TAMÁS ORSZÁGOS MATEMATIKAVERSENY 
 

Megyei forduló 
 

 

1.helyezés  Tóth Dániel (7.A)  → Az országos döntőbe jutott. 

3.helyezés  Ferkócza Dávid  (8.A)       

   felkészítő tanárok: Démuthné Merkl Katalin; Horváthné Bohner Teréz 
 

 

ZRÍNYI ILONA ORSZÁGOS MATEMATIKAVERSENY 
 

Megyei forduló 
 

 9. helyezés Ferkócza Dávid  (8.A) 

14.helyezés Palásthy László (8.A) 

15. helyezés  Kreitl Kitti (7.A) 

   felkészítő tanárok: Horváthné Bohner Teréz; Démuthné Merkl Katalin 

 

ZRÍNYI ILONA ORSZÁGOS MATEMATIKA CSAPATVERSENY 
 

Megyei forduló 2. helyezett    
 

Csapattagok: Ferkócza Dávid(8.A);  Palásti László (8.A); Máté Balázs (8.B) 

   felkészítő tanárok: Horváthné Bohner Teréz; Kovácsné Csornai Márta 

  

FEJÉR MEGYEI KÖZÉPISKOLÁSOK MEGYEI MATEMATIKA VERSENYE 
 

 Megyei döntőbe jutottak: 
 

Nagy-Ludassy Mátyás (10.C), Revák András (10.C); Bolgár Milán 

(11.A); Knobloch Roland (11.A); Rubliczky Gergely (11.A); Cédula 

Péter (11.B); Szatmáry Ádám (12.C) 
 

   felkészítő tanárok: Szőkéné Kiss Erika; Démuthné Merkl Katalin;  

      Démuth Csaba 

 

KENGURU NEMZETKÖZI MATEMATIKAVERSENY 
 

Megyei forduló 
   

3. helyezés  Ferkócza Dávid (8.A)  (országos 83. helyezés) 

Nagy-Ludassy Mátyás (10.C)  (országos 103. helyezés) 
 

4. helyezés Kreitl Kitti (7.A)   ( országos 38. helyezés) 
 

   felkészítő tanárok: Horváthné Bohner Teréz; Szőkéné Kiss Erika;  

       Démuthné Merkl Katalin 
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Történelem 
 

SZENT ISTVÁN KORA MEGYEI TÖRTÉNELEMVERSENY 
 

 I. helyezés 8.A osztály csapata 

 Csapattagok: Palásti László; Szente Milán; Törvényi Máté 

   felkészítő tanár: Havranek Mária 

 

KREATÍV TÖRTÉNELEM ORSZÁGOS TÖRTÉNELMI VERSENY - PÉCS 
 

 II. helyezés 11.A osztály csapata 

 Csapattagok: Orosz Balázs; Varga Gréta; Lancz Esztella; Gelencsér Zsófi 

   felkészítő tanár: Kohutné Simon Erika 

 

WALLENBERG RÉGEN VOLT? HOL IS VOLT? TÖRTÉNELEM VERSENY 
 

 III. helyezés (országos döntő)  12.D  osztály csapata 

 Csapattagok: Kovács Flóra; Bach Tímea; Mosberger Evelin; Munkácsy Anna  

   felkészítő tanár: Kohutné Simon Erika 

 

ARANY JÁNOS IRODALMI VERSENY  
 

 Országos döntőbe jutottak 

   Berecz Csilla (10.A) 

   Hites Benjamin (9.A) 

   felkészítő tanár: Kohutné Simon Erika 

 

ÓPERENCIÁS MESEMONDÓ VERSENY 
 

II. helyezett Véninger Bianka (8.A) 

 

VÖRÖSMARTY MIHÁLY MEGYEI SZAVALÓVERSENY 
 

I. helyezett Veigler Bettina (11.D) 

III. helyezett Borbás Brigitta (10.D) 

 

VÖRÖSMARTY MIHÁLY KÖZÉPISKOLÁSOK SZAVALÓVERSENYE 
 

I. helyezett Veigler Bettina (11.D) 

III. helyezett Borbás Brigitta (10.D) 

 

FEHÉRVÁRI VERSÜNNEP 
 

Döntős Veigler Bettina (11.D) 

  Borbás Brigitta (10.D) 

Különdíjas Veigler Bettina (11.D) 

 
 

 

A versmondókat Szemere Judit tanárnő készítette fel.  
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A CISZTERCI  GIMNÁZIUM ÁLTAL SZEREVEZETT SZÖVEGÉRTÉSI VERSENY 
 

II. helyezett Kálmán Eszter (8.A) 

IV. helyezett Szentpéteri Tamara (8.B) 
VII. helyezett Jászai Viktória (8.A) 

   Felkészítő tanárok: Havranek Mária; Kistelekiné Szenkovits Szilvia 

KODOLÁNYI JÁNOS MŰVELTSÉGI VERSENY 

 I. helyezett csapat: 

   Bukor Boglárka (11.A); Garda Luca (11.C);  

   Sebestyén Márton (11.C); Bálint Benedek (11.D) 
 

   Felkészítő tanárok: Csordásné Marton Melinda, Szabó Endre; 

             Baranyai László; Holmanné Zimmermann Júlia 

 II. helyezett csapat: 

   Győrfy Barna (10.C); Bolgár Milán (11.A); Polyánki Dóra (11.D); 

Mesterházy Henriett (11.C)  
 

felkészítő tanár: Csordásné Marton Melinda, Szabó Endre;  

   Baranyai László; Peidl-Örkény Helén;  

   Holmanné Zimmermann Júlia 

 

SZÉCHENYI TERMÉSZETTUDOMÁNYOS VERSENY  
 

 I. helyezett csapat: 

   Sebestyén Márton (11.C) 

   Szénai Réka (10.C) 

   Grőber Adél (12.C) 

   Nagy Beáta (12.C)  

   felkészítő tanárok: Csordásné Marton Melinda; Szabó Endre;  

            Kovácsné Csornai Márta 
 

 IV. helyezett csapat: 

   Kozics Patrik (12.A) 

   Bordás Balázs (12.D) 

   Sziklai Dominik (11.D) 

   Balogh Roland (11.C)   

   felkészítő tanárok: Bukorné Bamberger Zsuzsanna; Baranyai László; 

            Holmanné Zimmermann Júlia 

 

X. KÖZÉPISKOLÁS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KUPA 
 

Megyei döntő segédmotoros – kerékpár kategória  
 

 1. helyezés Paska László (9.C) 
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Kémia  
 

CURIE KÉMIA EMLÉKVERSENY 
 

Területi döntő 
 

     1. helyezés Nagy-Ludassy Mátyás (10.C)  → az országos döntőbe jutott 

     6. helyezés Bordás Balázs (12.D) 

     7. helyezés Nagy Beáta (12.C) 

     8. helyezés Wágner Tamás (10.C) 

10. helyezés Kovács Patrik (12.A) 

Felkészítő tanár: Szabó Endre 
 

IRINYI JÁNOS KÖZÉPISKOLAI KÉMIAVERSENY 
 

Megyei döntő 
  

9. évfolyamosok versenye: 
 

  1. helyezés  Matuz Vanessza (9.C) 

  6. helyezés Gulyás Ádám (9.C) 

10. helyezés Hites Benjamin (9.A) 

11. helyezés Hirják Attila (9.C) 

Felkészítő tanár: Bukorné Bamberger Zsuzsanna 
 

10. évfolyamosok versenye: 
 

   1. helyezés  Nagy-Ludassy Mátyás (10.C) 

   7. helyezés  Wágner Tamás (10.C) 

Felkészítő tanár: Szabó Endre 
 

Országos döntőbe jutott 
 

Matuz Vanessza (9.C); Nagy-Ludassy Mátyás (10.C) 
 

   Felkészítő tanárok: Bukorné Bamberger Zsuzsanna; Szabó Endre 

 

 

 

 

 

VERS-KÉP MEGYEI  VERSILLUSZTRÁCIÓS PÁLYÁZAT  
 

Díjazott  Rechner Rebeka (7.A)  
 

felkészítő tanár: Csanády Mária 

 

VÍZ VILÁGNAPJA KÉPREGÉNY PÁLYÁZAT  
 

 1. helyezés Rechner Rebeka (7.A)  

   Rechner Veronika (7.A) 
 

felkészítő tanár: Csanády Mária 
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ANGOL NYELVI FORDÍTÓVERSENY 
 

9. 10 évfolyamosok versenye 
 

   1. helyezés Torma Szabolcs (10.A) 

  2. helyezés Hagymásy Anita (9.A) 

3. helyezés Hegedűs Márió (9.C)  
 

ANGOL NYELVI ESSZÉPÁLYÁZAT 
 

    1. helyezés Berecz Csilla (10.A) 

   2. helyezés Szoboszlai Adél (9.D) 

 3. helyezés Méhes Hajna Csilla (10.A)  
 

felkészítő tanár: Hajdú Györgyi 

 

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY - ANGOL NYELV 
 

Megyei fordulóba jutott 

Maincz Veronika (7.A)  

felkészítő tanár: Hajdú Györgyi 

 

REGIONÁLIS OLASZ VERSENY – TATABÁNYA 
 

Döntőbe jutottak Kiffer Magor (12.A) 

Turcsán Tamara (11.B)  

felkészítő tanárok: Baranyainé Endrődi Melinda; Tóth Andrea 
 

OKTV OLASZ NYELVI VERSENY  
 

Országos döntőben 23. helyezés Nemes Zsuzsanna (12.D) 

felkészítő tanár: Baranyainé Endrődi Melinda 

 

PC –KISMESTER ORSZÁGOS INFORMATIKAI VERSENY  

GRAFIKA 2. KORCSOPORT 
 

Országos döntőbe jutottak 

Rechner Veronika (7.A) 

Rechner Rebeka (7.A)  

felkészítő tanár: Bíróné Tóth Erika 

 

KOZMA LÁSZLÓ INFORMATIKAI CSAPATVERSENY  
 

Országos döntőbe jutott 
 

Novák Lilla (8.A) – két volt osztálytársával 
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Sport 
  

 

VÁROSI HÁROMSZERES BAJNOKSÁG 
 

3. helyezés (lányok) 

Csapattagok: Körmendi Nóra (12.A); Molnár Nikolett (12.A);  

   Gelencsér Zsófi (11.A); Faragó Franciska (10.B) 

 

VÁROSI ALAPFOKÚ KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG 
 

2. helyezés (lányok) 

Csapattagok: Debreczeni Zsófia (12.D); Panyor Kitti (12.A);  

Karácsony Anna (11.D); Kurucz Anita (11.D); Gábris Katinka (11.C);  

Tomsics Dorina (11.C); Tenyér Sára (10.A), Huszárik Anna (10. D) 
 

2. helyezés (fiúk) 

Csapattagok:  Kovács Krisztián (10.A); Gáli Zoltán (12.B);  Kiss István (12.B);  

Lázár Viktor (12.B); Derényi Zsombor (12.C);  Rácz Dávid (12.D);  

Rácz Tamás (12.D)        

   

FEJÉR MEGYEI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA 
 

2. helyezés (fiúk IV. korcsoport) 

Csapattagok:  Binszki Balázs (7.A); Határhegyi Gergő (7.A,); Hajas Csaba (7.B);  

Horváth Bence (8.B); Jászai Máté (8.B); Kocsis András (8.B);  

Balogh Bence (8.A); Kneifel Áron (8.A); Lencsés Balázs (8.A);  

Molnár Dominik (8.A); Orczi Bence (8.A); Palásti László (8.A);   

Sponga Bence (8.A);  Závodni Zsombor (8.A)   

   

1. helyezés (fiúk V. korcsoport) 

Csapattagok: Kiss Domonkos (10.A); Kovács Krisztián (10.A);   

Molnár Máté (10.B); Walk Patrik (10.B); Czimer Máté (10.C); 

Karácsony Tamás (9.B); Koller István (9.B); Orczi Bence (8.A) 

   

3. helyezés (fiúk VI. korcsoport) 

Csapattagok: Kiffer Magor (12.A); Kodak Gergő (12.A); Derényi Zsombor (12.C); 

Rácz Dávid (12.D); Rácz Tamás (12.D); Lázár Viktor (12.B);  

Kiss Domonkos (10.A); Molnár Máté (10.B); Czimer Máté (10.C) 
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VÁROSI ALAPFOKÚ RÖPLABDA BAJNOKSÁG     
 

1. helyezés (lányok) 
 

Csapattagok:  Körmendi Nóra (12.A); Takács Rebeka (12.A);  

Molnár Nikolett (12.A); Viniczai Dóra (12.A); Tenyér Sára (10.A); 

Tömössy Dorina (11.B); Németh Anett (11.B); Hajós Klaudia (11.B); 

Jánosi Vivien (11.B) 
 

3. helyezés (fiúk) 
 

Csapattagok:  Pintér Mátyás (12.B); Csóka Bence (12.B); Klucsik János (12.C); 

   Szabó Bence (11.B); Rubliczky Gergő (11.B); Bekő Martin (11.B) 
 

MEGYEI AMATŐR RÖPLABDA DIÁKOLIMPIA     
 

1. helyezés (lányok) 
 

Csapattagok:  Körmendi Nóra (12.A); Takács Rebeka (12.A);  

Molnár Nikolett (12.A); Viniczai Dóra (12.A); Tenyér Sára (10.A); 

Tömössy Dorina (11.B); Németh Anett (11.B); Hajós Klaudia (11.B); 

Jánosi Vivien (11.B) 

 

 

 

 
 

 

ORSZÁGOS AMATŐR RÖPLABDA DIÁKOLIMPIA 
 

15. helyezés (lányok) 
 

Csapattagok:  Körmendi Nóra (12.A); Takács Rebeka (12.A);  

Molnár Nikolett (12.A); Tenyér Sára (10.A); Tömössy Dorina (11.B);  

Németh Anett (11.B); Hajós Klaudia (11.B); Jánosi Vivien (11.B 

    

VÁROSI ALAPFOKÚ LÁNY LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG 
 

4. helyezés 

Csapattagok:  Borza Boglárka (9.D); Debreczeni Zsófia (12.D);  

Mudris Renáta (11.D); Fülöp M. Kinga (11.D);  

Huszárik Anna (10.D), Tenyér Sára (10.A); Véninger Bianka (11.C) 

 

KASZÁS KUPA LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG 
 

3. helyezés 

Csapattagok:  Nyári Bence (9.D); Rózsa Dávid (12.D); D’Ursó Marvin (10.B);  

Bencze János (11.A); Szabó Bence (11.A); Rubliczky Gergely (11.A); 

Kulcsár Gergely (10.D); Szőts Máté (10.C); Botyánszky Ádám (9.C); 

Csrepka Márton (9.A) 
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FEJÉR MEGYEI ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA 

 
 

„B” kat. (nem igazolt): 
 

100 m mellúszás    1. helyezés   Ádám Tamás (12.C)  

     

100 m gyorsúszás    2. helyezés   Kovács Ádám (7.A)  

     

100 m gyorsúszás    3. helyezés   Boa Tamás (8.A)  

     
 

4x50 m gyorsváltó        

2. helyezés    

Csapattagok:    Boa Tamás (8.A); Kneifel Áron (8.A); 

Szabó Botond (8.B); Turcsán Márton (8.B) 
    

4x50 m gyorsváltó       

4. helyezés  

Csapattagok:    Ádám Tamás (12.C); Beliczai Béla (9.D); 

Lipp Csaba Bence (9.B); Nyári Bence (9.D) 

  

„A” kat. (igazolt): 
 

100 m hátúszás   4. helyezett:  Strobl Krisztián (11.C) 

 

4x50 m gyorsváltó   

3. helyezés 

 Csapattagok:   Bekő Martin (11.A); Cserta Róbert (11.C);  

Gáti Szabolcs (9.A); Strobl Krisztián (11.C)  
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VÁROSI ALAPFOKÚ ATLÉTIKA VERSENY 
 

Lányok 

Magasugrás  V. korcsoport   2. helyezés Tenyér Sára (10.A) 

   VI. korcsoport  1. helyezés Hajós Klaudia (11.B) 

Súlylökés  V. korcsoport  1. helyezés Kreitl Viktória (9.A) 

      2. helyezés Gránitz Zsuzsanna (9.C) 

      3. helyezés Berecz Csilla (10.A) 

   VI. korcsoport  1. helyezés Kömendi Nóra (12.A) 

Távolugrás  V. korcsoport   1. helyezés Varga Renáta (9.D) 

      2. helyezés Kovács Daniella (10.C) 

      3. helyezés Hartl Szabina (10.C) 

   VI. korcsoport  1. helyezés Balsay Anna (12.D) 

100 m síkfutás  V. korcsoport   2. helyezés Hartl Szabina (10.C) 

      3. helyezés Szénai Réka (10.C) 

400 m síkfutás  V. korcsoport   2. helyezés Szénai Réka (10.C) 

800 m síkfutás  V. korcsoport   1. helyezés Eisam Eldeen Semira (11.A) 

 

 

 

 

Fiúk 

Magasugrás  V. korcsoport   2. helyezés Bátor Gábor (10.D) 

1500 m síkfutás VI. korcsoport  3. helyezés Képíró Ádám (11.A) 

100 m síkfutás  VI. korcsoport  1. helyezés Szabó Dániel (11.A) 

400 m síkfutás  V. korcsoport   3. helyezés Czimer Máté (10.C) 

   VI. korcsoport  2. helyezés Delly Csaba (11.B) 

800 m síkfutás  VI. korcsoport  1. helyezés Cserta Róbert (11.C) 

Távolugrás  V. korcsoport   2. helyezés Bátor Gábor (10.D) 

   VI. korcsoport  1. helyezés Szabó Dániel (11.A) 

Súlylökés  V. korcsoport  1. helyezés Szabó Bence (11.A) 

      2. helyezés Kiss Domonkos (10.A)  

 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=atl%C3%A9tika&source=images&cd=&cad=rja&docid=pG8mtTgB7OpXMM&tbnid=ed4ilJOdVJidTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pixmac.hu/kep/atl%C3%A9tika verseny/000044081989&ei=HMRvUaS6DIfD0QWkioHIDA&bvm=bv.45368065,d.Yms&psig=AFQjCNH7wmtPS0MSZ2fqUc_f_S-7asoo-w&ust=1366365178903904
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