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KARÁCSONYFA 

Szobám 

sarkában a 

békesség fája 

zöld ruháján sok 

ezernyi szín, alatta fénylő 

melegségben a gyermeki világ 

játszani hív. Játszani, játszani, 

békében játszani, gyermekem, veled 

hadd játsszam még, körültáncolom veled 

a világot most, mikor mindenki érzelme ég. 

Nézem a fámat, és egyre jobban érzem a fenyő 

illatát, töprengem azon, hogy milyen jó lenne, ha 

örök maradna ez éjszakám. Csillagszórók a gallyak 

csúcsán szórják a karácsony csillagát, béke csillagok  

röpdöső fényei, 

szobámból 

szálljatok 

mind tovább. 

 

 

 

 

 

 

Gyenes István 
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Elköszön Nagyné Komlósfalvy Ágnes tanárnő 
 

 
A 35 évvel ezelőtt útjára indult IRKA hasábjain most másodszor szólalhatok meg. 

Először 1990-ben kért interjút tőlem egy akkori diákom, aki ma már újságíró, és az addig 

eltelt 15 év tapasztalatairól faggatott. Most pedig, aktív pályám végéhez érve, itt az ideje a 

visszatekintésnek, összegzésnek.  

Gárdonyban végeztem el az általános iskolát, csak 1968-ban 

költöztünk Fehérvárra, azóta is itt élek. 1967-ben sikeresen 

felvételiztem a Teleki Blanka Gimnázium angol tagozatos 

osztályába, ahol 1971-ben érettségiztem. Nagyon szerettem 

gimnáziumba járni. Nem tartoztam ugyan az osztály hangadói 

közé, de minden megmozdulásban részt vettem (versenyek, 

vitakörök, tömegsport, a szívem csücske azonban a 

történelemszakkör volt) 

 A nyelvhez mindig is vonzódtam, általános iskolában nagyon jó 

és szigorú orosztanárom volt, aki megszeretette velem a nyelvet olyannyira, hogy hetedik 

osztályban a megyei versenyen II. lettem, így kézenfekvő volt, hogy orosz-angol szakra 

jelentkezem. Az élet azonban közbeszólt, és eredeti szándékom ellenére lettem végül magyar-

angol szakos a Pécsi Tanárképző Főiskolán. Negyedéves koromban megkeresett a főiskolán a 

Vasvári akkori igazgatója és helyettese, és gimnáziumi állást ajánlottak. Természetesen 

azonnal igent mondtam. Ez akkoriban nagy szó volt, mert általában az volt a szokás, hogy a 

kezdőket vidékre irányították, és csak többéves munka után kerülhettek be a városba. Mindez 

1974. okt.1-jén történt, azóta vagyok részese a Vasvári életének immáron 38 éve. (Az utóbbi 

évekig mindig tanultam valamit: elvégeztem az ELTE-n a kiegészítőszakot, angol post 

graduális képzést, stb.) 

Miért választottam a pedagógus pályát? A válasz nálam egyszerű: mindig tanár 

akartam lenni. Kisiskolás koromban gyakran tanító nénist játszottam, sorba ültettem a 

babáimat, mindnek volt vonalas és kockás füzete kék papírba kötve, úgy, mint a 

„nagyoknak”. Természetesen én írtam bele jól-rosszul a feladatokat, aszerint, hogy ki, milyen 

tanuló volt, majd piros ceruzával kijavítottam és leosztályoztam. Az igazság az, hogy első 

osztályos koromban végigunatkoztam az évet, mert mire iskolába kerültem, folyékonyan 

olvastam.A pályaválasztásomat igazán sohasem bántam meg, bár a 90-es évek változásai 

elgondolkodtattak, s ha akkor váltok, jó eséllyel nagyobb karriert futottam volna be. 

Akkoriban még kevés volt a nyugati nyelveket beszélő fiatal, kapva kaptak volna utánam. 
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 De én maradtam. Egyrészt mert szerettem, amit csináltam, másrészt, akkor már volt két 

óvódás kislányom, akikkel a tanári munka mellett több időt tudtam tölteni. 

És hogy milyenek voltak régen a diákok, s milyenek a maiak? Ha egy szóval kellene 

válaszolnom: egyszerűen diákok. Egy biztos: régebben a diákok céltudatosabbak, 

szorgalmasabbak, tisztelettudóbbak voltak, mint a maiak. Jobban megélték a diákévek 

örömeit, nemcsak évente néhány alkalommal (szalagavató, királyválasztás stb.), hanem heti 

rendszerességgel voltunk együtt. Majd minden délután volt valami szakkör, vitakör, KISZ-

foglalkozás, sportprogramok, amiben diák-tanár egyaránt részt vett. Sokszor csak itt 

maradtunk beszélgetni arról, amire a tanórákon nem volt lehetőség. Amikor iskolába jártam, s 

még 1982-ig, amikor már dolgoztam, 6 napos volt a munkahét, mégis volt időnk mindenre a 

hétvégén. Igaz, a gyerekek nem ültek órák hosszat a számítógép előtt, nem buliztak hajnalig 

hétvégéken – helyette olvastak, hogy a plusz ismereteket megszerezzék, no meg hogy 

kellemesen töltsék a szabadidejüket. Más volt a munkához való viszonyuk is, nem akart 

mindenki feltétlen jogász vagy közgazdász, meg kommunikációs szakember lenni (ilyen 

akkor nem is volt). A középiskola, a gimnázium akkor jobban betöltötte a szerepét: általános 

műveltséget nyújtani, és aki arra alkalmas, felkészíteni a továbbtanulásra, de nem akart 

mindent megtanítani, amit az egyetemeken kell. A hangsúly az általános műveltség 

megszerzése volt, s csak a 80-as évek második felétől divat, hogy csak a felvételi tárgyakat 

tanulják. A felnőttekhez, a tanárokhoz való viszonyuk is más volt, mit ma, jobban tisztelték, 

illetve tiszteltük mi is őket diákkorunkban. Akkoriban nem lehetett olyan megnyilvánulásokat 

hallani manapság, ha a tanár, felelésre vagy egyéb feladat elvégzésére szólítja fel a diákot, 

hogy „Miért pont én?” vagy „ Na ne már!” 

Mi az, amire az elmúlt évtizedekből szívesen emlékszem vissza? A szívélyes 

fogadtatásra, amikor először léptem be az iskola kapuján, a KISZ-gyűlésnek álcázott jó 

hangulatú szakmai eszmecserékre, a Christmas partykra, amelyeket 10 éven át én szerveztem, 

és tartottam életben akkor, amikor még az angol csak heti 3 órás tantárgy volt, a karácsonyi 

műsorokra, rádiófelvételekre, kórusszereplésekre. A fénykorban 5 kórusa volt a Vasvárinak, 

szinte állandóan szólt az ének az iskolában, nekem talán ez hiányzik a legjobban. 

Legkedvesebb élményem a két jubileumi megemlékezéshez fűződik. Nem csak azért, mert én 

írtam meg két részletben az iskola történetét, ami a két jubileumi (25 és 50 éves) IRKA-

számban olvasható, hanem az ünnep apropóján a Vörösmarty Színházban rendezett ünnepi 

műsor, s az ezt követő öregdiák-tanártalálkozó miatt is. Mindegyik csodálatos volt! És még 

hosszasan tudnám sorolni, hogy mi minden történt az elmúlt közel 40 év alatt. Akad néha 

persze bosszúság is, de azokat az emlékezet hamar megszépíti. 
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Mire és kikre vagyok büszke? Nehéz kiemelni bárkit is a sok értelmes és törekvő 

tanítvány közül. Bár a munkám nem igazán volt látványos, mégis sikerült számos diákot 

eljuttatni a középszintű érettségiig – még akkor is, amikor nem volt kötelező a nyelvi 

érettségi, a nyelvvizsgáig, emelt szintű érettségiig és ezen túl is. Több volt tanítványom lett 

angoltanár, közgazdász, idegenforgalmi szakember, jogász – akiket magyarból is tanítottam. 

Hadd említsem meg legutolsó sikereim egyikét. A mostani 12.D osztály tanulói 0 szintről 

indultak, és 1 kivételével 3 év alatt eljutottak a középszintű érettségiig, heten emellett 

nyelvvizsgát, hárman pedig emelt szintű érettségi vizsgát tettek 80% feletti eredménnyel. 

Természetesen ebben az ő szorgalmuk is benne van, és a hitük, hogy ez sikerülhet. 

Hogy mit üzenek a kollégáknak és a diákoknak? A diákoknak azt üzenem, hogy 

nehézségek az élet minden területén adódnak, kisebbek, nagyobbak. Nem szabad azonban 

meghátrálni előlük, hiszem az ember élete során szakadatlanul vizsgák, próbatételek elé kerül. 

Ezeket a próbákat a közösségtől kapott erkölcsi értékek, mint például: a szabályok betartása, 

igazmondás, önzetlenség, hűség, szolidaritás, hazaszeretet, bátorság, őszinteség, 

becsületesség, következetesség – segítenek megtalálni a helyes utat, még akkor is, amikor ma 

sokan úgy gondolják, hogy a siker titka a hazudozás, az egoizmus, a meglapulás, a barátok és 

az elvek elárulása, a múlt és haza megtagadása, az ügyeskedés. Legyetek optimisták, mert 

annak kell lenni! Mindig, minden körülményekben érdemes jónak, tisztességesnek lenni. Sőt, 

csakis annak érdemes lenni! Ahogy Arany János írta: „legnagyobb cél pedig itt, e földi létben, 

Ember lenni mindig, minden körülményben.”A kollégáknak - különösen a pályakezdő és 

fiatalabb kollégáknak pedig az üzenetem: ne csak diplomájuk, hanem hivatástudatuk is 

legyen! Vállalják a nevelés nehéz felelősségét, és mindenekelőtt szeressék tanítványaikat! Az 

idősebbek pedig ne feledjék a kis herceg szavait: „Minden felnőtt egyszer gyermek volt, de 

csak kevesen emlékeznek rá”.  

A jövőre vonatkozó terveim? Bár már egy éve nyugdíjba mentem, nem akarom teljesen 

abbahagyni a tanítást. Emellett már az évekkel ezelőtt megkezdett kutatásaimat is folytatom. 

Terveim között szerepel a székesfehérvári Levente-mozgalom történetének megírása, 

amelyhez már összegyűjtöttem az anyagot, és még rengeteg téma van a tarsolyomban, köztük 

ott van a családkutatás is, amit már 2009 óta végzek. (Erről külön írásban számolok be.) 

Szeretnék többet utazni, ami most már inkább pénz, mint idő kérdése lesz. És természetesen, 

ha lesznek, unokázom is egy kicsit. 
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AFS-S DIÁKJAINK 

 

Beteljesült álom 

 

Dobos Bence a tavalyi tanév végéig 

az osztálytársunk volt, de végre 

beteljesülhetett az álma, hogy 

külföldön tanulhasson. Ezt az AFS 

nevű nonprofit szervezet 

segítségével sikerült elérnie.  

A nemzetközi szervezet 

közreműködésével a diákok 

megismerhetnek más országokat, 

kultúrákat, embereket, külföldi 

kapcsolatokra és nyelvtanulásra tehetnek szert. Bence Costa Ricát választotta célpontul, és az 

internet segítségével napi szinten tájékoztat minket az ottani benyomásairól a facebookon: 

Kétemeletes villában lakom egy esőerdőben. A szobám, mint egy luxusszálloda, két 

nagy ablakkal, amin ha kinézek, kókusz- és banánfákat látok egy folyó mellett. Előbb beszállt 

egy papagáj a házba, kint majmok randalíroznak, és a falakon gekkók futnak. I LOVE COSTA 

RICA :)♥ 

Orientáción versenyeztünk, hogy kinek van a legnehezebb anyanyelve. ELÉG 

DURVÁN NYERTEM :DD ♥ :))) 

Szeretem az angolórákat, amiket általában én tartok, szeretem az osztálytársakat, akik 

elég bolondok… 

Imádom a családomat, amikor az unokatestvérek, fogadótesó, szülők, nagynénik és a 

nagymama Wii-zik velem, és nagyban táncolnak mindenre... 

Imádom a mindennapos 40 fokot, a mindennapos trópusi esőt, ami sokszor árvizet 

okoz (jó, a mindennapi földrengések ellen azért van kifogásom :D)... 

Imádom, hogy egy köpésre van tőlem a Csendes- óceán, és hogy majdnem minden 

hétvégét ott tölthettem (ha éppen nincsen cunami :D)...a pálmafákat, a banánfákat, a 

mangófákat, és így tovább... 

Imádom, hogy mindenki mosolyog és jókedvű, még egy hatalmas földrengés után is… 
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Imádom, amikor mindenki rám kiabál, hogy HOLA SZŐKE EURÓPAI, ÜDVÖZLÜNK 

ITT, ÉREZD JÓL MAGAD PURA VIDA... 

Imádom, hogy mindenki meghív magához, vagy velem akar programot szervezni...már 

a spanyol is megy majdnem folyékonyan♥ Sosem gondoltam volna, hogy lesz egy latin-

amerikai életem ♥ teljesen más, mint Európa, tényleg nehéz volt mindent megszokni és 

beilleszkedni, de sikerült, és megérte ♥ ezt a helyet semmilyen katasztrófa nem tudja 

tönkretenni. A nagy földrengés óta pont egy hónap telt el. Azóta 2200 földrengést észleltek, 

ebből én csak 150-et éreztem kb, de az első felér százzal is :D ez elég rossz arány :D 

A hold besüt az ablakon, és több ezer szentjános bogár villog a kertben :) még az esték 

is csodásak ♥ Buenas noches 

Ezt mindenki megfogadhatná: 

Costa Rica mottója a Pura Vida szállóige. Pontos fordításban tiszta életet jelent, valóságban 

ennél sokkal többet. Azt fejezi ki, hogy nincs gond, minden rendben. Ezt mondják akkor is, ha 

gond van, mert minden gondra van megoldás, tehát megoldható, azaz semmi gond nincs. Ha 

mégis nagy gond van, és nincs megoldás, akkor is Pura Vida, mert ha nincs megoldás, akkor 

minek foglalkozni vele, inkább élvezzük az életet. Azt hiszem, ez az egyik legfontosabb dolog, 

amit megtanultam itt. IMÁDLAK COSTA RICA ♥ :) 

3 hónapja, amikor ide jöttem, köszönésen kívül nagyon sokat nem tudtam spanyolul. 

Első szavam, amit itt megtanultam: a "forró" caliente volt. Most meg az egyik kedvenc 

filmemet nézem spanyolul, és 50-60%-át értem :) hihetetlen érzés ♥ 

 

Sokan mondják, hogy az AFS év "csak a nyelvtanulásra jó"... Hát tapasztalatból ez a lista: 

Megtalálod önmagadat. 

Nemzetközi életre szóló barátságokat köthetsz. 

Megtanulsz bízni magadban, rájössz, hogy a boldogság forrása belülről fakad. 

Megtanulod értékelni a dolgokat. 

Megtanulsz alkalmazkodni, talpraesett leszel. 

Megtanulod megoldani a problémákat, a dolgokat olyanná formálni, amilyenné szeretnéd. 

Életre szóló élményed lesz. 

Lesz még egy ország, ahol bármikor szívesen fogadnak, és otthon érzed magad. 

Megnyílik előtted a világ, több lehetőség tárul eléd. 

Megtanulsz egy(vagy kettő) NYELVET „anyanyelvileg”... 

 

Pucsek Dávid 11.D 
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Cserediákjaink 

 

 

Miért döntöttél úgy, hogy Magyarországra jössz tanulni? 

Maria:  Magyarország a hatodik helyen volt a listámon, és ide választottak ki. 

Tong: Mindenképp európai országot akartam választani, hogy többet tudjak meg a kultúráról. 

Nagyon érdekel az építészet, és Európában rengeteg régi stílusú épületet látható. 

Mikor érkeztél Magyarországra? Hol éltél, hol tanultál előtte? 

Maria:  Augusztus 24-én érkeztem Székesfehérvárra. Venezuelából jöttem, Nueva Esparta 

államban éltem és tanultam. 

Tong: Augusztus 24-én érkeztem. Pathumthainban éltem, közel Bangkokhoz.  

Hogy tetszik a Vasvári?  

Maria:  A Vasvári Pál Gimnázium egy jó suli, persze nagyban eltér a venezuelai iskolámtól, 

mert ott hétfőtől csütörtökig, 11:30-17:30-ig járok iskolába, van sok barátom, akikkel utána 

még eltöltök egy kis időt. Tanulunk vagy elmegyünk bowlingozni, ellátogatunk egy 

vidámparkba, plázába vagy moziba. Az iskolai kórusban énekelek, amivel tavaly részt vettünk 

egy országos kórusversenyen, ahol első helyezést értünk el. Minden pénteken és szombaton 

délután tanulok a következő hétre.  

Tong: Tetszik. A tanárok és a diákok is kedvesek és segítőkészek. Attól különbözik az 

otthoni iskolámtól, hogy az sokkal nagyobb volt, így sokkal több volt a diák is. Több órám 

volt, mint itt. Mindennap körülbelül 3-kor végeztem. Nem volt az órák között szünet. Egy 

szünet volt, az ebédszünet, ami az iskolában volt. Nálunk kötelező volt az egyenruha. 

Hol töltötted a nyári szünetet? Mit csináltál? 

Maria:  A vakáció júliustól szeptemberig tart, ilyenkor találkozunk a többi családtaggal, mert 

ők nem a szigeten élnek, így néhány hetet nagyon boldogan és kellemesen töltünk együtt 

mindannyian. A legutóbbi nyári szünetben otthon készültem fel a csereprogramra. 

Tong: Nálunk máshogy vannak a szünetek, mint itt. Májusban kezdődik az iskola, és 

szeptemberig tart. Majd novembertől februárig tart. Október, március és április a szünet. AFS 

táborban voltam, ahol a magyar nyelvet, illetve kultúráról tanultam.  

Mivel töltöd az idődet iskola után? Mik a hobbijaid? 

Maria:  A hobbim a tánc, zenehallgatás, éneklés és ismerkedés. 

Tong: Szabadidőmben szeretek golfozni, barátokkal és a családommal lenni. 
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Miben különbözik Magyarország hazádtól? 
Maria:  Természetesen nagyon sokban eltér Magyarország Venezuelától. Rengeteg különbség 

van. Az emberek, az időjárás, a zene, az ételek, stb. 

Tong: Nagyon sok minden más. A hagyományok, ahogy az emberek viszonyulnak 

egymáshoz. Ott az emberek kedvesebbek. Az ételeket nem találom túl csípősnek, ahogy 

mondták, igen ízletesek. A kedvencem a dobostorta. 

Mit gondolsz a magyar nyelvről? 

Maria:  A magyar nyelv nagyon nehéz. 

Tong: Nagyon nehéz. De nem adom fel, megpróbálok minél többet megtanulni belőle. 

Mi a véleményed az osztályodról? 

Maria:  Az osztálytársaim nagyon kedvesek és sokat segítenek. 

Tong: Barátságosak és segítőkészek. Hogyha problémám van, mindig szívesen segítenek. 

Mik a jövőbeli terveid otthon? 

Maria:  Amikor visszamegyek Venezuelába, fogorvosnak szeretnék tanulni. 

Tong: Építészetet szeretnék tanulni, ezért már elkezdtem átnézegetni az alapokat belőle. 

Hogyha ez mégsem jönne be, akkor profi golfozó. 

 

 

 

Maria Rojas     Tong Pimnara 

 

Varga Henriett 11.A, Dancsó Virág 11.C 
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VILÁGJÁRÓ DIÁKJAINK 
 

 
 

Határtalanul - Egy osztálykirándulás élményei 
 

 
 
 Múlt héten egy remekül sikerült osztálykiránduláson vettem részt. Négy napig jártuk 

Szlovákia magyarlakta vidékeit. 

Nekem már a korán kelés is élmény volt, izgatottan sürgettem anyukámat, nehogy 

elkéssünk. Egy szuper emeletes busszal utaztunk, már az is izgalmas volt, hogy ki hova fog 

ülni. De a java ezután következett. 

Első nap megnéztük Komáromot 

és az ottani erődöt. Az erőd engem 

lenyűgözött, bár romos volt, így is 

el tudtuk képzelni, milyen lehetett 

eredetileg. 

Utána láttunk egy hajómalom-  

múzeumot, ez a vízen őrölt, 

dolgozott. Nehéz világ lehetett! 

Ógyallán a csillagvizsgálóban a 

csillagok varázsoltak el minket. 

Sajnos, nem igazából, mert fényes nappal volt, de fölénk vetítették, és így hirtelen a 

világegyetembe csöppentünk. Nagyon jó program volt, érdekes, hogy mennyit fejlődik a 

világ. Még jó, hogy nem a NASA-ba mentünk, onnan ki se jöttem volna! Láttunk egy 

sörfőzdét, ez is érdekes, hiszen 

már nagyon régen (ókori Róma) 

főzik a sört, csak ma már modern 

technikákkal. A fő érdekesség az 

alkoholmentes sör kóstolása volt.  

Felsőszeliben szálltunk meg egy 

fürdő mellett, ahol panzió, 

faházak és konténerház is volt. 

Nekem a leggyengébb jutott, de 

ez is megfelelt, megszoktam és 

jól éreztük benne magunkat. 
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Teri néni nagyon okosan sűrítette 

a programokat, így estére már 

csak beestünk az ágyba a 

kimerültségtől, és aludtunk.  

Bányavárosokat is megnéztünk, 

különböző ásvány- és 

érmebemutatókat láttunk. 

Pozsony városát is meglátogattuk. 

Szépek voltak a terek és a 

szobrok, jót sétáltunk.  

Megnéztünk egy gázgyárat, ott egy filmet vetítettek, amiből megtudtuk, mi mindenre 

használták a gázt. A bősi erőmű is érdekes volt, itt mindent gép irányít, de 24 órás emberi 

felügyelettel.  

Szóval majdnem „kulturális sokkot kaptam”, kimerülve zötykölődtünk haza a buszon, 

és én csak az anyukám finom főztjére tudtam gondolni. Dorothy jól mondta az Ózban: 

„Mindenütt jó, de legjobb otthon.” 

 

 

 

 

Joszkin Richárd 8.A 
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Nyelvtanulás, munka, szórakozás - Kalandjaim nyáron 

 

 Idén nyáron egy hongkongi, egy francia, egy ukrán és egy indiai fiatallal együtt 

vettem részt egy nemzetközi diákprogramban. Az AIESEC által szervezett programok célja, 

hogy a különböző nemzetiségű fiatalok felfedezzék és fejlesszék a bennük rejlő képességeket, 

együtt valósítsanak meg nemzetközi projekteket. Mi, a szlovákiai Bratislavában általános - és 

középiskolákban mutattuk be 

országunk kultúráját, a fiatalok életét, 

értékrendjét. Nem volt egyszerű feladat 

önállóan tevékenykedni, angol nyelven 

bemutatni országunkat, felkelteni 

figyelmét a 10 és 18 év közötti 

fiataloknak, összeállítani egy-egy 

érdekes, tartalmas prezentációt 

hazánkról. Megtapasztalhattam, hogy 

nem is olyan egyszerű a tanári szerep, 

ígérem, soha többet nem hangoskodom az órákon ☺.  

A másfél hónap alatt, a 

kemény munkán kívül, sok 

szórakoztató és érdekes 

programban is részünk volt. 

Találkoztunk szlovák és 

más projektben résztvevő 

külföldi diákokkal. Közös 

kirándulásokat szerveztünk 

a környező városokba, a 

Tátrába és Prágába is. 

Hosszú, vidám, beszélgetős estéken ismerkedtünk meg egymás életével, céljaival, s közben 

életre szóló barátságokat kötöttünk. 

Rengeteget tanultam, fejlődtem, tapasztaltam. Ajánlom mindenkinek, hogy tegye 

próbára magát, vágjon bele egy számára vonzó, érdeklődésének megfelelő internship 

programba.   

www.internship.aiesec.hu/ 

Lancz Esztella 11.A 
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Summer in Malta 

 

 

Last summer I travelled to Malta to 

learn English.  It was my first 

journey without  family or friends. I 

went by  plane, that was very funny 

because I set of from Viena, and I 

got lost at the airport. Finally I 

found the right gate in time.  On the 

plane I saw I could drink tipical 

Maltese drink, Kinnie. I tried it. I 

wish I hadn't done. Firstly it was 

OK but the aftertaste was terrible. When I arrived I was a bit frightened, because everything 

was strange and new, and I couldn't undersand the people.Fortunately the Maltese people were 

very friendly and helpful, they speak English and Maltese too, and I can say, they can curse 

like Hungarian people.   

At the airport, a driver wait for me from the school. He took my bag, and put on the luggage 

rack. I sat on the backseat and I just wrote a message to my parents. I was looking at the view, 

suddenly I saw that the driver got  the wrong direction into a roundabout . I shouted: What are 

you doing?! but he stayed quiet, and told me: Relax! We drive on the another side. 

He took me home. I stayed with a hostfamily with two French girl, but unfortunately they 

couldn't speak English well but they were nice and kind.  Our parents were a couple who 

didn't know where  Hungary was. I showed  them but they never heard about it. On my first 

day the ”hostmum” told me: 

− Go to the busstop and catch the 225. 

I thought it was easy, but it wasn't.  I was waiting there for an hour and a half in the busstop 

and I missed 3 buses. After the third bus I asked somebody at the stop: Why didn't stop these 

buses? She was suprised and she explained to me: If you want to stop the bus, you have to 

wave your hand to the driver. I was very angry. I missed the bus, the program, I sat one and 

the half hours at the busstop, and I had to wait again, because I didn't have the key to the flat 

and my family weren't at home. 

Monday to Friday we went to school, our lessons started at 9 o'clock and we finished at 12:30. 
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Every day we had two lessons ( one 

lesson=90 minutes) and a half hour 

break.   Every mornig I got packed lunch 

from my „hostmum” (always the same, 

after two weeks it was very boring and 

irksome and I had  two more weeksThe 

teachers were Maltese and very young! 

One of them, Julia was only a year older 

than me. In the class we came of different 

countries. From Italiy, Germany, Poland, Russia, Slovenia, France, Spain, Romania, Austria, 

Turkey, Brazil, Uruguay and Australia. Every day we had a projects like sports, films, music, 

Steve Jobs, swearing(!!), food etc. We worked in pairs or teams. Once we had to create an 

island, with law and history. Our island's name was Freedom island, and it looked like a 

bottle.:DAfter school we had a program, we went to the beach or the another island Comino, 

visited the capital city Valetta or we had freetime. My favorite was half day in Comino. 

Comino is the smallest island between Malta and Gozo. Only one family live there. We went 

to Comino by motorboats, and we swam in a Blue Lagoon, and that was beautiful. Every 

second day we went to the Beach club. There was the Hungarian Water Polo Camp but I never 

saw polo players. We could swim  in a salt water pool or in the sea. But sometimes it was 

dangerous, because there were jellyfish.  I was lucky enough to get to know one closer. -.- 

Every night we went to parties (on Monday foamparty) always with double decker buses. 

Once one boy from Germany walked on the top and a bough hit him. He didn't have got any 

problems but it was funny. At the weekend we travelled to  another part of the island. There 

were a lot of  sandy bays and we swam there. At twelve o'clock it was too hot to do anything, 

so we were sitting under our umbrella, drinking granita and playing UNO. Sometimes we did 

championships. From Fiday to Sunday there was a festa in different cities, with fireworks and 

an orchestra. They celebrated the Saints of that town. 

To sum up, I learned English, got to know new friends and culture. I can recommend Malta if 

you like adventures, new things or just  want to develop your English. I had fun and a great 

summer and hope I can go back to Malta, because it was amazing. 

If you are intreseted you can find the school and the programs there: 

www.amlanguage.com/ 

 

Hajós Klaudia 11.B 
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DIÁKÉLET 

Ó, az a híres Kisgyón! 

 

Legelőször talán kilencedikesként hallottunk a már sokak által átélt és szeretett 

kisgyóni kirándulásról. Mint minden osztály, nagy izgalmakkal vártuk szeptember óta, hogy 

elérkezzen az a bizonyos májusi érettségi szünet, és mi magunk is részesei lehessünk a 

hatalmas kalandnak. Ahogy közeledett a várva várt időpont, valahogy, valamilyen úton-

módon, de úgy kezdett elhagyni minket, vagy legalábbis engem, a nemrégiben még egekbe 

szárnyaló lelkesedés.  

Térden állva könyörögtem a szüleimnek, hogy ne kelljen elmennem! Rettegtem, hogy 

a három napon keresztül összezárt osztálytársak kikészítenek. Aztán mégiscsak buszra 

szálltam, és útnak indultam velük, hogyha mást nem, hát megtanulom a poklot is végigjárni, 

kibírni, átélni. Nos, ahogy az idő múlott, és ahogy a buszon zötykölődtünk, egyre több arcon 

véltem felfedezni a félelmet az ismeretlentől. Miután rájöttem, hogy nem csak nekem volt 

nehéz az egész evolúciótól elszakadnom, kezdtem egészen jól szórakozni.  

Épp hogy leszálltunk a buszról, 

és ki így – ki úgy, de 

átvágtattunk az út túlsó oldalán 

ránk várakozó tanár urakhoz, a 

kirándulás máris egy igen 

emlékezetes pillanattal meg is 

nyitotta kapuit, hiszen a fiúk által 

hozott focilabda, valamilyen 

rejtélyes módon a busz kereke 

alá került, így a remény, hogy a 

híresen hosszú kisgyóni túra után 

labdarúgó rekordot állítanak fel, hamar elszállt, azaz kidurrant.  

Miután a tanár urak egyszerre mosolyogva üdvözöltek minket, egy nem várt pillanatban csak 

annyit mondtak – Hát akkor arra! – és jobb kezükkel a távolba mutatva, kocsiba ugrottak, 

majd elhajtottak mellettünk. A sokaknál két hétre is temérdeknyi cókmókkal neki vágtunk a 

hosszú, fárasztó útnak, reménykedve abban, hogy a tűző Napon való, pusztai sétánál nincs 

rosszabb. A kapun beérve persze már rotyogott a tűzön a paprikás krumpli, és ahogy kifújtuk 

magunkat, már vehettük is magunk elé Baranyai tanár úr gőzölgő főztjét, amit őszintén szólva 

igen kíváncsian és egy cseppet ódzkodva kevergettünk…  
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Ki tudja, Szabó Endre tanár úr szertárának melyik kincsével, kísérleti anyagával 

varázsolták olyan vörössé és ínycsiklandó illatúvá? – Miután túléltük az éjszakát, ki így – ki 

úgy, a másnap délutáni „ebédet” már tűkön ülve vártuk. Tisztában voltunk vele, hogyha 

eljutunk a tányérok és kanalak megmarkolásáig, az nem jelenthet mást, minthogy a már sokat 

emlegetett, híresen hosszú túrát túléltük, és ha nem is teljesen, de a növényhatározás egy része 

is már a hátunk mögött van. Az igazat megvallva, nehézkesen indultunk útnak. Ki kevesellte, 

ki sokallta a kabátot, valakinek 

még az utolsó pillanatban is 

akadt elintézni való dolga, és a 

szobában hagyott üdítő 

italokért, szúnyogriasztókért 

való visszamenetelek is csak 

időhúzásként szolgáltak. Végül 

Baranyai tanár úr, egy váratlan 

pillanatban intett egy nagyot, és 

végül elindultunk. Loholtunk 

utána, mint valami megfáradt 

kutyák, egészen az első, ötven méteren belüli megállóig, ahol roppant mód érdekes és fontos 

tudnivalókat ismertetett velünk a talajról, a növények koráról, és a mellettünk húzódó falba 

rejtett Szent László pénzérméről Szabó tanár úr és Bukorné tanárnő helyeslő segítségével.  

Ekkor meg már bennünk volt a mehetnék, a gyorsan jussunk túl mindenen, és érjünk 

vissza minél előbb a táborhelyünkre vágya. Idő kellett, míg kicsi fejecskénkkel felfogtuk, 

hogy semmi, de semmi másról nem szólt az erdei séta, mint rólunk, a természetről, a 

kikapcsolódásról és önmagunk megtalálásáról. A legbátrabbak is rádöbbenhettek, hogy egy 

egyszerűnek tűnő, mocsáron való átjutás is igen nagy félsszel járhat, és egy keskenyülő, 

földalatti, sötét barlang sem csak a gyávákat félemlíti meg. Persze nem volt semmi sem 

véresen kötelező… Csak éppen annyira, hogy önmagunknak tudjunk bizonyítani. A hosszú út 

feléhez érve, miután sziklát másztunk, szendvicset majszoltunk, utat törtünk magunknak a 

bozótban, végre nekiveselkedtünk, utolsó lélegzetvételként, az „önálló munkának” kihirdetett 

növényhatározásnak. – No, de Tanár úr, kérem! Ezek a zöld füvek teljesen egyformák.. – 

ültünk le a saját kis négyzetméterünkre, és kétségbeesett arccal forgattuk a kezünkbe nyomott 

határozót. Aztán valahogy, valamilyen úton-módon, de percről percre vált megoldhatóvá a 

megoldhatatlan, lehetővé a lehetetlen.  
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Már csak a visszaút volt hátra. Még sosem jártak a fejemben az ehhez hasonló 

gondolatok. Fáradtnak kellett volna lennünk, lelombozottnak és nyűgöseknek. Vonszolnunk 

kellett volna magunkat, és mi ehelyett harsogtunk az erdőben. 

Jókedvűen medvehagymát falatoztunk, és az utolsó harminc méteren még versenyt is 

futottunk, hogy ki lépi át először a táborhelyünk nagykapuját. Az udvaron már hűlt a jól 

megérdemelt gulyás Baranyai tanár úr és a csapatból elszökött néhány osztálytárs 

felügyeletében.  

Másnap, mikor már 

mindenki büszkén, boldogan, de 

hazavágyott, még mindig várt 

ránk egy igazán mulatságos 

feladat. A kezünkbe kapott kis 

papírkánkkal folyót kerestünk, 

vizet tanulmányoztunk, rákokat 

és csigákat próbáltunk igen 

hősiesen megkülönböztetni 

egymástól. 

Ma már tudjuk, mit jelent Kisgyón, és ma már tudjuk, hogy mit hagytunk volna ki, ha 

azon a bizonyos érettségi szünet első napján mégiscsak otthon maradunk! Azt hiszem, sokat 

tanulhattunk ebben a három napban.. Megtanulhattunk kitartani emberek, barátok és célok 

mellett. Megtanulhattunk kitartani és nem feladni, még akkor sem, ha már-már összeroskadt a 

lábunk, kibicsaklott a bokánk, vagy épp egy átvirrasztott éjszaka után ugyanúgy talpon kellett 

maradnunk, mintha kialudtuk volna magunkat. Hiszen mindig van egy következő - kibírom! - 

ami büszkeséggel tölthet el minket! 

 

Veigler Bettina Anna 11.D 
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Nekik már nem kell hozni Túró Rudit… 

 

Iskolánkban hagyomány a gólyák ünnepélyes beavatása. De bizony az avatási 

ceremóniáig hosszú és göröngyös út vezet! 

Minden azon a bizonyos borongós szeptember elsején kezdődött, ami valójában 

napsütötte volt és harmadika. A megszeppent hetedikes és a kilencedik cések és dések 

gyanútlanul ültek be az iskolapadba, mit sem sejtve az ellenünk készülő „merényletről”. 

Hamarosan a tizenkettedikesek megismerkedtek a hozzájuk tartozó osztályokkal és 

megkezdődött a kicsik szívatása, illetve felkészítése a kemény vasváris életre. Először persze 

be kellett törni” őket. A végzősök hatalmuk megszilárdítása érdekében különböző dicsőítő 

feliratokat aggattak rájuk. Rövidesen elárasztottak az” I love 12.B” és hasonló szövegű táblák 

és pólók. Aztán beszedték a klasszikus palacsintákat és Túró Rudikat, majd a kicsik 

szedhették a gazt a focipálya betonja közül, és még az iskolát is eltolták. Csapatépítés! 

Végül a nagy nap. Az utolsó próba. Mind a négy osztály kapott egy feladatot a 

tizenkettedikesektől, ráadásul egy ódát is kellett írniuk. 

Miután október 11-én mindenki becsődült a tornaterembe, felcsengett a himnuszunk, a 

vasváris induló. Ezzel megkezdődött a szivaravató. 

A feladatok igencsak színesek 

voltak: mesehős-szépségverseny, 

gumimaci föld és egy indokolatlan 

autóból kiáramló hupikék törpikék. 

Az egyik produkcióban pedig a 

magyar csárdás és a shuffle 

fantasztikus ötvözését láthattuk. Az 

ódák felmondásakor csak úgy 

röpködtek a frappáns mondatok, és 

érezhető volt egy enyhe 

kampányszag a majdani 

királyválasztást illetően. 

 Mielőtt teljes jogú vasvárisként 

üdvözölhettük volna az újoncokat, 

esküt kellett tenniük, hogy a 

végsőkig kiállnak az iskoláért. 
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A szivaravatón mindenki nagyon jól szórakozott, a kicsik pedig hősiesen helytálltak. 

Idén nem voltak túl kegyetlenek a feladatok közti szívatások, a barátnőmmel össze is súgtunk: 

„Bezzeg a mi időnkben”. Négy évvel ezelőtt nekünk bizony mustáros csokit kellett ennünk, 

meg nyers virslit baracklekvárral. 

Én mondom, jó dolog ez a szivaravató, itt kezdődik egy osztály összekovácsolódása. 

Megtanulunk közönség előtt hülyét csinálni magunkból (és közben még élvezzük is), 

csapatban dolgozni és verset írni. Jövőre az én évfolyamomat éri az a szerencse, hogy 

folytathatja eme nemes hagyományt. Mert mindig lesznek kiképzendő vasvárisok! 

 

Imre Zsanett 11.B 

 

A Vasváris Újoncok 13 Pontja 

 

Az első ember az osztályból a naplójára teszi a kezét, a többi mögé áll, majd letérdelnek, 

szívükre teszik a kezüket. 

Én, ……..újonc vasvárisként esküszöm, hogy a következő pontokat betartom: 

1. Esküszöm, hogy belépéskor a portást hangosan és illedelmesen köszöntöm! 

2. Esküszöm, hogy ha reggel elaludnék az éjszakába nyúló tanulás miatt, elmondom a 

nevem és az osztályom a felügyelő tanárnak…..vagy besurranok hátul! 

3. Esküszöm, hogy az első utam mindig a hiányzó tanárok névsorához vezet, hogy 

kiderítsem, mikor tölthetek el egy feledhetetlen 45 percet a büfében 

4. Esküszöm, hogy a két kezemmel tartom az iskolát, ha öreg falai leomlanak! 

5. Esküszöm, hogy a testnevelő órákon aktívan részt veszek! 

6. Esküszöm, hogy a dolgozatok szentségének megfelelve tanulok… vagy puskát írok. 

7. Esküszöm, hogy az órákról nem lógok, maximum kések! 

8. Esküszöm, hogy a tanáraimmal tisztelettudóan beszélek, vagy meg sem szólalok! 

9. Esküszöm, hogy hű vasvárisként, részt veszek az iskolai rendezvényeken! 

10. Esküszöm, hogy vállszélességgel kiállok az iskola mellett, és nem tagadom meg, hogy 

vasváris vagyok. 

11. Esküszöm, hogy bármilyen diákversenyen az iskolát képességeim szerint segítem! 

12. Esküszünk, hogy osztályszinten törekszünk a Vasváris Hét színvonalának 

fenntartására! 

13. És végül esküszöm, hogy minden percben igyekszem a végzősök kedvében járni, s ha 

látom őket, tiszteletem jeléül meghajolok előttük! 
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EMLÉKEZZÜNK ELŐDEINKRE 

 

 

Az Irka Pót- (Pótló) lapban ezt írták a szivaravatóra 1994-ben: 

 

Szivareskü 
 

Én……….1994. Szent Miklós havának 6. napján lelkem üdvösségére, szellemi képességem 

teljes birtokában, Isten és a jelenlevők előtt fogadom, hogy ezen nyilatkozat minden pontját 

betűről betűre, sorról sorra betartom. 

1. Reggelenként iskolámba legkésőbb 7:35-ig megérkezem, a porta előtt a többi elsőssel 

tömeget alkotva fedezem a későn jövő negyedikeseket. 

2. Negyedikes társaimnak mély meghajlások közepette: „Jó reggelt”, a nap további részében” 

Jó szórakozást” kívánok, és utóbbi beteljesüléséhez legjobb tudásom szerint hozzájárulok. 

3. Órákon a negyedikesek hiányzó leckéjének másolását készségesen elvégzem. 

4. Mindig szem előtt tartom az 1994-1995-ös házirend 2 új paragrafusát, melyek szerint: 

- a tantermek nyitott ablakán kihajolni, szemetet kidobni tilos és életveszélyes! 

- amíg a vonat az állomáson tartózkodik, a W.C használata tilos! 

5. A szünetben, mielőtt a folyosóra kilépnék, a Kresz szabályait figyelembe véve (balról-

jobbra, majd ismét balra) körülnézek, s ha nincs negyedikes a közelben, a falhoz lapulva, s 

annak színéhez igazodva, feltűnés és zaj nélkül közelítem meg úti célomat. 

6. Osztályunk hetesei egyben pincéri teendőket is ellátva minden reggel 7:45-ig felveszik a 

negyedikesek rendeléseit, és legalább 8:40-ig a kívánt terméket a büféből rendeltetési 

helyükre szállítják, megkímélve ezzel a negyedikeseket a büfébe mászkálás fáradalmaitól. 

7. Elöljáróim megszólítása a következő: 

Elsősök: „Pajtások” 

Másodikasok: „Elvtársak” 

Harmadikasok: „Hölgyem/Uram” 

Negyedikesek: „Magasságos” 

Tanáraim: „Te Atyaúristen” 

8. A tornaterembe cipő nélkül kizárólag fehér zokniban lépek be, így segítve a takarító 

személyzet munkáját. 

9. Iskolai ünnepségeken ülőhelyet biztosítok a negyedikesek számára, és ha elhúzódna az 

előadás, gondoskodok aprósütemények, frissítők, magazinok felszolgálásáról. 
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10. Továbbá ügyelek arra, hogy a 4.B átlagainál jobbat soha nem teljesítek, ezáltal biztosítva 

számukra a tanulmányi versenyben a jobb helyezés elérését. 

11. A faliújság érdektelen cikkei helyett dekoratív egzotikus kúszónövények telepítését 

vállalom, így biztosítva az általam elhasználtak pótlását. 

12. Ha ingyen vagy nagyon olcsón tudok igazolást szerezni, azonnal szólok a 4.B valamelyik 

tagjának. 

13. Végül, de nem utolsósorban, az avatás után önként itt maradok takarítani. 

Záradék: Ha az itt elhangzott 13 pont valamelyikét megszegem, zokszó nélkül vállalom a 

következményeket! 

  Isten engem úgy segéljen! 

 
 

Az alább közölt induló dallama elveszett, kérjük, aki tud róla, értesítse a szerkesztőséget! 

 

VASVÁRIS INDULÓ 1988/1992 

 

Bár híres a mi iskolánk, de ha nem ismernéd, 
Hallgasd meg e dalt! Mi öregbítjük hírnevét, 
Hisz jó suli, ezt megtudod hamar. 
Fehérváron a vasút mellett van egy sárga épület, 
a bejáratnál nagy betűkkel Vasvári Pál neve díszeleg. 
 
Hét negyvenkor, ha befutsz, mi vár? Egy ragadozó 
Tanár csap le Rád. Szigorú szeme Rád tekint, 
S ellenőrződ zsebébe talál. 
A nagyszünetben megkapod, de nem üres az már, jól vigyázz 
A te második otthonodnak a pecsétjeit gyűjtheted tovább! 
 
Refrén: 
De ne ess pánikba pajtás, a hangulat az mindig jó, 
A tanár-diák kapcsolatot úgyis Te irányítod! 
 
Ha az első órán éppen felelsz, csak mosolyogj, s jegyed már kerek. 
Magabiztosan gondolkodj, míg megsúgják, a válasz mi lehet! 
Nézz a tanárnak a szemébe, de közben figyelj másra is, 
Mert hátad mögött a barátaid a vonatzajban üzennek Neked! 
 

 

Kovács Katalin és Mónika 

  



21 
 

DIÁXEMMEL -  diák szemmel.. 

 

 

 

Mért nincs egy hely, egy oldal, ahol 

mi, diákok minden nekünk szóló hírt 

megtalálhatnánk, és ahol minden 

rólunk szóló eseményről 

tájékoztatást adnának a külvilágnak?  

 

Talán hasonló kérdések fogalmazódtak meg mindnyájunkban az elmúlt években, mert 

hiányzott valami különös, összetartó erő, ami iskolákat, tinédzsereket kötött volna össze. 

Hiányzott a lehetőség, hogy információkat szerezzünk más sulik programjairól. 

 Talán ugyanezeket a megválaszolatlan kérdéseket tette fel magának Pisch Norbert is, 

aki még tavaly tavasszal döntött úgy, hogy színházi munkája mellett, nagy fába vágva a 

fejszéjét, létrehoz egy oldalt, komoly tinédzserek alkotta szerkesztőséggel, ahová nem csak 

Székesfehérvár iskoláinak eseményei, hírei, programjai, de a kultúrával, sporttal és minden 

miegymással kapcsolatos információk is felkerülnek. Szinte pillanatok alatt válhatunk 

felkészültekké egy adott napra nézve, ha ezen a portálon böngészünk  

Diáxemmel! – egy szó, amellyel már igen sokszor, igen sok helyen összefuthattunk az 

elmúlt napokban, hetekben, azonban hogy valójában mit is jelent, hogy a róla szóló plakátok 

mit hirdetnek a városban, egészen pontosan ez idáig, ha nem is teljesen, de homály fedte. 

Hihetetlen! Létrejött egy oldal, ami – ha jobban belegondolok – nem a diákseregnek szól, nem 

a tömegnek, hanem A Diáknak! Igen! Mindenkinek egyenként! Hiszen mindenki 

megtalálhatja a számára legkedvezőbb rovatot, a szerinte legérdekesebb témát, és legfőképpen 

önmagát!  

 

www.diaxemmel.hu – egy hely, ami rólad szól, neked szól és érted van!  

 

 

Veigler Bettina 11.D 
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Kunastyjé ma! – Ismerj meg! 

 

 

Nem minden az, aminek látszik, 

avagy a cigány nem egyenlő a 

bűnözővel.  

A média gyakran téves képet 

alakít ki bennünk a romákról, 

főleg negatív cselekedeteiket 

hangsúlyozzák ki. 

Ezt próbálják orvosolni a Boldog 

Ceferino Alapítvány szakemberei, kik az országot járják, előadásokat tartanak. Ezúttal 

hozzánk jöttek el, a Progress program előadói Babai László (vasváris volt) és Lakatos Lajos.  

Bevallom, hogy mikor először hallottam erről az előadásról, voltak előítéleteim, azt 

hittem, egyoldalú, a problémákat takargató beszámolót halhatok. Szerencsére tévedtem. 

Nagyon objektív álláspontból ismerhettük meg a cigányság problémáit két magyarságára és 

cigányságára is büszke embertől. Mindenre kitérő áttekintést kaptunk: megismerhettük a 

romák eredetét, hogy mikor érkeztek hozzánk, milyen életmódot folytattak, hogyan élnek ma. 

Az előadók közvetlenek voltak, nem esett nehezükre egy ilyen kényes témáról 

beszélniük. Érdekes volt hallani az élettörténetüket is, hogy miként sikerült kijutniuk abból a 

csapdából, amibe sok hátrányos helyzetű roma kerül. Ez nem csak a cigányokat érinti, hiszen 

bármelyikünk kerülhet ilyen helyzetbe, ahonnét nem lát semmilyen kiutat. Ekkor az illetőnek 

döntéseket kell hoznia, ami alapján a többiek meg fogják ítélni. Ráadásképpen sok olyan írót, 

sportolót és egyéb hírességet ismerhettünk meg, akik sokat tettek nemzetünk gyarapításáért, a 

magyar név öregbítéséért. A példák közül a világhírű 100 tagú cigányzenekart emelném ki, 

melynek a neve is jelzi származását, legtöbben mégis hungarikumként tekintünk rá. 

Tanulságos előadást hallhattunk, amely folyamatosan fent tudta tartani a figyelmet. 

Bár nekem eddig sem voltak előítéleteim másokkal szemben, de ennek az előadásnak hála, 

ráébredtem arra, hogy nekünk, tizenéveseknek kell megváltoztatnunk a dolgokat ahhoz, hogy 

a jövőben ne ítélhessenek el embereket a származásuk alapján. S hogy a szemlélet 

változhasson, első lépésként meg kell ismernünk egymást – ahogy cigányul mondják: 

Kunastyjé ma!  

 

Pucsek Dávid, Ruff Edina 11.D 
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Zöldüljünk! 
 
 
 

Tudtátok, hogy 2006-ban 1,4 Földre lett volna szükségünk, hogy az energiaforrásaink 

ne legyenek kifogyóban? Ez a szám egyre csak növekszik, a Föld egy idő után teljesen ki fog 

merülni! 

Tudtátok, hogy a szemetünk nagy része újrahasznosítható? Csak külön kellene 

gyűjteni és eljuttatni a szelektív hulladékgyűjtő szigetekig, és már nem kellene annyi fát 

kivágni. Az üveget szinte 100%-ban újra lehet hasznosítani, így nyersanyagot és energiát 

spórolhatunk.  

Az egyre növekvő szén-dioxid-kibocsátás, az üvegházhatás növekedése, a 

légszennyezés és a kimerülő energiaforrások… Ezek olyan problémák, melyek ellen tennünk 

kell, és tudunk is tenni, ha összefogunk és cselekszünk. A környezettudatosság és az 

energiafelhasználás csökkentése nem lehetetlen, a mindennapjainkba beépíthető, csupán 

eleinte kell odafigyelnünk rá: pl. hogy a lámpát lekapcsoljuk, a szemetet szelektíven gyűjtsük, 

komposztáljunk. 

 

Ezekre a kérdésekre kerestük a 

válaszokat a négy projektnapon, 

melyet a természettudományi 

osztályoknak tartottak a 

„szemléletformáló iskolai napok” 

pályázat keretében. A színészek 

által vezetett beszélgetős, 

filmezős délelőttök üzenetét a 

jövőnk érdekében, mindenkinek 

meg kell fogadnia: 

 

Földünk csak egy van, úgy vigyázzunk rá, hogy unokáink számára is élhető legyen! 

 

 

Jámbor Mercédesz 12.C 
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1956 

Méltó megemlékezés 

 

Alázatos főhajtással tisztelegtünk 1956. október 23 előtt egy rendhagyó történelemóra 

keretében. A végzős tanulók egy érdekes előadásnak lehettek tanúi. Bölcsföldi József tanár úr, 

aki ’59-től ’69-ig, Román Károly tanár úr, aki ’64-től ’99-ig, és Döbrentey Gyula, aki ’58-

’90-ig tanított nálunk, a saját, 56-os élményeit osztotta meg velünk.  

A teremben egy pillanatra megelevenedett a múlt. Mára hajlamosak vagyunk 

elfelejteni, hogy a történelmünket alakító események minden akkor jelenlévő számára mást és 

mást jelentettek. A mi két előadónk is a forradalom más-más helyszínein volt jelen, más 

szempontból látták az eseményeket. A történelem száraz kifejtésén túl, emberek érzésein 

keresztül tekinthettünk be történelmi jelentőségű személyes emlékekbe. Nekünk, fiatal 

nemzedéknek elképzelhetetlen körülmények uralkodtak a forradalom idején, és míg mi 

aprónak érezzük magunkat az akkor küzdő honfitársainkhoz képest, nem szabad elfelednünk, 

ha akkor élünk, a forradalmárok kortársai lehettünk volna. A tanár urak bátorságról, 

hazaszeretetről és az akkori forrongó helyzetről szóló beszámolói élőbbé tették számunkra a 

történelmet, és elképzelhetőbbé az 1956-os forradalmat. 

A rendhagyó óra előtti napon egy másfajta megemlékezésen is részt vettek a végzős 

osztályok. Kohutné Simon Erika tanárnő és Kovács Marianna tanárnő vezényletével, továbbá 

Nehéz Győző idegenvezető segítségével egy interaktív történelemórán voltunk jelen 

Budapesten. A forradalom főbb állomásait bemutató pesti séta rávilágított a jelentős eseményt 

alakító tényezőkre. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mellett elhaladva, szemügyre 

vettük a Petőfi-kör megalakulásának helyszínét, mely mozgalom nagy szerepet játszott a 

forradalom létrejöttében. A Rádió előtt lelki szemeinkkel szinte láttuk a véres ostromot. 

Felvilágosítást kaptunk a város szívében, emeletes házakban lakók harcmodoráról. 

Hangfelvételről hallhattuk a résztvevők beszámolóit a Köztársaság téri páncélos harckocsik 

ütközetéről, majd eljátszhattuk a Rajk-pert, a politikus és társai ellen, koholt vádak alapján 

történő „igazságszolgáltatást”.  

A helyszínek, ahol annyi akarat egymásnak feszült, és szörnyűségek mentek végbe, ott 

voltak körülöttünk. Felemelő és egyben rettentő érzés volt közelebbről látni azokat a 

dolgokat, amelyekről eddig csak könyvekben olvashattunk. Bár a házakat felújították, a 

sebeket összevarrták, a vér, a verejték és a küzdelem örök nyomot hagyott a nemzeten.  

 

Lázár Viktor 12.B 
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DIÁKÍRÓK-DIÁKKÖLT ŐK 

 

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 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 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 

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. 
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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 önkéntelen 

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 álldogált, 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. 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. 
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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.  

 

Munkácsy Anna 12.D 
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Nekem szép 

 
 
 

Mondd, mi a csodás? 

Ha látod az ékszert,  

Magadon a csillogást? 

Nekem mind csak játékszer! 

 

A szürke felleg, 

Melyen nem jut át fény, 

Csak hullnak alá a cseppek, 

Egyre sebesebbek! 

Nekem ez a szép! 

 

A vad, sötét tenger, 

Mely egyre közelebb ér, 

S riadtan menekül előle, 

Aki csak él! 

Nekem ez a szép! 

 

A kert, hol nem rózsa, 

Bogáncs nő, s parlag! 

S magját a gaz egyre szórja, 

Ahova csak akarja! 

Nekem ez a szép! 

 

Hideg fut végig a hátamon, 

Utoljára látom e képet. 

Ideje itt hagyni mindent, 

Csúfot, s nekem szépet... 

 

 

Ábrahám Viktória 12.B 
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Guba meg a palacsinta 
 

 

Egyszer volt egy öreg takács, 
Takács fia volt a szakács. 
Tanonc volt még, nagyon buta, 
Úgy hívták, hogy Mákos Guba. 
 
Egy délelőtt Guba mondja: 
,, Mai ebéd palacsinta!” 
Hozzá is lát két balkézzel, 
,, Enyém lesz a legjobb étel!” 
 
Így szól Guba büszkeséggel: 
,, Lássuk, mit tud ügyességem!” 
Fiókból vesz hozzávalót, 
S készíti az ennivalót. 
 
Pakol mindent egy nagy tálba, 
Tojást egybe, cukrot rája. 
Ezeket mind megkeveri, 
Vajon ebből mi sül majd ki? 
 
Felönti sok szódavízzel, 
Majd azt kérdi:,,Mi nem stimmel?” 
Serpenyőbe beleönti, 
Palacsinta lesz, vagy semmi? 
 
Jó magasra fel is dobja, 
S az felragad a plafonra. 
Guba meg csak várja várja, 
Mikor esik be a tálba. 
 
,,Nem baj, majd a következő!” 
S már tele is a serpenyő. 
Guba megint hajít rajta, 
De a tészta cserbenhagyja. 
 
,,Sokáig tart megcsinálni, 
Mindjárt dél és nincs még semmi!” 
Azért Guba újra próbál, 
Megismétli, mit láttunk már. 
 
Alapanyag serpenyőbe, 
Serpenyőből a tetőre. 
Megcsinálja még néhányszor, 
Ki számolja, tízszer, százszor? 

Elmúlt dél, a gyomor korog, 
Guba szüntelenül morog. 
Plafon kap új vakolatot, 
Palacsinta-utánzatot. 
 
Guba fejét kapirgálja, 
Miért nem esnek le a tálba? 
,,Talán jobb nekik odafenn, 
Mint az éhes gyomorba' benn? 
 
De se baj, majd az uzsonna 
Lesz a finom palacsinta!” 
Fogja magát, létrára áll, 
Kezében van a fakanál. 
 
Fakanállal levakarja, 
,, Essen le már az uzsonna!” 
Nekifeszíti kanalát, 
 De nem adja könnyen magát. 
 
Ó, a tészta meg se moccan, 
Kanál repül, ablak koccan. 
,,Ejnye, tészta, tényleg utálsz? 
Teremtődet, Mákos Gubát?” 
 
Guba nagyon sóhajtozik, 
De ez rajta úgysem segít. 
,,Te magadban kételkedel? 
Nem, nekiállok még egyszer!” 
 
És ahogy mondja, úgy is tesz, 
Egy jó receptet elővesz. 
Guba igen csalafinta, 
Készen van a palacsinta! 
 
Guba nagyon mosolyogva, 
Palacsintát majszolgatja, 
Vacsoraként érzi ízét, 
Jobbaknak is kell segítség! 
 
 
 

 
Rechner Veronika és Rebeka 7.A 
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Egyedül 
 
 
 

Ülök a padon, körülnézek a teremben, 
Körülöttem zsivaj van, de csend van a szívemben. 

Néhányan idejönnek, megkérdezik: „ Mi van?” 
De a választ meg sem várva mennek tovább mindannyian. 

 
Ülök a padomban, a tanárnő beszél, 

Senki nem figyel rá, s hangja nekem is csak szél. 
Mindenkinek van padtársa, csak nekem nincs, 

Nem is tudják, a társ mekkora kincs. 
 

Ülök az ebédlőben, együtt az ebédemmel. 
Ülök az asztalnál, egyedül a csendemmel. 

Körülöttem szállnak a boldogság, nevetés hangjai, 
Csendburkomról őrült erővel tudnak visszapattanni. 

 
Ülök a vonaton egyedül egy fülkében, 

Az ablakon át látom régi énem néhány emberben. 
De látom a mostanit is, egy-két szomorúban, 
együtt érzek velük, osztozom fájdalmukban. 

 
Egyedül sétálok az utcán hazafelé, 

Fejemet lassan horgasztom le a föld felé. 
Monoton lépteim hangja visszhangzik burkomban, 

Természetes hangok jutnak keresztül rajta torzultan. 
 

Ülök az ágyamon teljesen egyedül, 
Burkom kiterjesztettem az egész ház körül. 

S mind eközben azon gondolkodom, 
Hogy mégis mit ronthattam el ilyen nagyon. 

 
Bármit is, úgy látszik ide jutottam, 

Falat emeltem magam köré magasan. 
És itt az ágyamon ülve, töprengve, 

Felötlik bennem, vajon a külvilág is látja-e. 
 

Látja-e a falaim, a csendburkom? 
Biztos látja, hisz úgy kerül, mintha lenne karmom. 

Mert a csendem nem más, mint fullasztó űr, 
Ami összenyom mindenkit, aki belekerül. 

 
Engem is nyom össze folyamatosan, 

Lélek nélküli burok lesz a testem is hamarosan. 
Mivel nem jut el hozzám a külvilág zaja, 

Egyetlen dolog az életemben, csendburkom dala. 
 

 
Jászai Viktória 8.A 
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Merre tovább? Erre tovább? Tovább? 

 

Sziasztok! Bemutatkoznék, ugyanis most már 

mondhatom, hogy elég régen végeztem ahhoz, hogy 

legtöbbeteknek ismeretlenül csengjen a nevem. Mika 

László vagyok, 2010-ben hagytam el az iskola kapuit, 

azóta a fővárosban élek és tanulok, a Budapesti 

Gazdasági Főiskolán.  

Írásomat elsősorban a jövőre felvételizőknek 

ajánlom, illetve azoknak a fiatalabbaknak, akik már 

gondolkodtak jövőjük esetleges alakulásán. Előre 

szeretném felhívni a figyelmet, hogy jónéhányatoknak tán nem lesz szimpatikus az, amit írok, 

ugyanis nem fogom feltétlenül azt a fejetekbe sulykolni, amit sok tanár, vagy amit alapvetően 

a társadalom. Szigorúan az én véleményemet fogom papírra vetni, amit nem kell (sőt, 

kifejezetten nem ajánlott!) Szentírásként olvasni. Ilyet írni nem is volna osztályrészem, hiszen 

ami Tőletek elválaszt, az alig kétévnyi tapasztalat a felsőoktatásban, illetve a valódi 

munkaerőpiacon. Ellenben sokak talán érdeklődve olvassák majd a lentieket, és akár még 

valami tanulságot is levonnak belőle. Ez lenne a fő célom. Ja, és megsérteni sem szeretnék 

senkit. Az igazán borzasztó lenne.  

Kommunikáció- és médiatudományt tanulok, azon belül is PR-t és....bla bla bla, ne is 

tagadjuk, büfészakot végzek! Ha végzek, és csak a diplomámmal szeretnék elhelyezkedni, 

akkor igen rossz esélyekkel indulnék. Vagy egyáltalán nem kapnék állást, vagy szinte 

gyakornokként főzném a kávét egy multinál, minimális fizetésért. Nem feleségképző szak ez, 

mint a jogászképzés, ahová nagyon sok lány csak és kizárólag azért megy (hatalmas tisztelet a 

kivételnek!), hogy felszedje a jövőbeli – lehetőleg minél tehetségesebb, ergo később 

pénzesebb – férjét, aztán „boldogan” éljen élete végéig. Lehet megbotránkozni, meg tagadni, 

hogy nem ez van, ez van. Szóval nem ilyen szak ez, vannak lehetőségek, amelyek 

kihasználásával a nálunk tanuló kb. 100 diákból 15 érvényesülni fog tudni, valóban jó 

körülmények között. Én nem ezt választottam. Nekem megvolt az a szerencsém, hogy tudtam, 

mihez szeretnék kezdeni. Már régóta újságírónak készülök, ezért választottam ezt az iskolát, 

majd vágtam neki nagy lelkesen a képzésnek. Aztán rájöttem, hogy itt bizony nem sok babér 

terem nekem. Mit tehet ilyenkor a jóhiszemű fiatal? Újra jelentkezik, és megpróbálja máshol, 

talán további értékes éveket vesztegetve el valamire, ami talán majd megint nem tetszik neki. 

Csak ezt teheti? Lópikulát!  
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Ma mindenhol ezeket a mondatokat sulykolják beléd: „Szerezz diplomát, akkor lesz csak 

igazán jó neked! Ha 34 papírt viszel magaddal állásinterjúra, akkor nagyobb eséllyel indulsz, 

mint az, aki 33-at vitt! Bár ha nincs semmi kapcsolatod az adott vállalatnál, cégnél, akkor 

igazából jobb, ha ki sem lépsz otthonról.” Ha ezeket elhiszed, akkor így is lesz. Azonban 

bármennyire is jól titkoljuk, bizony mi is tudásalapú társadalomban élünk. Még mindig él a 

„ha többet tanulsz, okosabb leszel” szabálya. Csak sokan ezt szerintem rosszul értelmezik.  

Az internet korában élünk. Ha akarsz, gyakorlatilag minden információt megtalálhatsz, akár 

otthon, a forgószékedben ülve. A hangsúly itt a HA AKARSZ-on van. Rajtad múlik, mit 

tanulsz meg, mit olvasol el, mit raksz össze a napi hírekből, milyen előadásokra látogatsz el, 

milyen pályázatokon indulsz el ahelyett, hogy megnéznél még egy részt abból a sorozatból. 

De még abból is tanulhatsz, hiszen ha végignézed, és esetleg filmes pályára lépnél, hátha 

találsz benne egy jó vágási trükköt, ami megtetszik, és később alkalmazhatod. Ez 

természetesen csak egy példa, de az üzenetem, gondolom, érthető: az információ az utcán 

hever, rajtad múlik, felkapod-e, vagy elmész mellette. A főiskolai/egyetemi képzés 

természetesen csak segíthet célod elérésében, hiszen azzal is több vagy, de messze nem elég. 

Magadat is bele kell tenned, anélkül francot sem ér az egész. Lehet húzni a szánkat azon, 

hogy megszigorították a bejutást szinte minden intézménybe, vagy lehet fityiszt mutatni 

mindenkinek és megmutatni, hogy „Igen, én akkor is megcsinálom, ha nem veled, hát 

nélküled!” Az pedig, hogy ezt megteszed-e - bárki bármit mond - csak rajtad múlik. Fő 

üzenetem tehát ez lenne: a tehetség, ha engedjük, úgyis utat tör magának! Csináld, amit 

szeretnél, tanulj, képezd magad, és meglásd, máris többet érsz, mintha zombiként 

lejegyzetelnél, majd bemagolnál mindent, amit mondanak, aztán a dolgozat másnapjára arra 

sem emlékszel, mi volt a téma. Bizony nem baj, ha néha karót kapsz, ha volt két olyan 

információ, amit egy életre megjegyzel, már nem volt haszontalan a tanulás (Itt szeretném 

üdvözölni minden volt tanáromat, bizony nehéz foglalkozás az Önöké! ☺).           

Ennyi volna. Még egyszer megjegyezném, ez csak és kizárólag az én véleményem. Az e-mail 

szerint, tőlünk, már végzett diákoktól azt kérték az Irka szerkesztői, írjuk meg, hol tartunk 

most, mit csinálunk. Nem feltétlenül sikertörténetekre voltak kíváncsiak, hanem arra, mit 

tapasztaltunk az elmúlt években. Mindenki eldöntheti, az én történetem sikernek számít-e, 

avagy kudarcnak. Hajrá vasvárisok!  

Ha érdekelne, írásaimat a www.soulofthecity.hu honlapon olvashatod Mike Mikesson néven, 

illetve bármilyen kérdésed van, a mika.laszlo@soulofthecity.hu e-mail címen bármikor elérsz, 

ha tudok, szívesen segítek bármiben. Boldog karácsonyt mindenkinek! ☺  

Mika László 
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Világbajnokkal egy padban 
 
 

Strobl Krisztián a 11.C 

osztály büszkesége idén nyáron az 

Öttusa Ifi A Világbajnokságon 

csapatban első, egyéniben pedig 

nyolcadik helyezést ért el. Méltón 

lehetünk büszkék Bucira - ahogy 

egyébként barátai és ismerősei 

hívják. Természetesen ezért az 

elismerésért és sikerért Buci 

rengeteget küzdött. 

A kezdetekről is ejtsünk néhány szót: hétéves korában - 2002-ben - kezdte az öttusát. 

Azóta a mindennapjait úgy élte és éli meg, hogy hajnali 5 óra 40 perckor a Csitári G. Emil 

uszodában rója a hosszokat mind gyorsabban és gyorsabban. Ezt követően frissen, fitten 

érkezik a gimibe, ahol szintén jó eredménnyel teljesíti tanulmányi kötelezettségeit. Órák után 

a délutánokat ismételten edzéssel tölti. Szabadegyházán lovagol, vagy pedig az Ezredéves 

Általános Iskolában fut, lő és vív. Napról napra, hétről hétre teszi a dolgát kellő alázattal és 

tisztelettel, ahogy egy igazi sportolótól azt elvárják.  

A világbajnokság előtt Európa-bajnokságon csapatban és váltóban első, egyéniben 

ötödik helyezést ért el. 2011-ben világbajnoki hatodik helyezett lett egyéniben. Idén ősszel 

Tatán rendezték meg a VB-t, ahol hazai közönség előtt büszkén állhattak a dobogó legfelső 

fokára. A csapat tagjai: Strobl Krisztián, Horváth Norbert és Fröhlich Tamás.  

Amikor Bucitól megkérdeztem, hogy melyik szám áll szívéhez a legközelebb, ő azt 

válaszolta, hogy nincs kedvence, mert ha csak egyet kedvelne, az túlságosan egyhangú lenne. 

Ez az öt sportág alkot egyet, s ezeket így együtt nagyon szereti.  Az edzések mottója számára: 

„Sokszor, sokat, erősen!” 

Titkolt vágya Krisztiánnak, az olimpián való részvétel. Reméljük, ez az álom valóra 

fog válni pár éven belül. Addig is számunkra a mi Bucink lesz a világ legjobb öttusázója. 

Kívánunk neki további sikereket az életben és a sportban egyaránt! 

 

 

Véninger Bianka 11.C  
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KRÓNIKA – események röviden, júliustól lapzártáig 

 

Július 

• 36-an vettek részt a 160 km-es börzsönyi gyalogtúrán. A vándortábor vezetője 

Horváth József igazgató úr. (A jövő nyáron Erdély az úti cél) 

 

Augusztus 

• Agárdon a Hotel Gardenben, 2x80 fő vett részt a gólyatáborban. 

 

Szeptember 

• Október 11-én tartottuk a szivaravatót, melyet idén a 7.A-sok nyertek (lásd 17.old) 

• Október 3-4-én a diákvezetők DÖK-tréningen vettek részt Agárdon. 

• Üzemlátogatás a Vibroteam Kft-nél 

A Közép-dunántúli Regionális 

Innovációs Ügynökség TAKE TECH 

nemzetközi projektje azért jött létre, 

hogy a fiatalok műszaki szakmák iránti 

érdeklődését segítse elő. E program 

keretében végzőseink ellátogattak az 

Alba Ipari Zónába, ahol megnézhették, 

mit csinál egy tervező, hogyan 

dolgoznak a menedzserek, milyen korszerű gépeket használnak egy gyárban. 

• A Ripp Rónai József-kiállítást 8 osztály tekintette meg a Deák képtárban. 

• Fotós szakkör indult Kiss László fotóművész vezetésével. 

• Angol nyelvű drámaszakkör indult Orbán Eszterrel, a Vörösmarty Színház 

dramaturgjával. 

• Csőszpusztán barlangásztak szeptember 22-én 24-en Kiffer Zoltán és Bujpál Péter 

tanár urak vezetésével. 

 

Október 

• Október 5-én megemlékeztünk az iskolarádióban az aradi vértanúkról.  

• Október 6-án Majorné Szloboda Mária tanárnővel a Velencei-hegységben túráztak 

diákjaink. 
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• Október 12-13-án a Türr István Kutató - és Képző Központban Pályaválasztási 

kiállításon vettünk részt. 

• Az Unióban végzett munkájáról Csutorás Réka, volt vasváris diák beszélgetett 

diákjainkkal. 

• A DÖK meghirdette az ölelés napját október 16-ra. Így reflektáltak az eseményre a 

résztvevők: 

„Kiváló a mai kezdeményezés, örülnék, ha több ilyen napot szerveznénk a 

jövőben” 

„ Azért jó ez a nap, mert mindenki kaphat egy kicsit a Vasvárit ma összefogó, 

közkinccsé tett szeretetből, amiből annál több van, minél többet adunk belőle 

másoknak.” 

• 1956. október 23-ra emlékeztünk: 

♦ Október 18-án végzős diákjaink Budapesten „56-os sétán vettek részt” 

♦ Október 19-én rendkívüli történelemóra keretében személyes 

visszaemlékezéseket hallhattunk. (lásd 24. oldal) 

♦ a Cinema Cityben, a Drága besúgott barátaim, ill. az 56 csepp vér című 

filmet néztük meg. 

 

November 

• A Fehérvár-Várpalota 45 km-es teljesítménytúrán Horváth József igazgató úr 

vezetésével 13-an gyalogoltak. 

• Diákközgyűlés november 5-én, a kérdésekre az iskolavezetés tagjai válaszoltak. 

• November 5-én a szülői szervezet tanácskozott. 

• November 9-én szülői értekezlet és fogadóóra volt az iskolában. 

• November 17-én a Vértes-túrán 36-an vettek részt Majorné Szloboda Mária 

tanárnővel. 

• „Tök jó nap csütörTÖKön”: DÖK-nap  

Íme a győztes tök! 
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• Sebők Melinda irodalomtörténész Babits-

Kosztolányi-György Oszkár párbeszéde 

címmel rendhagyó irodalomóra keretében 

előadást tartott a 12.D-nek. 

• November 15 - a 12.A szalagavatója  

• November 20-21-én nyílt napra jöhettek 

az iskolánk iránt érdeklődők 

• A 11.A-sok, Kohutné Simon Erika 

tanárnő vezetésével a Parlamentbe 

látogattak, és részt vettek a 

Demokráciajáték a parlamentben c. 

programon. 

 

 

December 

• Jótékonysági PET-palack gyűjtést szervezett az Art Kulturális Egyesület, melybe mi 

is bekapcsolódtunk. 

• Karácsonyi dekorációversenyt hirdetett a DÖK. 

• Cser-Palkovics András, városunk polgármestere gyújtotta meg az első gyertyát az 

adventi koszorún. A második gyertya meggyújtására Mits Gergőt és Romhányi Áront, a 

harmadikra Ocskay Gábort és Palkovics Krisztiánt, a negyedikre a Prohászka-templom 

plébánosát kértük fel. 

• A 9.B-sek műsorral lepték be az Arany János iskola tanulóit december 6-án. A 

vasváris dolgozók gyermekeinek mikulás estet tartott a 9.A és 9.B. 

• December 1. – a 12.C szalagavatója 

• December 7. – a 12.D szalagavatója 

• Adventi kirándulás Prágában december 7-8-án. 

• December 15. – a 12. B szalagavatója 

• A Rómeó és Júlia beavatószínházi előadást 3 osztály nézi meg december 15-én. 

• A hagyományos karácsonyi ünnepséget december 21-én rendezzük meg. 
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ADATOLÓ– eredmények, statisztika a tanulmányi élet, a kultúra és a sport világából 

 

Ami a 2011-12-es tanévből kimaradt 
 
SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELMI VERSENY MEGYEI FORDULÓ 
 

  6. helyezés    Dancsó Virág (10.C) 
12. helyezés   Zolnai Ferenc (10.C) 
      felkészítő tanár: Rideg Imre 
 

2012. MEGYEI ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIA  
 
V. korcsoport 
 

Magasugrás lány 1. Tenyér Sára (9.A) 
2. Faragó Franciska (9.B) 
3. Hajós Klaudia (10.B) 

 
Távolugrás  3. Bakos Aletta (11.D) 

 
Súlylökés  2. Veigler Bettina (10.D) 

 
400 m fiú síkfutás 2. Tímár Dávid (10.C) 

 
800 m fiú síkfutás 1. Tímár Dávid (10.C) 

 
Magasugrás  1. Bátor Gábor László (9.D) 

 
VI. korcsoport 
 

100 m síkfutás  1. Pálinkás Dóra (11.C) 
3. Czucz Gréta (12.D) 

 
200 m síkfutás  1. Pálinkás Dóra (11.C) 

2. Czucz Gréta (12.D) 
 

Távolugrás  2. Körmendi Nóra (11.A) 
 

Súlylökés  1. Körmendi Nóra (11.A) 
 

400 m fiú síkfutás 2. Kozics Patrik (11.A) 
 

800 m fiú síkfutás 1. Kozics Patrik (11.A) 
 

Távolugrás  1. Pintér Mátyás (11.B) 
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2012. ORSZÁGOS ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIA  
 
VI. korcsoport 
 

100 m síkfutás  
 

4. helyezés Pálinkás Dóra (11.C) 
8. helyezés  Czucz Gréta (12.D) 

 
200 m síkfutás 
 

1. helyezés  Pálinkás Dóra (11.C)  
 

 
 

A képen Pálinkás Dóra a dobogó csúcsán 
 
400 m gátfutás fiúk versenye 
 

5. helyezés  Kozics Patrik (11.A) 
 

Távolugrás 
 

7. helyezés  Pintér Mátyás (11.B) 
 

Hármasugrás 
 

1. helyezés  Pintér Mátyás (11.B) 
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2012-2013 
 
BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY 
 
Hetedikes gimnáziumi kategória 
 

2. helyezés  – 7.A 
 

csapattagok:  Hites Balázs, Keller Dominik,  Kovács Vilmos, Tóth Dániel 
 

     felkészítő tanár: Démuthné Merkl Katalin 
 
7. helyezés  – 7.B 

 

csapattagok:  Hajnal Donát, Takács Henrik, Tóth Lilla, Turcsán Bálint  
 

     felkészítő tanár: Szőkéné Kiss Erika 
 
Nyolcadikas gimnáziumi kategória 
 

4. helyezés  – 8.A 
 

csapattagok:  Ferkócza Dávid, Palásti László, Szente Milán, Törvényi Máté 
 

     felkészítő tanár: Horváthné Bohner Teréz 
 
BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY 
 
Hetedikes gimnáziumi kategória 
 

2. helyezés – „Jégsirályok” – 7.B 
 

 csapattagok:  Kiss Patrícia Róza; Puklics Barbara; Tóth Lilla; Szarka Bettina 
 
3. helyezés – „Nyelvászok” – 7.B 
 

 csapattagok: Heitmár Renáta; Herczog Boróka; Lehota Lili; Piller Kármen 
  

     felkészítő tanár: Havranek Mária 
 
Nyolcadikas gimnáziumi kategória 
 

1. helyezés – „MZ/X” – 8.A   - országos döntőbe jutottak 
 

 csapattagok:  Ferkócza Dávid, Kálmán Eszter, Novák Lilla, Szeghalmi Sára 
  

     felkészítő tanár: Kistelekiné Szenkovits Szilvia 
 
4. helyezés – „Utolsó pillanat” – 8.A    
 

 csapattagok:  Sándor Aliz, Jászai Viktória, Vágó Kata, Varga Petra 
  

     felkészítő tanár: Kistelekiné Szenkovits Szilvia 
 
6. helyezés – „Paprika” – 8.B    
 

 csapattagok:  Balsay Dalma, Czimmer Alexandra, Papp Lilla, Végvári Dorottya 
  

     felkészítő tanár: Havranek Mária 
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KOSSUTH KUPA MATEMATIKA VERSENY 
 
1. helyezés  – 8.osztályosok csapata 
 

csapattagok:   
Ferkócza Dávid (8.A), Palásti László (8.A) , Máté Balázs (8.B) 
 

Egyéni versenyben 
 

1. helyezés  Máté Balázs (8.B)  
 

     felkészítő tanár: Horváthné Bohner Teréz 
             Kovácsné Csornai Márta 
SUDOKU VERSENY 
 

Hruskó Csaba (8.B) - döntőbe jutott  
 
VÖRÖSMARTY MIHÁLY SZAVALÓVERSENY 

 – Vörösmarty Mihály Általános Iskolában rendezett  
 
2. helyezés Véninger Bianka (11.C) 
 
VÖRÖSMARTY MIHÁLY SZAVALÓVERSENY 

 – Vörösmarty Mihály Szakképző Iskolában rendezett  
 
1. helyezés Veigler Bettina (11.D)  
3. helyezés Véninger Bianka  (11.C) 
 
 
A PÁKOZDI CSATA TISZTELETÉRE RENDEZETT EMLÉKVERSENYEN 
 
3. helyezett Vasvári Pál Gimnázium 12.B osztályos csapata 

 

csapattagok: 
 

Csóka Bence, Horváth Bálint, Kövér gergő, Orbán Zoltán, Pintér Mátyás 
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MEGYEI ÜGYESSÉGI CSAPATBAJNOKSÁG 
 
IV. korcsoport 
 

Távolugrás 
3.helyezés   
 

csapattagok:  
 

Balsay Dalma (8.B); Sveininger Enikő (9.B); Kiss Patrícia (8.B); Góbi Maja (7.A) 
 
Súlylökés 

2. helyezés  
 

csapattagok: 
 

Balsay Dalma (8.B); Sveininger Enikő (9.B); Kiss Patrícia (8.B); Góbi Maja (7.A) 
 
Kislabdahajítás 

3.helyezés   
 

csapattagok:  
 

Jászai Máté (8.B); Kocsis András (8.B); Lencsés Balázs(8.A); Orczi Bence (8.A) 
 

VÁROSI ALAPFOKÚ ATLÉTIKAI VERSENY 
 

V. korcsoport  
 
Lányok 
100 m síkfutás  

2. helyezés  Hartl Szabina (10.C)  
 

400 m síkfutás  
2. helyezés  Szénai Réka (10.C)  
 

Távolugrás 
3. helyezés Nagy Eszter (9.B)  
 

Súlylökés 
 1. helyezés Berecz Csilla (10.A) 
 2. helyezés Kreitl Viktória  (9.A) 
 3. helyezés Hartl Szabina (10.C) 
 

Fiúk 
100 m síkfutás  

3. helyezés Czimer Máté (10.C) – V. korcsoport 
 
400 m síkfutás 

2. helyezés Kiss Domonkos (10.A) 
  

1500 m síkfutás 
 2. helyezés Klauzer Viktor (10.C) 

3. helyezés Wágner Tamás (10.C)  
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Magasugrás 
2. helyezés Bátor Gábor (10.D)  
 

Súlylökés 
1. helyezés Kiss Domonkos (10.A) 
2. helyezés D’Urso Marvin (10.B) 

 
VI. korcsoport 
 
Lányok 

1500 m síkfutás 
 3. helyezés Jánosi Vivien (11.B)  
 
Magasugrás 

1. helyezés Hajós Klaudia (11.B)  
 
Távolugrás 

2. helyezés Körmendi Nóra (12.A) 
 

Súlylökés 
1. helyezés Körmendi Nóra (12.A) 

 
Fiúk 

100 m síkfutás  
2. helyezés Füreder Zoltán (11.A) 
3. helyezés Imre Dániel (11.B)  
 

400 m síkfutás  
1. helyezés Orbán Zoltán (12.B)   

 
Távolugrás 

2. helyezés Rácz Tamás (12.D) 
3. helyezés Szolga Péter (12.C)  
 

Súlylökés 
3. helyezés Böhm Gergely (12.B) 

 
ISKOLÁK KÖZÖTTI PONTVERSENY (az őszi forduló után) 
 
Lányok 
 1 helyezett a Vasvári Pál Gimnázium    236 ponttal 
 2. helyezett Tóparti Gimnázium    179 ponttal 
 3. helyezett Belvárosi I. István Középiskola  150 ponttal 
 
Fiúk 
 1 helyezett a Vasvári Pál Gimnázium    263 ponttal 
 2. helyezett Tóparti Gimnázium    174 ponttal 
 3. helyezett Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskola 169 pontal 
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MEGYEI ÜGYESSÉGI CSAPATBAJNOKSÁG 
 
Lányok 
 Magasugrás 1. helyezés 
 

 csapattagok: 
 

Marczinkó Dóra (10.B); Pálinkás Dóra (12.C); Tenyér Sára (10.A);  
Hajós Kaludia (11.); Gelencsér Zsófia (11.A) 
 

 Távolugrás 1. helyezés 
 

 csapattagok: 
 

 Pálinkás Dóra (12.C); Körmendi Nóra (12.A); Bakos Aletta (12.D);  
Balsay Anna (12.D); Mészöly Dóra (11.A) 
 

 Súlylökés 2. helyezés 
 

csapattagok: 
 

Balsay Anna (12.D); Gelencsér Zsófia  (11.A); Hajós Klaudia (11.B); 
Pálinkás Dóra (12.C); Körmendi Nóra (12.A) 
 

 Svédváltó 3. helyezés 
csapattagok: 
 

Hartl Szabina (10.C); Kovács Daniella (10.C); Pálinkás Dóra (12.C);  
Tenyér Sára (10.A) 

 
Fiúk 
 Magasugrás 2. helyezés 
 

 csapattagok: 
 

Bátor Gábor (10.D); Czimer Máté (10.C); Kiss Domonkos (10.A) 
Rácz Dávid (12.D); Rácz Tamás (12.D) 
 

 Távolugrás 1. helyezés 
 

 csapattagok: 
 

Füreder Zoltán (11.A); Kozics Patrik (12.A); Szabó Bence (11.A);  
Rácz Dávid (12.D); Rácz Tamás (12.D) 
 

 Súlylökés 3. helyezés 
 

csapattagok: 
 

Bőhm Gergely (12.B); Czimer Máté (10.C); D’Urso Marvin (10.B);  
Szabó Bence 11.A) Szűts Balázs (10.A) 
 

 Svédváltó 3. helyezés 
 

csapattagok: 
 

Czimer Máté (10.C); Füreder Zoltán (11.A); Kiss Domonkos (10.A);  
Tímár Dávid (11.C) 
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2012/2013. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA VÁROSI ISKOLÁSOK DÖNTŐJE 
 
III. korcsoport  
      

100m fiú gyorsúszás 
1. helyezés  Kovács Ádám  (7.A)         
 

IV. korcsoport  
 

100m fiú gyorsúszás 
        3. helyezés  Boa Tamás  
               

4 x50 m fiú gyorsváltó 2. helyezés 
 

csapattagok:  
 

 Turcsán Márton (8.B); Szabó Botond (8.B); Kneifel Áron (8.A); Boa Tamás (8.A) 
       

V-VI. korcsoport  
 

100 m gyorsúszás 
1. helyezés  Méhes Hajna Csilla (10.A) 
 

 100 m hátúszás 
  2. helyezés  Méhes Hajna Csilla (10.A) 
 

4 x50 m gyorsváltó  
1. helyezés  10.A csapata 

 

csapattagok:  
 

Matolcsi Anna, Tenyér Sára, Berecz Csilla, Méhes Hajna Csilla 
 
100m fiú gyorsúszás 

1. helyezés  Ádám Tamás (12.C)  
 

4 x50 m gyorsváltó 2. helyezés 
 

csapattagok: 
 

Nyári Bence (9.D); Lipp Csaba (9.B); Beliczai Béla (9.D); Ádám Tamás (12.C) 
             
MEGYEI RÖPLABDA DIÁKOLIMPIA  
 
VI.  korcsoport 
 

2. helyezés Vasvári Pál Gimnázium lánycsapata 
 

 csapattagok: 
 

 Körmendi Nóra, Takács Rebeka, Molnár Nikolett, Viniczai Dóra  – ( 12.A) 
 Hajós Klaudia, Németh Anett, Tömösy Dorina, Jánosi Vivien  - (11.B) 
 Tenyér Sára (10.A)  
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A 2012/2013. tanévre felvett diákok névsora 
 

Négy évfolyamos 
9.C  9.D 

természettudományos tantárgyakból, 
ill. matematikából emelt szintű 

 

 angol nyelvből emelt szintű 

osztályfőnök: 
Bukorné Bamberger Zsuzsanna 

 osztályfőnök:  
Szőkéné Kiss Erika 

   Ádám Eszter  Abella Dorina 
Bencze Kiara  Antal Erika 
Botyánszky Ádám  Balassa Gergő 
Burcsik Dóra  Balogh Botond 
Csörgei István  Balogh Réka 
Dajbukát Péter Renátó  Beliczai Béla 
Farkas Bálint  Bíró Dávid 
Földi Ádám  Borza Boglárka 
Gránitz Zsuzsanna  Csapó Ramóna 
Gulyás Ádám  Éles Marcell 
Hegedűs Márió  Franek Noémi 
Herczeg István  Fülöp Árpád 
Hirják Attila Péter  Gránitz Ádám 
Horváth Virág  Grátzl Dorina 
Juhász Zsolt Tamás  Hegedűs Dávid György 
Kelemen Gábor  Kaszti Gizella 
Korcz Soma  Kertész Domonkos 
Kovács Márk  Kóber Anett 
Lőrincz Viktória  Kovács Eszter 
Matuz Vanessza  Kovács Orsolya Diána 
Mihályi Alexandra  Lukács Alexandra 
Molnár Ilka  Mader Réka 
Nagy Dorina  Molnár Anita 
Nagy Máté  Nagy Bálint 
Nagy Szilvia Nóra  Nagy Dorottya 
Németh Laura  Nyári Bence 
Paska László  Princz Klaudia 
Pintér Katalin  Réger Nóra 
Polányi Linda  Reichardt Laura 
Schlett Orsolya Fanni  Simon Annamária 
Szehofner Eszter  Smolár Fanni 
Tihanyi Dóra  Sprőder Anna 
Trombitás Orsolya  Szaniszló Dóra 
Varga Réka  Sziksz Ádám 
Vas Eszter  Szoboszlai Adél 
Wagner Balázs Áron  Varga Renáta Mónika 
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A 2012/2013. tanévre felvett diákok névsora 

 
Hat évfolyamos 

7.A  7.B 

angol nyelvből emelt szintű 
 

 német nyelvből emelt szintű 

osztályfőnök: 
Démuthné Merkl Katalin  

 osztályfőnök:  
Havranek Mária  

   
Arató Flóra  Ág Eszter Dorisz 
Balázs Ádám  Balogh Panna 
Bálint Sára  Boda Bianka 
Bán Zsófia Rita  Csoknyai Dávid 
Binszki Balázs  Csőke László 
Bodolai Kitti  Elterich Kitti 
Csabai Csenge  Hajas Csaba Dániel 
Dörömbözy Dénes Zoltán  Hajnal Donát 
Góbi Maja Sára  Heitmár Renáta 
Határhegyi Gergely  Herczog Boróka 
Hites Balázs  Hered Barbara 
Jánoki Lilla  Holló Sára 
Jung Nikol  Kálmán Kata 
Keller Dominik  Kiss Balázs Máté 
Király Dóra  Kiss Patricia Róza 
Kocsó Regina Vivien  Kovári Flóra 
Kovács Ádám  Lehota Lili 
Kovács Vilmos  Maár Emese 
Kreitl Kitti  Molnár Franciska 
Maincz Veronika  Nagy Fanni 
Molnár Dorottya Krisztina  Nánási Bálint 
Orbán Luca Annamária  Piller Kármen 
Rechner Rebeka  Popovics Gyöngyi 
Rechner Veronika  Puklics Barbara 
Réti Boglárka  Sándor Luca 
Sábián Anna  Szalai Anna 
Schmidt Dorina  Szarka Bettina Ildikó 
Székely Noémi  Takács Henrik 
Szoboszlai Lilla  Teker Franciska Nóra 
Tóth Dániel  Tóth Lilla Éva 
Varga Barbara  Turcsán Bálint 
Varga Flóra  Varjú Réka 
Végh Bernadett  Vass Dávid 
Zs. Nagy Balázs Zsolt  Veigler Zita 
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