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Kosztolányi Dezső – Karácsony 

 

Ezüst esőben száll le a karácsony, 

a kályha zúg, a hóesés sűrű; 

a lámpafény aranylik a kalácson, 

a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű. 

Kik messze voltak, most mind összejönnek 

a percet édes szóval ütni el, 

amíg a tél a megfagyott mezőket 

karcolja éles, kék jégkörmivel. 

Fenyőszagú a lég és a sarokba 

ezüst tükörből bókol a rakott fa, 

a jó barát boros korsóihoz von, 

És zsong az ének áhítatba zöngve… 

Csak a havas pusztán a néma csöndbe 

sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony.  
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ISMERJÜK MEG ŐKET! 

Kocsis Katalin vagyok. Szegeden a József Attila 

Tudományegyetemen végeztem matematika-fizika szakos 

tanárként. A diploma megszerzése után Békéscsabán 

kezdtem el tanítani. 2002-ben döntöttünk úgy a férjemmel, 

hogy Székesfehérvárra költözünk. Az elmúlt 11 évben a Gróf 

Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában tanítottam.  

Az előző tanév végén a Vasváriban voltam érettségi elnök, így lehetőségem volt betekinteni 

az iskola életébe, az itt folyó munkába, megtapasztalhattam az iskola hangulatát, ami nagyon 

tetszett. Így amikor a nyár végén, gyakorlatilag a tanévkezdés előtt, az utolsó pillanatban 

lehetőségem nyílt, hogy ebbe az iskolába jöhessek dolgozni, nem sokat gondolkoztam. 

 

Lukács Zsuzsanna vagyok. Siófokról jöttem, az ottani két 

tanítási nyelvű gimnáziumból, ahol szintén történelem- és 

némettanár voltam. Miután ott a történelmet is németül 

tanítottam, ez okoz most néhány vicces helyzetet: az egyik 

osztályban például egy egész órán keresztül a vetésforgó 

német elnevezését használtuk (Saatwechsel), mert magyarul 

nem jutott az eszembe … 

Egyébként én is itt végeztem, 1984 és 88 között koptattam az iskolapadot. Osztályfőnököm 

Kistelekiné Szenkovits Szilvia volt, a régi tanárok közül már csak ő tanít itt. Szóval 

tulajdonképpen hazajöttem. Ezután a Pécsi Egyetemen végeztem. Három gyerekem van, 

ketten telekisek, egyikük pedig velem együtt lett vasváris. Úgy érzem, hogy nagyon gyorsan 

sikerült beilleszkednem, nagyon jól érzem magam. 

 

Regősné Kobán Mónika vagyok, egy „régi” az újak 

között. Hiszen pályámat a második évezred első évében 

kezdtem itt a Vasváriban, idén jöttem vissza gyesről. 

Angolt tanítok. (It’s a passion.) Másik szakomat könnyen 

kitalálhatjátok az alábbiakból: Gyermekeim száma a heti 

kötelező óraszámomnál 6-tal kevesebb. Diplomáimat 

szülővárosomtól 209, illetve 217 km-re szereztem.  
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Azt is mondhatjuk, hogy most is ugyanabban az utcában élek, ahol születtem, középiskolába 

jártam; csakhogy az alma mater Székesfehérvártól 146 km-rel arrébb van. 
 

Kovács Tímea vagyok. Több mint 17 éve kezdtem meg 

a tanári pályafutásomat a Teleki Blanka Gimnáziumban.  

Gyermekeim születéséig versenyszerűen sportoltam – 

kosárlabdáztam –, és ma sem szakadtam el ettől a 

sportágtól, hisz edzőként dolgozom a Fejér Kosár SE-

nél. 

A mozgás mindig is az életem része volt – és remélem, 

lesz is –, s ha időm engedi, ma is próbálok sokat mozogni – futni, kerékpározni! 

Nagyon örülök neki, hogy itt taníthatok, mert ami jót eddig hallottam az iskoláról, azt most 

mind - mind meg is tapasztalhatom a mindennapjaim során! 

 

Kedves Diákok, Kollégák! 

Meglepetésként ért a kérés, hogy ’új’ tanárként írjak pár 

bemutatkozó sort az Irkába, hogy aki nem ismer, ezen 

keresztül többet megtudjon rólam. Első gondolatom az volt, 

hogy angoltanár lévén angolul teszem meg mindezt, de sajnos 

elmagyarázták nekem, hogy nem tanul mindenki angolt az 

iskolában. Menten elszomorodtam. Ezúton üzenem minden 

kedves olvasónak, hogy keressen lehetőséget rá, és kezdje el tanulni ezt a gyönyörű és igen 

fontos nyelvet! És elérkeztünk oda, ahol belekezdenék az én kis történetembe. 

Általános iskolában orosz nyelvet tanultam, ezen kívül az eszperantó nyelv rejtelmeibe is 

belekóstoltam. A következő állomás a Teleki Blanka Gimnázium orosz-angol tagozata volt. 

Oroszból sikeres középfokú nyelvvizsgát tettem, így koncentrálhattam az angol nyelvre. De 

akkor még nem gondoltam, hogy angoltanár lesz belőlem. Jogász szerettem volna lenni, de 

nem vettek fel az egyetemre (szerencsére), és én úgy döntöttem, hogy tökéletesítem a 

nyelvtudásomat, így elmentem Angliába au-pairnek (bébiszitter).  

A győri tanítóképző angol nyelvi tanítói szakán végeztem, és közben a délutánjaimon nem 

győztem angolt tanítani. Már akkor tudtam, hogy megtaláltam azt, amivel szeretnék 

foglalkozni az életben, ami örömöt jelent nekem, amihez értek. És ez a nyelvtanítás. Úgy 

gondolom, tanárnak születtem, mindenkit megtanítok, legyen az diák, katona vagy vadakat 

terelő juhász. Szarka Judit 
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BESZÉLJÜNK RÓLA! 

 

IKSZ 

Az Iskolai Közösségi Szolgálat kifejezés, 

röviden IKSZ, az utóbbi hónapokban gyakran 

hagyta el a 9-10-edikes diákok száját. 

Az új közoktatási törvény szerint az idei 

tanévben 10. osztályba lépett tanulóknak, 

illetve a náluk fiatalabb korosztálynak 50 óra 

közösségi szolgálatot kell végezniük ahhoz, 

hogy érettségi bizonyítványt szerezhessenek.  

Több különböző szervezet várja, hogy náluk dolgozzunk, önkénteskedjünk. Iskolánk eddig 32 

szervezettel kötött szerződést. Ha náluk lehetőség adódik közösségi munkára, azt jelzik az 

iskolának, ezután az osztályfőnökök értesítik a tanulókat, és mi jelentkezhetünk, ha 

szimpatikusnak találjuk az adott feladatot.  

 

Most pedig szeretnék nektek beszámolni a saját élményeimről. 

Először a „72 óra Kompromisszum nélkül” program keretén belül tevékenykedtem. 

Egyik péntek délután a Székesfehérvári Evangélikus Egyházközösség raktárhelyiségében 

rakodtunk, kiválogattuk az ott felhalmozódott tárgyakat. A jobb minőségű ruhákat, 

ágyneműket, takarókat elvittük a Kríziskezelő Központba (Hajléktalan szálló), a rosszabb 

állapotban lévőket pedig a HEROSZ Állatotthonba fuvaroztuk el a kutyusoknak. Szombaton 

egy idős néni kertjében dolgoztunk. Összesöpörtük a leveleket, kihúzkodtuk az elszáradt 

növényeket, kapáltunk, ástunk, gereblyéztünk, és végül összeszedtük a diót is.  A nap végén 

öröm volt ránézni a kertre, igazán szép lett. A néni hálás volt a munkánkért, gyümölcsöt is 

kaptunk tőle. A kertészkedés közben nagyon jól éreztük magunkat, sokat beszélgettünk, 

nevettünk. A vasárnapot a HEROSZ Állatotthonban töltöttük. Kutyákat sétáltattunk, takarókat 

vágtunk szét, és takarítottunk is. 

Egy másik alkalommal az Alternatíva Közhasznú Mozgássérült Egyesület által 

megrendezett „Csináld utánunk” - Élet-kedv feltöltő programban vettem részt. Ezt a munkát 

az osztályfőnököm ajánlotta nekünk, és én örömmel jelentkeztem. Szombaton reggel hét 

órakor három osztálytársammal és az egyesület vezetőjével kezdtük meg a munkát. A két fiú a 

teniszhálókat állította fel a csarnokban, és székeket pakolt. Mi a barátnőmmel ételeket, 
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italokat (szendvicsek, pogácsák, gyümölcsök, ásványvizek, üdítők, kávé,) készítettünk ki az 

asztalokra. Az önkénteskedés közben egy érdekes előadást is meghallgattunk az emberi 

agyról és a koncentrációs képességről. Az egyesület vezetője teniszoktató, így a nap folyamán 

megismerkedtünk a teniszezés alapjaival, és gyakorolhattuk a játékot. A Pata és Mancs 

Egyesület is képviseltette magát a rendezvényen. Terápiás kutyabemutatót tartottak, amely 

során megtudhattuk, hogyan foglalkoznak a beteg, sérült gyerekekkel, felnőttekkel. 

Örülök, hogy már két önkéntes munkában is részt vehettem. Mindkettő nagyon tetszett, várom 

a következő lehetőségeket. Ajánlom mindenkinek, hogy olyan munkát vállaljon el, illetve 

olyan feladatra jelentkezzen, amely már első hallásra is szimpatikus számára. Amit az ember 

szívesen végez, azon nem érződik a kötelező jelleg. 

Jó munkát kívánok mindenkinek! 

 

 Osztotics Anett 9.B 
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Pesten élni, jaj de jó, holári, holári, hó  … 

 

A nagymamám azt mondta, hogy Pest a „bűnök városa”, Nemesné Pajor Andi néni 

pedig azt, hogy áldozat típusú ember vagyok, én mindkettővel egyet tudok érteni, és az írásom 

végére, úgy érzem, Ti is. Pesti életem tovább van súlyosbítva Altmár Kristóf és Horváth 

Marci barátommal, mivel ők a kollégiumban a szobatársaim (de szerintem már nevezhetném 

őket élettársaimnak is). Már a kollégiumba való bekerülés is érdekes volt, mivel egy pont 

hiányzott, hogy egyből felvegyenek, így várólistáról kerültem be a suli kezdése előtt két 

nappal. Ugyan a kollégiumi Diákbizottság nem akarta engedni, hogy felsőbb évesekkel lakjak 

egy szobában –mondván, hogy elrontanak-, de a három boci szemű vasváris mégiscsak 

meggyőzte őket. Azzal, hogy egy szobába kerültem Marcival és Kristóffal, meg is tudtuk 

alakítani a Vasvári Pál Gimnázium Nagytétényi úti Kollégium 10. emeleti Decentrumát. 

A felvételnek nagyon örültem egészen addig, míg meg nem láttam a szobát, ami 15 

négyzetméter, melyben van egy emeletes ágy, két sima ágy és két íróasztal. (Zárójelben 

jegyezném meg, hogy a berendezés nem mondható modernnek, mivel egy-két bútordarabon 

még a „Magyar Népköztársaság” felirat olvasható. Véleményem szerint festve is még a 

szocializmusban volt utoljára, de erre csak a falakba beleégett 1988-as félmeztelen nős 

poszterekből következtetek.) Mi azonban nem törődve az anyagiakkal, elhatároztuk, hogy 

kifestjük és rendbe rakjuk a szobát, új bútorokra nem volt pénzünk, így a bútorok felújítására 

öntapadós fóliákat használtunk, de mivel csak narancssárga és fehér volt, így Vasvári 

Gimnázium kirendeltsége helyett az ajtónkon a „narancssárga a kedvenc színem baráti kör” 

felirat is szerepelhetne. 

Ezen a kis területen három embernek nem egyszerű együtt élni, bármennyire is jóban 

vagyok a szobatársaimmal. Év elején mindennaposnak mondható volt az, hogy a legkisebb 

dolgokon is összevesztünk egymással. Leginkább olyanok voltunk, mint egy öreg zsémbes 

házaspár (azzal a különbséggel, hogy hárman voltunk és mindannyian fiúk). Mindennapos 

vita volt, hogy én csak két - három naponta mosogattam, és az asztalomon tornyosultak az 

edények, ami Marcinak nagyon nem tetszett, így én azt a megoldás találtam ki erre, hogy a 

szekrényben gyűjtjük a mosatlant, és így mind a ketten jól járunk, ő nem látja, én pedig 

elférek az asztalomnál. Szerencsére mára már megszoktuk valamennyire egymást, és 

kevesebbet veszekedünk. Most már azt is tudom, hogy Marcihoz addig nem érdemes szólni, 

míg nem issza meg a reggeli kávéját, továbbá, hogy Kristóffal nem szerencsés vitatkozni, 
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mert egy méterre a kezétől valahol biztosan van egy olyan kés, ami a ráejtett hajszálat is 

kettévágja. 

Na de visszatérve a pesti kalandjaimhoz, első nap az iskolában: mivel az első órám 

kilenckor kezdődött, a busz menetideje 25 perc, úgy gondoltam, hogy ráérek elindulni 

nyolckor, és könnyedén beérek az egyetemre. Probléma csak annyi volt, hogy nem számoltam 

a hétfő reggeli dugóval, így csak 9:45 re sikerült beérnem, tehát életem első egyetemi óráját 

lekéstem. Gondoltam hát, hogy szépítek, ezért már tíz órakor beültem a tizenegykor kezdődő 

előadásomra az Északi épület 0.89-es termébe. Telt múlt az idő, és a terem megtelt 

emberekkel, de sehol sem láttam a gólyatáborban megismert embereket, de ez nem zavart 

különösebben. Elkezdődött az óra, én egy általános kémia előadást vártam, erre a parciális 

differenciál egyenletek gyakorlati alkalmazásairól volt szó. A második perc után kezdett 

egyre gyanúsabb lenni a dolog, majd megnéztem az órarendem, és kiderült, hogy az egyetem 

déli épületének 0-89-es termében van órám és nem az északiban… így nem sikerült 

megjelennem életem második egyetemi óráján sem.  

Azóta hasonló problémám szerencsére nem volt, de amit még mindig nem sikerült 

megszoknom, azok a pesti emberek és a BKV. Szerintem a budapesti közlekedés és a BKV 

rendkívül jól szervezett, és nincs vele semmi baj. Azonban ha bárki közületek felkerül Pestre, 

ne lepődjön meg, ha a villamoson egy utas keze a fenekedet nézi kapaszkodónak, esetleg egy 

szimpatikus 90 éves hölgy AC-DC-t hallgat egy hifitorony hangszóróin keresztül a tömött 

buszon. És most visszacsatolnék az elején említett „áldozat típusú ember”dologra. Kezdődött 

minden szeptember 19-én, amikor is egy szép délután a kombinón utazva egy vészfékezés és 

egy halk puffanás után a sofőr a következőt mondta: „ Kérem, hagyják el a szerelvényt, 

asszem egy darabig most nem közlekedünk tovább”. Igaza lett a sofőrnek, nem tudtunk 

továbbmenni, mivel mi préseltük össze a rendőrautót a Corvin negyednél. A következő eset az 

volt, amikor szintén a villamoson utazva, végignézhettem egy késelést, de ezt nem 

részletezném kiterjedtebben. Azt viszont igen, hogy november második hétfőjén utaztam a 

buszon és reggeliztem, jobb kezemmel kapaszkodtam, ballal pedig a szendvicsemet fogtam. 

Egy harapás után elmerengtem az élet nagy dolgain, mire visszatértem a valóságba, addigra a 

velem szemben álló hajléktalannak kinéző úriember kiszolgálta magát a szendvicsemből. 

Mikor kérdőre vontam, hogy miért harapott bele a szendvicsembe, csak azt tudta mondani, 

hogy azért, mert finomnak nézett ki… azóta nem eszem a buszokon. Szintén egy morbid eset 

volt, mikor a trolibuszon utazva éreztem, hogy valaki matat a zsebemben, odakaptam és 

megfogtam a kedves zsebtolvaj úr kezét, aki azt a kifogást tudta mondani, hogy „Nincsen 

zsebem, úgyhogy a tiedbe tettem a kezem, mert fázott”,  egy pillanatra már majdnem  
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megsajnáltam, de a sajnálatot verbálisan csak egy-két cifrább szófordulattal tudtam 

érzékeltetni számára. Azt hihetnétek, hogy ezek után vége van a kalandoknak, amik az utazás 

során történtek meg velem, pedig nincsen. Volt „szerencsém” egy (majdnem) öngyilkoshoz 

is, aki a szuicid hajlamát a kettes metró előtt akarta kiélni. Konkrétabban, mikor meglátta a 

metró fényét, leugrott a sínek közé, de arra nem gondolt, hogy a fény gyorsabban terjed, mint 

a metró, így még idejében megállt a szerelvény, és nem lett tragédia, csak több órányi 

várakozás a föld alatt, mivel amíg nem érkeztek meg a rendőrök, teljesen leállt a metró. 

A fővárosban rengeteg olyan dologgal is találkoztam, ami itt Fehérváron (szerencsére) 

nem mindennapos. Gondolok itt a hajléktalanokra, koldusokra és az utcai árusokra, akik sok 

esetben rendkívül agresszívak és levakarhatatlanok. Így próbáltak rám sózni többek között 

„öccáért” tíz pár sarok nélküli zoknit, „Kanon” fényképező gépet, amihez nem nyúlhattam 

hozzá, csak távolról nézhettem, és megpróbált már egy rendkívül jó üzleti érzékkel megáldott 

hajléktalan 100 forintot 2000 forintos bankjegyre cserélni. Szó mi szó, nagyon észnél kell 

lenni Pesten, mert ha nem figyel az ember, akkor már vett is egy ugató japán távirányítós 

macskát, holott csak azt kérdezte meg, mennyi az idő. Eddig egyetlen biztos védekezést 

sikerült kitalálnom, ami pedig az, hogy elkezdek németül beszélni. Ugyan nem nagyon tudok 

németül, de ez ott nem probléma, általában a kilencedik osztályban tanult mintamondatokat 

szoktam ilyenkor használni, hogy „Merre van a gyógyszertár? Nem, nem kérek több szószt a 

húshoz. Szeletelve kérnék egy kiló párizsit” és hasonlók. Ez a módszer azonban csak addig 

hasznos, míg nem találkozom egy nálam jobb német tudással rendelkező hajléktalannal. 

Dióhéjban ennyi történt velem az elmúlt fél évben, amióta nem a Vasváriban töltöm a 

mindennapjaimat. Az egyetemi órákról meg vizsgákról ugyan semmit nem írtam, de azokat 

majd úgy is megtapasztaljátok, ha oda kerültök. Na jó, talán annyit, hogy már kezdem 

megszokni azt, hogy egy zárthelyi dolgozatra többet tanulok, mint az összes érettségi 

vizsgámra együtt, és még így is csak egy egyessel tudják jutalmazni a munkámat.  

 

 Nagy Bence (volt 12.C) 
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CSODABOGARAK, AVAGY EGY PETTYEL TÖBB AZ ÁTLAGNÁL 

 

Ebben a számban Kerülő András, 9/B. osztályos tanulót mutatjuk 

be. Az ifjú tehetség teniszezik, karatézik és kürtön is játszik. Ezekről 

a tevékenységekről beszélgettem vele. 

 

Mikor kezdtél el teniszezni? Honnan jött az ötlet, hogy ezzel 

foglalkozzál? 

− Negyedik osztályos koromban. Korábban tollaslabdáztam, de azt 

már nem szerettem, ezért váltottam a teniszre. Ez a labdajáték 

sokkal jobban tetszik.  

Hány éves voltál, amikor karatézni kezdtél, és miért választottál még egy sportágat? 

−12 éves voltam, a tenisz már kissé unalmas volt. A karatét többen ajánlották, 

megismerkedtem vele, és nagyon megtetszett.  

Milyen öves vagy? 

− Most zöld, de december elején szerzem meg a kék övet. 

Mennyi idős voltál, amikor elkezdtél kürtön játszani, és mi volt ennek az oka? 

− 6 éves voltam. A családomban mindenki foglalkozik zenéléssel, és így én sem maradhattam 

ki. 

Miért a kürtöt választottad, és nem egy másik hangszert? 

− Kiskoromban láttam egyszer egy kürtöt. Rámutattam, és megkérdeztem a szüleimtől, hogy 

mi ez a tárgy. Megmondták. És én már akkor tudtam, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. 

Ennyi elfoglaltság mellett hogyan tudod beosztani az idődet? Mennyit foglalkozol ezekkel a 

tevékenységekkel egy héten? 

− Nehezen. Minden nap legalább fél órát zenélek, és körülbelül 2 órát a sporttal töltök. 

Mennyi időd jut a tanulásra? Milyen jegyeid vannak? 

− Sajnos nem sok, és ez a jegyeimen is meglátszik, igen változatosak. 

Nem vagy fáradt?  

− Szerencsére nem. A szervezetemnek elegendő a kevés alvás is, így általában sikerül 

magamat kipihenni. 

Tervezed, hogy valamelyik tevékenységet felnőtt korodban is folytatod? Ha igen, akkor esetleg 

szeretnél abból megélni? 

− Igen, úgy tervezem, hogy a zenéléssel mindenképpen foglalkozom, de csak hobbi szinten. 

Osztotics Anett 9.B 
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„NAGYMAGYAR” FÖLDEKEN  

Utaztam 800 km-ért, hogy elhiggyem, nem egyedül vagyok a világban – avagy  

III. Székelyföldi Verstábor egy nagyszerű csapattal 

 

„Ugyanolyan már sosem lesz… de jobb még lehet!” – ezzel a mondattal nyitotta meg 

Varga Sándor, a IV. Fehérvári Versünnep döntőseinek, az Írószövetség által szervezett 

Weöres Sándor országos szavalóverseny első három helyezettjének és néhány veszprémi, 

szolnoki, valamint csíki fiatalnak a III. Székelyföldi Verstábort.  

A Versünnep döntőbe jutása óta izgatottan vártam a nyarat, hogy a tavalyi 

élményeimhez hasonlóan, idén is részese lehessek valami felejthetetlennek, valami újnak, 

valami elmondhatatlannak. Az idei évben nem volt könnyű a felnőttek feladata, ugyanis egy 

már jól összeszokott, baráti társaság indult 2013 júliusában Csíkcsomortán felé. Ahogy 

leparkolt a busz Budapesten az Ötvenhatosok terén, csatlakozott hozzánk Kubik Anna, 

Kossuth- és Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész, valamint  a Magyar Köztársaság Érdemrend 

Lovagkeresztjével kitüntetett Rubold Ödön, és az egyetlen, a megismételhetetlen Jónás 

Sándor televíziós hírolvasó, valamint néhány „testvér”, akik nélkül semmi sem lett volna 

olyan tökéletes, mint amilyen volt. Az utolsó taxi is begördült, az utolsó csomag is belendült a 

csomagtér maradék légterébe, meg is született a tábor első közmondása, amit szívből 

remélünk, egy nap majd kamaszodó kölykeink is hallanak, színész szüleiktől: „Flegma vagy, 

mint Rubold Ödön!” Szegény Döncit még csak három méter távolságból, ha láttuk, mogorva, 

morcos, álmos tekintete azonnal rányomta bélyegét – hangsúlyozom – az ismeretlen férfira. 

Néhány óra telt el, és a busz elejében ülők szeméből már kiment az álom, és csak a fejüket 

fogták, miközben mi enyhén hamisan, de végig énekeltük az alig 8 órás utat. Éjfél volt már, 

mikor a felnőttek egy utolsó megbeszélésre még elvonultak, magunkra hagyva minket, 

megtiltva, hogy végre ágyba bújva, kipihenhessük az út fáradalmait… Valahogy eltelt az első 

nap. Azon a hajnalon, azzal a gondolattal feküdtünk le, hogy már csak 9 nap, és véget ér a 

Csoda… 

De vajon mi is történhet egy Kubik és egy Rubold szakmai vezetésű Verstáborban?   

Reggelente az egyetlen és a megismételhetetlen Jónás Sándor beszédtechnika óráin 

ébredeztünk. Bár szerencsére velem nem volt sok dolga, a „Rózsaszín sündisznócska uzsis 

zacskója”, vagy a „Strasszos strucc sztreccs cucc”, esetleg „Az Üllői úton részleges szakaszos 

sávlezárás van érvényben.” beszédtechnika gyakorlatai még a mai napig is itt csengnek a 

fülemben. Amint jól bemelegítettük az arcizmainkat, szünet nélkül loholtunk át Anna és 
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Dönci versórájára. Miután a 24 fős gyereksereg roppantmód sok az „egybeoktatáshoz”, 

kettészedtek bennünket. Eleinte rettenetesen tartottam tőle, hogy elszakadok Annától, és az 

általam húzott papíron Dönci neve szerepel majd. Hát a sors különös fintora, hogy bár 

kezdetben Anna csapatába kerültem, egy szempillantás alatt rakott át kollegájához, miszerint 

pont egyel kevesebben voltak „A Döncisek”, és ki mást paterolhatott volna el maga mellől 

kedves, ámde anyai szigorral, mint engem? DÖNCIS LETTEM! Egy óra sem telt bele, és egy 

nagyszerű embert tudhattam magam mellett, aki több volt, mint tanár és több, mint mentor. 

Valahol a példakép és a barát között leszögeltünk egy küszöböt, és azon ácsorogtunk. A 

délelőtti órák csak úgy peregtek… Néha bele sem kezdtünk a „Hogyan válasszunk verset? – 

kérdésbe, és már rohantunk is a következő gondolatbeli gondolatjel alpontjához. Siettünk, 

mert a szórakozás mellett tanulni is akartunk. Szóval a délelőtt a tanulásé és a fejlődésé volt… 

 Míg délutánonként bejártuk a Hargitát, kirándultunk a Békás-szorosban, 

megemlékeztünk Tamási Áron sírjánál, megtanultuk a paparatást, szalonnát sütöttünk, és a 

hirtelen ránk zúduló égi áldás elől, szó szerint egészen hazáig (5 km) szaladtunk. Esténként 

jöttek értünk a csíki fiatalok, és a még tavaly könyvtárnak keresztelt kocsmában, 

kikölcsönözve a legsikeresebb csíki írók novelláit és kisregényeit, felolvasóesteket tartottunk, 

ha épp nem a nálunk vendégeskedő, velünk táborozó Misztrál együttes megzenésített verseire 

„mulattunk” és „buliztunk” egy-egy házi koncert alkalmával. S azt hiszem, az ember ilyenkor 

teszi fel a kérdést a csomortáni otthonának udvarán átszaladó patak partján ücsörögve, körös-

körül barátokkal és megértő, szerető arcokkal, hogy „Lehet még ennél is jobb?”  

Számomra ez a tábor, immáron másodszorra adott esélyt, hogy megtisztuljak és 

megerősödjek. Volt, hogy kicsordultak a könnyeim, mikor a Jóisten „személyesen hívott” 

beszélgetni a Szellő Szálló Panzió fölötti Szellő hegyre. S ha hívott, én mentem. Egy 

pillanatra sem éreztem, hogy bármiből is kimaradnék, ha egy-egy órára nem tartok a csapattal. 

Nem éreztem, hogy kiközösítenének vagy nem tartoznék közéjük, csak mert néha a zsibongás 

és a nevetés helyett a csendes magányra vágytam. Néha még most is hihetetlennek vélem, 

hogy el kellett mennem 800 km-t azért, hogy találkozhassak olyan pesti, veszprémi vagy épp 

székesfehérvári korombeli diákokkal, akik éppen annyira megszállottak, elvetemültek és 

elhivatottak, mint én, és akiket éppen annyira éltet a színház szeretete és a színházhoz kötött 

jövőjük, mint engem. Eltelt tíz nap, kilenc együtt töltött éjszakával egy csíki faluban, és azt 

éreztem, megváltozott a múltam, jelenem, jövőm… Mert megtaláltam azokat az embereket, 

akik nem elfogadnak, hanem szeretnek, olyan elvetemültnek és olyan bolondnak, amilyenként 

boldog tudok lenni. 

 Veigler Bettina Anna 12.D 
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Határtalanul … 

(2013. május 29 - június 1.) 
 

Tavaly a Délvidéken voltunk 

osztálykiránduláson, jobban mondva 

egy évfolyam kiránduláson, mert a két 

7. osztály együtt ment. A kirándulás 

nagyon korai keléssel kezdődött, mert 

szerdán 4 óra 40-kor kellett az iskola 

előtt gyülekezni. A 66 pár álmos szem 

már hetek óta izgatottan várta ezt a 

pillanatot, nem beszélve a hét kísérő 

tanárunkról…  

Utunk első, még hazai állomása Szeged volt, ahol az idegenvezetőnk, Mihály Illés 

csatlakozott hozzánk. A határátlépés után Újvidékre mentünk, ahol többek közt 

megismerkedtünk a város történelmével, megnéztünk egy római katolikus és egy ortodox 

templomot, s összehasonlítottuk a kettőt: az ortodox templom sok mindenben különbözik a 

római katolikus templomtól, mert a belsejét egy ikonosztáz (bibliai jeleneteket ábrázoló 

képekkel díszített fal) kettéosztja, illetve ezekben a templomokban nincsenek székek, csak 

úgynevezett állópadok. Ezeket azért találták ki, mert a híveknek állva kell a 2-3 órás misén 

részt venniük, a beteg és idős emberek azonban ezt nem bírják ki, így számukra olyan padokat 

készítettek, aminek magas a karfája, s erre rá lehet támaszkodni. A következő megállónk 

Pétervárad volt, ami Újvidékkel szemben van a Duna másik partján. A város Petur bánról 

kapta a nevét, aki szerepel Katona József Bánk bán. c drámájában, ezért elénekeltünk egy 

részletet a Bánk bán c. operából. Megnéztük az erődöt és a különleges óratornyot is, melynek 

mutatói fordítva működnek (tehát a nagymutató mutatja az órát, a kicsi pedig a percet), ennek 

az a célja, hogy a Dunán közlekedő hajósok már messziről lássák, hogy hány óra van. Ez után 

Székelykevére mentünk, ezt a települést zömmel magyarok lakják, akik nagy szeretettel 

fogadtak bennünket. A közös vacsora után mindenki elfoglalta a szálláshelyét, volt, aki 

családoknál lakott, volt, aki egy ifjúsági szállón.  

A második nap a közeli torontálvásárhelyi iskola meglátogatásával kezdődött. Az 

iskola igazgatója, aki egyben testnevelő tanár és a falu polgármestere is, elmesélte nekünk a 

település és az iskola történetét. Átadtuk neki az általunk gyűjtött könyveket, s legnagyobb 

sajnálatunkra nem tudtunk a helyi 7.-esekkel találkozni, mert ők azon a héten délután 
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tanultak. Számunkra először nagyon jól hangzott, hogy a diákok valamikor délelőtt, 

valamikor délután járnak iskolába, de mikor kiderült, hogy a délutáni tanítás este 7-ig tart, 

már nem irigyeltük őket. Majd megnézhettük az iskolát belülről, hamar felfedeztük a hatalmas 

tornacsarnokot, és ki is próbáltuk: a helyi gyerekkel egy jót fociztunk. A következő helyszín a 

zimonyi vár volt, ahonnan jó kilátás nyílt volna a nándorfehérvári várra, ha nem esett volna 

annyira az eső. Zimony után Belgrádba mentünk, ahol ránk szakadt az ég, előbb jégeső esett, 

később pedig már „csak” az eső zuhogott. De minket ez sem tántorított el! Megnéztük a várat, 

és megkoszorúztuk a győztes csata emlékművét. Székelykevén, miután mindenki megszáradt 

és erőre kapott, egy táncházban vettünk részt. Kezdetben sokan tiltakoztak, de végül mindenki 

beállt táncolni, és nagyon jól érezte magát.  

A harmadik napon először az Al-Duna mellett fekvő Szendrő várába látogattunk el, a 

hatalmas várban a tornyokhoz hatalmas lépcsők vezetnek, s ahogy felfelé másztunk, 

megsajnáltuk azokat, akiknek nap, mint nap többször is meg kellett tenniük ezt az utat. A 

várat a legnagyobb pusztítás a második világháború alatt érte, amikor a közeli vasúton 

felrobbant egy lőszert szállító szerelvény, ekkor több torony megdőlt, illetve leomlott. A vár 

meglátogatása után ismét buszra szálltunk, és Érsomlyóra mentünk, ahol egy rövid séta után 

felértünk a vár romjaihoz, s megcsodáltuk a gyönyörű kilátást. Odafönt láttuk a felhők 

árnyékát, és azt is, hogy közelednek az esőfelhők, már megint… Ezt követően a közeli 

Versecre érkeztünk, ahol a Szent Gellért templomban a helyi kántor orgonált nekünk, később 

meglátogattuk Herczeg Ferenc szülőházát, s a róla szóló rövid előadás után szabad időt 

kaptunk. Izgalmas volt megértetni magunkat a helyiekkel, mivel ott már nagyon kevés 

magyar él. Majd útban Székelykeve felé megálltunk a delibláti homokpusztán, ami pusztának 

puszta, de nem homokos, mert a homokot az emberek igyekeznek megkötni: fákkal, szőlővel 

ültetik be, illetve legelőnek használják. Késő délután megismerkedtünk a székelykevei 

templommal, a tájházzal, a falu és az itt élők történetével. 

Szombat volt az utolsó nap. Először Zentára utaztunk, a Tisza-parton megálltunk a 

csata emlékművénél, majd szabad program következett, ez már sokkal élvezhetőbb volt, mint 

a verseci, mert Zentán mindenki tud magyarul. Délután a csantavéri templom alapján képet 

kaphattunk arról, hogyan is nézhet ki a római Szent Péter Bazilika, mivel a csantavériek az 

alapján építették fel a saját templomukat. Utolsó előtti állomásunk a Palicsi-tó volt, ahol séta 

közben az idegenvezetőnk elmesélte a szobrok, emlékművek titkait. Megtudtuk, hogy régen a 

férfiak és a nők külön mártózhattak csak meg a tóban, és a fürdőruha divat is más volt, mint a 

mai. Kár, hogy itt nem tudtunk több időt eltölteni! Palics után Szabadkára mentünk, ahol a 

szecessziós városházát néztük meg kívül és belül. Sétáltunk a városban, majd hazaindultunk. 
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Körülbelül negyed 11-re értünk Fehérvárra, ahol már vártak minket a szüleink. Nagyon hamar 

elszállt ez a négy nap, sokat nevettünk, sok élményben volt részünk, mivel sokat láttunk és 

talán tanultunk is.  

 Rechner Rebeka 8. A és Tóth Lilla Éva 8. B 
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INTERJÚ A FARKASSAL 

 

Závodszky Noémivel, a Vörösmarty Színház színésznőjével 

beszélgettem a gyerekkoráról és a foglalkozásáról. 

Gyermekkorodban néptáncoltál. Mikor kezdtél el táncolni, és 

miért? 

− Hetedikes koromban kezdtem el. Budapesten születtem, és ott 

jártam egy sporttagozatos iskolába, ahol kötelező volt valamit 

sportolni. Először úsztam a Vasasban, de nem szimpatizáltam 

ezzel a sportággal, nagyon unalmas volt faltól falig úszni. Ezért 

váltottam, méghozzá a kézilabdára. Az osztályban népszerű volt, így gondoltam én is 

kipróbálom. Nagyon jól dobtam, de törékeny alkatom miatt, sajnos gyakran kerültem a földre, 

így ez sem nekem való sport volt. Egy osztálytársam tanácsára megismerkedtem a néptánccal, 

és nagyon megtetszett. Amint elkezdtem, kiderült, hogy ez az, ami nekem való. Hamar 

megtanultam a lépéseket, a különböző számokat, és már az első hét után elvittek fellépésekre. 

A néptáncnak köszönhetően beutaztam fél Európát, sokat mozogtam, és egy fantasztikus 

közösségnek voltam a tagja. 9 évig táncoltam, egészen addig, ameddig el nem kezdtem a 

színészkedéssel foglalkozni. Először a Madách Színházban voltam statiszta, az előadások és a 

táncpróbák sajnos egy időben voltak, így abba kellett hagynom a táncolást. Viszont a mai 

napig nagyon közel áll hozzám, és mindenkinek csak ajánlani tudom. 

Eredetileg üzletasszonynak készültél. Miért lettél mégis színésznő? 

− A Vendéglátóipari Főiskolára jelentkeztem, és matematikából is kellett felvételi vizsgát írni. 

A vizsga a Műszaki Egyetemen zajlott. Mikor megérkeztem a helyszínre, észrevettem a volt 

barátomat és az új barátnőjét, a látvány nagyon sokkolt. Ezért a vizsgát nem tudtam megírni, 

így természetesen nem vettek fel az egyetemre. A testvérem első férje mondta mindig, hogy 

színészi pályára születtem. Úgy gondoltam, megpróbálom, hisz a néptáncnál is nagyon 

szerettem színpadon lenni. Az első féléves vizsgánál éreztem azt, hogy ez az én helyem, ez az 

a közeg, ahol én jól érzem magam. 

A pályafutásodat Pécsen kezdted, majd 2 év szabadúszás után Székesfehérvárra érkeztél. 

Miért éppen ezt a várost választottad? 

− Pécsen nagyon nehéz volt egyedül, pályakezdőként. Ekkor jött egy lehetőség. A Grease 

című musicalt mutattuk be az Arany János Színházban (mai Új Színház), fantasztikus darab 

volt, a nézők is nagyon szerették, és elég nagy szériát futott be. A következő évben Bujtor 
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István, a színház művészeti vezetője és Péterfi Attila, a színház igazgatója arra gondoltak, 

hogy legyen a székesfehérvári színháznak is önálló társulata. A 10 alapító tag közül én voltam 

az egyik, és mára már csak én maradtam itt. Nagyon szeretek itt dolgozni, és az egyik álmom 

az, hogy majd innen megyek nyugdíjba. 

Van olyan színház, ahol egy-egy színdarabban szívesen szerepelnél? 

− A Thália Színház az egyik, ott már játszottam, az Operettszínház a másik, sajnos ott még 

nem volt lehetőségem fellépni, és a Vígszínház a harmadik, nagyon szeretnék egyszer egy 

ilyen nagy színházban valamilyen előadásban szerepelni. Ezen kívül még olyan álmokat 

kergetek, hogy külföldi színházba, például Amerikába, vinnénk el valami operett műsort az 

ott élő magyaroknak, mert ott nagy igény van rá, nagyon szeretik. 

A legtöbb előadás teltházas. Izgulsz, mikor felmész a színpadra, vagy ennyi sikeres darab után 

már nem? 

− Előadásokon annyira nem, mindig csak egy pici izgalom van bennem a színpadra lépés 

előtt, de ez csak addig tart, amíg kimondom az első mondatot. Amik számomra izgalmasak, 

azok a premierek. Akkor nagyon izgulok, előfordul, hogy összeragad a szám, és ilyenkor 

muszáj valamit innom. 

Mikor megkapsz egy új szerepet, mi az első gondolatod, hogy viszonyulsz hozzá? 

− Én azt szeretem, amikor már rögtön első olvasásra van elképzelésem arról, hogy hogyan 

szeretnék kinézni, mert akkor tudom, hogy ki az a valaki, akinek a bőrébe be kell bújnom. 

Szeretem kitalálni azt is, hogy milyen legyen a hajam, mert az nagyon sok mindent meg tud 

változtatni. A jó jelmez is fontos, annyira meg tudja könnyíteni a dolgomat, mint amennyire 

egy rossz el tudja rontani, hisz egy jó jelmez rengeteget ad. 

Nagyon sok karakter köthető a nevedhez, rengeteg darabban játszottál. Nekem nagy 

kedvencem a Család ellen nincs orvosság, ahol Rosemary Mortimore-t alakítod. Mennyire áll 

közel hozzád ez a karakter? 

− Szerintem én okosabb vagyok Rosemarynél. Annyiban áll közel hozzám, hogy engem a 

környezetem nőies nőnek tart, és Rosemary is ezt sugallja a hajával, a bundájával, az 

ékszereivel, az eleganciát testesíti meg. 

Hány darabban játszol ebben az évadban? Mik ezek, és mely karaktereket alakítod? 

− Sajnos ebben az évadban nem túl sok darabban játszom. Tavalyról jött át néhány (A 

dzsungel könyve; Család ellen nincs orvosság; Bor, mámor, szerelem), és két új előadásom 

lesz. Az egyik az Indul a bakterház, ahol Csámpás Rozit alakítom, a másik pedig a Furcsa pár 

női változata, ahol az egyik nőt játszom. 
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Ha most eléd állna egy fiatal, és azt mondaná, hogy színész szeretne lenni, mit tanácsolnál 

neki? 

− Azt, hogy gondolja meg többször is. Külső szemmel ez egy szép, csillogó szakma, de 

valójában kiszámíthatatlan. Valakinek tetszik, amit csinálunk, másnak nem. Általában az igazi 

tehetség sok mindenkinek tetszik, de ha őszinte akarok lenni, engem is ért már az életben 

rengeteg igazságtalanság. Lélekben nagyon erősnek kell lenni, aki nem az, eleve felejtse el ezt 

a pályát, mert megtörik, boldogtalan, szomorú ember lesz, és annak nincs értelme. Nem 

szeretnék senkit sem elijeszteni, de tényleg nagyon át kell ezt gondolni. 

Köszönöm szépen az interjút, a továbbiakban sok sikert, és boldogságot kívánok! 

 Osztotics Anett 9.B 
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A SAPA legfiatalabbja 

 

Erdély Csanád, iskolánk végzős tanulója, 2013. 

november 24-én, vasárnap játszotta első EBEL-beli 

meccsét a Raktár utcában a Graz csapata ellen. A fiatal 

csatár Pozsgai, Varga A., Kovács és Mihály mellett 

kapott helyet a harmadik sorban.  

A tizenhét éves játékos készségesen válaszolt 

kérdéseimre: 

Mikor és hol kezdtél el jégkorongozni? 

− Dunaújvárosi vagyok, ott is jártam óvodába. 6 éves 

voltam, amikor pár csoporttársam járt jégkorongozni, 

ezért én is kipróbáltam. Ott kezdtem, de Fehérváron ez 

már a harmadik szezonom.  

Miért pont Fehérvárra jöttél?  

− Azért váltottam csapatot, mert az akkori dunaújvárosi csapat nem lett volna bajnokesélyes, 

ráadásul adódott a lehetőség Fehérváron, én pedig éltem vele.  

Nem volt nehéz eljönnöd otthonról?  

− Mivel a Fehérvár-Újváros táv nem olyan nagy, ezért egyszerű volt megszokni, hiszen 

majdnem minden héten otthon tudtam lenni egy-egy napot.  

Hogyan tudod összeegyeztetni az iskolát a jégkoronggal, hogyan viszonyulnak ehhez a 

tanárok?  

− Szerencsém van, mert nagyon segítőkészek a tanárok, és szeretik a jégkorongot, úgyhogy 

ezzel nincs gond.  

Mit szóltál ahhoz, mikor közölte veled a management, hogy tagja leszel a felnőtt keretnek? 

− Először meglepődtem, mert ugyan fiatalként számítottak, számítanak rám, de nem 

gondoltam volna, hogy sikerül felnőtt meccset is játszanom, maximum sérülés esetén.   

Mi futott át az agyadon a vasárnapi meccs előtt?  

− Természetesen izgultam a meccs kezdete előtt, de az első pár csere elteltével ez az érzés 

teljesen megszűnt.  

Milyen érzés volt a már tapasztalt játékosok csapatát erősíteni?  

− Nagyon élveztem a játékot, szerencsére a sortársaim nagyon készségesek voltak, mindenben 

bátorítottak.  
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Marty Raymond vezetőedző októberben adott interjújában megemlítette, hogy a későbbiekben 

akár az NHL-ben, azaz a legjobb jégkorongligában is helyed lehet. Mi a véleményed erről?  

− Azt hiszem, ezt nem az én feladatom elbírálni. Nekem csak az a dolgom, hogy fejlődjek, és 

a lehető legjobbat hozzam ki magamból.  

Láthatunk még a felnőtt csapatban a közeljövőben?   

− Erre nem tudok pontos választ adni, de minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, 

hogy minél több szerephez jussak.  

 

 Várszegi Viktória 11.D 
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„Meg kellett tanulnom, hogy mindennek van jó oldala, és ezt tudni kell észrevenni.”- 
Interjú Dobos Bencével 

 

2010 őszén ismertem meg a szétszórt, a bolondos, az örökkön gyerek Dobos Bencét, 

osztálytársamként. Akkor még sejteni sem sejtettük, hogy közülünk ő lesz az, aki elsőként éli 

meg a vágyait.  

Amióta csak ismerlek, tudom, hogy gyermekkori álmod, hogy az Amerikai Egyesült 

Államokban élj.. valamint, hogy mindenért rajongsz, aminek köze lehet Amerikához… Hogy 

alakult ki nálad ez a bizonyos Amerika-láz?  

− Egyszerűen imádom az USA-t! Amikor még csak 2-3 éves voltam, együtt éltünk a 

nagyszüleimmel. A nagyapám unokatestvérei kint éltek Amerikában, és miután rendszeresen 

tartottuk velük a kapcsolatot, rengeteget meséltek az ottani világról. Emellett nagyapa nagyon 

szerette a western filmeket, amiket általában mellette ülve én is néztem. Tulajdonképpen 

mondhatjuk, hogy én ebben nőttem fel… hogy van Magyarország, és van egy teljesen más 

világ egészen távol innen.  

Magyarországot és a magyar dolgokat, szokásokat megpróbálod elidegeníteni magadtól?  

− Egyáltalán nem! Nekem ez olyan, mintha félbe lennék vágva, és lenne egy magyar oldalam, 

valamint egy amerikai. Szeretem mind a kettőt, csak Amerikában vonz az ismeretlen… az új!  

Az elmúlt évben megjártad Amerikát. Costa Ricán töltöttél egy esztendőt az AFS segítségével. 

De milyen utat jártál be, hogy elutazhass? Hogyan jött először szóba ez a program?  

− Az „először hogy jött szóba?” – kérdésedre csak azt tudnám felelni, hogy egy amerikai 

filmben láttam még pár évvel ezelőtt, hogy van egyáltalán olyan, hogy cserediák program. S 

gondoltam, mért ne? Majd pár héttel később egy nagyon kedves ismerősöm fogadott egy 

lányt, és én egyből, gyerekesen kijelentettem, hogy „nekem is kell.!” Az internet adott néhány 

használhatatlan címet, telefonszámot. Egy ideig vártam, majd 9.-ben beszéltem az akkori 

osztályfőnökömmel, Kovácsné Csornai Márta tanárnővel, aki szinte azonnal megszerezte 

nekem a fehérvári körzetelnök elérhetőségét, pont jókor, ugyanis közeledett az a háromnapos 

„fesztivál”, mikor az ország összes cserediákja Székesfehérvárra jött. Miután ideiglenesen, két 

éjszakára fogadtam egy lányt, azonnal szóltam az AFS-nek, hogy szívesen fogadnék, akár egy 

évre is korombeli diákot. Február közepén kaptam egy hívást, hogy van egy argentin fiú, aki 

minél hamarabb családot szeretne váltani, és ránk gondoltak. Azonnal elvállaltam, és a 

szüleimnek csak utólag szóltam, hogy kapnak egy harmadik gyereket is. Később kijött az AFS 

hozzánk, hogy ellenőrizze, Nicolas jó helyre került-e. Ekkor szóltam el magam, hogy 
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mennyire szeretnék én is részt venni egy ilyen csereévben. Döbbenten hallgattam a választ, 

ugyanis a legjobbkor szóltam, mert még épp akadt egy-két segítséget nyújtó ösztöndíj, bár 

nem sok esélyt láttam az utazásra, ám történt egy  annál váratlan fordulat: a Kossuth rádióba 

kaptam meghívást, hogy beszéljek az AFS feladatáról és munkájáról. Később tudtam csak 

meg, hogy az AFS vezetői közül többen hallották a beszélgetést, és ennek az országos, ámde 

nonprofit reklámnak hála, megkaptam az ösztöndíjat.  

Mért pont Costa Rica?  

− Eszembe nem jutott, hogy Costa Rica legyen a fogadó országom. Az általam leadott listán 

anno az Egyesült Államok, Kanada és Franciaország szerepelt, de ezek a helyek már beteltek. 

Kaptam egy újabb listát, amin a Dominikai Köztársaság, Portugália és Svájc szerepelt. Persze 

egyből beleszerettem a Dominikai Köztársaságba, ami pár fővel előttem megtelt, így maradt 

Portugália. De hogy semmi se legyen ilyen egyszerű, mielőtt aláírtam volna a szerződést, 

felhívtak, hogy mégis van még hely néhány országban.. Ezek között volt Mexikó, Venezuela 

és persze Costa Rica is. Az érdekes ebben az, hogy talán épp aznap ettem egy banánt, aminek 

a címkéjén pont ez a név állt, és én azonnal bepötyögtem az internetbe, hogy mégis mi ez… 

Megtetszett a viszonylag kicsi, könnyen bejárható sziget, és beleszerettem!  

Elújságoltad, elbúcsúztál, összecsomagoltál, gépre szálltál és belevágtál életed egyik 

legnagyobb és legemlékezetesebb kalandjába.. De mi várt a tengeren túl?  

− Az utazásom előtt egy hónappal kaptam meg a levelet, hogy találtak nekem családot. 

Rettentően boldog voltam, és miután kaptam tőlük néhány bemutatkozó sort – persze 

spanyolul, amiből abszolút semmit nem értettem -, megkerestem őket a facebookon. Néha 

írtunk egymásnak, de csak a köszönésig jutottunk el, valamint azt számolgattuk, hogy a 

másikunk országában mennyi az idő. De ha jobban visszaemlékszem, a fogadó apukám a 

Google fordító segítségével egyszer megpróbált beszélgetni velem. Ezt írta, idézem: „Kedves 

Bence, kicsi szívelernyedés.” – mai napig rejtély számomra, mit szeretett volna. Mielőtt 

tényleg a családhoz kerültem volna, elvittek minket a közeli nagyvárosba, ahol a helyi 

körzetelnök fogadott bennünket, majd idővel megérkeztek a fogadószülők. Nem kell 

hangsúlyoznom, hogy az én családom másfél órát késett. Már mindenki tudta, hogy kiknél fog 

lakni, élni, én még tűkön ülve vártam és izgultam. Aztán betoppantak, és az idővel kapott 

fényképre visszaemlékezve, teljesen mások voltak. Hazamentünk, bemutatták a lakást és a 

környéket, aztán következett egy kínos vacsora, ahol mondhatni, túl jól sikerült az „add 

mindig önmagadat” elv megvalósítása. Félrenyeltem a kólát, amitől egész este csuklottam. De 

szerencsére jól vették, így nem volt probléma a bénázásom. Két nap múlva pedig már 
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iskolába mentem, így sürgősen be kellett szereznünk az egyenruhát és a többi holmit, amire 

általában szüksége lehet egy Costa Rica-i gyereknek.   

Nem titok, hogy mi tartottuk a kapcsolatot a Facebook segítségével. Egyszer azt írtad, hogy 

családot kellett váltanod… 

− Igen, mégpedig azért, mert a kinti AFS elfelejtett szólni, hogy az engem fogadó család csak 

fél évre fogadott, ugyanis utána elköltöztek egy másik körzetbe a jobb munkalehetőségek 

miatt, én pedig körzetet nem válthattam. Ezt a költözés előtt két héttel mondták meg nekem, 

és a Costa Rica-i AFS egyáltalán nem segített új családot keresni, így egy nagyon kedves, 

svájci barátommal kopogtattunk házról házra. Már tervbe volt, hogy hazaküldenek, mikor 

végül mégiscsak kinyílt egy kis retesz, és én azonnal becuccoltam.  

Talán nem hazudok, ha azt mondom, ismertelek az utazásod előtt.. és bár a hazaérkezésed óta 

sokat nem beszélgettünk, tudom, hogy megváltoztál! Te hogy veszed észre, mennyiben kaptunk 

egy új Bencét?   

− Az ember alakul, változik, és ezt tőled is tudom. Akkor is, ha épp nem megy sehova… Egy 

cserediák pedig még nagyobb változáson megy keresztül, hiszen idegen helyen él, ragadnak 

rá a szokások, egy kis önállóság, egy kis odafigyelés. Hiszen nincsenek szülők, akik valóban 

figyeljenek rá, és nincsenek gyerekkori őrangyalok, barátok, akikre az ember számíthat és 

támaszkodhat. S ami még számomra jelentős dolog, hogy megtanultam, hogy nincsen jobb 

vagy rosszabb, semmiben. Tehát nincs olyan, hogy jobb tantárgy, jobb ország vagy rosszabb 

ember… Csak olyan van, hogy különböző, és ezek között a különböző dolgok között is 

megvan mindegyiknek a maga szépsége. Meg kellett tanulnom, hogy mindennek van jó 

oldala, és ezt tudni kell észrevenni. Valamint én régen nagyon lázadó voltam. Ha valami nem 

tetszett, azonnal robbantam és azonnal tiltakoztam. Az elmúlt egy év viszont megtanított arra, 

hogy ha mindenáron meg akarok változtatni valamit, előtte el kell fogadnom. S amint 

elfogadtam, beletörődtem, hatalmam lesz megmásítani vagy épp megszeretni.  

Te már megélted, te már elérted azt a gyermekkori álmodat, amit anno kitűztél magad elé. Mit 

üzennél azoknak az olvasóknak, akik az életük egy olyan szakaszához értek, érnek, hogy 

dönteniük kel? 

− Bár ez most közhelynek fog hangzani, én azt üzenem, hogy mindig hallgassanak a szívükre. 

Mert az agy általában nem a vágyakat, hanem a lehetőségeket fogalmazza meg. Ettől 

függetlenül, néha nehéz eldöntenünk, hogy mi az, amit a szív, és mi az, amit az ész diktál.. 

Ekkor pedig tegyék azt, amit kell, aztán tegyék azt, amit szeretnének, és máris rájönnek, hogy 

valami olyasmit visznek véghez, amiről azt gondolták: LEHETETLEN…  

 Veigler Bettina Anna 12.D 
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AFS-szel a Vasváriban 
 

Pim 2013. augusztus 23-án érkezett Magyarországra 11 társával együtt az AFS programmal. 

Thaiföldről érkezett, 16 éves, és jelenleg a 11.A osztály tanulója. 

 

Mesélj kicsit magadról! 

− Bangkokban, Thaiföld fővárosában élek. 16 éves vagyok. A nevem Pim Shompoonuth. 

Egyke vagyok, a nagymamámmal és a szüleimmel élek, ami Thaiföldön gyakran fordul elő, 

hogy a család együtt él. Nagyon szeretek vásárolni, iskola után pedig sokszor bent maradok a 

barátaimmal a suliban. Együtt írjuk a leckét. Van 3 kutyám, akik nagyon hiányoznak. 

Be tudnád mutatni Thaiföldet? Milyenek az emberek? Milyen az iskolarendszer? 

− Nálunk nagyon meleg van egész évben, csak három évszak van (tavasz, nyár, ősz). Az 

emberek zárkózottabbak, mint itt, Magyarországon. Az iskolarendszer is más, mint itt. Utolsó 

3 évben lehet választani, hogy milyen irányba szeretnél továbbtanulni. Lehet 

természettudomány és matematika, művészetek és matek vagy művészetek és nyelv (én 

természettudományt és matekot tanulok). Tanítás után vannak különféle klubok, például 

kosár- és táncklub. Nálunk a legjobb jegy a 4-es, amit 80% fölött kapunk. 75% már 3,5-es és 

így megy lejjebb. Minden nap, tanítás előtt az egész iskola az udvaron együtt elénekli a 

nemzeti himnuszt, miközben egy fiú és egy lány viszi a nemzeti lobogót. Az osztályunk 

nagyon összetartó. Ha valakit nem kedvelünk, nem mondhatjuk ki nyíltan, mert nem illik. 

Senki se gonoszkodhat a másikkal, nyilvánosan nem szidhatunk senkit. A cserediákok és az 

osztálytársaim megtanítottak egy-két káromkodásra, így ha hazamegyek, és valami nem 

tetszik, bátran kimondhatom az itt tanultakat, úgyse érti senki :D. 

Mi a véleményed Magyarországról, a Vasváriról és az itteni emberekről? 

− A templomok tetszenek a legjobban, otthon minden templom nagyon kicsi, itt viszont 

hatalmasak és gyönyörűek! Itt nagyon erős a szél, és nagyon hideg tud lenni. Anyukámtól 

kaptam egy esernyőt, amit az első használatkor a szél összetört. Az órák elég unalmasak, mert 

még nem értek semmit, de az osztálytársaim igyekeznek fordítani nekem. Matekból és 

angolból kötelező jegyeket szereznem. Egyébként nagyon szeretem az osztályt, mert 

mindenki nagyon kedves velem. A magyarok elég temperamentumosak, néha agresszívek és 

elég hangosak, de könnyű velük beszélgetni. Nagyon tetszik, hogy a buszon, ha ráköszönök 

bárkire, visszaköszön :). 

 

 Szabó Fruzsina 11.A 
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COOLtúra 

 
Kisgyón, tanárszemmel 

Mit is jelent ez a tanárszemmel? Nehéz megfogalmazni, mit is jelent számomra-

számunkra Kisgyón. Hiszen oly’ régen kezdődött.  

1997-et írtunk – többen a mai vasvárisok közül még meg sem születtek – amikor 

Szabó tanár úr, Bujpál tanár úr és jómagam beszélgettünk, és felmerült bennünk, hogy 

egyetemi mintára itt, a Vasváriban is legyen terepgyakorlat. Akkor még az erdei iskola 

kifejezést nem is ismertük. Jól emlékeztünk arra, hogy egyetemi éveink alatt mennyi tudással 

és élménnyel lettünk gazdagabbak a terepgyakorlatokon.  

Én a szegedi egyetemre jártam, és Tokaj-Hegyalján, a Bükk-hegységben, az 

Aggteleki-karszton és a mai Ukrajnában, a Krím-félszigeten töltöttem 2-2 csodálatos hetet az 

egyetemi évek alatt, kollégáim pedig a debreceni egyetem diákjaiként éltek át hasonló 

élményeket. Ez volt a kiindulási pont.  

Kerestünk egy megfelelő helyet. Ahogy így gondolkodtunk, eszünkbe jutott Kisgyón. 

Ideális hely, amely távol van a lakott területektől – tudtuk, hogy a tábor nem lesz csendes – és 

szakmailag is tökéletes, hiszen a növényvilága tavasszal nagyon szép és látványos, 

geológiailag az ország egyik legismertebb feltárásának közelében van (Tűzköves-árok). A 

Gaja-patak élővilága is érdekes és az Országos Kéktúra útvonala mellett fekszik.  

Mi kell még? Már „csak” meg kell szervezni a tábort! 

És megszerveztük. Az első két évben a részvétel fakultatív volt, és így is majdnem 

teljes osztályok jöttek ki, pedig volt, hogy három napig esett az eső, és a körülmények sem 

voltak olyan jók a szállásokon, mint most.  

2000 óta lett kötelező a részvétel az azóta erdei iskolává átkeresztelt háromnapos 

programon, ami azért nem csak a tanulásról szól, ugye? Remélem, ebben egyetértünk a már 

ott jártakkal, hiszen biztosan mindenki őriz apró vidám emlékeket Kisgyónról, olyanokat is, 

amikről mi, tanárok nem tudunk, de ez nem baj. Nem csak tanulni megyünk Kisgyónba, 

hanem táborozni, kirándulni nappal és néha éjszaka is, vacsorát előkészíteni, fát gyűjteni és 

vágni, teríteni, mosogatni, tábortüzet rakni, énekelni, focizni, röplabdázni, pingpongozni, 

takarítani, felmosni. Néha BL döntőt is nézünk. Aztán azért is megyünk, hogy a tizedikes 

osztályok tanulói kicsit közelebb kerüljenek egymáshoz, megismerjenek persze valamennyire 

minket is, és mi is többet tudjunk meg róluk. Mai „modern” kifejezéssel akár csapatépítő 

tréningnek is nevezhetnénk ezt a pár napot. 
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Nemcsak egymás megismeréséről szólnak ezek a napok, hanem önmagunk 

megismeréséről is. Elárulom, hogy amikor először teljesítettük a „nagy” túrát, én is nehezen 

vettem az akadályt, nem voltam gyakorlott túrázó (ezt ma sem mondanám), de most 

visszatekintve, elég nevetséges, hogy valamikor ez a túra nagy feladat volt. Meg kell 

tanulnunk megküzdeni a körülményekkel, és persze saját gyengeségeinkkel, hibáinkkal is.  

Kisgyón. Mi is a meghirdetett célja egy erdei iskolának? Ismerkedjünk meg a 

természettel! Ezt elég nehéz megvalósítani az iskola négy fala között, tehát vissza a 

természetbe! Sok diákon látjuk, másoktól halljuk, hogy mennyire keveset vannak kinn a 

természetben, így hát ők is ízelítőt kapnak belőle. Különösen igaz ez a városi gyerekekre. 

Magam is városban, Budapesten nőttem fel, jól ismerem ezt a helyzetet. 

A visszajelzésekből tudjuk, hogy sokak számára döntő jelentőségű volt ez a pár nap a 

pályaválasztásban, de nem csak ez a fontos. Az is eredmény, ha néhányan elhatározták, hogy 

ezek után eljárnak néha gyalogosan kirándulni, és az sem baj, ha ez csak évek múlva kezdődik 

el. Az is eredmény, ha néhány növényt, néhány kőzetet ezek után felismernek az egykori 

kisgyónosok, és az is, ha új barátságok, szerelmek szövődnek. 

Pár szót az idei Kisgyónról is ejtenék. Kezdeném a rosszal. Idén az eddigi legrosszabb 

forgatókönyv alapján zajlott az erdei iskola. Eddig is küzdöttünk külső és belső „ellenszéllel”, 

de idén aztán ez abban csúcsosodott ki, hogy az A és D osztályok csak egynapos kiránduláson 

ismerkedtek a természet szépségeivel, de így a tábor„fíling” elmaradt. Sokan ki voltak 

akadva, hogy ez történt, pedig nem a mi hibánk…A B osztály az erdei iskolát összekötötte az 

osztálykirándulással, így ők két napot töltöttek  odakinn.  

Folytatom akkor a jóval. A 10. ( most már 11.) C osztálynak meg tudtuk rendezni a 

természettudományos osztályok  számára immár szokásos négynapos tábort, szerencsére ez 

jól sikerült, zökkenőmentesen zajlott. Idén először az osztályfőnökök is bekapcsolódtak a 

munkába, elkísérték osztályaikat, bár nem mindenki… Szintén a jó hírekhez tartozik, hogy 

Bujpál tanár úr nyugdíjba vonulása után az új tanárnők, Bukorné Bamberger Zsuzsanna és 

Holmanné Zimmermann Julianna tanárnők gyorsan és hatékonyan illeszkedtek be a 

programba. 

Ezek után azt hiszem, nem maradt más hátra, mint előre tekinteni 2014 májusára. 

Pillanatnyilag nem tudunk semmi biztosat az erdei iskoláról. Egyrészt az is bizonytalan, hogy 

jól bevált szállásunk, a TeTeTe által üzemeltetett Gyöngyvirág kulcsosház tud-e fogadni 

bennünket (pályázatot írtak ki az üzemeltetésre, de még nincs döntés), másrészt nem tudjuk, 

hogy az „ellenszél” mennyire lesz erős… 

 Baranyai László 
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Kis kirándulás nagy hangokkal – avagy a ’Kórustábor’ /2013.09.16-18./ 

 

Miközben ezt írom, csak egyetlen gondolat kavarog a fejemben az állandó kacagásom 

mellett: MENJÜNK JÖV ŐRE IS! Igaz, csak szűk fél éve vagyok énekkar tag, máris 

megkedveltem ezt a csapatot. Ez alatt a három nap alatt pedig még jobban 

összekovácsolódtunk, megismertük egymást. Szerintem az a legjobb dolog a társaságunkban, 

hogy nagyon sok a különböző személyiségű ember – a csendes, visszahúzódótól a hangos és 

teljesen őrült arcokig „terjedünk” –, így könnyedén kiegészíthetjük egymást.  

Az első napunkon egy Aszófőig tartó vonattal, majd vonatpótló busszal érkeztünk meg 

Zánkára, a kirándulás helyszínére. Apróbb csalódásként ért, hogy az ígért három-, négyágyas 

szobák helyett csak nyolc-tízágyasok voltak. Igazából ez a kis „kellemetlenség” is a lehető 

legjobban sült el. Jómagam egy 10 ágyas szobába kerültem hat másik lány társaságában. A 

két legjobb barátnőmmel először idegesen pásztáztuk végig a szobánkba érkező idősebb 

tagokat, majd realizáltuk, hogy semmi kétségbeejtő nincs a szobatársainkban. Nagyon jó fejek 

voltak - még ha volt is néha problémánk a nevekkel –, a kirándulás végén barátokként 

búcsúztunk. 

Azt hiszem, az egészben az étkezés volt, amit negatívumként említenék. Az étteremnél 

folyamatosan kígyózó sor állt, sokszor még a nagy épületen kívül is (mivel – mint kiderült – 

egy kisebb gyerekekből álló 100 tagú csoport is érkezett velünk egy időben). Ha az étel nem 

is volt a legfinomabb /a menza az menza…/, pozitívum, hogy legalább főtt ételt kaptunk, és 

nem szendvicsen kellett tengődnünk az ott töltött napokban. (És a hozott keksz mindenért 

kárpótolt. ^^) 

A programunk nem volt annyira kötött – ami az én szemszögemből ismét csak egy 

pozitív dolog –, így nem kellett állandó rohanásban lennünk. Voltak kötelező és nem kötelező 

dolgok, mindenki a saját kénye kedve szerint válogathatta a programjait: élvezetes énekkari 

próbák, különféle játékok: Beugró, Harci tánc, Póni, Kiscsibe, Beteg Nyuszi, és a pihentető 

Balaton-parti sétánk mellett még egy Dob-show-n is részt vettünk. Utóbbi igazán érdekes volt, 

és már tudunk Boci, boci tarkát, Örömódát és Tavaszi szél vizet áraszt…-ot „csapkodni”. 

A végére, azt hiszem, ezzel a mindent elmondó pár sorral zárnám a „beszédem”: 

„Nincs tökéletes hangom, nem vagyok szoprán, és nem hordok magamnál hangvillát. 

A kar egyik legszebb és legnehezebb szólamát éneklem, és rajtam kívül még kb. negyvenen 

értik, hogy mire gondolok, amikor azt mondom: „Tongo”. Az énekkarom megelőzi a délutáni 

tesit, és nem örülök, hogy ha a gólyák összekeverik Tarnét Szabóval.  
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Büszkén gondolok a Tanárnőre, a legjobb karvezetőre, az elnyűtt lelkek 

pátyolgatójára, a fiúkra és a lányokra egyaránt. Szeretem a Pónizást, a Beugrót, a Pingpong 

versenyt, a Kiscsibét. Ott voltam 3 napig Zánkán. Kánonban mi vagyunk a császárok, és igen 

is Mi tudjuk a leghangosabban üvölteni a Vasváris Indulót az utcán! Énekkar! Én így 

szeretlek.” 

 

 Lukács Gabriella 9.A 
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Hello London, avagy London klasszikusan! 

2013. április 2-9. 

 

Az indulás estéjén zuhogott az eső. Mindenfelé esernyőket látott az, aki azon a kedd 

estén a vasút közelébe tévedt. A várakozó barátaink, rokonaink is esernyők alól integettek, 

amikor elindultunk, de  az eső akkor már nem törhette le senki hangulatát. Végre! Azt hiszem, 

nyugodtan állíthatom, mindenki nagyon várta már ezt az utat. 

A buszon töltött zsibbasztó éjszaka 

után másnap délután értünk Brugge-be egy 

gyors városnézésre és sültkrumplievésre, 

majd estére már a franciaországi Calais-ban 

aludtunk. Másnap korán reggel indultunk a 

szállóból. A buszon a legtöbben még 

félálomban voltak, odakint pedig még szinte 

sötét volt, amikor átkeltünk a határon. Végre 

Angliában voltunk!  

Első utunk Rye városába vezetett, ahol a hűvös ellenére sokat sétáltunk. Ahogy az utcákon 

jártunk, igazán érezhettük, hogy ez az, ahová annyira vágytunk. Nem láttunk két egyforma 

bejárati ajtót, és még a házak nevei is kint voltak festett táblácskákon. Akár egy angol 

mesében. :) 

Innen a tengerpartra vitt az utunk a Belle Toute világítótoronyhoz, ahol olyan szél volt, 

hogy még a rövid séta is óráknak tűnt, és úgy érezte az ember, hogy bármelyik pillanatban 

belefújhatja a tengerbe. A szél túlélése után Brightonba mentünk, ahol a kavicsos tengerpart 

mellett a Royal Pavilon sehogysem odaillő épülete volt az igazi meglepetés. Olyan volt, 

mintha a Keleten épült volna és csak véletlenül pottyant volna ide. Miután végigsétáltunk a 

Palace Pier-en és megkóstoltuk azt a bizonyos angol fish&chipset, már indultunk is 

Londonba, hogy a fogadó családokkal találkozhassunk. 

Másnap délelőtt bebarangoltuk London nevezetességeit: Trafalgar square, National 

Portrait Gallery, Whitehall, Downing street, Buckingham Palace, Houses of Parlament, Big 

Ben, Westminster Abbey, St. James Park... 

Aznap délutánra volt kitűzve az a program, ami, azt hiszem, sokunknak megdobogtatta 

a szívét, még amikor csak a plakátot olvasta is: A Warner Bros. stúdió látogatása, ahol Harry 

Potter világát csodálhattuk meg minden részletében. (Valóban, minden túlzás nélkül: láthattuk 
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az eredeti jelmezeket, díszleteket, rengeteg technikát, hogy hogyan készült a film... 

Rádöbbenhettünk a negyedik rész báljának díszleteit nézve, hogy a jégpalotát, amit láthatunk 

a filmben, az általunk előző nap látott Royal Pavilon ihlette, és majdhogynem kicsinyített 

mása.) 

Ez után az élmény után az összes résztvevő másként nézi majd a Harry Potter filmeket, 

ebben biztos vagyok. 

A 4. napon délelőtt Arthúr király kerekasztalát láthattuk és hallhattuk a róla szóló 

legendát, majd délután Chawtonba utaztunk, ahol Jane Austen alkotott és élt. A ház ma is 

ugyanúgy van berendezve és egy nagyon kedves Jane Austen rajongó a múzeum vezetője is, 

aki szívesen mesélt és válaszolt a kérdéseinkre. (Habár aki Hajdú Györgyi tanárnővel járta be 

a múzeumot, annak nem volt szüksége idegenvezetőre a tanárnő lelkes tájékoztatása mellett.:) 

Az 5. napon a Tower of Londonba vezetett az első utunk, ahol a koronázási ékszerek 

fantasztikus szépsége és mennyisége nem csak a lányokat kápráztathatta el. A Tower többi 

kiállítása pedig érdekes lehetett mindenki számára, aki csak picit is érdeklődik a történelem 

iránt. 

Hogy folytassuk a történelmi tanulmányaink felelevenítését, az utunk a British 

Museumba vezetett, ahol az ókori egyiptomi és görög kiállításokat csodálhattuk meg, habár 

ekkorra a sok sétától néhányan már nem érezték a lábukat, de kitartottak. Azután a Natural 

History Museumba mentünk, ahol egy bálna életnagyságú plasztikjától kezdve a különböző 

kőzetekig és újrahasznosító technikáig minden jelen volt. Még a dinoszauruszok is. 

Másnap reggel utoljára vittek ki bennünket a családok a találkozási pontra, sajnos 

elérkezett az utolsó nap reggele. A rengeteg csomaggal teletömött busz ekkor a London Eye-

hoz vitt bennünket, ahol 35 perc forgásidő alatt mindent láthattunk újra madártávlatból (ha 

nagyon jó a szemünk), amit az elmúlt napokban bebarangoltunk. A magasból ezután a Covent 

Gardenbe sétáltunk, ahol a rengeteg artistán kívül nagy volt a tömeg és sok az érdekesebbnél 

érdekesebb bolt. De sajnos eljött a hazaindulás ideje, szomorkásan szálltunk be a buszba, ami 

estére már  újra a calais-i szállásra érkezett velünk. 

Másnap egész nap utaztunk, estére pedig olyan fáradtan szálltunk ki a buszból és 

estünk a drága, ránk türelmesen váró rokon karjaiba, mintha legalábbis futva tettük volna meg 

az utat. 

Az angliai kirándulás felejthetetlen élmény volt, és még most is sajnálom, hogy ilyen 

hamar hazaértünk... 

 Berecz Csilla 11.A 
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IRODALMI KUCKÓSAROK 

Allegória 

Milyen eldugott kis zsákutca! A cipőm sarka el-elakad, botladozik a macskakövek 

között. Ez az. A kis zöld kapu. Belépek rajta. Belépek rajta, és káprázik a szemem a sok 

színes sugárnyalábtól, ami belehasít. Mi lehet ez? Mozaikok. Színes üvegmozaikok mindenütt 

az udvaron. Kis csillogó halmokban a macskakövek között, ékes sormintát alkotva a falakon, 

a virágcserepeken, a kitekintő fáradt emberszemekben. Kifelé is, befelé is megtörik a 

fénysugarakat, néha mást láttatva, mint ami valójában van… Ez a kis mozaikos átrium 

mindent lát, ami a mozaikos házban történik. Bárcsak elmondhatná! … A csodálatos, 

üvegkönnyes-napsugaras születéseket és határozatlan, keserves, maradni akaró halálokat. 

Elképzelem, hogy látja a pilleleheletnyi gyermekéveket, virágos kamaszszerelmeket, miknek 

rózsaszínű mozaikdarabjai gyakran darabokra törik a pici galambszíveket. Olyankor fáj, és túl 

soká fáj, mire valaki jön, hogy segítsen, új virágot nyújtva fölhúzzon a porból, és 

kiszedegesse szíved szilánkjai közül az üvegszilánkokat. És akkor… 

Akkor bizony újra kell építened azt, ami széttört, meg azt, ami megrepedt. Ez lesz a 

legizgalmasabb és legnehezebb munkád… és minden, de minden ezen múlik. Azon, hogy 

hogyan, miből, kivel építed. Választhatsz, miből kezdesz építkezni, és valószínűleg nem a 

régi, földről összeszedegetett mozaikdarabkák lesznek a legszebbek. De a választék nagy, 

válogass hát kedvedre! Nézz körül jól, mert sokféle színű, formájú, vastagságú üvegdarabkát 

láthatsz mindenfelé. Vannak sárgák és vannak feketék, rózsaszínek és lilák, és van, amelyiken 

sokkal szebben ragyog át a nap… Megnézhetsz kész mozaikablakokat, hátha van, amelyik 

tetszik, hátha ötletet kapsz, milyen legyen a tiéd, és hogyan legyen a sok között eredeti.  

A legszebb üvegdarabokért azonban küzdened kell. Szédítő magasságokba és riasztó 

mélységekbe kell merészkedned értük… Minden elszántságodra és kitartásodra szükséged 

lesz. De ha eléred… 

Próbáld ki, milyen érzés, ha épségben felérsz a kráterbe, megszerzed, amiért jöttél, és 

olyanra építed fel az új mozaikablakodat, amilyenre igazán szeretnéd. 

 Csak próbáld ki! 

Kálmán Eszter 9.A 
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Kitörölhetetlen tintanyomok 

 

Ökölbeszorult kéz, kézben remegő toll, 

Mélyen kora őszbe vesztett önkontroll. 

Hagyj egyedül, csak magammal egy percre, 

Kell gondolataim csendjének másodperce. 

Kitörölhetetlen fekete tintával írtál hófehér szívemre, 

Szívem hófehér lapján pihenő halk, gyönge rímére. 

Bánts meg még egyszer, vess el magadtól, 

Többé nem számít, mit mondasz magadról. 

Magadról, magadról… Mindig csak TE, 

Én már csak bújhatok szavaid zengte 

Sűrű, sötét esőfelhőben, várva lelked zivatarját, 

Eső áztatta könnyeid félelemadagját, 

Hogy ismét szükséged lehessen valakire, 

Valakire, aki újra megtaníthat egyvalamire 

Erre a csöppke, aprócska dologra, 

Amitől nem hullhat lelked ismét romokra. 

Kérlek, ne tedd, meg amire készülsz, 

Borulj a vállamra, sírj, míg meg nem szédülsz. 

Hisz… Azt hiszem még soha nem gondoltam ennél 

Komolyabb dologra. Mert ha Te vesznél, 

Én is mennék veled. Örökké hagynám tűzben 

Érted kezem. Mit is tehetnék, fontosabb még 

Nem volt számomra, kiben ennyire bíznék… 

Hiába megbántott, mégis az egyetlen, sajátom, 

Az én örökös hibátlan lelki barátom. 

 

Lukács Gabriella 9.A 
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Utolsó kiáltás 

 

Hány verset ordít még a Világ, 

Hányszor kiáltanak még kopjafák 

Mellett a nagyok, a híresek, az emberek, 

Hányszor zengik az égnek, hogy szerelmesek? 

S hányszor üvöltenek, ha fáj még a lelkük, 

Mindnyájan saját terhünket cipeljük, 

S olyan sokan bírjuk szótlanul, csendben, 

S kínjaink megbújnak könnycseppjeinkben. 

 

Vagy, ordítsunk mi is, hangosan fel az égnek, 

Hadd hallják meg azok is, akik még nem éltek 

meg nehéz, elviselhetetlen gyötrelmet, 

Hadd járja át őket is a felfoghatatlan döbbenet? 

 

Mért? Meddig zengik még, hogy nehéz nekik, 

Mért hiszik, hogy mások nem érezhetik…? 

 

Hány ember viszi, cipeli a vállára vett terheket, 

Az igazságtalan élet adta gyászt és szerelmeket? 

Hány ember nyakát dörzsölte már a ráfont zsineg, 

S mégsem kiáltozott, sopánkodott és hisztizett, 

Hanem tűrte és viselte, mit rá rótt a sors, az élet, 

S ha tisztességes emberből is csinált börtöntölteléket, 
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Az összeszorult gyomorral, de végsőkig emelt fővel, 

Hitt és bízott a rá vigyázó Teremtőben. 

 

Hány suttogó sírhalom mellett üvöltik még a bajaik, 

S hányszor törnek még fel jelentéktelen indulataik 

Elnyomva a nekünk mesélő múlt szavát, 

Hányszor zengik még át a sűrű, sötét éjszakát? 

 

Elég volt! Csend legyen! 

Víz csorog a vér áztatta földeken! 

Hazug percek és órák, vesszetek! 

Vesszetek, sebeket nyalogató emberek! 

 

 Veigler Bettina Anna 12.D 
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Vackorkörte meg a Sáros Sörte 

 

 

Erdő mélyén, tölgyfakörbe’ 

Nőtt egy fa, egy vackorkörte. 

Nem is nagy fa, csökött, törpe, 

Minden ága girbe-görbe, 

Csak a szél táncolja körbe. 

Ám hiába girbe-görbe, 

Egyik ágán levélkörbe’ 

Lett rajta egy pici körte, 

Picit kajla, picit görbe: 

Egy igazi vackorkörte. 

Unatkozott a kis körte, 

Egyre csak a fejét törte, 

Hiába néz körbe-körbe, 

Nincs pajtás a látókörbe’, 

Egyedül volt a kis körte. 

Eleredt az eső közbe’, 

Zápor ömlik körbe-körbe, 

S víz gyűlik egy nagy gödörbe. 

Lenézett a pici körte, 

Pont bele a víztükörbe. 

Hangja már a csendet törte: 

− Nini, ott egy másik körte! 

Szellő megáll, háta görbe, 

Úgy bámul a víztükörbe: 

− Tényleg, ott egy másik körte! 

 

Vidám szellő fák közt törtet, 

Ágat hajlít, lombot zörget, 

Bokrot borzol, avart pörget, 

Maga előtt hangot görget: 

Öreg vadkan arra csörtet. 

Megtorpan a disznócsörte, 

Szuszog erre-arra, körbe, 

Vizet orront sárgödörbe’. 

Ravasz szemmel pislog körbe: 

Nem esik-e itt most tőrbe? 

Míg ezen az eszét törte, 

Kuncogott ott fenn a körte. 

− Milyen csúf és milyen böszme, 

Nincs rajt’ szőr, csak csupa sörte, 

Rút, fekete disznósörte. 

Szellő tócsa szagot görget, 

Öreg vadkan odatörtet. 

Gyanakodva döcög körbe, 

Vaksin les a víztükörbe, 

Beleröffen a gödörbe. 

Nem érdekli fenn a körte, 

Viszket rajta minden sörte. 

A nyavalya majd’ kitörte, 

A viszketés úgy gyötörte, 
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Gyanakvását elsöpörte. 

Beletoccsan a gödörbe, 

Latyak fröccsen szerte-körbe, 

Dagonyázik nagy’ röfögve, 

Hempereg a sárba, körbe’, 

Nem viszket már úgy a sörte. 

Vihogott a fán a körte: 

− Háta girhes, lába görbe, 

Csupa sár a disznósörte, 

Tocsog, cuppog sárgödörbe, 

Nagyon csúf vagy, Sáros Sörte! 

Vadkan fejét felütötte, 

Belül nagy harag fűtötte, 

Hangja reccsen körülötte: 

− Elhallgass a fán ott fönn, Te, 

Ilyen-olyan vackorkörte! 

Csúfolódva szól a körte: 

− Milyen csúf vagy, Sáros Sörte! 

Nagyot mordul Sáros Sörte: 

Az agyaram nagy és görbe, 

Ráfizetsz most, pimasz körte! 

Vadkan agyar nagy és görbe, 

Nekilódul Sáros Sörte, 

Körtefának ágát törte, 

Lepottyant a pici körte, 

A nyakát is majd’ kitörte. 

Elé toppan Sáros Sörte: 

− Most bekaplak, vackorkörte! 

Szellő csapong körbe-körbe: 

− Mi lesz veled, pici körte? 

Hamm, bekap a Sáros Sörte! 

Csúfolódós vackorkörte, 

Hamm, − bekapta Sáros Sörte. 

Ha bekapta Sáros Sörte, 

Messze ívben ki is köpte: 

Kőkemény a vackorkörte! 

Kőkemény a vackorkörte: 

Az agyarát beletörte. 

Toporzékol körbe-körbe, 

Tört agyarú Sáros Sörte, 

Fájdalom és kín gyötörte. 

El is csörtet messzi földre, 

Szégyenében Sáros Sörte. 

Mert ki őt így meggyötörte, 

Csak egy kajla pici körte: 

Egy éretlen vackorkörte. 

 

 

 

  

 

 Rechner Rebeka és Rechner Veronika 8.A 
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ADATOLÓ 

Ami a 2012-13-as tanévből kimaradt 
 

IRINYI JÁNOS KÉMIAVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ 
Országos döntőbe jutott Nagy-Ludassy Mátyás (10.C) 
      felkészítő tanár: Szabó Endre  
 

CURIE KÉMIA EMLÉKVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ 
 9. helyezés   Nagy-Ludassy Mátyás (10.C) 

      felkészítő tanár: Szabó Endre  
 
MAGYAR KÉMIKUSOK EGYESÜLETE KÉMIATANÁRI SZAKOSZTÁLY   
„K ERESD A KÉMIÁT”  ORSZÁGOS VERSENY 
 5. helyezés   Garda Luca Jennifer  (11.C) 
     Mudris Renáta (11.D)    
       felkészítő tanár: Szabó Endre 
  
TARSOLY EGYESÜLET „A  TERMÉSZET CSODÁI”  BIOLÓGIA ÉS TERMÉSZETISMERETI VERSENY 
 1. helyezés   Borbás Brigitta (10.C) 

      felkészítő tanár: Szabó Endre  
 
A 2012/13-as tanévi iskolaújság 2. számában a vers- és prózamondók elért eredményei, a 
tanulók nevei és osztályuk tévesen jelentek meg. Helyesen: 
 
VÖRÖSMARTY M IHÁLY KÖZÉPISKOLAI SZAVALÓVERSENY   
 1. helyezés   Veigler Bettina (11.D) 
 3. helyezés   Borbás Brigitta (10.C) 
 
VÖRÖSMARTY M IHÁLY MEGYEI SZAVALÓVERSENY   
 2. helyezés   Véninger Bianka (11.C)  
 
VERSÜNNEP  
 A döntőbe jutott:  Borbás Brigitta (10.C) 

Veigler Bettina (11.D) 
 A Médiacentrum különdíját kapta: Veigler Bettina (11.D) 
 
ÓPERENCIÁS MESEMONDÓ VERSENY   
 3. helyezés   Varga Petra (8.A) 
 
BELLA ISTVÁN MEGYEI SZAVALÓVERSENY   
 3. helyezés   Kálmán Eszter (8.A)  

      felkészítő tanár: Szemere Judit  
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2013/2014. tanév 

 
BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY MEGYEI FORDULÓ 

2. helyezés   
csapattagok: Kreitl Kitti (8.A), Tóth Dániel (8.A), Tóth Lilla (8.B),   

Puklics Barbara (8.B) 
       felkészítő tanár: Démuthné Merkl Katalin, 
             Szőkéné Kiss Erika 

6. helyezés 8.A csapata 
csapattagok: Balázs Ádám, Kovács Ádám, Dörömbözy Dénes, Zs. Nagy Balázs 

       felkészítő tanár: Démuthné Merkl Katalin 
 
BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY FEJÉR ÉS VESZPRÉM MEGYEI FORDULÓ 

3. helyezés 8.B csapata 
csapattagok: Herczog Boróka, Puklics Barbara, Szarka Bettina, Tóth Lilla  
      felkészítő tanár: Havranek Mária 
6. helyezés 8.A csapata 
csapattagok: Dörömbözi Dénes, Góbi Maja, Sábián Anna, Rechner Rebeka 
      felkészítő tanár: Kohutné Simon Erika 
9. helyezés 8.B csapata 
csapattagok: Heitmár Renáta, Kálmán Kata, Lehota Lili, Piller Kármen 
      felkészítő tanár: Havranek Mária 
10. helyezés 8.A csapata 
csapattagok: Csabai Csenge, Király Dóra, Rechner Veronika, Réti Boglárka 
      felkészítő tanár: Kohutné Simon Erika 
16. helyezés 8.A csapata 
csapattagok: Balázs Ádám, Bán Zsófia, Jung Nikol, Molnár Dorottya 
      felkészítő tanár: Kohutné Simon Erika 
 

KOSSUTH KUPA MATEMATIKA CSAPATVERSENY 
3. helyezés   
csapattagok: Kreitl Kitti (8.A), Tóth Dánel (8.A), Puklics Barbara (8.B) 

       felkészítő tanár: Démuthné Merkl Katalin 
 
GLORIA VICTIS ORSZÁGOS TÖRTÉNELMI VERSENY - „BETHLEN GÁBOR ÉS KORA” 

25. helyezés 12.A csapata 
csapattagok: Bolgár Milán, Knobloch Roland, Miliás Gábor 

       felkészítő tanár: Kohutné Simon Erika 
VÁROSISMERETI VERSENY  

2. helyezés 9.A csapata 
csapattagok: Ferkócza Dávid, Palásti László, Szente Milán, Törvényi Máté 
      felkészítő tanár: Havranek Mária 
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ATLÉTIKA  
 
MEGYEI ÜGYESSÉGI CSAPATBAJNOKSÁG 
 
IV. korcsoport  

Magasugrás 
1.helyezés Vasváris csapat 
csapattagok:  Szépe Fóra (7.B); Góbi Maja (8.A); Lehota Lili (8.B); 

    Réti Boglárka (8.A); Orbán Luca (8.A)  
 

Távolugrás 
3.helyezés Vasváris csapat 
csapattagok:  Szépe Fóra (7.B); Szoboszlai Lilla (8.A); Orbán Luca (8.A);  

Góbi Maja (8.A); Réti Boglárka (8.A)  
 

Kislabdahajítás 
1.helyezés Vasváris csapat 
csapattagok:  Hudra Enikő (7.B); Piller Kármen (8.B); Herczog Boróka (8.B); 

Kovári Flóra (8.B); Orbán Luca (8.A) 
 

VI. korcsoport  
Magasugrás 

1.helyezés Vasváris csapat 
csapattagok:  Tenyér Sára (11.A); Gelencsér Zsófia (12.A); Varga Renáta (10.D); 

Kovács Daniella (11.C) 
 

Távolugrás 
1.helyezés  Vasváris csapat 
csapattagok:  Balsay Dalma (9.B); Szénai Réka (11.C); Varga Renáta (10.D);  

Hart Szabina (11.C); Kreitl Viktória (10.A) 
 
Súlylökés 

3. helyezés Vasváris csapat 
csapattagok: Gránitz Zsuzsanna (10.C); Bende Filippa (11.C); 

Kreitl Viktória (10.A); Berecz Csilla (11.A); Hartl Szabina (11.C) 
 

4 x 800 m váltó 
3. helyezés Vasváris csapat 
csapattagok: Strobl Anita (9.D); Mészöly Flóra (10.C);  

Eisam Eldeen Semira (12.A); Jánosi Vivien (12.B) 
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Svédváltó 
3. helyezés Vasváris csapat 
csapattagok: Hartl Szabina (11.C); Kovács Daniella (11.C); Kreitl Viktória (10.A); 

Szénai Réka (11.C) 
 

VI. korcsoport  
Magasugrás 

1.helyezés Vasváris csapat 
csapattagok:  Bátor Gábor (11.D); Molnár Zsombor (11.C); Imre Dániel (12.B); 

Mekota Márton (12.C);   
 
Súlylökés 

2. helyezés Vasváris csapat 
csapattagok: Bolgár Milán (12.A); Rubliczky Gergely (12.A);  Szabó Bence (12.A); 

D’Urso Marvin (11.B); Láday Tamás (12.D) 
 

4 x 1500 m váltó 
3. helyezés Vasváris csapat 
csapattagok: Cserta Róbert (12.C); Képíró Ádám (12.A); Strobl Krisztián (12.C); 

Kovács Máté (11.B)  
 
 

 
 
KOSÁRLABDA  
 
VÁROSI DIÁKOLIMPIA  
IV.  korcsoport 
2. helyezés Vasvári Pál Gimnázium lánycsapata 
 csapattagok: 

Kovács Petra (7.A); Ág Eszter (8.B);  Béd Bernadett , Gimesi Dorottya, Horánszky 
Dorina, Horváth Csenge (7.B); Arató Flóra, Csabai Csenge, Góbi Maja, Jung Nikol, 
Orbán Luca, Réti Boglárka, Sábián Anna (8.A) 
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DUATLON  
 
MEGYEI  BAJNOKSÁG 
VI. korcsoport fiú 
 1. helyezés Strobl Krisztián (12.C) 
 3. helyezés Tímár Dávid (12.C) 
 
VI. korcsoport csapatverseny 

1. helyezés Vasváris csapat 
csapattagok:  Strobl Krisztián (12.C); Tímár Dávid (12.C); Cserta Róbert (12.C); 

Czigány Péter (11.C);  
 
ORSZÁGOS  DIÁKOLIMPIA  
VI. korcsoport csapatverseny 

4. helyezés Vasváris csapat 
csapattagok:  Strobl Krisztián (12.C); Tímár Dávid (12.C); Cserta Róbert (12.C); 

Czigány Péter (11.C);  
 
 

 
ÖKÖLVÍVÁS  
 
ORSZÁGOS IFJÚSÁGI ÖKÖLVÍVÓ BAJNOKSÁG - HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 

5. helyezés  Képíró Ádám (12.A)  
 
 
KARATE  
 
MAGYAR KARATE SZERVEZET KNOCK-DOWN UTÁNPÓTLÁS MAGYAR 

BAJNOKSÁG 
 

1. helyezés Kreitl Kitti  (8.A) 
1. helyezés Kreitl Viktória  (10.A) 

 
 
VERSENYTÁNC 
 
ORSZÁGOS TÁNCBAJNOKSÁG - MOHÁCS 

Latin táncok versenye  
4. helyezés  Miliás Gábor (12.A)  
Standard táncok versenye  
5. helyezés  Miliás Gábor (12.A)  
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ÚSZÁS  
 
VÁROSI DIÁKOLIMPIA „B”  KATEGÓRIA (nem igazolt) 
IV. korcsoport 

4 x 500 m gyorsváltó 
3. helyezés Vasváris csapat 
csapattagok:  Klujber Kristóf (7.B); Kovács Kolos (7.B); Kovács Ádám (8.A);  
  Turcsán Bálint (8.B) 

 
VI. korcsoport 

Méhes Hajna (11.A)  100 m gyorsúszás 1. helyezés 

Kovács Daniella (11.C) 100 m gyorsúszás 2. helyezés 

Korponai Zoltán (9.C) 100 m gyorsúszás 3. helyezés 

 

Kovári Lilien (9.B)  100 m mellúszás 1. helyezés 

Kovács Márk (10.C)  100 m mellúszás 1. helyezés 

Kovács Daniella (11.C) 100 m mellúszás 2. helyezés 

 

Méhes Hajna (11.A)  100 m hátúszás 1. helyezés 

Kovári Lilien (9.B)  100 m hátúszás 1. helyezés 

Korponai Zoltán (9.C) 100 m hátúszás 2. helyezés 

 
4 x 500 m gyorsváltó lány A csapat 

1. helyezés Vasváris csapat 
csapattagok:  Bende Filippa (11.D); Berecz Csilla (11.A); Matolcsi Anna (11.A); 

Méhes Hajna (11.A) 
 

4 x 500 m gyorsváltó lány B csapat 
2. helyezés Vasváris csapat 
csapattagok:  Kovári Lilien (9.B); Domján Nóra (9.C); Bertalan Réka (9.D);  

Kovács Daniella (11.C) 
 

4 x 50 m gyorsváltó fiúcsapat 
3. helyezés Vasváris csapat 
csapattagok:  Boa Tamás (9.A); Kneifel Áron (9.A); Korponai Zoltán (9.C);  

Kovács Márk (10.C) 
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REJTVÉNY 

A helyes megfejtők közül sorsolással választjuk ki a nyertest, akinek a jutalma egy 
felelésmentes nap. ☺ 
A megfejtéssel keressétek a diákszerkesztőket! 
 
   nem erre    kérdő-

szócska 
büfénk 
kedvenc 
sütije 
 

┐ 
˅ 

 Meg- 
fejtés: 

cuki ˅ többes 
szám jele: 

átnyújt ismert 
fűszer 

˅ növény  

vad- 
állat:  

› ˅  ˅ ˅ ˅ víznyerő 
hely 

˅   

érzék- 
szerv 

›   ők gyógyí-
tanak 
szolmi-
zációs 
hang 

›  ˅   

meg- 
ijed:  

›   ˅D mondat- 
rész 

nemes 
ritka 
férfinév 

›   

gramm 
‾ 
táv+i 

› növény-
termesztés 
része 

kártya- 
játék 
kezdete 
zavar 

 ˅ ˅    

└›  ˅ ˅ Z! ›  gék! ›  

tésztagyár 
volt 
Székes-
fehéváron 

›       nád szél!  

  
 
 
 
┌› 

   NY!  Rács  
Dorottya 
Ulga 
monogram
ja 

 Közép-
Grönland!  
jegyben 
járó nő 

˅ 
› 

 

éjjeli 
-ön, -en 
párja  

   ˅ ˅ költő 
rendben 
szlengje 

› ˅   

˅ névelő     ˅  kötőszó  

 ˅ rossz  
zokni 
sarka 

 
 
› 

    ˅  
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A 2013/2014. TANÉVRE FELVETT DIÁKOK NÉVSORA 

Hat évfolyamos 

7.A  7.B 

angol nyelvből emelt szintű  német nyelvből emelt szintű 

osztályfőnök: 
Csordásné Marton Melinda 

 
osztályfőnök: 

Udvardi-Básti Edina 

Béndek Botond  Ács Balázs 
Benkóczy Levente Örs  Bálint Ábel 
Borda Andrea Mercédesz  Béd Bernadett 
Brettschneider Péter  Birkás András 
Cseke Lilla  Boros Blanka 
Démuth Dávid  Brunner Balázs 
Fent Máté  Csanádi Gréta 
Hagymásy Márton  Dosztály Tamás 
Hendlein Tímea Helga  Gaál Csaba 
Hollós Olivér  Gál Patrícia 
Holly Renáta Dóra  Gimesi Dorottya Judit 
Horváth Ildikó  Horánszky Dorina Anna 
Hun Balázs  Horváth Bálint 
Kaiser Kamilla  Horváth Csenge Sára 
Kálniczky Máté  Hudra Enikő 
Kiss Virág  Kincses Patrik Sándor 
Kovács Dávid  Klujber Kristóf 
Kovács Petra  Kovács Bálint 
Köteles Kata Diána  Kovács Kolos 
Kun Balázs  Lukács Borbála 
Kurucz Áron  Marton Nóra Lili 
Madarász Ákos Gábor  Nagy Letícia Johanna 
Németh Gréta  Németh Veronika 
Nyári Ádám  Niederer Akilina Gabriella 
Péter Emese  Óvári Dorka 
Say Borbála  Pápai Ákos 
Selmeczy Liza Rebeka  Pencz Panna 
Szabó Bence  Preil Patrik 
Szabó Lili  Puska Kristóf 
Szabó Zsombor Benedek  Reszegi Rebeka Rita 
Szendrődi Réka  Szabó Gabriella 
Takács Máté  Szamarasz Periklész 
Tóth Bálint Rudolf  Szépe Flóra 
Tóth Dániel  Szűcs Zoltán 
Vajda Vendel Norbert  Völgyi Tamás 



46 

 

 

Négy évfolyamos 

 

9.C  9.D 
természettudományos tantárgyakból 

ill. matematikából emelt szintű 
 angol nyelvből emelt szintű 

osztályfőnök: 
Tarné Szabó Magdolna 

 osztályfőnök: 
Koncz Hajnalka 

Bagladi Sára  Bárány Eszter 
Balázs Ákos  Békefi Enikő 
Benkő Roland  Bertalan Réka 
Bihari Róbert  Bor Luca Dorottya 
Bizderi Petra  Börcsök Olivér Benjámin 
Csák Rebeka  Csillag Rebeka 
Csányi Abigél  Csongrádi Márk Ferenc 
Csoknyay Adél  Csordás Tamás 
Dobai Márk  Dóra Donát Mátyás 
Domján Nóra  Farkas Dorina 
Erdész Krisztián Roland  Gulyás Dóra 
Filkorn László  Illés József Áron 
Grimm Gergely  Kemele Kata 
Hajdu Zsófia  Kóti Renáta 
Horváth Karina  Kunos Dorottya 
Kalmár Eszter Kata  Láng Petra Dóra 
Kolarovszki Réka  Molnár Ákos 
Korponai Zoltán  Nagy Klaudia 
Lakatos András  Nagy Levente 
Lukács Dorottya  Pártai Márk 
Menyhárt Barna  Pemmer Bálint 
Molnár Máté  Scheer Panna 
Munkácsy Máté  Scheller Naomi 
Mustyák Balázs András  Scheller Richárd Károly 
Nemes Lilla  Schütz Alíz 
Pance Miklós Álmos  Simkó Boglárka 
Petrás Tamás Botond  Sipőcz Vivien 
Puskás Petronella Maja  Strobl Anita 
Rács Alexandra  Szabó Réka 
Rappant Balázs  Szabó Renátó 
Sikos Anikó  Szalai Réka 
Smatkó Vanessza  Tolnai Lilla 
Szabó Krisztián Patrik  Tóth Eszter 
Szegedi Marcell  Török Beatrix 
Vörös Fanni  Viniczai Krisztián 
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  Zsombok Eszter Réka 



 


