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BALLAGÁS 2015.  

 

Váci Mihály: Ha érdemes – ha nem 

Ma sem volt könnyű élni. 

Nem lesz könnyű sosem. 

De érdemes volt! Mindig 

érdemes lesz, hiszem! 

Nehéz, s el kell fogadni, 

ki szemben áll velünk, 

s azokat elviselni, 

kikkel menetelünk. 

Ütésük úgy eltűrni, 

hogy meg se tántorodj: 

– a túloldal ne lássa, 

mint hull szét táborod. 

Emelni, vinni vállon, 

ki gyenge, s már kidől: 

s mert rá is jut erődből, 

ledöfne, úgy gyűlöl. 

Naponként mosolyogni 

kínban, azok között, 

kik összefenik szemük 

egy jó szavad mögött. 

Menni velük – már régen 

nem értük – csak azért, 

mert e sereg iránya 

valami célt ígért. 

Velük és ellenükre 

annyi közt egyedül, 

vívni mégis azért, mi 

csak együtt sikerül: 

mindez ma sem volt könnyű, 

– s nem lesz könnyű sosem – 

de törvény előtt vállalt sors ez, 

ha érdemes, ha nem! 
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„Az életedet nem a lélegzetvételek száma határozza meg, 

hanem azok a pillanatok, amikor eláll a lélegzeted.” 

(Kevin Pisch) 

 

 

  

12.A osztály 

 

hat évfolyamos angol 

 

2009-2015. 

 

Hajdú Györgyi 

 

osztályfőnök 

 

 

   Balaton Kristóf Fürst Alexandra Szalai Annamária 

Bánhegyi Enikő Halm Korinna Boglárka Szüts Balázs 

Berecz Csilla Éva Kiss Domonkos Tenyér Sára 

Boros Bálint Matolcsi Anna Torma Szabolcs 

Csehó Fruzsina Méhes Hajna Csilla Tóth Enikő Melinda 

Csukás Milán Meretei Gergő Varró Netta 

Ertl András Molnár Eszter Vass Ákos 

Friesenhahn Kornél Szabó Fruzsina Végh Patrik 

 Szabó István Dávid  
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„Naponta nő és tágul a világ,  

tegyétek tökéletesebbé tehát.   

Mert ha jobb és tökéletesebb lett, 

benne mindenki otthont lelhet.” 

(Goethe)  

 

  

12.B osztály 

 

hat évfolyamos német 

 

2009-2015. 

 

Müller Csaba  Tóth Andrea 

 

osztályfőnökök 

 

 

   Ács Zoltán Iván Zsófia Papp Kristóf 

Antal Dávid Károlyi Csilla Pavlitzky Petra 

Bíró Viktória Kocsis Nóra Pécsi Sámuel 

Bodri Kristóf Krausz Péter Szarvas Renáta 

Egyed Viktor Marczinkó Dóra Szentkereszti Gábor 

Engi Panna Molnár Bence Szita Regina 

Faragó Franciska Molnár Máté Tóth Nándor 

Farkas Réka Németh Máté Varga Balázs 

Geiszt Adél Pálfy Dávid Walk Patrik Nicholas 
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„Egyszer mindent elér az ember,  

Azt is, mi most még messze cél.  

Csak küzdj és áldozz, ne csüggedj el, 

S győzelmed lesz a hősi babér.” 

 (Bertolt Brecht) 

  

12.C osztály 

 

négy évfolyamos matematika – természettudományos osztály 

 

2011-2015. 

 

Juhász Judit 

 

osztályfőnök 

 

Bertók Bianka Kovács Daniella Sárvári Ákos Péter 

Borbás Brigitta Lédig Brigitta Simon Ildikó 

Czigány Péter Mader Sára Stróbl Katalin Enikő 

Csulak Mátyás Márfi Regina Szénai Réka 

Csurgó Mónika Henrietta Molnár Zsombor Áron Szőts Máté 

Esze Dorina Nagy Gréta Tagai Kristóf Máté 

Győrfy Barna Nagy-Ludassy Mátyás Tari Milán János 

Hartl Szabina Ódor Anett Tófalvi Anita 

Janni Eszter Pesti Zsanett Tóth Balázs 

Kiss Fanni Revák András Wagner Tamás Ferenc 

Klauzer Viktor  Zolnai Veronika 
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„Eddig csak álmodtunk, terveztünk még,  

most valóra válhat minden, ami szép.  

Az élet, a munka tárt karokkal vár, 

s hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll.” 

(Szabó Pál)  

 

  

12.D osztály 
 

négy évfolyamos angol 
 

2011-2015. 
 

Balogh Julianna 
 

osztályfőnök 

   

Almásy Patrik Huszárik Anna Papp Andrea 

Bátor Gábor László Katona Réka Pölöskey Laura 

Benedek Fruzsina Képli Vivien Reim Dóra 

Dobos Bence Kerti Kata Szabó Zsuzsanna 

Farádi Károly Kulcsár Gergely Szakmány Dániel 

Gordos Cintia Magyar Fatime Szentes Anikó 

Gyimesi Károly Menik Stefánia Tóth Réka 

Gyuricza Fruzsina Nagy Dániel Varga Roberta 

Hamary Vivien Nagy Vanessza Várszegi Viktória 

Hodula Kitti Orbán Katalin Znamenák Lilla 

 Orosz Barbara  
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ÍGY LÁTTÁK AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK 

Jelenetek az A osztály életéből 

 

Pattogatott kukorica illata lengi be az iskolát, igazi mozihangulatot varázsolva. Időnként 

harsány kacagás hallatszik Robin Williams egy-egy poénja kapcsán. Aztán ahogy a történet 

kezd kibontakozni, a nevetés mosollyá szelídül, a mosoly komorságba fordul. Már a kukorica 

sem ropog a fogak alatt. Szinte mindenki könnyes szemmel, némán ül, amikor a film utolsó 

kockája is elhalványul. Az osztályban hosszú ideig téma marad a Holt költők társasága. 

Domi kiterítve fekszik egy óriási hullámpapíron. Szorgos kezek serényen körberajzolják, a 

mintát kivágják, majd hóembert formálnak belőle. Aztán még négy ugyanilyet készítenek. A 

két Fruzsi kilónyi temperát használ egy kandalló megfestéséhez. Míg Kokó Vivaldit játszik, 

addig a lányok Csilla vezetésével egy hópehelytánc koreográfiáját tervezik. A legtávolabbi 

sarokban Enci és Milu jelenetet próbálnak. Szabi csak mosolyog rajtuk, mert tudja, hogy mint 

Joulupukki, a főszerep végül úgyis az övé lesz a Mikulás- napi ünnepségen. 

Magas lázat csillapítani egy diákokkal tele buszon nem is olyan egyszerű. Eszter mégis 

hősiesen tűri a megpróbáltatásokat, mert arra a néhány csodálatos napra gondol, amit 

Londonban töltöttek. A sok élmény még kavarog a fejében: dinosauruskiállítás, koronázási 

ékszerek, múmiák, lovasőrség, Gábor mint Mr. Darcy, a város madártávlatból, ebéd a park 
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zöld füvén, a Harry Potter Filmstúdió... megannyi emlék, amit idővel egy mentális 

fotóalbumban örökké őrizni fog. 

Néhány fiúról elterjed a hír, hogy állást kapott a MÁV-nál. Aztán hamar kiderül, hogy csak 

fel kell söpörniük tíz kiló lisztet, amit véletlenül kiborítottak a Zánka felé robogó vonaton. 

(Még mindig jobb, mint Sopronban a szállodai csillár összetörése!) Így aztán a lányok 

számára kiötölt feladat is ugrott. Sebaj, annyi minden jó dolgot lehet csinálni két nap alatt 

ezen kívül is! Az erdei túrát, a pingpong meccseket, a magnóbömböltetést, az éjszakába nyúló 

világmegváltó filozofálást csak egy szellem megjelenése teheti még izgalmasabbá. 

Aki azt hiszi, hogy a cserregő nádi poszáták egy fészekalj madár, az nagyot téved. A név alatt 

Anna és Hajni csodálatos hangját kell érteni. Szülők és tanárok érzékenyülnek el megható dal- 

választásukon a szalagavatón. Ez a műsor jó alkalom arra, hogy Bandi, Szabi, Isti és Enikő is 

megmutassa tehetségét, amiről amúgy már legendák keringenek a diáknapok, művészeti 

bemutatók és ünnepségek után. 

Az osztály egyik fele a múzeum antik gyűjteményét járja feladatlappal a kezében. Boldogan 

jegyzik fel, ha rábukkannak a keresendő tárgyra, majd leülnek a tároló elé és rajzolni 

kezdenek. Eközben a többiek a műhelyben mozaikképet készítenek. Lázasan dolgoznak, 

pedig ez időigényes munka és fantázia is kell hozzá. Hazafelé büszkén mutogatják egymásnak 

az alkotásaikat. Ekkor még mindenki azt hiszi, hogy Ákosból egy szép napon régész lesz. 

A lányok olyan profi módon eveznek, hogy a válogatottal is felvehetnék a versenyt. Ráadásul 

el sem fáradnak, mert a partraszállás után kerékpárra pattannak és megkerülik a Velencei - 

tavat. Balázs nagyon ügyesen szervezi az akciót. Ennyi elégetett kalória után nem csoda, hogy 

alig várják a vacsorát. Amíg a paprikás krumpli rotyog a kondérban, addig felverik a sátrakat. 

Hamarosan azonban ott tolonganak a bogrács körül. De ilyen rossz paprikás krumplit még 

sosem ettek! A fele sem fogy el. A tábortűznél vágyakozva gondolnak Nanni finom főztjére. 

Mindennek meg kell adni a módját, pedig annyira meleg van! Öltönybe, matrózblúzba öltözve 

jó néhányan várják, hogy sorra kerüljenek az előrehozott szóbeli érettségi vizsgán. Ki-ki 

vérmérséklete szerint adja a lazát, feszeng, vagy éppen a jegyzeteit böngészi szép csendesen a 

folyosó félhomályában. Azzal nyugtatják egymást, hogy a nyelvvizsga is sikerült. Aztán az 

egésznek hirtelen vége van. Szinte hihetetlen, de egy vizsgát már abszolváltak! Hazafelé arról 

beszélnek, hogy a megkönnyebbülés csak időleges lehet, hiszen az igazi megmérettetés még 

csak ezután következik. 

 

A jeleneteket rendezte Hajdú Györgyi osztályfőnök 
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Kedves 12.B! 

 

Szinte pályakezdő tanárként megtiszteltetésnek éreztem, hogy egy év után osztályt kaptam a 

Vasváriban. Nem is gondoltam, mekkora kihívást jelent majd megbirkózni a mindennapi 

teendőkkel, a sorozatos akadályokkal. Az együtt töltött öt év alatt sokat tapasztaltunk: ti is, én 

is. Sok mindent tanultunk ezekből a tapasztalatokból, szerintem mindannyian.  

Hetedikben olyanok voltatok, mint egy zsák bolha, alig lehetett órát tartani a nyüzsgés miatt. 

Nyolcadikban egymás határait feszegettétek, ezért kis külső segítséget is be kellett vetni, 

hetekig csapatépítő tréningeztünk az osztályfőnöki órákon. Talán ennek eredménye volt, hogy 

az aggteleki barlangászás olyan jól sikerült. Kilencedikben kis nyugalom következett, bár 

néhány embert majdnem a Dunában hagytunk a kenutúra közben. Ez az év volt talán a vihar, 

vagyis a tizedik osztály előtti csend… A fakultációválasztás és az osztály „szétszéledése” 

aztán jót tett a közösségnek az utolsó előtti, velem az utolsó együtt töltött évben, mert annak 

ellenére, hogy mindenkinek máshol volt órája, más osztály tagjaival, mégis elkezdett 

kialakulni az osztályközösség. Így aztán az osztály az utolsó évre – úgy hallom – valóban 

összetartó lett.  

Remélem, hogy a királyválasztás sikere erőt és lendületet adott nektek az utolsó hetekre. 

Kívánom nektek, hogy az érettségin a saját elvárásaitoknak megfelelően szerepeljetek, és 

hogy a későbbiekben sikerüljön megvalósítani a céljaitokat.   

TA 
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A Tanárnővel ellentétben én már a készbe ültem bele. Utolsó évre örököltem egy nyugodt, 

békés osztályt, ahol tartalmas hónapokat tölthettem el mint osztályfőnök. 

Jó hangulatú osztálykirándulás, sikeres felkészülés és produkció a szalagavatón - ez 

jellemezte az osztályt. Ismert, hogy sportos csapat vagyunk, ezért a félévi tanulmányi versenyt 

a fair play szellemében fogtuk fel, és mindenkit előre engedtünk, de csak azért, hogy 

nagyobbat durranjon a királyválasztási bomba. Megmutattuk, hogy ez az osztály is tud nagyot 

alkotni. 

Kívánom nektek, hogy az érettségi és a felvételik is ilyen sikeresen végződjenek, valamint 

találjátok meg a helyeteket a világban, ott, ahol sikeresek és boldogok lesztek. 

 

 Müller Csaba 
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Nekem Ti vagytok a királyok! 

avagy  

Gondolatok a 12. c-ről  

 

„Mindenki megszületik, de nem mindenki születik ugyanannak. Egyesekből hentesek, pékek 

vagy gyertyaöntők lesznek, mások csupán a salátakészítésben jeleskednek majd. Vagy így, 

vagy úgy, de minden ember külön egyéniség: vagy jó, vagy rossz.” 

 

Ez a C osztály – bár már az elejétől fogva tudvalevő volt, hogy jócskán akad tehetséges tagja 

– nem kovácsolódott rögtön össze. Számosan jöttek, még többen távoztak tőlünk, többnyire a 

sport vagy az élet hozta lehetőségek miatt; a végleges létszámunkat és összetételünket csak az 

utolsó években nevezhetjük állandónak. 

Az eredeti matematikai és természettudományi csoportfelosztás is felbomlott idővel, ki-ki a 

maga érdeklődésének és tehetségének megfelelő tantárgyak felé fordult; akár maradtak a 

reáliák mezsgyéjén, akár teljesen elsodródtak tőlük az irodalom és művészetek bűvkörébe. 

 

Igazi tehetségek, kitartást és elkötelezettséget igénylő tevékenységek művelői is vannak a C-

ben. Ők nem sajnálják a fáradságot, hogy tökéletesítsék a képességeiket, a jártasságukat; és 

bár a hétköznapokban a szürke eminenciások életét élik, mert szerények és visszafogottak, a 

versenyeken feltárják tehetségüket, és engedik, hogy igazán büszkék lehessünk rájuk.  
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Borbás Brigire gondolok itt elsősorban, aki csodálatos fuvolajátékával számtalan előadáson 

kápráztatott el bennünket, hogy pár perccel később a szavalatában gyönyörködhessünk; 

mindezek mellett kiváló tanulmányi eredményével is elkényeztet bennünket. Gondolok itt 

továbbá Nagy-Ludassy Matyira, aki kémiaversenyt nem hagyott nyeretlenül az elmúlt négy 

évben, vagy Revák Andrásra, aki filozófusok írásaival a zsebében és gondolataival a fejében 

jön-megy; a zenész, az énekkaros, a néptáncos, a lovas és egyéb sportot űző tevékeny, gondos 

és szorgalmas gyerekekre. De szívesen gondolok a különös eredményeket fel nem mutató, de 

a közösségért fáradozó, megbízható, jólelkű és gondos diákjaimra is. 

Akik időnként nyafkák és engedetlenek, pimaszok és fegyelmezetlenek. Előfordul, hogy 

késnek vagy mulasztanak, de végül mégis bizonyítanak. 

A nemrég magunk mögött hagyott Vasváris Héten bebizonyosodott, hogy igenis kiforrott az 

az összetartás, kikovácsolódott az a közösség, amelynek eredménye a királyjelölt Wagner 

Tomi külön koronázása osztálykörben, az egymásnak sütött meglepetés-sütik és torták átadása 

és elmajszolása bográcsozás előtt és után. 

Köszönet illeti tanártársaimat: különösen Baranyainé Endrődi Melinda pótosztályfőnököt, 

valamint Horváth Ildikó tanárnőt, aki az utolsó évben már heti hét órában foglalkozott a 12.C-

vel, és mindazokat a kollégáimat, akik fáradhatatlanul okították, készítették fel a gyerekeket 

az érettségi próbatételére. 

Megköszönöm a szülőknek is a támogatást, amit mind a gyermekek, mind az iskola felé 

nyújtottak, elsimítva azokat a problémákat, amik nélkülük megoldatlanok maradtak volna. 

 

Végezetül Hozzátok fordulok, kedves 12. C-sek.  

Akár pékek lesztek, akár hentesek vagy salátakészítők, úgy alakítsátok a sorsotokat, hogy az 

örömöt és boldogságot sose nélkülözzétek! Hosszú utatokon kísérjen Benneteket a szerencse, 

és váljon valóra mindaz, amit elterveztetek! 

 

Osztályfőnökötök: JJ 

 

 

az idézet: Danny DeVito: Matilda c. filmjéből 
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„Még nem tudom, mit mondok majd, nem én, 

De úgy sejtem, örömhírt hoztam én 

... valahogy így érzek most én is, pedig a szavak embere vagyok, ezt ti, 12. D-sek 

tudjátok a legjobban.  De hogy milyen is volt számomra a veletek/köztetek eltöltött idő? 

Nos … mindig is vágytam az osztályfőnökségre, s boldogan “fogadtalak titeket örökbe” 

Gugolya tanár úrtól. Izgultam, mert meg szerettem volna felelni a magammal szemben 

támasztott elvárasaimnak, nektek és Szüleiteknek egyaránt. Persze, az általam várva várt 

meglepődés az arcotokon a 10. évfolyam kezdetekor elmaradt, mert mikor szeptemberben 

beléptem az osztályterembe, Ti már tudtátok a hírt. Én persze értetlenül álltam előttetek, hogy 

vajon miért nem hangoztatjátok a véleményeteket a látottak kapcsán. De később kiderült 

számomra is, hogy örömmel készültetek fogadásomra a nyári szünet utolsó napjaiban.  

Így hát előttem állt három év, amellyel szabadon garázdálkodhattam, s valósíthattam 

meg mindenféle tervemet Veletek. Jórészük sikerült is, hiszen rengeteg emléket hordozunk 

magunkkal. A „soha nem felejtem el, amikor …” listám csakúgy, mint a rólam írt 

memoárotokban, nekem is megvan veletek kapcsolatban. Következzenek tehát a 

legemlékezetesebb és legpublikusabb momentumok, amelyek számomra örök nyomot 

hagytak.  

Mivel 9.-ben heti 10 órát töltöttem veletek, s én voltam a pótosztályfőnökötök is, így 

már akkor kialakult köztünk egyfajta kötődés. Talán a habitusom és a fiatalságom (és nem 

fiatalosságom!, mert ahogyan mondani szoktam, az majd 40 évesen lesz rám igaz ) nagy 
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szerepet játszott abban, hogy megbízzunk egymásban, hogy érezzétek, bármilyen 

problémátok van vagy tanácsra van szükségetek, akkor ott vagyok nektek / mellettetek.  

Ezt alátámasztja az a rengeteg facebook üzenet, amit kaptam tőletek. Azt hiszem, hogy 

senkinek nem pittyegett annyit a telefonja este 8-tól éjfélig, mint Nekem, de sose voltam rest 

válaszolni. Ez már nem munkaköri leírás, hanem törődés volt részemről. Szívesen tettem, 

mert tudom, hogy mindenkinek szüksége van bástyákra az életében, akikre támaszkodhat. 

Lévén, hogy túlnyomó többségben a lányok vannak, akadtak bőven konfliktusok, 

melyeket mindig igyekeztem megoldani vagy segíteni orvosolni, s a sok különböző 

egyéniséget egységesebbé kovácsolni. Voltak sikerek és kudarcok is e tekintetben, de senki 

sem tökéletes… Nem szeretnék elmenni szó nélkül amellett a pár szem fiú mellett sem, akik 

az osztály erősebbik nemét képviselik. Szerintem nekem vannak a legrendesebb fiaim , mert 

sosem volt gond a tanulmányaikkal, sportolnak/zenélnek és udvariasak. A legutolsó 

számomra a legnagyobb érdemük. (Ha jót akartok, akkor megtartjátok ezt a jó szokásotokat, 

mert a szép menyecskék bizony erre buknak. ) 

Az osztály érdeme, hogy 11.-ben a királyvetélkedőt és a 12.-esek szalagtűzését, majd 

végzősként a szalagavatót, a Valentin-napot, a nőnapot és a kampányt igényesen és precízen 

vittétek véghez. Ehhez persze szükség volt vezéregyéniségekre és csapatmunkára is. Büszke 

voltam rátok, hiszen ezt vártam tőletek. Talán sokkal jobban izgultam, mint ti, hogy minden 

sikerüljön, de ti mindig csak azt mondtátok: „Nyugodjon meg tanárnő, minden rendben lesz!” 

Nos, cseppet sem nyugodtam meg.  De azért jó volt hallani!   

Elárulhatom, hogy ebben a pár évben én is az osztály oszlopos tagjának éreztem 

magamat, s szívesen vettem részt bármilyen játékban, mókában, kacagásban, sütögetésben, az 

osztálykirándulásokban, a sok-sok beszélgetésben. Hiszen hiszem azt, hogy ami négy évvel 

ezelőtt elkezdődött, az folytatódik tovább, kicsit átalakul, de ez egy olyan fontos kötelék, 

amely örök életre szól. Mikor megkaptalak titeket Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg c. 

művéből idéztem nektek egy részletet, amelyet mai napig igaznak tartok és ezzel búcsúzom 

tőletek és kéretik jól eszetekbe vésni és emlékezni rá sokáig: 

„- Az idő, amit a rózsádra vesztegettél: az teszi olyan fontossá a rózsádat. (…)  

  - Az emberek elfelejtették ezt az igazságot - mondta a róka. - Neked azonban nem szabad 

elfelejtened. (…) Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél. Felelős 

vagy a rózsádért... „ 

 Nos, kedves Olvasók, így lettem én is felelős egy egész osztályért, s így váltak 

számomra sokkal különlegesebbé, mint bármelyik másik osztály széles e hazában.  

Szeretettel:               Balogh Julianna 
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A 12.A-s Berecz Csilla igazi közösségi ember, talán ő az 

egyetlen, aki hetediktől tizenkettedikig töretlenül 

képviselte osztálytársait a DÖK-ben. A pénzbeszedéstől a 

műsorszervezésig mindent elvállalt és precízen végre is 

hajtott. A feladatok mindig megtalálták, mert mindenki 

szereti a megbízható embereket. Ő ilyen. 

 

 

 

 

Miért a Vasváriba jelentkeztél? Megbántad a döntésed? 

− Már nem is emlékszem pontosan... A Chernelből el akartam jönni hatosztályos 

gimnáziumba, de a jelentkezéssel elkéstem. A Vasvári fogadta el a megkésett 

jelentkezésemet, tehát a felvételit csak itt írhattam meg. Akkor láttam először az iskolát, és 

azonnal beleszerettem. Egyáltalán nem bántam meg a döntésem, imádok vasváris lenni. 

Melyek a legkedvesebb emlékeid? 

− Az első évet mi már gólyatáborral kezdtük, és én rögtön szert tettem két olyan 

barátra, akik máig nagyon fontosak maradtak számomra. (Tóth Enikő és Matolcsy Anna) 

11.-ben újból mehettem a „Hotel Gárdenbe”, persze akkor már segítőként. Érdekes volt a 

hetedikesekben az egykori önmagunkat látni, jókat nosztalgiáztunk a többiekkel. 

Emlékezetes az Arany János irodalmi verseny is, mert bejutottam az országos döntőbe, ami 

háromnapos volt. Itt is sikerült pótolhatatlan barátot szerezni a másik döntőbe jutott vasváris 

személyében. Valószínűleg ekkor köteleződtem el örökre az olvasás mellett.  

Kilencedikben mi készítettük az ajándékokat és a műsort Mikulásra: felejthetetlen az Arany 

Jánosba járó gyerekek kedvessége, öröme, amivel fogadtak minket.  

Tavaly a fordított napot mi szerveztük, úgy emlékszem, nem csak mi éreztük jól magunkat. 

Egyébként is ez az egyik kedvenc napom: mindenki főz, szól a zene, fociznak... s a nap végén 

a bál. Megfigyeltem, hogy kb.9- ig mindenki feszeng, lődörög, de egy óra múlva már rá sem 

lehet ismerni a társaságra.  

Idén a Művészeti Bemutatón én lehettem az egyik műsorközlő. Nagyon izgultam, de az 

élmény megérte! 
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Hogy sikerült a szalagavató? Milyen volt az osztályközösség? 

− Rengeteget készültünk rá - kivételesen időben elkezdtük a szervezést –, de megérte! 

Nem veszekedtünk semmin, olyan műsorunk lett, amit mi is élveztünk. Különleges érzés volt 

ott állni, mert amikor feltűzik a szalagot, akkor ébred rá az ember igazán, hogy ez az utolsó 

év, és mindjárt vége!  

Nem voltunk mintaosztály és mintaközösség sem, de amit kellett, azt azért megcsináltuk. 

Osztályfőnökünk, Hajdú Györgyi tanárnő sokat kínlódott velünk, hogy kihozza belőlünk a 

legjobbat. (Innen is üzenem neki, fáradozása nem volt hiábavaló, még ha neki sokszor úgy is 

tűnt…) 

Mit csinálsz szabadidődben? 

− Még általánosban hét évig jazz-balettoztam és aktívan sportoltam is, de sajnos 

sérülés miatt abba kellett hagynom, úgyhogy mostanában csak a saját kedvemért megyek néha 

futni és jógázom. 

Rengeteget olvasok, s ha jó idő van, akkor általában kirándulok. Sütit sütni is nagyon 

szeretek, a zabpelyhes kekszben verhetetlen vagyok, de néha előfordul, hogy kísérleteim 

nyomán sűrű füst borítja a konyhát:) 

Mit gondolsz, mi a legjobb a Vasváriban? Van valami, amit esetleg negatívumként tudnál 

megemlíteni? 

− Talán a tanár-diák viszony. Bármiről is volt szó, mindig segítettek az engem tanító 

tanárok. Nem tudnék semmi negatívat kiemelni, az apró hibák kellenek. Így tökéletes. 

Mik a terveid a jövőre vonatkozóan? 

− Lehet, hogy meglepő a választásom: had-és biztonságtechnika szakra jelentkezem, 

ahol riasztóberendezések tervezését, retinaszkenneres személyazonosítást fogok tanulni. S ha 

megvan a diplomám, szeretnék néhány évet Angliában és az USA-ban élni. 

 

Szepetneki Tamara 9.B 
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„Szerintem nemcsak a tanulás fontos egy iskolában, 

hanem a barátkozás és a közösség is.” 

 

 Az osztály szíve és lelke – ez volt első mondata Müller 

tanár úrnak, mikor Engi Pannáról kérdeztem, aki a 

12.B tanulója. Jó tanuló, táncol, és még sportol is. Mi 

más jöhet még? Interjúmból kiderül. 

 

 

 

 

Miért döntöttél 6.-asként úgy, hogy sulit váltasz? 

− Vidéki vagyok, édesanyám tanár, és ő is ott tanított abban az iskolában, ahova én 

jártam. Matek, fizika és infó tantárgyakból tanított engem is. Sajnos az osztálytársaim nagyon 

sokat bántottak, hogy biztos ezért vagyok ötös tanuló, és hogy mindig megkapom a 

dolgozatokat előre. Szóval igazából miattuk döntöttem úgy, hogy inkább eljönnék. 

Miért pont a Vasvári? 

− Anyukám vasváris volt és két unokatestvérem is, így nem is gondolkodtam máson. 

A szüleid is támogattak ebben? 

− Igen, mellettem álltak, és jó döntésnek vélték. 

Ennyi év elteltével is így döntenél, ha visszamehetnél az időben? 

− Abszolút. Szerencsére nem bántam meg ezt a döntésemet. 

Úgy hallottam, hogy nagyon jó tanuló vagy, de mit csinálsz, mikor nem a suliban vagy? 

− Hobbi szinten itt az iskolában kézilabdázom. Van, hogy átlövő, de inkább szélső 

játékos vagyok. De csak azért, mert nincs balkezes a csapatban, szóval én kerültem a jobb 

szélre. Ezen kívül Vértesacsán a német nemzetiségi csoportban táncolok. Nálunk óvodás 

kortól tanítják a néptáncot már, akkor még kötelező, de aztán sulis korunktól már saját döntés, 

és hát én úgy döntöttem, hogy szeretném folytatni. Nagyon jó élményeket szereztem eddig. 

Külföldre is szoktunk menni: kétszer voltunk Németországban, egyszer Olaszországban, és 

most megyünk majd Svédországba. Várom nagyon! :)  

A Fejér Megyei Diáknapokon is felléptünk két éve, ezüst minősítést kaptunk. A Művészetin is 

jó lett volna fellépni, de a csoportban csak én vagyok vasváris, így ez kimaradt a vasváris 

életemből. 
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Úgy hallottam, hogy te vagy az osztály szíve, lelke, és hogy nagyon sokat segítesz Müller 

tanár úrnak. Mindig is te akartad ezt, vagy csak rád maradtak a feladatok?  

− Rám maradtak inkább. Évekig én voltam az osztály DÖK-képviselője, az utolsó két 

évben átvették szerepemet a fiúk. Idén a szalagavató szervezéséből azonban alaposan 

kivettem a részem, ugyanis sajnos nem volt olyan ember, aki azt mondta volna, hogy igen, 

most elkezdjük és csináljuk, és próbáljunk! Én voltam, aki először szólt ez ügyben, úgyhogy 

rám maradt a dolog, ahogy a ballagással kapcsolatos teendők is. 

Hogyan tovább? Mi szeretnél lenni? Miért? 

− Gyógypedagógus szeretnék lenni, mert imádom a gyerekeket, és szeretnék velük 

foglalkozni, segíteni nekik. Tanítóképzőbe jelentkeztem, elsősorban Pestet, továbbá Győrt és 

Kaposvárt is megjelöltem. Gondolkodtam az óvónőképzőn is, de elvetettem az ötletet, mert 

ott sokat kell énekelni, és azt inkább hanyagoljuk. A tanítóképző se biztos hogy meglesz, mert 

oda is kell  alkalmassági, ahol az egyik szempont az éneklés.  De a gyógypedagógiához nem 

az a fő szempont, szóval reménykedem. 

Lassan alapkövetelmény lesz mindenhol a nyelvvizsga. Te hogy állsz ezzel? 

− Németből már megvan a B2-es középfokú nyelvvizsgám, most fogok középszinten 

érettségizni belőle. Olaszt is tanultam még itt, de azzal nincsenek egyelőre terveim, inkább 

majd az angolt szeretném elkezdeni nyáron és németből esetleg egy felsőfokú nyelvvizsga is 

szóba jöhet. 

Így visszanézve erre a 6 évre, mi tetszett a legjobban? 

− Az osztálykirándulások. Mindig valami extrém helyre mentünk. Voltunk például 

barlangászni, ahol 8-9 órát lent töltöttünk a mélységben. Hihetetlen élmény volt! A dunai 

evezés is felejthetetlen, az utolsó évben pedig kalandparkba mentünk. Nekem ezek tetszettek, 

maradtak meg bennem a legjobban. 

Mint vén diák, mit tanácsolnál a többieknek az iskolával kapcsolatban? 

− A programokat, amiket szervez az iskola, mindenképp használjátok ki, mert jobbak, 

mint hinnétek. Én is voltam több adventi kiránduláson, ahol nagyon sok embert megismertem 

az iskolából, akikkel utána jóban lettem. És ez jó, mert én nem vagyok nyitott, kezdeményező 

típus, de mégis sikerült sok barátot szereznem. Az is fontos egy iskolában, nemcsak a tanulás, 

hanem a barátkozás és a közösség is. 

 

Török Beatrix 10.D 
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Egy napsütéses délutánon Revák András végzős 

tanulóval beszélgettem – konkrétan az élet és a 

tudomány minden területéről. A srácot sok 

minden érdekli, még az egymástól egészen 

távolálló dolgok is, így rengeteg témában otthon 

van. 

 

 

 

 

Hogyan indult a vasváris pályafutásod?  

− Kezdetben elég introvertált voltam, főleg a reáloktatás kötötte le valamennyire a 

figyelmem – főként Szabó Endre tanár úr órái (és poénjai). Kicsit később, úgy 10. osztályban 

kezdtem nyitni az osztályom felé. Ehhez fűződnek érdekes sztorik is, mint például amikor 

egyszer dolgozatot kellett osztanom francián, és nem tudtam a csoporttársaim nevét… 

Milyen az osztályközösségetek? Hogy indult, most hogy álltok? Vannak közös emlékeitek? 

− Már az idekerülésünk első félévében kialakultak a baráti társaságok. Hogy ezek 

mennyit változtak, arra annyira nem igazán figyeltem, de az összetartásunk szerintem teljesen 

korrekt. Az osztálykirándulások nagyon kellemes emlékek maradnak – főleg a kisgyóni erdei 

tábor. Nagyon élvezetes volt számomra az a négy nap, rengeteg élménnyel és emlékkel lettem 

gazdagabb. Egy nagy, közös nyaraláshoz tudnám hasonlítani. Növényfelismeréses feladatokat 

csináltunk jegyre: mindenki kapott egy négyzetmétert, s amíg nem figyelt a tanár, 

kigyomláltuk, amiket nem ismertünk, s a helyére beültettük az ismerteket. Barlangásztunk is, 

este pedig a tűz mellett sütögettünk, beszélgettünk. Igazán hangulatos volt.  

Ez szuperül hangzik! Milyen a kapcsolatod a tanáraiddal? 

− Kissé érdekes. Vannak dolgok, amiket elképzelésem sincs, hogy miért engednek 

meg a tanáraim, de „deviáns” viselkedésem ellenére mindig jól kijöttem velük. Úgy 

gondolom, ez részben azért van, mert „valamelyest” kettős az érdeklődésem: reálirányba 

kívánok továbbmenni, de a humán dolgok is épp úgy érdekelnek.  

A jegyeid hogyan alakultak? Milyen tanuló vagy? 

− Változatos. Sohasem törekedtem a maximumra, és ez a jegyeimen is meglátszik. 

Többnyire hármasok, négyesek, ötösök kerülnek az ellenőrzőmbe, az átlagom pedig négyes 
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körül mozog. Kezdetektől matek-fizika irányba akartam elmenni, de kémia-biológia szakon 

kötöttem ki, mert az érdekesebbnek hangzott. Azonban fakultációválasztásnál mégis az előbbi 

győzött. Azért bejárok angolra és franciára is – bár inkább csak hobbiból. 

A sulin belül, vagy iskola mellett jártál valamilyen külön programra, esetleg szakkörre? 

− Nem, sosem szerettem a szakköröket. A továbbtanulásomhoz szükséges anyagot a 

tanórákon is el tudom sajátítani, illetve ebben segítenek a fakultációk. Minden mást jobb 

szeretek egyedül elsajátítani. Például otthon tanultam meg programozni, illetve 2014 tavaszán 

rákaptam a molekuláris biológiára – de később rájöttem, hogy annyira nem vonz ez a dolog, 

hogy elköteleződjem mellette… Egyedül a fizika iránti érdeklődésem tartós. 

Sokat beszéltél a tudományokról, de kíváncsi lennék, hogy a művészetek is érdekelnek-e? 

− Igen, persze. A családomban sokaknak hivatása a művészet, s mikor még nem 

voltam ilyen vén és megkeseredett, magam is írtam néhány szörnyű verset. A prózákat viszont 

máig szeretem, akár írni is, másrészt imádom választékosan kifejezni magam. Korábban 

rendszeresen jártam kiállításokra, felolvasó estekre – de nem találtam meg a művészeti 

társulatokban azt, amit kerestem. Ellenben mióta idejárok, egy Művészeti Bemutatót sem 

hagytam ki.  

Egy területről nem kérdeztelek még: a testnevelés is a kedvenceid közé tartozik? 

− A legkevésbé sem vagyok sportos, amióta az eszemet tudom, lusta ember voltam. A 

tesi órákat már megszoktam, de nem a kedvenceim. Túrázni régen szerettem, 10-11.-ben 

gyakran vadkempingeztem (erdőben, sátorral), de mára már elkényelmesedtem. Mostanában 

inkább utazgatok, s a természet felfedezése helyett izgalmas, szokatlan emberek 

megismerésére törekszem. Egyébként ebben a tekintetben szerintem nagyon színes a Vasvári. 

És hova tovább? Főiskola, egyetem? Szakirány? 

− Az ELTE Természettudományi karának a fizika szakára megyek, BSC után pedig 

terv szerint az ELTE Komplex rendszerek fizikája tanszéken szerezném meg az MSC-t. Igaz, 

korábban felmerült az informatika is, mivel évekig programoztam. Később eltántorodtam a 

számítástechnikától, nem akartam virtuális rendszerek tervezésének szentelni az életem – 

persze ez is jó buli, de napi nyolc órában már nem olyan izgalmas. 

Mit jelentettek neked az itt töltött évek, hogyan fogsz rájuk visszaemlékezni?  

− Összességében egy nagy, pozitív ’emlékkupac’ az itt eltöltött négy év, de nem érzem 

mérföldkőnek. Viszont tanárokkal, diákokkal kötött kapcsolataimat igyekszem a jövőben is 

fenntartani. Mindenféle közönséges köszönetnyilvánításon túl, tényleg hálás vagyok a 

tanáraimnak – mind az átadott tudásanyagért, mind a türelmükért. Remélem ők is élvezték 

velünk ezt a négy évet.              Lukács Gabriella 10.A 
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Az iskola mosolygós 12.D-s lányával készítettem 

interjút, aki az emberek segítését tűzte ki 

életcélul. Menik Stefánia Táskarádiós karriere 

még gólyaként beindult, barátai pedig a 

bálkirálynő jelölésig repítették. 

 

 

 

 

 

Miért a Vasvárira esett a választásod? Megbántad-e a döntésedet? 

− Először is, közel van a vasúthoz, ami lakhely szempontjából nagyon jó. Másodszor 

pedig, nyolcadikos koromban az egyik barátnőm szintén vasváris volt, nagyon szerette, és 

sokat mesélt róla. Nagyon kedves embereket ismertem itt meg, és a közösség is nagyon jó. 

Egyáltalán nem bántam meg a döntésemet. 

Milyen volt kilencedikben belépni az ajtón, és mi változott azóta? 

− Először kicsit ijesztő volt és félelmetes, de ez az első év végére megváltozott, most 

már a fejetlenség sem zavar. 

Ha egy kis nyugalomra vágytál, hova bújtál el? 

− Nem igazán volt ilyen hely, de az alagsori, illetve a tetőtéri padok nagyon jók. 

Mi volt a legjobb pillanatod az osztályoddal? 

− Idén engem szavaztak meg bálkirálynő - jelöltnek. Hihetetlenül jólesett a 

támogatásuk és a bizalmuk, valamint az, hogy együtt örültek velem az eredményhirdetésnél.       

Mennyire veszed ki a részed az osztályprogramok szervezéséből? Mennyire vagytok 

összetartóak? 

− Igazából nincs olyan, hogy pár ember kiveszi a részét, a többiek pedig ücsörögnek, 

együtt csinálunk mindent. Kilencedikben – a többi osztályhoz hasonlóan – szétszakadt az 

osztály, de az évek folyamán összekovácsolódtunk. Tizenkettedikre a szalagavató 

szervezésének és a kampányolásnak köszönhetően nagyon jól összejöttünk. 

Iskolán kívül mivel töltöd az idődet szívesen?  

− A Táskarádióban dolgozom már majdnem négy éve, kilencedik második félévében 

kerültem be a csapatba. Jó a közösség, nagyon szeretem csinálni. 
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Milyen volt részt venni a kampányban? Mi volt a feladatod? 

− Nagyon jól éreztem magam a kampány során. A feladatom pedig Dani táskarádiós 

interjújának az elrendezése volt. 

Mi a kedvenc tizenkettedikes pillanatod?  

− Nincs konkrét pillanat, de talán a királyvideó elkészítését élveztem a legjobban. Jó 

volt látni a végeredményt, és rájönni, hogy mikre is vagyunk együtt képesek.  

A saját szívatásotok és a „kicsik” szívatása tartalmazott-e hasonló ötleteket? 

− Voltak eredeti ötleteink is, de természetes alkalmaztuk az „örökzöld gazoláshoz” 

hasonló feladatokat is. Sokkal jobb volt így, mint mikor minket szívattak. 

Ha visszamehetnél az időben és újraélhetnéd az elmúlt négy év bármely pillanatát, melyik 

lenne az? 

− Legszívesebben kilencedik első napjára mennék vissza, mert így még lenne négy 

évem az iskolában. 

Mire vagy a legbüszkébb a négy év alatt elért eredményeid közül? 

− Idén ősszel, három csapattársammal (Nagy Gréta, Kovács Márk és Juhász Zsolt) 

megnyertük a Radnóti Miklós irodalmi versenyt. Néhány napja pedig másodikak lettünk egy 

József Attiláról szóló versenyen.   

Milyen módszerekkel készülsz az érettségire? 

− A biológia - tanárnőnk mondta, hogy az alvással nem szabad spórolni! Ez volt a 

mottónk minden dolgozat előtt, aminek a felkészülésére nem sikerült elég időt fordítani.  

Szerintem a lényeg az, hogy nem szabad túlizgulni. Mindent megtanítottak (vagyis 

megpróbáltak) nekünk, ami a sikeres érettségihez szükséges.  

Mi az intelmed a jövendőbeli vasváris diákoknak? Merre mész tovább érettségi után? 

− Élvezzék ki a vasváris éveknek minden percét, mert nagyon gyorsan eltelik! Elsőnek 

az ELTE-n jelöltem meg a gyógypedagógiát, mert mindenképpen olyannal szeretnék 

foglalkozni, amivel segítek az embereknek 

Visszatérsz majd a suliba? 

− Mindenképpen vissza szeretnék majd jönni. 

 

 

Király Dzsenifer 10.A 
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VERS 

 

Suli-buli 

 

Mikor levettem mamuszom, 

Döbbentem rá, megy a buszom! 

Táskám a hátamra vettem, 

Nem is ittam, nem is ettem. 

  

Föl se kelt még a nap talán, 

Én pedig úgy szaladtam ám, 

Mint a megvadult állatok, 

De elértem a járatot! 

  

Sofőr kérdi: „Elaludtál?” 

Hátam izzad, szívem pumpál. 

Találok egy üres helyet, 

S legyintek csak válasz helyett. 

  

Amint az erőm visszatér 

Kezem kutat a könyvemért. 

„Ismételjük csak hamar át 

Azt a múlt heti kémiát!” 

  

Gyorsan telik így az idő, 

Talpam alatt már sulikő. 

„Tíz perc múlva becsengetés, 

Megnézem, hogy van-e büfés.” 

  

És bár lábam nekiindul, 

Mögöttem a csengő kondul: 

A héten már harmadszorra 

Áll meg órám mutatója. 

Így hát irány a tanterem, 

Első óra történelem. 

Nem sokkal, hogy megérkezem 

Jön a tanár. Türelmetlen… 

  

„Ki merészelte múlt héten 

Rajzszöggel kirakni székem?!” 

A padtársam nagyban kacag: 

„Az a szék már úgyis vacak!” 

  

„Meg van a mai felelő, 

Gyere csak ki, Tréfás Jenő!” 

Furcsán szólal a tanárom, 

Arcában a bosszút látom. 

  

Padtársam csak kuncog csendben. 

Nem ad választ semmire sem. 

Nevetéstől gurul könnye: 

Porfogó csak a tankönyve. 

 

De barátom jól tippelget, 

Tippjeivel lottót tehet. 

Elnyeri a tanár kegyét, 

S beírják a hármas jegyét. 

  

Szünetben a Fura Józsi 

Tollat próbálgat rám sózni. 

Hiába mondom, hogy nem kell, 

Csak rábeszél: „Tessék, vedd el!” 
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Fél fülemmel hallom közben, 

Párbeszéd zajlik mögöttem. 

Rémület van, nem is csoda: 

Kezdődik a vegytanóra. 

  

„Mit csinálunk ma kémián?” 

„Jaj, hiányzik a léniám!” 

„Ne légy már olyan ostoba, 

Nem is kellett az még soha!” 

  

Házit ismét nem írt senki, 

„Csak nem fogják észrevenni!” 

Hang hallatszik ekkor hátul: 

„Hisz ma nincs is a tanár úr!” 

  

Helyettese sincs most senki 

És ez a tény azt jelenti, 

Végre már egy lyukasóra, 

Álljunk be a büfésorba! 

  

 

 

 

 

Büfé után a teremben 

Amőbázni hívnak ketten. 

Azt mondják, hogy ha én nyerek, 

Vesznek nekem mozijegyet. 

  

Reggel siettem a buszra, 

Tolltartómat otthon hagyva. 

Keservemben zsebre teszem 

Szegény irónmentes kezem… 

  

Így megfeledkezni róla: 

Nálam van a Józsi tolla! 

Játék után elmondhatom: 

Mozijeggyel gazdagodom. 

 

Érdekes a diákélet, 

Egyszerre ad rosszat, szépet; 

Mégis itt vár minden barát, 

Boldog vagyok én, a diák. 

 

 

    Rechner Rebeka és Veronika 9.A 

  



25 
 

BESZÉLJÜNK RÓLA! 

 

 

Nereeta Anne Ruebin, vagy ahogy mi hívjuk: „Nita” 

már egy ideje az angol csoportunk tagja. Azonnal 

befogadtuk és megszerettük a mindig mosolygós és 

érdeklődő malajziai cserediáklányt. Már sok dolgot 

megtudhattunk róla, azonban ez alkalomból úgy 

tettünk, mintha nem ismernénk őt. Körbeültünk, és 

mintha teljesen ismeretlen lenne számunkra sok-sok 

kérdést tettünk neki föl. 

 

 

Mióta vagy itt? 

− Január 29-én jöttem, szóval gyakorlatilag február óta vagyok itt. 6 hónapig tart a 

program, sajnos július 11-én már megyek is vissza. 

Miért Magyarországot választottad? 

− Igazából, nem én választottam ezt az országot. Eddig Magyarország soha nem volt a 

malajziai diákok számára választható, csak sok más Európai ország. Valamiért mégis 

meggondolták magukat, és most először nyitottak voltak egy malajziai diák érkezésére is, 

ezért vagyok most én itt. 

Elégedett vagy az országunkkal? Mi tetszik itt a legjobban, illetve a legkevésbé? 

− Persze, szeretek itt lenni, szerintem ez az ország gyönyörű. Ami eddig a legjobban 

tetszik, az az emberek viselkedése. Mindenki nagyon barátságos és befogadó, szinte 

családtagként bánnak veled. Szerencsére a fogadó családom is ilyen. Az első pillanattól 

kezdve úgy kezeltek, mintha valóban a család része lennék, ezért nem is volt eddig igazán 

honvágyam. Az időjárás viszont nagyon hideg. Ami még zavar, hogy sokan a bőrszínem miatt 

idegenkednek tőlem, de ezen kívül semmi negatív dolog nem ért eddig.  

Hogyan szoktál hozzá a két ország közti kulturális különbséghez? 

− Az az igazság, hogy amíg Malajziában voltam, hozzászoktam a változáshoz, hiszen 

7 különböző helyen laktam már. Ez alatt az idő alatt megtanultam alkalmazkodni a különböző 

kultúrákhoz, szóval itt nem volt nehéz dolgom.  
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Mik ezek a különbségek? 

− Az emberek itt sokkal nyitottabbak. Ebben az országban bármiről beszélhetsz a 

szüleiddel, de Malajziában ez nem így van. Ott az emberek nagyon konzervatívak. Például: 

Nem mesélheted el a szüleidnek, hogy van barátod. Az ilyen dolgokról csak a közeli barátaid 

tudhatnak, mintha ők lennének a családod, hiszen az anyukáddal ezeket nem beszélheted meg. 

Talán azért lehet ez, mert a fiúk Malajziában…maradjunk annyiban, hogy a szüleink csak 

óvatosak, és védelmezni próbálnak minket. Persze a lányoknak titokban lehet barátjuk, de ezt 

nem mondhatják el otthon. Nem találkozhatnak, nem randizhatnak, ezért csak egy-egy gyors 

telefonhívás erejéig hallhatják, és Skype-on láthatják egymást. Ha a szüleid esetleg rájönnek, 

akkor nagy bajban vagy. Én személy szerint már másképp gondolkozom, és soha nem 

csinálnám ezt a saját gyerekemmel. Ha nekem lenne most barátom, nem titkolnám a szüleim 

elől, annak ellenére, hogy biztosan tiltanának tőle.  

Mit hiányolsz legjobban? 

− Határozottan az ételeket. Otthon mindig nagyon sok csípős dolgot ettem, viszont az 

itteni ételek közel sem olyan erősek. Mióta itt vagyok, nagyon sok húst ettem.  

Mit csinálsz itt, és otthon szabadidődben? 

− Még nem találtam semmilyen szabadidős elfoglaltságot, szóval sokszor unatkozom. 

Ilyenkor valahogy mindig elfoglalom magam. Általában magyarul tanulok, vagy takarítok, 

hiszen a ház, ahol most élek, az én otthonom is, amíg itt vagyok. Most, hogy az idő egyre 

szebb, talán elmegyek néha biciklizni. Jövő héttől úszóleckéket is veszek. Az anyukám eddig 

sosem engedte, viszont most itt a lehetőség. Malajziában nagyon sokat zongoráztam, főztem, 

vagy a kutyámmal játszottam, de ott ezekre csak szünetben van lehetőség. Iskolaidő alatt 

rengeteget kellett tanulnom. Reggeltől este 6-ig suliban kellett lennem, és ha ez nem lett volna 

elég, este 10-ig magánórákra jártam, és utána jött a leckeírás. Szerencsére Malajziában 

nagyon sok ünnepnap van, ezért szinte havonta van 1-2 hét szünet. A magyarországi 

iskolarendszer ettől teljesen eltér, ezért ehhez a változáshoz kissé nehéz volt hozzászokni.  

Miket tudtál Magyarországról, mielőtt idejöttél? 

− Őszintén szólva, csak annyit tudtam, hogy létezik ilyen nevű ország, ahol sok 

történelmi emlék van. Viszont mielőtt idejöttem, sok videót néztem olyan cserediákokról, 

akik szintén itt voltak, és sokan azt mondták, hogy a többi választható ország közül 

Magyarország a legjobb, mert itt mindenki barátságos és befogadó. Számomra ez volt az 

egyik legfontosabb szempont. Most viszont egyre több dolgot tudok meg az országról, hiszen 

minden hétvégén más-más várost látogatunk meg a fogadó családommal. Baja, Szolnok, 

Veszprém, Szeged, Szombathely, és persze Budapest. 
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Mennyire tudsz már magyarul? 

− „Körülbelül.” Nagyon szeretem ezt a szót, mert szinte minden mondatba bele lehet 

foglalni. A családnál általában angolul beszélünk, viszont alap dolgokat, mint például „jó 

éjszakát, hogy vagy”, ezeket mindig csak magyarul mondjuk. Érzem magamon a fejlődést, 

mert egyre több dolgot értek meg. Néha azon kapom magam, hogy értem mások 

beszélgetéseit. Egyénként minden csütörtökön járok a Lánczosba, ahol a többi cserediákkal 

együtt magyaróránk van. 

Már befejezted a középiskolai tanulmányaidat. Miért döntöttél úgy, hogy egy évet kihagysz, és 

külföldre utazol? 

− Elsősorban azért döntöttem így, mert szükségem volt egy kis személyes térre a 

családtól és az iskolától is. Nem kifejezetten a családomtól akartam távol lenni, hanem inkább 

szabadságra vágytam. Malajziában rengeteg a szabály és a korlátozás, és ebből ki akartam egy 

időre szakadni. Azt is fontosnak tartom, hogy amikor visszamegyek Malajziába, 

bebizonyíthatom a szüleimnek, hogy képes voltam egyedül, a saját lábamon megállni egy 

teljesen idegen országban is. 

Malajziában képzeled el a jövődet? 

− Úgy gondolom, hogy Malajziában az oktatási rendszer és a politika számomra nem 

megfelelő. Gondolkodtam, hogy ide jövök Magyarországra egyetemre, de a bátyám eléggé 

ragaszkodik hozzám, és sajnos ez az ország nagyon távol van az otthonomtól. Gondolkodtam 

az Egyesült Államokon és Ausztrálián is. Ausztráliában sok barátom van, akik nagyon 

örülnének, ha odaköltöznék. 

 

Mosberger Vivien 11.A 
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Zsák, zsák, teli zsák 

 

Bár rég kiürült a Mikulás bácsi hatalmas piros zsákja, sőt még a Nyuszi is elszórta az 

összes piros tojását, mégis szeretnék megosztani mindenkivel egy életre szóló élményt, 

amiben nem annyira rég részesülhettem.  

Már egészen régi szokás, hogy iskolánkból minden évben a kilencedikes osztályok egy 

rövidke Mikulás-műsorral lepik meg az Arany János Általános Iskolában tanuló beteg 

gyerekeket és tanáraink piciny gyermekeit…  

Idén sem történt másképp. A 9. A és a 9.B osztály lelkesen hallotta a hírt már 

szeptember elején, hogy decemberben mi leszünk a Mikulás és a Mikulás Manói… Mi 

tagadás, elég muris „melónak” tűnt. Aztán eljött a felkészülés ideje, és a lelkesedés továbbra 

is megmaradt. A sok történet közül maradtunk a köreinkben született csodás kis mesénél. 

Rechner Rebeka és ikertesója, Veronika (9. A-s tanulók) egy lenyűgöző mesét írtak a 

csapatnak. Bizony voltak közöttünk Krampuszok is, és rosszalkodtunk a próbákon, ezért 

elengedhetetlen volt Démuthné tanárnő, Havranek tanárnő és Tarné tanárnő segítsége. 

Némi hangszáligazítás, fuvola- és zongorahangolás, és máris készen vagyunk… 

„Kezdődhet a show” 

Első utunk a Szegfű Gyula utcába vezetett. Izgatottan vártuk a gyerekeket. Hamar meg 

is telt az iskola kicsiny torna terme… sok csillogó szempár mindenhol… néhány közös 

éneklés után jöhettek is az ajándékok… Sorra jöttek a picúrok, és egy-egy versecske vagy 

dalocska fejében már vidáman szaladtak vissza a helyükre. Nem csak mi adtunk 

meglepetést… Sok gyerkőc előre készített ajándékkal várta rendkívül fiatalos Mikulásunkat. 
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Mindenki rendkívül felemelő érzéssel jöhetett el… Bátran állíthatom, hogy megértettük az 

önkéntesség lényegét. (kívánom ezt az érzést mindenkinek) 

Feltöltődve folytattuk utunkat a többi kisgyerekhez. Rövid séta után visszatérhettünk 

régi „álláshelyünkre”, az óvodába. Meglepetéssel töltött el, hogy mennyire összementek a 

dolgok… De egy valami nem változott, mióta elballagtam az óvodából… A kis manócskák 

ugyanúgy örültek a Mikulásnak és kedves barátainak, mint annak idején én is… Meglepő 

érzés fogott el: „Ez a sok gyerek tényleg nekünk örül ennyire??”  Valóban nekünk örültek… 

Mi pedig nekik. Ismét megkerestük Miki ruháját és tovább folytattuk utunkat. 

A suliban zajlott az élet… Lent, a tornateremben lázasan készültek a 12. B-sek a 

szalagavatójukra… De mi folyik az emeleten? Harmadik körben az E/12-be költözött be 

Mikulás bácsi csodája. Újabb ragyogó szempárok, aranyos versikék fogadtak minket!  

Nem tudnám eldönteni, mi esett jobban azon a napon… A felejthetetlen tekintetek, az 

együtt töltött órák vagy a sok-sok kedvesség, ami ez alatt az idő alatt minket ért. De azt 

biztosan állíthatom, hogy sokkal gazdagabb lett azon a délutánon mindenki, aki velünk volt!  

 

Tóth Lilla 9.B 
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Vasvárisok Harry Potter nyomában 

 

Szombat hajnali négy órától szombat éjfélig utaztunk. Persze e két időpont között 

pontosan nyolc nap telt el, s ez idő alatt élményekkel- esetemben barátokkal is – 

gazdagodtunk. 

A sok zötykölődés után az első megállónk Brüsszel volt. Megnéztük a Grand Place 

gyönyörű épületeit, a híres brüsszeli csipkét és persze a Pisilő kisfiút, majd kaptunk egy kis 

szabadidőt. Ennek mindenki nagyon örült, főleg a gofriárusok. Igen, mivel a csoport 

háromnegyede rögtön gofrizni indult. Ki nem hagytuk volna, és ez az édesség tényleg nagyon 

finom volt.  

Brüsszel után, a határon átkelve a tengerpartra mentünk volna, de rossz idő volt, és 

emiatt Dickens városába, Rochesterbe látogattunk el. 

A rochesteri városnézés után tovább haladtunk a ,,világ legnagyobb parkolóján”, mely 

szerencsénkre meghazudtolta magát, és viszonylag gyorsan megérkeztünk a találkozóhelyre. 

Miután leszálltunk a buszról (természetesen rendezett és tiszta buszt hagyva magunk mögött), 

a vendéglátóink kezdtek szállingózni. 

A következő napokban zsúfolt, de nagyon élvezetes programtervvel jártunk végig 

különböző, izgalmas helyeket. Például a harmadik napon (a Westminster Apátság után) a 

Harry Potter Film Stúdiót szálltuk meg, ahol a teljes délutánt eltöltöttük. 
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Az egész csodásan hatott, és nagy élmény volt végignézni a Harry Potter elkészítésének 

rejtelmeit. Az egész stúdióban nekem talán a vége tetszett a legjobban, ahol felépítették a 

Roxfort Varázsló és Boszorkányképző Szakiskola teljes épületét, persze kicsinyítve, de így is 

hatalmas volt. 

Az elkövetkező napon meglátogattunk pár múzeumot (Natural History Museum, 

Imperial War Museum). Az utóbbi a legtöbb fiút igencsak lázba hozta, és szerintem is igazán 

érdekes volt, bár a Holokauszt rész megrázó volt, főleg másodjára (mivel én eltévedtem). 

Ötödik napunkon Hampton Courtba érkeztünk, ahol VIII. Henrik palotáját tekintettük 

meg. Nem túlzok, ha azt állítom, hogy a palota gyönyörű, de a kert álomba illő. ráadásul a 

labirintus is érdekes volt. Nagyon sokan három és fél perc alatt elértek a közepébe meg vissza, 

de akadtunk páran, akik belegabalyodtunk a gubancos folyosókba. 

Hamar elérkezett az utolsó olyan napunk, amelyet teljes egészében Londonban 

töltöttünk. A Towerrel indítottunk, amely igazán lenyűgöző hely.  

A Jewel House-ban, a Tower egyik remek részében az egyik programunk a csodálatos 

koronázási ékszerek tátott szájjal való,,bámulása” volt. Majd a Fehér Toronyban felkerestük 

az elképesztő fegyverkiállítást, és a korabeli pénzérméket is szemügyre vettük. 

Utazásunkat folytatva a British Museum egyiptomi kiállítását néztük meg. Igazán 

érdekfeszítő volt, de sajna ezt az épületet (akár csak egy részét is) lehetetlenség végig járni. 

Viszont csak azzal, hogy ezt az egy részt megcsodáltam, rengeteget tanultam az ókori 

egyiptomi kultúráról. 

A hetedik, egyben utolsó napunkon ellátogattunk a Buckingham Palace-hoz, amely 

tényleg hatalmas és gyönyörű (még a kerítésen kívülről is). 

A Covent Garden-ben (amely egy hatalmas bevásárlós hely) sok mindent 

vásárolhattunk, mivel újra szabadprogramhoz jutottunk. Mindenki nagyon jól érezte magát itt, 

és rengeteg szuvenírt szereztünk. Sajnos, ez volt angliai látogatásunk utolsó helyszíne. 

A hazaút, igaz, még hátra volt, de hatalmas élményt jelentett ez a kirándulás nekem, és 

ahogy a többiek szavából kivettem, mindenki hasonlóan vélekedett. 

Ha visszatekintek, csupa jó élményt tudok felidézni, ezért köszönet jár Hajdú Györgyi 

tanárnőnek és kísérőinknek, akik sosem hagytak minket éhezni, na meg nem hagyták, hogy 

Béla ott maradjon a kis barikkal.  

Mindenkinek csak ajánlani tudom ezt az utat, mivel szép emlékek mellett, barátokra is 

szert tehetünk. 

Bálint Sára 9.A 
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Miért jó diákszínpadosnak lenni? 

 
A Vasvári diákszínpad tagjai idén igazán kitettek magukért. Tele vannak ötletekkel, 

energiával, és ehhez mérten jutott a feladatokból is bőven. Idén először a Petőfi téren a 

március 15-i megemlékezésen láthattuk őket, majd a Vörösmarty Színházban a Bojtárból 

tündérkirály című darabban a zsiványtanyát jelenítették meg. Nemrég pedig, Nagy Judit 

rendezővel Oscar Wilde: Canterville-i kísértet című komédiáját állították színpadra a Fejér 

Megyei Diáknapokon.  

Már kiskorom óta elvarázsol a 

színház világa, a színészek, a díszes 

jelmezek. Mikor kilencedik osztályba 

mentem, összeszedtem a bátorságomat és 

jelentkeztem az iskolai színjátszó körbe, 

magammal rántgatva a barátnőmet is. 

Gyakran mondja, hogy a mai napig hálás 

nekem ezért. Már az első próbán nagyon 

jól éreztük magunkat, sokat nevettünk a 

többiekkel együtt, lépésről lépésre 

alakultunk át pár iskolatársból egy baráti 

társasággá. De úgy érzem, hogy igazán az 

idei évre kovácsolódott össze a csapat. 

Azért más ez, mint a többi barátság, mert nem nevetjük ki egymást. Ha valami vicces, 

akkor mindenki nevet, és nem egy emberen, hanem vele együtt. Mondhatnám, hogy a suli 

„csodabogarai” vagyunk, így találtunk egymásra. Mindenki másban jó, más szerepre 

alkalmas, így állnak össze a sikeres darabok.  

A próbákon nem lehet unatkozni, mindig van feladat: még ha csak beszélgetünk is. 

Órákon keresztül tudunk együtt fecsegni - a jelentéktelen dolgoktól kezdve a legmagasabb 

eszmefuttatásig. Mindenki őrült, gyakran énekelgetünk, táncolunk együtt – mert miért ne? 

A csapatba minden évben érkeznek új emberek. Vannak, akik két hét után lelépnek, 

mert rájönnek, hogy ez mégsem az ő világuk, de akik maradnak, életre szóló élményt 

kaphatnak - elvégre is, a közönséges földi halandó nem játszik mindennap színházban.  
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Még a tanév elején megbeszéltük, hogy mire kell felkészülnünk az elkövetkezendő 

hónapokban. Talán néhányan tudjátok, hogy feldolgoztunk Petőfi Sándor János vitézéből egy 

jelenetet, méghozzá a zsiványtanyát, amit március 16-án és 17-én a Vörösmarty Színházban 

adtunk elő. Nagyon izgalmas 

volt a felkészülési időszak, 

rengeteg kreativitást vittünk 

bele, és amellett, hogy 

ügyeltünk az előadásunk 

korhűségére, igyekeztünk a 

humorra is fókuszálni. (És 

miénk lett a legjobb Jancsi – 

vagyis, Olivér!) 

Úgy érzem, ezzel a 

csapattal nemcsak pár jó 

havert, hanem egy kis családot is nyertem. Mivel különböző évfolyamokból érkeztünk, a 

fiatalabbakat óvják az idősebbek, a kicsik játszanak a nagyobbakkal. A csapatot összefogó – 

Nagy Judit – pedig lépten-nyomon új dolgokat tanít nekünk. 

 

Lukács Gabriella és Szakáts Réka 10. A 
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Művészeti Bemutató - hátulról 

ahogyan a 11.D-s fiúk látták 

 

„Szereposztás” 

Éles Marcell - csöndfelelős 

Fülöp Árpád - ajtónálló, lótifuti 

Vincze Zoltán - BOSS 

Nyári Bence - ROAD 

Szikra Ádám – hangtechnikus-segéd 

Nagy Bálint - függönyhúzogató 

 

Az előző években már sokat olvashattunk az Irkában a Művészeti Bemutató nagyszerű 

produkcióról, azonban arról nem esett még szó, hogy ez valójában mekkora felelősséggel jár a 

függöny mögött. 

Az idei évben a mi osztályunk feladata volt, hogy az előadás háttérmunkáit 

megszervezze. Szőkéné tanárnő kijelölt pár fiút, akik a bemutató során segédkeznek. Naivan 

azt gondoltuk, hogy majd két széket arrébb dobunk, és ennyi az egész. Ez sajnos nem így 

történt. 

A rendezvény előtti napokban megkaptuk a műsorfüzetet, és mindenki megkapta a 

saját feladatát. Ekkor már azért rá kellett jönnünk, hogy mégse olyan egyszerű dolog elé 

nézünk! Kistelekiné tanárnő szavai, miszerint „Az előadás sikere rajtatok múlik” sem 

könnyítettek a helyzetünkön. A bemutatót megelőző napon lévő főpróbán minden simán és 

gördülékenyen ment. A bemutató napján azonban mindenki egy kissé nyugtalanabb volt. 

Délután 4 órára kellett visszamennünk a Barátság Házába, ahol a függöny mögött elvégeztük 

az utolsó simításokat. Fél ötkor hatalmas sürgés-forgás volt, mivel minden egyes szereplő 

után futni kellett és a színpad mögé terelni őket. A műsor kezdete előtt 10 perccel kivittük a 

behúzott függöny elé a mikrofonokat, akkor láttuk, hogy a nézőtér zsúfolásig tele van. Ezután 

lett mindenkinek tele a gatya… Hirtelen elfelejtettük, hogy mi is a teendőnk. A lámpalázon 

kívül a színpad mögötti hónaljáztató hőség is fokozta a pánikhangulatunkat. Az előadás 

kezdete után síri csendben végeztük a dolgunkat és segítettük a soron következő fellépőt. Az 

én feladatom mindössze annyi volt, hogy a függönyt ki- és behúzzam. Minden egyes 

produkció előtt, után és közben is a papíromat néztem, hogy el ne rontsam. Végül is sikerült 

tökéletesen megoldanom a feladatom. Társaim feladata azonban közel sem volt ilyen könnyű.  
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Amíg én csak álltam a tekerő mellett, mint egy karó, ők fenntartották a színfalak 

mögött a csendet, az előadók jelenlétét biztosították, és nem mellesleg hatalmas fizikai 

erejüket is meg kellett csillogtatni. Az egyik percben még a zongorát tolták ki a színpadról, a 

másikban már szekrényeket és asztalokat cipeltek egyik helyről a másikra. Biztos vagyok 

benne, hogy ezt az erőnlétet a mindennapos testnevelés programnak köszönhetik a srácok… 

Az első felvonás végén megkönnyebbülve tértünk pihenőre, és már mindnyáján 

nyugodtan falatoztunk. A pihenőt követően folytatódott a színvonalas előadás, ahol azonban 

már kevesebb dolgunk volt, mint az első részben. A produkciók itt már gördülékenyebben 

haladtak, és szempillantás alatt elértük a végső számot, ahol mi is kimentünk a színpadra és 

felejthetetlen hangulatot teremtettünk. Az utolsó mozzanat a nevemhez fűzhető, ismét 

hihetetlen technikával húztam be a függönyt. Ekkor mindenki válláról eltűnt a teher, lassan 

tudatosult bennünk, hogy mindent remekül csináltunk. (Ahogy az osztályunk hölgy tagjai is, 

akik a ruhatárban állták nagyszerűen a sarat.) 

A Művészeti Bemutatónak köszönhetően megtapasztalhattuk, hogy mekkora 

felelősséggel jár egy ilyen nagy esemény megszervezése. Szerintem mindegyikünk számára 

emlékezetes marad ez az este, mivel biztosan nem sok hasonló lehetőségünk lesz, de ennek 

köszönhetően életre szóló élményben volt részünk. 

 

 Nagy Bálint 11.D 
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„ÖNKÉNT ÉS DALOLVA” 

 

Egy nagyon bölcs mondás úgy tartja, nem lehet mindent pénzzel megvenni, mégis 

sokan azt gondolják, a pénz igen is boldogít. Persze vannak olyan emberek, akik boldogok pénz 

nélkül, és olyanok is, akik nem a pénzért dolgoznak, hanem egy olyan ügy érdekében, ami 

boldoggá teszi őket. Őket nevezzük önkénteseknek. De kik is ők valójában, és mit csinálnak? 

Valószínűleg már sokan feltették ezt a kérdést maguknak, és ez alól a Vasvári tanulói sem 

kivételek. Ezért aztán azt találtuk ki, hogy mi (Varga Roberta és Dobos Bence Trombitás 

Orsolyával, Nagy Szilvia Nórával és a Kodály Zoltán Gimnázium bevonásával) a Partnerség és 

Hálózatosodás pályázat keretében a Vasváris Hét utolsó napján elhozunk nektek pár 

szervezetet, akiket jelképesen 

örökbe fogadunk. S hogy a 

hangulat fergeteges legyen, 

arról a V-faktor tehetségei 

gondoskodnak az udvaron. 

Kitaláltuk, hogy a nap  

szlogenje „ÖNKÉNT ÉS 

DALOLVA”legyen. Szóval 

azt terveztük, hogy ezen a 

napon ropogjon a bográcsok 

alatt a tűz, szóljon a zene. 

Szerencsére sok szervezet támogatott minket, hiszen nekik is tetszett az ötlet és 

szeretnék, ha betekintést nyernétek az ő világukba. Így az AFS Magyarország, a Vöröskereszt, 

a MÁS, az Egészségdokk is megtisztelt minket jelenlétével.   
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A rossz idő nem szegte kedvünket, az 

érdeklődő diákok kipróbálhatták az 

újraélesztést, illetve 

megismerkedhettek az 

elsősegélynyújtás alapjaival. A 

szervezet vezetői a fiatalabb 

korosztály számára rövid előadást 

tartottak a Vöröskereszt működéséről 

és az önkéntesség fontosságáról. 

Többen jelezték, hogy a jövő évtől 

szívesen csatlakoznátok a szervezethez önkéntesként. Ne felejtsétek el azonban, hogy nem csak 

büszkeség tölti el az embert, ha a Vöröskereszt színei alatt tevékenykedik, hanem nagy 

felelősséggel is jár az ilyen munka! 

       

Pár teremmel odébb az 

AFS Magyarországhoz 

kukkanthattak be az 

érdeklődők: Aylis Pedali 

Törökországról, Mari Gashkova 

Oroszországról, én pedig Costa 

Ricáról tartottam előadást. A 

sok érdekesség mellett egy 

interkulturális tesztet is 

kitöltettünk a 10.A-val. Sokakat 

meglepett, hogy például Japánban a WC gombokkal működik, hogy az USA-ban milyen 

könnyen megsérthetünk másokat, vagy éppen mit érdemes tudni a latin szeretőkről. 

Az AFS-nél az önkéntesség életforma. Ami a legfontosabb, hogy nyitottak vagyunk, 

az AFS önkéntesei mind hisznek egy békésebb világ megteremtésében, hisznek egy olyan 

világban, melyben az emberek tisztelik, ismerik, elfogadják egymás kultúráját és szokásait. Azt 

szeretnénk, ha egyre többen gondolnátok így – reméljük, ez a nap, amellett, hogy jó buli volt, 

arra is megtanított, hogy önkéntesnek lenni nagyon jó!!! 

 

 Varga Roberta (Vöröskereszt) és Dobos Bence (AFS) 12.D 
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Meg vagytok ti húzatva? 

 

De még mennyire! – mondhatnák a 

Nagy ikrek, Klaudia és Levente a 10. 

D-ből, akik nem bánják, ha húzzák 

őket, sőt, alig várják, hogy jöjjön a jó 

idő, újra a deszkán állhassanak és 

hódolhassanak szenvedélyüknek. Az 

ötszörös magyar bajnok Klaudia és a 

négyszeres magyar bajnok Levente 

mesélnek sportjukról, a wakeboardról. 

Mennyire ismert ez a sport? Az iskolában tudják, hogy ti ezt űzitek? 

− Klaudia: Akik pl. a velencei-tavi wakeboardpálya mellett laknak, azok tudják, mik is 

azok az oszlopok és kábelek a vízben, de sokan nem ismerik még ezt a sportot.  

− Levente: Az iskolában az osztályunkon kívül nem igazán tudják, nem szoktunk ezzel 

hencegni. 

Akkor azok kedvéért, akik csak kapiskálják, mi is ez: Mit is érdemes tudni erről a sportról? 

− Levente: A vontatókábeles wakeboard ötlete a motorcsónakos vízisíből jön, ahol a 

vízisízőket egy kötélpálya szállítja a vízen. A kötél vontatta wakeboard ötlete egy szörföstől 

ered. Vannak oszlopok, rajta a kábel, egy drótkötélbe kapaszkodva a deszkán csúszunk a 

vízen, vannak különféle elemek, ugratók, és szerte a világban rendeznek versenyeket. 

Ti hogyan kerültetek először deszkára? 

− Levente: A szüleink egyszer Siófokon, még a megszületésünk előtt próbálták ki, és 

beleszerettek, aztán jöttünk mi, és amint lehetett, apa mindig vitt magával. 7 éves voltam, 

amikor Dunaharasztiban egyedül is kipróbálhattam, és a nyár utolsó két hetében csak ezt 

csináltam, úgy kellett a deszkáról leszedni. Ennek már 9 éve. 

− Klaudia: Én 1 évvel később kezdtem, mint a Levi, és én sem szálltam le azóta… 

Mondhatjuk, hogy beleszerettetek? 

− Levente: Igen! Nagyon nagy szabadságot ad! Az érzés, amikor fenn vagyunk,… 

− Klaudia: Annál már csak egy jobb van, amikor a versenyen te következel, hallod a 

nevedet, mondja a kezelő, hogy start. Felmész a pályára és akkor már megszűnik minden, 

nem számít semmi, csak te vagy, a wakeboard és az érzés, és megmutatod, hogy mit tudsz.  
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Jó, ha előtte állt már az ember valamilyen deszkán, legyen az szörf vagy snowboard? 

− Levente: Nem fontos. Mi sem álltunk előtte más deszkán. Én ugyan tudok 

snowboardozni, de azt csak hidegben lehet csinálni… Úszni tudni viszont nem árt… 

− Klaudia: A kitartás, a türelem a legfontosabb. Volt, hogy egy trükk tanulása közben 

vagy 30x estem el aznap. De újra és újra nekiindultam, nem adtam fel. Alapjáraton ez egy 

férfi sportág, és a nők sokkal kitartóbbak, hogy bizonyítsanak. 

− Levente: Igen! Klau ebben sokkal jobb, bármennyit esik, megy tovább, én esek 2-t, 

3-t, olyankor ki kell úszni, megunom, és akkor csak csúszom. 

És még aznap össze is jött? 

− Klaudia: Dehogy. De rá két hétre igen! És az nagyon jó érzés, amikor végre sikerül. 

Ugrásokról beszéltek, szaltókról. Ehhez kell egy jó adag bátorság is akkor, igaz? 

− Levente: Igen, nagyon, de nem vakmerőség. Ez egy extrém sport, észnél kell lenni. 

Lehetnek csúnya sérülések, ha valami nem stimmel, én egyszer szétnyitottam a térdem egy 

rossz érkezéssel, 3 hét szobafogság a főszezonban. Ááá! 

Rutinos versenyzőként melyik megmérettetést és eredményt emelnétek ki a többi közül? 

− Klaudia: A 2013-as Bécsi Világkupát, ahol első lettem, ráadásul a szülinapunkon 

rendezték, és amikor 2010-ben megnyertem a világbajnokságot. 

− Levente: A tavalyi Bécsi Világkupa futamon 2. tudtam lenni hat helyet javítva az 

előző évhez képest. Tavaly pedig a világranglistán 3. helyezett lettem. 

 

Klaudia és Levente is egyetértettek abban, hogy nekik még sok-sok lehetőséget tartogat ez a 

sport, megannyi kihívást, új trükkök megtanulását. Levente szeretné profi szinten, hivatásként 

űzni. Vágyaik, terveik, megvalósításához kívánok nekik sok sikert. 

L.N. 
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A végső igazság felé 

 

Én már nem izgulok, jöhet bármi. A Vasvárinak is vannak angyalai, nem csak 

Charlienak. Ők a Kreitl lányok, Kitti a 9.A-ból és Viktória a 11.A-ból. 

 

Az IFK szervezetében sportoló lányoknak a kyokushin karate nemcsak egy sport, 

hobbi, hanem az életük szerves része. Elképzelni sem tudják, hogy ne eddzenek, be van építve 

a mindennapjaikba. Edzésekre először Viki kezdett járni 13 évesen, Kitti pedig a 

szinkronúszást hagyta ott, miután megnézte az akkor már 2 éve karatézó testvére bemutatóját. 

Elszántság: ezt említették a testvérek a legfontosabbnak. Ők azok, hiszen versenyekre is 

járnak, pedig a karatékák (karatét gyakorlók) nagy része nem alkalmas a versenyzésre. Nem 

így a mi lányaink. Természetesen, mielőtt éles küzdelemben vettek volna részt, meg kellett 

erősödniük, fokozatosan, edzésről edzésre. Tehát ha valaki bejön a dojoba (dojo = 

edzőterem), nem kerül egyből a mélyvízbe. A küzdelem azonban nagyon fontos része a 

Kyokushin Karaténak, hiszen ezáltal a karatéka a saját bőrén tapasztalja meg, hogy a tanult 

technikákat tényleg elsajátította-e, tudja-e alkalmazni azokat. Kitti a fejrúgásokat szereti a 

legjobban alkalmazni, mert ha az szép, tiszta találat, rögtön pontot ér, és az olyan versenyeket, 

amik K.O.-ra mennek. Viki is a rúgásokat említette, különösen büszke egy, az I. Közép-

Európa Kupán szerzett 2 pontos fejrúgására. A lányok mindketten diákolimpiai bajnokok, 

Viki világbajnoki 3. helyezett. Kitti 2x-es magyar bajnok, Európa-bajnok és világbajnoki 2. 

helyezett. Erre az eredményére a legbüszkébb.  
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Ezek azok a sikerek, melyek feledtetik a kék-zöld foltokat, melyeket az adrenalin miatt a 

verseny közben meg sem éreznek a lányok, másnapra meg, ha nagyon muszáj, ott a jégzselé, 

mondja Viki. De nem csak a versenyek nyújtanak megelégedést: kemény munkával sikerrel 

vizsgázni a következő övfokozatra, legyőzni önmagad, legalább olyan érzés, mintha 

megnyernél egy versenyt. A testvérek zöld övesek (aki elkezdi ezt a sportot, megveszi a 

boltban a fehér övet, majd vizsgázik a többire; sorrendben: narancssárga, kék, citromsárga, 

zöld, barna és fekete). A barnáig minden övre 2x kell vizsgázni, először megkapod, majd 

bebizonyítod, hogy tényleg jár neked az az öv, magyarázza Kitti. A fekete övnek (dan) 10 

fokozata van (aranycsík), 3-ra lehet vizsgázni, utána adományozza a szervezet, érdemek 

szerint. A lányok edzője 4 danos sensei (tanító), akitől még nagyon sokat tanulhatnak, ahogy 

az alapító tanító Oyamatól is, akitől az alábbi idézet teljesen ráillik a Kreitl testvérekre: 

„Fejet alacsonyan tartva (szerénység), szemet magasra szegezve (kitűzött cél), légy 

beszédben visszafogott (higgadtság); a szülők iránti tisztelet vezéreljen és bánj másokkal 

jóságosan.” 

Ezt az őket tanító tanárok is megerősíthetik, hiszen Viki és Kitti szorgalma, kitartása 

nemcsak a dojoban mutatkozik meg, hanem a Vasvári falain belül is. Viki minden évben 

egyenletesen jó tanulmányi eredménye mellett különösen a természettudományok területén 

jeleskedik. Matematikaversenyek rendszeres résztvevője, idén érettségizik informatikából, és 

már 10.-től egy angol nyelvvizsga boldog tulajdonosa. Kitti minden évben kitűnő tanuló 

félévkor és év végén is, nincs olyan matematikaverseny, amin el ne indulna (idén 

matematikából megyei döntős), de kémiából is továbbjutott a Curie Emlékverseny területi 

döntőjébe. Segítőkész, társainak a reál tantárgyakból sokat segít. 

A Kreitl testvéreknek egy számukra biztosan ismerős, többjelentésű szóval köszönöm 

a beszélgetést: 

OSU! 

L.N. 

.  

 

  



42 
 

A 2015-ös Fejér megyei Diáknapokon elért eredmények 

A 2015-ös Fejér Megyei Diáknapokon tanulóink 15 aranyat, 16 ezüstöt és 8 bronzot 

szereztek. Különdíjat kapott: Gránitz Ádám 11.D-s tanuló honismeret kategóriában.  

Sótájm kategóriában a Beliczai Béla (11.D) – Börcsök Olivér (10.D) duó kategóriadíjas lett 

és bekerült a gálára. Az Alba Regia Táncegyüttes Dödölle csoportjának szólótáncosai  

(Köteles Kata 8.A, Hajnal Péter, Maráz Milán, Takács Eszter Dorka 7.B, Szabó Dániel 

7.B, Újfalusi Zsaklin Zsófia 10.A) is felléphettek a gálán. 

 

Arany minősítést szereztek:  

Vers-és prózamondás kategória: Balassa Gergő 11.D, Börcsök Olivér 10.D 

Diákszínpad kategória: Vasvári Diákszínpad, melynek tagjai: Árgyelán Ádám 7.A,  

Balassa Gergő 11.D, Börcsök Olivér 10.D, Dóra Donát Mátyás 10.D, Lukács Gabriella 

10.A, Orbán Luca Annamária 9.A, Say Borbála 8.A, Szakáts Réka10.A, Palásti László 

10.A, Palásti Norbert 7.A 

Könnyűzene kategória: Bagladi Sára 10.C, Börcsök Olivér 10.D, Little Dragons  

(Méhes Hajna 12.A, Torma Szabolcs 12.A, (Arany Benjamin)) Sallay Kíra 11B  

Barbély Levente 11.B duó 

Népdal, népzene, néptánc kategória: Alba Regia Táncegyüttes Dödölle csoportjának 

szólótáncosai (Köteles Kata 8.A, Takács Eszter Dorka 7.B, Szabó Dániel 7.B, Újfalusi 

Zsaklin Zsófia 10.A) 

Komolyzene, szólóhangszer, kamarazene kategória: Scheller Naomi 10.D 

Sótájm kategória: Beliczai Béla 11.D – Börcsök Olivér 10.D duó 

Honismeret kategória:  Gránitz Ádám 11.D, Juhász Kinga 11.A, Kerti Kata 8.A, 

Mosberger Vivien 11.A, Vas Réka 11.A 
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Ezüst minősítést szereztek:  

Szólóének, társasének, kórus kategória: Vasvári kórus, melynek tagjai: Burka Eszter 9.D, 

Beliczai Béla 11.D, Bíró Dávid 11.D, Boda Bianka 9.B, Borbás Brigitta 12.C,  

Börcsök Olivér 10.D, Grimm Gergely 10.C, Hendlein Tímea 8.A,  Hites Balázs 9.A,  

Hites Benjamin 11.A, Horváth Anna 9.D , Kálmán Eszter Magdolna 10.A,  

Kertész Domonkos 11.D, Király Dzsenifer 10.A,  Lukács Gabriella 10.A,  

Matuz Vanessza 11.C, Munkácsy Máté 10.C, Novák Lilla 10.A, Pance Álmos 10.C,  

Papp Lilla 10.B, Pók Panna 9.D,  Rechner Rebeka 9.A, Rechner Veronika 9.A,  

Sábián Anna 9.A, Scheller Naomi 10.D, Scheller Richard 10.D, Szakáts Réka 10.A, 

Szarka Bettina 9.B, Szeghalmi Sára 10.A, Szepetneki Tamara 10.B, Teker Franciska 

9.B, Vágó Kata 10.A, Varga Petra 10.A, Végvári Dorottya 10.B, Walk Patrik 12.B. 

Vers-és prózamondás kategória: Kálmán Eszter Magdolna 10.A, Preszter Borbála 10.B, 

Sábián Anna 9.A 

Népdal, népzene, néptánc kategória: Cserregő nádiposzáták: Bagladi Sára 10.C,  

Matolcsi Anna 12.A, Méhes Hajna 12.A, Sallay Kíra 11.B 

Komolyzene, szólóhangszer, kamarazene kategória: Bálint Sára 9.A, Borbás Brigitta 12.C, 

Grimm Gergely 10.C, Hendlein Tímea 8.A 

Honismeret kategória: Berta Krisztina 11.A, Csörgei István 11.C, Kovács Kristóf 11.B, 

Palásti László 10.A, Polányi Linda 11.C 

Irodalom-, vers- és prózaírás kategória: Mika Levente 10.B, Sprőder Anna 11.D 

Bronz minősítést szereztek:  

Szólóének, társasének, kórus kategória: Vasvári fiúkar (tagjai a Vasváris kórus fiútagjai) 

Vers-és prózamondás kategória: Borbás Brigitta12.C, Tóth Lilla 9.B, Varga Petra 10.A 

Sótájm kategória: Jászai Viktória 10.A, Nagy Boglárka 9.D 

Irodalom-, vers- és prózaírás kategória: Balassa Gergő 11.D, Nagy Nikoletta Franciska 

9.C 
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Iskolánk legmagasabb kitüntető címeit a következő tanulók kapják:  

 

A 2014/15-ös tanév Jó tanuló – jó sportoló díjat Molnár Máté 12. B osztályos tanuló kapja. 

Jó tanulmányi eredménye mellett angolból középfokú, németből felsőfokú nyelvvizsgával 

rendelkezik. Kosárlabda sportágban az iskola csapatával 6 éven át városi bajnok, többszörös 

területi bajnok, országos döntőben 2. helyezett. Az Alba Fehérvár csapatának NB I A és 

Magyar Kupa kerettagja, nemzetközi tornák résztvevője. Tavaly nyáron 1 hetes meghívást 

kapott a Bayern München Akadémiájának felkészülésére. 

 

A vasváris lányok közül az idén az év sportolója címet Kiss Fanni 12. C osztályos tanuló 

kapta, aki a fehérvár Rugby tagjaként.országos felnőtt bajnok, Európa bajnok. A 2014. évben 

az utánpótlás korosztályban az év játékosa.  

 

Kiváló kultúrmunkáért kitüntetést az idén három tanuló is tanuló is kiérdemelte. 

Mindhárman a 12.A-s diákok. Ertl András, Méhes Hajna Csilla, Torma Szabolcs sok 

dicsőséget szereztek iskolánknak. A diáknapokon többszer is ezüst és arany minősítést kaptak. 

A Művészeti Bemutatók és a városi rendezvények rendszeres szereplői. 

Iskolánk legmagasabb kitüntetését, a VASVÁRIÉRT emlékplakettet a következő tanulók 

kapták:  

A 12.A osztályból : 

Matolcsi Anna, aki gimnáziumi tanulmányai alatt végig jeles tanuló volt. Angol és olasz 

nyelvekből középfokú nyelvvizsgát szerzett. Tagja a Cserregő Nádiposzátáknak, akikkel 

eredményesen szerepelt népdaléneklő versenyeken, diáknapokon és városi rendezvényeken. 

A 12.C osztályból : 

Borbás Brigitta, rendszeresen képviseli osztályát és iskolánkat a különböző művészeti 

fesztiválokon (Művészeti Bemutató, Megyei Diáknapok) nem is egy, hanem két művészeti 

ágban: szavalásban és fuvolázásban. Kiváló tanulmányi előmenetelével jelentősen hozzájárult 

osztálya és iskolánk tanulmányi eredményének növeléséhez, gondos felkészültsége, csendes 

szorgalma, jó ítélőképessége, kitartása példaként szolgál kortársainak, büszkeségére szüleinek 

és tanárainak. 
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Nagy-Ludassy Mátyás: Már ígéretes tehetségként érkezett hozzánk, hogy kiváló tanárok 

közreműködésével tovább kamatoztassa tudását, és sikeresen szerepeljen országos kémia, 

matematika és fizika versenyeken, így öregbítve saját és iskolánk hírnevét. Érdeklődése 

széleskörű, a többi tantárgyban is jeleskedik, német nyelvből nyelvvizsgával rendelkezik, az 

angolt is kiválóan műveli. Olvasottsága, tájékozottsága példaértékű. 2013-ban a Curie Kémia 

Emlékverseny országos döntőjében 9. helyezést ért el. Az Irinyi János KémiaVersenyen két 

egymást követő évben is az országos döntő résztvevője volt. 2014-ben a Kodolányi János 

Természettudományi Műveltségi Vetélkedőn az első helyezett csapat tagjaként vett részt. 
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ADATOLÓ - Kitüntetések, eredmények, statisztika a tanulmányi élet, a 

kultúra, a sport világából 

 

A 2014/2015. tanév ballagási ünnepségén a következő tanulók részesültek elismerésben  

 

Könyvjutalomban részesültek a diáksportban végzett eredményes munkájukért:  

12.A osztályból: Csehó Fruzsina, Kiss Domonkos, Méhes Hajna Csilla, Tenyér Sára  

12.B osztályból: Faragó Franciska, Marczinkó Dóra, Tóth Nándor, Walk Patrik Nicholas 

12.C osztályból: Hartl Szabina, Kovács Daniella, Szőts Máté 

12.D osztályból: Bátor Gábor László, Huszárik Anna Flóra, Kulcsár Gergely 

 

A közösségért végzett munkájáért és sporttevékenységéért jutalomban részesültek:  

12.C osztályból: Szénai Réka 

12.D osztályból: Gyuricza Fruzsina 

 

Kulturális munkájáért és kimagasló tanulmányi eredményéért jutalmaztuk:  

12.D osztályból: Almásy Patrik 

 

Kulturális munkájáért jutalmaztuk:  

12.C osztályból: Mader Sára, Márfi Regina 

12.D osztályból: Gordos Cintia, Gyimesi Károly, Képli Vivien, Menik Stefánia 

 

A közösségért végzett munkájáért jutalomban részesültek:  

12.A osztályból: Berecz Csilla Éva, Szalai Annamária, Tóth Enikő Melinda, Vass Ákos  

12.B osztályból: Engi Panna, Károlyi Csilla, Papp Kristóf 

12.C osztályból: Czigány Péter 

12.D osztályból: Dobos Bence Andor, Katona Réka, Magyar Fatime, Pölöskey Laura, Reim 

Dóra, Varga Roberta 

 

Kimagasló tanulmányi eredményükért a következőket jutalmaztuk:  

12.B osztályból: Farkas Réka, Pavlitzky Petra 

12.C osztályból: Nagy Gréta. Sárvári Ákos Péter 
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A 2014/2015. tanév tanulmányi és sporteredményei  

 

OKTV OROSZ NYELV - ORSZÁGOS DÖNTŐ 

17. helyezés  Sashalmi Soma (11.A) 

felkészítő tanár: Baranyainé Endrődi Melinda 

 

OKTV INFORMATIKA – 2. FORDULÓBA JUTOTT 

    Pálfy Dávid (12.B) 

felkészítő tanár: Lovász Péter 

 

IRINYI JÁNOS ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI KÉMIAVERSENY - MEGYEI FORDULÓ  

I.a kategória:          1.helyezés Tóth Dániel (9.A) 

3. helyezés Puklics Barbara (9.B) 

4. helyezés Kreitl Kitti (9.A) 

II.a kategória:         2. helyezés:  Ferkócza Dávid Áron (10. A) 

felkészítő tanár: Szabó Endre 

          3. helyezés Petrás Tamás Botond (10.C) 

felkészítő tanár: Bukorné Bamberger Zsuzsanna 

Puklics Barbara, Tóth Dániel, Ferkócza Dávid Áron és Petrás Tamás Botond az országos 

döntőbe jutott. 

 

CURIE KÉMIA EMLÉKVERSENY TERÜLETI DÖNTŐJÉBE JUTOTT:  

Kreitl Kitti (9.A) 

Puklics Barbara (9.B) 

Tóth Dániel (9.A) 

Ferkócza Dávid Áron (10. A) 

 

Tóth Dániel az elért eredménye alapján az országos döntőben képviseli iskolánkat. 

felkészítő tanár: Szabó Endre, Démuthné Merkl Katalin, Horváthné Bohner Teréz 

 

 

"4 FOR EUROPE" FÖLDRAJZI VERSENY - REGIONÁLIS DÖNTŐ  

7. helyezés Rechner Rebeka, Rechner Veronika, Réti Boglárka, Sábián Anna (9. A) 

felkészítő tanár: Baranyai László 
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LÁNCZOS KORNÉL MEGYEI FIZIKAVERSENY 

 4. helyezés Smatkó Vanessza (10.C) 

felkészítő tanár: Kocsis Katalin 

 

SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM VERSENY – 2. (MEGYEI) FORDULÓBA JUTOTTAK: 

  Lehota Lili (9.B) 

  Puklics Barbara (9.B), aki a legjobb eredményt érte el Fejér megyében 

felkészítő tanár Rideg Imre 

 

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8.ÉVFOLYAM - 2. (MEGYEI) FORDULÓBA JUTOTTAK: 

  Palásti László (7.A) 

  Dóczy Eszter (7.B) 

felkészítő tanárok Lukács Zsuzsanna, Rideg Imre 

 

KREATÍV TÖRTÉNELEM TANULMÁNYI VERSENY - 2. FORDULÓBA JUTOTT CSAPATUNK: 

  Csrepka Márton, Fodor Dávid, Sashalmi Soma (11.A) 

felkészítő tanár Rideg Imre 

 

A CULTURA NOSTRA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM CSAPATVERSENY MÁSODIK FORDULÓJÁBA 

JUTOTTAK: 

  Berta Krisztina, Hites Benjamin, Mosberger Vivien (11.A) 

felkészítő tanár Rideg Imre 

 

ÉDES ANYANYELVÜNK VERSENY MEGYEI FORDULÓJÁBA JUTOTT: 

 Osztotics Anett (10.B) 

 Vadas Tamara (11.B) 

felkészítő tanárok Havranek Mária, Kohutné Simon Erika 

 

ARANY JÁNOS IRODALMI VERSENY 

országos döntőbe jutott: Kálmán Eszter (10.A) 

felkészítő tanárok: Havranek Mária, Kohutné Simon Erika 

 

KAZINCZY SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENY  

Kazinczy-emlékérmet kapott: Börcsök Olivér (10.D) 

felkészítő tanár: Szenkovits Szilvia  
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A Költészet napja tiszteletére megrendezett „KÖLTŐNK ÉS KORA” JÓZSEF ATTILA MŰVELTSÉGI 

VETÉLKEDŐn 2. helyezést ért el iskolánk csapata. A csapat tagjai: 

 Menik Stefánia (12.D) 

 Nagy Gréta (12.C) 

 Juhász Zsolt (11.C) 

 Kovács Márk (11.C) 

felkészítő tanár: Szalainé Szántó Marianna 

 

VI. FEHÉRVÁRI VERSÜNNEP  

Döntősei: Vas Réka (11.A) 

  Börcsök Olivér (10.D) 

2. helyezés: Börcsök Olivér (10.D) 

 

VÖRÖSMARTY MIHÁLY MEGYEI SZAVALÓVERSENY 

III. helyezés Börcsök Olivér (10.D) 

 

VÖRÖSMARTY MIHÁLY SZAVALÓVERSENY 

II. helyezés Kálmán Eszter (10.A) 

 

FRIEDRICH MARGIT MEGYEI ALAPÍTVÁNYI SZAVALÓVERSENY 

 2. helyezés Börcsök Olivér (10.D) 

 6. helyezés Kálmán Eszter (10.A) 

 7. helyezés Tóth Lilla (9.B) 

 

„ISTENÉLMÉNY” – VERSMONDÓ PÁLYÁZAT FŐDÍJASAI: 

 Börcsök Olivér (10.D) 

 Kálmán Eszter (10.A) 

 Teker Franciska (9.B) 

 Tóth Lilla (9.B) 

A versmondó diákokat felkészítette: Szemere Judit 
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KI TUD TÖBBET OLASZORSZÁGRÓL? VETÉLKEDŐ DÖNTŐSEI: 

Góbi Maja Sára (9.A) 

Ponta Bettina Dorina (9.D) 

felkészítő tanár: Óber-Fekete Noémi 

 

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY - NÉMET NYELV 

megyei 2. helyezés: Lukács Borbála (8. B), aki az országos döntőbe jutott 

felkészítő tanár: Fucskuné Révész Gyöngyi, Horváth Dóra 

 

 SPIEL UND GEWINN NÉMET LEVELEZŐVERSENY.  

A 9. b osztályból versenyben vannak: 

Junior kategória:  Heitmar Renáta 

Turcsán Bálint 

Takács Henrik 

Abiturient kategória: Kálmán Kata 

Hajnal Donát 

Piller Kármen 

felkészítő tanár: Fucskuné Révész Gyöngyi 

 

VILÁGNYELVÉSZ - NÉMET NYELV 

megyei 10. helyezést ért el a 8. b osztály csapata: 

Lukács Borbála 

Hudra Enikő 

Niederer Akilina 

felkészítő tanár: Fucskuné Révész Gyöngyi 

 

VILÁGNYELVÉSZ - ANGOL NYELV. 

9. helyen végzett. a 7.A osztály tanulóinak "LTL" csapata.  

A csapat tagjai:  Á.Tóth Lili 

Gombos Luca 

Kedves Tamara 

felkészítő tanár: Gáti Zsuzsanna 
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FEJÉR MEGYEI ANGOL NYELVI VERSENY  

 

2. hely  Kálniczky Máté (8.A) 

4. hely  Kaiser Kamilla (8.A) 

Kun Balázs (8.A) 

5. hely  Démuth Dávid (8. A) 

Vajda Vendel (8.A) 

6. hely  Szabó Zsombor (8. A) 

7. hely  Nyári Ádám (8.A) 

8. hely  Benkóczy Levente (8.A) 

Takács Máté (8.A) 

felkészítő tanár: Szarka Judit 

 

ORSZÁGOS ANGOL NYELVI VERSENY (ÁOTV) 

 

Az 1. fordulóban elért eredményük alapján továbbjutottak:  

8. osztály: Kálniczky Máté (8.A) 

Selmeczy Liza (8.A) 

Nyári Ádám (8. A) 

Vajda Vendel (8.A) 

Kun Balázs (8. A) 

Tóth Bálint (8. A) 

Köteles Kata (8. A) 

Kaiser Kamilla (8. A) 

Takács Máté (8. A) 

 

7. osztály: Kedves Tamara (7. A) 

Barbagalló Valentina (7. A) 

 

felkészítő tanárok:Szarka Judit,  Gáti Zsuzsanna 
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ZRÍNYI ILONA MATEMATIKA VERSENY MEGYEI FORDULÓ: 

 

2. helyezés Kedves Tamara Lilla (7.A) 

8. helyezés Kiss Orsolya (7.B) 

17. helyezés Horváth Balázs (7.A)  

2. helyezés  7.o. csapata 

csapattagok: Horváth Balázs (7.A), Kedves Tamara Lilla (7.A), Kiss Orsolya (7.B) 

 felkészítő tanárok.: Peidl-Örkényi Helén, Démuth Csaba 

 

7. helyezés Kreitl Kitti (9.A) 

8. helyezés Kiss Krisztián (9.C) 

3. helyezés  9.o. csapata  

csapattagok: Kiss Krisztián (9.C), Kreitl Kitti (9.A), Tóth Dániel (9.A)   

felkészítő tanárok.: Démuthné Merkl Katalin, Kovácsné Csornai Márta 

 

3. helyezés 10.o. csapata 

csapattagok: Ferkócza Dávid (10.A), Jászai Viktória (10.A), Szűcs Gábor (10.A) 

felkészítő tanár.: Horváthné Bohner Teréz 

6. helyezés  Kertész Domonkos  (11.D) 

9. helyezés  Kreitl Viktória  (11.A) 

4. helyezés  11.o. csapata  

csapattagok: Hites Benjamin (11.A), Kertész Domonkos (11.D), Kreitl Viktória (11.A) 

felkészítő tanárok.: Démuthné Merkl Katalin, Szőkéné Kiss Erika, 

Horváthné Bohner Teréz 

 

5. helyezés Nagy-Ludassy Mátyás (12.C) 

felkészítő tanár.: Kovácsné Csornai Márta 
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FEJÉR MEGYEI KÖZÉPISKOLÁSOK MEGYEI MATEMATIKA VERSENYÉNEK döntőjébe jutott: 

 

9. évfolyam:  Kreitl Kitti (9.A) 

   Tóth Dániel (9.A)   

felkészítő tanár.: Démuthné Merkl Katalin 

 

10. évfolyam:  Ferkócza Dávid (10.A) 

   Filkorn László (10.C) 

felkészítő tanárok.: Horváthné Bohner Teréz Szőkéné Kiss Erika,  

 

12. évfolyam:  Nagy-Ludassy Mátyás (12.C) 

felkészítő tanár.: Kovácsné Csornai Márta 

 

KENGURU NEMZETKÖZI MATEMATIKAVERSENY – MEGYEI FORDULÓ: 

 

 4. helyezés Tóth Balázs (12.C) 

 5. helyezés Kiss Orsolya (7.B) 

 7. helyezés Palásti László (10.A)  

   Kiss Krisztián (9.C) 

 8. helyezés Klupács András Sándor (9.C) 

 9. helyezés Éles Marcell (11.D) 

 10. helyezés Tóth Dániel (9.A) 

 

felkészítő tanárok: Kovácsné Csornai Márta,. Peidl-Örkényi Helén, Horváthné Bohner Teréz, 

Szőkéáné Kiss Erika, Démuthné Merkl Katalin 
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SPORTEREDMÉNYEK 
 

Úszás 
 

Városi: „B” kategória (nem igazolt) 

 

 III.korcs. Vörös Viktória (7.A) 50 m mellúszásban  II. 

 IV.korcs. Kovács Ádám (9.A) 100 m gyorsúszásban II. 

Lukács Borbála (8.B)100 m gyorsúszásban III. 

      100 m mellúszásban  III. 

   Kétszeri Dóra (7.A) 100 m mellúszásban  IV. 

 VI.korcs. Sándor Alíz (10.A) 100 m gyorsúszásban II. 

   Kovács Márk (11.C) 100 m mellúszásban  III. 

Kovári Lilien (10.B) 100 m mellúszásban  II. 

100 m hátúszásban  I. 

 

4x50 m fiú gyorsváltó csapat  III. 

Kovács Márk (11.C), Boa Tamás (10.A), Korponai Zoltán (10.C), Beliczai Béla (11.D)  

 

4x50 m lány gyorsváltó csapat III. 

Sándor Alíz (10.A), Schütz Alíz (10.D), Láng Petra (10.D), Bertalan Réka (10.D)  

 

Megyei: „B” kategória  

 

 III.korcs. Vörös Viktória (7.A) 50 m mellúszásban  I. 

 VI.korcs. Sándor Alíz (10.A) 100 m gyorsúszásban IV. 

   Kovács Márk (11.C) 100 m mellúszásban  III. 

Kovári Lilien (10.B) 100 m mellúszásban  IV. 

100 m hátúszásban  I. 

 

4x50 m fiú gyorsváltó csapat  II. 

Kovács Márk (11.C), Boa Tamás (10.A), Korponai Zoltán (10.C), Beliczai Béla (11.D)  

 

4x50 m lány gyorsváltó csapat  IV. 

Sándor Alíz (10.A), Schütz Alíz (10.D), Láng Petra (10.D), Bertalan Réka (10.D)  

 

A megyei bajnok Vörös Viktória és Kovári Lilien szerepelt az Országos Döntőn.   
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Labdarúgás 

 

Városi:  

IV. kcs. fiú futsal csapat  III. helyezés 

Balogh Péter (9.D), Brettschneider Péter (8.A), Klujber Kristóf (8.B), Kovács Dávid (8.A), 

Kovács Ádám (9.A), Kurucz Áron (8.A), Szamarasz Periklész Ioannis (8.B) 

 

IV. kcs-os lánycsapat   II. helyezés 

Csanádi Gréta (8.B), Gál Patrícia (8.B), Gombos Luca (7.A), Gödri Gitta (7.A),  

Horváth Ildikó (8.A), Horváth Csenge Sára (8.B), Horváth Dóra (7.B), Jung Nikol (9.A), 

Micheller Blanka (7.B), Béd Bernadett( 8.), Váncsa Judit Kitti (7.B) 

 

VÁROSI ALAPFOKÚ VERSENYEK 
 

Kosárlabda lánycsapat  III. helyezés 

Tenyér Sára (12.A), Marczinkó Dóra (12.B), Szarvas Renáta (12.B), 

Huszárik Anna Flóra (12.D), Gránitz Zsuzsanna (11.C),  

Grátzl Dorina (11.D), Orbán Luca Annamária (9.A), Horváth Anna (9.D), 

Nagy Boglárka (9.D), Pók Panna (9.D) 

 

fiúcsapat  I. helyezés 

Korponai Zoltán (10.C), Deczky Dániel (11.A), Karácsony Tamás (11.B), 

Korcz Soma (11.C), Kiss Domonkos (12.A), Tóth Nándor (12.B),  

Nagy-Ludassy Mátyás (12.C) 

 

Labdarúgás KASZÁS GÁBOR EMLÉKKUPÁN a lánycsapat  III. helyezés 

Jung Nikol (9.A), Tóth Lilla (9.B), Biró Benita Bettina (9.D),  

Nagy Boglárka (9.D), Kiss Patricia (10.B), Samu Alexandra (10.B),  

Békefi Enikő (10.D), Mader Réka (11.D), Huszárik Anna Flóra (12.D) 

 

Városi Mezei Diákolimpia 

Lány IV. korcsoport  3. Koleszár Zsófia (7.B) 

csapat   3. Vasvári  

Koleszár Zsófia, Horváth Dóra, Barna Dorina, Pesti Zsófia (7.B) Szépe Flóra (8.B), 

 Cseke Lilla (8.A) 
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Megyei Mezei Diákolimpia 

Lány IV.kcs.   4. Koleszár Zsófia (7.B) 

Lány V. korcsoport 1. Kiss Virág (8.A) 

csapat   1. Vasvári 

Kiss Virág (8.A), Király Dóra (9.A), Strobl Anita (10.D),  

Békefi Enikő (10.D), Kiss Patrícia (10.B) 

Továbbjutottak az Országos Döntőre. 

 

Városi Háromszeres Torna 

Lány  egyéni  2. Vas Réka (11.A) 

csapat  2. Vasvári 

Vas Réka (11.A), Faragó Franciska (12.B), Tenyér Sára (12.A), 

Szalai Réka (10.D) 

 

Megyei Háromszeres Torna 

Lány egyéni  3. Vas Réka (11.A) 

csapat  2. Vasvári 

Vas Réka (11.A), Faragó Franciska (12.B), Tenyér Sára (12.A), 

 Markó Alíz (10.A) 

 

Tollaslabda Megyei Diákolimpia 

Lány  IV. korcsoport  3. Gombos Luca (7.A) 

Fiú  IV. korcsoport  1. Nagy Márton (7. ) 

VI. korcsoport  2. Őry Szilveszter  (11. B)  

Továbbjutottak az Országos Döntőre. 

 

Megyei Tájfutó Diákolimpia 

IV.kcs.lány   2. Pesti Zsófia (7.B) 

 

Megyei Amatőr Röplabda Diákolimpia 

Lány    3. Vasvári 

Tenyér Sára, Csehó Fruzsina (12.A), Kreitl Viktória (11.A), Csizmazia Nóra (10.B),  

 Vágó Kata, Szeghalmi Sára, Csoma Gabriella, Jászai Viktória, Varga Petra,  

 Sándor Alíz, Novák Lilla, Markó Alíz (10.A) 
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Megyei Röplabda Diákolimpia 

Lány V. kcs.   1. Vasvári 

 Barna Dorina (7.B), Csizmazia Nóra (10.B), Csoma Gabriella, Jászai Viktória,  

 Vágó Kata, Szeghalmi Sára, Varga Petra, Sándor Alíz, Markó Alíz,  

 Novák Lilla (10.A) 

Az Országos Elődöntőbe jutottak. 

 

Röplabda Diákolimpia Országos Elődöntő 

Lány V. kcs.   4. Vasvári 

 Barna Dorina (7.B), Csizmazia Nóra (10.B), Csoma Gabriella, Jászai Viktória,  

 Vágó Kata, Szeghalmi Sára, Varga Petra, Sándor Alíz, Markó Alíz,  

 Novák Lilla (10.A) 

 

Megyei Kosárlabda Diákolimpia 

Fiú V. kcs.   2. Vasvári 

 Orczy Bence, Palásti László, Sponga Bence (10.A), Határhegyi Gergely (9.A),  

 Horváth Bence (10.B), Plesz Boldizsár (9.A), Birkás András (8.B), Palásti Norbert,  

 Tóth András (7.A) 

 

Kosárlabda Diákolimpia Országos Elődöntő 

Fiú VI.kcs.   3. Vasvári 

 Molnár Máté, Walk Patrik (12.B), Nagy- Ludassy Mátyás (12.C), Karácsony Tamás,  

 Koller István (11.B), Plesz Boldizsár (9.A) 

 

Kosárlabda Diákolimpia Országos Elődöntő 

Lány VI.kcs.   3. Vasvári 

 Gyuricza Fruzsina, Huszárik Anna (12.D), Sveininger Enikő (11.B),  

 Balsay Dalma  (10.B), Góbi Maja, Csabai Csenge, Réti Boglárka (9.A), 

 Tenyér Sára (12.A) 

 

Lány V. kcs.  2. Vasvári 

 Balsay Dalma (10.B), Góbi Maja, Csabai Csenge, Réti Boglárka (9.A),  

 Sveininger Enikő (11.B), Sajtos Csenge (7.A) 
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Kosárlabda B33 Országos Elődöntő 

Lány    1. Vasvári 

 Sveininger Enikő (11.B), Gyuricza Fruzsina (12.D), Balsay Dalma (10.B),  

 Góbi Maja (9.A), Tenyér Sára (12.D) 

 

Városi Floorball Bajnokság 

Lány    3. Vasvári 

Békefi Enikő (10.D), Orbán Luca, Jung Nikol (9.A), Kiss Patrícia,  

 Samu Alexandra (10.B) 

 

Megyei Futsal Diákolimpia 

Fiú V-VI.kcs.   2. Vasvári 

Nyári Bence (11.D), Kulcsár Gergely, Nagy Dániel (12.D), Szőts Máté (12.C), 

 Csrepka Márton (11.A), D’Urso Marvin (11.B), Lencsés  Balázs (10.A), Csongrádi 

 Márk (10.D) 

 

Megyei Kézilabda Diákolimpia 

Lány V.kcs.   2. Vasvári 

Biró Benita , Udvaros Dóra (9.D), Csanádi Gréta, Hudra Enikő( 8.B),   

 Herczog Boróka, Kovári Flóra, Nagy Fanni (9.B), Orbán Luca (9.A),   

 Varga Renáta (11.D) 

 

Lány IV. kcs.   2. Vasvári 

 Gajdóczi Barbara, Kétszeri Dóra, Sajtos Csenge (7.A), Csanádi Gréta, Hudra Enikő 

 (8.B), Kovári Flóra, Ág Eszter, Nagy Fanni (9.B), Udvaros Dóra (9.D) 

 

Városi Alapfokú Asztalitenisz Bajnokság 

fiú csapat  3. Vasvári 

   Csrepka Márton (11.A), Gelencsér Ábel (11.A) 

 

XII. Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa 

segédmotor-kerékpár kategóriában megyei I. helyezés Paska László (11.C), 

aki áprilisban Fejér megyét képviseli az országos döntőn 
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Coca-Cola Cup középiskolai labdarúgó torna 

Megyei döntő   1. Vasvári 

Csapat: Kocsis András (10.B), Erdész Krisztián (10.C), Kulcsár Gergely (12.D),  

Bátor Gábor (12.D), Tóth Nándor (12.B), Antal Dávid (12.D), Turcsán Márton (10.B), 

Koller Botond (10.A), Almásy Patrik (12.D) 

 

 

Városi alapfokú labdarúgó bajnokság 

fiú    1. Vasvári 

Csapat: Kocsis András (10.B), Erdész Krisztián (10.C), Kulcsár Gergely (12.D),  

Bátor Gábor (12.D), Tóth Nándor (12.B), Antal Dávid (12.D), Turcsán Márton (10.B), 

Koller Botond (10.A), Almásy Patrik (12.D) 

 

IFK nyílt kyokushin karate világbajnokság 

Női  ifi   2. Kreitl Kitti (9.A) 

 kadett   3. Kreitl Viktória (11.A) 

 

24 órás röplabda-bajnokság 

Idén tizenhatodszor került megrendezésre a 24 órás röplabda-bajnokság, 14 csapat 

részvételével. 

A győztes csapat tagjai:  

Horváth Márton, Glázer Dorottya, Simon Júlia, Körmendi Nóra, Bekő Martin 
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Országos Mezei Futó Diákolimpia 

egyéni: 

lány  IV. kcs.   11. Koleszár Zsófia (7.B) 

 V. kcs.   7. Kiss Virág (8.A) 

csapat: 

 V. kcs.   2. Vasvári 

 Kiss Virág (8.A), Király Dóra (9.A), Strobl Anita (10.D), Békefi Enikő (10.D) 

 

 

 

 

A sportversenyek felkészítő tanárai: Kovács Tímea, Majorné Szloboda Mária,  

Kiffer Zoltán, Müller Csaba 

  



 
 

                                                                                                                                 


