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BALLAGÁS 2018.  

  

 

A legnagyobb csoda, mit kaphattál: élni! 

Titkos ösvényekre térni. 

Bátornak lenni, kicsit félni, 

Mosolyogni, néha sírni. 

Menni az úton, mit adott a Sors, 

Mely néha gyönyörű, néha torz. 

Élményözön, emlékek, 

Vágyak, tűnő remények, 

Tiszta szívek barátsága, 

Percnyi évek boldogsága. 

Szerelem és harc, 

Száz és ezer arc. 

Elhagyott az út, amin jársz, 

De menned kell, 

Mert így lehetsz csak 

EMBER! 

Menj csak tovább, 

Valahol rád várnak, 

Tárd ki hát szíved 

A végtelen határnak! 

 

Kántor B. Péter 

  



2 
 

Tanáraink 
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„A szárny megnőtt, üresen áll a fészek,  
Csak álom volt a régi jó világ,  
És mint a fecske alkonyati szélnek,  
Ma szárnyat bontott egy sereg diák.” 

 (Wass Albert) 
 

12.A osztály 
2012-2018. 

 
Démuthné Merkl Katalin 

osztályfőnök 

 

Arató Flóra 

Balázs Ádám 

Bálint Sára 

Bán Zsófia Rita 

Binszki Balázs 

Bodolai Kitti 

Csabai Csenge 

Dörömbözy Dénes Zoltán 

Góbi Maja Sára 

Határhegyi Gergely 

Hites Balázs 

Jánoki Lilla 

Keller Dominik 

Király Dóra 

Kocsó Regina Vivien 

Kovács Ádám 

Kovács Vilmos 

Kreitl Kitti 

Kutasi Attila 

Maincz Veronika 

Molnár Dorottya 

Orbán Luca 

Plesz Boldizsár 

 

Rechner Rebeka  

Rechner Veronika 

Réti Boglárka 

Sábián Anna 

Schmidt Dorina 

Szarka Eszter 

Székely Noémi 

Szoboszlai Lilla 

Tóth Dániel 

Varga Barbara 

Varga Flóra 

Zs. Nagy Balázs Zsolt 
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„Útjaink százfelé válnak, 
De szívünk egy célért dobog, 
Nekivágunk a küzdelmes mának, 
És épít karunk egy szebb holnapot." 

  (Arany János) 
 

12.B osztály 
2012-2018. 

 
Havranek Mária 

osztályfőnök 
 
 

Ág Eszter Dorisz 

Balogh Panna 

Boda Bianka 

Csoknyai Dávid 

Elterich Kitti 

Hajas Csaba 

Hajnal Donát 

Heitmár Renáta 

Herczog Boróka 

Hered Barbara 

Holló Sára 

Kálmán Kata 

Karikás Viktor 

Kiss Balázs 

Kiss P. Róza 

Kovári Flóra 

Lehota Lili 

Maár Emese 

Molnár Fruzsina 

Nagy Fanni 

Nánási Bálint 

Novák Nóra 

Piller Kármen 

Popovics Gyöngyi 

Puklics Barbara 

Rendek Janka 

Sándor Luca 

Szalai Anna 

Szarka Bettina 

Takács Henrik 

Teker Franciska Nóra 

Tóth Lilla Éva 

Turcsán Bálint 

Varjú Réka 

Vass Dávid 

Veigler Zita 
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„Régi harcok, régi kopott könyvek, 
Derű, mosoly, néha fájó könnyek. 
Elsuhannak, elmúlnak az évek, 
Búcsút intünk múló diákévek.” 
    (Hemingway) 
 
 

12.C osztály 
2014-2018. 

 
Lovász Péter 
osztályfőnök 

 
 

 

Bagoly Dorottya  

Basal Gergő  

Borján Dávid 

Fábián Beatrix  

Fórizs Anna Eszter  

Gránitz Nóra  

Hekkel Bálint  

Horváth Péter  

Johannidesz Eszter  

Kaifis Dorina 

Kiss Krisztián 

Kiss Remig  

Klupács András 
Sándor  

Komáromi Klaudia  

Kovács Bendegúz  

Leposa Laura  

Lukácsovics Máté 

Makk Roland  

Meretei Bence Balázs 

Mesterházy Krisztina  

Mészáros Eszter Kata  

Nagymáthé Richárd  

 

Szabó Lénárd  

Szirbek József Ábel  

Szkok Csaba  

Takács Lili Lúcia  

Tatai Balázs  

Todorov Klaudia  

Torma Ramóna  

Tóth Blanka Gyöngyi  

Varga Barbara  

Vranszki Attila 
Martin  
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„Tedd, amit úgy érzel, tenned kell, 
Arra menj, amerre a szíved terel, 
Hisz időd oly` kevés, 
Légy hát a magad ura, míg élsz.”  
     (Axl Rose)  

 

12.D osztály 
2014-2018. 

 
Kiffer Zoltán 
osztályfőnök 

 
 

Ambrus Szilárd  

Balogh Péter  

Benke Brigitta  

Bernáth Bence  

Bernáth Bálint  

Berta Lydia Gabriella  

Biró Benita Bettina  

Burka Eszter Laura  

Csali Tünde  

Farkas Csenge  

Förhécz Ádám  

Hirják Árpád Botond 

Horváth Anna  

Jábor Rebeka Zsófi  

Kiss Márk  

Kolláth Rebeka  

Kóti Alexandra  

Kőszegi Kinga  

Lagler Szandra Laura  

Lakatos Mónika  

Magyar Tünde Nóra  

Menyhárt Barna  

Mihályi Alexandra  

Molnár Ákos 

 

 

Nagy Boglárka Zsófia 

 Pánczél Róbert  

Pók Panna Boglárka  

Ponta Bettina Dorina  

Sárkány Dóra  

Szabó Kornél  

Szénai Szabolcs  

Szigeti Fanni  

Temesvári Eszter  

Udvaros Dóra Anna  

Vidermann Zsombor 

Ármin  

Vigh Brigitta 
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ÍGY LÁTTÁK AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK 

 

Kedves 12. A! Kedves Gyerekeim! 

Hozzám illően számokkal kezdem: 6, 5, 4, 3, 2, 1 és vége. Tényleg vége a 

visszaszámlálásnak? Nem, még csak a mindennapos iskolába járás fejeződött be, a napi szintű 

találkozás osztálytársaitokkal, iskolatársaitokkal, tanáraitokkal. Még június végéig rengeteg 

dolog (reméljük, jó dolog) fog történni veletek, amire később szívesen emlékeztek majd 

vissza.  

De milyen is volt ez a hat év? Ha röviden akarom jellemezni: viszonylag nyugalmas. Mivel Ti 

voltatok/vagytok az ötödik osztályom, így van összehasonlítási alapom. Persze ez nem azt 

jelenti, hogy soha nem okoztatok nekem „fejfájást”, de egyrészt ilyenkor nem arra emlékszik 

az ember, másrészt valóban nem volt sok olyan alkalom. Jólesett, amikor a hetedikes 

osztálykarácsonyon „itteni anyukánk”-nak neveztetek, hogy ugyanebben az évben az 

osztálykiránduláson, Szerbiában a lányok esti mesét kértek tőlem, hogy a születésnapomon 

szinte mindig saját készítésű süteménnyel, tortával kedveskedtetek, s hogy ezt mindig 

osztályfőnöki órára időzítettétek. Ilyenkor (is) tényleg az „itteni anyukátok”-nak éreztem 

magam. Olyannyira, hogy időnként összekevertem, hogy Ti vagy a fiam osztálya ír pl. 

magyardolgozatot, s kiért is kell izgulni. Az osztályfőnök tényleg egy kicsit olyan, mint a 
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szülő: elfogult az osztályával szemben, büszke, ha dicséretet hall róluk, s személyes sértésnek 

veszi, ha panaszt hall rájuk. Én sokszor lehettem büszke rátok! 

A 7. osztályt 34-en kezdtétek. Már a gólyatáborban sikerült elég jól összekovácsolódnotok, a 

véletlenszerűen kialakított szobabeosztások nagyjából meghatározták a következő évekre is a 

barátságokat. Az októberi szivaravatóra nagy lelkesedéssel készültetek, szerencsére akkori 

életkorotokhoz illő feladatot kaptatok, s a sok hupikék törpike, hercegnő, bagoly, Micimacló, 

Füles stb. a legjobbnak bizonyult. Emellett a tanulást sem hanyagoltátok el, az első két évben 

ott voltatok a tanulmányi rangsor elején, később pedig mindig a középmezőnyben.  

Nyolcadikban az osztálylétszám felduzzadt 36-ra, az újonnan érkezőknek könnyen sikerült 

beilleszkedni. Kilencedikben és tizedikben egy-egy tanuló távozott az osztályból és az 

iskolából, de 11. osztályban újabb tanuló érkezett. Két tanuló ugyan rövid időre elhagyta 

intézményünket, de valószínű, hogy hiányzott nekik az osztály és az iskola, mert mindketten 

visszajöttek.  

Szinte mindenkinek sikerült angol nyelvből a középfokú nyelvvizsgát letennie, sőt többen már 

felsőfokon is teljesítettetek. Néhányan pedig már a második idegen nyelvből is 

megszereztétek, illetve folyamatban van a középfokú nyelvvizsgátok. Angol nyelvből 34-en 

már előrehozott érettségit tettetek, többen emelt szinten, illetve informatikából már heten 

leérettségiztetek.  

Eredményesen szerepeltetek megyei és országos szintű tanulmányi versenyeken a hat év 

folyamán. Ezek közül kiemelném azt, hogy ebben a tanévben az osztályból hárman is 

bejutottak az OKTV második fordulójába olasz nyelvből, matematikából, illetve francia 

nyelvből. Ez utóbbiból pedig a döntőig sikerült eljutni! 

Kulturális és sportversenyeken is eredményesen szerepeltetek, a Művészeti Bemutatón 

minden évben felléptetek, a megyei diáknapokon több kategóriában szereztetek arany, ezüst, 

illetve bronz minősítést. Sokoldalúságotokat, kreativitásotokat bizonyítja, hogy 10. osztályban 

az önkormányzat által kiírt, „Székesfehérvár az én városom 2022-ben” pályázatra benyújtott 

projekttervvel 100 000 Ft-ot nyertetek! A „Találjuk fel a jövőt! 2018. innovációs verseny 

győztes csapatában is szerepelt az osztályból két tanuló, s ők részt vesznek a nemzetközi 

megmérettetésen is.  

Az elmúlt hat év nagyon meghatározó további életetek szempontjából. Próbáljatok megőrizni 

minél több emléket! A négynapos szerbiai kirándulást, ahol - bár nagyon jól éreztük 

magunkat – annyi templomot láttunk, hogy legközelebb csak 11. osztályban sikerült újra 

beilleszteni az osztálykirándulás programjába, az egynapos budapesti utakat a Csodák 

Palotájába, a Babilon-Centerbe, IMEX-be, a Terror Házába, az Operakalandra, a nyolcadikos 
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kalandparkos, kilencedikes soproni és a tizenegyedikes orfűi kétnapos barangolásokat. 

Legemlékezetesebb talán a tizedikes királyszállási osztálykirándulás. Nemcsak az éjszakai 

didergés miatt, hanem számomra azért is, mert utoljára a legelső osztályomnak sikerült 

elérnie, hogy két éjszakára menjünk, s ennek már több mint húsz éve. Mivel önellátóak 

voltunk, mindenki kivette a részét a közös munkákból: tűzrakásból, hagymapucolásból, 

csipetkeszaggatásból, palacsintasütésből, rántottakészítésből stb. A Majorné tanárnő által 

tervezett túrát (kb. 20 km), többen kevésnek találtátok, így megtoldottátok még néhány 

kilométerrel, persze közben fogalmatok sem volt, hogy merre jártok. Ezért emlegetjük úgy: 

lostálykirándulás!  

Emlékezzetek a Vasváris heteken szervezett programokra, nektek köszönhetően az iskola 

folyosóit betöltő gofriillatra, a DÖK-napokon levő főzésekre, a Mikulás műsorra, amit 

négyszer is elő kellett adnotok, a focimeccsekre, a vándortáborokra, a 24 órás röplabdára, a 

szünetekben, lyukas órákon lejátszott kártyapartikra! S ne hagyjuk ki a felsorolásból az idei 

tanév eseményeit sem! Igaz, sok vita, kisebb veszekedés után remek szalagavató műsort 

készítettetek, megmutattátok, hogy mire vagytok képesek. A kampány eleje ugyan nem volt 

zökkenőmentes, de később összefogtatok a közös cél érdekében, aminek meg is lett az 

eredménye: Ádi és a 12.A nyert! 

Mint ahogy az elején írtam, még nincs vége, de már nagyon közeledik. Furcsa lesz jövőre 

nélkületek, szokatlan lesz számomra, hogy már nem lesznek itt a vasváris „gyerekeim”.  

Kívánom, hogy a sikeres érettségi vizsga, sikeres egyetemi évek után álmaitok 

megvalósuljanak, boldog, kiegyensúlyozott felnőttekké váljatok! 

Ehhez kívánok sok szerencsét, kitartást és erőt! 

 

Keresd az életben mindig a szépet 

Ragadd meg azt, amit más észre sem vesz, 

S hidd el, ha sokszor durva is az élet, 

Mindig találni benne kellemest és szépet. 

(Goethe) 

 

Démuthné Merkl Katalin 
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Fiatalok! 

 

Mit is írhatnék Rólatok? Talán azt, hogy a végére csak megtanultátok rendezni 

rendkívül rendetlen soraitokat.  

Nem mondom, hogy mindig egyszerű volt veletek ez a hat év, de az biztos, hogy 

mellettetek soha nem unatkoztam, mindig csináltatok valamit, ami „felpezsdítette” a 

hétköznapjaimat és néha még a hétvégéimet is. A tanulmányi eredményetek összesítve soha 

nem volt a legjobbak közt, pedig mindig volt több kitűnő is, ami nem minden osztályról 

mondható el. Ám a hiányzási rangsorban stabilan dobogósok voltatok, csak az volt a kérdés, 

hogy ti az első, a második vagy a harmadik legtöbbet hiányzó osztály lesztek-e. S nincs ez 

másként idén sem. A hiányzásokhoz nagyban hozzájárult az is, hogy sajnos rendszeres 

vendégei voltatok a kórháznak (főleg a kézilabdások), volt itt vakbél- és mandulaműtét, hét 

térdműtét, négy könyök- és felkartörés miatti műtét, arccsont-, orr-, csukló-, ujj-, kulcscsont-, 

kéz-, boka- és lábtörés is, no meg térdszalagnyúlás és bevérzett térd. És akkor még nem esett 

szó a szimplán beteges emberekről… 

Számtalan közös emlékünk van. Ezek általában jó és vidám emlékek, mert azt azért el 

kell ismerni, hogy van humorotok, és értitek is azt. Bármikor meg tudtatok nevettetni, még 
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akkor is, ha épp valami galibát csináltatok, s bevallom, néha nehéz volt komolynak és 

szigorúnak maradnom. A sok-sok emlékből a teljesség igénye nélkül, íme, néhány morzsa: 

Emlékszem arra, hogy 7.-ben Székelykevén a négynapos osztálykiránduláson egyik 

reggel arra ébredtünk, hogy az udvar közepén van egy döglött nyúl, és a tulajdonosok a fiúkat 

gyanúsították meg a nyúl elpusztításával (természetesen alaptalanul). Vagy amikor 

Belgrádban júniusi jégeső zúdult ránk, és a nándorfehérvári várban megettétek az összes 

kajámat (ebben az ások is segítettek), vagy amikor az idegenvezető a delibláti homokpusztán 

megsértődött ránk, és a tervezett növénygyűjtés helyett csak egy csoportképet csináltunk, 

majd elindultunk a szállásra, s ezért mi nagyon hálásak voltunk, mert fáztunk és éhesek 

voltunk. Ezen a kiránduláson Démuth tanár úr örök időre megtanulta T. Bálint nevét, sőt már 

cipőről felismerte, mert a tiltás ellenére Bálint lába mindig megjelent az emeletes busz 

lépcsőjének tetején.  

Emlékszem, hogy 8.-ban közösen, szüleitek segítségével festettük ki az F1-et, ami ez 

előtt úgy nézett ki, mint egy sérült sündisznó, mert a fal tele volt szegekkel, és helyenként 

omlott a vakolat. A munka befejeztével mondta Henrik, hogy kellene ide még egy 

nagyképernyős tévé is. S igaz, hogy pár évet várnunk kellett rá, de a kívánság teljesült, mert 

lett digitális táblánk. Ebben az évben már másodjára díszítettük fel az iskola karácsonyfáját, 

ami finoman szólva nem ment zökkenőmentesen, mert a fiúk azzal szórakoztak, hogy a 

lányokkal állandóan újra díszíttették a fát. Majd szellőztetni kellett volna a tornateremben, de 

az ablaknyitás sem ment egyszerűen, mert Lili nem az ablakot nyitotta ki, hanem leemelte az 

ablakvédő rácsot, majd azt próbálta megtartani úgy, hogy ő se essen le a bordásfal tetejéről, s 

közben elhaló hangon hozta tudtunkra, hogy mindjárt lezuhan. Ekkor mondtam le annak a 

hagyománynak a megőrzéséről, miszerint hat évig ugyanaz az osztály díszíti fel karácsonykor 

a tornatermet. Azóta új hagyományunk van: a mindenkori 8. évfolyam teszi mindezt.   

9.-ben a Mikulás-műsort a B és az A osztály közösen csinálta, és akkora sikere volt, 

hogy turnéztunk vele, mert a két fix előadáson kívül még óvodába is mentünk, sőt a KLIK is 

meghívott minket, aminek az eleje nem volt problémamentes, többek közt azért, mert a 

krampusz (T. Bálint) és a Mikulás (Henrik) késtek, javukra legyen írva, hogy felhívtak, hogy 

ne aggódjak értük, előbb-utóbb megérkeznek. Emlékszem, hogy ebben a tanévben 

Gyöngyösön az állatkertben kisoroszlánokat simogattunk, a ketrec ajtajára ki volt írva, hogy 

senki ne vigyen be táskát. S mit csinált Gyöngyi? Bevitte a táskáját, amin az oroszlánok el is 

kezdték karmaikat élezni…  

A késéseket 10.-ben kezdtétek nagyüzemi szintre fejleszteni, szerintem az iskolában 

kevesen vannak, akiknek azért van igazolatlan órája, mert a késésekből kijött a 45 perc. Ebben 
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az évben mi díszítettük az aranyballagók termét, és ez már egészen jól ment. Az 50 éve 

érettségizettek sok-sok sütivel érkeztek, és néhányatok „feláldozta magát”, és elvállalta a 

sütemények őrzését és rendezését, de csak azért, hogy szó szerint új szakmába kóstolhassatok 

önkéntes minőségellenőrként. 

Tavaly a pécsi kiránduláson látszólag eredménytelenül győzködtetek, hogy halasszuk 

el az Édes Annából a dolgozatot. Emlékszem az arckifejezésetekre, amikor a kirándulás utáni 

első irodalmon megjelentem dolgozatnak tűnő papírokkal, két csoportra bontva ki is 

osztottam azokat. S látni kellett volna magatokat, hogy a csalódottság hogyan váltott át 

döbbenetté, örömmé, majd nevetéssé, miután kiderült, hogy a dolgozat valójában az év végén 

esedékes szociometria volt. A hiányzóknak persze ezt nem mondtátok el, sőt vérengzésről 

meséltetek nekik…  

Örök emlék marad a minden év szeptember elsején elhangzó kérdéssorozat: „Hova 

megyünk kirándulni?” „Mikor húzunk karácsonyra? És nyuszira?” Emlékezni fogok a 

szalagavatóra, a királykampányra meg a sok „felejthetetlen” és „hasznos” születésnapi 

ajándékra is, amit az osztálykirándulásokon kaptam a fiúktól. Volt köztük jégoldó, motorolaj, 

csiszolókorong is…  

Ebben az évben nagyon sok örömöt szereztetek nekem, és nem véletlenül vettem le az 

idézőjelet és a kérdőjelet a termünkben a „Büszkeségeink?” feliratról. S van, akire 

különösképpen büszke vagyok, sokat köszönök én is neki, de az osztály még többet 

köszönhet. Lilla 7. óta a közösségünk abszolút meghatározó alapja, mert neki nemcsak jó 

ötletei voltak/vannak, hanem ezeket meg is tudja valósítani/valósíttatni úgy, hogy közben 

szervezi az osztály életét, megoldja problémáit, és jó hangulatot teremt. 

Fiatalok! Mivel a javasolt terjedelmet (1,5 oldal) már rég túlléptem, be kellene az 

emlékidézést fejeznem. Egy régi ír bölcsességet felhasználva álljon itt nektek néhány jó 

tanács: Legyen időtök a gondolkodásra, mert ez az erő forrása. Legyen időtök a munkára, 

mert ez a siker ára. Legyen időtök a játékra, mert ez az ifjúság titka. Legyen időtök a 

nevetésre, mert ez a lélek muzsikája. Legyen időtök a kedvességre, mert ez a boldogsághoz 

vezető út. 

 

Havranek Mária 

 

Utóirat, ami nélkül mindegyikőtöknek „hiányérzete” támadna: „És tanuljatok biológiát! Meg 

mindent, ami kell az érettségire!”   



13 
 

 
Kedves 12.C! 

2014 májusa óta a szokásosnál nagyobb izgalommal vártam az augusztus végi iskolakezdést, 

mivel akkor tudtam meg, hogy osztályfőnök leszek a szeptemberben kezdő 9.C osztályban! 

Éppen a 2. tanévemet kezdtem a Vasváriban, és máris osztályfőnök lehettem! Így aztán szinte 

veletek együtt tanultam, tapasztaltam meg mindent a vasváris létből. 

Az augusztusi kétnapos gólyatábor mindannyiunk számára izgalmasnak ígérkezett. Vajon 

milyen osztályba kerülök? Hogyan fogadnak a társak? Lesznek barátaim? Milyen 

feladatokkal várnak a felsőbb évesek? Milyen lesz az új osztályfőnök? Ezek a kérdések 

fogalmazódhattak meg bennetek.  

Vajon milyen lesz az osztályom? Jó osztályközösség alakul ki? Kik lesznek a 

vezéregyéniségek, kik azok, akik visszahúzódók, kire számíthatok majd a közösség életének 

irányításában. Ezek voltak az én kérdéseim. 

Az első tanévünk ismerkedéssel telt. Ebben számos iskolai program is a segítségünkre volt: 

az első közös karácsonyi ajándékozás, a háromnapos Keszthely – Tihany – Balatonfüred 

osztálykirándulás, a Vasváris Hét programjai, a fakultatívnak szervezett túrázás és a Velencei-

tó körüli kerékpáros túra mind azt bizonyította számomra, hogy az osztályban 5-6 fős 

összetartó, közeli barátságban levő közösségek alakulnak/alakultak ki. Ez nagy örömmel 

töltött el, ám volt bennem némi aggodalom azzal kapcsolatban, hogy a kialakulóban lévő, 



14 
 

illetve már létrejött kis csoportjaitok mennyire tudnak majd egyként, együtt dolgozni az 

osztályért, hiszen a jövőben is egy közösség tagjaként fogtok tanulni, dolgozni, alkotni és élni. 

Ezeket a gimnáziumi éveket, a közös küzdelmeket és eredményeket, valamint a közös 

élményeket, remélem, örökre szép emlékként megőrizitek. 

A 10. évfolyamot rutinosabban kezdtétek, már nyoma sem volt semmiféle 

megilletődöttségnek. A négynapos erdei iskola Gánton, azt hiszem, mindannyiunk számára 

emlékezetes volt, a változatos programok és a sok-sok élmény miatt. Ez az önellátó tábor 

azért is volt különleges számomra, mert a négy nap alatt mindenki tett valamit a sikeres 

lebonyolításáért. Nagyszerűen megvalósítottátok a projektmunkáitokat, csapatban dolgozva 

leírást készítettek a helyszín jelenéről, történetéről. Prezentáltátok a tájegység növény- és 

állatvilágát. Számításokat, kimutatásokat készítettetek a hely földrajzi jellemzőiről. 

A 11. évfolyam nagy változásokat hozott osztályunk életében. Új tanárokat kapott az 

osztály, s életünk részévé vált a fakultációs órák látogatása is. A fakultációs tantárgyak 

választásakor már mindenkinek a szeme előtt az lebegett, hogy vajon mire lesz majd szükség 

az érvényesüléshez, a továbbtanuláshoz. Ennek eredményeképpen, szinte mindenkinek saját 

órarendje lett. Voltak, akik kímélő üzemmódot választottak, de az is előfordult, hogy 

néhányan túlvállalták magukat. Örömmel fogadtam, hogy az osztály több mint fele, 

„ragaszkodva az osztályfőnökhöz ”, az informatikafakultációt választotta, s az év végén 

túlestünk az első, sikeres előrehozott érettségiken is. Informatikából és angolból 

választottátok a legtöbben az előrehozott érettségi lehetőségét. Ez volt az a tanév, ahol már 

döntéseiteknek a későbbi életetekre is komoly következménye, kihatása volt, és ezt ti is 

éreztétek. Örömmel láttam, hogy ennek megfelelően készültetek, dolgoztatok az egész tanév 

során. Sikerrel vettétek az előttetek álló akadályokat, hiszen szinte mindenki jelesre teljesítette 

az előrehozott érettségiket mindkét tárgyból. 

Nagyon büszke vagyok arra is, hogy az osztályból sokan szereztetek középfokú nyelvvizsgát. 

Ezen döntéseitek során meggyőződhettem céltudatosságotokról és kitartásotokról.  

A tanév levezetéseként részt vettünk egy nagyon jó hangulatú Paks – Pécs – Orfű kétnapos 

osztálykiránduláson is. Ballagtató osztályként, színvonalas királyvetélkedőt szervezve és a 12. 

C osztály ballagását előkészítve, megcsapott bennünket a végzős osztályok különös 

hangulata.  

Amilyen izgatottan vártuk az első tanévet, ugyanolyan izgalommal vártuk az utolsó tanévet 

is. Láttuk az előttünk végzett osztályok példáján is, hogy mennyi izgalmat, felejthetetlen 

élményt, újdonságot tartogat még számunkra a vasváris lét. Érdekes feladatokkal tettétek 

változatossá a 9.C osztály kétnapos gólyatáborát Agárdon. Időt, pénzt, energiát nem kímélve 
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készültetek a decemberi szalagavatótokra. Tánctanár irányítása mellett színvonalas táncokkal, 

látványos és humoros előadásokkal, technikailag tökéletes videókkal mutattátok be az elmúlt 

diákéveket, és köszöntétek meg tanáraitok lelkiismeretes munkáját. 

Az ősz folyamán pedig elkezdtük a tablókészítéshez kapcsolódó előkészítő feladatokat is.  

Különös hangulata volt ennek az évnek! Sok-sok feladat, kihívás állt előttünk, melyek – úgy 

vélem – valódi közösségé kovácsolták össze osztályunkat.  

Az utolsó év tavaszán szíveteket-lelketeket beleadva 

vettetek részt királyjelöltünk, Ricsi kampányában. 

Lelkesek voltatok a kampánynapon, sikert arattatok a 

királyvideóval, és végül megmérkőztetek a többi 

királyjelölttel. Számomra mindenben ti voltatok a 

legjobbak! 

„Gimnazistának lenni nem egyszerű dolog, sőt rengeteg 

dolog van, ami számunkra fontos, vagy amit 

problémaként élünk meg, de mégis kicsit másképp, mint a felnőttek. El kell döntenünk hogyan 

tovább, mit akarunk kezdeni életünkkel. El kellett döntenünk, milyen irányban akarunk 

továbbtanulni, hogy mi az, ami boldoggá tesz, hogy mi a célunk az életben.” 
 

Részlet: Komáromi Klaudia szalagavató beszédéből 
 

Sokat változtatok a gimnáziumi évek alatt külsőleg és belsőleg. Már nem ugyanazok a dolgok 

fontosak, mint annak előtte, nem ugyanazok a dolgok érdekelnek benneteket. Úgy látom, 

kezditek átértékelni, helyén kezelni a dolgokat. S azt gondolom, elkezdtetek felnőni, 

felnőtté válni. 

Remélem, sikeres döntéseket hoztatok életetek ezen egyik legfontosabb időszakában. A 

választott irány segít későbbi célotok, egy boldog élet megvalósulásában.  

Nagy feladat vár rátok így az érettségi előtt. A nagybetűs ÉLET kapujába jutottatok el 

hajótokkal. De ha átléptek a kapun, akkor is sok feladat, vihar vár rátok. De csak a nagy 

célokra koncentrálva, kis célokra figyelve érhetitek el az általatok remélt eredményeket. 

Tanáraitok, szüleitek, rokonaitok, barátaitok pedig segíteni fognak ezen az úton.  

 

Kívánom, hogy a sikeres érettségi után mindenki találja meg a boldogság, érvényesülés útját, 

s ha a Vasvári felé jártok, ugorjatok be egy kis beszélgetésre! Én várni foglak titeket! 

Sok sikert kíván osztályfőnökötök: 

Lovász Péter 
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Így láttam… 

 

’14 tavasza, mint bármely nap, 

Derült ég, nincs nagy baj, nem kell pap! 

Direktor úr hív, magához rendel: 

„Osztályfőnök, Te, ősztől leendel!” 

 

Régről ismertem a feladatot, 

Tudtam, mi az, mi megadatott. 

Eddig két osztályt vezettem előre, 

Manapság járhatok esküvőre! 

 

Ám fejemben ott motoszkált végig, 

Az ofő adminisztrál négy évig. 

Nemcsak napló, de gondolj az IKSZ-re! 

És a tizenhatezer havi fixre! 

 

Csinálja, ki úgy gondolja, hogy ez easy, 

Inkább százszor induljunk fel, ott a Rysy! 

Bár szűknek tűnő e fenti keret, 

Ősvasváris válasza csak igen lehet. 

 

Ki meggyőzi magát hamar, 

Az júniusban névsort kapar.  

Megszeppenve jött mind egymás után, 

- Egy poén! - s arcukon mosoly csupán. 

 

Elment a nyár, visszatért a vándor, 

Augusztusban volt a gólyatábor. 

Konstruktív és nyíltszívű a csapat –  

Dicsérték sokan nebulóimat. 
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A szeptember eleje nehéz kezdet: 

Itt az első szülői értekezlet. 

Segítőkész, támogató tömeg, 

Mind tapasztalt, de egy sem öreg. 

 

Pár nap alatt megújul az A/1., 

Az első IKSZ-óráknak ez is elmegy. 

Indul a munka, itt az első doga, 

Miért van neki mindjárt két oldala?! 

 

Nem kisiskolás vagy! Gimnazista! 

Intelmeim ki-ki megfogadja. 

Az október már pörög: fiúk tánca, ó! 

Ím’ az első siker a szivaravató. 

 

Télen múzeumot látogattunk, 

Esve-kelve Pesten korcsolyáztunk. 

Siklóson és a Mecsextrémen, 

A csapatszellem javult szépen. 

 

Tizedikben jött az Ákos és a szokás: 

A tanulmányi botladozás. 

Majd az Erdei Iskola bánta, 

Hogy tízen akkor mentek nyelvvizsgára. 

És menetelt tovább a  csapat, 

Céltábláján újabb felirat: 

Emelt órák, tanulmányi verseny, sport, 

További nyelvvizsgákkal zárva a sort. 

 

S ha valakinek ez sem elég, 

Előrehozott érettségi az ék. 

Harmincnégy „bizony, dalolva ment”, 

S papírra a tinta jeleseket kent. 

 

Közben tűztünk avatószalagot, 

Tapasztalva, mit hogy’, s mit ne nagyon. 

Kirándultunk Paksra és Kecskemétre, 

Atomjó volt buborékfocizni végre. 

 

Végzősként forog a mókuskerék: 

Gólyatábor augusztusban még, 

Szivaravató, próbák, érettségi, 

Szalagavató és újra érettségi… 

 

Még egy-két hónap és minden letisztul, 

„Megértek”, és mindenki útnak indul. 

A cél terel, hív a kijelölt út hangja, 

De nem a cél a fontos, hanem az út maga. 

     

Kiffer Zoltán 

 

 

A siker nem döntő, a kudarc nem végzetes, 

a bátorság, hogy folytasd, az legyen veretes. (Churchilltől szabadon) 
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BALLAGÓINK 

 

„Bármit elérhetek, amit szeretnék, csak tenni kell érte.” 

A 12. A osztályos Kreitl Kitti fáradhatatlan, igazi példamutató 

diák, iskolánk egyik büszkesége. A Vasváriban töltött 6 éve 

alatt végig kitűnő, szorgalmas tanuló volt, és nemcsak 

tanulmányi téren, hanem sportokban is kiemelkedően 

teljesített. 

 

 
 

Miért döntöttél úgy, hogy 6. osztály után a Vasváriba jössz? 

˗ Igazából nem volt nehéz a döntés, mert a nővérem is a Vasváriba járt. Eldöntöttem, 

hogy vagy a Vasváriba jövök, vagy sehova. Váltani akartam, nem akartam a régi iskolámban 

maradni, a nővéremnek pedig jó véleménye volt erről az iskoláról. Jelentkeztem, és 

szerencsére felvettek. 

Milyen volt az első benyomásod az iskoláról? 

˗ Konkrétan nem is emlékszem. Csak örültem, hogy ott vagyok, ahol lenni szeretnék. 

A gólyatábor meghatározó élmény volt számomra, és utána már alig vártam a szeptember 1-

jét, hogy ismét találkozhassak a többiekkel. 

Mik a kedvenc tantárgyaid? 

˗ Hozzám a matek áll a legközelebb. Nagyon hálás vagyok Démuthné tanárnőnek, 

hogy 6 évig foglalkozott velem és egyengette az utamat. Még a németet és a törit szeretném 

kiemelni. Ezeket a tantárgyakat itt, az iskolában kedveltem meg, Havranek tanárnőnek és 

Salátáné tanárnőnek köszönhetően. 

Melyik volt a legemlékezetesebb, legviccesebb vagy legkínosabb pillanatod? 

˗ Talán a legkínosabb az volt, hogy 7. osztályban én voltam a legkisebb, és amikor 

végigmentem a folyosón, mindig az járt a fejemben, hogy miért én vagyok a legkisebb az 

egész iskolában! Ez akkor kínos volt, most pedig már inkább vicces. 

Mikor kezdtél el karatézni, miért választottad ezt a sportágat, és melyik eredményeidre vagy 

a legbüszkébb? 

˗ 5 évig szinkronúsztam, mielőtt elkezdtem karatézni. Úgy gondolom, hogy időnként 

szükségem van váltásra. Akkor ez a váltás az volt, hogy szinkronúszásról karatéra váltottam. 

Egy darabig fitkidezni szerettem volna, aztán elmentem a nővérem és az apukám 
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karatebemutatójára, és rájöttem, hogy karatézni szeretnék. Emlékszem, hogy az edző rám 

mutatott, és azt mondta: „Te, gyere karatézni!” A karatét élvezettel csináltam, szerintem ez a 

sport segít kiadni magamból a feszültséget. Én soha nem gondoltam azt, hogy a karate brutális 

sport lenne. Az emberek azt gondolnák, hogy az Európa-bajnoki címre vagyok a legbüszkébb, 

és ez tény, de talán a legnagyobb eredményem az, hogy rájöttem, hogy bármit elérhetek, amit 

szeretnék, csak tenni kell érte. Igazából ez a leghasznosabb, erre vagyok a legbüszkébb. 

Tanulmányi versenyeken is jeleskedtél. Ki tudnál emelni közülük párat, ami mély nyomot 

hagyott benned? 

˗ Tizedikben nyertem a Curie matematika emlékverseny országos fordulóján. Tetszett, 

hogy ez egy egész napos verseny volt, amit korábban csak sportversenyeknél tapasztaltam. 

Így egészen más „feelingje” lett a tanulmányi versenynek. Az Arconic rendezett egy 

természettudományi csapatversenyt idén, amin szintén részt vettem. Ez is egész napos volt, 

megnyertük, és most még hátra van a nemzetközi forduló. 

Hogyan egyezteted a szabadidődet meg a tanulást? 

˗ Nagyon nehezen. Hajlamos vagyok elfelejteni pihenni, ez pedig nagy baj. A 

tanulmányi átlagom rovására sohasem ment sem a sport, sem a szabadidős tevékenységek. 

Kevesebbet pihenek, de igyekszem ezen változtatni. 

Van még valamilyen hobbid? 

˗ Igen, idén januártól elkezdtem az iskolában röplabdázni. Nagyon sajnálom, hogy 

még csak most jutottam el eddig, mert nagyon élvezem az edzéseket. Ha visszatekerhetném az 

időt, akkor visszamennék hetedikbe, és már akkor elkezdenék röplabdázni. A 24 órás 

röplabdán nem vettem részt, de megbántam, és úgy tervezem, hogy jövőre visszajövök. 

Mik a terveid a jövőre nézve, hová mész továbbtanulni? 

˗ Veszprémbe szeretnék menni, pénzügy és számvitel szakra. Remélem, hogy 

megtalálom benne azt, amit csinálni szeretnék. 

Mi fog a legjobban hiányozni a Vasváriból? 

˗ A nyugalom és a gondtalanság, vagyis azok a hétköznapok, amikor nem történt 

semmi, nem írtunk dolgozatot, nem kellett aggódni, nem kellett a szünetben átnézni 

semmilyen tananyagot. 

Mit üzennél a jövő vasvárisainak? 

˗ Azt, hogy megéri figyelni órákon, mert utána sokkal könnyebb lesz a tanulás. A 

tanórák sokszor viccesek is, és ha nem figyeltél az előző mondatra, akkor lehet, hogy 

lemaradsz a poénról. Velem ez már előfordult néhányszor. 

 Rechner Rebeka és Rechner Veronika 12. A 
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A 12.B-s Turcsán Bálint osztálya egyik legismertebb arca, 

aki zenekarával szórakoztatott bennünket a Művészeti 

Bemutatókon, közismert humorával királyjelöltként is sok 

derűs percet szerzett a vasvárisoknak. 

 

 

 

 

Ha egy számodra teljesen idegen embernek kellene bemutatkoznod 3 mondatban, mit 

mondanál? 

˗ Az első két mondatomban valószínűleg ezt mondanám: Turcsán Bálint vagyok, 18 

éves végzős diák a Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnáziumban. Valamelyik magyarországi 

egyetem általános orvostudományi karán szeretnék továbbtanulni annak reményében, hogy 

egy nap arra ébredhetek, hogy a postás által hozott levélen ez áll: Dr. Turcsán Bálint. A 

harmadik mondatomban nagy eséllyel valami poént sütnék el, ami az adott személytől, ill. 

helyzettől függ. 

Örültél, amikor megtudtad, hogy veled is fog interjú készülni az Irkában, esetleg számítottál 

rá? 

˗ Őszintén megvallva nem számítottam rá. Természetesen örültem neki, de 

feltételezem, minden vasváris így érezne. 

Büszke vagy arra, hogy vasvárisnak mondhatod magad? Mindig is ez volt az ”álomiskola” 

számodra (ha létezik ilyen), vagy a véletlen műve, hogy idekerültél? 

˗ 100%-ig büszke vagyok rá! Bárki bármit mond, véleményem szerint ez a legjobb 

iskola Székesfehérváron. Az én álomiskolám fogalmába a Vasvári pont belefér.  

Azért esett a választás a Vasvárira, mert híres volt a diákközpontúságáról. Ezt erősítette a 

nagybátyám, az édesanyám, a nővérem és bátyám is, akik itt tanultak. Az imént említetteknek 

köszönhetően még általános iskolásként betekintést nyerhettem az iskola falai mögé, és 

személyesen is megtapasztalhattam, milyen is az a vasváris légkör, ami ugyancsak 

megerősített. A mai napig emlékszem pl. arra a párbeszédre, ami a nővérem kémiaóráján 

zajlott köztem és Bujpál tanár úr közt a dinoszauruszokról (kb. 10 éves lehettem). 
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Az itt töltött éveid közül melyik volt a legjobb? 

˗ Na, ez egy borzasztó nehéz kérdés! A ”melyik osztályt járnád ismét újra” kérdés már 

előjött a barátaimmal való nosztalgiázások során, ami kapcsán, ha jól emlékszem, olyan 

válaszokat adtam, hogy 7, 9. és 12. Mindegyik válaszomat meg tudom indokolni.  Az első itt 

töltött évem igen emlékezetes volt. Már a gólyatáborban előrevetítettük osztályfőnökünknek, 

Havranek Máriának, ill. az ottani tanároknak, milyen mókás pár évet fogunk együtt tölteni a 

gimnáziumban. A rengeteg jó programon kívül a Vasváris Hét tetszett a legjobban, amit már 

csak az év végi osztálykirándulás tudott felülmúlni, ami a Határtalanul programnak 

köszönhetően valósulhatott meg. A kilencedik osztályban voltunk a legrosszabbak. 

Folyamatosan érkeztek a panaszok, a szaktanári figyelmeztetők. Osztályfőnökünk 

szünetekben rendszeresen meglátogatott minket akár többször is egy nap, hogy megint csak 

azt hallja a tanáriban, hogy a 9. B így, a 9. B úgy… Az egyik kedves tanárnak ( aki egyébként 

nem tanított minket), egy héten egyszer az E11-ben volt órája, míg nekünk párhuzamosan 

ének volt az E12-es teremben. Némi tapasztalatszerzés után úgy ment be órát tartani, hogy 

egyből hozzánk kanyarodott be rendet tenni, és csak azután az osztályához. Őszintén szólva 

nagyon élveztem ezt az évet. A végzős év pedig csak parádé, lazaság, amolyan univerzális 

balhé, legalábbis amíg nem ezt hallja az ember reggeltől estig: Tanuljatok, mert az érettségi itt 

van a nyakatokon! Az iskolai „szigor” sem volt már olyan erős, mint mondjuk 7.-ben. Az 

ember pedig igyekszik minél jobban kiélvezni az utolsó évét. 

Mi a legnagyobb félelmed? 

˗ Jelenleg az érettségi. 

Úgy gondolom, hogy nemcsak tanulsz, hanem mással is foglalkozol. Vagy tévedek? 

˗ Nem, természetesen maradt némi 

időm a tanuláson kívül is. Talán a foci az, ami 

a legközelebb áll hozzám. Még általános 

iskolában jártam a Videotonba edzésekre, 

jelenleg az iskolai focicsapatban 

csapatkapitányként igyekszem minél jobban 

teljesíteni. A csapatszellem, az elkötelezettség 

és Müller Csaba tanár úr „varázs 

háromszögei” mindig meghozták a várt 

eredményeket. Kiskorom óta hobbiszinten járok úszni, így minden évben nagy kedvvel 

indultam egyéni és csapatversenyeken is az iskola színeiben. Ugyancsak általános iskolában 

pár évig versenyszerűen atletizáltam, így nem kérdés, hogy büszkén képviseltem a Vasvárit az 
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atlétikai versenyeken. Régebben rengeteg sakkversenyen vettem részt, azt hiszem, a sakkban 

voltam a legeredményesebb, de sajnos most már nem foglalkozom vele annyit. Ezen kívül 

szeretek szinte mindent, ami sport. Szüleim fontosnak tartották zenei műveltségemet is, ezért 

már 9 évesen elkezdtem zongorázni. A komolyzene után szerettem volna a könnyűzenébe is 

belekóstolni, ezért dobra váltottam. Nyaranta jazztáborba járok, ahol kiváló tehetségekkel 

zenélhetek együtt. Több zenekarban megfordultam már, de legutóbb a vasváris Művészeti 

Bemutatón az Exponenciális kettényesés formációval hallhattatok.  

Ha beszélgethetnél a gólyatábor előtti hetedikes éneddel, mit mondanál neki? 

˗ Biztos vagyok benne, hogy megosztanám vele a tapasztalataimat a tanárokról, a 

suliról, arról, hogy hogyan kell a télapót elrabolni, ahogy azt tettem 9.-ben, egyszóval 

mindent, amit csak tudok, hogy elkerülje az esetleges kellemetlen helyzeteket a későbbiekben. 

Ellenben a legfontosabb dolog, amit többször hangsúlyoznék, hogy a világért se várja minden 

évben a nyári szünetet, ne akarjon hétvégét minden hétfő reggel, és ne siessen el az iskolai 

programokról haza, mert különben egy nap rádöbben, hogy vége gimnazista éveinek, és 

mindaz, amiben élt, már csak a múlté. És persze megmutatnám neki, mekkora király lesz 

belőle gimi végére ;) 

El tudod képzelni magad felnőttként? Nem rémiszt meg a tudat, hogy el kell innen menned? 

˗ Egyrészt jó érzés, hogy befejeztem a gimnáziumot, és alig várom, hogy 

belekezdhessek az egyetemi életembe. Másrészt viszont nehéz elfogadni, hogy vége a 

gimnazista éveimnek.Mikor idejöttem, 7.-ben még csak kezdtem megismeri az iskolát, láttam 

a végzősöket, hogyan játsszák el a betlehemi színdarabot, versenyeznek a koronáért és 

ballagnak el. 10. osztályban gondoltam először arra, hogy már túl vagyok az itt töltött évek 

felén. Aztán 11. osztályban, mikor már mi segítettünk a végzősöknek, ill. rendeztük az iskolai 

programok egy részét, már egyre inkább szembesültem azzal, hogy nemsokára már mi is 

elballagunk innen. Jó volt látni az utolsó év előtt a gólyatáborban a gólyáinkat, és 

elgondolkoztam azon, hogy nemrég én is itt álltam csupa idegen arccal körülvéve, és 

igyekeztem memorizálni osztálytársaim nevét. Hamar eltelt ez a hat év! 

Én végig nagyon jól éreztem magam a gimiben, sok barátságot kötöttem, szerettem a 

Vasváriba járni. Természetesen rengeteget köszönhetek tanáraimnak, akik igyekeztek minél 

inkább a tanulásra sarkallni engem és felkészíteni a nagybetűs életre. 

A lényeg, hogy szerezzetek minél több barátot, és élvezzétek ki a vasváris éveiteket, 

amennyire csak lehet, én is ezt tettem. 

 

Kovács Luca 11.D 
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Bagoly Dorka, a 12.C DÖK-képviselője volt 4 évig. 

Lelkiismeretes, megbízható, olyan ember, aki vállalt 

feladatait mindig felelősséggel teljesíti. Bár nem szeret a 

középpontban lenni, mégis ha kell, véleménye mellett 

bátran kiáll. 

 

 

Elmondanád, hogy milyen volt az első benyomásod a Vasváriról? Gólyaként mi volt a 

legfurcsább az általános iskolához képest? 

˗ Már a nyolcadikos felvételi előtt elhatároztam, hogy mindenképpen a Vasváriban 

szeretnék továbbtanulni. A nyílt napon is csupa olyat hallottam és láttam, ami megerősített 

ebben. Kellemes emlékként élnek bennem az első napok, már kezdetben is otthonosan 

éreztem magam. Itt már nem kimondottan kisdiákként kezeltek minket, elvártak tőlünk egy 

érettebb, komolyabb magatartást, hozzáállást és gondolkodást. Más jellegű itt a tanár-diák 

kapcsolat, mint az általános iskolában. 

Az osztályközösség hamar összekovácsolódott vagy idő kellett hozzá?  

˗ Mindenhez idő kell. A mi esetünkben kicsit többre volt szükség. Sokan és sokfélék 

vagyunk, az osztályt érintő kérdésekben nem tudtunk mindig könnyen dönteni, előfordultak 

nagy veszekedések, de úgy 

érzem, hogy így 12.-ben, a 

szalagavató és a 

kampányidőszak során igazi 

osztályközösségként tudtunk 

együttműködni. A 

szalagavatóra a felkészülést 

már szeptemberben 

megkezdtük. Nem állítom, 

hogy minden teljesen 

gördülékenyen ment, voltak 

veszekedések, kisebb-nagyobb időszakos haragtartások… A szalagavatónk előtt egy héttel, a 

sok próba, megbeszélés és vita után, amikor már azt hittük, hogy minden sínen van, az 

osztálytársam gépe, amin a műsorhoz szükséges videók voltak, tönkrement. December 8-ra 
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azonban végül minden összeállt, és egy jól sikerült szalagavatót tudhatunk magunk mögött.   

A kampányidőszakot is egy-két vitával kezdtük, de hát melyik osztályban nincs ilyen? 

Átlendültünk rajta, összedolgoztunk, és egy igazán sikeres és felejthetetlen időszakon 

vagyunk túl. Beletettünk mindent, amit az iskola diáksága 2. hellyel értékelt. Habár nem 

nyertünk, büszkék vagyunk az eredményünkre, hiszen egy négy évfolyamos osztálytól ez nem 

kis teljesítmény. 

Hogy változott az elképzelésed a továbbtanulásodról a négy év folyamán? 
˗ Amilyen határozottan tudtam, hogy ebben a gimnáziumban szeretnék tanulni, 

annyira nem volt 11. végéig elképzelésem a folytatásról. Habár matektagozatos osztályba 

kerültem, egy idő után rájöttem, hogy nem reál szakirányban szeretném folyatatni 

tanulmányaimat. Már ekkor kacérkodtam a gondolattal, hogy kisgyerekekkel szeretnék 

foglalkozni. Végül a szekszárdi óvónőképzőre esett a választásom. 

Könnyen megtaláltad a kulcsát annak, hogy hogyan oszd be az idődet? Van esetleg 

tanácsod ezzel kapcsolatban? Volt valaki a tanáraid közül, aki különösen nagy inspirációt 

jelentett számodra? 

˗ Már az általános iskola alatt kialakult egy tanulási stílusom, ezen csak egy kicsit 

kellett változtassak, hogy itt is helyt tudjak állni. Jó dolog mindenből mindent tudni, szép a 

kitűnő bizonyítvány, de egyszer eljön az a pont, mikor kicsit válogatni kell, hogy könnyebb 

legyen a teher, ne stresszként éljük meg a diákéveket. Volt egy-két tanárom, aki nagy hatással 

volt rám, külön-külön és együtt is sokat köszönhetek nekik, általuk is váltam azzá, aki ma 

vagyok.  

Mivel töltöd a szabadidőd?  

˗ Általános iskolában rendszeresen sportoltam és néptáncoltam, de ezeket főleg 

időhiány miatt abbahagytam. Megmaradt az olvasás szenvedélye, pihenésképpen sorozatokat 

nézek és rajzolok.  

S végezetül, mit kaptál a Vasváritól? 

˗ Az elmúlt négy év során, sok mindenben volt részem a Vasvárinak köszönhetően, 

éppen ezért nehéz lenne felsorolni, hogy mi mindent is kaptam az iskolától, de leginkább 

barátokat, felejthetetlen élményeket, tapasztalatot és persze tudást. Örülök, hogy vasváris 

lehettem!  

 

Molnár Anna 10.C 
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„Ne a problémán rágódj, hanem megoldást keress rá!” 

A 12. D osztály közös megegyezéssel választotta ki Sárkány 

Dórát, hogy az Irkában ő számolhasson be jövőbeli terveiről 

és eddig elért eredményeiről. Dóri elragadó személyiség, 

remek szervező, kedvenc időtöltése pedig a néptánc.  

 

 

 

Annak idején miért pont a Vasvárira esett a választásod? 

˗ Szerettem volna egy kicsit elszakadni otthonról, önállósodni, mégha csak napi 

ingázásokról van is szó. Mivel Várpalotán lakom, ami csupán 20 km-re van 

Székesfehérvártól, a távolság nem volt akadály. Úgy jelentkeztem a Vasváriba, hogy nem 

jártam a nyílt napon. Nem tudtam, mi fog fogadni. Négy év távlatából azonban bátran 

mondhatom, hogy nagyszerű iskolát és közösséget választottam.  

Milyen szerepet töltesz be az osztályban? 

˗ Nehéz megmondani, ki is vagyok én az osztály életében. Három éven keresztül 

sodródtam az árral, éltem a mindennapokat az osztállyal. Idén első félévben azonban ez egy 

kicsit megváltozott. Elkezdődött a szalagavató körüli szervezés, és nagyon szívesen vettem ki 

a részem belőle. Imádtam minden percét. A rengeteg idegeskedéstől elkezdve, az apró boldog 

pillanatokon át az örömkönnyekig. Jó érzés volt tenni valamit egy közösségért, melynek tagja 

lehetek. Úgy gondolom, hogy mindenki meghatározó személyiség a “mi kis családunkban”, 

és ez így is van rendjén. 

Melyek voltak a legemlékezetesebb vasváris pillanataid? 

˗ A gólyatábor után, az első évben megismertük az iskola hagyományait: hogy minden 

osztályhoz ellátogat a Mikulás, hogy egy csapat fiú megjelenik egy decemberi földrajzórán 

lucázni. Aztán ott vannak az osztálykirándulások. Voltunk Pécsett, Gánton, Pakson, majd újra 

Gánton. A közös főzések, beszélgetések, táncolások, mind-mind apró dolgok, de annál többet 

jelentenek. Különleges emlékem még, hogy lehetőségem volt két hetet eltölteni Rómában, 

egy nyelviskolában, a Vasvári szervezésében. Életem első család nélküli két hete volt, ami 

nagyban hozzátett az önállóságom fejlődéséhez. Az idei „leglegleg” a szalagavató volt. A 

gyönyörű fehér ruhás lányok, az öltönyös fiúk és persze az elmaradhatatlan keringők, a tanév 

legboldogabb eseményéhez kapcsolódnak.  
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Mi szerint hozol döntéseket? Van esetleg mottód? 

˗ Életkoromból adódóan kevés tapasztalattal és kevés határozottsággal rendelkezem. 

Az utamba eső lehetőségeket megpróbálom egytől-egyig kihasználni. Tapasztaltam saját 

bőrömön is, illetve másokon is láttam, hogy az általunk elszalasztott lehetőségeket más 

minden szívbaj nélkül kihasználja. Törekszem arra, hogy minél többet lássak, értsek a 

világból. Hiszem azt, hogy higgadtan és nyugodt fejjel bármit meg lehet oldani. Egy dolog 

van, ami az én életemben nagyon meghatározó a mai napig: Anyukám szokta mondani: „ne a 

problémán rágódj, hanem megoldást keress rá!” Ezt nagyon igaznak tartom, mert ha mindig 

csak az akadályt látjuk magunk előtt, sosem jutunk egyről a kettőre, viszont nincs olyan gond, 

probléma, amit ne lehetne megoldani. Ha más nem is, de az idő mindig segít. 

Mikor találkoztál a néptánccal? Mit szeretsz benne leginkább? Volt emlékezetes fellépésed? 

˗ Négyévesen ismerkedtem meg ezzel a mozgáskultúrával. Anyukám vitt el egy 

táncpróbára, és annyira megszerettem, hogy 14 éve tagja vagyok az együttesnek. Számomra a 

néptánc a szabadságot jelenti. Egy kétórás próba alkalmával belőlem minden feszültség 

távozik, amit addig összegyűjtöttem. Amint felmegyek a színpadra, megszűnik a világ. 

Teljesen kivilágítják a szemem a reflektorok, és valóban olyan, mintha nem is lenne senki a 

nézőtéren, holott több száz ember kíséri figyelemmel minden mozdulatomat. Szeretem, hogy 

a tánc megköveteli a fegyelmezettséget, nem lehet máshogy dolgozni, csakis koncentráltan. 

Adott egyfajta egészséges önbizalmat, hogy ki merjek állni emberek elé, és táncoljak akár 

egyedül is, ha kell. Egy elejtett mosollyal a színpadon annyi energiát adunk át egymásnak, 

hogy hegyeket lehetne megmozgatni vele. Fellépéseink vannak bőven. Csoportunk járt már 

Romániában, Lengyelországban és Olaszországban több alkalommal is. 

Miért választottad az olaszt második idegen nyelvként? Vannak a nyelvvel komolyabb 

terveid? 

˗ Eredetileg spanyolt szerettem volna tanulni. Mivel az olasz közelebb van a 

spanyolhoz, ezért esett erre a választásom. Aztán az évek alatt nagyon megszerettem a 

nyelvet. Sok energiát fektetek abba, hogy magas szinten tudjak olaszul, illetve angolul is. 

Számomra fontos az, hogy nyelveket beszéljek, vagy legalábbis megértsem azokat, mert e 

nélkül a mai világban már nehezen lehet boldogulni. Célom az volt, amikor elkezdtem a 

Vasvárit, hogy angolból eljussak a felsőfokú nyelvvizsga letételéig, olaszból pedig egy biztos 

középfokú tudás megszerzését akartam. Eddig úgy néz ki, hogy ez sikerült is. 
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Hol szeretnél továbbtanulni? Egyetem mellett is folytatod a táncot? 

˗ Az ELTE-re, illetve a Budapesti Corvinus 

Egyetemre adtam be a jelentkezésemet. Nagyon bízom 

benne, hogy fel is fognak venni. Nemzetközi üzleti joggal 

és nemzetközi kapcsolatok ápolásával szeretnék majd a 

jövőben foglalkozni, ezért az ezekhez szükséges 

alapszakot választottam. Terveim között szerepel, hogy 

folytassam a néptáncot egyetem mellett is. Az, hogy 

milyen formában és milyen rendszerességgel fogom tudni 

ezt megtenni, az még a jövő zenéje, de semmiképpen sem 

szeretném abbahagyni. Mindenképpen kell majd ahhoz, 

hogy kikapcsoljak néha, és kitáncoljam magamból a 

stresszt. 
 

A vasváris négy év alatt mennyit változtál? 

˗ Négy év alatt amúgy is sokat változik az ember, de a kamaszkorból fiatal felnőtté 

válás talán a legnagyobb változásokat hozza magával. Velem sem volt másként. Felnőttem. 

Egyre komolyabb kérdésekben hozok döntéseket, például az egyetemi tanulmányaimmal 

kapcsolatban. A dolgokhoz, emberekhez való hozzáállásom is változott pozitív irányba. Volt 

egy időszak, amikor mindenkiben az ellenséget láttam, és nem akartam senkiben sem bízni, 

de ez szerencsére megváltozott. Már tudok nyitni emberek és lehetőségek felé, sokkal kevésbé 

vagyok zárkózott. Többet mosolygok, többet nevetek, mint akkor, amikor idekerültem 14 

évesen. 

Hogy képzeled el az első osztálytalálkozót? 

˗ A viszontlátás könnyei között. Konkrét elképzelésem nincsen róla, de biztos, hogy 

nem lesz csendes. Kiindulva az osztályból, hogy mennyire beszédesek vagyunk, valószínű, 

hogy mindenki mesélni fogja az addig történteket. Nem véletlen, hogy Kiffer tanár úr is 

„zsákbolhának” hívja a csapatot, ha éppen mindenkinek hirtelen közölnivalója támad a 

padtársával. Biztos vagyok abban, hogy az első osztálytalálkozónk ugyanolyan kalandos lesz, 

mint az osztállyal eltöltött négy év volt. 

 

Rechner Rebeka és Rechner Veronika 12. A 
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Egy korai reggelen az iskola egyik legforgalmasabb 

helyszínén, a büfében Nagy Bogival beszélgettem. A mindig 

mosolygós lány a 12.D osztály tanulója, az iskolai DÖK aktív 

tagja és a Székesfehérvári Diáktanács elnöke. 2017-ben a 

Vasvári királynőjének választottuk. Nyitottsága miatt kevés 

olyan dolog van, amelyet ne próbált volna már ki. 

Interjúmban közelebbről megismerhetitek Bogit, betekintést 

nyerhettek a mindennapjaiba, olvashattok a jövőbeni 

terveiről és a vasváris éveiről.  

 

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

˗ Őszintén szólva nem emlékszem, hogy konkrét oka lett volna. Sok jót hallottam az 

iskoláról, a közösségről, de egyszerűen csak tudtam, hogy én a Vasváriba szeretnék járni. 

Egyáltalán nem bántam meg, örülök, hogy vasváris lehettem.  

Mi az első emléked, amely a Vasvárihoz köthető?  

˗ Azt kellene mondanom, hogy az a pillanat, amikor kinyitottam a borítékot és 

megtudtam, hogy felvettek. Ennek ellenére a kérdés hallatán, és a 4 évvel ezelőtti 

eseményekre gondolva, teljesen más jut eszembe. Egy kevésbé pozitív, ugyanakkor mára már 

vicces történet. A gólyatábor előtt már igyekeztünk megtalálni és összehozni az osztályunkat. 

Nagy bátorsággal, a közösségi oldalaknak köszönhetően, felvettem a kapcsolatot egy leendő 

osztálytársammal. Kicsit fura és távolságtartó volt, de ezt annak tudtam be, hogy még nem 

ismerjük egymást. Pechére nem igazán tudott lerázni. A gólyatáborban elmondta, hogy ő 

amúgy utált engem. Nem tartott sokáig… padtársak lettünk kémián, mára már az egyik 

legjobb barátom lett.  

2016-ban te lettél a Székesfehárvári Diáktanács első női elnöke. Iskolai DÖK-tag is voltál. 

Hogyan indult és alakult az életednek ez a vonala? Mesélj egy kicsit erről az időszakról!  

˗ Már általános iskolában is DÖK-ös voltam, de az más volt teljesen, mint az elmúlt 4 

év. Kilencedikben, az első osztályfőnöki órák egyikén kezdődött. Senki nem akarta az 

osztályunkból ezt a feladatot vállalni, egyedül én, de két ember kellett hozzá… Így ránéztem 

egy kedves osztálytársamra, és erőteljes szemkontaktussal jeleztem neki, hogy emelje fel a 

kezét, és legyen ő a másik DÖK-ös. Ő egyébként az a személy, akit az előző kérdésben 

említettem. Valamilyen csoda folytán ő eleget tett a kérésemnek, és együtt vállaltuk a 

feladatot. 9.-es voltam, amikor az előző DÖK-elnök végzett, így gondoltam, megpályázom az 

elnöki posztot. A választást Lilla nyerte, de mint alelnök, én is helyet kaptam a vezetőségben. 
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A 2016-os tanév vége fele hallottam először a Diáktanácsról, amikor jelen voltam egy 

programjukon. A 2016/2017-es tanév kezdetekor már az évindító táborukba is eljutottam, 

akkor fogalmazódott meg a gondolat, hogy induljak az elnökségi tagságért a Vasvárit 

képviselve. A szeptemberi DÖK - tréningen egy régi vasváris diáktanácsossal 

beszélgethettem, aki sok tanáccsal ellátott. Beadtam a jelentkezést, kampányvideót forgattunk, 

prezentációt készítettem, és a tisztújító közgyűlésen engem választottak meg elnöknek, az első 

női elnöknek! Sok kihívást tartogatott, mert Fehérvár összes iskolájának képviselőit nekem 

kellett összefogni. Új volt a feladat, de igyekeztem mindent kihozni belőle. Fejlődtünk, 

újítottunk, és rengeteget dolgoztunk, így sikeres évet zártunk. Ugyanakkor nem minden volt 

„leányálom”. Meg kellett találni az összhangot az iskolai dolgokkal és a szabadidővel. Voltak 

nehéz helyzetek, kaptam negatív kritikákat, véleményeket is bőven, de ezek is sokat segítettek 

abban, hogy az lehessek, aki ma vagyok. Sokat tanultam, kipróbálhattam magam új 

dolgokban, rengeteg barátot és élményt köszönhetek ennek. A tanév elején még egyszer 

szerencsét próbáltam, és sikerült dupláznom, így idén is a Diáktanács elnöke lehetek. 

Melyek az elmúlt 4 év azon emlékei, amelyekre szívesen emlékszel vissza?  

˗ Legszívesebben azt mondanám, hogy az összesre…   A gólyatáborral kezdenék, 

ahol a kincskeresésnél én találtam meg Igazgató úr jól eldugott vasváris pulóverét, amit aztán 

megtarthattam, bár a méret nem egészen egyezett.  

A szivaravató, amit sikerült megnyernünk, ahol az osztályból a fiúk az egész iskola előtt 

hastáncoltak.  

Az összes osztálykirándulásunk. 10.-ben a kötelező erdei iskola miatt Gántra kellett mennünk, 

mindenki pufogott, és semmi kedvünk nem volt hozzá. Túráztunk, sokat kellett gyalogolnunk, 

de aztán jött egy program, amitől elkezdtük élvezni az egészet. Be kellett másznunk egy kis 

lyukon egy barlangba, és két vezetővel egy barlangtúrán vettünk részt. A bemászásig nálam 

minden rendben volt, aztán megláttam, hogy milyen létrán kell lemászni és milyen lesz az 

előttem levő út, így megfordultam, és iszkoltam volna kifele. Tériszonyom van, és ilyen 

jellegű kalandra nem igazán vágytam. Osztályfőnököm kintről közölte, hogy itt nem tudok 

kimenni már, majd csak a végén, és hozzá tette, hogy meg tudom csinálni. Ez igen nagy 

erőpróba volt nekem, leizzadva, sárosan, picit még remegve jöttem ki, de mikor már 

biztonságban voltam, rájöttem, hogy élveztem. A vicces egyébként az, hogy ugyanott volt a 

be - és kijárat, így megúsztam volna a dolgot, de a Tanár úr tudta, hogy képes leszek rá, ennek 

köszönhetően igen különleges élményben lehetett részem. Visszafelé elkapott minket egy 

zápor, így eláztunk teljesen.  
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Az összes Vasváris Hét, a 24 órás röplabda, Művészeti Bemutató és Diáknapok, amelyeken 

akár mint fellépő, akár mint néző részt vehettem. A horrorszoba, ami kilencedikben a 

Vasváris heti vállalt feladatunk volt. A DÖK - tréningek, gyűlések, közösen átélt élmények. A 

18. születésnapom, amikor megleptek, énekeltek és még tortát is kaptam! Az adventi 

kirándulások, Szilárdéknál, a büfében eltöltött lyukasórák, szünetek, a gólyatábor, ahol már 

végzősként vehettem részt, a szalagavatónk… 

Mit lehet tudni rólad, amikor nem iskolában vagy és nem a hivatalos dolgokat intézed? Mit 

csinálsz szabadidődben?  

˗ Minden lében kanál vagyok. Kevés a szabadidőm emiatt, de az évek alatt rájöttem, 

hogy ha pihenhetnék is, akkor is jobb szeretem, ha olyan dologgal tölthetem az időm, amit 

élvezek. Szeretek például aludni, nehezen kelő típus vagyok. Anyukámnak köszönhető, hogy 

szinte sosem aludtam el, mert egyébként szívbaj nélkül kinyomom a rengeteg ébresztőt, amit 

beállítok. A másik kedvenc tevékenységem az evés, ezért sokszor iktatjuk be a barátaimmal 

ezt programnak. De nem csak ilyen unalmas az életem! Nagyon szeretek olvasni, így ha van 

időm, akkor falom a jó könyveket. Imádok zenét hallgatni, táncolni, és ezt még egy kis 

énekléssel megspékelni, a családom bánatára, akik ennek szem - és fültanúi. Sajnos, volt már 

arra is példa, hogy buszon feledkeztem meg a külvilágról, és utastársaim „örömére” 

megmutattam a felszabadult Bogit. Táncolok, focizom, sporteseményekre járok, leginkább 

jégkorongra, kosárlabda - vagy focimeccsekre. Igyekszem sok időt a családommal és a 

barátaimmal tölteni, beszélgetni, kirándulni, új helyeket felfedezni, bulizni.  

Mik a terveid az érettségit és a jövőt illetően? Mit hagynál hátra útmutatóul az itt maradó 

vasvárisoknak?  

˗ Kicsit ijesztő, hogy már ilyen közel a vége. Szeretnék természetesen jól érettségizni, 

kihozni a legtöbbet és legjobbat magamból és az itt tanultakból.  

A jövőmet illetően A és B tervem is van. Két eltérő irányba indultam az egyetemi 

jelentkezésnél. A gazdaság és a pszichológia is érdekel, így két budapesti egyetemen jelöltem 

meg ezeket a szakokat. Ha esetleg nem vennének fel, akkor életbe lép a B terv. Ez esetben 

dolgoznék, nyelvet tanulnék, utaznék és jövőre újra jelentkeznék.  

Nehéz ilyenkor kevésbé elcsépelt tanácsot adni, de nem tudok mást mondani, mint azt, hogy 

élvezzétek ki vasváris létetek minden pillanatát! Legyetek nyitottak, elszántak és pozitívak! 

Vegyetek részt a programokon, rengeteg élménnyel és baráttal fogtok gazdagodni! Legyetek 

részesei a vasváris családnak, és a legszebb középiskolai éveket kapjátok majd cserébe!   

Köszönök mindent, Vasvári!  

Fónagy Kitti Márta 9.D 
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„Tedd, vagy ne tedd, de sohase próbáld!” Úgy gondolom, 

hogy ez az idézet nagyon illik a 12.B-s Tóth Lillára. Egy 

esős délután, kávé mellett válaszolt a kérdéseimre - csalódást 

nem okozva. 

 

 

 

Az itt töltött 6 év alatt rengeteg dolog történt veled itt, a Vasvári falai között. Mi az, ami 

nagyon emlékezetes marad a számodra? 

˗ Annyi minden történt a 6 év alatt, és annyi jó, hogy nem is tudnék kiemelni 

konkrétan egy dolgot. Nagyon élveztem az elmúlt évek minden pillanatát. Amikor DÖK-

elnöki feladataimat, megbízásaimat töltöttem be, amikor képviselhettem az iskolát a Megyei, 

majd az Országos Diákparlamenten, vagy amikor az Országos Diáktanácsban képviselhettem 

a megyei diákságot. Nem felejtem el azt sem, amikor ott álltunk az első közös vasváris 

produkcióval, talán nyolcadikban, hatalmas sikert aratva. Imádtam az összes művészeti 

bemutatós vagy diáknapos fellépésünket, akár népzenével, akár verssel. Kihagyhatatlan a 

Gesztus ebből a felsorolásból. Harmadik éve hozunk össze közösen egy produkciót, és közben 

hatalmasakat partizunk persze. De természetesen, ha az osztályomra gondolok, akkor is 

nagyon sok emlék jut eszembe… a „széktoronyépítő verseny” az E12-ben énekóra előtt, az 

osztálykirándulások és persze a szalagavatónk… mind- mind egy-egy örök élmény.  

Felejthetetlen az összes Vasváris Hét, az összes vasváris esemény vagy kirándulás.  

Nagyon nagy élmény volt az idei kampányidőszak. Most nem mi izgultunk a barátainkért, 

hanem ők izgultak értünk. Rettentően elfáradtunk a Hét végére, és bár nem mi kaptuk a 

koronát, mégis hatalmas ajándékot kaptunk az osztályommal közösen. Sosem volt ilyen erős 

osztályközösségünk, sosem küzdöttünk ennyit egy közös célért. Igazából megnyertük a Hét 

legnagyobb ajándékát. Örülök, hogy ebben az osztályban járhattam ki a hat osztályt.  

A legjobb talán az, hogy itt a Vasváriban egy új családot nyertem magamnak. 

Leköszönő elnökként búcsúzol a DÖK-től is. Mit adott neked az, hogy a közösség tagja 

voltál? 

˗ Ez rendkívül összetett. Nagyon sok önbizalmat, tapasztalatot nyerhettem, és nem 

mellesleg megismerhettem saját magamat is az elmúlt években. Világossá vált előttem a 



32 
 

határaim, a gyengéim, de néha az erősségeim is. Lényegében saját magamat kaptam meg a 

Vasváritól. A DÖK egy nagy család, akár a városon belüli, akár az országos ismereteket 

tekintve. Félelmetes, hogy mennyi embert ismerhettem meg dökösként, akár közelről, akár 

csak távolabbról. Nagyon sok, remélhetőleg életre szóló barátságomat köszönhetem ennek a 

tevékenységnek. De az biztos, hogy azok az élmények, amiket dökös társaimmal közösen 

átéltünk, életre szóló emlékek maradnak a számomra. 

Miért akartál DÖK - elnök lenni? Mik voltak a céljaid? Sikerült őket megvalósítani?  

˗ Ez olyan régen volt, hogy már nem is emlékszem pontosan… bár ez nem meglepő a 

memóriámból kiindulva. Igazából én először nem akartam elnök lenni, indulni se akartam… 

aztán rábeszéltek, és onnantól már magaménak éreztem a feladatot. Végül az akkori DÖK 

képviselők megbíztak bennem. Voltak, akik ugyan nem kifejezetten támogatták ezt, de mára 

már, remélem, megváltozott 

a véleményük, és pozitív 

csalódást okoztam a nekik. 

Ha újra a választás előtti 

időszakra ugorhatnék, most 

már biztos, hogy 

önszántamból, két kézzel 

jelentkeznék. 

Mi más lehetne egy DÖK - 

elnök célja, mint jobb és 

izgalmasabb hellyé tenni a „susut” a diáktársaival a diáktársaiért! Ez igen bonyolult folyamat, 

de visszatekintve, talán büszkén mondhatom, hogy egy nagyon összetartó és szorgos csapattal 

munkálkodhattunk, és együtt igenis sikerült színesíteni a vasváris, egyébként is színes 

hétköznapokat. 

Ezúton is szeretném megköszönni mindenki munkáját, támogatását és segítségét, aki az 

elmúlt évek alatt egy kicsit is hozzásegített ezekhez a sikerekhez! (És ezt minden közhely 

nélkül.) 

Említetted a Gesztust, ami biztos, hogy hagyomány marad az iskolában. Honnan jött az 

ötlet? 

˗ Az első ilyen közös megmozdulás, amin már én is részt vettem, nyolcadikban volt. 

Akkor Juhász Lívia tanárnő vezetésével a Cup songot adtuk elő közösen poharakkal, 

élőzenével a Pacsirtákkal.. Fergeteges élmény volt! Kilencedikben nem történt ilyen 

megmozdulás, és hiányzott is az évünkből. Következő évben a DÖK - képviselők elkezdtek 
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gondolkodni egy újabb közös produkción. Ha jól emlékszem, Sallay Kíra dobta fel az ötletet, 

hogy csoportosan adjunk elő egy dalt siketnéma jelbeszéddel. Végül megalakult a csapat, 

kiválasztottunk egy dalt és megtanultuk. A vezénylés részben rám maradt, elvégre akkor én 

már jeleltem,… na nem mintha nagy tapasztalatot jelentett volna, csak kellett valaki, aki 

összefogja a csapatot. Azóta minden évben nekiállunk, és több-kevesebb sikerrel 

megtanulunk egy új dalt.  

A produkciók sikeresnek bizonyulnak, elvégre tavaly a Fejér megyei Diáknapok 

Gálaműsorában is felléphettünk! 

Mi fog a legjobban hiányozni a Vasváriból?  

˗ Igazából a Vasvári. Hat év alatt a második otthonommá vált ez az iskola, ez az 

épület. Hiányozni fognak a megszokott alagsori bandázások, a folyosói tumultusok vagy a jó 

hidegáteresztő-képességű ablakok. Mindig is furcsa volt a számomra egy idegen helyre, 

idegen közegbe belépni, és az egyetemen, ill. a nagybetűs életben csak ilyen helyekre fogok 

kerülni... Bizonyára hiányozni fognak az ismerős arcok, hogy mindenhol barátok vesznek 

körül, a portás bácsi/néni reggeli személyes üdvözlete, a tanárok gondoskodása, az 

elmaradhatatlan plusz tesik. Minden olyan dolog, ami most még természetesnek tűnik, de 

máshol már nem lesz lehetőségem velük élni. Most még olyan egyszerű felhívni a lányokat, 

hogy „találkozzunk az aulában!”, vagy szimplán csak odafordulni hozzájuk a padban, és 

máris mesélhet az ember. Innentől már nem lesz ilyen lehetőségünk... ez biztosan hiányozni 

fog az életemből.  

Na és persze a „Következő szünetben kávé a büfében!” felhívások komoly hiányt fognak 

képezni a hétköznapjaimból. 

Merre tervezel továbbmenni?  

˗ Szokásomhoz híven erre sem tudok egyszerű választ adni. Több tervem van a jövőt 

illetően. Először is szeretném kipróbálni az egyetemista életet. Ezt, ha minden jól megy, az 

Óbudai Egyetem Bánki Donát karán, Gépészmérnöki szakon tehetem majd meg. Ha nem jön 

össze az egyetem, valószínűleg OKJ-s képzésre fogok jelentkezni.. még az is lehet, hogy 

megtanulok rendesen főzni egy tanfolyamon. Mindezek mellett van egy cég, ahol már 

elviekben elköteleztem magam, itt viszont pénzügyekkel fogok foglalkozni.  

Jobb több lábon megállni, mint egyen se.  

Lerner Petra 11.C 
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IRODALMI KUCKÓ 

 
A 2018-as Fejér Megyei Diáknapokon arany minősítést kapott Bálint Sára és Orbán Luca 

írása. 

 

Kis kacsák a vízben 

 

13 éves koromban minden nyári napot a Balatonnál töltöttünk. A szüleim, én és 

Kacsa.„Kacsa?” – kérdezhetné egy idegen. Ő volt a húgom, de majd erre később visszatérek.  

Anyuék mindig megengedték, hogy Kata, izé Kacsa meg én egyedül menjünk úszni. Elég 

nagyok voltunk már, ráadásul a mi stégünk el volt rejtve az idegen szemek elől, a nádasban. 

A tónak itt kristálytiszta vize volt, s különös gömbölyű kavicsok fedték el a mocsaras talajt. A 

nyár napjai ezen a rejtett partszakaszon mindig kellemesen teltek, hisz a miénk volt. Gyakran 

még a szüleink sem korlátoztak minket. Édes, nyári napok. A bőrünk sötétebb, a hajunk 

világosabb lett, s a nagy szabadságtudatban egyre vakmerőbbé váltunk. Tovább feszegettük 

határainkat, s egyre mélyebb vizekbe merészkedtünk, ahol úgy éreztük, miénk a világ. 

Kata volt a mi kis kacsánk. Anya nevezte először így, mikor nem volt hajlandó kiszállni a 

vízből. Imádta az őt körülvevő hűs folyadékot s soha nem unta meg. Persze, én is szerettem 

úszni, de Kata más volt. Órákon át úszkált a csillogó Balaton vizében, még akkor is, mikor az 

én szám már kéken remegett, s a bőröm rideg volt. A legnagyobb viharok idején is, szinte 

könyörögni kellett neki, hogy szálljon ki a vízből, ám ő csak felfeküdt a víz felszínére, majd a 

közeledő felhőkre emelt tekintettel paranoiásnak nevezett.  

Két évvel voltam idősebb, mint ő, és úgy tűnt még nem értette meg a nyári vihar 

jellegzetességét. Ami hirtelen érkezik, viharos széllel, mely még az embert is letaszítja a 

lábáról. Sötét lesz, akár az éjszaka, s vészjósló bordó szín önti el a levegőt. A por öntudatlanul 

kevereg, a villámok szüntelen csattognak, s ha a vízfelszínhez érnek, mintha a metsző fehér 

fényük kettévágná a valóság s a képzelet törékeny határát.  

Legalábbis, én így láttam a viharokat. 

Azon a napon nagyon féltem. 

A levegő hullámzott a forróságtól, s mégis rázott a hideg. A stégen feküdtem, fejemet a 

tenyereimbe támasztva, s szemeimet a közeledő fekete felhőkre függesztettem, amik 

kihasználtak minden pillanatot, hogy közelebb kerüljenek hozzánk.  



35 
 

Kata ugyanúgy a vízben feküdt, mint máskor. A hátán, csukott szemekkel, apró 

levegővételekkel lebegett. Vékony, törékeny teste, szinte beteges volt. Sosem értettem, hogy 

bírta az órákon át tartó úszást.  

A szemem sarkában apró barna pontocska jelent meg, s én kíváncsian fordítottam fejem a 

vízinövények felé. Egy kacsa. Barna tollait fekete szálak tarkították, és apró szemei idegesen 

jártak fel s alá a hullámzó vízfelszínen. Egy pillanatra hátra vezette tekintetét, majd kibújt a 

letarolt nád vékony szálai közül, s elindult a zöldellő vízinövény szigetek irányába.  

Az első állat után, 11 apró hasonmás jelent meg. Egyesével úsztak ki az alacsony náderdőből, 

s elvakultan követték anyjukat, a veszélyesen hullámzó vízen át. A növekvő hullámok között, 

néha eltűntek a víz alatt, de élni akarásuk mindig felszínre taszította őket.  

Az anya elérte a zöldet, s a fiókák mind megérkeztek, kivéve egyet.  

Az utolsó kis kacsa leszakadt a sorból. Vékony lábaival kétségbeesetten csapkodta a vizet, de 

a hullámok mind ellene dolgoztak. Apró fejecskéjét minduntalan dühös vízfüggönyök 

temették maguk alá, míg el nem érték céljukat, s magukkal nem ragadták. A kicsiny testet 

elnyelték a habok, s az idő kínzó múlásával sem bukkant fel többé. 

A fekete felhők felém értek. Betakarták a narancs eget, majd hideg könnyeiket a forró talajra 

engedték. Először csak apró gyöngyök koppantak a vízbenyúló építményen, majd a 

megszaporodó cseppek a világos fát sötétre színezték. 

Azt hiszem, mégsem értem a vihart. Nagyon… Kiszámíthatatlan. 

Pár nap múlva, a nagy vihar után haza kellett mennünk, de még mindig emlékszem arra a 

szörnyen sötét érzésre, amit akkor éreztem.  

Csak bepakoltam a táskám, majd beraktam a kocsi csomagtartójába, s ahogy apám elindította 

az autót, mély csend ereszkedett a járműre. A világ valahogy nem volt olyan ragyogó, mint 

amikor megérkeztünk. Olyan üres volt minden. 

A gumik alatt csikorogtak a feljáró kavicsai, majd a forró, fekete aszfaltra kanyarodva 

távolodni kezdtünk a nyaralótól. De magába kerített egy érzés. Valami hiányzott.  

Valami borzasztóan hiányzott.  

Elemeltem a tekintetem a hideg ablaktól, majd a mellettem levő üres helyre függesztettem 

szemeimet.  

Plusz egy hely volt az autóban. 

Bálint Sára 12.A 
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A szakadék 

 

A bokrok ágai karcolták Hanna arcát, indák tekeredtek meztelen lábszárára, tövisek szúrták a 

talpát, de futnia kellett, hisz a nyomában voltak. A fák fölé tornyosultak, rá akartak dőlni, és 

üldözőit egyre közelebbről hallotta. Minél gyorsabban futott, annál közelebbről. Már az is 

megfordult a fejében, hogy nem is mögötte vannak, hanem épp a karmaik közé rohan, de 

ahogy hátrafordult, látta sötét alakjukat. Nem tudta, kik ők, nem tudta, hogy mit tett ellenük, 

és azt se tudta, hogy ők mit akarnak vele tenni, de abban biztos volt, hogy bántani akarják. Az 

erdő egyre ritkább lett a kislány körül, a fák árnyékából kiérve homlokán verejték, szemében 

könnyek csillogtak a holdfényben. Lábán és arcán a karcolásokból vér szivárgott. Egy 

szakadék felé közeledett. A szakadék feneketlen mély volt, de nem túl széles. Pár méterrel 

előtte Hanna még utoljára hátrafordult. Üldözői egy karnyújtásnyira voltak tőle, és hörögtek, 

morogtak rá, nagy fogaikat csattogtatták. Hanna rémülten sikkantott. Előrefordult, minden 

erejét összeszedve elrugaszkodott a szakadék széléről, de nem érte el a másik oldalt. Zuhanni 

kezdett. Az ágyában találta magát. Csak álmodott. A hold besütött ablakán, fényét a kislány 

izzadt homloka és könnyes szemei visszaverték. Éberen feküdt az ágyában, visszaigazgatva 

magára a takarót, amit a rémálom közben lerugdosott. Kezei görcsösen markolták a paplant, 

amit, mint védőburkot, az orráig húzott fel. Nem mert visszaaludni. Ha máskor rosszat 

álmodott, akkor a mamája megengedte, hogy vele aludjon. Az édesanyja azonban elutazott, a 

nevelőapjával együtt. A házban Hannán kívül csak a nevelőapjának a nagylánya, Emese volt. 

Emese tizenkilenc éves volt, abban az évben kezdte el az egyetemet, és egy albérletben lakott, 

ezért Hanna nem igazán ismerte őt. Nem akarta felébreszteni, és nem akart félősnek tűnni 

előtte, de még percekkel az ébredés után is az álom hatása alatt volt, így összeszedte minden 

bátorságát, és felnyalábolta takaróját, úgy indult Emeséhez. A folyósón a kinti fák ágai elnyúlt 

árnyékot vetettek, és mint az álomban, úgy tűnt, mintha érte nyúlnának. Kopogás nélkül 

résnyire nyitotta Emese ajtaját. Ő még nem aludt. Az ágyában fekve, combjának támasztott 

laptopján valami sorozatot nézett. Amikor észrevette Hannát, megállította a lejátszást. 

- Áthallatszik?- kérdezte, a gépre bökve. 

- Nem… csak rosszat álmodtam. – mondta Hanna  

- Szegénykém! – mondta, majd arrébb húzódott, és megütögette a mellette megüresedő helyet, 

felkínálva Hannának. – El akarod mesélni? Hanna maga köré tekerte a takaróját, 

odakuporodott az ágyra, és elmondta, mi történt az álomban. 

- Látod, csak egy álom volt. Nincs semmi baj. Megnyugodtál most, hogy elmondtad? 
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- Igen, most már jobban vagyok. – mosolyodott el Hanna halványan, de még nem akart 

visszamenni vagy újra elaludni. – Mit nézel? – kérdezte a laptop képernyőjére pillantva. 

- Modern családot. Ismered? – Emese megmozgatta a kurzort, hogy buborékos 

képernyővédője leálljon. 

- Nem, de szívesen belenéznék – csillant föl a kislány szeme. 

- Oké. Aztán, ha elalszol közben, az se baj. Amikor rosszat álmodok, nekem szokott segíteni. 

– mondta Emese, és megnyomta a lejátszást. Megnéztek egy részt, aztán még egyet, és még 

egyet. Közben beszélgettek, együtt nevettek. Emese mesélt az egyetemről, a barátjáról, az 

édesanyjáról. Hanna pedig elmondta, milyen a tanítónénije, a legjobb barátnője, és hogy 

mennyire szeretne egy nyulat. Beszélt az apukájáról, aki meghalt, és beszélt arról, hogy eddig 

a nagybátyja volt számára az egyetlen apafigura, és hogy milyen jó, hogy most már ott van 

Emese édesapja, Peti is. Emese nagyot nevetett ezen, mert aranyosnak tartotta, ahogy a 

kislány magyarázott. Hajnalig ébren maradtak, aztán elaludtak a Modern család sokadik része 

közben. Hanna álmában megint menekült. Fájt a lába a futástól, és a talpába fúródó tüskéktől, 

a sötét alakok egyre közelebb értek hozzá, és morogtak rá. Lassan ritkult a bozót, és eltűnt 

Hanna körül az erdő, a szakadék felé rohant. Kétségbe volt esve, tudta, hogy képtelen 

átugrani, de azért összeszorította a fogait, még jobban meghúzta az utolsó lépéseket, és ellökte 

magát a talajtól. Kinyújtotta karját, de még így sem érte el a szakadék túloldalát. Megint 

zuhanni kezdett. Aztán egy kéz fonódott a csuklójára, majd egy másik, visszatartva őt a 

szabadeséstől. Felnézett, és Emese erőlködő arcát látta. 

- Tartalak, Hugi! – nyögte, majd felhúzta őt a biztos talajra. 

A szakadék túloldalán a családja várta. Ott volt az anyukája, az édesapja, a nagybátyja, és ott 

volt a nevelőapukája is. Az ég kivilágosodott, és a talpa alatt élénkzöld fű nőtt. A szakadék 

bezáródott, és mindent fény borított be. Kora délelőtt hazaértek a szülők. Hanna anyukája rá 

akart nézni kislányára, de a szobája üres volt, az ágya bevetetlen, és hiányzott a takarója, így 

bekukucskált Emeséhez is. Derült arccal állt meg az ajtóban. Kevés hiányzott, hozzá hogy 

elnevesse magát, de ahhoz se kellett volna sok, hogy meghatódottságában könnyeit hullassa. 

A két lány egymás mellett aludt, a laptop - még mindig Emese ölében - elsötétült 

képernyővel, csöndesen búgott. A nő az ágyhoz lépett, felemelte a gépet, ezzel felébresztette 

nevelt lányát. 

- Köszönöm! – suttogta Hanna édesanyja. 

Emese álmosan oldalra fordította a fejét, rápillantott az alvó Hannára, majd visszanézett a 

kislány édesanyjára. Rámosolygott és felemelte hüvelykujját, aztán lehunyta szemét. 

Orbán Luca 12.A 
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DIÁKOKNAK DIÁKOKRÓL 
 

Tanár-diák jégkorongmérkőzés 

Az egész kezdeményezést egy régi hagyomány ihlette, amit úgy gondoltunk, hogy jó lenne 

feleveníteni. Ahhoz, hogy ez létrejöhessen, számos segítséget kaptunk Horváth József 

Igazgató úrtól, az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok illetékeseitől, illetve Szabó Endre Tanár úrtól, 

aki a meglehetősen ütőképes tanári csapat felállításáért felelt. (Csapattagok: Adorján Noémi, 

Horváth József, Kohutné Simon Erika, Óber-Fekete Noémi, Szabó Endre, Szarka Judit. 

Vitkovics Katalin) Így történt, hogy egy keddi napon a Vasvári nagy családja megtöltötte 

hangulattal a csarnokot. Mialatt a két csapat a jégen bemelegített, a lelátón már nyüzsögtek a 

diákok, tanárok, és izgatottan várták a nagy összecsapást. Az egyik oldalon a diákok csapata 

állt, a másikon pedig a tanárok mellett jó néhány  öreg diákot is köszönthettünk. A mérkőzés 

természetesen barátságos volt, de azért ütközésekből sem volt hiány, sőt még egy bunyóra is 

sor került. A játékosok lelkesen süvítettek a korong után, kisebb-nagyobb sikerrel, volt, aki 

még a kapuig is eljutott. A diákoknak nehéz feladatuk volt, hisz az ellenfélnél maga az 

Igazgató úr állt személyesen a kapuban, de hosszas küzdelem után még is megszerezték a 

képzeletbeli kupát. A jó hangulatnak ezzel nem lett vége, ugyanis ezután közönségkori várt a 

mozogni vágyókra. Végül egy közös korcsolyázással zártuk ezt a nagy élményt, amit kicsi, 

nagy, tanár vagy tanuló, mindenki együtt élvezett. 

 

Horváth Dóra 10.B 
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Hagyományteremtő tanár-diák kosármérkőzés 

 

A tanár-diák hokimeccs nagy sikere után a tanár-diák kosárlabda mérkőzés még több 

vasváris diákot vonzott a kosárcsarnokba a Vasváris Hét csütörtökén. Ahogy a jégkorongot, 

úgy a kosárlabdameccset is a „nagyok” csarnokában játszhattuk, így a vasváris diákok az 

ARÉV Sportcsarnok lelátójáról szurkolhattak diáktársaiknak és tanáraiknak. 

Az első mérkőzést tanáraink játszották a „Véndiákok” csapatával. Tanáraink közül 

Csákberényi-Nagy Erzsébet, 

Kanizsayné Herke Zita, 

Kovács Tímea, Majorné 

Szloboda Mária, Óber - 

Fekete Noémi, Bartos Péter 

és iskolánk igazgatója, 

Horváth József lépett 

pályára. A tanárok csapatát 

iskolánk tanulójának, 

Thardi-Veress Vajk 

Zoltánnak édesapja, Thardi-Veress Kornél erősítette. A tanárcsapat minden tagja ezen a 

mérkőzésen küzdeni akarásból jelesre vizsgázott!!! Az ellenfelek, a régi kosaras diákok, 

Bartos-Szabó Éva, Dancs Éva, Helt Petra, Kisteleki Kata, Nagy Krisztina, Ocskay Zsuzsanna, 

Pávay Ágnes és Antal Balázs voltak. A „Véndiákok” láthatóan jó kedvvel vettek részt volt 

iskolájuk rendezvényén, hiszen egy délután erejéig újra vasvárisnak mondhatták magukat.A 

következő két mérkőzést mi, diákok vívtuk a korábbi diákok, valamint a tanárok csapatával. 

Csabai Csenge (12.A), Verő Johanna (9.D), Ág Kristóf (10.A), Góbi Marcell (9.A) , 

Kálniczky Máté (11.A), Kovács Ádám (12.A), Plesz Boldizsár (12.A), Szalczburger Ádám 

(7.B) és Takács Erik (9.D) lendületes játéka, valamint az olykor All-Star gála - érzetet adó 

megoldások  felpörgették a hangulatot a Gáz utcai csarnokban. 

Volt játékosként bátran állítom, hogy nagyszerű érzés, ha ekkora tömeg előtt játszhat 

az ember, főleg ha a tömeget vasváris diáktársaink alkotják. Remélem, hogy sikerült a tanár-

diák kosárlabda mérkőzéssel egy újabb hagyományt teremteni, ezzel is bizonyítva a vasváris 

diákélet különlegességét. Alig várom, hogy jövőre több csapattársammal visszatérjünk és 

erősítsük a „Véndiákok” csapatát! Hajrá Vasvári! 

Góbi Maja Sára 12. A 

  



40 
 

 

Mi van veled, Olivér? 

 

Kedves vasváris olvasók! Pár hete lehetőségem volt egy interjút készíteni, a talán sokak 

számára ismerős Börcsök Olivérrel. Ismerős, hiszen nem is olyan régen, egy évvel ezelőtt 

még ő is a Vasvári tanulója volt. Idén elsőéves hallgatóként kezdte a tanulmányait a 

Színházművészeti Egyetemen. Már gimnáziumi évei alatt is sok neves színházban 

felbukkant, így a Vörösmarty vagy az Erkel Színházban. Ebben az interjúban az eddig 

pályafutásáráról, alakításairól, magánéletéről olvashattok, és ezúttal egy színészjelölt 

szemszögéből nyerhettek betekintést a kulisszák mögé! 

(Pszt! Megsúgom, hogy a cikk végén még egy üzenet is vár rátok Olivértől!) 

 

Az első színdarab, amiben játszani láttalak, az az 56 csepp vér volt, de már korábban is 

játszottál színházakban. Ha jól tudom, az első jelentősebb szereped, a Koldus és királyfiban 

volt. Hogyan kerültél a fehérvári társulathoz? 

˗ 2013-ban a Fejér Megyei Hírlap egy castingfelhívást tett közzé. A Vörösmarty 

Színház egy nagy musicalre, Szurdi Miklós és Döme Zsolt Koldus és királyfijára válogatott 

korombeli fiúkat.  Évek óta vonzott a színpad, a Kozáry Ferenc nevéhez kötődő Pathália 

színjátszó körben próbálgattam magam akkortájt, így kaptam a lehetőségen, és jelentkeztem a 

válogatásra. A követelmény egy szabadon választott dal volt: Nina Simone - Feeling good 

című számát vittem. A válogatás sikeres volt, visszahívtak egy második körre. Itt viszont már 

csak négyen voltunk, és meglepetésünkre a rendező közölte velünk, hogy ez már nem 

válogatás, mi vagyunk a választottak. Pár hétre rá megkezdődött a próbafolyamat. Ekkor 

álltam először a Vörösmarty Színház színpadára, az elkövetkezendő négy év során pedig még 

számos alkalommal.  

Melyik az eddigi kedvenc alakításod? 

˗ Nem tudok kiemelni egyet, mindegyiknek megvolt a maga izgalma és varázsa. 

Nagyon sokat tanultam az összes szerepből. A 2016-os évadban bemutatott Három nővér 

megtanította, hogy milyen precízen kell(ene) megformálni egy karaktert, hogy mennyire 

komplex és színes tud lenni még a "hetedik alabárdos" karakterére is. A szakma mesterei 

voltak a kollégáim, akik tudatosan vagy tudtukon kívül tanítottak minden percben. Az 56 

csepp vér alatt számtalan kiváló embert - és egyben szakembert - ismertem meg, és nem 

mellesleg (szó szerint) lázas élmény volt az ország egyik legnagyobb nézőszámú színházában 

játszani.  A 2015-ös János vitéz során életre szóló barátságokat kötöttem, fiatalkorom 
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legszebb érája ott kezdődött, ezen kívül pedig egy páratlan lendülettel zajló próbafolyamat 

volt. A 2013-as Koldus és királyfit pedig a színházcsinálásba szeretésemért tenném felelőssé.  

Hogyan tudod a lehető leghitelesebben eljátszani az adott szerepeket? Nehéznek találod az 

azonosulást a karakterekkel? 

˗ Természetesen nem könnyű folyamat. Minden szerepet máshonnan kell 

megközelíteni. Sok idő kell egy figura felépítéséhez, és minden lehetőséget bátran ki kell 

próbálni, hogy a próbafolyamat végére egy átgondolt, hiteles szerep alakuljon ki.  

Hogyan tudod összeegyeztetni a magánéletedet és a színészkedést? 

˗ Jelenleg a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatója vagyok, ami azt 

eredményezi, hogy a magánéletem a színház. Vagy úgy is fogalmazhatok, hogy nincs 

magánéletem. Nagyon feszített és kimerítő munka folyik itt, minden időmet és energiámat 

leköti, így szinte semmi másra nem jut időm.  

Mit adott neked a színészkedés mint szakma, ami azelőtt nem volt jelen az életedben? (a 

rajongóidon kívül, persze…) 

˗ Mindennek, így a színészkedésnek is vannak előnyei és hátrányai. Amit itt 

megtanulhatok: munkamorál, testtudat, önismeret, szívósság, alázat, élettapasztalat, kaphatok 

örömöt, sikert, önbizalmat, elismerést, barátokat és életcélt. De mindezek mellett vannak 

negatívumok is, mint például konfliktusok, problémák, bizonytalanság, emberi drámák, 

melyek igazi kihívások számomra. 

Mikor döntötted el, hogy ezzel szeretnél foglalkozni? Befolyásolta a döntésedet a 

nagynénéd? (Olivér nagynénje Börcsök Enikő, a Vígszínházban dolgozik). 

˗ A Pathália színkörben már játszottam a gondolattal, viszont a megkérdőjelezhetetlen 

elhatározás a Koldus és királyfi próbafolyamata alatt született meg. A nagynéném csak 

közvetve befolyásolt ebben szerintem. Egészen pici koromtól jártunk színházba, és eleinte 

Enci szakmája egy megfoghatatlan valami volt számomra. Úgy élt előttem a színészet, mint 

valami izgalmas, de nagyon csábító, természetfeletti boszorkányság. Tehát egyértelműen 

kisgyerekkoromra vezethető vissza a megfertőződésem.  

Hol szeretnél elhelyezkedni az egyetem után? Gondolkoztál, hogy esetleg külföldön is 

szerencsét próbálsz? 

˗ Természetesen el szoktam játszani a gondolattal, hogy hova fogok kerülni, ha 

végzek, de igyekszem mindig elhessegetni a hiú ábrándokat, hiszen öt év távlatában 

kiszámíthatatlan a jövőm, és bármibe beleélni magam felelőtlen lenne. Lesz, ami lesz, 

remélem a legjobbakat. Ez a szakma nagyon nyelvhez kötött, és a sok nehézség és akadály 
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ellenére a magyar színház európai viszonylatban színvonalasnak számít. Tehát mindenképpen 

itthon szeretném megcsinálni a szerencsémet.  

Volt alkalmad az eddigi pályafutásod során híres színészekkel találkozni, együttdolgozni? 

˗ Igen. Főleg a tavalyi, 2016-os évadban volt szerencsém közismertebb színházi 

embereket megismernem. Feke Pál neve lehet például ismerős a nagyközönség számára, vele 

az 56 csepp vérben dolgoztunk együtt. A Három nővérben pedig Tóth Ildikóval, Derzsi 

Jánossal, Gáspár Sándorral. De még sorolhatnám... 

Milyen darabokban játszanál legszívesebben? Milyen projekteket tervezel a jövőben? 

˗ Jó drámákban, jó szerepeket, jól szeretnék eljátszani. Mindent szeretek, ami kihívást 

jelent és színvonalas. A jövőben szeretnék minél többet tanulni azoktól az emberektől, akik a  

környezetemben vannak.  

Mivel Te is vasváris voltál, most lehetőséged van, kérlek, üzenj valamit a vasváris 

diákoknak! 

Kedves vasvárisok! Néhány enyhén közhelyes jókívánsággal búcsúzom:  

Ezek az évek arra vannak, hogy minél több dolgot megtapasztaljatok, és hogy 

körvonalazódjon bennetek, hogy mit is szeretnétek csinálni az életben. Bátran próbáljatok ki 

mindent, ami szembejön, sosem tudhatjátok, hogy mire találtok. Mondjatok bátran igent! 

Mind szerencsések vagytok, hiszen a város legjobb gimis közösségének tagjai lehettek. Az 

érettségizőknek kitartást és „hideg fejet” kívánok (tudom, hogy lerágott csont, de annyira 

tényleg nem nagy kunszt). Élvezzétek ki a legszebb éveiteket! Vasvári, Vasvári, Vasvári!  
 

 
Fónagy Kitti Márta 9.D 
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Mi van veled, Berkules? 

 

Iskolánk tavalyi királya, Kocsis Andris (Berkules) nem 

sokkal koronázása után a fővárosba utazott, hogy 

szerencsét próbáljon. Alattvalói találkozhattak vele a 

Vasváris Héten, megcsodálhatták keringőjét a Bálon. 

Ha nem tudtatok volna vele szót váltani, most beszámol 

hajdani népének az egyetemen szerzett 

tapasztalatairól… 

 

Hol tanulsz jelenleg? Milyen szakra jársz? 

˗ A sikeres érettséginek köszönhetően szerencsére felvettek a Budapesti Gazdasági 

Egyetemre, azon belül is a pénzügy-számvitel karra. Jelenleg gazdaságinformatikusnak 

tanulok az egyetemen, ami amellett, hogy nagyon keresett szakirány, nagyon érdekes is.  

Milyen az egyetemi élet? 

˗ A szakomon körülbelül 250-300 hallgatótársam koptatja velem együtt a padokat. 

Mint minden más egyetemen, itt is az előadások nagy része nem kötelező, de a BGE-s lányok 

és fiúk tudásvágyának köszönhetően így is körülbelül 150-200-an szoktunk lenni. A 

gyakorlati órák már sokkal családiasabbak, hiszen ott már csak 30-40-en vagyunk egy 

teremben. A nagy létszám miatt itt teljesen más az ismerkedés, mint középiskolában. Nincs 

egy jól megszokott osztályod, sokkal nehezebben találsz barátokat, mert lehet, hogy csak egy 

órátok közös (nincs órarend, te magadnak választod ki és veszed fel az időpontokat), így van, 

hogy valakit csak előadáson látsz meg. Persze a gyakorlati órákon simán lehet barátkozni és 

tanulótársakat találni, de az mégsem ugyanolyan, mint a Vasváriban vagy más 

középiskolában. Ennek ellenére mindenki nagyon jó fej és segítőkész. A csapatmunka itt már 

nem kérdés, de persze csak a tanulásnál… 

Mit csinálsz, amikor nem tanulsz? 

˗ Egyetem mellett folytattam a munkát a Decathlonban (bár már a Corvin plázában), 

ebből adódóan Pesten élek magánkollégiumban. A Vasváriban is már mindenem volt a sport, 

ez az egyetemen sincsen másképpen. November óta én vagyok az egyetem 

sportdemonstrátora, ami azt jelenti, hogy én vagyok felelős - persze a tanszékkel együtt - a 

különböző sportesemények szervezéséért, lebonyolításáért. Ugyanakkor néha be kell mennem 

zárthelyi dolgozatokat felügyelni, ahol diák létemre elnézőbb vagyok. Szóval, ha ide jöttök, 

ne féljetek, ha engem láttok! ☺  
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Természetesen a szabadidőmben, ami a Decathlon és az egyetem mellett marad, rendszeresen 

sportolok. De persze van időm még pihenni és lazítani is kicsit. 

Megkaptad az egyetemtől, amit vártál? Érdekesek a tantárgyak? 

˗ Abban a szerencsés helyzetben lehetek, hogy a BGE Pénzügy-számviteli karát az 

elmúlt években újították fel, így én egy nagyon jól felszerelt és szép egyetemre járhatok. 

Elvárásaimat maximálisan kielégítette, hisz az épület jól felszerelt, a tanárok nagyon 

segítőkészek, bármikor lehet hozzájuk fordulni, akár személyesen, akár emailben. Egy-két 

tárgy talán nem annyira izgalmas és érdekes, de megpróbálják azzá tenni, vagy személyes 

tapasztalatokkal, vagy viccesebb példákkal. Például a hetekben matekból a val.számoknál a 

Tanárnő a magyar labdarúgó csapat esélyeivel számolt és poénkodott. Úgy gondolom, 

hangulatos minden óra, de ennek ellenére sok anyagot adnak át nekünk tanáraink. 

Üzensz valamit a vasvárisoknak? 

˗ Bárki, aki szereti a matekot, az informatikát, vagy csak érdekli a gazdaság, jöjjön 

bátran a BGE-re, mert amellett, hogy jó a hangulat a BGE-s bulikon, jó fejek és nagyon 

segítőkészek a tanárok, s ha minden jól megy, akkor a munkaerőpiacon is elismert diplomát 

kapsz!  

 

 
 

Rechner Rebeka és Veronika 12.A 
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Ha megfogadod, sikerülni fog! 

 

Sziasztok! Nemrégiben a felvételi vizsgákról szóló könyvet olvastam (Felvételi felsőfokon), 

és úgy gondoltam, esetleg segítséget nyújthatnék néhányatoknak, akik a közeljövőben 

vizsgázni vagy érettségizni fognak.  

 

1. pont: Hogyan forduljunk a vizsgáztatóhoz? 

- A könyv szerint igazán lényeges az első benyomás! Fontos, hogy tiszta, lehetőleg elegáns 

öltözetben jelenjünk meg a szóbeli vizsgán, barátságosan fordulva a vizsgáztatóhoz. Ez miért 

is lényeges? 

Idézem az író szavait: „Az udvariasság az egyik legjobb és legolcsóbb befektetés” 

- Fontos a szép tiszta beszéd, előadásmód 

Amikor beszélünk, koncentráljunk arra, hogy higgadtan, tömören, hangsúlyozva beszéljünk. 

Jó ötlet lehet, hogyha előre gyakoroljuk mondanivalónkat, felmondjuk valakinek (én például a 

tükör előtt szoktam gyakorolni). 

- Kontaktus!? 

Ez igen nehéz koncentrációt igényel a vizsga közben. Figyelnünk kell arra, hogy mikor 

legyünk komolyak, mikor mosolyogjunk. Ezt a metakommunikációs kapcsolatot kialakítani a 

vizsgáztatóval abban az adott pillanatban igen nehéz, és lehetséges, hogy ezen áll vagy bukik 

a vizsga kimenetele is. Szóval a legjobb tipp erre, hogy a válasz végiggondolása után 

képzeljük magunkat egy epizódban! Ez lehet, hogy kicsit őrülten hangzik, de így van! El kell 

képzelnünk a szituációt, és a lehető legjobban szerepelnünk a saját „vizsgafilmünkben”!  

2. pont: LÁMPALÁZ!? 

A lámpaláz lehet pozitív is, ha nem őrületes mennyiségben fordul elő, hiszen akkor pozitívan 

hat a teljesítményünkre, de ha túlzásba esünk, akkor annak nem lesz túl jó vége… 

Pár ötlet a könyvből: 

Félni szabad, csak ne vegyék észre rajtunk! A lámpaláz a hangban és a tekintetben 

tükröződik a legjobban! Bátortalan hanggal nem lehet az életben boldogulni! Hangunkat 

kizárólag magunk tehetjük ütőképessé! A naponkénti hangos 15 perc olvasás csodákat 

művel! Az első megszólalás döntő jelentőségű a lámpaláz leküzdésében! 

3. pont: Mi történik, ha nem sikerül elsőre a vizsgánk? 

Siker vs. kudarc, nyereség vs. veszteség. Hogyan fogadjuk el, ha nem sikerül az érettségink 

úgy, ahogyan szerettük volna? 
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Nézzünk mélyen magunkba, és elemezzük a belső okait a dolognak! Ha sikerül megtalálnunk 

a kudarc okait, akkor tanulságokkal gazdagodhatunk, ami a későbbiekben csak előnyünkre 

válhat. Tuti tipp lehet, ha saját próbafeladatlapokat írunk, azaz kinyomtatjuk a lapokat, majd 

adott idő alatt megírjuk őket. Ez számos dologban segít nekünk: Fejleszti a több órán át tartó 

koncentrációt, és persze gyakorlásnak is kiváló. Épp ezért ezt mindenkinek ajánlom! Hiszen 

ismerjük a mondást: A gyakorlat teszi a mestert! 

4. pont: Próbáljuk ki magunkat több területen is! 

Sokszor a felvételin vagy utána derül ki, hogy az adott személy nem érzi jól magát adott 

tantárgy társaságában. Ekkor kell alkalmazni a mindig megnyomható „újratervezés gombot”! 

Ilyenkor kell magunkat más tantárgyakban kipróbálni, esetleg szakot váltani, más 

tantárgyakat felvenni, hogy megtudjuk, melyik az a tárgy, amely jobban ránk szabott és 

sikeresek lehetünk benne. 

5. pont: Milyen érzésekkel gondolsz a tanulásra? 

Ha erős ellenszenvet érzel, akkor jó, ha valamilyen módon tisztázod ezt magadban, hiszen 

ahogyan valamilyen hétköznapi dolog, úgy az érettségi és az arra való felkészülés sem megy 

kedvetlenül. Na, most két út van ennek leküzdésére. Vagy belátod, hogy neked a tanulás 

egyszerűen nem megy, ez esetben, kár is az érettségivel próbálkozni. Vagy belátod, hogyha 

ellenszenvvel állsz a tanuláshoz, nem jutsz egyről a kettőre. Egy jó út, hogy felszámold az 

ellenszenvedett azokra a vonzó dolgokra, lehetőségekre gondolsz, amiket a felkészülés fog 

megnyitni előtted. Ha ezeket helyezed előtérbe, akkor nagy eséllyel az ellenszenv helyére a 

rokonszenv férkőzik be, és jobb szívvel gondolsz majd a tanulásra! 

6. pont: Szellemi kondíció! 

Ezt a sportoláshoz is lehet hasonlítani. A versenysportolók sem versenyezhetnek bemelegítés 

nélkül, és ez igaz a tanulásra is! Nem lehet úgy tanulni, hogy be sem melegítettünk! Erre a 

legjobb mód, ha beosztod a rendelkezésedre álló időt és az anyagot. Ha ez megvan, akkor 

rendszeresen növeld a tartalmat pl. először csak pár példát oldj meg,  majd ezt sokszorozd 10-

30 példára. Ha pl. humán tárgyakból vizsgázol, akkor az is pozitívan hathat a 

teljesítményedre, ha pár matekpéldát oldasz meg, de ez fordítva is igaz. 

7. pont: Koncentráció! 

Létfontosságú lehet a koncentrációd az érettségi vizsgán, hiszen ott több óra aktív figyelemre 

van szükség! Ez sok gyakorlást igényel, és rengeteg olyan dolog van (akár a hátköznapok 

során is) amelyek ezt fejleszthetik! Próbáld ki, ha koncentrálsz egy film vagy a napod 

tartalmára, a történésekre, mennyivel többre emlékszel így, hogy tudatosan figyeled az 

eseményeket, önmagadat! 
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Lényeges, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy nem csak az anyag memorizálása a feladat, 

hanem annak visszaadása is. 

8. pont: Van megfelelő tanárod? 

Ezt mindenkinek saját magának kell átgondolnia, hogy igényel-e tanárt. Fel tud-e maga 

készülni? Van-e elég önkontrollja ahhoz, hogy egyedül készüljön fel? 

Lehetőség van ingyenes előkészítőkre is, ami szerintem óriási előny! De ha olyan baráti köröd 

van, hogy együtt megtanuljátok, átveszitek az anyagokat, akkor az akár helyettesítheti a tanárt 

is! 

9. pont: Stratégia, időbeosztás! 

Nem tudom ecsetelni, milyen lényeges az időbeosztás. Mivel a felvételire való felkészülés 

mellett szerintem mindenki más dolgokat is csinál, ezért írd össze, hogy mi mindent fogsz 

csinálni, mihez mennyi időre van szükséged, és ezek szerint oszd be az időd! Írj napi, heti 

vagy akár hónapi to do listákat! Nem véletlenül láthatóak mindenhol a kis post-it kártyák, to 

do listák, hiszen ezek nagyban segítenek a mindennapjaid rendszerezésében. Na, de miért van 

az, hogy a terveinket sokszor nem tudjuk pontosan úgy valóra váltani, mint ahogyan 

eredetileg terveztük? Ennek az lehet az oka, hogy elfogy a kezdeti lelkesedésünk, egyszerűen 

elfáradunk. Ilyenkor érdemes egy kis szünetet tartani, majd utána újult erővel nekivágni a 

munkának.  

10. pont: MI IS A VALÓDI TITOK? 

Mi az a dolog, ami szervesen játszik szerepet abban, hogy majd hogyan teljesítünk? 

 „A könyv szerint a siker egy „varázsszó”, ami elérésére mindannyian vágyunk.. Ebből 

következik, hogy hiába volt a sok befektetett idő, a begyűjtött tudás bezápul, szorongató 

helyzet, a vizsgabutító félelemmel áraszt el, és egy bizonyos megtapasztalt kudarc képes előre 

beárnyékolni minden más megméretési helyzetet.” 

Ebből az állapotból a legjobb kiút, kiskapu az, ha segítségül hívjuk a jó öreg pszichológiát. 

Ekkor derül ki, hogy milyen csodákra képes az ember, és erre leszel képes Te is! Hogyan 

lehetséges ez? 

Először is határozd el, hogy: 

A vizsgán felülmúlod önmagad. 

Meghaladod az összes eddig teljesítményed, tehát a hozzád képest a legmagasabb 

színvonalon fogsz teljesíteni.  
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Erre akkor van lehetőséged, ha: 

 Ha komolyan veszed magad 

 Ha megszabadulsz a lélekromló félelmektől 

 Ha igazán akarod a célod 

 Ha teljes elkötelezettséget vállalsz az üggyel 

 Ha bízol magadban, és képes vagy azonosulni a céloddal 

Erre szerintem tökéletesen illik Shakespeare idézete, miszerint:  

„Nincs a világon se jó, se rossz, a gondolat teszi azzá”, 

szerinte annyira igaz, hiszen minden egy gondolattal kezdődik, és mivel nekünk a gondolatok 

felett hatalmunk van, azoknak pedig a cselekedetek felett van parancsuralma, ezért állítsuk 

gondolkodásunk középpontjába a meggyőződéses gondolatot: 

„Hiszem, hogy meg tudom tenni”, „El tudom érni a célomat, tehát sikerül az érettségi 

vizsgám!” 

Ha ezt állítod, a gondolkodásod középpontjába, ez alapján alakítod a tanulásod, akkor ez így 

is fog történni. 

10+1. ötlet: Pihenj! Mozogj! Aludj! 

Fontos, hogy a tanulási tervünkből ne maradjon ki a pihenés sem! Fel kell tankolnunk az 

energiát, hogy később, megint teljesíteni tudjunk. Mozogjunk rendszeresen, hiszen a fizikai és 

a szellemi tevékenység kiegészíti egymást. Szuper, ha a tanulás után például estefelé 

mozogsz, hiszen így le tudod vezetni a napod, kitisztul a fejed, és pluszba még egy jót is tudsz 

majd aludni. Ha már az alvásnál járunk, fontos, hogy kipihent legyél. Az érettségin a 

fáradtság visszaüthet. 

A vizsga előtti nap! 

Ezen a napon szerintem mindenki nagy izgalomban van a másnap következő események 

miatt. Van, aki ezen a napon még szeret tanulni, átismételni az anyagot, de van, aki 

kikapcsolódni szeretne, moziba menni, esetleg sportolni. Hogy kinek mi a jobb, azt neki kell 

eldöntenie. Remélem, tudtam segíteni ezzel a bejegyzéssel, ha Te is a közeljövőben fogsz 

érettségizni, vizsgázni, akkor előre is sok sikert kívánok neked!Köszönöm, hogy velem 

tartottál!  

-KittiKém- 

Blog: KittiKém blog  

(onegirl65.blog.hu) 

 az idézetek innen származnak: Felvételi Felsőfokon 
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2018-as Fejér megyei Diáknapokon elért eredmények:  

 

Arany minősítést szereztek: 
 

Szólóének, társasének, kórus kategóriában: 

 Vasvári Pál Gimnázium lánykara 

Kórustagok: Bartos Violetta, Bernáth Réka, Boda Bianka, Csanádi Gréta, Csibrik Eszter, 

Ferenczy-Nagy Boglárka, Hendlein Tímea, Horváth Anna, Kósa Eszter, Kovács Sára Kata, 

Krár Fanni, Kunos Réka, Lerner Petra, Nagy Dorina, Payer Réka, Pinczés Flóra, Pók Panna, 

Szőts Nóra, Tátrai Réka,Tóth Emese, Vágó Nóra 
 

Vers – és prózamondás kategóriában: 

 Ferenczy-Nagy Boglárka 11.A 

 Nyári Ádám 11.A 
 

Diákszínpad kategóriában  

 Vasvári színpad, tagjai: Árgyelán Ádám, Csikós Anna, Csizmadia Máté, Dóczy Eszter, 

Farkas Angéla, Gallai Péter, Kádár Regina, Kiss Gergő, Páj Ágnes, Végh Botond, Tátrai 

Réka, Mészáros Kíra, Fülep Blanka, Király Csenge 

Rendező: Nyári Ádám 11.A, mentor: Nagy Judit 

A színpad a kategóriadíjat is elnyerte, és a gálaműsorban is szerepelt. 
 

 
 

Komolyzene kategóriában: 

 Verő Johanna 9.D – Pintér Bernadett, a zsűri különdíját is megkapták. 

 Verő Johanna 9.D – Balogh Péter 12.D 
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Könnyűzene kategóriában: 

 Exponenciális kettényesés, tagjai: Ferenczy-Nagy Boglárka, Kun Balázs, Vajda 

Vendel 11.A, Turcsán Bálint 12.B, Balogh Péter 12.D 

 Ferenczy-Nagy Boglárka 11.A 

 Lámpaláz, tagjai: Nagy Dorina 11.D, Rezsnyák András 10.D -  a gálán is 

felléphettek. 

 Baseman, vasváris tagja: Peske Ákos 11.D 
 

Sótájm kategóriában: 

 Megadance, tagjai: Almási Emma 8.A, Fürst Daniella 8.A, Kiss Orsolya 10.B, 

Szkárosi Kata 10.C, Bartha Boglárka10.D, Kovács Noémi 10.D, Nyári Ádám 11.A. 

Koreográfus: Beliczai Béla 

 Gesztus, tagjai: Benkóczy Zorka, Dzsaja Barbara, Herczog Boróka, Horváth Dóra, 

Horváth Lili, Kálmán Gergő, Kósa Eszter, Lerner Petra, Molnár Panna, Nagy Dorina, Nagy 

Szabolcs, Reszegi Rebeka, Tóth Lilla, Pinczés Flóra, Györe Zsófia, Kovács Luca, Horváth 

Anna, Balogh Péter, Ferenczy-Nagy Boglárka. A zsűri különdíját is megkapták  

 Tátrai Réka 10.D – Zátrok Dorottya - gálán is felléptek 
 

Honismeret kategóriában: 

 Holló Sára 12.B + a zsűri különdíja 

 Köteles Kata 11.A 

 Kun Balázs 11.A 

 Nyári Ádám 11.A + a zsűri különdíja 

 Say Borbála 11.A 

 Szabó Tamara 11.D + a zsűri különdíja 

 Tujner Anikó 11.C 
 

Irodalmi kategóriában: 

 Bálint Sára 12.A 

 Ferenczy-Nagy Boglárka 11.A 

 Orbán Luca 12.A 

 Payer Réka 11.D 

 Molnár Anna 10.C 

 

Médiakommunikáció kategóriában: 

 Bálint Sára 12.A 

 Lendvai Martin 9.A 
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Ezüst minősítést szereztek: 

 

Vers – és prózamondás kategóriában: 

 Tóth Lilla 12.B 
 

Szólóének, társasének, kórus kategóriában: 

 Vasvári Pál Gimnázium vegyeskara 

Kórustagok: Bartos Violetta, Bernáth Réka, Boda Bianka, Csanádi Gréta, Csibrik Eszter, 

Ferenczy-Nagy Boglárka, Haas Vilmos, Hendlein Tímea, Hites Balázs, Horváth Anna, 

Kálmán Gergő, Kálniczky Máté, Kósa Eszter, Kovács Sára Kata, Krár Fanni, Árgyelán 

Ádám, Kunos Réka, Lerner Petra, Nagy Dorina, Németh Máté, Nyári Ádám, Payer Réka, 

Pinczés Flóra, Pók Panna, Rezsnyák András, Szőts Nóra, Tátrai Réka, Tóth Emese, Vágó 

Nóra, Kálmán Eszter, Török Beatrix, Scheller Naomi 
 

Könnyűzene kategóriában: 

 A két muzsikus, tagjai: Haas Vilmos 9.B, Kiss Gergő 9.A 
 

Komolyzene kategóriában: 

 Erős Regő 10.A - György Roland 

 Pék Izabella 8.A 

 Bálint Sára 12.A 
 

Sótájm kategóriában: 

 Ocskó-Kü Anikó - Tujner Anikó 11.C 

 Bakonyi Lili Benigna 10.C 
 

Képzőművészti kategóriában: 

 Ruprecht Ádám 11.C 
 

Honismeret kategóriában: 

 Boros Blanka 11.B 

 Démuth Dávid 11.A 

 Kovács Kolos 11.B 

 Preil Patrik 11.B 

 Sturc Luca 11.C 
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Irodalmi kategóriában: 

 Mesterházy Krisztina 12.C 

 Ratkovics Flóra 11.D 

 Takács Máté 11.A 
 

Médiakommunikáció kategóriában: 

 Kun Balázs 11.A 

 Nagy-Ludassy Fruzsina 11.D 

 Tóth Bálint Rudolf 11.A 

 

 

 

Bronz minősítést szereztek: 

 

Vers – és prózamondás kategóriában  

 Csizmadia Máté 8.B 

 Mészáros Bálint 11.B 

 Reszegi Rebeka 11.B 
 

Népdal, népzene, néptánc kategóriában: 

 Boda Bianka – Tóth Lilla 12.B 
 

Komolyzene kategóriában: 

 Müllner Dalma – Schuller Vivien 10.D 

 Vasváris vonósok, tagjai Kun Boglárka 10.C, Tarné Szabó Magdolna 

 Hendlein Tímea 11.A 
 

Könnyűzene kategóriában: 

 Triple Trouble, tagjai: Csanády Gréta 11.B,  Haas Vilmos 9.B, Kun Boglárka 10.C 
 

Sótájm kategóriában: 

 Ratkovics Flóra 11.D 
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Irodalmi kategóriában: 

 Horánszky Dorina 11.B 

 Kaiser Kamilla 11.A 

 Puska Kristóf 11.B 

 Szántó Cintia 11.D 
 

Honismereti kategóriában: 

 Horváth Stefánia 11.C 
 

Médiakommunikáció kategóriában: 

 Almás Gergő 9.D 

 Fazekas Koppány 9.D 

 

Elismerő oklevelet kaptak: 
 

Vers – és prózamondás kategóriában: 

 Árgyelán Ádám 10.A 

 Kádár Regina 9.A 

 

A Diáknapok közönségdíjasa a Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Gesztus csoportja. 

 

 



54 
 

ADATOLÓ - Kitüntetések, eredmények, statisztika a tanulmányi élet, a 

kultúra, a sport világából 
 

Iskolánk legmagasabb kitüntetését, a VASVÁRIÉRT emlékplakettet a következő 

tanulók kapják: 
 

A 12.A osztályból: 
 

Kreitl Kitti 

Aki 6 éven át kitűnő tanuló volt. Rendszeresen indult a Zrínyi és a Kenguru 

matematikaversenyeken, 7. és 8. osztályban a Varga Tamás egyéni és a Bolyai 

csapatversenyen, amelyeken szép eredményeket ért. Eddig is minden évben döntős volt a 

megyei matematikaversenyen, idén I. helyezést ért el.  10. osztályban a Curie Matematika 

Emlékverseny országos döntőjében első helyezést ért el, 11. osztályban pedig a Sziporka 

Országos Egyenletmegoldó Versenyen utasított maga mögé minden indulót. A „Találjuk fel a 

jövőt! 2018. innovációs verseny győztes csapatának tagja, részt vesz a nemzetközi 

megmérettetésen is. 

A kiemelkedő tanulmányi munkája mellett kiváló sportoló, megkapta az országos Jó tanuló- 

jó sportoló kitüntetést is. Legjobb sporteredményei: Kyokushin karate kétszeres magyar 

bajnok, kétszeres diákolimpiai bajnok, IFK Európa Bajnok, IFK világbajnoki 2., illetve 3. 

helyezett. 

 

Tóth Dániel 

Aki matematika és kémia tantárgyakból ért el kimagasló eredményeket. 7. osztályban a Varga 

Tamás Matematikaverseny megyei fordulóját megnyerve országos döntőbe jutott, két 

alkalommal a Bolyai Csapatverseny megyei fordulóján a 2. helyezett csapat tagja volt. A 

megyei matematikaversenyen is többször döntős volt, idén II. helyezett lett. A Curie 

Matematika Emlékverseny területi döntőjébe bejutott. Ebben a tanévben a matematika OKTV 

második fordulójába jutott.  

9. és 10. osztályos korában a Curie Kémia Emlékverseny országos döntőjében a 9., illetve a 

17. helyet szerezte meg. Indult az Irinyi János Országos Kémiaversenyen, ahol kilencedikes 

korában a megyei fordulót megnyerte, majd az országos döntőn is képviselte iskolánkat. A 

Dürer Kémiaverseny országos döntőjén 9. helyezést elért csapat tagja volt. A „Találjuk fel a 

jövőt! 2018. innovációs verseny győztes csapatának tagja, részt vesz a nemzetközi 

megmérettetésen is.  
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A 12. B osztályból: 
 

Puklics Barbara 

Aki hat évig kitűnő tanulmányi eredményt ért el. Az Irinyi János Országos Középiskolai 

Kémiaversenyen kétszer is bejutott az országos döntőbe. A Curie Kémia Emlékverseny 

területi döntőjén többször is részt vett. A Visteon által szervezett „Környezetvédelem a 

jövőnkért" versenyen a 2. helyezett csapat tagja volt. A megyei Honismereti Vetélkedőn 

harmadik helyezést ért el. Az első világháború kezdetének 100. évfordulója alkalmából 

meghirdetett országos versenyen második helyezett lett.  A Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 

területi fordulóján 3. helyezett lett. Az Arconic(OK)osan versenyen csapatával első helyezést 

ért el. A Junior Achievement Innovációs napon csapatban harmadik helyezést ért el. A 

Kodolányi Természettudományos Műveltségi Vetélkedőn csapatával egyszer második lett, 

idén pedig első helyezést ért el. 

 
 
 
Tóth Lilla Éva 

Aki három évig volt iskolánk diákönkormányzatának elnöke. Tagja a Fejér Megyei 

Diákparlamentnek, az Országos Diákparlamentnek, ill. ő az Országos Diáktanács Fejér 

megyei delegáltja. Hat éven keresztül szervezője és irányítója volt az osztályközösségének, 3 

évig az iskolai diákélet motorja, a rendezvények fő szervezője, népszerű szereplője volt. Sokat 

tett azért, hogy társai jól érezzék magukat az iskolában. Mindemellett a tanulmányait sem 

hanyagolta el, a megyei Honismereti Vetélkedőn első helyezést ért el. A Bolyai Anyanyelvi 

Csapatverseny területi fordulóján 3. helyezett lett. Junior Achievement Innovációs napon 

csapatban harmadik helyezést ért el. A Kodolányi Természettudományos Műveltségi 

Vetélkedőn csapatával egyszer második lett, idén pedig első helyezést ért el. A tanulmányi 

versenyeken kívül Lilla több szavalóversenyen is eredményesen szerepelt, és rendszeresen 

részt vett a Fejér Megyei Diáknapokon több kategóriában is, mindig ezüst és arany minősítést 

szerzett, versmondásával tavaly elnyerte a zsűri különdíját, az idén a Gesztus csoporttal is az 

arany minősítés mellett különdíjat kapott. 
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A 12. D osztályból: 
 

Nagy Boglárka Zsófia 

Aki tanulmányait végig megbízhatóan, magas színvonalon végezte. Ő volt az első lány, aki a 

2016-2017-es tanévben a Székesfehérvári Diáktanács elnöke lehetett. Munkájának 

elismeréséül a következő tanévben újra választották, Bogi az első elnök, aki két ciklusban is 

vezethette a Diáktanácsot. Kreativitása, munkabírása, életkorán túlmutató 

véleménynyilvánítása tette alkalmassá diáktársai képviseletére Székesfehérvár rendezvényein. 

Városi tevékenysége mellett fontosnak tartotta, hogy iskolájának és osztályának is hasznos 

tagja legyen. Sikeresen vonta be a iskolatársait a városi diákéletbe. Osztályának mindvégig 

DÖK-képviselője volt, szervezte a 12.D életét, élen járt a problémák megoldásában, ötleteivel 

támogatta a többieket bármely esemény vagy végrehajtandó feladat kapcsán. Mindezek 

mellett az iskola sportéletéből is kivette részét. Minden évben tagja volt az iskola 

labdarúgócsapatának, de ha kellett, a kosárlabdacsapatban játszott eredményesen, és a 

Művészeti Bemutatókon, Diáknapokon megcsillogtatta tánctudását is. Köszönjük, hogy 

tevékenységével jó hírét keltette a Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnáziumnak. 
 

A kiváló kultúrmunkáért kitüntetést az idén két tanuló is kiérdemelte: 
 

Rechner Rebeka - Rechner Veronika  

Mindketten végig jeles tanulók voltak, emellett igen sokrétű kulturális tevékenységet 

folytatnak. 6 éven át tagjai voltak a Vasváris Kórusnak. Minden évben eredményesen 

szerepeltek a Megyei Diáknapokon különböző kategóriákban: irodalmi, sótájm, fotó,-film- és 

vizuális kultúra. Művészeti Bemutatók állandó szereplői voltak. Képregényíró, meseíró 

pályázatokon rendszeresen részt vettek, mesekönyveket illusztráltak, animációs filmeket 

készítettek. Ezeken több díjat is nyertek. Évek óta lelkes szerkesztői a Vasváris Irkának. 

A 2017/2018-as tanév Jó tanuló - jó sportoló díját az idén a 12.A-s Plesz Boldizsár kapja, 

akinek tanulmányi eredménye folyamatosan javult az évek során. Különösen a történelem és a 

francia nyelv tantárgyakat kedveli. A Wallenberg nyomában című országos verseny regionális 

döntőjében a 4. helyezett csapat tagja volt. A Diáknapokon honismeret kategóriában beadott 

pályamunkáját arany minősítéssel jutalmazták. Ebben a tanévben bejutott a francia nyelvi 

OKTV országos döntőjébe. Az Alba Regia Atlétikai Klub középtávfutója, országos egyesületi 

és diákolimpiai döntők résztvevője. Az előző tanév Országos Diákolimpiáján 800 m 

síkfutásban 6. helyezett lett. Az iskolai futball - és kosárlabdacsapat tagjaként számos városi 

és megyei bajnokság dobogós helyezettje.  
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Kiemelt könyvjutalom: 

 

Orbán Luca 

Jó tanulmányi eredménye mellett többféle kulturális tevékenységet folytat. A Vasváris 

Színpad tagja évek óta. A társulattal minden tanévben szerepelt a Művészeti Bemutatókon, az 

ünnepségeken, a Megyei Diáknapokon. Ez utóbbin képzőművészeti kategóriában is indult, 

ahol bronz minősítést szerzett. A diáksportban végzett munkájáért is dicséretet érdemel, 

többféle sportágban is tagja volt a vasváris csapatnak. Osztálya is sokat köszönhet neki, mert 

kreativitása, jó szervezőképessége nagy mértékben hozzájárult a sikeres osztályprogramok 

megvalósulásához.  

  

Szarka Eszter  

Tanulmányi eredménye végig jeles vagy kitűnő. Angol nyelvből és olasz nyelvből felsőfokú 

nyelvvizsgával rendelkezik, német nyelvből középfokú nyelvvizsgája van. A Nemes Nagy 

Ágnes Kollégium Szép Magyar Beszéd Megyei Versenyen 3. helyezést ért el. A Kreatív 

Történelem Verseny Országos döntőjében 3. helyezést elért csapat tagja volt. Ebben a 

tanévben bejutott az olasz nyelvi OKTV második fordulójába.  

 

Bálint Sára 

Már hetedikes kora óta hallgathattuk a Művészeti Bemutatókon zongorajátékát, a Fejér 

Megyei Diáknapokon is többször indult komolyzene kategóriában, ahol ezüst és bronz 

minősítéseket szerzett. Irodalmi és médiakommunikáció kategóriában az idén novellájával és 

kritikájával is arany minősítést szerzett. Mindvégig jó tanuló volt, a közösségi munkában is 

lehetett rá számítani, főleg ebben a tanévben vállalt sokat a feladatokból.   
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A 2017/2018. tanév ballagási ünnepségén a következő tanulók részesültek elismerésben  

 

 

Diáksportban végzett eredményes munkájukért: 
 

12.A osztályból:   Határhegyi Gergely, Réti Boglárka 
 

12.B osztályból:  Ág Eszter Dorisz, Takács Henrik 
 

12.D osztályból:  Molnár Ákos, Pánczél Róbert, Udvaros Dóra Anna 

 

Diáksportban végzett munkájáért, művészeti tevékenységéért, közösségi munkájáért: 
 

12.B osztályból:  Turcsán Bálint 

 

Tanulmányi eredményükért, művészeti tevékenységükért, közösségi munkájukért: 
 

12.A osztályból:   Sábián Anna 

 

Tanulmányi eredményükért, sporttevékenységükért: 
 

12.A osztályból:  Király Dóra 

 

Közösségi munkájukért és sporttevékenységükért:  
 

12.A osztályból:  Balázs Ádám, Csabai Csenge, Góbi Maja 
 

12.C osztályból:  Nagymáthé Richárd 

 

Közösségi munkájukért és művészeti tevékenységükért:  
 

12.A osztályból:  Molnár Dorottya 
 

12.D osztályból:  Balogh Péter 
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Tanulmányi eredményükért és művészeti tevékenységükért: 
 

12.A osztályból:  Hites Balázs  

Tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért: 

 

12.B osztályból:  Herczog Boróka 
 

12.D osztályból:  Hirják Árpád Botond, Sárkány Dóra 

 

Tanulmányi eredményükért:  
 

12.A osztályból:  Binszki Balázs, Varga Flóra 
 

12.B osztályból: Csoknyai Dávid, Heitmar Renáta, Holló Sára, Kálmán Kata,  

Lehota Lili, Nagy Fanni, Novák Nóra, Teker Franciska Nóra 
 

12.C osztályból:  Gránitz Nóra, Varga Barbara 
 

12.D osztályból: Berta Lydia Gabriella, Kolláth Rebeka, Kőszegi Kinga, Temesvári 
Eszter 

 

Közösségi munkájáért: 
 

12.C osztályból:  Bagoly Dorottya 
 

12.D osztályból:   Bernáth Gyula Bence, Kiss Márk 
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KENGURU NEMZETKÖZI MATEMATIKAVERSENY  
MEGYEI FORDULÓJA 
 

9. évfolyam   
3. helyezés: Csikós Máté (9.C) 
9. helyezés: Nemes Dominik Márk (9.A) 
9. helyezés:  Tóth András (9.A)  

 

10. évfolyam   
1. helyezés: Csehovics Dániel (10.C) 
6. helyezés:  Horváth Balázs (10.A) 
7. helyezés: Kedves Tamara Lilla (10.A)  
9. helyezés: Nagy Bendegúz (10.C)  

 

11. évfolyam   
9. helyezés: Ocskó-Kü Anikó (11.C)  

 

12. évfolyam   
4. helyezés: Kreitl Kitti (12.A) 
7. helyezés: Tóth Dániel (12.A) 

      felkészítő tanárok: Horváthné Bohner Teréz, Boross Laura, 
     Peidl-Örkényi Helén, Démuth Csaba, 
     Csordásné Marton Melinda,Démuthné Merkl Katalin  
 
FEJÉR MEGYEI KÖZÉPISKOLÁSOK MEGYEI MATEMATIKAVERSENY 
 

Döntőbe jutott: 
 

9. évfolyam    
Bagoly Szabolcs, Czerovszki Ildikó, Huszár Gergő, Tárkány-Szűcs Gergő  

       felkészítő tanár : Horváthné Bohner Teréz 
 

10. évfolyam 
  Csehovics Dániel, Timár Gergely, Horváth Balázs, Horváth Dániel,  
   Bócz Gabriella, Pörgye Zsanett 
       felkészítő tanárok: Peidl-Örkényi Helén,  
       Démuth Csaba, Démuthné Merkl Katalin 
 

11. évfolyam 
  Guóth Mária, Trombitás Zalán 
       felkészítő tanár: Kovácsné Csornai Márta 
 

12. évfolyam 
  Ambrus Szilárd, Kreitl Kitti, Tóth Dániel 
       felkészítő tanárok: Kiffer Zoltán,  
       Démuthné Merkl Katalin 
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ARANY DÁNIEL MATEMATIKAVERSENY  
 

A 2. fordulójába jutott: A Vasvári Gimnázium csapata 
csapattagok:  Horváth Balázs,  Kedves Tamara Lilla (10.A), 

     Csehovics Dániel (10.C) 
       felkészítő tanárok: Peidl-Örkényi Helén,  
       Démuth Csaba 
 
MATEMATIKA OKTV 
 

A 2. fordulójába jutott: 
    Tóth Dániel (12.A)  
       felkészítő tanár: Démuthné Merkl Katalin 
 
ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY 

MEGYEI FORDULÓ   
 

9. évfolyam 
2. helyezés:  Csikós Máté  (9.C)      

        felkészítő tanár: Horváthné Bohner Teréz 
 

 3. helyezés:  A Vasvári Pál Gimnázium csapata 
  csapattagok: Csikós Máté (9.C), Hruskó Gergő (9.B), Vucskics Marcell (9.C) 
       felkészítő tanár: Horváthné Bohner Teréz,  
        Kovácsné Csornai Márta 
 

10. évfolyam 
 2. helyezés:  Csehovics Dániel (10.C) 
 4. helyezés: Kedves Tamara Lilla (10.A) 
 7. helyezés: Kiss Orsolya (10.A) 
 

 2. helyezés:  A Vasvári Pál Gimnázium csapata 
csapattagok: Kedves Tamara Lilla, Kiss Orsolya (10.A), Csehovics Dániel (10.C),   

felkészítő tanárok: Peidl-Örkényi Helén, Démuth Csaba 
 
11. évfolyam 
 9. helyezés: Nagy Szabolcs (11.C)  
       felkészítő tanár: Kovácsné Csornai Márta 
 
12. évfolyam 

6. helyezés: Kreitl Kitti (12.A)  
       felkészítő tanár: Démuthné Merkl Katalin 
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EÖTVÖS LÓRÁND FIZIKAI TÁRSULAT FEJÉR MEGYEI CSOPORTJA ÉS A 

LÁNCZOS KORNÉL GIMNÁZIUM ÁLTAL RENDEZETT LÁNCZOS KORNÉL 

MEGYEI FIZIKAVERSENY 
3. helyezés:  Szatmári Eszter (11. A)  

felkészítő tanár: Csordásné Marton Melinda 
 
MIKOLA SÁNDOR FIZIKAVERSENY 
 

2. fordulóba jutott:  Timár Gergely (10.C)  
       felkészítő tanár: Peidl-Örkényi Helén 

 
27. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY  
 

2. fordulóba jutott:  Szatmári Eszter (11. A)  
felkészítő tanár: Csordásné Marton Melinda 

 
KODOLÁNYI MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ 
 

1. helyezés:  A Vasvári Gimnázium csapata 
csapattagok:  Balázs Ádám (12. A)  Puklics Barbara, Turcsán Bálint,  

     Tóth Lilla (12. B) 
felkészítő tanár: Démuthné Merkl Katalin 

 
TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRÖK XVIII. KÁRPÁT- MEDENCEI KONFERENCIÁJÁN 

MŰSZAKI TUDOMÁNYOK, INFORMATIKA SZEKCIÓ 
 

Nagydíjban részesült:  
      Szatmári Eszter (11.A) 
       felkészítő tanár: Csordásné Marton Melinda 
 
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÓRA FERENC SZAKKOLLÉGIUM  
TUDOMÁNYOS MUNKÁM FOTÓPÁLYÁZATON  
 

2. helyezés:  Márta Bence (11. C) 
       felkészítő tanár: Kovácsné Csornai Márta,  
        Csordásné Marton Melinda 
 
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÓRA FERENC SZAKKOLLÉGIUM  
TUDOMÁNYOS CIKKÍRÓ PÁLYÁZAT 
 

3. helyezés: Csurgai- Horváth Máté (11. D)  
       felkészítő tanár: Csordásné Marton Melinda 
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"TALÁLJUK FEL A JÖVŐT" INNOVÁCIÓS NAP 
 

  1. helyezés:  Vasvári Pál Gimnázium csapata 
  csapattagok: Kreitl Kitti, Tóth Dániel (12. A) Trombitás Zalán (11.C), 
     Csurgai- Horváth Máté (11. D), Márta Bence (11. C) 
       felkészítő tanárok: Csordásné Marton Melinda,  
       Démuthné Merkl Katalin, Kovácsné Csornai Márta 
 

2. helyezés:Vasvári Pál Gimnázium csapata 
csapattagok: Cseke Lilla, Démuth Dávid, Fent Máté, Hendlein Tímea,   

     Szatmári Eszter (11. A) 
       felkészítő tanár: Csordásné Marton Melinda 
 

3. helyezés:Vasvári Pál Gimnázium csapata 
csapattagok: Ambrus Szilárd (12. B)  Puklics Barbara (12. B), 

     Tóth Lilla, Turcsán Bálint (12. B), Balázs Ádám (12. A) 
       felkészítő tanár: Horváth József 
 
IRINYI KÉMIAVERSENY  
 

2. fordulójába, majd az országos döntőbe jutott:  
     Pörgye Zsanett Eszter (10.C) és Horváth Dániel (10.C) 
 
CURIE KÉMIAVERSENY 
  

 Területi fordulóba jutottak:  
     Borszuk Boglárka (9.C), Czerovszki Ildikó (9.C), 
     Pörgye Zsanett Eszter (10.C) 
       felkészítő tanár: Szabó Endre,  
       Démuthné Merkl Katalin 
 
SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENY  
MEGYEI FORDULÓ           
 

  2. helyezés:  Füzes Péter (7.A) 
 3. helyezés:  Turi Máté (7.A) 
       felkészítő: Kistelekiné Szenkovits Szilvia 
 
MEGAVERS ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 
 

A középdöntőbe jutott: Török Laura (7.B)  
 
7. ÉVF. SIMONYI ZSIGMOND HELYESÍRÁSI VERSENY  
 

A megyei döntőbe jutott:  
     Kedves Patrik (7. A)     
       felkészítő tanár: Havranek Mária 
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9-13. ÉVF. IMPLOM JÓZSEF HELYESÍRÁSI VERSENY MEGYEI FORDULÓ 
 

2. helyezés: Kedves Tamara (10.A) 
       felkészítő tanár: Horváth Ildikó, Nagyné Katona Mária 
 
ÉDES ANYANYELVÜNK VERSENY 
MEGYEI FORDULÓ 
 

3. helyezés: Kedves Tamara Lilla (10.A)  
      felkészítő tanár: Horváth Ildikó 

 

SZÉKESFEHÉRVÁRI VERSÜNNEP  
 

A döntőbe jutott:  Ferenczi- Nagy Bogárka (11.A), Nyári Ádám (11.A) 
A döntőben 2. helyezés:  Ferenczi- Nagy Bogárka 

   
ARANY JÁNOS TOLDI DIÁKBEMUTATÓJÁN  
 

A „Legjobb Bence” alakításáért különdíjat kapott: 
     Árgyelán Ádám (10.A)   
    
MEGAVERS ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 
 

A középdöntőbe jutott: 
     Török Laura (7.A) 
 
BELLA ISTVÁN SZAVALÓVERSENY   
 

3. helyezés:  Török Laura (7.A)   
       felkészítő tanár: Vitkovits Katalin 
 
SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEMVERSENY 
 

A megyei fordulóba jutott:  
     Dóczy Eszter (10.B), Bozsik Levente (9.D)  
       felkészítő tanár:Rideg Imre, Nagy Péter 
 
ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM OKTV  
 

  56. helyezés:  Mészáros Bálint Soma (11.B)  
felkészítő tanár: Lukács Zsuzsanna 

 
FRANCIA NYELVI OKTV  
 

A döntőbe jutott:  Plesz Boldizsár (12.A) 
       felkészítő tanár: Nagyné Katona Mária 
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OLASZ NYELVI OKTV  
 

A 2. fordulóba jutott:  
      Szarka Eszter (12.A)   
       felkészítő tanár: Óber-Fekete Noémi 
 
ANGOL NYELVI SZÉPKIEJTÉSI VERSENY 
 

1. helyezés: Bán Zsófia (12.A)  
2. helyezés: Árgyelán Ádám (10.A) 
3. helyezés: Antal Krisztián (11.C)  

       felkészítő tanár:Hajdú Györgyi 
 
ANGOL NYELVI MEGYEI VITAVERSENY 
SZÓBELI ELŐDÖNTŐ 
 

2. helyezés: PUSSYCATS csapat  
csapattagok:  Balogh Blanka, Gajdóczi Barbara, Erős Regő (10.A)   

       felkészítő tanár: Szabóné Schneider Anikó 
 

3. helyezés: THE JUSTICE LEAUGE csapat  
csapattagok:   Zsille Viktória, Fónagy Gábor, Fazekas Koppány (9.D)   

       felkészítő tanár: Szarka Judit 
 

5. helyezés: THE CHOSEN ONES csapat  
csapattagok:  Fónagy Kitti, Körmendi Nóra, Almás Gergő (9.D)   

       felkészítő tanár: Szarka Judit 
 

6. helyezés:  GUCCI GANG csapat  
 csapattagok:  Tóth Tamás, Györe Zsófia, Végh Botond (9.A)  

       felkészítő tanár: Juhász Judit 
 
ANGOL NYELVI MEGYEI VITAVERSENY 
DÖNTŐ 
 

1. helyezés: WALK ON WATER csapat  
csapattagok:  Hun Balázs, Vajda Vendel, Kálniczky Máté (11.A) 

 
2. helyezés: DEAD POETS’ SOCIETY csapat  
csapattagok:  Ferenczy-Nagy Boglárka, Nyári Ádám, Takács Máté (11.A) 

 
2. helyezés: PUSSYCATS csapat  
csapattagok:  Balogh Blanka, Gajdóczi Barbara, Erős Regő (10.A)   

       felkészítő tanár: Szabóné Schneider Anikó 
      Szarka Judit 
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ORSZÁGOS NÉMET NYELVI VERSENY  
MEGYEI FORDULÓ 
 

7. évfolyam 
 6. helyezés:  Kiss Emma (7.B) 
 7. helyezés:  Péter Janka (7.B) 
8. évfolyam 

1. helyezés: Árvai Lilla (8.B) 
10. helyezés: Sipos Luca (8.B)   

felkészítő tanár: Óber-Fekete Noémi 
 
Sporteredmények 
 
MEGYEI RÖPLABDA DIÁKOLIMPIA "B" 
 

 3. helyezés: Béd Bernadett (11.B), Horánszky Dorina (11.B), Cseh Hanna (9.D), 
    Elek Júlia (9.D), Kenessey Katalin (9.B), Kovács Petra (11.A), 
    Markó Ivett 10.A, Szabó Maja 10.A, Nagy Letícia (11.B),  
    Paulik Eszter 10.C 
 
VÁROSI ALAPFOKÚ RÖPLABDABAJNOKSÁG 
 

 2. helyezés: Pánczél Róbert (12.D), Binszki Balázs (12.A), Hajnal Donát (12.B), 
    Jámbor Tamás (11.D), Béndek Botond (11.B),  
    Ruprecht Ádám (11.C), Thardi-Veress Zoltán Vajk (10.C) 
 
24 ÓRÁS RÖPLABDABAJNOKSÁG 
 

 Győztes csapat: Molnár Nikolett, Osváth Ádám, Binszki Máté (volt vasvárisok) 
     Barna Dorina (10.B)   
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VÁROSI ALAPFOKÚ FLOORBALLBAJNOKSÁG 
  

  3. helyezés: Vasvári Pál Gimnázium csapata 
csapattagok: Karikás Viktor (12.B), Puska Kristóf (11.B), Angyal Botond (10.B) 

     Csurgai-Horváth Máté (11.D) 
 
VÁROSI HÁROMSZERES TORNAVERSENY 
 

Csapatverseny: 
 1. helyezés: Kovács Luca (11.D), Bakonyi Lili Benigna (10.C), 
     Krár Fanni (10.D), Tátrai Réka (10.D) 
 

Egyéni összetett: 
 1. helyezés: Kovács Luca (11.D)  
 2. helyezés: Bakonyi Lili Benigna (10.C) 
 3. helyezés: Krár Fanni (10.D) 
 

Talaj:  
 1. helyezés: Kovács Luca (11.D)  
 2. helyezés: Bakonyi Lili Benigna (10.C) 
 3. helyezés: Krár Fanni (10.D)  
 

Gerenda:  
 1. helyezés: Kovács Luca (11.D)  
 2. helyezés: Bakonyi Lili Benigna (10.C)  
 

Ugrás:  
 1. helyezés: Kovács Luca (11.D)  
 2. helyezés: Bakonyi Lili Benigna (10.C) 
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MEGYEI HÁROMSZERES TORNAVERSENY 
 

Csapatverseny: 
 1. helyezés: Kovács Luca (11.D), Bakonyi Lili Benigna (10.C), 
     Krár Fanni (10.D), Tátrai Réka (10.D) 
 

Egyéni összetett: 
 1. helyezés: Kovács Luca (11.D)  
 2. helyezés: Bakonyi Lili Benigna (10.C)  
 

Talaj:  
 1. helyezés: Bakonyi Lili Benigna (10.C)  
 2. helyezés: Kovács Luca (11.D)   
  3. helyezés: Krár Fanni (10.D)  
 

Gerenda:  
 1. helyezés: Kovács Luca (11.D)  
 2. helyezés: Bakonyi Lili Benigna (10.C)    
  3. helyezés: Krár Fanni (10.D) )  
 

Ugrás:  
 1. helyezés: Kovács Luca (11.D)  
 2. helyezés: Bakonyi Lili Benigna (10.C) 
 
VÁROSI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA "B" 
 

V. korcsoport   
  1. helyezés: Herczeg Péter (10.C)   
 2. helyezés: Tárkány-Szűcs Gergő (9.C)   
 1. helyezés: Gombos Luca (10.A) 
 
VÁROSI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA "A" 
 

V. korcsoport   
  2. helyezés: Nagy Ádám (10.A)   
 2. helyezés: Tárkány-Szűcs Dóra (10.B)  
 
TERÜLETI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA "B" 
 

V. korcsoport   
  1. helyezés: Gombos Luca (10.A) 
  2. helyezés: Herczeg Péter (10.C)   
 3. helyezés: Tárkány-Szűcs Gergő (9.C)   
  
TERÜLETI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA "A" 
 

V. korcsoport   
  2. helyezés: Nagy Ádám (10.A)   
 3. helyezés: Tárkány-Szűcs Dóra (10.B)   
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ORSZÁGOS TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA "A" 
 

V. korcsoport    
 3. helyezés: Tárkány-Szűcs Dóra (10.B)   
 
MEGYEI ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA "B" 
 

IV. korcsoport 
100 m gyors 1. helyezés: Deák Melinda (9.D) 

     2. helyezés: Siklósi Zsófia (7.A) 
     2. helyezés:  Bánfi Zsombor Titusz (8.B)  
 

100 m mell  1. helyezés: Koleszár Katalin (7.B)  
     2. helyezés: Pék Izabella (7.A)  
 

 4x50 m gyors 1. helyezés: Koleszár Katalin (7.B), Komlódy Lili ((8.A) 
        Pék Izabella (7.A), Deák Melinda (9.D)  
V. korcsoport 

100 m gyors 2. helyezés: Koleszár Zsófia (10.B) 
100 m mell  2. helyezés: Sarok Eszter (9.B) 
100 m hát  3. helyezés: Dreska Szabolcs (9.C) 

 
ORSZÁGOS ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA 
 

100 m gyors   
 
2. helyezés: Deák Melinda (9.D)  

 
 
 
 
 
VÁROSI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA  
 

IV. korcsoport   
3. helyezés: Vasvári Pál Gimnázium csapata 
csapattagok: Bükki Áron (8.A), Fehér László (8.A), Gombás Gergő (8.B) 

     Hudák Gergő (8.B), Pákozdi Csongor (8.B), Kégl Noel (7.B),  
     Kollár Gergely (7.B), Máthé Barnabás (7.B), Molnár Botond (7.B), 
     Szalczgruber Ádám (7.B), Szűcs Dávid (8.A), Szalai Kristóf (8.B) 
 
MEGYEI B33 KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA  
  

2. helyezés:Vasvári Pál Gimnázium csapata 
csapattagok: Bende Nikolett (8.A), Rostási-Szabó Emma (8.A),  

     Diószegi Krisztina (9.B), Horváth Dóra (9.A)  
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MEGYEI KOSÁRLABDA ”B” DIÁKOLIMPIA  
  

1. helyezés: Vasvári Pál Gimnázium csapata 
csapattagok: Balázs Ádám (12.A), Borján Dávid (12.C), Hajas Csaba (12.B), 

     Határhegyi Gergely (12.A), Kálmán Gergő (11.D),  
     Plesz Boldizsár (12.A), Szabó Zsombor (11.A), Takács Máté (11.A),  
     Tóth Bálint Rudolf (11.A), Müller Péter (11.D),  
     Tardi-Veress Zoltán Vajk (10.C) 
  
ORSZÁGOS KOSÁRLABDA "B" DIÁKOLIMPIA 
MEGYEI DÖNTŐ 
 

1. helyezés:  Vasvári Pál Gimnázium csapata 
csapattagok:  Balázs Ádám (12.A), Határhegyi Gergely (12.A), Tóth Bálint (11.A), 

 Plesz Boldizsár (12.A), Borján Dávid (12.C), Hajas Csaba (12.B),       
Szabó Zsombor (11.A), Takács Máté (11.A), Kálmán Gergő (11.D),  
Müller Péter (11.D), Thardi-Veress Zoltán Vajk (10.C) 

 
ORSZÁGOS VÍVÓ DIÁKOLIMPIA  
 

V. korcsoport  
 3. helyezés:  A Vasvári párbajtőrcsapata 
  csapattagok:  Kollár Kincső (9.B), Komlódy Lili (8.A), Kiss Emma (7.B) 
 

 

 
 
VÁROSI MEZEI FUTÓDIÁKOLIMPIA  
 

IV. korcsoport  
lányok - egyéni   

1. helyezés: Koleszár Katalin (7.B) 
2. helyezés:  Siklósi Zsófia (7.A) 
 

fiúk – egyéni 
 2. helyezés: Bese Marcell (7.A) 
  

Csapatverseny   
1. helyezés: A Vasvári Pál Gimnázium leánycsapata 
csapattagok: Koleszár Katalin, Komlódy Lili, Pék Izabella (8.A),  

     Siklósi Zsófia, Bodó Gréta (7.B) 
 

2. helyezés: A Vasvári Pál Gimnázium fiú csapata 
csapattagok: Bese Marcell, Botos Imre (8.B), Báles András (7.A), 

     Faragó Barnabás, Radvánszki Máté (7.B) 
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MEGYEI MEZEI FUTÓDIÁKOLIMPIA 
 

IV. korcsoport  
  

Csapatverseny   
1. helyezés: A Vasvári Pál Gimnázium leánycsapata 
csapattagok: Koleszár Katalin (7.B), Komlódy Lili, Pék Izabella (8.A),  

     Siklósi Zsófia (7.A) 
 

2. helyezés: A Vasvári Pál Gimnázium fiú csapata 
csapattagok: Bese Marcell, Botos Imre (8.B), Báles András (7.A), 

     Faragó Barnabás, Radvánszki Máté (7.B) 
fiúk – egyéni 
 2. helyezés: Bese Marcell (7.A) 
 

V. korcsoport  
  

Csapatverseny   
2. helyezés: A Vasvári Pál Gimnázium fiú csapata 
csapattagok: Bodó Barnabás (10.B), Szentprónai Dominik  (8.A),  

     Timár Gergely (10.C), Hekkel Zsolt (9.A) 
fiúk – egyéni 
 1. helyezés: Bodó Barnabás (10.B) 

3. helyezés: Szentprónai Dominik  (8.A)   
 
ORSZÁGOS MEZEI FUTÓDIÁKOLIMPIA  
 

IV. korcsoport  
  

Csapatverseny   
2. helyezés: A Vasvári Pál Gimnázium leánycsapata 
csapattagok: Deák Melinda (9.D), Komlódy Lili, Pék Izabella (8.A),  

     Koleszár Katalin (7.B),  Siklósi Zsófia (7.A) 
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FAIR PLAY CUP  
VÁROSI BAJNOKSÁG 
 

1. helyezés:  A Vasváris női labdarúgó csapat 
csapattagok: Gödri Gitta (10.A), Gál Patrícia (11.B), Udvaros Dóra (12.D), 
    Gödri Doroti (11.C), Horváth Csenge (11.B),Kilinkó Kíra (10.C),  
    Nagy Boglárka (12.B), Tárkány-Szücs Dóra (9.B),  
    Váncsa Judit (10.B) 
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