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KARÁCSONY 2017.  

 

 

 

AZ ÜNNEP AZÉ, AKI VÁRJA 

 

Aki magot szór ablakába 

és gyertya vár az asztalán. 

A várók nem várnak hiába. 

Egy angyal kopogott talán? 

Szárnysuhogás az ablakon túl – 

vigyázz! Kinézni nem szabad! 

Künn az angyalhad térül-fordul, 

egy pillanatra látszanak. 

A karácsonyfát hozzák – hallod? 

– egy koppanás, és leteszik. 

Fényben úszik az üvegajtód, 

s megint suhogás. Mi ez itt? 

Zöld angyaltoll: egy kis fenyőág, 

karácsonyszagú és meleg. 

“Gyújtsd meg a legutolsó gyertyát!” 

Ez az angyali üzenet. 

És be is mehetsz – vár az ünnep, 

és minden zárt ajtót kitár. 

A fa alatt angyalok ülnek – 

az ünnep azé, aki vár. 

 

Szabó T. Anna 
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MIRÓL MESÉLNEK AZ ANYAKÖNYVEK? 
(Részlet Nagyné Komlósfalvi Ágnes tanárnő írásából) 

 
 „ A történelem nem az enyészet őre. Ami elmúlik, nem hull a semmibe, hanem sorsa és 

alakítója annak, ami rákövetkezik.”   (ismeretlen) 

 

A „Miről mesélnek az anyakönyvek?” című sorozatunk negyedik részében azt vizsgáljuk 

meg, hogy milyen betegségekben szenvedtek és mibe haltak bele eleink.  

Ha ma bármilyen egészségügyi problémánk adódik, orvosi kezelést kapunk rá. Bele sem 

gondolunk, hogy a régebbi korokban ez nem volt magától értetődő. A 18. század végéig még alig 

létezett egészségügyi ellátás. Az 1830-as évekig kórházak csak a nagyobb városokban épültek, 

ezek is többnyire csak a fertőző betegségekkel foglalkoztak. Még a komolyabb műtéteknél sem 

használtak altatást, fertőtlenítést. Hiányoztak a megelőző intézkedések, a védőoltások is 

ismeretlenek voltak. (Magyarországon az oltások elterjesztése Mária Teréziától származik, aki a 

nagy himlőjárvány idején maga is súlyosan megbetegedett. Túlélte, s ezután a saját gyerekeit 

beoltatta, majd szorgalmazta a védőoltások elterjesztését.)  

A demográfia a társadalmi és gazdasági változások hatására koronként változik, s minden 

kornak megvan a maga vezető haláloka. A katonáknak nemcsak a csatatereken kellett egymással 

megküzdeni, hanem a nyomukban járó járványokkal és éhínséggel is. A korábbi évszázadok 

legsúlyosabb betegségei a pestis, a kiütéses tífusz és a kolera voltak. (1849-ben dédapám is 

kolerában hunyt el 48 évesen). 1849. augusztus 1-jén Bazsi község anyakönyvében ez a 

bejegyzés olvasható: „Guczi Katalin 39 éves, ifjú Vavró Josef zsellérnek neje, e helybe ma ütött 

be a kolera, ebbe halt bele”. 1848-ban himlő - és patécsjárvány is volt. A 20. század nagy 

influenza járványa, a spanyolnátha is több millió ember halálát okozta.  

Az anyakönyvi adatok segítségével jól dokumentálhatók a halálokok. A beírások eleinte 

latinul történnek, majd a század végétől már magyarul is. Számos betegséget többféleképpen is 

jelölnek Pl. tbc = phtitis, tuberculosis, szárazbetegség, tüdőbaj, tüdővész, tüdőgümőkór. 

Halált kiváltó leggyakoribb megbetegedések: tüdőgyulladás, szervi szívbaj, 

szívszélhűdés, rák, diftéria. A nagy csecsemőhalandóság oka a különböző gyermekbetegségek, 

mint a gyermekaszály, tüdőgyulladás, vörheny, diftéria, cholera, szamárkehe (= 

szamárköhögés), rózsahimlő, bárányhimlő, kanyaró, diaorrhea = hasmenés vagy bélhurut.  Még 

a következő okok is szerepelnek az anyakönyvben: nyavalyatörés = epilepszia, síró nyavala 
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(1883. Egyházashetye), hydrocephalus = vízfejűség, derme = tetanusz, bizonytalan nyavalya (2 

hetes kislánynál), rák-fene (13 éves leány, 1868. Külsővath).  

A csak néhány órát vagy napot megélt kis csecsemők halálának oka általában: debility, 

azaz éretlenség, veleszületett gyengeség, idétlenség, rendellenes szülés. A gyakori 

gyermekhalandóság miatt kevésbé rázta meg a családokat a csecsemő vagy a kisgyermekek 

halála. Annál nagyobb fájdalmat és keserűséget okozott az ereje teljében levő vagy az életbe 

éppen csak elinduló fiatal elvesztése. Meglepő, hogy milyen elterjedt volt a tüdőbaj = (morbus 

hungaricus) a századfordulón és a 20. század 20-as, 30-as éveiben. A fiatal nők körében pedig a 

gyermekágyi láz volt a vezető halálok. A középkorúak és az idősebbek elsősorban légúti és 

keringési rendelleneségekben szenvedtek, mint például a gutaütés = szélütés, agyguta, 

agyvérzés, agytrombózis, stroke, hydrops = vizibetegség, szívbaj = hűdés, hideglelés, lázas 

betegség, izomcsúz, szívbénulás, febris nervosa = idegláz, görvélykór (scropulosis) = tbc okozta 

nyirokcsomó- nagyobbodás, embólia = trombózis, érbedugulás, illetve mellbetegség = 

mellhártyalob, mellhártyagyulladás. Számos meghökkentő bejegyzéssel is találkozhatunk, mint 

például: vénség (60 éves férfi), zsémbelygő (60 éves nő), összegörbedés, vérhiány (32 éves nő), 

meghűlés (22 éves ifjú), szegezés, gondatlanság (2 hetes csecsemő), nyeldeklő rothadás = 

valószínűleg torokrák (48 éves nő), elfáradás (10 napos gyermek), vérsenyv = skorbut, 

gilisztabaj (9 éves fiú), hectica, szemnyavalya, idült gyomorfekély (8 éves fiú, 1891. 

Somlóvásárhely).  1890. január 2-án Pozsonyban „Jeszenszki József, Bittó Kornélia férje, 74 éves 

választmányi elnök halálát czukor hugyár okozta”, 1892.október 20-án ugyancsak Pozsonyban 

„Gonosz Anna, Szanyi Tivadar neje, 33 éves szerzett butaságban hunyt el”. Az 1865-ben elhunyt 

Formán Katalin 48 éves aggleány „szerencsétlen féleszű nőszemély” volt. 1870-ben V. János, 33 

éves tapolcai lakost „régi belső titkos betegség” kínozta, az ugyancsak tapolcai Sárdy Anna, 47 

éves nő halálát „rosseb” okozta 1868-ban, Domonkos Ádám 60 éves csordás 1847-ben, Fehér 

Anna 25 éves hajadon 1892-ben ugyancsak Tapolcán „véletlenül hunytak el”. 

De nemcsak a betegségek okozták sok ember halálát. Szinte hihetetlen, hogy milyen sok 

baleset volt akkoriban is, amely vagy a foglalkozásuk körében vagy a gondatlanság miatt 

következett be. Voltak, akik természeti csapások (pl. villámcsapás) miatt hunytak el idő előtt.: 

„Matró János, adózó, az istennyila ütötte agyon a csatári irtásban. Szápáron lakik, 47 éves, 

Adamecz Katalin férje”. 1887-ben Molnár Mihály, 24 éves takács a somlóvásárhelyi határ 

szélén megfagyva találtatott. Ugyancsak 1887-ben Tapolcán K. Julianna, 65 éves nőt egy veszett 

macska mart meg. 1861-ben egy 51 éves férfi „lábtörés” miatt halt meg. Külsö-vathon 1885-ben 

F. István, 57 éves gulás halálának oka „elgázolás”. A  Megjegyzás rovatban pedig ez áll: Június 

21-én a mezőn  a bika eltaszította, ezután megtiporta és a szenvedett sérülésekbe belehalt”. 



4 
 

1839. szeptember 20-án Májer Katalin 21 éves hajadon „Székes-Fehérvári polgár Májer 

Leopold és hitvese Márkl Annának leányok, Badatson alatt a Balaton hullámiban találta 

szerencsétlen halálát. A boldogult a mostani csehi plébánosnak unoka húga volt.” 1865.Tapolca: 

Róka Imre 34 éves fazekas hirtelen halt meg. Megjegyzés: a mesterségéhez szükséges földet ásott 

s a part leütötte”. 1863. április 17-én Mózner Vendel 5 és fél éves Mária nevű leánya 

„megszakadt”. Megjegyzés: játszás közben a szomszéd kisfia letaszította a padlásról és 

megszakadt. Nyirádon egy 7 éves kislány, N. Julianna „libákat őrzött, a tábortűz mellett 

meggyulladván félnapi kínlódás után elhunyt”. 1873-ban Tapolcán egy 36 éves férfit a „testvérje 

véletlenül agyonütötte”.  1863. március 20-án K. János N. Anna 33 esztendős férje „mértéktelen 

borital” áldozata lett. Egy 17 éves fiú Pálfán, a takács fia világos nappal a kútba esett, 1927-ben 

Balatonarácson Tóth Sándor 18 éves ifjú legény, tanítóképző intézeti tanuló villamos áramütést 

szenvedett. Külső-Vathon 1930-ban egy 50 éves gyári munkást automobil baleset ért, egy 76 éves 

férfi a cseresznyefáról, Cséplő Albert 50 éves sümegcsehi lakos a szénás szekérről esett le.  Egy 

50 éves nő  a Budapest- Pápa útvonalon a vonaton halt meg szívszélhűdésben.  

Külön kategóriát alkotnak a gyilkosságok és az öngyilkosságok, amelyek a régebbi 

időkben sem voltak olyan ritkák. 1848. október 7-én „Mózner Ferenc, 40 éves férfi a helybeli 

katona újoncozás által fején egy késsel szúrást kapott”.  Bazsiban 1862-ben Humpok József, 

Keszthelyi Trézsi 28 esztendős férje is erőszakos halált halt: agyonüttetett. Megjegyzés: „Novák 

Mihály Bazsi lakós által fejszével fejbe üttetett és eszmélete nélkül lerogyván néhány óra múlva 

meghalt”. Nyirádon egy 24 éves férfi szintén erőszakos halált halt: „kocsmában halálra verték, 

31 napi önkívületi állapot után meghalt”. Somlóvásárhelyen 1924. december 29-én éjjel távozott 

az élők sorából egy óráig sem élő, utónevet nem kapott leányka. A halál oka: gyilkosság.  Az 

anyja, Németh Magdolna egy kendővel megfojtotta. 1848.február 12-én Tapolcán „Treplán 

Eleonóra kisasszony, 20 éves polgár agyonlövetett”. Fiatal katonák és katonatisztek körében 

gyakori volt a fegyverrel elkövetett öngyilkosság. (főbe- illetve mellbelövés). 1894. április 15-én 

ugyancsak Tapolcán a gulácsi származású Komáromi Péter 21 éves segédjegyző „önfőbelövést” 

követett el. Megjegyzés: „Tapolcára jött látogatóba s itt öngyilkos lett. A boncolás során 

kiderült, hogy önkívületi állapotban követte el”, ami nem biztos, hogy igaz volt, de ezzel 

indokolták a tett elkövetését. Ugyanis az öngyilkosoknak nem járt egyházi szertartás, kivéve az 

ilyen eseteket. Viszonylag gyakoriak voltak a mérgezések is, lúgkővel, sósavval: általában a 

megesett cselédlányok vagy a csalódott szerelmesek éltek vele. 1890-ben az inotai származású, 

Tapolcán lakó 63 éves Glozer István gyógyszerész szintén megmérgezte magát. Nem volt ritka 

az önakasztás sem. Ezt egy 1951-es Merseváti anyakönyvben így jegyezték fel: „nagy nyaki erek 

kötél által történő összeszorítás kiváltotta fulladásos agybénulás”  
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DIÁKOKNAK DIÁKOKRÓL  
Gólyaszemmel 

 

Irány a Vasvári! 

„Tavasszal nagy öröm ért, mert levelet kaptam, hogy szeptembertől gimnazista leszek. Sőt, 

vasváris!” 

„Amikor tavaly megírtuk a felvételit, minden diákot egyetlen cél vezérelt: bejutni a Vasváriba!” 

„Ötödikes korom óta a Vasváriban szerettem volna folytatni a tanulmányaimat. Ezzel 

kapcsolatban rendíthetetlen voltam.” 

„Először nem is voltam abban biztos, hogy a Vasváriba szeretnék jönni. Aztán, amikor eljöttünk 

a „nyílt napra”, már mindenképpen ide szerettem volna bejutni.” 

„Már egészen korán tudtam, hogy a Vasvári Pál Gimnáziumban szeretnék továbbtanulni. Az 

ismerőseim elsősorban a remek tanárokért és a felhőtlen diákéletért ajánlották ezt az iskolát, és 

most úgy tűnik, hogy nagyon is igazuk volt.” 

Az első élmény vagy sokk? Gólyatábor… 

„ – Akkor hát, mi lennénk a gólyák? – 

néztünk egymásra csodálkozva. Mire 

ezen elkezdtünk volna töprengeni, már a 

vonaton ültünk és robogtunk Agárd 

felé.” 

„ A másnap is hasonlóan szuper volt: 

délelőtt „zászlólopóztunk” a 7.B ellen, 

és aki akart, fürödhetett is a 

medencében. Megtanultuk a Vasvári 

indulóját és a gólyatáncot is. 

Szembesültünk azzal, hogy a hatosztályos gimnázium valójában egy nagy család, összetartó 

emberek közössége. Remek lesz vasváris diáknak lenni!” 

„Nekem különösen sokat segítettek a játékok abban, hogy megjegyezzem, megtanuljam az 

osztálytársaim nevét. A nagyokkal való beszélgetés is sokat segített. Például megtudhattuk, hogy 

melyik órákon érdemes, illetve nem érdemes puskázni, és azt is, hogy hogyan érdemes azt.” 
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A Vasváriban… 

„Elkezdődött az év: egyik nap fogkefével focipályát takarítottunk, máskor gofrit, palacsintát 

sütöttünk a végzősöknek, hogy ne üres hassal ballagjanak majd el. Amikor pizsamában, 

hajléktalannak öltözve kellett ország-világ szeme előtt iskolába jönnünk, az elég vicces volt!” 

„Rendkívül fontos esemény volt a szivaravató: itt négy osztály mérte össze kreativitását és 

ügyességét. A speciális feladatok, amiket a tizenkettedikesek adtak az osztályoknak, nagyrészt 

elmés és szórakoztató kihívások voltak. Láthattuk a Rómeó és Júliát, Szellő Istvánt és Erős 

Antóniát kicsit másként, Disney-mesét és kitalált történetet. Egy „kis” adminisztrációs hiba és 

felháborodás után kikiáltották győztesnek a 9.D és a 7.A osztályt. A versenyszellem és az avatás 

egyedülálló légkört teremtett a szivaravatón.” 

„A Halowen – hét is izgalmas volt: tököt faragtunk, a tök színeibe öltöztünk, és jelmezverseny 

meg fényképezkedés zárta a hetet. S hogy ne kelljen minden nap azon feszengeni, hogy milyen 

ruhába jöjjünk, egyik nap melegítőben jöhettünk iskolába!” 

„A büfében kedves eladók fogadnak minket finom péksütivel, akár pizzával is! Ha épp nincs 

óránk, akkor sem unatkozunk, hiszen a büfében csocsó, TV, kanapé, minden van.” 

„Eleinte, úgy gondoltam, hogy csak azért kedves velem mindenki, mert tudják, gólya vagyok, 

azonban már lassan három hónapja járok a Vasváriba, és a kedvesség még mindig tart, és tudom, 

hogy tartani is fog.” 

„Ez a közösség olyan, mintha egy nagy család lenne: az osztálytársaim a testvérek, az 

osztályfőnök a szülő, a tanáraink keresztapák vagy keresztanyák, a felsőbb évesek pedig a 

nagytesók, akik vigyáznak ránk.” 

„Minden napban van valami izgalmas program, vagy akár csak egy DÖK-ös vicc a kijelzőn, 

amiért szeretek bejárni.”  

„Az eddig megélt vasváris életről csak annyit, hogy érezhetően nem általánosiskolás a színvonal. 

Többet kell tanulni jóval, a legtöbb órán jegyzetelni kell, emellett vannak szigorú szabályok, 

amik mellett nem lehet csak úgy elmenni, majd utána csak elnézést kérni. Mindent összevetve 

örülök, hogy vasváris lettem, s hogy szuper osztálytársakat és tanárokat kaptam.( A lépcsőzés 

viszont gyilkos, a kedvencem, amikor az A2-ből megyünk a T1-be!)” 

Füzes Péter, Túri Máté 7.A 

Baranyi Réka, Belegrai Vivien, Czerovszki Ildikó, Dreska Szabolcs, Gránitz Eszter, Lovizer 

Noémi, Lukács Vivien, Virág Levente 9.C 

Hámori Tamás 9.D  
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Gólyák üzenetei a szervezőknek
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Bemutatkozik a DÖK új elnöke 

 

A 12.B-s DÖK-elnök, Tóth Lilla mandátuma hamarosan lejár. Nemrég a 10.B-s Horváth 

Dórát választotta a Diákönkormányzat utódjául. A vele készült beszélgetést olvashatjátok.  

 

Hogyan váltál elnökké, hogy történt a megválasztás? 

˗ Főleg mások indíttatására jelentkeztem a DÖK-elnöki posztra, bár magamtól is 

megfogalmazódott bennem, hogy mi lenne, ha esetleg én lennék az előző fantasztikus DÖK-

elnök utódja, de valamiért mégis elbizonytalanodtam... Végül külső megerősítésre jelentkeztem, 

az év eleji tréningen pedig megválasztottak. 

Miért szeretted volna ezt a tisztséget betölteni? 

˗ Már hetedikes korom óta én képviselem osztályomat a DÖK-ben. Minden évben részt 

vettem tréningeken, ott voltam minden olyan programon, ami a diákságot megszólította, 

megmozgatta. A „jelbeszéddel” ott voltam a Diáknapokon, és magával ragadott a hangulat, hogy 

milyen jó a különböző osztályokból szerveződő diáktársaimmal egy közös célért együtt 

dolgozni.. Úgy gondolom, hogy igazán sokat kapunk a Vasváritól; barátokat, tudást, sok 

lehetőséget és élményt. Így jobban vissza tudom adni az iskolának azt, amit én kaptam, és talán a 

többiek segítségével hozzá is tudok tenni valamit. 

Kikből áll össze a csapat az idén?  

-  Szerencsére idén is nagyon 

lelkes és megbízható csapat 

jött össze. Két alelnökünk 

van; Lerner Petra és Kósa 

Eszter a 11.C-ből, a 

jegyzőnk pedig Bartha 

Boglárka a 10.D-ből. Ők 

támogatnak mindenben, 

számíthatunk egymásra. 

Nélkülük nem lennének 

ennyire sikeresek a 

programok, mert egyedül nem menne, hogy napra kész legyen a facebook oldalunk, hogy 

megújuljon a DÖK-iroda, hogy kikerüljenek a plakátok, a helyettesítés, hogy fénykép készüljön 

minden eseményről, és a legfontosabb, hogy az infók eljussanak mindenkihez. 
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Mit tartasz fontosnak elérni az elnökséged alatt a vasváris közösségben? 

˗ Szerintem az a legfontosabb, hogy a dökös társaság erős legyen, így elérhetjük, hogy a 

vasváris közösség megőrizze, sőt, erősítse legendás összetartó erejét! 

Lesz valamilyen új dökös program az idén? 

˗ Voltak már az idén új programok: pl. a macinacis nap, a post-it hét. Megtartottuk a jól 

beváltakat is: ölelés napja, Halloween-hét, de lesznek még újdonságok bőven, ám ez legyen 

meglepetés! 

Mire vagy a legbüszkébb Vasvárisként? 

˗ Nehéz egy dolgot választani, sok pozitív dolog van a Vasvári életében. A fent említett 

legendás közösség, az, hogy nem kell gyomorgörccsel belépnem az iskola kapuján, mert a 

dolgozatírások, felelések mellett ott vannak a színes programok, viccek, melyek feldobják a 

napomat. Azt gondolom, hogy a Vasváriban szinte minden támogatást kap, legyen szó a 

művészetekről, a sportról vagy éppen bármelyik tudományról, vagy éppen diákrendezvényekről. 

Hogy jobban megismerhessünk Téged, elmeséled, mivel szoktál foglalkozni a szabadidődben? 

˗ Természetesen a tanulás mellett nagyon fontosnak tartom, hogy sportoljak, ezért járok 

boxolni és lovagolni. A maradék időmben nagyon szeretek a barátaimmal és a családommal 

lenni. Kevesen tudják rólam, hogy minden nyáron 

táboroztatok sérülteket Söréden. Ez annyit jelent, hogy 

különböző korú fogyatékkal élők jönnek el egy hétre, és 

mi, a csapatunkkal mindent megteszünk azért, hogy ők 

ezt az időt nagyon nagy vidámságban, boldogságban és 

felszabadultságban tölthessék el. Évközben is, amikor 

csak tehetem, szeretek a fogyatékkal élőknek segíteni. 

Ebben az osztályom is támogat és inspirál egyúttal. 

Vannak lelkes osztálytársaim, akikkel tavaly óta részt 

veszünk a Fehérvári Heti Betevő szervezet 

kezdeményezésében,  sütit viszünk a rászorulóknak. 

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy sokan vannak olyanok a világon, akik nem a saját 

hibájukból, de korlátozott körülmények között tudnak élni és boldogulni. Rajtuk segíteni nem 

megterhelő, hanem élmény, hiszen ők sokkal többet adnak nekünk, mint amit mi nekik. Aki 

szeretne csatlakozni hozzánk, keressen engem, megbeszéljük! 

 

Barbagallo Valentina 10.D 
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Mi lett velük? 

 
Varga Petra és Bagladi Sára neve sok tanuló számára ismerős lehet, hiszen ők ketten a tavalyi 

tanévben végeztek a Vasváriban. Azóta más utakra léptek, és most megtudhatjuk, hogy melyikük 

hol és hogyan tölti a mindennapjait, milyen új élményekkel gazdagodtak az idei évben, milyen 

terveik vannak a jövőre nézve. 

 

Hol tanultok, mit csináltok jelenleg? Milyen az új közösség? 

Petra: Tavaly a #Botiesa12.A osztályban végeztem. Most 

Veszprémben a Pannon Egyetemre járok, ahol politológia 

(vagyis most már politikatudományok) szakon tanulok. Az 

egyetemünk egyik legnagyobb előnye az az, mint ami a 

legtöbb „vidéki” egyetemé. A családiasság. Az én szakomon 

ez különösen így van, mert összesen heten vagyunk. Az 

egyik legkedvesebb emlékem, hogy az egyik szerdai napon 

valamiért haza kellett mennem, így nem tudtam ott lenni a 

kedvenc órámon. A tanár úr észrevette, hogy nem vagyok ott, 

és az egyik szaktársamnak mondta, hogy írjon nekem, hogy 

megvárjanak-e az óra kezdésével, vagy egyáltalán nem megyek. Azt hiszem, ez egy olyan 

egyetemen/szakon, ahol 100-120-an ülnek egy-egy órán, biztosan nem történik meg. 

Megtapasztaltam itt, hogy a diákokkal tényleg törődnek, és nem csak egy Neptun-kód vagyunk a 

sok közül.  

Sára: Miután elballagtam a Vasvári 12. C osztályából, 

felvettek az ELTE PPK pszichológia szakára, így most itt 

tanulok. Minden nagyon más, be kell illeszkedni egy teljesen új 

közegbe, meg kell szokni egy egészen más rendszert, nem 

tudom, erre előre mennyire lehet felkészülni. Persze lassan 

hozzászoktam a helyzethez, most már könnyen boldogulok. 

Ráadásul olyasmit tanulok, amit nagyon szeretek, nagyon 

érdekel, és ezért igazán hálás vagyok. 

Az órák azonban sokkal "családiasabbak" voltak a Vasváriban, 

ismertük egymást, összeszokott közösség voltunk (ez a 250 fős 

előadásokra sajnos kevésbé jellemző).  
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Hogyan telnek a mindennapjaitok? Sikerült megszokni a váltást? 

Petra: Itt kollégiumban lakom, ami szerencsére mindössze 2 percre van a felső kampusztól, ahol 

az óráim 90%-a van, így még akkor is beérek a reggel nyolcas órámra, ha 7:45-kor kelek. Év 

elején megpróbálkoztam azzal, hogy mint egy rendes „jógyerek” felkelek időben, de sajnos ez 

nem igazán megy, örülök, hogy egyáltalán képes vagyok kikelni az ágyból…  

Legjobban a magyar politika nevű tárgyamat szeretem, annak ellenére, hogy Havranek tanárnő 

tudna mesélni arról, hogy mennyire szenvedtem mindig, amikor a történelemórákon a napi 

anyagban a magyar részhez értünk. Most december 18-án kezdődik az első vizsgaidőszakom, 

amitől nagyon félek. De tényleg. Valószínűleg csak azért, mert ez lesz az első, és mert tudom, 

hogy ez tényleg egy más kávéház, mint a gimnázium.   

Jövő szeptembertől, ha minden úgy alakul, a Testnevelési Egyetemen levelezőn el fogok kezdeni 

egy sportszervező alapképzést, és így, 4 év alatt (ha minden jól megy) lesz két diplomám, azt 

aztán eldöntöm, hogy melyik irányban szeretnék még továbbtanulni.  

Sára: Nagyon szeretek Budapesten élni, megismertem sok új embert, és megnyílt előttem 

rengeteg lehetőség, de eleinte egyáltalán nem volt könnyű a váltás. 

Mi hiányzik legjobban a Vasváriból? 

Petra: A Vasváriból a legjobban a barátaim hiányoznak, akikkel mostanában örülök, ha 2-3 

hetente tudok találkozni, ami engem személy szerint kicsit meg is visel, hiszen azok az emberek, 

akikkel pár hónapja öt napot töltöttem együtt, akikkel közösen nőttünk fel, most az ország 

különböző pontjain vannak szétszóródva.  

Sára: Sok dolog hiányzik a Vasváriból, de főleg az, hogy ott minden nap láthattam a barátaimat. 

Most is sokat találkozom velük, de nehéz összeegyeztetni, kinek mikor van szabadideje és mikor 

kell tanulnia. Néha elfog a nosztalgia, és olyankor eszembe jutnak emlékek, amik fokozzák a 

hiányt, de összességében örülök annak, ahol most tartok, és már nem mennék visszafelé. 

Mit üzennétek a jelenlegi vasvárisoknak? 

Petra: A mostani vasvárisoknak azt üzenem, hogy használjanak ki minden percet a barátaik 

között, vegyenek részt minden programban, és gyűjtsenek sok-sok élményt közösen. Valamint 

azt újra hangsúlyozom, hogy minden igazi vasvárisnak legalább egyszer EL KELL MENNIE 

VÁNDORTÁBORBA! 

Sára: A jelenlegi vasvárisoknak csak azt tudom tanácsolni, hogy az a néhány év, amitek van, 

hihetetlenül gyorsan elmegy, szóval hozzátok ki belőle a legtöbbet! 

 

Rechner Rebeka és Rechner Veronika 12.A 
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Arconic – „Ahol a jövő formálódik” 

 

A mérnökök, informatikusok, építészek munkaköre igen változatos. Azonban problémát 

okoz, hogy a diákság nem feltétlenül tud betekintést nyerni ebbe a világba, így ezek a pályák 

nem keltik fel annyira az érdeklődésüket, mint más, „kézzel foghatóbb” szakirányok… 

Te is szeretnél továbbtanulni az érettségi után? Na és honnan értesülsz a továbbtanulási 

lehetőségeidről? Egyáltalán milyen területek érdekelnek téged leginkább? 

 

Egy 2016-os kutatás alapján a gimnáziumi tanulók többsége szeretne továbbtanulni. De 

mégis honnan tájékozódhatunk a továbbtanulásról? Nem meglepő, hogy a legtöbben (86%) az 

internetet hívják segítségül, de akadnak olyanok is, akik a barátaiktól, szüleiktől kérnek tanácsot, 

esetleg a televízióból vagy a rádióból szereznek információkat. Sajnos a diákoknak kevés 

lehetőségük van a tájékozódásra, és nem kapnak közvetlen tapasztalatokat a választott pályákkal 

kapcsolatban. Szintén nagy probléma, hogy a műszaki és a természettudományos pályák iránt 

meglepően kevés az érdeklődő (mindössze 14%). 

Ezen problémák megoldására jött létre a Vasvári és az Arconic közös projektje. A cél, 

hogy megerősítsék a műszaki pályák iránt érdeklődő tanulók elhatározását, segítséget nyújtsanak 

nekik, közvetlen élmény-és tapasztalatszerzést biztosítsanak, megismerhetővé tegyék a műszaki 

területet a diákok számára, és hogy másokban is felkeltsék az érdeklődést a műszaki pályák iránt. 
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Mégis hogyan lehet ezt elérni? Az első nagy lépés az volt az iskola részéről, hogy 2009-ben 

olyan osztályt is indított, ahol a diákok emelt óraszámban tanulhatnak matematikát, informatikát, 

biológiát és kémiát. Ezután iskolánk csatlakozott az (akkor még) ALCOA csoport által szervezett 

„Nők a tudományban” programsorozathoz, majd később részt vett a „JA Építsd a karriered” és a 

„Hello Karrier NGN” csoport programjaiban is.  

Ezek az intézkedések pozitív hatással voltak a diákokra, és az utóbbi években 

megnövekedett a matematikát, fizikát, kémiát és biológiát megjelölők aránya a 11. 

évfolyamokon. De hogyan lehetne a műszaki pályákat közelebb hozni a diákokhoz? Ez a kérdés 

egészen biztosan sok tanulónak megfordult már a fejében. Az Arconic így a sulival 

együttműködve új projektet indított: lehetőséget biztosított arra, hogy a műszaki pályák iránt 

érdeklődő diákok havonta részt vehessenek különböző programokban, mint például az ipari 

üzemek meglátogatásában, ahol mérnökökkel találkozhatnak, és betekintést nyerhetnek az adott 

üzem mindennapjaiba. Szintén ehhez a projekthez tartozik, hogy az angol nyelvű vitaversenybe 

beépítik a műszaki témát is. A projekt már elkezdődött, több osztály is részt vett 

gyárlátogatásokon (9. D, 10. C, 12. D) Az Alba Innovár jóvoltából a programozásba is 

belekóstolhattak diáktársaink. 

Ezek a lehetőségek főként a 10. évfolyamosok számára nagyon hasznosak, hiszen ők 

állnak az emelt tantárgyak választása előtt. A programokban azonban más osztályok tanulói is 

bátran részt vehetnek, függetlenül attól, hogy érdeklődnek-e a műszaki pályák iránt, hiszen így 

sok érdekességet lehet megtapasztalhatni, jó élményeket gyűjteni.  

Az Arconic 5.084.500 forint támogatást ad, hogy iskolánk kellő figyelmet tudjon 

fordítani a programok megszervezésére és az azokon való részvételre! 

A személyes tapasztalatok fontosak a pályaválasztásban. Ha látod, hogyan zajlik egy 

munkanap egy cégnél, egészen más kép alakul ki benned, mintha csak hallanál róla. Ráadásul azt 

is megtudhatod, hogy a padban szerzett tudást hogyan lehet később a gyakorlatban hasznosítani 

az adott munkaterületeken. Ha érdeklődsz a természettudományok iránt, esetleg vonz a műszaki 

pálya, akkor ne habozz, vegyél részt te is iskolánk és az Arconic közös programjaiban! 

 

Rechner Rebeka és Veronika 12.A 
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VILÁGJÁRÓINK 

Milyen is AFS-önkéntesnek lenni? 

 

Az idei AFS csereprogram keretében 15 diákot fogadott a fehérvári körzet, és 15 diák 

utazott ki tőlünk, ami igazán eredményesnek mondható. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 

idén a mi körzetünk nyerte az Év Körzete címet. 

Mi szeptemberben kezdtünk el önkénteskedni a szervezetnél az IKSZ keretében, és már 

most rengeteg jó tapasztalatot szereztünk ott. Novemberben elvégeztük a Basic tréninget, ahol 

alapvető ismereteket szereztünk a szervezet eredetéről, lényegéről és működéséről. Az AFS elvei 

szerint a világbékét úgy érhetjük el, ha a diákok eltöltenek egy tanévet egy másik országban, 

hogy megismerhessék annak kultúráját, nyelvét és barátokat szerezhessenek ott. Csütörtökönként 

szoktunk összegyűlni a Lánczos Kornél Gimnázium aulájában, amíg a cserediákok magyarórán 

vesznek részt. A gyűléseken programokat szervezünk, megbeszéljük az aktuális teendőket és 

kérdéseket, segítünk nekik, és jól érezzük magunkat. Az AFS által új kultúrákat ismerhetünk 

meg, barátságokat köthetünk, és ugyan észre sem vesszük, de rengeteget fejlődik a 

nyelvtudásunk. 

Iskolánkban idén Claudy Rusmawarti tanul, aki Indonéziából érkezett hozzánk. Claudy 

csak szeptember óta van itt, de már most jól és folyékonyan beszél magyarul. Az egyik gyűlés 

alkalmával feltettünk neki pár kérdést. 

Miért pont a mi országunkat választottad? 

˗ Sok ember kérdezte ezt tőlem ezelőtt, és nem tudom, miért. Magyarország az elsők 

között volt a listámon, mert végül is miért ne? Az első és legfontosabb dolog számomra az volt, 

hogy Európába menjek. Láttam az elérhető országok listáját, és egyértelműen Magyarországot 

választottam azért, mert a legtöbb ember nem ismeri Indonéziában, szóval miért mennék egy 

olyan országba, ami már alapból ismert otthon?  

Mi a kedvenc magyar szavad? 

˗ Talán a rezsicsökkentés.  

Mit tartasz a leggyönyörűbb helynek Magyarországon? 

˗ Mindenképpen a Vasvári Pál Gimnáziumot! 

Miért hasznos cserediáknak lenni? 

˗ Úgy gondolom, hogy nem csak a suliban lehet tanulni. Egy idegen országban élni 

önállóan nagyon hasznos, mert ha nem is az iskolában, de minden nap tanulsz valami újat. 
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Mi lepett meg a legjobban az itteni dolgok közül? 

˗ Az, hogy az emberek ilyen szinten kimutatják egymás felé az érzéseiket. 

A többi cserediákot megkérdezve kiderült, hogy vannak, akik azért jöttek ide, mert 

kihívásnak találták egy ilyen nehéz nyelv megtanulását, vagy mert jókat hallottak a magyarokról 

és a szép lányokról. Közkedvelt szavaik az „éhes vagyok”, a „cuki” és a „szeretet”. Arra a 

kérdésre, hogy mit találnak a legszebbnek Magyarországon, azt válaszolták, hogy Budapestet és 

Székesfehérvár belvárosát. Aurora, az egyik olasz cserediák kifejtette, hogy mennyire tetszik a 

lakóhelyének, Sárkeresztesnek a nyugalma. Megérintette a természet szeretete és a szorosan 

egymás mellett elhelyezkedő aranyos házak sora, ami emlékezteti otthonára.  

Mindannyian ajánlják, hogy annak, akinek megadatik a lehetőség, érdemes egy évet 

külföldön töltenie, hiszen így sokkal nyitottabb lesz, és megtanulja értékelni az országát. 

Megismerheti önmagát, s azt, hogy lehet boldogulni szülők nélkül. 

Aki esetleg kedvet kapott az önkéntességhez vagy a kiutazáshoz, keressen nyugodtan 

minket, vagy érdeklődhet a www.afs.hu oldalon az elérhető programokról! 

 

 

 

Székesfehérvár és Tatabánya körzet cserediákjai Dunaharasztiban az érkezési orientáción 

 

Tóth Rebeka és Barbagallo Valentina 10.D 
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Dél-Anglia felfedezése 

2017. szeptember 24-30. 

 

Szeptember 24-én, vasárnap hajnali négy órától késő estig dugóról dugóra haladva 

utaztunk Liége városa felé, ahol tranzitszálláson töltöttük az estét. Másnap reggel elhagytuk a 

szállást, és Calais felé vettük az irányt, hogy komppal átszelhessük a két kontinensrész közötti 

területet. Forgalmi okok miatt a tervezettnél jóval később, a délutáni órákban léptünk Anglia 

földjére. A kikötőből Brightonba utaztunk, ahol a tervek szerint a keleties stílusú Royal-Paviliont 

tekintettük volna meg, de a késés miatt már csak kívülről nézhettük meg. Ez után nagyjából egy 

órás sétát tettünk a tengerparton, majd elindultunk a mobil home park felé, hogy elfoglaljuk 

házainkat. 

Következő nap Londonba utaztunk, ahol két program közül választhattunk: London Eye 

vagy a város történelmének horror-sztorijába bevezető London Dungeon. Szerencsénkre mind a 

kettő program hatalmas élményt nyújtott, ezért egyik sem volt rossz választás.  A délután 

folyamán ellátogattunk a Madame Tussauds-ba, ami sajnos sok résztvevő számára csalódást 

okozott, mert nagyobbra 

és több viaszfigurára 

számítottak. Ezt 

követően kaptunk egy 

kis szabadidőt a 

környéken, majd buszos 

városnézés kezdődött. 

Megismertük a 

Westminster-negyedet 

közelebbről: Parlament, 

Big Ben, Trafalgar tér, 

illetve a Buckingham palotát ablaküvegen kívül is megcsodálhattuk. 

A negyedik nap délelőttjén Portsmouth városába látogattunk, ahol Nelson admirális 

hajóját, a Victoryt járhattuk végig. Ez élvezetesebb volt, mint elsőre gondoltam. A hajó 

ötemeletes volt, és minél lejjebb mentünk annál alacsonyabban volt a plafon, ami a magas 

emberek dolgát enyhén megnehezítette, de ennek ellenére is mindenki nagyon élvezte ezt a 

programot. Sajnos a hajókirándulásunk technikai okok miatt elmaradt, de így legalább sok időnk 

volt souvenir boltokban vásárolni és ebédelni. A délután folyamán a mesébe illő Arundel-

kastélyba és parkjába látogattunk. Következő nap a londoni Citybe mentünk, elsőként a Tower-
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híd kiállítását nézhettük meg, ahol még a Lánchidat is láthattuk. Emellett még a kilátás és persze 

a 40 méter magasan elhelyezkedő üvegpadló is rendkívül közkedvelt volt. A program végeztével 

rövid sétát tettünk, mely érintette a Tower of London épületét és a Monumentet is. Fél órával 

később és több mint hetven emelettel magasabban, már a Shard felhőkarcoló tetejéről tárult 

szemünk elé a napfényes London. Ezen a ponton már mindenki el volt kápráztatva, pedig még 

nem is láttuk a szintén remek panorámával rendelkező illemhelyiségeket. Újabb gyalogos 

városnézés következett: Globe színház, Szent Pál Székesegyház, illetve a Millenium Bridge, ami 

a Harry Potter rajongók számára már messziről is ismerős volt. 

A hatodik nap reggelén kiköltöztünk a mobil home-okból, majd a Seven Sisters 

sziklavonulat felé vettük az irányt. Sajnos a sziklákat csak elképzelni tudtuk, mivel akkora köd 

volt, hogy húsz méternél nem lehetett távolabb látni. Emiatt a tervezettnél korábban keltünk át a 

csalagúton, majd Brugge felé vettük az irányt. Az Észak Velencéjének hívott város központját 

rövid idő alatt bejártuk, majd szabadidőt kaptunk. Ennek mindenki nagyon örült, főleg a 

közelben levő gofriárus, mivel a csoport fele egyből odaindult. A program végeztével 

továbbutaztunk Kölnbe, ahol az éjszakát töltöttük. 

 A reggeli órákban elhagytuk a tranzitszállást és elindultunk hazafelé. Mindenkinek csak 

ajánlani tudom, hogy az elkövetkezendő években vegyen részt egy hasonló kiránduláson. 

Nemcsak új városokat, országot ismerhettünk meg, hanem sok új barátra is szert tehettünk. 

 

 

 

Szép Flóra 11. B 
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IRODALMI KUCKÓ 
 

Részlet Molnár Anna készülő ’Ashes’ című munkájából 

-0- 

- Ash! – kiáltotta valaki a nevét, a hang dühös és rémült volt egyszerre. Tudta, hogy mi fogja 

várni akkor, amikor megfordul a hang irányába, épp ezért próbálta valahogy késleltetni a 

pillanatot. Ökölbe szorította kezeit, és felnézett az égre, amely még mindig szürke volt, már 

hónapok óta. Várta, hátha megjelenik egy napsugár, reményt és egy új holnapot hozva, de nem 

történt semmi. Mint ahogy eddig egyszer se, amikor erre gondolt. A remény számára már nem 

nyert értelmet ezen a helyen, mivel nem látta értelmét, hogy bármiben is reménykedjen. Sok 

érzést elveszített már, direkt azért, hogy túlélje. Hiszen ha nem képes sajnálatot és bűntudatot 

érezni, nem okoz számára akkora gondot kioltani egy ember életét. 

Lassan fordult meg, a kavicsok megcsikordultak a bakancsa alatt, az udvar zaja pedig 

hirtelen halt el, metsző csend vette át a helyét, ahogy mindenki némán nézte a borzalmas jelenet 

kezdetét, mely eléjük tárult. Nemcsak ő, hanem mindenki más is tisztában volt vele, hogy 

hogyan is fog végződni az egész, ez pedig letaglózta őket. Amikor már kezdték azt gondolni, 

hogy a pokol összes szintjét megjárták, mindig akadt egy új, amely ismételten letargiába taszított 

mindenkit, mivel rájöttek, hogy mindig lehet rosszabb. Sőt, mindig csak rosszabb lett! És akkor 

is ez történt, csak még elviselhetetlenebbnek érezték az egész világot, amely körbezárta őket. 

Akik tudták, hogy képtelenek lesznek végignézni, sietősen elhagyták az óriási udvart, hogy 

belépjenek a saját barakkjukba elmenekülve a közelgő sötétség elől. Senki sem hibáztatta vagy 

gúnyolta ki ezért őket, hiszen szinte fel sem tűnt a jelenlétük hiánya, annyian maradtak, jöttek ki 

az udvarra, vagy bámultak ki a nagy, megviselt iskolaépület ablakain keresztül. 

Amikor Ash megtette a teljes, száznyolcvan fokos fordulatot, a húsz méterrel előtte álló 

két emberre vetette tekintetét, de képtelen volt azonnal a szemükbe nézni. Összeszorította a 

száját, nem engedve utat a szavaknak, hiszen azzal csak rosszabbá tette volna mindenki számára 

az egészet. Dühösen a hajába túrt, nem akarta megtenni azt, amit meg kellett tennie. Képtelen 

volt megmozdulni, a testét egy óriási jégtömbnek érezte, a lelkéből pedig egy újabb darab hasadt 

ki a tudattól, hogy mekkora szörnyeteggé tették őt az elkerülhetetlen körülmények. És ez is az 

volt, pontosan az, egy elkerülhetetlen körülmény. A gond abból fakadt, hogy nem állt készen rá, 

nem akart szembenézni vele. Még nem. De a szabályok aknamezején sétált minden nap minden 

percében, és elég volt egyetlen rossz lépés, hogy felrobbanjon körülötte minden, amit 

kínkeservesen ugyan, de rendkívül gondosan felépített. Csípték a szemét a könnyek, de nem 
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hagyta, hogy végiggördüljenek az arcán, inkább lehunyta a szemét, és beletörődően biccentett a 

fejével a Táboruk végének irányába, a Vörös Falhoz, ami mellett a krematórium, a hullaház és a 

temető helyezkedett el, ezzel elnyerve a Tábor leglehangolóbb helyének címét. 

A biccentés láttán a tömeg azonnal kettényílt, szabad utat engedve abba az irányba, s 

ezzel együtt a fiú, maga az áruló, elkeseredetten kiáltott a némaságba, ahogy a mellette álló 

egykori barátja megrántotta a kábelkötegelővel hátrafogott kezénél fogva. Erik tudta, hogy ennyi 

volt, de ez csak abban a pillanatban tudatosult benne, ahogy egy biccentéssel Ash kimondta a 

halálos ítéletét. A bámészkodók egyszerre indultak meg a három emberrel, bár egy nagyobb kört 

hagytak körülöttük. A halálra ítélt az összes megmaradt méltóságát összekaparva nem 

könyörgött kegyelemért vagy megbocsátásért, tisztában volt vele, hogy az esélyeit már 

eljátszotta, de szemei vörösödni kezdtek a néma sírástól, mely az egyetlen hangot jelentette, amit 

mindenki kristálytisztán hallhatott, a néma menetelés aláfestő zenéjeként. S a percek valakinek 

túl lassan, míg másnak hihetetlen gyorsasággal teltek, amíg odaértek a Vörös Falhoz, melynek 

alapesetben a közelébe se merészkednek. 

Ash gondolatai rabjává vált, mondania kellett volna majd valamit, a hivatalos részét 

annak, hogy miért teszi ezt, de nem akarta még jobban kínozni ezzel Eriket és magát sem. Már 

épp elég volt neki az az üresség, amit ez az árulás okozott neki. Mert ez történt, a pár méterrel 

arrébb botladozó személy elárulta őt és az egész Táborukat. S miután elküldték, ahelyett, hogy 

belenyugodott volna a ténybe, hogy a Bélyeggel az arcán kell leélnie az élete további részét a 

Magányosok hordájában, megpróbálta bekönyörögni magát abba az iskolába, akinek az 

információkat szolgáltatta egészen addig, amíg el nem kapták. De jól tudta mindenki, hogy 

ebben az esetben az áruló személyt vissza kell vinni az Iskolájába, ahol minden valószínűséggel 

halálbüntetés vár rá. És eddig kivétel nélkül mindenhol kivégzéssel végződött. Erik bár tudta ezt, 

de mégis reménykedett abban, hogy hátha megkönyörülnek rajta, mert így bekerülni a 

Magányosokhoz szégyen volt, és nem is élt volna ott sokkal tovább, az árulókat mindenhol 

ugyanúgy utálják. A Diákság kongresszusa által meghozott Aranyszabályzatot viszont senki nem 

szeghette meg, egy iskola sem, az árulókkal való eljárás pedig egyike volt ezen szabályoknak. 

Bár nem ő volt az első Ígéret földi, akivel így kellett eljárni, de a Nagy Imrések első árulójukat 

köszönthették személyében. 

A halálos ítélet kimondójának fel kellett öltenie a hóhérszerepet, és a gondolattól is 

hányingere támadt, ahogy egykori barátjára, Erikre nézett, akit most… Nem, képtelen volt még 

csak magára a szóra is gondolni. Teljesen más érzéssel töltötte el ez, mint amikor a csatatéren 

harcolt. Amit ott tett, azt már megtanulta kezelni, hogy hogyan térjen haza megannyi kioltott 

élettel a háta mögött, mintha ez a hétköznapok része lenne. Hiszen egyszerűen ez a hétköznapok 
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részévé vált, de az, hogy eláruljanak… Na, az nem volt megszokott jelenség, s éppen ezért nem 

tudta, miként is lenne helyes éreznie. Sajnálatot érzett, de nem tudta megmondani, hogy 

pontosan mit is sajnál igazán, azt, hogy meg kell tennie azt, amit kell, vagy azt, hogy elárulták, 

esetleg mindkettőt. Emésztette a sötét üresség, ami kezdett felülkerekedni az egész lényén, s bár 

az elején megijedt magától, hogy milyen hidegvérrel reagál arra, hogy gyilkol, úgy érezte, ezt a 

Tábor védelme érdekében teszi, de a mostanit nem tudta így felfogni. Bár átadhatta volna 

másnak a kivégző szerepet, a tudat, hogy figyelik őt, nem engedte ezt tenni. Próbált egy újabb 

vizsgaként tekinteni erre, és arra gondolni, milyen volt ugyanennél a falnál kivégezni a 

hadifoglyokat, akiknek a Tanács a halálbüntetést szánta. De abban az esetben ő csak a végrehajtó 

szerepét töltötte be, hiszen a Tanácsban nem rendelkezett szavazati joggal, mivel ő volt a Nagy 

Imrések Vezetője, s mégis, ilyen esetben egyszerre kellett törvényhozónak, bíráskodónak és 

végrehajtónak lennie. Ezzel járt a Tábor vezetése. 

A tömeg a Vörös Fallal szemben állt meg, egy jó harminc méternyi távolságban tőle, 

közelebb merészkedni senki sem mert. Erik és az őt kísérő fiú megálltak a tömeg elején, és 

mindketten sötét tekintetű Ashra pillantottak, aki ahogy érezni kezdte magán a pillantásukat, tett 

egy lépést előre, amit még öt másik követett, s intett nekik, hogy jöhetnek. Direkt nem szólalt 

meg, nem akarta megtörni a csendet, hiszen ami zajlott éppen, az egy eddig még soha nem látott 

jelenség volt számára is. A hadifoglyokat sose nyilvánosan intézték, de ezt nem lehetett 

máshogy. Bár szívesebben tette volna ezt meg úgy, ha csak ő és Erik vannak a kivégzőszobában, 

de példát kellett statuálnia, hogy megelőzzön egy újabb ilyen incidenst. Az emberek csak azt 

hiszik el, amit a saját szemükkel látnak, ezért nem volt választása. Kisöpörte a szeméből a haját, 

vett egy mély levegőt, aztán megacélosította szívét és a lelkét. Akik figyelték, láthatták, ahogy az 

egész kisugárzása és tekintete megváltozik egy pillanat alatt, a megbántott, sebzett, 

reményvesztett és megtört ember helyén egy céltudatos, kíméletlen, elszánt és elpusztíthatatlan 

harcos állt. Vagy gyilkos. Ez a szó már rég új értelmet nyert mindenki számára, és Asht már alig 

zavarta, hogy kezd egybeforrni a nevével. 

Valaki egy fekete sapkával indult meg az árulóhoz, azzal a céllal, hogy a fejére húzza, de 

Erik csak megrázta a fejét, miközben a térdére ereszkedett a Vörös Fal előtt, Ash szemébe nézett 

megváltást keresve, de nem találta meg. Egy elszánt, céltudatos pillantást kapott, miközben az 

őre szabaddá tette a csuklóját és elsétált mellőle. Tudta, hogy nem lenne értelme megpróbálni 

elfutni, a világ egyik legjobb lövésze állt vele szemben, így esélye se lett volna. Tartva a 

szemkontaktust, várta, hogy hangosan is kimondják az ítéletét. Nem volt felkészülve a halálra, a 

rémület pedig már olyan szinten a hatalmába kerítette, hogy sírni se volt képes. Hibázott. Kétszer 

is. De túl későn jött rá arra, hogy rossz döntéseket hozott meg, s ezekért óriási árat, az életét 
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kellett adnia. Jól ismerte Asht, és ő csak egy dolgot sajnált igazán szívből, hogy azt a lányt, aki 

régen mindenkire mosolygott, vicceket mesélt, és szeretetet adott az őt körülvevő embereknek, 

csak még mélyebbre taszította abba a végtélen tébolyba, ami az események kezdete óta 

körülvette őt, és képtelen volt belőle kimászni. Hogy is tudott volna kimászni? Szinte mindenkit 

elveszített a Számolás napján. A többiek, akik majdnem ugyanazt élték át, mint a lány, rég 

belehaltak a fájdalomba és az őrületbe. De Ash igazi túlélő volt. 

   - Habán Erik! – szólalt meg a lány, a határozott hangjától mindenkin hideg borzongás futott 

végig. – Az Aranyszabályzatot követve jártunk el veled, s a közösen meghozott törvényeink ezen 

helyzetre vonatkozó lehetséges végkimeneteleit elbírálva tetteid következményeként 

halálbüntetésre ítéllek. Megadom a lehetőséget, hogy felszólalj az utolsó szó jogán. 

   - Sajnálom! – kiáltotta Erik pár percnyi csendet követően, amit csak a szél zúgása töltött meg 

zajokkal. Ahogy ezt kimondta, lelke egy része megkönnyebbült, s a rettegés, a haláltól való 

félelem vette át a helyét. 

   - Én jobban – suttogta Ash, de még így is mindenki hallotta a két szót. Kihúzta a combtokjából 

a fegyvert és kibiztosította, majd felvette az ilyenkor megszokott testtartását. Mély belégzés, a 

célra emelte a fegyvert. Lassú kilégzés, felvette a célt, körülötte az egész tömeg visszafojtotta a 

lélegzetét. Már mindenki tudta, hogy innen teljesen biztos, hogy nincs visszaút és könyörület 

sincs. Egy lelketlen gyilkos vagyok – gondolta, és lassan, kontrollálva a fegyvert, sütötte el azt, 

meg sem mozdulva a fegyver rúgásától. Több százszor lőtt már ahhoz, hogy ez ne érje 

váratlanul. Kifújta a maradék levegőt, amit a tüdejében tartott, amíg lőtt, s eközben továbbra is a 

célra tartott, nyugtázta magában, hogy megtette, de ezt a töltényhüvely koppanása is 

bizonyította. Szaggatott belégzés közben leengedte a fegyvert, bebiztosította, majd hallotta, 

ahogy egy élettelen test a betonhoz csapódik. Lassítva érezte, hogy ő is térdre ereszkedik, a 

pisztoly pedig kihull a kezéből, többször is visszapattanva a betonról, mielőtt ott maradt. Újra 

csak a szél süvített, mindenki a jelenet okozta sokk hatása alatt állt. 

   Aztán Ash kiáltott fel elkeseredetten, minden fájdalmát és dühét beleadva, amikor 

tudatosult benne, hogy kivégezte az egyik legjobb barátját. Hiába mondogatta magának, hogy 

Erik elárulta őt, ez nem segített megszüntetni a mellkasát fojtogató érzést, csak még rosszabbá 

tette azt. Aznap több hangos szót nem lehetett hallani a Nagy Imre Gimnázium Táborában. 
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Ferenczy-Nagy Boglárka (11.A) dalszövegeiből válogattunk 

Hogy lettél ilyen más? 

Azt mondtad,  játék az élet nekünk, 
Mégis, csak Te játszol folyton velünk. 
Tanultam párszor már emberként játszani, 
Neked sem sikerült embernek látszani. 
Azt mondtad, rossz voltam, s jónak remélsz. 
Ülj inkább mellém, ha még ideférsz, 
Úgyis, a szívem fent lóg egy kilincsen, 
Mindenem megvan, de lásd, semmim 
sincsen. 

Mi van veled, Isten? 
Hogy lettél szitokszó? 
Mi van veled, Isten? 
Tudom, hogy nem voltam jó. 

Mi van veled, Isten?  
Hogy lettél ilyen más? 
Mi van veled, Isten? 
Ugye nem én vagyok a hibás? 

Hogyha itt lennél, most mesélhetnél, 
Suttognál, akár a keleti szél. 
De keletről nem kél, csak ezernyi felhő. 
Áznak a szívek, de sehol egy ernyő. 
Hívlak, de mégse jössz, nélküled félek. 
Nem tudom,  mi vagy te, árnyék vagy élet. 
Ne hagyd, hogy elvesszen fikarcnyi 
kincsem, 
Ne hagyd, hogy rámnőjön vétkes 
bilincsem... 

Mi van veled, Isten? 
Hogy lettél szitokszó? 
Mi van veled, Isten? 
Tudom, hogy nem voltam jó. 

Mi van veled, Isten?  
Hogy lettél ilyen más? 
Mi van veled, Isten? 
Ugye nem én vagyok a hibás? 

Huszonegy gramm 

Menj, és add el a lelked, 
Úgyis lesz rá kereslet, 
Menj, és add, ha megéri, 
Úgyis lesz, aki kéri. 

Menj, és mérd le kilóra, 
Úgyis kattog az óra, 
Menj, és add el, amíg van, 
Úgyis csak huszonegy gramm. 

Kikaparva, ledarálva, visszatöltve, 
Elzavarva, visszavárva, összetörve, 
Földrevágva, eltalálva, felsöpörve, 
Megragasztva, furcsa massza lett belőle. 

Kézbe-lábba, szembe-szájba, fejbe-szívbe, 
Fogja borda, fülbe-orrba, mellbe szívd be,  
Majd kihúzzák, majd lenyúzzák szétfeszítve, 
Cseng az ára, mind hiába, elveszítve. 

Menj, és add el a lelked, 
Úgyis lesz rá kereslet, 
Menj, és add, ha megéri, 
Úgyis lesz, aki kéri. 

Menj, és mérd le kilóra, 
Úgyis kattog az óra, 
Menj, és add el, amíg van, 
Úgyis csak huszonegy gramm
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Fónagy Kitti (9.D) bloggerkedik, két bejegyzését közöljük most. 

 

Mit csinálj a téli szünetben, ha unatkozol? 

 

Kedves vasváris Olvasók! A téli szünetben gyakran előfordulhat, hogy ránk tör az 

unalom, épp ezért összegyűjtöttem nektek pár olyan tevékenységet, amellyel a téli unalom 

pikk-pakk elűzhető! 

 

1. Karácsony tájékán szerintem sosem maradhat el egy hangulatos filmnézés. 

Készíts magadnak egy forró kakaót, és tarts filmmaratont a kedvenceidből! 

2. Ha szeretsz olvasni, használd ki, hogy egy kicsit több időd van, keress új 

könyveket, és egy meleg takaró társaságában, bekuckózva olvass egy jót! 

3. Hogy jobban átéljük a karácsony hangulatát szerintem elmaradhatatlanok az 

apró dekorációk, amelyek óriási változást okozhatnak. Egy- egy piros díszpárna vagy égősor 

bármit otthonosabbá tud varázsolni. 

4. Szeretsz barkácsolni? Akkor vesd be a kreativitásod, és készíts valamit a 

családtagjaidnak, barátaidnak! Véleményem szerint egy személyes, kézzel készített ajándék 

gyakran sokkal többet érhet, mint egy megvásárolt. 

5. A finom süteményekről sem szabad megfeledkezni az év e részén. A sütiket 

viszont nemcsak enni, hanem elkészíteni is jó program lehet, amit akár a családtagjainkkal, 

nagymamánkkal, anyukánkkal is végezhetünk. 

6. Kóstoltad már az általam csak „karácsonyi kakaónak” nevezett finomságot? 

Annyiban különbözik a normál kakaótól, hogy pillecukorral van megszórva, (ami mellesleg 

egy idő után el is olvad benne) és egy cukorpálcával ízesítve. Szerintem érdemes kipróbálni. 

Isteni! 

7. Ha szereted minél előbb letudni a teendőidet, akkor hasznos lehet a leckék 

befejezése, hiszen akkor később már nem kell velük foglalkoznod, és nyugodtan élvezheted a 

karácsony meghittségét. 

8. Ha szereted a havat, akkor kár lenne kihagyni egy izgalmas hógolyózást a 

barátaiddal vagy egy hóember építését, ami kellemes nosztalgikus élményt nyújthat. 

(Természetesen ez csak akkor működik, ha van hó).  Néha még a tó is befagy, ilyenkor 
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célszerű megragadni a korcsolyázási lehetőségeket is. Viszont, ha nem laksz tó közelében, 

akkor a műjégpályák is tökéletesek lehetnek egy kis korcsolyázásra. 

9. Gyűjtenél még pár IKSZ-es órát? Akkor használd ki a szabadidődet, és keress 

önkéntes programokat, amikkel máris tettél pár lépést a cél érdekében. 

10. Van valami, ami nálam sosem hiányozhat az ünnep során. Ezek pedig a 

karácsonyi zenék. Jó ötlet lehet egy lejátszási lista összeállítása a kedvenc karácsonyi 

slágereiddel. 

10+1. Kapcsolj ki! A szünet gyorsan elszalad, és utána ismét jön a megszokott hajtás, 

ezért minden percét élvezd ki, és pihenj! 

 

Remélem, hogy hasznosnak találtátok ezt a pár ötletet, és kipróbáljátok valamelyiket. 

Előre is jó szünetet kívánok!  

Üdv: KittiKém 

 

Kedves vasváris Olvasók! A tanulás óriási problémát jelenthet a mindennapok során. Nincs 

kedvünk, kifutottunk az időből stb. Ma pár tippet osztok meg veletek, hogy egyszerűen 

kiküszöbölhessétek az ehhez hasonló problémákat. Tartsatok velem! 

 

 1 tipp 

Kulcsszavak: Találd meg a szövegben azokat a szavakat, amelyek nagyobb részleteket az 

eszedbe juttatnak, és ezeket tanuld meg alaposan. Én többször abba a hibába esek, hogy ezt a 

lépést teljesen kihagyom, és az egész szöveget kijegyzetelem. Ekkor az is benne van a 

pakliban, hogy bajlódok azzal, hogy szóról szóra megtanuljam az egész leckét. De higgyétek 

el, ez a legrosszabb stratégia! Sokkal jobbat teszünk magadnak, ha a jól bevált kulcsszavaknál 

maradunk. 

 2. tipp 

Ha ez ilyen egyszerű lenne... A sok szót is meg kell jegyezni. Szerencsére erre is van egy 

bevált praktika: Használj post-it lapocskákat, amikre akár színes tollal írd fel a kulcsszavakat. 

Ezeket ragaszd ki a szobádban olyan helyekre, ahova gyakran nézel. (Ez lehet pl. a tükör, a 

laptopod, a szekrény stb.)  
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Ha viszont nem szeretnéd kiírni a kulcsszavakat, akkor az is előnyödre válhat, ha 

szövegkiemelővel kiemeled őket, és úgy tanulod meg.. Ha van kedved, még azt is 

kipróbálhatod, hogy fogsz két különböző színű szövegkiemelőt, és beszínezed az egyiket a 

másikkal. Majd a beszínezett filc használatakor egy csodás színátmenetes hatásra számíthatsz! 

Ami nemcsak jól néz ki, hanem remélhetőleg még a tanulást is megkönnyíti. 

 3. tipp 

Ha megtudod, hogy egy nehezebb anyagból fogtok dolgozatot írni, akkor érdemes már 

napokkal esetenként hetekkel előtte elkezdeni, kisebb részekre bontani és tanulni, hogy a 

dolgozatra jól fel tudj készülni. Ez azért jó, mert nem fog veled megtörténni az, hogy egy-két 

nappal a dolgozat előtt jössz rá, hogy túl nehéz és nem boldogulsz vele! 

 4. tipp 

Hogyan motiváld magad a tanulásra? 

Szerintem mindenki ismeri az érzést, amikor hullafáradtan hazaér az iskolából, és tudja, hogy 

utána egy újabb adag tanulás vár rá. Jó módszer lehet, hogy miután hazaérsz és megebédelsz, 

egyből elkezded vagy max. kis szünetet tartasz. Nekem legalábbis ez válik be a legjobban, 

mert ha nem így csinálom, akkor csak halogatom, és későn kezdem el. Azt is ki kell 

tapasztalni, hogy neked milyen módszer válik be a legjobban. Szóval vagy egybe tanulod az 

egészet, vagy hagysz kisebb szüneteket, részekre bontva. Én az előbbit hasznosítom, mert ha 

szüneteket tartok, akkor mindig elszalad az idő. Sokan azt a módszert alkalmazzák, hogy 20 

perc tanulás és 5 perc szünet, ezt érdemes kipróbálni, hátha beválik?! 

 4+1. tipp 

Egy plusz motiváció, hogy gyorsabban haladj. Mi is lehetne jobb motiváció, mint egy kis 

nassolnivaló?! Rakj a könyvedre a szöveg kisebb fejezeteinél cukorkákat, és amikor az adott 

helyre értél a szöveg olvasásával és megtanulásával, akkor meg is eheted az ott heverő 

finomságot! Válaszd ki a kedvenc mini édességeidet, és egy csapásra kész leszel a leckéddel! 

Ebből az egészségesebb változatot is alkalmazhatod, mégpedig, hogy kisebb bogyós vagy 

aszalt gyümölcsöket használsz, de természetesen a diákcsemege is nagyszerű megoldás lehet. 

 5. tipp 

Használj noteszt, naptárat vagy leckefüzetet! 

Sokat segíthet, ha felírod, hogy miből mit kell megcsinálnod, mikor vannak a határidők, stb. 

Ezzel kiküszöbölheted annak az eshetőségét, hogy váratlanul ér, hogy dolgozat lesz, vagy 

készülni kellett volna, de nem tudtad. Sőt! Kedved szerint válogathatsz, mert nagyon sok 
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színben, változatban kaphatók, de ha megvan hozzá a kreativitásod, akkor még te magad is 

készíthetsz egyet. 

 6. tipp 

Tudományos felmérések bizonyítják, hogy bizony a tanulás közbeni rágózás meghozza a 

gyümölcsét. Vagyis könnyebben fogunk boldogulni a nehéz tananyaggal. Szóval, amikor 

lehetetlennek nyilvánítod az adott lecke megtanulását, akkor csak kapj be egy rágót, és 

teszteld le, hogy igazak-e az előbb állított tények! 

 7. tipp 

Igyál sok vizet! Amikor az órákon úgy érzed, hogy mindjárt elalszol, az azért is lehet (azon 

kívül, hogy unalmasnak tartod az adott anyagot), mert nem vagy kellőképp hidratált. Ezért ha 

szabad inni órán, akkor egyből, de ha nem, akkor a legközelebbi szünetben tudd le a kellő 

folyadék bevitelét. 

 8. tipp 

Olyan típus vagy, aki hallás alapján könnyebben tanul? 

Ha igen, akkor most figyelj! 

A megtanulandó, kijegyzetelt kifejezéseket, évszámokat olvasd fel a hangrögzítődnek 

miközben megmagyarázod azokat. Ezt később akármikor többször meghallgathatod, és már 

tudod is! 

 8+1. tipp 

Este, alvás előtt mondd fel magadnak a kulcsszavakat, vagy csak olvasd át a jegyzeteid, mert 

ez segít abban, hogy megjegyezd a tudnivalókat. Mivel ezt az információt kapja aznap 

utoljára az agyad, az egyben azt is jelenti, hogy a következő napot viszont tudat alatt ezzel 

kezdi. Így reggelre remélhetőleg emlékezni fogsz arra, amit előző este átfutottál, ami valljuk 

be, nem is olyan rossz! 

 

Remélem, tudtam némi hasznos ötlettel szolgálni, nekem ezek váltak be a legjobban, és 

remélem, hogy ezt majd ti is elmondhatjátok magatokról, ha kipróbáltátok az alábbi tippeket. 

További szép napot, találkozunk legközelebb! 

 

-KittiKém- 

Blog: KittiKém blog  

(onegirl65.blog.hu)  
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SPORT 

 
Iskolánk diákjai sokfélék: van, aki táncol, van, aki verset mond vagy színészkedik, zenél 

vagy a képzőművészetekben jeleskedik. Sokan a tantárgyi versenyeken érnek el sikereket, és 

vannak, akik a sportban jeleskednek.  Három kiváló sportolóval,  Pauker Barbarával (8.A), 

Bakonyi Lilivel (10.C) a Tánc VB-ről és Dvéri Majával a Karate EB-s élményeiről 

beszélgettem. 

 

Mit sportoltok pontosan és mióta? 

Barbi: 2 és fél éve táncolok hip-hop stílusban a Free Spirit Tánciskolában. 

Lili: 9 éve Fit Kidezek, már- már ez az életem. 

Maja: a Kyokushin Karate rabja vagyok lassan 4 és fél éve. 

Milyen volt a felkészülés ilyen rangos versenyre? Milyen kategóriában indultatok? 

Barbi: Egy barátommal indultam Rómában, akivel régebbi 

versenyeken ismerkedtem meg. Több hónapon keresztül, több 

edzővel is készültünk, hol Fehérváron, hol Budapesten. Junior 

Street kategóriában indultunk, ahol első helyezettek lettünk, 

ezzel kvalifikáltuk magunkat a gálára, ahonnan a „Legjobb 

Junior Duó” díját is elhoztuk. 

Lili: Számomra nagyon nagy szó, hogy egyáltalán kijutottam, 

mivel már mondtam, nem táncolok, hanem Fit Kidezek. 

Egyéniben látványtánc kategóriában indultam és meg is 

nyertem. Duóban a legjobb barátnőmmel akrobatikus 

kategóriában indultam, ahol a harmadik helyen végeztünk. 

Blankával 6 éve ismerjük egymást, de csak 2 éve dolgozunk 

együtt. Mára sikerült megtalálnom benne a legjobb duótársat 

és a legjobb barátnőt is egyben. 

Maja: A kiutazás előtt elég komoly felkészülésen mentem keresztül. A heti minimum öt 

edzés mellett rendszeresen látogattam más egyesületeket is, illetve hétvégenként közös edzés 

volt a válogatottal. Több edzőtáboron is részt vettem, az őszi szünetben pl. 3 napot Siófokon 

töltöttem. Az Európa Bajnokság Lengyelországban rendezték meg. Már csak azért is megérte 

elmenni, hogy kicsit világot lássunk. Jó volt tapasztalatszerzés céljából is, hiszen nem minden 

nap versenyzik az ember külföldön. Formagyakorlatban (kata) a legjobb 16-ban végeztem, 

küzdésben (kumite) a legjobb 8-ba jutottam. 
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Van-e valami különleges élményetek az ott történtekről? 

Barbi: Nem igazán jut ilyesmi eszembe. Több napot töltöttünk kint, voltunk várost nézni is, 

és nagyon jól éreztük magunkat. 

Lili: Az egész utazás nagyon jó volt, nálunk mindig 

megy a nevetés! Érdekesebb sztorinak talán azt tudnám 

mondani, mikor késő éjjel eltévedtünk Rómában. 

Rohangáltunk, mint pók a falon, mire hazajutottunk. 

Maja: Amikor a bevonulásunk volt, azt a pillanatot soha 

nem felejtem el. Az egész magyar szurkolósereg a „Ria 

Ria Hungáriát” üvöltötte. Rengeteg vicces dolog is történt velünk. Az egyik, amit szívesen 

kiemelnék, még a verseny elején történt. Be szerettünk volna menni a csarnokba a 

versenyekhez. (A helyszín két részre volt 

osztva. Az egyik felében minden ország 

kapott egy-egy sátrat öltözni és melegíteni. 

A csarnok másik felében pedig a tatamik 

voltak elhelyezve.) A szervezők úgy 

gondolták,hogy az öltözőből csak akkor 

mehetünk ki, mikor mi következünk, és 

majd jönnek a segítők, akik rajtszám alapján 

bevezetnek minket. Ezzel még nem is lett volna baj, de egy segítő sem tudott angolul, 

mindegyikük lengyelül halandzsázott.  Edzőm pedig kapva az alkalmon, odament a biztonsági 

őrökhöz, és elkezdett veszekedni velük, hogy márpedig mi következünk. Egy kis idő után 

megunták egymást, és egyszerűen besétáltunk. 

Ajánljátok - e a sportotok másoknak, ha igen, kiknek? 

Barbi: Abszolút ajánlom, nagyon szeretem ezt, mert ki tudok kapcsolódni tánc közben, de 

úgy gondolom, meg kell találni hozzá a megfelelő tánciskolát. Én ezt a Free Spiritben találtam 

meg, mert egy fantasztikus edző áll mellettem, aki egy nagyon jó kis közösséget fog össze. 

Lili: Természetesen ajánlanám. Mindenkinek, aki szereti az olyan táncot, amiben hatalmas 

ugrások vannak. 

Maja: Azoknak ajánlanám, akik céltudatosak, határozottak, és rejlik bennük némi 

versenyszellem is, mivel ez egy elég kemény sportág. 

Köszönöm szépen mindhármotoknak, és további eredményes felkészülést kívánok! 

 

Váncsa Kitti 10.B 
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Rejtvény 

 

Keresd az adott szó szinonímáját, és tegyél a belsejébe egy plusz betűt, hogy megkaphasd az 

egyenlőségjel mögött álló kifejezés rokon értelmű szavát! A megoldásodat mutasd be 

valamelyik VISZ-tagnak vagy az igazgatóhelyettesi irodában január 12-ig. A megfejtők 

között egy felelésmentes napot sorsolunk ki! 

1. Hölgy + 1 = színpadi mű 

  ............................................................................................................................ 

2. Gyümölcsöt szárít + 1 = bútordarab 

  ............................................................................................................................ 

3. Vízgőz + 1 = régies fejdísz 

  ............................................................................................................................ 

4. Finom női kéz + 1 = víztartó edény 

  ............................................................................................................................ 

5. A tevével rokon állat + 1 = világítóeszköz 

  ............................................................................................................................ 

6. Szándékozik + 1 = végtagrész 

  ............................................................................................................................ 

7. Pénzbüntetés + 1 = igazságügyi testület 

  ............................................................................................................................ 

8. Időegység + 1 = ropogós sütemény 

  ............................................................................................................................ 

Jó rejtvényfejtést!  

Rechner Rebeka és Rechner Veronika 
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 A 2017/2018. tanévre felvett diákok névsora 
 

Négy évfolyamos 

természettudományos tantárgyakból, ill. 
matematikából emelt szintű 

angol nyelvből emelt szintű 

osztályfőnök 
Bartos Péter 

  

osztályfőnök 
Tarné Szabó Magdolna 

Bagoly Szabolcs 
Baranyi Réka 
Békefi Anna Regina 
Belegrai Vivien 
Borbély Máté 
Borszuk Boglárka 
Czerovszki Ildikó 
Csikós Máté 
Dombóvári Bálint 
Dreska Szabolcs 
Gombás Gergely 
Gránitz Eszter 
Huszár Gergő 
Isztl Emese 
Klima Dominika 
Kovács Boglárka 
Kovács Dorka 
Lovizer Noémi 
Lucai Dominika 
Lugossy Blanka Lilla 
Lukács Vivien Nikolett 
Magasi Botond 
Molnár József 
Móricz Noémi 
Négele Benedek 
Németh Benedek 
Őrszigety Botond 
Pozsgai Márton 
Soós Ferenc János 
Spanner Renáta 
Takács Szilárd Imre 
Tárkány-Szücs Gergő 
Vámos Dorottya 
Virág Levente 
Vucskics Marcell 
Wilhelm Sára Panka 

 
 

Almás Gergő 
Bencze Bendeguz 
Bertha Dávid 
Bordás Dániel 
Bozsik Levente 
Büki Fruzsina 
Cseh Hanna 
Deák Melinda Zóra 
Elek Júlia 
Endrődi Hanna 
Farkas Gábor Máté 
Fazekas Koppány 
Fodor Krisztián 
Fónagy Gábor Krisztián 
Fónagy Kitti Márta 
Hámori Tamás Szebasztián 
Hegedüs Lotti 
Horváth Csongor 
Horváth Lili Flóra 
Hufnágel Ferenc Dávid 
Kádár Aliz 
Kertész Csenge 
Körmendi Nóra 
Nagy Zsombor 
Parlagi Dorottya 
Plank Cintia 
Sánta Orsolya 
Sarok Zsófia 
Smolkó Zsuzsanna Laura 
Szabó Rebeka 
Takács Erik 
Török Júlia 
Varga Jázmin Panna 
Verő Johanna 
Walthier Dávid 
Zsille Viktória Tünde 
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Hatévfolyamos 
 

angol nyelvből emelt szintű  német nyelvből emelt szintű 

osztályfőnök 
Szabóné Schneider Anikó 

osztályfőnök 
Óber-Fekete Noémi 

 

Báles András 
Báles Zsigmond 
Bese Marcell 
Dallos Kristóf Vladimír 
Doma Dávid 
Erdélyi Dávid 
Fábián Lara Hanna 
Farkas Angéla 
Fülep Blanka 
Füzes Péter 
Haag Dóra Emma 
Hergert Nándor 
Horváth-Szepesi Júlia 
Juhász Lőrinc 
Kajdi Doroti 
Kedves Patrik Zsolt 
Kékesi Zorka 
Kiszlinger Ádám 
Knauz Emma 
Kovács Luca Sára 
Kőszegi András 
Matics Szonja 
Nánási Ádám 
Németh Kinga 
Pataki Máté 
Pető Annamária 
Siklósi Zsófia 
Sütő Barnabás 
Szabó Boglárka 
Szabó Lilianna 
Szvoren Eszter 
Tóth Máté 
Túri Máté 
Vámosi Fanni 

 
 

Ambrus Veronika 
Bagonya Ádám 
Baranyai Lili Anna 
Bede-Somogyi Réka 
Bodó Gréta Bianka 
Csikós Anna 
Dobosi Csanád Krisztián 
Első Eszter 
Faragó Barnabás 
Hudák Gergely Lajos 
Jecs Noa Rita 
Kajos Milán Botond 
Kégl Noel Áron 
Kemele Kitti 
Király Csenge 
Kiss Emma 
Kiss Zsófia 
Koleszár Katalin 
Kollár Gergely 
Kopiári Domonkos Károly 
Korbuly Ákos 
Lelkes Máté 
Major Antónia 
Máthé Barnabás 
Megyeri Barna 
Molnár Botond 
Nagy-Tóth Tamara 
Péter Janka 
Szalczgruber Ádám 
Szepetneki Szonja 
Török Laura 
Varga Tamás 
Végvári Boglárka 
Völgyi Tamás 
Zsemberi Zsófia 
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Ami a 2016-17-es tanévből kimaradt 
 

MAGYAR KÉMIKUSOK EGYESÜLETE KÉMIATANÁRI SZAKOSZTÁLY   
„KERESD A KÉMIÁT” ORSZÁGOS VERSENY 
 

 4. helyezés  Jászai Viktória Adrienn  (12.A)  
 5. helyezés  Hendlein Tímea Helga (10.A)  
 10. helyezés  Berecki Karina (9.C)      
      felkészítő tanár: Szabó Endre 
 
MOL JUNIOR FRESHHH INTEGRÁLT TERMÉSZETTUDOMÁNYOS VERSENY 
 

 13. helyezés  a 10. A osztály csapata 
 csapattagok:   Cseke Lilla 

    Démuth Dávid 
    Hendlein Tímea Helga  

felkészítő tanárok: Csordásné Marton Melinda 
Baranyai László, ,Démuth Csaba; Szabó Endre 
 

2017/2018. tanév  
 

KOSSUTH VÁNDORKUPÁÉRT MATEMATIKAVERSENY 
  

3. helyezés  a nyolcadikasok csapata  
csapattagok:  Sümegi Renáta (8.A) 

     Komlódy Lili (8.A) 
     Farkas Ákos (8.B) 

felkészítő tanár:Szőkéné Kiss Erika 
  Démuthné Merkl Katalin 

 
BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY 
 

7. helyezés  a 8.A osztály „Hasznos mozdonyok” csapata  
  csapattagok:  Pál Kristóf 

    Szőts Nóra 
     Izsák Béla 
     Székely Bálint  
       felkészítő tanár:Szőkéné Kiss Erika 
 
BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY MEGYEI FORDULÓ 
 

1. helyezés  a 8. A osztály csapata 
csapattagok:  Horváth Benedek 

     Kunos Réka 
     Székely Bálint 
     Szőts Nóra 

felkészítő tanár: Vitkovics Katalin 
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J? VAGY LY? HELYESÍRÁSI VERSENY MEGYEI FORDULÓ  
 

5. helyezés  Fejes Krisztina (8.A)  
felkészítő tanár: Vitkovics Katalin 

 

12. helyezés  Pető Annamária (7.A) 
      felkészítő tanár: Havranek Mária 
 
A SZÉNA TÉRI KÖNYVTÁR „MELYIK A KEDVENC KÖNYVED?” ELNEVEZÉSŰ 
OLVASÓPÁLYÁZAT 

 

Díjazottak lettek Béres Anna (8.B), Sipos Luca (8.B) 
     Lamszider Alexandra (9.B) 
     Bócz Gabriella (10.C), Molnár Anna (10.C)  
      felkészítő tanár: Horváth Ildikó, Juhász Lívia 
       Kohutné Simon Erika 
 

   
 

WALLENBERG NYOMÁBAN CÍMŰ ORSZÁGOS VERSENY REGIONÁLIS DÖNTŐ 
 

 4. helyezés  a vasváris „Ajvé” csapat 
 csapattagok:   Plesz Boldizsár, Dörömbözy Dénes (12.A) 
     Takács Henrik (12.B) 

     felkészítő tanár:Kohutné Simon Erika 
 
TÖRTÉNELEM OKTV 
 

 2. fordulóba jutott:   
Mészáros Bálint Soma (11.B) 

     felkészítő tanár:Lukács Zsuzsanna 
 

SAVARIA TÖRTÉNELEM VERSENY MEGYEI FORDULÓ 
 

 5. helyezés  Kovács Dóra (10.C) 
      felkészítő tanár: Németh Anikó 
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A SZÉKESFEHÉRVÁRI DIÁKTANÁCS ÁLTAL SZEREVEZETT BELVÁROSI 7 PRÓBA 
 

Általános iskolai kategória 
 

 1. helyezés  a 7.B osztály csapata 
 csapattagok:   Végvári Boglárka, Zsemberi Zsófia, Csikós Anna 
     Király Csenge, Jecs Noa Rita  
 

Középiskolai kategória 
 

 1. helyezés  a 9.A osztály csapata 
 csapattagok:   Bontovics Vanda, Csulics Blanka, Á.Tóth Hédi 
     Molnár Panna 
 

 2. helyezés  a 9.A osztály csapata 
 csapattagok:   Hekkel Zsolt, Nemes Dominik, Kotsis Gergő, Tóth Tamás 
 
ARANY DOBVERŐ DÍJ 
 

1. helyezés  21 gramm zenekar, melynek vasváris tagjai: 
    Ferenczy-Nagy Boglárka (11.A) 
    Boros Blanka (11.B) 
 
FEHÉRVÁR HANGJA 2017 
 

1. helyezés  Ferenczy-Nagy Boglárka (11.A) 
 
 
 

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG FAIR PLAY BIZOTTSÁGA 
 

Fair Play cselekedetdiplomával tüntette ki. Bánfi Zsombor (8.B) és Németi Ádám 
öttusázókat. A fiúk negyedik helyen végeztek a korosztályos elitbajnokságon, ám az előttük 
célba érőket büntetőpontokkal sújtották szabálytalan ruhaviselet miatt, így ők léphettek a 
dobogó harmadik fokára. Átvették ugyan az érmet, ám azt követően átadták a tényleges 
versenyben harmadik helyen végzett budapesti fiataloknak. 
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A WORLD BALLETT ASSOCIATION RÓMAI VERSENYÉN 
 

Senior Open Solo World Dance Championship kategóriában 
1. helyezés  Bakonyi Lili Benigna (10.C) 
 

Acrodance Duo kategóriában (társával) 
3. helyezés   Bakonyi Lili Benigna (10.C)  

 

Junior Street Dance kategóriában  
1. helyezés  Pauker Barbara (8.A)  
 

Az összes tánckategória legjobb junior duója  
1. helyezés és különdíj melynek vasváris tagja    

Pauker Barbara (8.A) 
 
MEGYEI DUATLON DIÁKOLIMPIA 
 

2. helyezés  Timár Gergely (10.C) 
 
VÁROSI ALAPFOKÚ ATLÉTIKA VERSENY 
 

100 m síkfutás  
 3. helyezés  Nagymáthé Richárd (12.C)  
 

400 m síkfutás  
3. helyezés  Nagy Dorottya (11.D) 
3. helyezés  Dreska Szabolcs (9.C)  

 

800 m síkfutás  
1. helyezés  Bereczki Karina (10.C)  
1. helyezés  Molnár Barna (10.C) 
2. helyezés  Peske Ákos (11.D)  

 

1500 m síkfutás  
2. helyezés  Tátrai Réka (10.D)  
3. helyezés  Kálniczky Máté (11.A) 
 

Magasugrás 
1. helyezés  Réti Boglárka (12.A) 
1. helyezés  Balázs Ádám (12.A) 
2. helyezés  Molnár Ákos (12.D) 
3. helyezés  Szoboszlai Lilla (12.A) 
 

Távolugrás 
2. helyezés  Vass Dávid (12.B) 
 

Súlylökés 
1. helyezés  Molnár Ákos (12.D) 
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Iskolák közöttti pontverseny 
 1. helyezés  Vasvári Pál Gimnázium 
     

MEGYEI ÜGYESSÉGI CSAPATBAJNOKSÁG 
 

Magasugrás 
1. helyezés  Vasvári Pál Gimnázium 
csapattagok:   Timár Gergely (10.C), Tharrdi-Veress Zoltán (10.C) 

     Molnár Ákos (12.D), Turcsán Bálint (12.B) 
     Brettschneider Tamás (9.B) 

 

Távolugrás 
2. helyezés  Vasvári Pál Gimnázium 
csapattagok:   Timár Gergely (10.C), Brettschneider Tamás (9.B) 
    Turcsán Bálint (12.B), Vass Dávid (10.C)  

 

Súlylökés 
1. helyezés  Vasvári Pál Gimnázium 
csapattagok:   Molnár Ákos (12.D),  Tharrdi-Veress Zoltán (10.C) 

     Timár Gergely (10.C), Leposa Dávid (10.C),  
     Takács Henrik (12.B)   
 

4 x1500 m futás (fiú)  
2. helyezés   Vasvári Pál Gimnázium 
csapattagok:   Bodó Barnabás (10.B), Kálniczky Máté (11.A),  

     Plesz Boldizsár (12.A), Vass Dávid (12.B) 
 

4 x800 m futás (lány)  
2. helyezés   Vasvári Pál Gimnázium 
csapattagok:   Csörgő Dóra (10.A), Deák Melinda (9.D), Kiss Virág (11.A) 

     Koleszár Zsófia (10.B) 
 

Távolugrás 
2. helyezés  Vasvári Pál Gimnázium 
csapattagok:   Strurc Luca (11.C), Bernáth Réka (10.D), Csoba Emese (10.D)  

     Réti Boglárka (12.A), Kreitl Kitti (12.A) 
 

Svédváltó 
2. helyezés  Vasvári Pál Gimnázium 
csapattagok:   Strurc Luca (11.C), Bernáth Réka (10.D), Csoba Emese (10.D)  

     Réti Boglárka (12.A), Kreitl Kitti (12.A) 
 

ORSZÁGOS ÜGYESSÉGI CSAPATBAJNOKSÁG 
 

Magasugrás 
2. helyezés  Vasvári Pál Gimnázium 
csapattagok:   Timár Gergely (10.C), Tharrdi-Veress Zoltán (10.C) 

     Molnár Ákos (12.D), Balázs Ádám (12.A),  
     Turcsán Bálint (12.B) 
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MEGYEI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA 
 

V-VI. korcsoport - fiúk 
3. helyezés  Vasvári Pál Gimnázium 
csapattagok:   Ág Kristóf (10.A), Palásti Norbert (10.A), Polster Attila (10.A) 

     Tóth András (10.A), Káldi Gergely (9.B), Góbi Marcell (9.A) 
      Birkás András (11.B), Csikós Mátá (9.C), Takács Erik (9.D), 
     Kálniczky Máté (11.A), Takács Ákos (11.D) 
 
VÁROSI ALAPFOKÚ LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG 

 

V-VI. korcsoport - fiúk 
3. helyezés  Vasvári Pál Gimnázium 
csapattagok:   Kiss Márk (12.D), Góbi Marcell (9.A), Turcsán Bálint (12.B) 

     Takács Henrik (12.B), Plesz Boldizsár (12.A) 
     Jámbor Tamás (11.D), Káldi Gergely (9.B) 
     Brettschneider Tamás (9.B), Varga Patrik (10.C) 
     Hajnal Donát (12.B), Bernáth Bálint (12.D) 

 
B33 MEGYEI KOSÁRLABDA 

 

V-VI. korcsoport - fiúk 
3. helyezés  Vasvári Pál Gimnázium 
csapattagok:   Ág Kristóf (10.A), Birkás András (11.B), Polster Attila (10.A) 

     Takács Erik (9.D) 
 

IV. korcsoport - fiúk 
3. helyezés  Vasvári Pál Gimnázium 
csapattagok:   Pákozdi Csongor (8.B), Gombás Gergő (8.B),  

     Szűcs Dávid (8.A), Fehér László (8.A) 
 

VÁROSI ASZTALITENISZ DIÁKOLIMPIA 
 

A kat. III. korcsoport - fiúk 
1. helyezés  Varga Tamás (7.B) 
 

A kat. IV. korcsoport - fiúk 
1. helyezés  Pataki Máté (7.A)  
 

B kat. IV. korcsoport - fiúk 
3. helyezés  Juhász Lőrinc (7.A) 
 

B kat. V-VI. korcsoport - fiúk 
2. helyezés  Tóth Tamás (9.A) 
 

B kat. V-VI. korcsoport - lány 
1. helyezés  Szakács Rebeka (10.C) 
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VÁROSI ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA 
 

IV. korcsoport  
100 m gyors  

2. helyezés  Bánfi Zsomber Titusz (8.B) 
1. helyezés  Siklósi Zsófia (7.A) 
2. helyezés  Deák Melinda Zóra (9.D)  
3. helyezés  Komlódy Lili (8.A) 
 

100 m mell  
1. helyezés  Koleszár Katalin (7.B) 
2. helyezés  Pék Izabella (8.A) 
 

100 m hát 
2. helyezés  Komlódy Lili (8.A)  

 

4 x 50 m gyorsváltó  
1. helyezés 

 csapattagok  Siklósi Zsófia (7.A), Komlódy Lili (8.A),  
     Pék Izabella (8.A), Koleszár Katalin (10.B) 

 
V-VI. korcsoport  
100 m gyors  

2. helyezés  Koleszár Zsófa (10.B)  
 

100 m mell  
1. helyezés  Sarok Eszter (9.B) 
 

100 m hát  
3. helyezés  Dreska Szabolcs (9.C)   

  

4 x 50 m gyorsváltó  
3. helyezés 

 csapattagok  Kiss Virág (11.A), Koleszár Zsófia (10.B), Sarok Eszter (9.B) 
     Vigh Brigitta (12.D)  
      felkészítő tanárok: Majorné Szloboda Mária, 
       Kovács Tímea, Kiffer Zoltán, Müller Csaba  
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