
 
 

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa 

2018/2019. I. szám 

TARTALOM 

 Karácsony 2018.  

 Új osztályok 

 Gólyaesemények 

 Aradi vértanúk 

 Mesélő kopjafák 

 Tábori élmények 

 AFS-szel külföldön 

 Tóth Viola írása 

 Egy kis földrajz 

 Ketten sportolóink közül 

 Karácsonyi tippek 

 Tanulmányi és sporteredmények 

 Statisztika 

Diákszerkesztő: Molnár Anna /11. C/ 

Tanárszerkesztő: Majorné Szloboda Mária 

Technikai munkatársak: Bíróné Tóth Erika, Nagyné Katona Mária 

Borító: Ruprecht Ádám /12. C/ rajza 

Felelős kiadó 

Horváth József 

igazgató 

  



[Ide írhat] 
  1 

 

 

 

 

„Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplő ruhákat gondosan 

őrizzük meg, hogy tiszta legyen majd az 

ünnepekre.” 

 

József Attila 
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Gólyatábor 

 

„A gólyatáborban kezdődött minden. Megismertem az osztálytársaimat, 

osztályfőnökömet és a végzősöket. Sikerült a megismernem mindenkit, és így könnyebben 

ment az első nap is.” 

„Augusztus 29-e reggelén megszeppent hetedikes gólyák várakoztak a 

vasútállomáson. Izgatottan szemlélődtek a vonat indulását sürgetve. A táborba jó 

hangulatban, mosolygósan érkeztünk meg. Faházak és kellemes, barátságos környezet várt 

ránk. A felejthetetlen két napot ismerkedési játékok sora alapozta meg, amelyek közben már 

kiderült egy s más az 

osztálytársainkról. Késő délután 

sportoltunk a közeli parkerdőben. 

Sorversenyekben mértük össze 

ügyességünket, amelyeket 

mindenki élvezettel, örömmel 

fogadott. Végzőseink tábortűzzel 

és finom paprikás krumplival 

vártak vissza bennünket. A 

vacsora előtt meghallgattuk a 

rendhagyó tanévnyitó beszédet, 

majd szerenádot adtunk 

osztályfőnökünknek. A tűz körül lehetőségünk nyílt további beszélgetésre, ismerkedésre. A 

gólyatábornak köszönhetően az első iskolai napunkon nyugodtak, fesztelenek voltunk, régi 

ismerősként üdvözöltük egymást.” 
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„A minden évben megrendezésre kerülő, közösségépítő gólyatábor fergeteges sikert 

aratott idén is. A hangulat vitathatatlan, a programok színesek és élvezetesek voltak. A 

csoportos munkákat az összetartás és természetesen a kihagyhatatlan poénok és a jókedv 

jellemezte, ami megfelelő alapot adott az elkövetkező 4 évhez. A gólyatánc megtanulása 

gyorsan és könnyedén ment, s szinte álmunkból felébresztve is tudtuk a lépéseket. A reggeli 

edzés, sportversenyek, számháború, éjszakai feladatok és az órákon át tartó beszélgetések 

elmaradhatatlan részei voltak a tábornak. A végzőseink odaadóan segítettek, pátyolgattak 

minket, elláttak tanácsokkal, megosztották velünk titkaikat, tapasztalataikat, ezáltal 

felkészítettek a vasváris életre. Egyszerre érezhettük őket nagyobb testvéreinknek és 

legjobb barátainknak. A tábor végére az osztályok összekovácsolódtak, a vasváris 

hagyományokat megtanulták, s élményekben gazdag, fantasztikus 2 napot magunk mögött 

tudva, az iskolára készen, immár vasváris nebulóként indultunk haza. Ekkor jöttünk rá arra, 

hogy a Vasvári nemcsak egy gimnázium, hanem egy életérzés is!” 

 

Szívatás hete 

„Az osztályból 

mindenki kedves volt. 

Egyik héten palacsintát 

kellet vinnünk a 

végzősöknek máskor 

pedig tógával és 

papuccsal jártuk az 

iskolát. A kismotorral való versenyzés is egy felejthetetlen élmény volt. Mikor vége lett 

ennek a hétnek, neki álltunk készülni a szivaravatóra. Itt a gólyák feladatokat teljesítettek és 

táncoltak. Volt, aki énekelt, és voltak olyanok is, akik WC pumpával gördeszkáztak. „ 

„A gólyák hete mindannyiunknak 

hatalmas élményt adott, amire mindig 

nevetve, mosolyogva gondolunk vissza. 

Kedden érdekesen, mókásan festettünk 

hidegvízi újrahasznosítóknak öltözve, 

úszósapkában és úszószemüvegben, 

strandpapucsban és szemeteszsákból 

készült ruhában. A Vasvári indulóját teli 

torokból zengve toltuk el, majd vissza szeretett iskolánk épületét. Előkerültek a csörgő 

zsákok, amelyek ezúttal a tanszereink tárolására és szállítására szolgáltak. Az összeállítást az 

esőkabát koronázta meg, ami szerencsére megvédett bennünket végzőseink vizes 

támadásaitól. Legalábbis nagyjából… A hét minden percében a folyosón közeledő 

tizenkettedikeseket figyeltük, hajlongva köszöntöttük őket.” 
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„Ez alatt a hét alatt 

megmutatkozott az új osztályok 

összetartó közössége és a humora is. 

Szerintem az új nebulók, vagyis a gólyák 

számára felejthetetlen emlék marad a 

palacsintasütés, az 5 perces esküvő, 

gólyatánc, görögnek, szuperhősnek való 

öltözés, a száguldozás a gyerekkori 

motorokkal, a tankönyvek vödörben való 

cipelése és a végzőseink büszke és 

mosolytól ragyogó arca. Ezek azok a 

pillanatok, amik ráébresztenek minket 

arra, hogy a lehető legjobb döntés volt a 

Vasvárit választani, s boldogok vagyunk, 

hogy részesei lehetünk a Vasvárinak, s a 

vasváris életérzésnek.” 
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Szivaravató 

 

„A szivaravató napja az, 

ami minden gólyának 

mérföldkövet jelent a most 

kezdődő vasváris életében. Ez az 

az esemény, ahol az új osztályok a 

heteken át tartó készülődésük és 

munkájuk eredményeként 

bemutathatták ötletes, humoros s 

jól begyakorolt táncukat, valamint 

a végzősökhöz írt ódájukat, 

amelyben megcsillogtathatták 

kreativitásukat és költői vénájukat 

is.” 

„A szivaravató 

idén október 11-re esett. 

Előtte a gólyák próbáltak 

még egy utolsót, 

ráhangolódtak a 

produkciójukra és 

izgatottan, boldogan 

indultak neki ennek a 

nagyszerűnek ígérkező 

délutánnak. A feladatok különlegesek voltak, s emellett ügyességet és kitartást igényeltek, 

illetve az osztálytársak biztatását sem lehet kihagyni ebből a sorból, hiszen a feladatok alatt a 

tornaterem a gólyák szurkolásától visszhangzott. Mindannyiunk emlékében megmaradt a 

karaoke párbaj, a 7.a-sok zenés ódája, a 9.c-s fiúk tánca a Single Ladies-re, a 7.b-sek 

mindenkit lenyűgöző mozgékonysága, valamint a 9.d-sek öltözéke. 
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A kihívások, feladatok után a végzősökből álló zsűri meghozta a döntését: nem 1, 

hanem mind a 4 kezdő osztály nyertese volt a szivaravatónak. A rendezvény lezárásaképpen 

a gólyák letették az esküt, s immár felavatott vasvárisokként fejezték be ezt a napot.” 

 

Vasváris életérzés, életképek 

 

DÖK-tábor 

 „Az iskola gondoskodik a gyerekek kényelméről a büfében elhelyezett kanapéval és 

tévével, de ha ez nem lenne elég, akkor ott a csocsó és a biliárd. Viszont a kényelem mellett 

tanulni is muszáj. Sok olyan óra van, ahol jegyzetelni kell. De a legjobb az A1-ből a T5-be 

felmenni.” 
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Lecsófőző vasvárisok 

„Az egész iskola olyan szuper. A napjaink sosem unalmasak, és még a tanárok is 

nagyon kedvesek. A legjobb az az első fizikaóránk volt "Dr. Boros Blanka tanárnővel.” 

    

Halloween 

Iskolai Közösségi Szolgálat 

„Jó közösség, az mindig kell és az 

meg is van. 12-eseink figyelnek ránk, és 

segítenek. Kedves tanárok és élvezetes 

órák. Mi kell még? „ 

     

  

 

„Nekem az tetszik nagyon, hogy 

mindenki kedves, segítőkész és 

barátságos, a tanárok is. Ha valami 

problémám van, bárkihez fordulhatok, és 

rengeteg olyan program van, ami feldobja 

a szürke napokat.”   

 Adventi gyertyagyújtás
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„Hát nagyon boldog 

voltam, hogy nekem is sikerült 

bekerülni a suliba. Nagyon 

izgatott lettem, hogy én is a 

Vasváriba fogok járni a 

következő évben.” 

 

 

 

Városismereti Staféta 

„A vasváris mindennapjaimat egy új kalandnak és egy új 

felfedezésnek élem meg. Egy pozitív változás az életemben. Büszke 

vagyok arra, hogy vasváris vagyok!” 

 

 

 A gólyák véleményeit összegyűjtötték és megfogalmazták: Jakab Fanni /9. C/, Kristóf Ágnes, 

Vinkler Szabina /7. A/, Magda György és Tóth Viola /7. B/ 
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Nem feledjük az aradi vértanúkat 

 

Ruprecht Ádám /12. C/ rajza 

 

Százhatvankilenc esztendővel ezelőtt a magyar honvédség egy altábornagyát, tizenegy 

tábornokát és egy ezredesét végezték ki Aradon, Pesten pedig gróf Batthány Lajost, az első 

felelős magyar miniszterelnököt. A nemzeti gyász és a passzív ellenállás időszakában sok 

olyan asszonyi karkötővel lehetett találkozni, amelyen néma tiltakozásként az aradi vértanúk 

nevének kezdőbetűiből összeállított onomasztikon szerepelt: Pannonia! Vergis Deine Todten 

Nicht, Als Kläger Leben Sie!(Magyarország! Ne feledd halottaidat, mint vádlók élnek ők!) A 

német mondat kezdőbetűi az aradi tizenhárom nevének kezdőbetűit is jelentette úgymint: 

Poeltenberg, Vécsey, Damjanich, Dessewffy, Török, Nagysándor, Aulich, Kiss, Knézič, Lahner, 

Lázár, Leningen-Westerburg, Schweidel… 
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Tudtad? 

/Mesélő kopjafák/ 

 

Úgy gondolod, eléggé ismered iskoládat, ahova már egy éve vagy évek óta jársz? 

Fogadjunk, van valami, ami csak sok idő elteltével vagy még egyáltalán nem keltette fel a 

figyelmedet. Amíg nem kaptam meg ezt a feladatot, addig, bevallom, engem sem nagyon 

hozott lázba a téma. Sőt, valójában fogalmam sem volt róla, hogy miért is vannak az 

udvarunkban kopjafák. Igen, kopjafák, merthogy erről fogok most cikket írni. 

Nos, először is tisztázzuk, mi is az a kopjafa. Tulajdonképpen egy fából, ritkább esetben kőből 

faragott, díszített emlékoszlop. A székelyeknél közismert kulturális elem. Múltja is a most 

már román területhez tartozó, Székelyföldhöz köthető. Ugyanis a kopjafaállítás régi székely 

szokásra vezethető vissza. Temetéskor a koporsót két kopjafának nevezett rúdon vitték ki a 

temetőbe, s ezeket a sírhalom két végébe tűzték. Faragásukhoz igen kevesen értettek, a 

munkát vésővel végezték.  

Iskolánk kopjafái is céljuknak megfelelően, a még diákként elhunyt vasvárisok 

emlékére lettek felállítva. Tanáraink még ma is szomorúan emlékeznek, ha ezekről a 

tanítványokról kérdezzük őket. Beszélnünk viszont, úgy gondolom, kell róla. Bár fájó a 

visszaemlékezés, mégis kötelességünk megőrizni az emléküket. A diákok, akikre emlékezünk, 

név szerint: Kovács Balázs, Kelemen Beáta, Pénzes Zoltán, Koncsag Judit, Czuny Réka, és 

Borda Zsolt. Judit és Zoltán az 1983-as évben hunytak el. Kelemen Beáta 1999-ben. A 2000-

es években az első haláleset Czuny Rékáé volt 2007-ben, akit 2 évvel később Borda Zsolt, 

majd 2012-ben Kovács Balázs követett. Értük áll most udvarunkban, szeretett focipályánk 

mögött/előtt a 6 kopjafa, ami örökre őrzi emléküket. Ezek az emlékoszlopok Poklosi Péter, 

iskolánk volt tanárának munkái.  

Így tehát, e tények tudatában, remélem, ha az udvarra vetődtök, nem felejtitek el, 

hogy évekkel ezelőtt ezek a diákok, lehet, pontosan ott álltak, ahol ti mindennap elsétáltok, 

vagy ott futottak, ahol ti is most a szokásos iskolaköröket. Talán ők is alig várták, hogy 

felnőjenek, és befejezzék az iskolát. Ám ha tudták volna, mi vár rájuk, lehet, hogy 

legszívesebben megállították volna az időt. Ezért hát őrizzük emléküket, és gondoljunk rájuk, 

főként azokon a napokon, mikor úgy érezzük, minden ellenünk szól. Bizonyára másként 

tekintünk majd saját helyzetünkre... 

 Sümegi Renáta /9. A/ 
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Üres kalitka 

 

Üres kalitka, üres szobában. 

Mióta vége, azóta gyászban. 

Pár könnyet ejtenek, mint síró kisgyerek, 

És minden megy tovább, az élet így kerek. 

 

Felszárad úgyis, ha könny kicsordul. 

Elszáll a bú is, ha szív csikordul. 

És sírnak gyermekül, az élet elrepül, 

És mi várakozva nézünk tétlenül. 

 

Ő is csak egy a sok között, 

Még kék az ég a Föld fölött, 

Mert egy kismadár a Holdba költözött. 

 

 

 

 

 

Kézbe fogta, fiókba rakta. 

Pár óra elrepült, onnan kikapta. 

Dobozba tette, kezünkbe adta, 

És mi elástuk az árnyas fák alatt. 

 

Így leszel Te is, fiókba raknak. 

Pár óra elrepül, onnan kikapnak. 

Dobozba tesznek, más kezekbe adnak, 

És majd elásnak az árnyas fák alatt. 

 

Ő is csak egy a sok között, 

Még kék az ég a Föld fölött, 

Mert egy kismadár a Holdba költözött. 

 

 Ferenczy - Nagy Bogi /12. A/ dalszövege

Nigovicz Kinga /10. A/ rajza  
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Az ELTE Eötvös József Collegiuma, az ELTE Természettudományi és Informatikai Karai 

idén már hetedik alkalommal rendezték a „TermTudTábor”-t, melynek célja az egyetemi 

természettudományos szakok népszerűsítése az érettségi előtt álló középiskolás diákok 

körében. Érdeklődésnek megfelelően hat szekció közül lehet választani a jelentkezéskor: 

biológia, fizika, földrajz, kémia, matematika és informatika. A tábor során kibővíthetjük 

ismereteinket és természettudományos készségeinket, s emellett megismerhetünk hasonló 

érdeklődési körű diákokat, tagja lehetünk egy lelkes és vidám közösségnek. Idén a Vasváriból 

Ocskó-Kü Anikó és Bartos Violetta 12. C-s tanulók nyertek felvételt, őket kérdeztük tábori 

élményeikről, benyomásaikról. 

Miért jelentkeztetek az ELTE táborba? Melyik szekcióra, miért ezt választottátok? 

Ancsa: Nem a táborra, hanem az „Alkímia ma” országos versenyre jelentkeztem, amelynek a 

főnyereménye volt az ELTE táborban való részvétel, s mivel kémiaversenyt nyertem, így a 

kémia szekciót választottam. 

Letti: Biosz faktos társaim tavaly is részt vettek a táborban, tőlük hallottam róla először. 

Ezután megnéztem a honlapjukat, az esszétémákat, amik nagyon tetszettek, az egyiket 

megírtam, és fel is vettek. A biológia szekcióra jelentkeztem, mert ebben az irányban 

szeretnék továbbtanulni. 

Hogyan teltek a napjaitok? Mi volt a kedvenc programotok? 

Letti: Hétköznap délelőttönként voltak a közös előadások az Eötvös kollégiumban, amin 

minden szekció részt vett, délután pedig a szekciónkénti bontásban a gyakorlatiasabb 
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előadások a TTK-n. Ez nagyon izgalmas volt, mert a kutatólaborokba is betekintést 

nyerhettünk. Ezeken kívül voltak közösségi programok, például akadályverseny, ahol 

különböző gondolkodtató, de játékos és vicces feladatokat kellett megoldanunk. Kedvenc 

programom az volt, amikor a Növényszervezettani tanszéken mikorrhizákat vizsgáltunk 

mikroszkóppal.  

Ancsa: Mi délelőtti előadások után a laborba mentünk és kísérleteztünk. A kedvencem az 

volt, amikor a szerves laborba mentünk, és különböző kémiai reakciókkal textildarabokat 

festettünk. 

Milyen volt a társaság? Szereztetek új barátokat? 

Letti: A szervezők gondoskodtak arról, hogy senki se érezze magát egyedül. Már első nap 

ismerkedős játékokat szerveztek nekünk, barátként kezeltek minket. A szekción kívül is sok 

lehetőség nyílt új barátok szerzésére. 

Ancsa: Nagyon kedves és közvetlen volt mindenki. Az első napokban mindenki csak 

ismerkedett, de a hét végére már szorosabb barátságok is kialakultak. 

Megerősített titeket a tábor abban, hogy a természettudományos pályát válasszátok? 

Szeretnétek esetleg az ELTE-n továbbtanulni? 

Ancsa: Én mióta az eszemet tudom, mindig természettudományos pályára készültem, és a 

tábor erősített ezen az elhatározáson. Azt még nem tudom biztosan, hogy az ELTE-t fogom-e 

választani vagy sem, de a tábor alatt nagyon szimpatikussá vált az egyetem légköre, a diákok 

összetartása. 

Letti: Engem teljes mértékben megerősített abban, hogy biológia szakon szeretnék 

továbbtanulni, méghozzá az ELTE természettudományi karán.  

Ajánlanátok-e másoknak is ezt a tábort? 

Ancsa: Őszintén ajánlom a tábort minden lelkes diáknak, akik eléggé érdeklődnek a 

természettudományos tárgyak iránt ahhoz, hogy nyaruk egy hetét tanulással töltsék, úgy 

hogy ennek ellenében életre szóló emlékeket és barátságokat szereznek. 

Letti: Szívesen ajánlom ezt a tábort mindenkinek, aki szereti a természettudományos 

tantárgyakat, vagy tudja, hogy ilyen irányba szeretne továbbtanulni, de még kétségei 

vannak. A tábort hallgatók szervezik, akik nagyon segítőkészek, és sok mindent meg lehet 

tudni tőlük az egyetemi életről, ami segíthet a döntésben. 

 

Cseke Lilla és Hendlein Tímea /12. A/ 

  



[Ide írhat] 
  18 

Ruprecht Ádám /12. C/ rajza 

Verstábor 

Július 27-én hajnalban egy maroknyi diák buszra szállt Székesfehérváron, és 

nekivágtak az Erdélybe vezető hosszú útnak. Csíkcsomortánt vették pontos úticélul, egy 

zöldellő hegyekkel körül ölelt, kis csíki falut. Akik még nem voltak verstáborban, nem 

sejthették, csak izgatottan találgathatták, hogy mi vár rájuk, de a tapasztaltabb utazók 

pontosan tudták, hogy felejthetetlen tíz nap elé néznek. A történet azonban nem itt 

kezdődik. 

 Kilencedik alkalommal került megrendezésre idén a Székesfehérvári Versünnep 

szavalóverseny, melynek válogatóját március 10-én tartották. A döntőbe tizenkét 

versmondót válogatott be a nívós zsűri, ez a tizenkét döntős azonban már nem sokat 

foglalkozott a rendezvény verseny jellegével. Hiszen a második fordulóba jutás 

nyereményeként nyáron mindannyian részt vehettek a VIII. Varga Sándor Verstáborban, és a 

többiek elmeséléséből az év „újoncai” is tudták, hogy ezért már megérte jelentkezni. A 

döntőn így igazi öröm-versmondást láthatott a nézőközönség, és irigység nélküli, őszinte 

gratulációkat a győztesnek. Azért merek ilyen magabiztosan nyilatkozni erről, mert nekem is 

volt szerencsém bejutni a döntőbe (szintén vasváris diákunkkal, osztálytársammal, Nyári 

Ádámmal együtt), és megtapasztalni az ezután a versenyzőkre váró kalandokat.  

Egyébként már maga a verseny is maradandó emlék és hasznos tapasztalat a résztvevőknek, 

még akkor is, ha nem jutnak a verseny döntőjébe. A zsűri építő kritikájából, visszajelzéseiből 

ugyanis rengeteget lehet tanulni. De ha valaki a verstáborba is eljut, akkor az ott töltött tíz 

napra biztosan egész életében mosollyal fog visszagondolni. 
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Tehát így alakult ki a nyári hajnalban a busznál gyülekező tucatnyi diák csapata. Azonban a 

negyvenfős busz nem maradt ilyen üresen. Út közben sokan csatlakoztak, mert a 

verstáborba más városokban, akár határon túlon megszervezett szavalóversenyekről is el 

lehetett jutni. Így mire megérkeztünk, a táborozók köre Magyarország egyéb területeiről 

érkezett, felvidéki, délvidéki és erdélyi fiatalokkal is bővült. Már a buszon jó hangulat alakult 

ki, és ez végig megmaradt, a tábor végére a barátságok nagyon szorosra kötődtek.  

Jó lehetőséget biztosítottak egymás megismerésére az izgalmas közös kirándulások, amelyek 

során Erdély gyönyörű tájain barangoltunk, és persze az esti meghitt beszélgetések a 

szobákban (amikre, mondjuk, általában nem sok energiánk maradt a tartalmas program 

miatt). Azonban a táborba nem véletlenül egy versmondóverseny nyereményeként jutottunk 

el. Fantasztikus lehetőségeket kaptunk a fejlődésre, hiszen neves művészek mentoráltak 

minket, a tábor művészeti vezetői Kubik Anna, Ráckevei Anna és Rubold Ödön voltak. Ők 

segítettek minket előadásmódunk fejlesztésében, jó tanácsokkal és biztató szavakkal láttak 

el minket. A verstréningeken kívül részt vettünk még beszédtechnika - és néptáncórákon is, 

amelyek során szintén hasznos tudással és vicces emlékekkel gazdagodhattunk. Az utolsó 

napon egy zárógálával búcsúztunk a tábortól, ahol bemutattuk a helyi lakosoknak (és a 

Fehérvár TV nézőinek), hogy min dolgoztunk a tábor során. 

A tábori emlékekről sokat tudnék mesélni, de azt hiszem, a legjobban a búcsú írja le 

az ott töltött napok hangulatát. A hazaindulás reggelén ugyanis könnyes szemekkel ölelgette 

egymást mindenki, mindenfelől ígéreteket lehetett hallani, miszerint „hamarosan 

találkozunk”, „jövőre ugyanitt”, és hasonlók. Hazafelé a buszon már a következő találkozókat 

és a jövő évi tábort tervezgettük. A híd határon túli és inneni fiatalok (és kevésbé fiatalok) 

között, amelyről a tábor ötletgazdája, Varga Sándor álmodott nyolc évvel ezelőtt, idén is 

megépült. Ahogyan megépül minden évben, a verstábor idején. A magam részéről 

köszönöm, hogy a részese lehetek.  

Ferenczy-Nagy Bogi /12. A / 
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Úgy fáj, mégis jó 
 

A Vasvári falai 

között időről időre 

megjelenik egy különös, 

fehér felhívás, rajta 

fekete betűkkel: 

VÁNDORTÁBOR. Sokan a 

nélkül elsétálnak 

mellette, hogy egyáltalán 

észre vennék. A titok 

ismerői viszont már az 

iskola első napja óta figyelik a faliújságot, és mikor meglátják a jelet, azonnal a titkárságra 

rohannak egy felbecsülhetetlen értékű tárgyért, egy „JELENTKEZÉSI LAP” -ért, ami biztosítja 

számunkra, hogy a következő nyarunk legalább 10 napja mindenképp felejthetetlenül teljen. 

Mert a Vasvári Vándortáborában valóban bármi megtörténhet. Olyan helyekre jutunk el, 

amilyeneket eddig csak az interneten láthattunk, olyan barátságokat köthetünk, amelyek 

hosszú időre meghatározhatják életünk, és olyan dolgokat tapasztalhatunk meg, amilyeneket 

eddig csak könyvekben olvastunk. Itt az emberek megváltoznak. Legyőzik félelmeiket és 

átlépik határaikat, miközben egy iskola tanulóiból és tanáraiból valódi csapat lesz. 

Tavaly a Lengyel-Tátrát hódítottuk meg, és mivel általában évente váltakozik, hogy 

Magyarországon vagy külföldön táborozunk, így idén hazánkon volt a sor. Július 5-én reggel 

hatalmas táskákkal megpakolva indultunk útnak a székesfehérvári vasútállomásról a Bükk 

hegység irányába. Délután érkeztünk meg első szállásunkra, Bükkszentlélekre, és a 

beköltözés után rögtön neki is vágtunk első túránknak. Ezt tanáraink egy afféle bevezetésnek 

szánták, egy könnyű sétának a szomszédos faluba. A „könnyű” szó jelentése később aztán 

többekben megkérdőjeleződött. Az odaút egy csúszósabb szakaszt leszámítva nem 

tartogatott nagy nehézségeket, ráadásul a falusi kisboltban sikerült instant kávéra is szert 

tennünk, ami az egész tábor folyamán nagy kincsnek bizonyult. Visszafelé azonban egy másik 

utat választottunk. És igen, ahogy sejthetitek, itt kezdődtek a problémák. Az út egy szakaszán 

ugyanis valódi ősdzsungeli állapotok uralkodtak.  Az úton keresztbe végig kidőlt fák feküdtek, 

és mindent sűrűn benőtt a csalán. A csípéseket végül senki nem tudta elkerülni. Így 

fájdalmas sziszegések és halk átkozódások különös szimfóniájában verekedtük keresztül 

magunkat az erdőn. 

Túrák közben, hogy elüssük az időt, rengeteget szoktunk beszélgetni és játszani. Az 

első utunk pedig rögtön egy új játékot is szült, ez volt a „Hang vagy!”. A „hang vagy” egy 

szleng kifejezés, ami annyit tesz, hogy „nem mered”. A játékban különböző furcsa 

feladatokat adtunk egymásnak, és aki nem teljesített naponta legalább egyet 23 óra 59 

percig, annak a nap utolsó „hang vagy”-ját kellett megcsinálnia, akármekkora őrültség is volt 
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az. Ez a játék aztán rengeteg vicces, sőt néha groteszk szituációhoz vezetett. Ettünk 

bogáncsot, ittunk patakvizet, sőt még a legveszélyesebb helyekre is felmásztunk. 

Első este aztán Igazgató Úr hivatalosan is megnyitotta a 2018-as Vándortábort, és 

megkaptuk a tábor hivatalos pólóját, amelyet nem mellesleg Majorné Szloboda Mária 

tanárnő tervezett. A pólók nem csak elképesztően jól néznek ki, de roppant hasznosnak is 

bizonyultak, ugyanis a mintán a „Bükk 900-as csúcsai” elnevezésű túra csúcsai láthatóak, így 

néha térképként is funkcionáltak. 

Másnap hajnalban Szabó Endre tanár úr vezetésével átsétáltunk a Látókő nevezetű 

helyre azokkal, akik vállalták a reggel 5-ös indulást. Innen a Tátra csúcsait reméltük 

megpillantani, de ez sajnos nem sikerült. Ennek ellenére így is pazar látványban volt része a 

korán kelőknek. Miután visszaértünk, még volt egy-két óránk indulásig, így a legtöbben 

megpróbáltunk legalább egy rövid időre visszaaludni. „Hang vagy” játékunk ekkor érte el első 

csúcsát. Kristóf álmában újból a Látókőnél voltunk, ahol azt mondtuk Máténak, hogy hang 

leugrani a szakadékba. Máté nem volt hang.  

Mivel a tábort az Arconic támogatta, ezért az ébresztő után Miskolcra kirándultunk, 

hogy megnézzük, hogyan működik egy esztergályos üzem, majd a természettudományi 

múzeumba mentünk. A kettő között volt szerencsénk útba ejteni egy bevásárlóközpontot is, 

és mivel Bükkszentléleken rajtunk kívül valóban legfeljebb a Szentlélek járt, így itt alaposan 

be is vásároltunk. Az este aztán újabb kihívásokat rejtegetett, a szálláson ugyanis tv sem volt. 

A labdarúgó-világbajnokság kellős közepén. Nagy szerencsénkre azonban Gergő erre is 

felkészült, és külön erre a célra vásárolt mobilinternetet. Így a fiúkkal este körül ültük a 

telefonját, és közösen szurkoltuk végig a térerő hiány miatt olykor akadozó mérkőzést. 

Cikkem elején már említettem a „Bükk 900-as csúcsai” nevezetű teljesítménytúrát. 

Ennek teljesítéséhez a Bükk hegység negyvenhárom 900 méternél magasabb csúcsa közül 

húszat kell meghódítani. Mindegyik tetején pecsételni is kell az előre megszerzett 

igazolólapra. A harmadik napon ennek a túrának kerestük fel öt csúcsát.  

Másnap tábort bontottunk, és útra keltünk második szállásunk, Cserépváralja felé. Jó 

vándortábori hagyományokhoz híven a két szállás között az út egy részét gyalog tettük meg, 

hátunkon, hasunkon és kezünkben cipelve felszerelésünket. Ez volt az első igazán 

emberpróbáló feladat. A hatalmas táskák súlyától az amúgy is megterhelő szakaszok még 

nagyobb kihívássá váltak. Soha nem felejtem el, mekkora megkönnyebbülés volt, amikor egy 

közel félórás emelkedő után végre megpihentünk. Végül aztán habár a tervezett 10 km 

helyett a távnak majd’ dupláját tettük meg, elértük a várva várt buszmegállót. Késő délután 

volt már, mire megérkeztünk Cserépváraljára. A szállás kárpótolt minket minden 

nehézségért. Egy gyönyörű kis horgásztó melletti házba érkeztünk, ahol rendezett szobák 

vártak minket, külön wc-vel, zuhanyzóval, sőt még két tv is volt! Hatalmas örömet okozott az 
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is, hogy a szobákban csak nyolc ágy volt. Erre a kis szeparálódásra szükség is volt, mert az 

első szálláson az összes fiú egy szobában lakott, és mikor túrák után levették az izzadt 

bakancsaikat és ruháikat, azt hiszem, jobb nem részleteznem.  

Hogy kipihenjük a nagytáskás túra fáradalmait, másnap a bogácsi strandra 

látogattunk. Egy szénabálákkal teli lejtős mező mellett vitt az utunk, ahol Szabó Endre tanár 

úr több-kevesebb sikerrel megtanított minket ördögszekerezni, majd pedig újabb mókaként 

néhány szénabálát is legurítottunk a lejtőn. A fürdőbe érve aztán nagy örömmel ültünk be a 

melegvizes medencébe megfáradt tagjainkat áztatni. A tanár urakat azonban nálunk 

keményebb fából faragták, és láblógatás helyett birtokba vették a hatalmas vízicsúszdákat, 

hogy megmutassák, mire is való egy strand. Ha valaki úgy érezte esetleg, hogy még mindig 

nem elég neki a vízből, az is megnyugodhatott, a visszaút végét ugyanis zuhogó esőben 

tettük meg. A nap zárásaként fiúszobánk egy hirtelen ötlettől vezérelve kivonult az esőbe egy 

tusfürdővel és egy törülközővel, hogy ott ejtsük meg a napi tisztálkodást. Az eső azonban 

kezdett elállni, és habár az idő fürdésre már nem volt megfelelő, arra még tökéletesen 

alkalmas volt, hogy egy hatalmasat ússzunk a sárban. 

A második cserépváraljai napon nagy túrára indultunk, amely újabb nem várt 

izgalmakat rejtegetett. Útközben találtunk két fel nem robbant katonai löveget. Ezeket 

tanáraink szabályszerűen bejelentették, így este meglátogatott minket két rendőr, akikkel 

Szabó Endre tanár úr indult útnak, hogy megkeressék a veszélyes fegyvereket. A tábornak 

vacsora után újabb vendégei érkeztek. Borászok jöttek hozzánk, akik egy meglepetés- 

borkóstolót tartottak nekünk, ahol szerencsénk volt megízlelni néhány valóban páratlanul 

finom nedűt. 

A „Hang vagy” is ezen a szálláson érte el csúcspontját. Az új feladat szerint többen 

megnémultunk egy-egy nap vagy túra erejéig. Volt olyan is, aki a némaság helyett a Galaxis 

Őrzőiből jól ismert „Én vagyok Groot” mondattal kommunikált. A feladat aztán sokkal 

nehezebbnek bizonyult, mint sejtettük, és szinte kivétel nélkül mindenki elbukott, hiába bírt 

ki hosszú órákat beszéd nélkül. Ezzel a „Hang vagy” korszak lezárult, de a fiúkkal még egy 

utolsó, életre szóló versenyt hirdettünk magunk között. A feladat nem kisebb, mint hogy 

egyikünk hamarabb nyisson romkocsmát, mint a többi. Megragadva a lehetőséget, hogy az 

Irkába írhatok, én itt és most megfogadom, hogy ha én nyerem a versenyt, a kocsmámban 

minden vasváris extra kedvezményben részesül! 

Ezután újabb nagytáskás túra következett, célunk pedig nem más volt, mint 

Szilvásvárad. Természetesen az út második szakaszát busszal tettük meg, de az Eger úti célú 

gyalogtúra újból erősen próbára tette az állóképességünket. Az amúgy is emberpróbáló 

feladatot tovább nehezítette, hogy a túra utolsó pár óráját szinte végig zuhogó esőben 
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kellett megtennünk. Szilvásváradon aztán kellemes meglepetés volt, hogy a táborhoz Lukács 

Zsuzsa tanárnő és Müller Csaba tanár úr is csatlakozott. Habár az új szállás kevésbé volt 

komfortos, mint Cserépváralján, és ha az ember nem figyelt, a mosdóban vagy a fürdőben 

könnyen kellemetlen meglepetés érhette, mégis örültünk, hogy végre volt, hol 

megpihenhetünk. 

Az új szállás első napján aztán 

elindultunk a tábor legnehezebb túrájára, 

hogy meghódítsuk a már sokat emlegetett 

bükki kilencszázasok hátralévő 15 csúcsát. A 

túra egyik legnagyobb kihívásával már rögtön 

az út legelején szembe kerültünk. Ez volt a 

közel 600 méter szintet emelkedő Istállóskő. 

A nap folyamán aztán újabb és újabb 

holtpontokon estünk át, miközben sokszor járatlan ösvényeken róttuk a Bükk hegység erdőit. 

Az utolsó csúcsra sötétedéskor értünk, ahonnan azonban még hosszú út állt előttünk a 

szállásig. Habár jól haladtunk, mégis később végeztünk, mint előzetesen számítottunk rá. A 

legtöbbünknél éppen ezért lámpa sem volt, így a túra utolsó szakaszát mobiltelefonok 

fényében tettük meg. Negyed 11 volt, mire visszaértünk a szállásra. Elképesztően fáradtak 

voltunk, minden tagunk fájt, és hatalmas vízhólyagok nőttek a lábunkon. Mégis úgy éreztük, 

megérte. Olyan tettet hajtottunk végre, amire valóban büszkék voltunk. 

 

 

A tábor utolsó teljes napjára szabadidőt kaptunk. Egész délelőtt lustálkodtunk és 

játszottunk, majd a Bükki Nemzeti Parkba indultunk ebédet keresni. Tanáraink ajánlatára 
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végül találtunk egy isteni pisztrángost, ahol életem egyik legfinomabb ebédében volt részem. 

Minden táborzárón a szobáknak elő kell rukkolniuk egy-egy ódával az aktuális táborról, és 

nem volt ez másképp idén sem. A nap hátralévő részét ennek megírásával töltöttük. A mi 

szobánk olyan közismert Disney mesék slágereit költötte újra, mint például a Mackótestvér, 

az Aladdin, az Oroszlánkirály vagy a Jégvarázs. Minden túlzás nélkül állíthatom, hogy művünk 

pazarul sikerült. Ebben a dalban fogalmaztuk meg azt a mondatot is, amit címnek 

választottam, és amely többek szerint akár a vándortábor mottója is lehetne, „úgy fáj, mégis 

jó”. 

Végül egy fergeteges este után elérkezett az indulás napja. Az egész teljesen 

hihetetlen volt. Ennyi volt 10 nap? Annyi minden történt velünk, annyi élményben volt 

részünk, és mégis az egész olyan gyorsan elrepült. Nagyon fáradtak voltunk a tábor végére, 

és talán egy kicsit szomorúak is. Én személy szerint utána napokig nem találtam a helyem. 

Fura volt egyedül lenni. Fura volt, hogy nem horkol senki a szobámban, hogy a mosdóban 

nyugodtan tudom végezni a dolgom, anélkül hogy valaki bejönne fogat mosni, vagy, hogy 

nem bömböl állandóan a „Titkos üzenet”, és más örökzöld sláger a hangszóróból.  

A tábor után egy gondolat volt, ami valóban vigasztalt: hogy ősszel újból megjelenik 

majd a faliújságon az a titokzatos felhívás, hogy újból rohanhatunk azért a bizonyos 

„JELENTKEZÉSI LAP” –ért, és alig egy év szünet után jövő nyáron újból visszatérhetünk a 

Vasvári vándortáborába, hiszen – egy újabb klasszikust idézve – „az éjjel, soha nem érhet 

véget.” 

 Nyári Ádám /12. A/ 
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Interjú Bozóti Viviennel 

Az osztálytársammal, Bozóti Vivivel beszélgettem – aki az AFS csereprogramján 

keresztül jutott ki a Fülöp-szigetekre - arról, hogyan telt ez a lassan több mint négy hónap, 

amit eddig külföldön töltött. 

Hogyan is kerültél ki a Fülöp-szigetekre? Hogyan segített Neked ebben az AFS? 

Még januárban elhatároztam, hogy cserediák szeretnék lenni. Egy Magyarországon tanuló 

olasz cserediák javasolta, hogy nézzem meg az AFS honlapját, mert nagyon jó országokba 

lehet eljutni. Én a Fülöp-szigeteket választottam, és az AFS intézett mindent a csereévemmel 

kapcsolatosan. Ők intézték a biztosításomat, a repülőgépem/utam, a fogadócsaládomat, a 

sulimat, szóval igen, mindent. 

Mit/Miket tartasz a legnagyobb különbségnek a Fülöp-szigetek és Magyarország között? 

Nagyon-nagyon sok a különbség, más kontinens ugye, ebből adódóan is, de hogyha ki kéne 

emelnem egyet, ami tényleg nagyon látszik és az ember egyből azt veszi észre, akkor az 

életkörülmények. 

Sokkal szerényebben élnek még akkor is, ha “gazdagok” (nem kevés pénzük van!). Más az 

elképzelésük a tisztaságról, elég kéthetente felsöpörni a padlót, stb. Még ami pozitívum és 

nem megszokott otthon, az emberek hozzáállása az élethez vagy akár bármihez. Mindig 

boldogok, mosolyognak éjjel-nappal, és mindennek a pozitív oldalát veszik észre. Sosem 

gondolkoznak negatívan. 

Mennyire könnyű beilleszkedni ebbe az idegen kultúrába? 

Nagyon egyszerű ide beilleszkedni. Az emberek elfogadóak, és nem csak más nemzetiségű 

emberekkel, egymással is. Mindig érdeklődnek irántam, olyan lelkesedéssel most is, mint a 

legelején. Szerencsésnek érzem magam, hogy ilyen könnyen és hamar (egyből) sikerült 

beilleszkednem. 
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Milyen a kapcsolatod a fogadócsaládoddal, diáktársaiddal? 

A fogadócsaládommal nagyon jó a kapcsolatom, kezdettől fogva elfogadóak voltak minden 

téren. A legjobb kapcsolatom a fogadóanyukámmal van, aki mindig mindenben segít nekem 

és mellettem van, tényleg úgy érzem, mintha ő lenne a második anyukám. A 

fogadóapukámmal is jó a kapcsolatom, de vele kevesebb alkalmam van beszélgetni, mivel 

sokat dolgozik (este kilenckor ér haza), de őt is imádom. Három fogadótesóm van, mindegyik 

lány. A legkisebb, aki velünk lakik, 14 éves, vele nem annyira jó a kapcsolatom, mert mindig a 

szobájában van, és még a szüleivel sem beszél sokat, de nagyon kedves és csendes lány, 

amikor beszélünk, akkor nagyon őszinte velem. 

Az első nővérem 19 éves, vele szoktam a legtöbbet beszélni, állandóan együtt vagyunk, ha 

hazajön (mert egy másik városban tanul, ami 4 órára van busszal tőlünk). Sokat szoktam vele 

nevetni, nagyon kis bolond, de a jó értelemben, és igen, vele jövök ki a legjobban, talán mert 

én is minden őrültségben benne vagyok. 

A legnagyobb fogadótesóm 22 éves, ő is abban a városban tanul, ahol a másik 

fogadónővérem. Ő nagyon ritkán jön haza, amikor beszélünk, akkor is komolyabb dolgokról. 

Nagyon megértő és nyitott felém.  

Az osztálytársaimmal szintén nagyon jó a kapcsolatom, mindenkit imádok, és úgy veszem 

észre, hogy ők is engem. Bármiben segítenek, és mindent meg tudok beszélni velük. 

Hogy megy az idegen nyelv használata? Érzed, hogy fejlődtél? A környezeted mennyire 

segít a nyelv egyre jobb, magabiztosabb elsajátításában? 

Általában angolul szoktam beszélni a fogadócsaládommal, az osztálytársaimmal meg 

mindenkivel, mivel az itteni nyelv még nem megy annyira, de dolgozom ezen. Az angolom, 

úgy érzem sokkal-sokkal jobb lett, sokat segítettek a szombati 4 órán át tartó angolórák, de 

most az itteni nyelvre is szeretnék időt fordítani. A suliban angolul megy a tanítás, ez egy 

kicsit megkönnyíti a dolgom, de ezen kívül még kínait is tanulok. Erre nem fordítok annyi 

időt, mivel egyszerre 3 nyelvet tanulni elég nehéz (angol, tagalog, kínai). Már azzal segítenek, 

hogy csak angolul beszélnek hozzám, ezáltal a kiejtésem ég és föld, mielőtt kijöttem és a 

mostani tudásomhoz képest. 

Külföldön, messze az otthonodtól ünnepelted a születésnapodat. Ezt hogyan élted meg? 

Nagyon különleges volt a 17. születésnapom. Reggel már anyukám üzenetére keltem, amitől 

egyből sírtam a boldogságtól és persze a szomorúságtól is, hogy nem lehetek vele. Amikor 

lementem a konyhába reggelizni, a fogadóanyukám muffinokkal várt engem, és egyből 

felköszöntött a fogadóapukámmal meg a fogadóhúgommal együtt. Aztán elmentem suliba, 

ott is mindenki tudta, hogy szülinapom van, ahogy beértem, a teremben együtt kezdték el 

énekelni a boldog szülinapot angolul. Napközben az otthoni barátaim, családtagjaim is írtak, 

amivel sokszor megríkattak. Vége lett a sulinak, mentem a fogadóanyukám irodájába, és ott 

már elszomorodtam, kezdtem beletörődni, hogy ebben az évben nem lesz tortám, és rajta 

gyertya, amit elfújhatok, miközben kívánok valamit.  Végül az utolsó pillanatban megleptek, 
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és mindenki ott volt, aki itt a Fülöp-szigeteken fontos nekem, szóval nagyon jól sikerült és 

különleges volt. 

Tudom, hogy azért van honvágyad, ami teljesen normális. Van-e valami, ami segít ezt 

valamelyest leküzdeni? 

A honvágyat nem lehet megszokni. Ez az egyik legrosszabb érzés, bárkivel fordul elő, mert 

úgysem tudsz ellene sokat tenni. Ami segít, hogy ne sírjak állandóan az otthoniak miatt, az 

az, hogy lefoglalom magam, elmegyek a barátaimmal valahova, filmet nézek vagy valamit 

csinálok. Ha csak egy kis időt is hagyok magamnak gondolkozni, egyből “rám jön” a honvágy, 

és minden olyan lesz, mint az első héten. Éjjel-nappal sírtam a családom miatt. Most is van 

honvágyam, de már ritkábban, és tudom, hogy még lesz is (például karácsonykor, anyukám 

szülinapján). Ez az egyik legnehezebb dolog a csereévben, de ezzel is megküzdök, mint 

minden mással. 

Mi volt az eddigi legnagyobb kihívás, amivel meg kellett küzdened az itt töltött idő során? 

Az egész csereév egy kihívás, de azon kívül nagyon sok apró kihívással nézek szembe, nap 

mint nap. A legnagyobb dilemmám a kínaitanulás és a pénz beosztása. Életemben nem 

gondoltam volna, hogy egyszer kínait fogok tanulni. Nagyon nehéz nyelv még akkor is, ha mi 

a könnyített verziót tanuljuk. Nagyon nehezen tudom rávenni magam a kínai nyelv 

tanulására, pedig muszáj, hiszen ez egy kötelező tantárgy a sulimban.  

A pénzbeosztásban sosem voltam jó. Otthon csak kértem a szüleimtől, ha el szerettem volna 

menni a barátaimmal egy mozira, vagy csak ebédelni valahol, most teljesen más a helyzet. 

Utalnak egy hónapra elég összeget, és nekem kell beosztani. Hát ebbe még bele kell jönnöm. 

Nem nagyon megy ez az egy hónapos beosztás, sok haszontalan dolgot veszek, amire semmi 

szükségem nincs, mondjuk, otthon is megvolt ez a tulajdonságom. Meg kell tanulnom bánni 

a pénzzel, ez később is jól jöhet, amikor egyedül lakom majd. 

Messze van még ugyan, de ha majd 

hazatérsz hozzánk, lesz valami, illetve 

valaki/valakik, ami, aki nagyon hiányozni 

fog/fognak? 

Természetesen mindenki, a hely, a ház, 

ahol lakom ez alatt az egy év alatt, de a 

legjobban a fogadócsaládom és a 

barátaim. Ha egy embert kéne mondanom, 

akit hazavihetnék magammal, az a 

fogadóanyukám lenne. Úgy gondoskodik rólam, mintha tényleg a saját gyereke lennék, 

amiért nem tudok elégszer köszönetet mondani neki. Nagyon hálás vagyok, hogy ennyire jó 

fogadócsaládom van, nagyon fognak majd hiányozni a mindennapjaimból, de megígérték, 

hogy a ballagásomra, ha tudnak és megtehetik, akkor eljönnek. 

Molnár Anna 11. C 
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Tollpihe 

Feltekerem a szalagot a lábamon, felállok, beledörzsölöm a cipő orrát az ajtó melletti 

gyantával teli tégelybe. Elindítok egy zongoraművet, melynek lágy dallama magával ragad. 

Már a parketten követem a ritmust. Lépésről lépesre, ugrásból ugrásba és pörgésből 

pörgésbe. Felejthetetlen érzés tölt el. Vegyes érzelmek, szenvedély. Olyan, mintha a dal a 

szívemből szólna. A zene felgyorsul, erőteljesebb lesz. Úgy érzem, mintha repülnék, a 

lépések nehézségei nem számítanak, olyan könnyedén mennek, olyan puhán. Mintha 

tollpihe lennék a lágy szellőben. Egy újabb forgás, és még egy. Egy ugrás és a bennem égő tűz 

fellángol. Csak a zene, én és a tánc. Minden mozdulat élvezet, minden ritmus egy szikra, 

olyan, mintha nem is egy egyszerű teremben lennék, hanem egy varázslatos birodalomban, 

ahol zene szól, minden csodás, és tökéletes. Ahol élni lehet minden pillanatnak, ahol az élet 

borús felhői és villámai szertefoszlanak.  

A muzsika halkulni kezd, lassan leereszkedek a földre. 

Odalépek az ajtó melletti sarokhoz és fölemelem a kulacsom, amiből iszok pár 

kortyot. Fogom a törülközőm és kilépek a teremből.  

Másnap újra eljöttem, és újra beléptem annak a varázslatos világnak a légkörébe. 

Megint szárnyalt a lelkem tűzmadara, aztán lenyugodott, hogy később újra repülhessen.  

Egy nap az iskolámban egy nagy plakátot vettem észre a hirdető táblán. Felvételi hirdetés 

volt egy tánciskolába. Nagyon megörültem a hirdetésnek. Elújságoltam otthon, és ezután 

még többet gyakoroltam. A felvételi előtti napon pihennem kellett volna, de nem, én 

gyakoroltam, léptem, forogtam és ugrottam. Kar és láb mozdulatok harmóniája, de nem 

céltalanul, ugyanis amire készültem, egészen kirajzolódott előttem.  

Egy öltözőben ülök, idegen lányokkal, idegesen nézek körül, de semmi megnyugvást 

nem találok, mert itt mindenki most olyan, mint én, feszült és izgatott. Egy lány mégis más 

volt, mint a többi, csak ült és várt. Semmi félelem, semmi izgalom nem látszott rajta. Nem 

értettem, hogy lehet ennyire nyugodt. Mosolygott. A szája és a szeme is. Egy pillanattal 

később felvette a táskáját és kilépett az öltözőből. Zavartan néztem magam elé. Még két lány 

van előttem, és utána én következem. Gyorsan lepergett ez a pár perc. Most már én jövök, 

még egyszer odafordultam a tükör felé, s egy szót suttogtam a tükörképemnek: - Nyugi! – 

elindultam. A nagy táncteremben 4 vizsgáztató ült. Figyelemmel kísérték minden 

mozdulatomat. „ Csak magabiztosan!”- mondtam magamnak. Kihúztam a hátam, és rá- 

mosolyogtam a várakozó emberekre. Végigmentem a rúdgyakorlatokon, néhány kis és 

nagyugráson, az előírt forgásokon is, és akkor következett a koreográfia. Beállítottam a 

zenét. Belekezdtem. Lépésből lépésbe, forgásból forgásba, ugrásból ugrásba. Karmozdulat, 

lábmunka, spicc, még egy lépés, még egy forgás, egy ugrás, és megint ott voltam. Megint 

égett a tűz, az elolthatatlan tűz. A zene és a ritmus magával ragadott. Ez a szenvedély, amit 

érzek a tánc iránt, sosem lennék képes tánc nélkül élni. Majdnem elfelejtettem, hogy mások 

is néznek. Már nem voltam feszült, beleadtam teljes lényem, és a muzsika felkarolta. Lassult 

a zene, lágyan forogtam, megint olyan voltam, mint egy tollpihe, lassan befejeztem a 

koreográfiát, és a zene is véget ért. Pukedlivel meghajoltam, és kilibbentem a teremből. 
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Visszamentem az öltözőbe, senki nem kérdezett, mindenki magával volt elfoglalva. Én csak 

ültem, és mosolygott a szemem és a szám is, vártam, de nem is tudom, mire, azonban egy 

pillanattal később felvettem a táskám, és elhagytam az öltözőt. 

Tóth Viola /7. B/ írása 

 

 

 Filmajánló a Tollpihe című íráshoz 

kapcsolódóan: 

Ha tetszett Viola írása, valószínűleg tetszeni 

fog a Billy Elliot című brit dance dráma film is, 

amely hasonló érzéseket közvetít a tánccal 

kapcsolatosan, emellett egyéb fontos 

kérdéseket is felvet. 

 

 

  

A filmről: 

Stephen Daldry Billy Elliot című filmjét legkönnyebben a balettcipőkkel kapcsolatos 
képzettársításokkal lehetne összefoglalni, ugyanis a fehér cipők a filmben több jelentéssel is 
bírnak. Először is, aki balettcipőt húz a lábára, annak táncolnia is kell. Másodszor, a fiúk 
ritkábban szánják el magukat a balettcipő felhúzására, mint a lányok. Harmadszor pedig, ha 
ezt mégis megteszik, akkor számolniuk kell azzal, hogy ezzel nem fognak rögtön és 
mindenhol osztatlan elismerést aratni. Továbbá annak, aki balettcipőt húz – és ezt komolyan 
is gondolja – kitartást, önfegyelmet és sok-sok munkát is magára kell öltenie. És ha mindezt 
megtette, akkor számolnia kell azzal is, hogy a táncos élete olyan sajátos életformát követel 
meg, amelyre csak azok képesek, akik igazán hisznek a tánc erejében. 
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Interjú Szabó-Tóth Dáviddal 

 

 

Van egy olyan tanuló a Vasvári Pál Gimnáziumban, aki idén nemcsak iskolánk hírnevét 

öregbítette, hanem országunkat is képviselte az Olaszországi Jesoloban, a kick-box 

világbajnokságon, ahol bronzérmes lett. A mai interjúban a sportpályafutásáról és személyes 

életéről kérdeztem Szabó-Tóth Dávidot. 

Mi az, ami a legjobban tetszett a kick-box versenyeken? 

Kezdetben leginkább a versenyrutin gyarapítása érdekében vettem részt mérkőzéseken. Az 

egyik ilyen versenyen pillantottam meg a szövetség nyári táborának plakátját, ahova később 

jelentkeztem is, hiszen annyira magával ragadott a kick-box szabályrendszere és hangulata is. 

Ekkor már több pozitív visszajelzést is kaptam, miszerint komolyabban is foglalkoznom kéne 

ezzel a sportággal, mert megvan hozzá a tehetségem. Nem sokkal ezután, 2016-ban egy 

budapesti egyesület is leigazolt. Azóta életformává vált számomra a kick-box és a versenyek 

is. 

Hogyan tudod megvalósítani, hogy az edzések és versenyek mellett minden másra is jusson 

időd? 

Igazság szerint, miután bebizonyosodott számomra, a sport és a tanulás együtt nem megy, 

kénytelen voltam magántanulóvá válni. Nálam ezt úgy kell elképzelni, hogy reggel egy kis 
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tanulás után edzésre megyek, majd folytatom a tanulást és egy újabb edzéssel zárom le a 

napom. 

Mi a legszebb élményed az eddigi sportpályafutásodból? 

Az idei világbajnokság! Ez számomra egy olyan különleges élmény volt, amelyben ezelőtt 

még nem volt részem. Emellett pedig természetesen egy óriási megtiszteltetés is, hogy a 

hazámat képviselhettem, és rengeteg másik ország mellett én is szerepelhettem a 

versenyzők élvonalában. 

Kérlek, mesélj nekünk a világbajnokságról! 

Ez tulajdonképpen egy hétig tartó rendezvény volt, amely során meg volt határozva, hogy 

melyik napon mely ellenfelekkel kell megmérkőznünk, ettől függött a továbbjutásunk is. Én 2 

kategóriában is indultam, a negyeddöntőig sikerült eljutnom. 

 Dávid az interjúban azt is megosztotta velem, hogy már pár éve mentális tréner 

segítségével dolgozik. Ezt úgy kell elképzelni, hogy hetente találkozik egy úgynevezett 

coachcsal, aki tippekkel és tanácsokkal látja el azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezelje az 

éles helyzeteket, miként zárja ki a külvilágot a mérkőzéseken. Dávid szerint ez adta meg azt a 

pluszt is, amely segítségével sokkal nyugodtabban tud kiállni a küzdőtérre. Ez a közös munka 

a coachcsal, a sporteredményeiben is megmutatkozik.  

Mit tanácsolsz azoknak, akik játszanak a gondolattal, hogy elkezdjék a kick-boxot? 

Véleményem szerint ebben a sportban a siker kulcsa az, hogy meglegyen bennünk az 

elhatározás, és a kitűzött cél lebegjen a szemünk előtt. Fontos, hogy kitartóak legyünk, 

fejlődni tudjunk, és képesek legyünk mindig felülmúlni korábbi önmagunkat. Tehát aki ezt 

érzi magában, bátran próbálja ki ezt a sportágat. 

Mik a céljaid a jövőre nézve a kick-box kapcsán? 

A rövid távú célom az az, hogy jövőre újra hazám színeiben küzdhessek az Európa - 

bajnokságon, valamint a felnőtt válogatottban és vb-n is kipróbálhassam magam. A 

későbbiekben pedig szeretnék edzővé válni és segíteni az érdeklődőknek abban, hogy minél 

hatékonyabban elsajátíthassák ezt a sportot, valamint az életük részévé válhasson. 

Hogy képzeled el magad 5 év múlva, miként fogod élni a mindennapjaidat? 

A fizikához kapcsolódó érdeklődésem révén a gépészmérnöki pályát érzem a legközelebb 

magamhoz, és emellett másodállásban kick-box edzőként szeretnék dolgozni 

Kápolnásnyéken, abban az edzőteremben, ahol jelenleg is edzem. 

Végül pedig mit üzensz a vasváris diákoknak? 

Küzdjetek az álmaitokért! Mindig lesznek nehezebb időszakok, de minden ilyennek vége lesz 

egyszer. A kemény munka mindig meghozza gyümölcsét. 

Fónagy Kitti Márta /10. D/ 

Gratulálunk és további szép eredményeket kívánunk! 
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Interjú Tímár Gergellyel 

 

Kikre is lehetünk büszkék mi vasvárisok? Talán oly sok mindenkire, hogy megszámolni 

sem tudjuk. Mindenki tehetséges valamiben, vegyük például a vasváris színpadot, 

zenészpalántáinkat, iskolánk ifjú Piccassoit vagy kiváló tanulóinkat és sportolóinkat. 

Alkalmam nyílt arra, hogy intézményünk egyik több ízben sikeres sportemberével, Tímár 

Gergellyel beszélgethessek, aki az idei 8 próba aranyérmese. Mindemellett pedig az előző 

években is számos kisebb-nagyobb diadalt aratott különböző versenyszámokban.  

Hogyan kezdődött a sportkarriered? Mióta sportolsz? 

 Lassan 7 éve sportolok az ARAK-nál, mikor elkezdtem, még vegyesen csináltuk a 

versenyszámokat. A későbbiekben mindenkit szétosztottak különböző csoportokba, saját 

képességei szerint. Így kerültem én a rúdugrókhoz, bár többször elindultam gátfutásban és 

magasugrásban is. Aztán mikor eljött az az időszak az életemben, hogy a rúdugrás már nem 

úgy ment, mint terveztem, akkor elkezdtem készülni az összetett versenyekre (Az 5, 6, illetve 

a több próbákra). 

Elmondanád, kérlek, hogy egész pontosan mi is az a több próba? Illetve, hogy az általad 

megnyert 8 próba milyen elemekből állt? 

Maga a több próba egy olyan összetett ág, ahol az atlétikai versenyszámok vannak jelen, és 

az, hogy hány ilyen számból áll egy próba, az a versenyzők életkorától függ. A verseny 2 

napig tart, és egy meghatározott sorrend alapján kell végre hajtani a feladatokat. A 8 próba 

versenyszámai a 100 méter síkfutás, távolugrás, súlylökés, 400 méter síkfutás, 110 méter 

gátfutás, magasugrás, gerelyhajítás és 1500 méter síkfutás voltak. 
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Milyen érzés a dobogó legfelső fokán állni? 

Nagyon jól esett ezt a 8 próbát győzelemmel zárni, és egy ilyen eredménnyel belépni a 10 

próba világába, ugyanis jövőre már ebben mérettetem meg magam. Elégedettség töltött el a 

verseny után, bár voltak olyan számok, amik nem igazán sikerültek jól, de összességében 

büszke voltam a teljesítményemre. 

Hány edzésed van egy héten? 

Általában heti 5-ször 2 óra. 

Milyen lemondásokkal jár mindez?  

Ha az ember párkapcsolatban van, természetesen szeretné a legtöbb idejét a párjával 

tölteni, így szinte minden más háttérbe szorul, de próbálkozom az időmet jól beosztani, és 

minden feladatomat elvégezni. De be kell valljam, nem egyszerű összeegyeztetni mindent, 

nagyon nem. 

Mi az eddigi legszebb emléked a pályafutásod alatt? 

Mindenképpen az EB, mert ez volt az első nemzetközi versenyem. A hangulata teljesen 

idegen volt, az eddigi tapasztalataimhoz képest. Minden versenyző magával foglalkozott, 

átszellemült, és úgy csinálta végig azt a 2 napot, ami akkor ránk várt.  

Mik a célkitűzéseid a közeljövőben? 

A junior EB, ami nyáron kerül megrendezésre, viszont legalább 7000 pont kellene, úgyhogy 

elég "magasan van a léc". 

Mi az eddigi legjobb eredményed? 

Az Európa-bajnokság, ahol 10 - ből 5 számban, mint egyetlen magyar versenyző a 

mezőnyben, sikerült egyéni csúcsot hoznom. 

Hova szeretnél továbbtanulni, vagy a későbbiekben a sporttal szeretnél foglalkozni? 

A Budapesti Műszaki Egyetemre szeretnék menni, a sportot pedig a tanulás mellett komoly 

hobbinak szánom, vagy talán majd később edzőnek állok. 

És végezetül: Megfogalmaznád nekem 3 szóban, hogy mit jelent neked ez a sport? 

Szellemi kikapcsolódást, önbizalmat és a mozgás örömét. 

Köszönöm az interjút Tímár Gergelynek, akinek a továbbiakban sok sikert kívánok! 

Sümegi Renáta / 9. A/ 

 

 

Gratulálunk és további sok sikert kívánunk! 
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Karácsonyi tippek Kittitől 

Üdv vasvárisok! Tíz tippet gyűjtöttem össze nektek, hogy ezek segítségével életetek 
eddigi legjobb karácsonyát tudhassátok magatok mögött. 

 1. tipp 

Vesd be a kreativitásodat! 

Karácsonyra saját kézzel készített egyszerű, de épp olyan nagyszerű díszekkel 
dekoráld otthonodat! Ha van kedved, akár családtagjaidnak is készíthetsz DIY 
(kézzel készített) ajándékokat, amelyek olykor sokkal személyhez szólóbbak, 
mint a megvásároltak. 

 2. tipp 

Fények! 

Csupán pár égősorra és gyertyára lesz szükséged, amelyek gyönyörűen 
bevilágítanak mindent, és pikk-pakk karácsonyi hangulatot varázsolnak az 
otthonodba. A gyertyák esetében fantasztikus illattal is rendelkeznek, ami az egész 
szobánkat illatfelhőként lepi be.  

 3. tipp 

Illatok! 

Az előbbi tipp folytatásaként, iktass be karácsonyi illatokat a környezetedbe! Ez 
lehet egy gyertya, illóolaj, fenyőágak, de akár a fahéjas-almás, esetleg 
mézeskalácsos fürdőbombák, valamint habfürdők is ide sorolhatóak. A lényeg, 
hogy olyan illatokat válassz, amelyek számodra a karácsony érzését sugallják!  

 4. tipp 

Légy toppon a konyhában is! 

Mint köztudott, a karácsony az évnek azon időszaka, amikor többször 
elcsábulhatunk egy finomság láttán. Kísérletezzünk bátran a konyhában, és 
készítsünk finomabbnál finomabb süteményeket, amiket utána közösen a 

családunkkal vagy barátainkkal el is fogyaszthatunk, esetleg az elkészítési procedúrába is 
bevonhatjuk őket! 

 5. tipp 

Innivalók! 

Karácsonykor én egyértelműen a forró italokat részesítem előnyben. Jól esik egy meleg 
gyümölcsös teát elfogyasztani a kedvenc sorozatom vagy egy izgalmas könyv 
társaságában. Valamint ne feledkezzünk meg a forró csokiról sem, ami 
tejszínhabbal és pillecukorral az igazi, de azt sem bánom, ha ehhez még egy 

cukorpálca is társul! Ajánlom, hogy próbáljátok ki Ti is otthon, biztosíthatlak benneteket 
arról, hogy istenien finom! 
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 6. tipp 

Lecke? 

Próbáljuk még karácsony előtt befejezni a tanulnivalóinkat, hogy karácsony 
napján lazíthassunk kicsit! Karácsonykor mindenkinek kijár egy kis pihenés! 

 7. tipp 

Házimunka? Pipa! 

Rakjunk gyorsan és hatásosan rendet otthonunkban csupán 30-45 perc alatt, még 
karácsony előtt, hogy akkor már ne kelljen ilyenekkel foglalkoznunk.  

 8. tipp 

Karácsonyi pizsama, pulcsi! 

Szerezz be egy pihe-puha pizsamát vagy egy meleg kezes-lábast és karácsony előtti 
nap kapd fel, hogy az ünnep napján abban ébredhess, és már kora reggel átélhesd azt 
a jót, ami a nap folyamán még vár rád! 

 9. tipp 

Háttérkép! 

Hogy a telefonod is tanúskodjon a lelkedben tündökölő karácsonyi hangulatról, állíts be egy 
szimpatikus ünnepi háttérképet, hogy elmondhasd, hogy minden lehetőt megtettél 
a szuper karácsony érdekében! 

 10. tipp 

Család! 

Végül pedig szerintem a leglényegesebb hogy használd ki a családoddal töltött időt, 
és pihend alaposan ki magad a társaságukban! Ilyenkor a karácsonyi filmek és 
izgalmas társasjátékok is elmaradhatatlanok. 

 

Remélem, tudtam pár hasznos ötletet adni a „tökéletes” karácsony 
megvalósításához, de szerintem ez mindenkinél kicsit eltérő, pont ez teszi olyan 
különlegessé! 

Kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek! 

-KittiKém- 

A Blogomon is megtalálhatsz: https://onegirl65.blog.hu/ 

Írta: Fónagy Kitti Márta 10. D 

  

https://onegirl65.blog.hu/
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EGY KIS FÖLDRAJZ - TELEPÜLÉSNEVEINK AZ ANYAKÖNYVEKBEN   

 „ Magyarországot megismerni az első  

Kötelessége minden magyar embernek” 

   / Cholnoky Jenő földrajztudós /   

 Történelmi személyek, események, nemzetünk természeti és kulturális értékei mind-

mind kisebb- nagyobb földrajzi helyhez kapcsolódnak, csak úgy, mint az átlagemberek 

életének színterei.   Az anyakönyvek rovatai közül a lakóhelyre vonatkozó bejegyzések is 

számtalan érdekességet hordoznak.  A mai Magyarország területén 3155 település van, ezek 

közül 364 városi ranggal rendelkezik. Az Árpád-korban még tízezres nagyságrendű volt a 

számuk, mivel akkor még sok apró település létezett a Kárpát - medencében. 

A település lenyomata és hordozója az ott élő emberi közösség múltjának és 

jelenének, tükrözője a társadalmi és gazdasági berendezkedésének.  Feltárásukkal, 

rendszerezésükkel, fejlődésüknek vizsgálatával külön tudomány, az urbanisztika foglalkozik. 

Ennek egyik tudományterülete a fejlődésföldrajz, amely az egyes települések kialakulását, 

térbeli elhelyezkedését fejlődését és nevének kialakulását vizsgálja.  

Sorozatunk 5. részében most ebből kapunk egy kis ízelítőt. 

A honfoglalás után a nomád és félnomád életmódot a letelepedés váltotta fel. A X. és 

a XI. században kialakultak a magyar falvak és egy-egy város is.  A falvakban élők elsősorban 

földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkoztak, önellátásra törekedtek, s amit csak 

lehetett, maguk állították elő. 

A legkorábbi településnevek az ún. személyneves települések. Pl. a Duna menti 

Taksony, Árpád vezér unokájára utal, akit e helyen temettek el. Hasonlóképpen Csanád 

település a Maros mentén, ahol Csanád, az uralkodó hadvezére legyőzte Ajtonyt. Egy 

Veszprém megyei település, Ugod névadója is személy volt a XIII. században, aki bakonyi 

ispán volt. A XI. század óta leggyakrabban a birtokos nemesek neve szolgált a névadás 

alapjául. Ezek jó része törzsi eredetű volt. Pl. Nyék, Megyer, Tarján Keszi, Jenő, Kürtgyarmat. 

Ezek a Kárpát-medencében mintegy 300 település nevében maradtak fenn. 

A névadás azonban soha nem véletlenszerű, keletkezésekor a helynév mögött mindig 

valamilyen konkrét jelentés áll, s e sajátosság miatt a tudomány számára fontos forrásul 

szolgál. Például utal arra, hogy milyen népek laktak az adott területen. Pl. Tapolca neve 

esetén megtudhatjuk, hogy az azonos nevű folyónév szláv eredetű, azt jelenti, hogy „meleg 

patak” Ezt a nevet csak szláv nyelvűek adhatták, akiktől azután az ideérkező magyarok 

átvették.  

A XII.-XIII. Századtól egy-egy falu neve utalt már az ott élők foglalkozására. Pl. Takácsi, 

Lovászi, Kovácsi stb. A település névadásában természetesen szerepet játszott a természeti 

viszonyokra, illetve az ember alkotta objektumokra való utalás. Tipikus példája a Tihanyi 

Apátság alapító levelének jól ismert mondata: „Feheruaru mene hadi utu reá”, ami az adott 

település helyére utal.  Székesfehérvár például István király szakrális központjának számító 

erősségének, azaz várának fehér színéről kapta a nevét. Az Árpád-kori oklevelekben ez a név 
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szerepel több nyelven is: Fehérvár, Belgrád (szláv), Weissenburg (német) és Alba Civitas 

(latin). 

Rengeteg az –i képzős településnév, ami feltehetőleg az ott élő, ilyen nevet viselő 

birtokosra utal. Pl. Oroszi, Horváti, Tóti, Németi, Csehi stb. Más települések az ott felépült 

templom nevéről, védőszentjéről nyerték megnevezésüket. Pl. Szentmárton, Szentkirály, 

Szentmiklós, Keresztúr. Foglalkozásokkal kapcsolatos településnevek pl.. Solymár, Takácsi 

vagy a vásártartással kapcsolatos nevek: Tardoskedd, Szombathely. 

A névadás természetesen nem állt meg az elmúlt századokban. A XIX. században Nagy 

-Magyarországon mintegy 12.000 település szerepelt a térképen. A két világháború közötti 

időben cél volt a magyarosítás. A közigazgatás ésszerűsítésnek jegyében településeket 

vontak össze, nevüket egyszerűen összevonták vagy egy harmadik névvel ruházták fel. Pl. 

Gáva + Vencsellő = Gávavencsellő (iskolánk híres és közkedvelt egykori tanárának, Román 

Károlynak a szülőhelye). A Zala megyei Barabásszeg települést például 1943-ban egyesítették 

Kislengyellel és Paizsszeggel. A három község a mai napig használatos Becsvölgye nevet 

kapta az új keresztségben. 1945 után ideológiai szempontok is befolyásolták a névadást. 

Zalanémetfalu nevét Ligetfalvára változtatták, mivel a háború miatt a „német „szó rosszul 

csengett.  Nem voltak elfogadhatóak a „szent” szót tartalmazó nevek sem. 

Felsőszenterzsébet nevét a helyi párttitkár javaslatára Békevölgyre akarták keresztelni, mivel 

a község élen járt a békekölcsön jegyzésben. Végül a Kerkavölgy változat lett a győztes. De 

még beszédesebb az akkor Zala megyéhez tartozó Nemestördemic Badacsonytomajjá válása. 

A korabeli megyei lapból megtudhatjuk, hogy a község dolgozó parasztjai örömmel fogadták 

ezt a névváltoztatást, már csak azért is, mert az új név nem emlékeztet többé a régi úri világ 

nemesi voltára. 

A legtöbb ember elsősorban a közvetlen környezetében levő településeket ismeri 

még ma is. A XIX. és a XX. század a közlekedés fejlődésével –a vasút majd az autó 

megjelenésével – mobillá tette az embereket. Utazás közben számos település neve 

ragadhat meg az emlékezetünkben. Különösen, amikor külföldön járunk, csodálkozunk rá 

leginkább a furábbnál furább városnevekre, pedig itthon is akadnak mókás nevű 

helységnevek, mivel a települések többsége a múltból hozza magával a nevét.  Pl. 

Vindornyalak, vagy Röjtökmuzsaj. Nem kevésbé megmosolyogtató az osztrák határ 

közelében levő Und településnév is. Képzeljük el, ha valaki megkérdezi, hogy „És te hová való 

vagy?” és azt a választ kapja, hogy „Én undi vagyok”, vagy Apc esetében „apci”. Egy Ózd 

melletti kis faluban a hívek egy nap megrökönyödéssel nézték a templom ajtóra a plébános 

kézírásával kitett értesítést, ami így szólt: „Ma elmarad a mise, Sátán vagyok” (Sáta egy Ózd 

melletti kis település). Mindenki ismeri azt a mondást, hogy „Kukutyinba megy zabot 

hegyezni”.  No, és tényleg létezik Kukutyin? Igen, tényleg létezik. Csongrád megyében van, 

Ferencszállás község része, Deszk nagyközség határában. De mit jelent az, hogy zabot 

hegyez?  A település határában főleg zabot termesztettek, s mivel a Maros ige közel folyik és 

gyakran megáradt, amikor a földeket elöntötte az ár, csak a kalászok látszottak ki a vízből. 

Hogy mentsék, ami menthető, a gazdák csónakról vágták le a kalászokat, a zab hegyét. 
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A magyar falunevek nemcsak különös hangulatukkal, de gyakran túl hosszú vagy túl 

rövid nevükkel is mosolyt csalnak az utazók arcára. 

Vannak szokatlanul hosszú nevű települések, mint például a Békés megyei 

Reformátuskovácsháza (19 betű), vagy a Keszthely melletti Nemesboldogasszonyfa (20 

betű). Nagy –Magyarországot tekintve az erdélyi Szépkenyerűszentmárton (19) és a Brassó 

mellett található Nyugatifelsőszombatfalva (23) viszi a pálmát. 

A legrövidebb nevek 2-3 betűsek. Íme, egy csokorra való: Apc, Rum, Dad, Ukk, Baj, 

Bő, Sé. 

Az ország legviccesebb településnevei: Pacsatüttös, Hejőpapi, Tata, Ondód (Fejér 

megye Pusztavám mellett), Gergelyiugornya, Csempeszkopács, Málé (megszűnt), Bugyi, Sári, 

Nekeresd (Zala megye), Lábatlan, Beled, Watta, Bejcgyertyános, Lickovadamos (egyik 

osztálytársam szülőhelye), Pornóapáti, Sonkád, Ökörítófülpös, Makkoshotyka (egy 

alkalommal itt sátoroztunk), Nyalka, Karakószörcsök, Bősárkány, Szalonna. 

Az általam vizsgált Zala, Vas, Veszprém és Sopron megyei települések valamint 

Békéscsaba, Pozsony, Modor és Szakolca városok dokumentumaiban is rengeteg érdekes 

nevet találtam. Mivel a legtöbbjéről jómagam sem tudtam, hogy hol is vannak, utánanéztem 

a szakirodalomban, így közlöm azt is, hogy hol találhatóak. ( Valamennyi magyarországi 

település nevét térképek és névtárak őrzik hivatalos formában). 

Íme, egy kis ízelítő: Nyavalád (ma Zalaerdőd), Ölbő (Vas m.), Nemescsó, Balozsa (Vas 

m.), Csendlak (Szlovénia, 1920-ig Vas m. muraközi járásában), Holics (Szlovákia), Somfalva 

(Burgenland, felsőőri járás), Kiskirályság (1954-ig Csongrád m.), Hóvárdos (Burgenland, 

felsőőri járás), Igazfalva (Románia, Temes m.), Fugyivásárhely (Románia, Bihar m.), Irkócz 

(Máramaros m.), Kiscsákó (Békés m.), Szentmihályfalva (Szlovákia, falu Eperjes mellett), 

Újpanád (Arad m.), Újszentanya (Arad m.), Hunya (Békés m.), Kamut (Békés), Szinyérváralja 

(Máramaros), Ottlaka (Arad), Vinga (Arad), Gáttája (Temes m.), Rimatamásfalva 

(Rimaszombat része), Magyarpécska (Arad megye, itt  született Szegedinác Péró, az 1735-i 

Péró-féle lázadás vezetője és a legnagyobb magyar kultúrpolitikus, a 20-as évek híres 

kultuszminisztere, Klebelsberg Kunó), Bedeg (Somogy m), Legenye, Perbenyik, (Zemplén m), 

Alsójattó (Szovákia, Nyitra megye), Benczencz (Komárom-Esztergom m.), Nekeresd (Zala), 

Lulla (Somogy), Zsijvajdejvulkán (Hunyad m.), Reszegepiskolt (Szatmár m.), Fokszabadi (ma 

Siófok), Kustány, Orosztony (Zala), Szent Péter Úr (Zala), Szentlászlóegyháza (Zala m., ma 

Búcsúszentlászló, apai nagyanyám szülőhelye), Nyőgér (Vas m., anyai nagyanyám 

szülőhelye), Kukmér, Kismáriahavas, Csipkerek, Ludad, Lipárt, Gércze, Rátót, Kiskölked, 

Pápocz, Bozzai, Sárfimizdó (Vas m.), Bazin (Pozsony m), Mattyolád (Baranya m.), Farád 

(Sopron), Tök (Pest-Pilis-Solt m.), Dáka (Veszprém m.), Doboz (Békés), Szentetornya, 

Meggyesbodzás (Békés), Elek (Békés, korábban Csanád megye), Almáskamarás (Csanád m.), 

Márokpapi (Szatmár), Tikos (Somogy), Buzita (Szabolcs m.), Mád (Zemplén m.), Attala 

(Somogy), Őr (Szabolcs), Alsó-Besenyőpuszta (Fejér m.), Csabacsűd (Békés), Tengelic (Tolna). 

 

        Nagyné Komlósfalvi Ágnes 
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Tanulmányi eredmények 

 

Vörösmarty Mihály Könyvtár Nagy Olvasásmánia című olvasó pályázat 

3. Kiss Emma /8. B/ 

3. Kristóf Ágnes /7. A/ Különdíjas! 

Vörösmarty Mihály Könyvtár „Melyik a kedvenc Könyved?” című pályázat 

1. Fazekas Boglárka /7. A/ 

1. Biró Patrik, Csörgei Réka, Földing Engelbert Márk, Nagy Fanni Julianna /9. D/ 

Országos Haditorna Verseny Megyei Döntő 

5. Molnár Zoltán, Gyenei Bence, Károlyi Soma, Herczeg Mátyás /9. C/ 

Tanáruk Németh Anikó 

Bolyai Matematika Csapatverseny Megyei Forduló 

5. Csikós Anna, Kemele Kitti, Kiss Emma, Zsemberi Zsófia /8. B/ 

Tanáruk Szőkéné Kiss Erika 

Magyarország az első világháború után Házi Verseny 

1. Márta Bence Horváth Eszter, Guóth Mária /12. C/ 

2.Kiss Veronika, Tóth Emese, Kovács Sára Kata /12. C/ 

Tanáruk Németh Anikó 

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny Körzeti Forduló 

5. Gyulassi Lili, Horváth Nóra, Finta Alexandra, Szöllősi Petra /9. D/ 

Tanáruk Horváth Ildikó 
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ARONIC (OK) OSAN Innovációs Csapatverseny 

2. Bagoly Szabolcs /10. C/, Pozsgai Márton /10. C/, Tóth András /10. A/ 

4. Dombóvári Bálint /10. C/, Czerovszki Ildikó /10. C/, Huszár Gergő /10. C/ 

Tanáraik: Adorján Noémi, Csákberényi-Nagy Erzsébet, Kovácsné Csornai Márta, Szabó 

Endre 

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny Megyei Forduló 

4. Jónás Bence, Magda György, Tóth Ádám, Tóth Bendegúz János /7. B/ 

Tanáraik: Havranek Mária, Vitkovics Katalin 

4. Dallos Kristóf Vladimir, Füzes Péter, Kedves Patrik Zsolt, Túri Máté /8. A/ 

Tanáruk Havranek Mária 

5. Botos Bence Csaba, Nagy Kornél, Szekfü Richárd, Prókai Mátyás Sámuel /8. A/ 

Tanáruk Havranek Mária  

Vörösmarty Mihály Megyei Szavalóverseny 

2. Török Laura /8. B/ 

 Tanára Vitkovics Katalin 

Adventi 7 próba 

1. 10.A osztály csapata:  Á.Tóth Hédi, Bontovics Vanda, Csulics Bianka, Matics Júlia, 

    Nigovicz Kinga, Molnár Panna 

2. 8.B osztály csapata:  Jecs Noa Rita, Király Csenge, Csikós Anna 

 

Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő tanáraiknak! 
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Sporteredmények 

Atlétika 

Városi Alapfokú Bajnokság 

100m síkfutás  

Lány 

2. Lukács Vivien /10. C/  

Fiú 

2.  Kovács Dávid /12. A/ 

800m síkfutás 

Lány 

1. Bereczki Karina /11. C/  

3. Tátrai Réka /11. D/ 

3. Smolkó Zsuzsanna /10. D/ 

Fiú 

3. Botos Imre /9. B/ 

1500m síkfutás 

1. Bereczki Karina /11. C/     

3. Jáksó Virág /12. D/ 

Távolugrás 

Lány 

1. Lukács Vivien /10. C/  

3. Katona Réka /9. D/ 

3. Kovács Luca /12. D/ 

Fiú 

1. Kovács Dávid /12. A/ 

Magasugrás 

3. Bernáth Réka /11. D/ 

Súlylökés 

1.Gombos Luca /11. A/ 

3. Paulik Eszter/11.C/ 

 

Megyei Ügyességi Csapatbajnokság 

Távolugrás 

1. Vasvári:  Jámbor Tamás /12. D/, 

Kálniczky Máté /12. A/, Kovács Dávid  

/12. A/, Thardi -Veress Zoltán Vajk /11. C/, 

Timár Gergely /11. C/ 

2. Vasvári:  Bernáth Réka /11. D/, Kiss 

Boglárka /10. C/, Lukács Vivien /10. C/, 

Menyhárt Zsófia /11. A/, Szőke Sára  

/11. D/ 

Magasugrás 

1. Vasvári:  Szamarasz Periklész /12. B/, 

Szekeres Csanád /12. C/,  Thardi-Veress 

Zoltán Vajk /11. C/, Timár Gergely /11. C/ 

Súlylökés 

1. Vasvári:  Bakonyi Lili /11. C/, Gombos 

Luca /11. A/, Kovács Petra /12. A/,  

Krár Fanni /11. D/, Paulik Eszter /11. C/ 

2. Vasvári:  Kálniczky Máté /12. A/, 

Kovács Dávid /12. A/, Leposa Dávid /11. 

C/, Thardi-Veress Zolán Vajk /11. C/,  

Timár Gergely /11. C/ 

4x800m váltófutás 

1. Vasvári:  Bereczki Karina /11. C/, 

Csörgő Dóra /11. A/, Deák Melinda  

/10. D/, Koleszár Zsófia /11. B/ 

A 4x800m váltó az országos döntőben 5. 

helyezett! 

Az országos döntőben részt vett a fiú 

magasugró és távolugró csapat Csurdi 

Donáttal /11. A/ kiegészülve.
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Asztalitenisz 

Városi Diákolimpia  

„A”kategória 

1. Varga Tamás /8. B/ 

2. Pataki Máté /8. A/                     

2. Szakács Rebeka /11. C/ 

„B”kategória   

2. Szabó Kornél Brúnó /7. B/ 

1. Tóth Tamás /10. A/ 

Megyei Diákolimpia 

„A”kategória 

2.Varga Tamás /8. B/ 

„B” kategória 

3.Tóth Tamás /10. A/ 

 

Kosárlabda 

Lány  

Megyei Diákolimpia  

V-VI.korcsoport 

1. Vasvári:  Diószegi Krisztina /10. B/, Horváth Dóra /10. A/,  

  Farkas Zsófia /9. B/, Nagy Dorottya  /12. D/,  

  Rostási-Szabó Emma /9. A/, Szabados Anna /11. C/, Szkárosi Kata /11. C/, 

  Szőke Fanni /9. B/, Tárkány Szücs Dóra /10. B/, Verő Johanna /10. D/ 

B33 Megyei Döntő 

IV. korcsoport 

1. Vasvári:  Kajdi Doroti /8. A/, Kranabeth Panna /7. A/, Monics Dorka /7. A/,  

  Vázsonyi Dorottya /7. B/ 

V-VI. korcsoport 

2. Vasvári:  Diószegi Krisztina /10. B/, Horváth Dóra /10. A/, Rostási-Szabó Emma /9. A/ 
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Városi Diákolimpia  

IV.korcsoport 

2. Vasvári: Monics Dorka /7. A/, Kranabeth Panna /7. A/, Vázsonyi Dorottya /7. B/, 

  Kajdi Doroti /8. A/, Kohut Eszter /7. B/, Király Csenge /8. B/, Fröschl Lili /9. C/, 

  Haag Dóra /8. A/, Szabó Liliana /8. A/, Szőke Fanni /9. B/,  

  Rostási Szabó Emma   /9. A/ 

Fiú 

IV. korcsoport 

1. Vasvári: Endl Levente /9. D/, Kollár Gergő /8. B/, Máthé Barnabás /8. B/,  

  Szalczgruber Ádám /8. B/ 

V-VI. korcsoport 

3. Vasvári:  Góbi Marcell /10. A/, Takács Ákos /12. D/, Takács Erik /10. D/,  

  Tóth András /11. A/ 

Labdarúgás 

Városi Középfokú Labdarúgó Bajnokság   

1. Vasvári:  Brettschneider Tamás /10.B/, Dreska Szabolcs /10.C/, Fónagy Gábor /10.D/,  

  Góbi Marcell /10.A/, Hruskó Gergő /10.B/, Jámbor Tamás /12.D/, Joszkin Péter 

  /10.A/, Káldi Gergely /10.B/, Lendvai Martin /10.A/, Palásti Norbert /11.A/, 

   Szendrődi Balázs /11.A/, Varga Patrik /11.C/ 

Futsal Megyei Elődöntő 

/V - VI. korcsoport/ 

3. Vasvári:  Brettschneider Tamás /10.B/, Góbi Marcell /10.A/, Horváth Bálint /11.A/, 

  Jámbor Tamás /12.D/, Kovács Dávid /12.A/, Kurucz Áron /12.A/,  

  Nagy Bendegúz /11.C/, Soós Ferenc /10.C/,  

  Szanmarasz Periklész /12.B/, Talián László /10.A/ 

 

Floorball 

Városi Bajnokság /IV. korcsoport/ 

3. Vasvári:  Gergely Emma /7. B/, Király Csenge /8. B/, Kajdi Doroti /8. A/, 

   Ruprecht Luca /7. B/, Zsemberi Zsófia /8. B/ 

 

Felkészítő tanárok:  

Helesfai Marcell, Kiffer Zoltán, Kovács Tímea, Majorné Szloboda Mária, Müller Csaba 
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Fehérvár Táncosa – Tátrai Réka /11. D/ 

 

 

 

 A zsűri különdíját kapta a Tujner Anikó /12. C/ - Vincze Franciska duó. 

 Csapatukkal különdíjat kaptak Pauker Barbara /9. A/ és Vörös Viktória /11. A/. 

 

World Dance Talent Cup 

 Junior hip-hop show kategóriában Pauker Barbara /9. A/  

 duóban 1. szólóban 2. és különdíjas. 

 Akrobatikus szenior szólóban Bakonyi Lili /11. C/ 3. open szeniorban 2.  

 akrobatikus szenior duóban 1., open szenior duóban 1. 
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Junior Kick-box Világbajnokság 

3. Szabó-Tóth Dávid /12. C/ 

 

Kyokushin Európa-bajnokság    

Dvéri Maja /11. B/ az U 16-os korcsoport kata versenyszámban  

2. helyezett! 

 

 

A Fejér megye jó tanuló – jó sportolója címet elnyerték 

Csörgő Dóra /11. A/ atlétika, Deák Melinda Zóra /10. D/ öttusa szakágban. 

 

   

 

Gratulálunk a versenyzőknek, edzőiknek és tanáraiknak,  

további sok sikert kívánunk! 
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Statisztika  

Statisztika  2017/2018 év vége 

          

Osztály 

 

Létszám 

 

Kitűnő 

 

Jeles 

 

Jó 

 

Közepes 

 

Elégséges 

 

Bukott 

 

Osztályozatlan 

 

Tanulmányi átlag 

 

          

 7.A 
34 1 10 23 0 0 0 0 4,57 

7.B 35 1 5 20 8 0 0 1 4,18 

8.A 36 0 8 27 1 0 0 0 4,42 

8.B 
34 2 3 25 4 0 0 0 4,36 

9.A 30 0 9 18 3 0 0 0 4,46 

9.B 31 1 1 19 7 1 1 1 4,04 

9.C 36 2 2 25 7 0 0 0 4,19 

9.D 
36 0 2 25 9 0 0 0 4,12 

10.A 
36 1 5 16 9 1 1 3 3,96 

10.B 
34 0 7 22 2 0 2 1 4,11 

10.C 
35 4 5 24 2 0 0 0 4,36 

10.D 
35 2 3 23 6 0 0 1 4,25 

11.A 
31 1 5 16 5 0 0 4 4,25 

11.B 33 0 4 18 9 0 0 2 4,14 

   11.C 32 1 7 19 4 0 0 1 4,36 

11.D 
29 2 4 19 4 0 0 0 4,34 

  12.A 35 2 6 23 4 0 0 0 4,29 

12.B 36 4 7 20 5 0 0 0 4,36 

12.C 32 1 4 25 2 0 0 0 4,28 

12.D 36 2 8 22 4 0 0 0 4,43 

          

össz 

 

676 27 105 429 95 2 4 14 4,27 

% 4 15,5 63,5 14,1 0,3 0,6 2,1   

 
 

Fegyelmi büntetések

szaktanári figyelmeztetés
osztályfőnöki figyelmeztetés
osztályfőnöki intés
osztályfőnöki rovó
igazgatói figyelmeztetés
igazgatói intó
igazgatói rovó

Dicséretek

szaktanári osztályfőnöki igazgatói
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Egy főre jutó  
Tanulmányi 

rangsor  

 
Hiányzási rangsor  

hiányzás   

igazolt

 

igazolatlan

 

 
igazolt  igazolatlan  

38,00 0,00 
 

1. 
  

7.A 4,57  1. 7.A 1297,00 1. 7.A 0,00 

63,20 0,00  
2. 

9.A 4,46  2. 8.B 1310,00 1. 7.B 0,00 

55,30 0,86  
3. 

12.D 4,43  3. 9.C 1511,00 1. 8.A 0,00 

56,58 0,00 4. 8.A 4,42  4. 12.A 1732,00 1. 8.B 0,00 

38,50 0,00 5. 8.B 4,36  5. 9.B 1831,00 1. 9.A 0,00 

68,31 0,00 5. 10.C 4,36  6. 9.A 1896,00 1. 9.D 0,00 

85,84 0,00 5. 11.C 4,36  7. 9.D 1914,00 1. 10.C 0,00 

78,26 0,17 5. 12.B 4,36  8. 11.D 1917,00 1. 10.D 0,00 

66,10 0,00 9. 11.D 4,34  9. 7.B 1984,00 1. 11.C 0,00 

50,94 0,03 10. 12.A 4,29  10. 12.D 1991,00 1. 11.D 0,00 

70,00 0,59 11. 12.C 4,28  11. 8.A 2037,00 11. 11.B 1,00 

86,00 0,00 12. 10.D 4,25  12. 10.B 2228,00 11. 12.A 1,00 

93,30 1,80 12. 11.A 4,25  13. 12.C 2240,00 13. 10.B 4,00 

41,97 0,19 14. 9.C 4,19  14. 10.C 2391,00 14. 9.B 5,00 

56,68 0,00 15. 7.B 4,18  15. 11.A 2519,00 14. 10.A 5,00 

95,89 0,03 16. 11.B 4,14  16. 12.B 2661,00 16. 12.B 6,00 

53,16 0,00 17. 9.D 4,12  17. 11.C 2747,00 17. 9.C 7,00 

67,51 0,12 18. 10.B 4,11  18. 11.B 2781,00 18. 12.C 19,00 

61,03 0,16 19. 9.B 4,04  19. 10.A 2894,00 19. 12.D 31,00 

87,69 0,15 20. 10.A 3,96  20. 10.D 2925,00 20. 11,A 49,00 

            

65,71 0,21 átlag: 

 

 4,27  átlag:   2140,30 átlag: 

 

 6,40 

 

A statisztikát dekorálta: Jakab Fanni /9. C/  
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