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Ballagás 2019. 

 

Amikor még senkise voltam, 

fény, tiszta fény, 

a kígyózó patakokban 

gyakran aludtam én. 

 

Hogy majdnem valaki lettem, 

kő, durva kő, 

hegylejtőn jég-erezetten 

hömpölygetett nagy erő. 

 

És végül élni derültem, 

láng, pőre láng, 

a szerte határtalan űrben 

mutatom valódi hazánk. 

 

Weöres Sándor: Ének a határtalanról 
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 „A szárny megnőtt, üresen áll a fészek,  
Csak álom volt a régi jó világ,  

 És mint a fecske alkonyati szélnek,  
Ma szárnyat bontott egy sereg diák.” 
      (Wass Albert) 

 

 

12.A osztály 
2013-2019. 

 
Csordásné Marton Melinda 

osztályfőnök 

 

Béndek Botond 

Cseke Lilla 

Démuth Dávid 

Fent Máté 

Ferenczy-Nagy Boglárka 

Hagymásy Márton 

Hendlein Tímea Helga 

Hollós Olivér 

Holly Renáta Dóra 

Horváth Ildikó 

 

 

Hun Balázs 

Kaiser Kamilla 

Kálniczky Máté 

Kiss Virág 

Kovács Dávid 

Kovács Petra 

Köteles Kata Diána 

Kun Balázs 

Kurucz Áron 

Németh Gréta 

Nyári Ádám 

 

Péter Emese 

Say Borbála 

Szabó Bence 

Szabó Lili 

Szabó Zsombor 

Szatmári Eszter Zita 

Szendrődi Réka 

Takács Máté 

Tóth Bálint Rudolf 

Vajda Vendel Norbert 
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„Régi harcok, régi, kopott könyvek 
Derű, mosoly, néha fájó könnyek  
Múlik minden, rohannak az évek 
Búcsút mondunk, múló diákévek.” 

(Hemingway) 
 
 
 

 

12.B osztály 
2013-2019. 

 
Udvardi-Básti Edina 

osztályfőnök 
 

Ács Balázs 
Bálint Ábel 
Béd Bernadett 
Birkás András 
Boros Blanka 
Brunner Balázs 
Csanádi Gréta 
Dosztály Tamás 
Gaál Csaba 
Gál Patrícia 
 
 

Horánszky Dorina Anna 
Horváth Bálint 
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Hudra Enikő 

Kincses Patrik  
Klujber Kristóf 
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Reszegi Rebeka  
Szabó Gabriella 
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Szépe Flóra 
Szűcs Zoltán 
Vajk Eszter 
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"Útjaink százfelé válnak, 
De szívünk egy célért dobog, 
Nekivágunk a küzdelmes mának, 
És épít karunk egy szebb holnapot.” 
    (Arany János) 
 

 

12.C osztály 
2015-2019. 
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„Ahhoz, hogy eljuss egy célig, 
sok akadály vár. 
De legyőzve őket,  
a siker a kapuban áll.” 
  (Peske Ákos)  

 

 

12.D osztály 
2015-2019. 

 
Rideg Imre 

osztályfőnök 
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Pinczés Flóra 

Pók Réka Júlia 

Ratkovics Flóra Zsuzsanna 

Szabó Flóra 

Szabó Tamara Katalin 

Szántó Cintia 

Takács Ákos 

Varga Bettina 

Végh Eszter 

Virág Nikolett 
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A 12.A osztályról 

Állunk az udvaron, és kezünkben tartjuk a szív alakú piros lufikat. Eldöntöttük, hogy 

bárki lesz a király, elengedjük őket, persze nagyon reméltük, hogy mi nyerünk, 

végeredményben hat éve, mindig gondoltunk arra, hogy egyszer majd mi állunk az igazgató 

jobbján, és meghalljuk, hogy győztünk, és akkor… De tudtuk, hogy győzni és veszíteni is csak 

szépen szabad, úgy, hogy arra mindig tiszta szívvel emlékezhessünk, ezt is megtanultuk a 

Vasváriban. 

Emlékszem arra a júniusi délutánra, amikor beiratkozni jöttetek, végre nemcsak a 

névsort láttam, hanem titeket is. 15 lányt és 20 fiút, akiknek én leszek az osztályfőnöke. A 

beiratkozás időpontjában lassan szállingóztatok, be-bekukkantottatok az E8-as terembe, 

méregettetek engem és egymást. Valahogy a szülők boldogabbnak és magabiztosabbnak 

tűntek. Fényképeket kértünk, kis igazolványképeket névvel, amiket hazavittem, és már 

másnap sorba raktam és nézegettem őket, elképzeltem, ki milyen lehet az életben. 

Csodálkoztatok, hogy a gólyatáborba indulva már mindenkinek tudtam a nevét. Felszálltunk 

a vonatra, és nagy utazás vette kezdetét. 

Az osztály olyan lett, amilyennek reméltük. Mindent szenvedéllyel tettetek! 

Szerencsére kezdetben a tanulás is ezek közé tartozott, ezért a hetedik és nyolcadik 

osztályban még az egyik legjobb tanulmányi átlaggal dicsekedhettünk. Aztán szenvedélyesen 

tanultátok a nyelveket, hódoltatok különböző művészeti tudományos és sport- 

tevékenységnek, mondtatok véleményt, kritizáltatok, vitatkoztatok, haverkodtatok, késtetek 

a tanórákról, borsot törtetek az orrunk alá, szenvedélyes indulatokat váltottatok ki belőlem 

és tanáraitokból, esetenként iskolánk igazgatójából.  

Minden csínytevés ellenére bármilyen versenyen is indultatok, azt megnyertétek, 

közülünk került ki Bogi, aki Fehérvár hangja lett, titeket láttunk a városi rangos 
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ünnepségeken, Kata néptáncát csodáltuk, és Nyunyó alakítását élveztük a Vörösmarty 

Színházban, a művészeti bemutatókon meghatottan néztük produkcióitokat, 

gyönyörködtünk Kamilla képeiben és olvastuk novelláit, szurkoltunk sportolóinknak, köztük 

Virágnak, akinek nyakán milyen sokszor ékeskedett aranyérem. Sikítva tapsoltunk a 

zenekarnak, mert igen, a mi osztályunkban ilyen is van.   

A tanulmányi versenyekre is büszkék vagyunk. Mindig tisztelettel, esetenként 

döbbent csodálkozással hallgattuk Eszter fizikai és természettudományos kutatásait, 

melynek eredményei túlnőttek az ország határain. A fiatal tehetségek lapjának márciusi 

számában olvashattuk, hogy Eszter 4 év alatt 13 versenyt nyert. „Szerencsésnek érezheti 

magát az ofő, ha az osztályába jár egy kis zseni. No, de mi történik, ha rögtön kettő? Az eset 

ritka, de a Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnáziumban - igaz csak egy év erejéig - ez mégis 

megtörtént.” Itt egy régi osztálytársunkra, Benkóczy Leventére utalt az újságíró. Szerencsére 

tévedett, mert nem csak két zseni járt ide, gondoljunk csak Timire és Katára, akik az OKTV 

második fordulójába jutottak, és azokra az osztálytársakra, akik tanulmányi eredményükkel, 

példamutató szorgalmukkal szerzett alapos tudásukkal a későbbiekben is csodálatos 

eredményekkel örvendeztetnek majd meg minket.   

Az osztályközösség olyan lett, amilyennek reméltem, mert amellett, hogy élveztétek 

egymás társaságát, képessé váltatok együttműködést igénylő feladatok megoldására. Így 

nyerhettük meg a „Székesfehérvár, az én városom 2022-ben” pályázatot, ahol már az osztály 

kereteit túllépve felelősséggel terveztétek a város jövőjét. Az angol nyelvtudás mellett ez a  

kreatív gondolkodás segített minket ahhoz, hogy csapataink győzhettek az angol 

vitaversenyen, a nyelvi osztály természettudományos érdeklődése pedig a Kodolányi 

Műveltségi Vetélkedőn aratott győzelmet eredményezte. Összefogásotoknak, kemény, 

szorgalmas munkátoknak köszönhetjük remek szalagavató műsorunkat, majd 

kampányunkat. Lenyűgözve néztük a kampányfilmet, amelyről minden elfogultság nélkül 

állítható, hogy messze felülmúlja az ilyen korú tanulóktól elvárható színvonalat.  

Aki ezek után egy folyamatosan a könyv fölé görnyedő, hajnalig tanuló fiatalokat 

képzel el, az téved. Pedig mindenkinek van angol középfokú nyelvvizsgája, sokaknak 

felsőfokú is, már a második idegen nyelvből is többen szereztek nyelvvizsgát. Előrehozott 

érettségi eredményeink mindegyike jeles. A kimagasló eredmények mellett osztályunk „nem 

egy földhözragadt osztály”, hanem nagyon trendi csapat. Szeretünk beszélgetni, ünnepelni, 

kirándulni. Osztálykirándulásaink szép emlékek, szerencsére mindegyik balesetmentesen 

zajlott, még akkor is, ha amikor az ofő az ajtót őrizte, akkor ti az ablakon át közlekedtetek. 

Voltunk együtt a Felvidéken, Ausztriában, Szigetközben, két alkalommal korcsolyázni 

Budapesten, operakalandon az Erkel Színházban, a Mátrában, Pakson, Pécsen és utoljára 

Csopakon.  

És most közeledik ennek a csodálatos utazásnak a vége.  Itt állunk az udvaron, lufi a 

kezekben, soha el nem feledhető pillanatok, soha el nem feledhető évek, a jó dolgok miért is 

múlnak el olyan gyorsan? Megszületett az eredmény. Ki a király? Dave és a 12.A. A lufik 

felrepülnek a levegőbe… 

Csordásné Marton Melinda  
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Kedves Osztályom ! 

 

Nagyon nehéz feladatot kaptam. El kell Tőletek búcsúznom, hiszen a közös,6 éves 

utunk végéhez közeledünk. Emlékeztek, hányszor találkoztunk irodalmi művekben az út-

utazás képével? Most saját életünkben is érezzük ennek a jelentőségét. 

A közös történetünk 2013 nyarán kezdődött, amikor izgatottan, kíváncsian és nagy-

nagy szeretettel vártalak Benneteket a beiratkozáskor. Még most is látom magam előtt, 

ahogyan jöttetek sorban, kicsit megilletődve, vidáman, tele izgalommal… és most itt vagytok 

felnőtt életetek küszöbén, ugyanúgy kicsit megilletődve, vidáman, tele izgalommal… 

Közben elteltek gimnáziumi éveitek, mely idő alatt mindenki igazi egyéniséggé ért, 

jó közösséggé kovácsolódtatok a számtalan közösen megélt élmény hatására. Sok-sok boldog 

pillanatban volt részünk: a fiúk közös focizásai, szakadó hóban, esőben, dacolva az 

elemekkel, főleg 7-8.osztályban  a lányok hús-gomba-cukkini -pácolásai a Vasváris Héten a 

közös főzésekhez, és természetesen mindig a lányok zöldségeit sütötték meg először a mi 

derék fiaink, bármennyire is éhesek voltak  A Szivaravató, ahol először éreztem milyen 

nagyszerű gyermekeket kaptam! Kilencedikben a Mikulás műsor, amire nagyon lelkesen 

készültetek és ebben az évben az a csodás Szalagavató, amit soha nem fogok elfelejteni! 
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Köszönöm Nektek! Végül az utolsó közös Vasváris Hetünk, ahol büszkén viseltem az osztály 

pólóját, és örömmel láttam, hogy megértettétek: egy jó csapat nem ismer akadályokat!  

Ezen évek alatt volt részünk időnként gondokban és nehézségekben a tanulásban és 

az élet más területein, ugyanakkor láttam igaz, egész életre szóló barátságokat, bizalmas, 

meghitt vagy remélt kapcsolatokat kialakulni, – ezek mind-mind itteni életetek ajándékai, 

amelyek örökre idekötnek Benneteket. 

Azt kívánom Nektek, hogy az előttetek álló feladataitokat kiválóan teljesítsétek, 

váltsátok valóra álmaitokat, legyetek boldogok, sikeresek és néha gondoljatok arra, amit 

Márai Sándor tanított nekünk: 

„A világ megismerése érdekes, hasznos, gyönyörködtető, félelmes vagy tanulságos; 

önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmesebb felfedezés, a 

legtanulságosabb találkozás.” 

Soha ne feledjétek el egymást, az együtt töltött éveket! Bárhol jártok, bármennyi 

idősek lesztek, jusson eszetekbe, hogy mindig nagy szeretettel gondolok Rátok és várlak 

vissza Benneteket: 

Balázs, Ákos, Ábel, Bálint, Enikő, Eszter, Flóra, Nóra, Betti, Dorina, Cseni, Leti, Rebi, Blanka, 

Csabi, Peri, Andris, Gréta, Patrik, Bálint, Kristóf, Zoli, Balázs, Panna, Kolos, Kristóf, Patrik, 

Tomi, Patrícia, Bálint és Gabi  

Végül, íme, az én hitvallásom az Életről, szeretettel - Nektek: 

„Nemes, szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok- sok 

szeretet.” 

(Pázmány Péter) 

 

Edina néni 

Udvardi-Básti Edina 
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Kedves 12. C -s tanítványaim! 

Eljött ez a nap is! A várva várt, vagy talán nem …? Bizony már búcsúzunk, pedig nem 

is rég volt, mikor vártalak benneteket a vasútállomáson, hogy induljunk a gólyatáborba. 

Mennyire meglepődtetek, hogy tudtam a neveteket! Engem pedig azzal leptetek meg, hogy 

sokan ismertétek egymást, azok is, akik nem egy iskolából jöttetek. Később fény derült a 

titkotokra, hogy sokan közületek már a beiratkozás után az interneten ismerkedtetek és 

tartottátok a kapcsolatot egymással! Ennek meg is látszott az eredménye, mert a csapatépítő 

tréning végén már mindenki tudta az osztálytársak nevét és néhány dolgot is róla. Este a 

vacsoránál pedig a kikészített asztalokat teljes természetességgel húztátok össze egybe, mert 

„mi egy osztály vagyunk”! 

Így indult közös életünk. Bár én már nem akartam osztályfőnök lenni. Úgy gondoltam, 

hogy teret kell adni a fiatal kollégáknak, de igazgató úr így döntött. Az osztálynévsort 

megnézve pedig rácsodálkoztam, hogy a névsorban az én két saját gyermekem nevével 

azonos nevű tanulók is jönnek az osztályomba. Sorsszerűség? Talán! Mindenesetre ez 

érdekes egyezés volt. (Ki tudnátok számolni, mennyi ennek a valószínűsége?) 

Aztán elkezdődött a tanév. Az A4 lett az osztálytermünk, és ti lelkesen vállalkoztatok 

a terem kifestésére. Bevallom, tartottam tőle - nem kicsit -, de mikor még ablaktisztító 

szereket is hoztatok, és kerek 3 óra alatt a takarítással is végeztünk, akkor megnyugodtam, 

szorgalmas, jó osztályom lesz. Persze voltak néhányan, akik a könnyebbik végénél fogták 
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meg a dolgot, és pizzát rendelve kaszinóztak a szomszéd teremben és nem gondoltak a 

dolgos éhes közösségre, de aztán nekik is sikerült rövid időn belül igazi csapattaggá válniuk. 

Sajnos az első hét után távozott egy tanulónk, akinek szíve-vágya volt a Vasváriba 

kerülni, de távoli lakhelye miatt kollégiumba kellett költöznie. Az ő szabad szelleme - lány 

létére évek óta komoly autóversenyző volt - nem bírta a kötöttségeket! Nagyon sajnáltuk, és 

néhányan velem együtt az interneten követjük az életét. Különleges egyéniségével 

színesítette a csapatunkat! 

Következett a szivaravató. Persze első héten a rengeteg palacsinta és egyéb 

nyalánkságok a végzősöknek, de a gólyák élete már csak ilyen! Nagyon aranyos szőlőfürtök 

voltatok, és lelkesen oldottátok meg a feladatokat! Számomra ti voltatok a legjobbak! 

Aztán az első Vasváris hét, a programok, amikből már akkor és aztán azóta sem 

maradtatok ki. 

A fordított napi főzés, amely annyira jól sikerült, hogy a krakkópusztai kiránduláson 

meg kellett ismételnünk. Azóta is emlegetitek azt a varázslatos hangulatot az erdő közepén 

egy kis tó partján gerendaházakban … Azt hiszem, ez tökéletes volt egy 

természettudományos osztály számára! S hogy ne legyen minden idilli, az erdő közepén este 

azon izgultunk, hogy a méhcsípésre allergiás osztálytársatokat vajon kórházba kell-e 

sürgősen vinni méhcsípés miatt! Szerencsére nem lett nagy probléma! A Parádsasvári 

Üveghuta és a Veresegyházi Medveotthon meglátogatása még felejthetetlenebbé tette első 

közös kirándulásunkat. 

Majd a további élmények. Az Űrkiállítás, az Operakalandjaink, a gánti erdei iskola, 

ahol nagyon komolyan vettétek még az éjszakai feladatokat is. Ahol végignézhettük egy 

„kioperált” kullancs haláltusáját a mikroszkóp alatt, s éjszakába nyúlóan beszélgettünk a tűz 

mellett. A Paks-Pécs kirándulás is élményekben bővelkedett interaktív városnézéssel, 

Planetáriumlátogatással, orfűi sárkányhajózással, és bár a kilencedikes szállásunkat nem 

tudta megközelíteni az itteni színvonala, Pécsre, azt hiszem, még többen vissza fogtok térni! 

Időközben osztályunk összetétele némileg változott. Volt, aki magántanuló lett és a 

sportban kamatoztatta tehetségét, volt, aki más osztályból és aki más iskolából jött át 

hozzánk, és van, aki most az AFS-el Oroszországban tölti az évet, és sajnos nem tud velünk 

ballagni. 

Minden évben aktívan részt vettetek tanulmányi, sport- és kulturális versenyeken, és 

mindent megtettetek, hogy a legjobbat hozzátok ki magatokból! Sok szép eredmény 

született országos versenyeken is! A „Találjuk fel a jövőt!” 2018 innovációs verseny győztes 

csapatában  az osztályból két tanuló szerepelt, és ők részt vettek a nemzetközi döntőn is! Ez 

évben pedig olasz nyelvből az OKTV döntőjében szerepelt sikeresen egy diákunk! 

Nem voltak Művészeti Bemutatók és megyei diáknapok nélkületek. Mindig 

eredményesen szerepeltetek több kategóriában is, sok arany-, ezüst- és bronzminősítést 
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szerezve! Néhányan lelkes tagjai voltatok az iskolai kórusnak. Ez évben a Fehérvár Táncosa 

verseny különdíjasa is osztályunk tanulója lett. A sok osztályfőnöki és igazgatói dicséret 

bizonyítja, hogy nagyon jó szellemiségű osztály voltatok! Támogattátok, biztattátok egymást, 

és mindenkit elfogadtatok minden tulajdonságával együtt. 

Tavaly, a lehetőséget kihasználva vállalkoztatok az előrehozott érettségi vizsga 

teljesítésére, néhányan nyelv mellett még informatikából is, így 31 vizsgaeredményt 

szereztetek összesen. Nyelvvizsgák is szép számmal születtek. 27 középfokú – néhányan két 

nyelvből is szereztetek – és angolból 4 felsőfokú bizonyítványt birtokolhattok. 

Eljött az utolsó év. Elhatároztátok, hogy mindent energiátokat a tanulásra fordítjátok. 

Emellett persze a szalagavató műsor szervezésére és elkészítésére is rengeteg időt szántatok, 

és megmutattátok tehetségeteket! Olyan szépek és ügyesek voltatok, hogy az igazgató úr 

meg sem ismert mindenkit, pedig néhányan együtt vándortáboroztak vele a nyáron! 

Szerintem remekül sikerült, és az utolsó pillanatokban felmerülő problémákat (lufik) is 

nagyon felnőttesen kezeltétek!  

A kampányban ismét bizonyítottátok, hogy „együtt az osztály”!  Bár a filmet már 

nyáron terveztétek elkészíteni, kicsit „zivataros” körülmények között, de végül utolsó 

pillanatban sikerült elkészíteni! Mindenki sütött-főzött, szervezett, így a hét végére nagyon 

elfáradtatok. 

Már lassan vége ennek az évnek is. Lezajlott az utolsó Vasváris Hét, az utolsó Vasváris 

bál, s mire e sorokat olvassátok, az utolsó óráknak is vége! Még egy utolsó számadás a 

tudásotokról, kinek emelt, kinek középszinten, és VÉGE! Remélem azonban, hogy csak az 

iskolaépületben együtt töltött óráknak, és a barátságok, a kapcsolatok továbbra is 

megmaradnak! 

Sokfelé visz az utatok, de én mindig visszavárlak benneteket! Legyetek továbbra is 

kitartók, lelkesek, elszántak, és a sikereitek akkor nem maradnak el! 

Kívánom nektek, tudjátok megvalósítani álmaitokat, legyen nagyon boldog életetek, s 

ha valamikor problémátok akad, egy jó tanács: 

„Az összevisszaságban találd meg az egyszerűséget, 

a hangzavarban a harmóniát. 

A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség.” 

                                                        (Albert Einstein) 

 

Kovácsné Csornai Márta 
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Kedves Végzős 12.D osztály! 

„Most búcsúzunk és elmegyünk, a mi időnk lejárt.” Sok-sok végzős gimnazista énekli a 
jól ismert dalt, amikor ballagása napján búcsút vesz az alma matertől. Idén ti is elhagyjátok 
iskolátok, a Vasvári Pál Gimnázium falait. Ilyenkor az ember végiggondolja, mi minden 
történt vele az elmúlt évek során.  

Szóval hogy is kezdődött minden? 
Még ma is tisztán emlékszem arra a 2015. augusztusi reggelre. Izgatottan várakozott 

32 kisdiák a székesfehérvári vasútállomás épülete előtt, hogy megkezdődjön számukra egy 
remélhetőleg négy évig tartó kaland. Néhányan jó ismerősökként üdvözöltétek egymást, hisz 
egy osztályba jártatok az általános iskolában. Többen a nyár folyamán a közösségi médiának 
köszönhetően tudtátok egy kicsit jobban megismerni egymást. Azon a nyári reggelen mégis 
kíváncsi pillantásokkal próbáltátok felmérni, kik is lesznek az osztálytársaitok. Aztán elindult 
a vonat Agárdra, ahol a gólyatáborban a két nap alatt számos programon vehettetek részt. 
Természetesen megtanultátok a Vasváris indulót, amit a következő években számtalanszor 
elénekeltetek. És ami a legfontosabb: VASVÁRIS diákká avattak benneteket, s ezáltal egy 
összetartó, vidám közösség tagjaivá váltatok. Élményekkel telve tértetek vissza, hogy most 
már az iskola falai között folytatódjon a kaland.  

Bár néhányan elmentek az osztályból, és hosszabb-rövidebb időre feltűntek új arcok 
is, a „törzsgárda” maradt és végig kitartott. Azokat, akik maradtak, összekötik a közösen 
megélt pillanatok, az iskolai és iskolán kívüli programok. És nem utolsósorban az 
osztálykirándulások… Kilencedikben bebarangoltuk Veszprémet és környékét, Nagyvázsony, 
Tihany és Balatonfüred látnivalóival ismerkedtünk, illetve a Sobri Jóska kalandparkban 
lazítottunk. Az éjszaka közepén pedig egy bátorságpróbával is felérő túrára indultunk az erdő 
mélyén megbújó pálos templom romjaihoz.  
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A következő évben az áprilisi hóesés dacára lelkesen indultunk Erdélybe, hogy 
felfedezzük kincses Kolozsvárt, túrázzunk a Tordai-hasadékban. Bár a Torockó felett 
magasodó Székelykő meghódítása mindannyiunk bánatára elmaradt, kárpótlásul 
lehetőségünk volt a helyi italkülönlegességek ízlelgetésére (mértékkel és engedéllyel). Hogy 
a négy nap alatt kellemesen elfáradtatok, mi sem jelzi jobban, minthogy Lovász tanár úrral 
hiába próbáltunk lecsalogatni benneteket a buszról a torockói unitárius templom 
megtekintésére: megmakacsoltátok magatokat, és nem jöttetek. Remélem, bánjátok már!!! 
A tizenegyedik osztály kötelező programja Paks volt, majd Pécs, Orfű és Abaliget következett. 
A felhőtlen szórakozás abban az évben sem maradt el, paintballozás közben ereszthettétek ki 
a gőzt. 

Biztosan szívesen emlékeztek a Vasváris hetekre is, amikor évről évre finomabbnál 
finomabb ételek készültek a bográcsban Gergő irányításával. Tavaly különösen nagy fába 
vágtátok a fejszéteket, hisz a bál megszervezésére vállalkoztatok. És bátran mondhatom, 
megálltátok a helyeteket. Remek szervezés, férfimunka volt. Igyekezett mindenki kivenni a 
részét a feladatokból, és az osztály két lelkes DÖK képviselője, Barbi és Luca remekül 
irányította a csapatot. De nemcsak ezt, hanem a tanulmányaitokat is komolyan vettétek. 
Büszke vagyok arra, hogy az osztályátlagotok alapján a négy év során végig az iskola 
élvonalába tartoztatok. Szinte kivétel nélkül középfokú nyelvvizsgát szereztetek angol 
nyelvből, és többen teljesítettétek ezt a szintet a második idegen nyelvből is. Az osztályból 
többen is eredményesen képviselték az iskolát különböző versenyeken, tovább öregbítve a 
Vasvári jó hírnevét.  

A tanulás mellett természetesen mindig tudtatok időt szakítani egyéb 
tevékenységekre is. Ki a sportban, ki a kulturális élet valamely területén bizonyította 
tehetségét. Sportversenyeken, az évről évre megrendezésre kerülő Művészeti Bemutatón 
illetve a Fejér megyei diáknapokon mutattátok meg, hogy mire is vagytok képesek.  

Az utolsó év tartogatja mindig azokat a feladatokat, amelyeknél leginkább szükség 
van egy osztályközösség higgadt együttműködésére. Ekkor kerül sor a szalagavató 
ünnepségre és a királyválasztásra. Mindkét eseményre nagy lelkesedéssel készültetek, és 
bátran állíthatom, hogy ismét megálltátok a helyeteket. 

Az évek során a bizonytalan kisdiákokból a saját útjukat kereső fiatal felnőttekké 
váltatok. Idén már meg kellett hoznotok az első fontos döntést a jövőtökkel kapcsolatban: be 
kellett nyújtanotok a felvételi jelentkezéseteket abba a felsőoktatási intézménybe, ahol 
továbbtanulni szándékoztok. Voltak, akik számára ez nem feltétlenül jelentett túlságosan 
nehéz döntést, hiszen évek óta egy adott pályára készültek. Többen viszont hosszasan 
tépelődtek, nem igazán tudták, melyik lenne az igazi szakma számukra. Remélem, hogy józan 
megfontolást követően mindenkinek sikerült a megfelelő képzést kiválasztania. És ha 
mégsem, akkor még mindig ott van az újrakezdés lehetősége. 

Útravalóul Kossuth Lajos gondolatait szeretném a figyelmetekbe ajánlani:  
 

„Soha le nem mondani, soha el nem csüggedni, ha kell, mindig 

újra kezdeni.” 

 

 
Rideg Imre 
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Interjú Hendlein Tímeával 

Timi iskolánk egyik olyan tanulója, akire méltán 

lehetünk büszkék, több reálirányultságú versenyen 

bizonyította már, hogy neki bizony kiérdemelt helye van 

az orvostudomány világában. Emellett a híres-

nevezetes vasváris vándortábor egyik törzstúrázója, így 

elmondható, hogy az iskolai élet egyik rendkívül aktív 

résztvevője. Széles érdeklődési köre miatt egy teljesen 

élvezhető történetet kaphatunk az itt töltött hat évéről. 

 

 

Három mondatban összefoglalnád a legfontosabb dolgokat, amiket tudni kell rólad? 

Habár picit a szerencsének is tudható, hogy végül vasváris lettem, életem egyik 
legjobb döntésének tartom, hogy ide jöttem, hiszen itt találkoztam azokkal az 
osztálytársaimmal, tanáraimmal, akik végül hatalmas hatással voltak az életemre. Itt merült 
fel bennem először az orvosi pálya gondolata, ahová végül idén be is adtam a jelentkezésem. 
Ehhez hűen rengeteget kell tanulnom, kevés szabadidőmben pedig zongoraórákra járok már 
9 éve, illetve barátaimmal találkozom. 

Több kémiai és biológiai témájú versenyen vettél részt, és remek eredményeket értél el. 
Mi motivált arra, hogy részt vegyél ezeken a versenyeken? 

Ezek a tantárgyak eleinte nem voltak a szívem csücskei, aztán kilencedikben valahogy 
bekeveredtem Szabó Endre Tanár Úr kémiaszakkörére.  Barátnőm nem akart egyedül menni, 
én meg elkísértem. Végül annyira lekötött az a 45 perc, hogy utána egy szakkört sem 
hagytam ki, szabadidőmben próbáltam behozni a lemaradásom, s fél év után már megyei 
első helyezett lettem egy versenyen, amit én sem akartam elhinni. A biológiaversenyeket 
Tanár Úr mindig lelkesen hirdette a fakultációkon, én meg szívesen neveztem, mert nagyon 
sokat tanultam belőlük. 

Van esetleg kedvenc versenyed, aminek az emléke még most is rendkívül élénken él 
benned? 

Nem tudok konkrétan egy versenyt megnevezni, több ilyen élményem is volt. 
Természetesen az egyéni versenyek is nagy sikerélményt tudnak adni, főleg ha jó helyezést 
érek el, azonban a csapatversenyek mindig sokkal szórakoztatóbbak voltak, mint például az 
Arconikos versenyek, vagy a Kodolányi Műveltségi Vetélkedő. 

Hol szeretnél továbbtanulni? 

A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Karán szeretnék továbbtanulni, ez az 
elsődleges célom, viszont B tervként megjelöltem szintén ezt a szakot Pécsett is, illetve az 
ELTE Tanárképzőn a biológia-kémia tanári szakot, mert ez a hivatás sem áll távol tőlem. 

Mikor határoztad el magad igazán, hogy milyen irányvonalon szeretnéd folytatni a 
tanulmányaidat? 
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Ez fokozatosan alakult ki. Mikor a Vasváriba érkeztem, inkább a humán tantárgyak 
iránt érdeklődtem. Azonban itt mindig a reáltantárgyakban voltam kiemelkedőbb, ezek 
hoztak sikerélményt, főleg a kémia, aztán gondoltam, választanom kéne mellé még egy 
tantárgyat, amivel jól kiegészítik egymást. A biológia érdekelt a legjobban, fel is vettem a 
fakultációt, amit annyira élvezek a mai napig, hogy ez megerősített abban, hogy jól 
választottam. 

Jellemeznéd egy-két mondattal mindegyik iskolai évedet? 

A hetedik osztály nekem a nagy rácsodálkozások éve volt, hihetetlenül aranyos volt az 
avatós osztályunk, nagyon szerettem a családias hangulatú délutáni kóruspróbákat, illetve az 
első vasváris hetet is nagyon élveztem. Nyolcadikban még nem alakult ki annyira az 
osztályközösség, egy tantárgyhoz sem köteleződtem még el igazán, csak kerestem a 
helyemet. Kilencedikre sikerült jobban beilleszkednem, s elkezdtem egyre inkább a 
reáltantárgyakra koncentrálni. Tizedikre már határozottan tudtam, mi szeretnék lenni, így a 
faktválasztás is egyszerű volt. Tizenegyedikben a faktok miatt egyre több embert ismertem 
meg, szerintem az osztályközösség is jobban összekovácsolódott. Ezt még csak fokozta a 12.-
es szalagavató, illetve a kampány, amibe rengeteg energiát fektettünk, és végül elértük a 
célunkat.  

Melyik évet járnád újra? 

Nem is tudom, a legjobban a 11. második félévet, illetve a 12. elejét élveztem. A 
hajnali szalagavatópróbák hangulata, az utolsó csopaki osztálykirándulásunk, a szalagavató, 
illetve az utána közösen eltöltött este az osztályommal, mind felejthetetlen élményként 
maradt meg bennem. A 12. második félévében inkább már a túlélésre rendezkedtünk be, 
Zsombor osztálytársam mindig felolvassa, hány nap van még az érettségiig, csak hogy 
fokozza a feszültséget. Ezt nem feltétlenül szeretném még egyszer átélni. 

Melyik volt a kedvenc iskolai programod? 

Egyértelműen a vándortábor, amire már negyedik alkalommal jelentkeztem, s a 
későbbiekben is vissza szeretnék járni. Ha nem vettem volna eddig részt, nem hinném el, 
hogy ennyi nevetés belefér 10 napba, s hogy eközben mennyi új embert meg lehet ismerni. 
Hihetetlenül jó a közösség, s tanárainkat is más oldalukról ismerhetjük meg. 

Változott-e az iskolai baráti köröd az elmúlt 6 év során? 

Igen, eleinte nem találtam a helyem, de fokozatosan sikerült beilleszkednem.  Most, 
12.-re elmondhatom, hogy nagyon fog hiányozni az itteni társaság. Persze sokakkal tartjuk 
majd a kapcsolatot, de az már mégsem lesz ugyanaz, mint most. 

Mi fog a legjobban hiányozni az osztályodból, illetve a Vasváriból? 

Az osztályközösség, ami rendkívül sokféle embert foglal magába, de valahogy mégis 
együtt tudunk működni, s támogatjuk egymást, illetve tanáraim lelkesedése, amivel mindig 
jobb teljesítményre motiválnak. 

         Molnár Anna 11.C 
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Interjú Szépe Flórával 

 

Történt egyszer, hogy egy késő esti órában beszélgetésbe 

elegyedtem iskolánk egyik végzős diákjával, a mindig 

sportos és szorgos Szépe Flórával, aki a 12. B osztály 

tanulója. Sok érdekes dolgot tudtam meg tőle az itt töltött 

éveiről, illetve arról is, hogy hogyan élte meg mindezt. 

Kérdeztem őt a terveiről és a hobbijairól is, amikről 

örömmel mesélt. Olvassátok el, és nyerjetek ti is egy kis 

betekintést végzőseink életébe! 

 

Hogyan telt az elmúlt 6 éved? Mi az, amivel gazdagodtál a Vasváriban töltött idő alatt? 

Hazudnék, ha azt mondanám, minden percét élveztem, mert voltak nehéz pillanatok, 

de az elmúlt 6 évem 99%-ban nagyon jó volt és sok boldogságot okozott nekem. Annyi 

minden történt, hogy nehéz kiemelni egy valamit, amivel gazdagodtam vasváris éveim alatt. 

Sok mindent kaptunk az iskolától: remek közösséget, barátokat, felejthetetlen élményeket, 

élvezetes programokat, hogy megtanultuk, hogyan kell gyorsan átöltözni, és végül, de nem 

utolsó sorban tudást, amit köszönünk szépen tanárainknak. Osztályfőnökünknek, Edina 

néninek szeretném külön megköszönni a sok segítséget, amit az évek során kaptunk, azt, 

hogy mindig kiállt mellettünk, és a határtalan türelmét. 

Hol szeretnél továbbtanulni? Mik a terveid a közeljövőben? 

A legfontosabbnak most azt tartom, hogy jó érettségivel zárjam középiskolai 

tanulmányaimat. Továbbtanulás szempontjából a Pécsi Tudományegyetem 

Egészségtudományi karát, azon belül pedig a gyógytornász szakirányt céloztam meg. Jelenleg 

ez az egyetlen terv, amit szem előtt tartok, de nem zárkózom el más szakoktól sem, illetve 

külföld felé is szívesen tekintgetnék a jövőben tapasztalatszerzés és nyelvtanulás céljából. 

Mik a legszebb emlékeid, melyeket hőn szeretett iskolánkban szereztél? 

Minden egyes itt töltött évem alatt szereztem szép emlékeket, mindegyik más miatt 

lesz emlékezetes a jövőben. Legszebb emlékemként azonban a gólyatábort említeném. Az 

egyik dobókockás feladatnál csokievést lehetett nyerni hosszabb-rövidebb időre, és 

mindenki nekem szurkolt, hogy megint én nyerjem meg (egymás után kb. 6-szor). Nekem ez 

különösen sokat jelentett, mert nehezen barátkozok, és nagyon édesszájú vagyok, ezáltal 

pedig két vágyam is teljesült, szereztem barátokat, és csokit is ehettem. A kezdeti örömök 

mellett kiemelném még a szivaravatónkat, a Mikulás műsorunkat, 11. osztályos 

osztálykirándulásunkat, a szalagavatónkat, illetve a királyvetélkedőnket. Bár nem minden 

sikerült úgy, ahogyan elterveztük, de mi nagyon jól éreztünk magunkat, és bebizonyíthattuk 

(leginkább magunknak), hogy nagyon jól működünk csapatban. Sose fogom elfelejteni a 

Vasváris Heteket, a 24 órás röplabdát, a csokis tekercset, na meg persze az osztálytársaimat. 



19 
 

Ők azok, akik tettek arról, hogy minden nap nevetéstől fájó hassal lépjek ki az iskolából. A 

legnagyobb “Móka-Mikink” természetesen a királyjelöltünk, Peri volt, aki mindig 

gondoskodott arról, hogy jó hangulat legyen szünetekben, avagy néha órák alatt is.  

Mit szeretsz szabadidődben csinálni? Jeleskedsz valamiben? 

Az iskola mellett teljes mértékben leköt a sport, emiatt nincs túl sok szabadidőm. Már 

10 éve, hogy versenyszerűen atletizálok. E mondat hallatára az általános reakció: „Te 

szeretsz futni?” . A válaszom pedig, hogy nincs semmi bajom a futással, viszont ugró vagyok, 

így nem kell (szerencsére) kilométereket futnom.  Hosszú éveken keresztül a magasugrás állt 

legközelebb hozzám, sok szép eredményem is született, azonban az utóbbi 1 évben átálltam 

hármasugrásra. Az eredmények felől azt hiszem, nincs okom a panaszra, de vannak még nagy 

céljaim, amiket el szeretnék érni. 

Ha időm engedi, szívesen megyek kosármeccsekre, illetve igyekszem minél több időt 

a barátaimmal és a családommal tölteni. 

Milyen az osztályközösségetek? Milyen volt a kezdetekben? 

Szerintem az osztályközösségünk nagyon hamar és egyszerűen összekovácsolódott. 

Mindenki könnyen kijött mindenkivel, és az egész osztály nagyon egyben volt. Ha jól 

emlékszem, 9. osztály környékén kezdtek el kialakulni klikkek, majd a 10. és a 11. osztályos 

osztálykirándulás ismét összehozott minket. Utolsó évünkben a csapatmunka és az 

együttműködés kicsit már megkopott, de így is sikerült egy csodálatos szalagavatót és egy 

élvezetes kampányt összehoznunk. 

Hogy érezted magad a kampányhét ideje alatt? 

Azt kell, hogy mondjam, jobban élveztem, amikor nem mi voltunk a legidősebbek, és 

csak élveznünk kellett a kampányidőszakot. Meglepően sok energiát és időt igényelt, viszont 

megérte a visszajelzések alapján, illetve kizökkenhettünk egy kis időre az érettségire való 

készülésből, ami elég jólesett. 

Mi az, amit tanácsolnál a ’’kis” vasváris osztályoknak, illetve a gólyáitoknak? 

Valószínűleg amiket most mondani fogok, már hallottátok párszor, de nem tudok 

mást tanácsolni, élvezzétek ki vasváris létetek minden pillanatát, mert nagyon hamar 

elröppen ez a 4, illetve 6 év. Vegyetek részt minden programon, hiszen rengeteg új baráttal 

és élménnyel gazdagodhattok, amik egy életre szólnak, nem beszélve arról, hogy sokkal jobb 

bemenni úgy az iskolába, ha ismerős arcok, barátok vesznek körül. 

Ha visszatekerhetném az időt, sokkal nyitottabb lennék, több programon vennék 

részt, és több időt töltöttem volna szünetekben a folyosókon, a büfében, ahelyett, hogy a 

teremben ülnék. Én már nem változtathatok a múlton, ti viszont még megfogadhatjátok 

tanácsaimat, és még szebbé tehetitek vasváris éveiteket. Gólyáinknak pedig üzenném, hogy 

vigyázzanak magukra és egymásra, tartsanak össze, és bár mi most továbblépünk, figyelni 

fogunk rájuk és találkozunk még.  

         Sümegi Renáta 9.A                                                                                                   
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Interjú Kovács Sacival 

 

A mindig vidám Kovács Saci a 12. C osztály tanulója. A 

mindenben jeleskedő, rendkívül jó nyelvérzékkel 

rendelkező Saci idén bejutott az olasz OKTV döntőjébe, és 

ott a nagyszerű 26. helyet érte el. Az interjúban 

közelebbről megismerhetitek a sokoldalú Saci 

mindennapjait, jövőbeli terveit, és olvashattok a vasváris 

éveiről is. 

 

 

Van valami mottód? 

Én a mottóimat az internetről szedem, azokból inspirálódom. Amilyen kell, olyat 

keresek. Egy konkrét nincs, amit mindig követek. 

Annak idején, 4 évvel ezelőtt mi volt az a döntő szempont, amiért a Vasvárit választottad? 

Akkor még orvos akartam lenni és az orvosira akartam járni. Az volt bennem, hogy 

csak a Vasváriban van biosz-kémia. Eldöntöttem, hogy a Vasváriba jelentkezem, majd már 

fanatikus lettem, s nem akartam más iskolába menni. 

Tehát a C osztályon belül a biosz-kémia irányultságon tanultál? 

Igen, nagyon szeretek ott lenni, nem bántam meg. A biológiát még mindig szeretem, 

de most már nem ez a fő célom. 

Mi volt az első benyomásod az Vasváriról a gólyatáborban és az első napon, amikor 

beléptél az épületbe? 

A gólyatábor előtt az osztályommal már 2-szer találkoztunk, egyszer csak néhányan, 

másodjára egész sokan, így nagyjából ismertük egymást. A gólyatáborban és az első napon is 

nagyon jól éreztem magam. Amikor a könyvosztáson voltunk, akkor is tetszett az iskola 

hangulata, légköre, ami szerintem nagyon otthonos. Minden első benyomásom pozitív volt.  

Segítettek a végzőseitek a beilleszkedésben, könnyebbek voltak az első hetek, hónapok? 

Nekünk nem sikerült annyira szoros kapcsolatot kialakítanunk a végzőseinkkel. Nem 

voltuk rosszban, csak nekik is rengeteg dolguk akadt, így nehéz volt összeegyeztetni mindent. 

Szerintem 12.-esként jobban megérti az ember, hogy akkor mennyire nem volt idejük. Ezt 

most már én is jobban látom. 

Az osztályunknak ti vagytok az avatói, s ezúton szeretnénk megköszönni azt a sok 

segítséget, a gólyatábort, a szívatás hetét, a rengeteg támogatást és szeretetet. Milyen a 
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kapcsolat a gólyáitokkal, vagyis velünk, a 9. C-vel? Ha egy mondatban kéne jellemezned 

őket (minket), mi lenne az? 

Azt imádom bennetek, hogy tele vagytok lelkesedéssel, látom a közös csoportban is, 

nem tudom egy mondatban összefoglalni. Nekem nagyon tetszett, hogy mindenhez úgy 

álltok, hogy lelkesedtek, igyekeztek mindent együtt, közösen, jól összehozni. Az, hogy 

sokfélék vagytok, abszolút pozitív élmény volt az első perctől fogva. Izgultunk, hogy milyenek 

lesztek, de nagyon elégedettek vagyunk a felhozatallal. 

Mik a kedvenc tantárgyaid? 

Az olasz és az angol, bár már nem járok angolra. A többi tantárgyból vannak olyan 

témák, amiket szeretek, például bioszból nagyon szeretem az etológiát. Ha kicsit jobban 

menne ez a bioszos vonal, akkor még fogorvos vagy etológus is szívesen lettem volna. A 

matekkal mindig jóban voltam, azt is kedvelem, de az irodalmat is, egy szóval mindent 

szeretek. 

Hallottam, hogy olaszból kitűnően teljesítesz, nagyon jó érzéked van hozzá. 9. osztályban 

miért pont az olaszt választottad második idegen nyelvnek? Volt valami konkrét célod vagy 

csak megtetszett? 

Nagyon megtetszett 7-8.osztály körül Olaszország, akkor még németet tanultam, s 

megláttam, hogy a Vasváriban lehet olaszt választani. Úgy döntöttem, hogy a németet kicsit 

hanyagolom, nem volt jó kapcsolatom a régi tanárommal, úgy jöttem ide, hogy minden 

erőmmel az olaszra fogok koncentrálni. Onnantól kezdve nem volt megállás. 

Mit szeretsz a legjobban az olaszban? 

A congiuntivot. Akik olaszt tanulnak, azoknak ez az egyik mumus, még az olaszok sem 

tudják rendesen használni, s majdnem kihalt a nyelvből, csak aztán visszahozták. Nagyon 

szeretem a dallamosságát, annyira szépen lehet a szavakat kiejteni, gyönyörűen lehet 

beszélni. 

A jövőben az olaszt fel tudod majd használni munkához, továbbtanuláshoz vagy az élet 

más területén? 

Olasz szakra szeretnék menni, ezért nagy szerepe lesz, mindenképpen szeretném 

használni, mert ez az életutam, ez az, amit szeretek, aminél egyszer sem éreztem 

szenvedésnek vagy fáradságosnak, hogy tanuljam, mindig vitt előre a nyelv szeretete. 

Játszol valamilyen hangszeren vagy sportolsz valamit? 

Vívok és ütős hangszereken játszom. 

Hogy tudod összeegyeztetni a tanulást a szabadidőddel? 

Minden év elején volt bennem stressz, mert nem tudtam az órarendemet, de be 

kellett osztanom az edzéseket, a zeneórát, a szolfézst, illetve mikor szükségem volt 

különórára, akkor azt is. Majd kihagytam azokat a dolgokat, amik nagyon elvitték az időmet. 

A belvárosban lakom, így minden 5-10 perc sétára volt, néha kényelmesen, néha kicsit futva, 
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de mindig mindent sikerült megoldanom. Emlékszem, 9. osztályban 8 kg-nyi könyvet 

cipeltem, azóta ezt szépen lecsökkentettem, s kérdezted, mi a mottóm, most eszembe 

jutott:,, inkább otthon hagyom a cuccom felét, mint, hogy sérvet kapjak”. 

Mi a hobbid? 

Rajzolni, festeni imádok, viszont ezekre a többi dolog miatt sajnos nem jut már annyi 

időm. Hobbiként történetírásokat szoktam az egyik barátnőmmel készíteni, illetve ott van a 

zene, az edzés. 

Melyik a kedvenc vasváris rendezvényed? 

Szerintem mindenki kedvence a Vasváris Hét, ezzel így vagyok én is. Végzősként is jó, 

de alsóbb évesként sokkal jobb, élvezetesebb. 

Mi volt az a legjobb pillanat, amit az osztályoddal átéltél? 

Amikor 10. osztályban Gánton voltunk az erdei iskolában, azt hiszem 5 napot, 4 

éjszakát töltöttünk ott, az esti beszélgetések nagyon emlékezetesek maradtak. Mindenki 

odaült a tábortűz köré, órákon át beszélgettünk, énekeltünk, azok az esték fantasztikusan 

összekovácsolták az osztályt. A gánti kirándulás volt a kedvenc kirándulásom. 

Ha egy szóval kéne leírnod az itt töltött éveket, mi lenne az? 

Rövid volt. Bár várom az egyetemet, de irigylem azokat, akik 6 évet töltöttek itt, mert 

nagyon szerettem ezt a 4 évet, de hamar elrepült. 

Mi volt a legjobb, legviccesebb és a legkínosabb pillanatod itt? 

A legjobb az olaszhoz kapcsolódik, amikor megtudtam, hogy bejutottam az OKTV 

döntőjébe. A legkínosabb, nem is tudom, hogy volt-e olyan, talán ilyen általános, sablon 

dolgok, mint hogy nem némítottam le a telefonomat, és megcsörrent az órán, és mindig csak 

töriórán. Olyan, ami miatt nem szeretnék többé ide járni, olyan nem fordult elő. Minden nap 

történt valami vicces, olyanok, amik azóta már szállóigévé váltak, például a tesiórákat 

nagyon élvezzük. Mindig akadt valami, amivel elszórakoztattuk magunkat. 

Van valami tipped nekünk, hogyan tudjuk hatékonyan beosztani az időnket? 

Én letöröltem néhány közösségi oldalt, tehát a közösségi oldalakat kicsit félre kell 

rakni. Igyekeztem időponthoz kötni a tanulást, én alapból olyan vagyok, hogy szeretek 

letudni valamit, például mikor házit készítek, nem szeretem félbehagyni, hanem először 

befejezem és utána kezdek máshoz. Muszáj letudnom, ez nálam egy rigolya. 

A 4 év alatt mennyit változtál? 

Nyitottabb lettem, sokkal többször kiléptem a komfortzónámból, és közben 

felnőttem. Érdeklődési kör szempontjából is változtam, hiszen bioszos vonalról átmentem a 

nyelvi vonalra. Szerintem pozitív irányba fejlődtem. 

Mi fog legjobban hiányozni a Vasváriból? 
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A büféből a pizzás snack. Viccen kívül az, hogy az ember egy erős közösségbe tartozik. 

Egyetemen talán az én szakomon még meglesz ez a családias hangulat, de egészen más lesz, 

mint olyan emberekkel lenni egész nap, akiknek ismered minden mozdulatát, szokását, 

akikkel minden órán együtt vagytok a csoportbontás ellenére is. Hiányozni fog az iskola 

családias légköre, hogy odamehetsz a tanárokhoz, ha problémád akad, számíthatsz rájuk, 

segítenek, és persze az alsóbb éves ismerősöket és az évfolyamtársakat is hiányolni fogom, 

illetve mindazokat, akik máshol tanulnak tovább. 

Mit üzensz a vasvárisoknak? 

Használják ki az időt, amit itt töltenek, és utána, ha továbbtanulnak, akkor csinálják 

azt, amit szeretnek, ne féljenek attól, hogy nehéz lesz, mert szerintem, ha valaki nagyon 

szeretne valamit, akkor azt el lehet érni. 

Nagyon szépen köszönöm az interjút, és további sok sikert kívánok az érettségihez, az 

olaszhoz, és teljesüljön az, amit elképzeltél! 

 

Jakab Fanni 9.C 
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Interjú Dzsaja Barbarával és Kovács Lucával 

 

2015. Ebben az évben felvételizett az iskolánkba Dzsaja Barbara és Kovács Luca, akik mára 

mindketten az iskola és az osztályuk, a 12/D meghatározó tagjai lettek. A négy év alatt sok 

mindenen mentek keresztül együtt, most pedig egy kis múltidézéssel együtt megtudhattok 

pár dolgot róluk, és az iskolával való kapcsolatukról. 

Kezdésként, milyen nehéz volt a felvételitek, és mennyit aggódtatok, hogy bejuttok-e? 

Barbi: Nem volt annyira nehéz, mint amire számítottam, és nem is aggódtam túl sokat, mert 

az általános iskolában csak ötöseim voltak. 

 Luca: A felvételink szerintem teljesíthető volt, nekem egész jól sikerült. Azt viszont hozzá kell 

tenni, hogy nagyon sokat készültem rá, mert mindenképpen vasváris szerettem volna lenni, 

szóval azért megvolt bennem az aggodalom is. 

A gólyaévben hogyan ment a beilleszkedés, milyen gyorsan vettétek fel a “vasváris 

életérzést”? 

Barbi: Könnyen ment a beilleszkedés, hiszen az avató osztályunk már a gólyatáborban 

elárulta a legnagyobb titkokat az iskoláról.  

Luca: A beilleszkedés meglepően könnyen és gyorsan ment, én az osztályomból is ismertem 

már pár embert. A vasváris életérzés pedig egyből magával ragadott, úgy éreztem, kinyílt 

előttem a világ! 

Minden év elején az első nap van a szokásos adategyeztetés, Igazgató Úr beszéde, 

tankönyvek osztása stb. Ilyenkor minden diáknak újra el kell olvasnia a házirendet.  

Őszintén, ti elolvastátok egyszer is? 

Barbi: Rideg tanár úr minden évben gondoskodott arról, hogy valamelyik osztálytársunk 

felolvassa nekünk a tűzvédelmi szabályzattal együtt. 
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Luca: Hát igen azok az első napok mindig olyan kaotikusak, általában még a nyári hangulat 

uralkodik, így nehéz koncentrálni, és sajnos előfordul, hogy a legfontosabb dologra nem jut 

idő. 

A 4 év alatt mi volt a legváratlanabb dolog, ami történt veletek a suliban? Lehet ez egy 

egyszeri esemény vagy akár egy olyan dolog, ami itt természetes, viszont máshol 

egyáltalán nem. 

Barbi: Egyszer matekórán hallottunk egy nagy durranást. Később kiderült, hogy az egyik 

osztálytársam táskájában felrobbant egy üveg, amiben azóta sem tudjuk pontosan, hogy mi 

volt. 

Luca: Most egy kicsit egoista leszek, de számomra a legváratlanabb dolog az volt, hogy 

mennyit változtam ez alatt a négy év alatt. Sokkal nyitottabb lettem, fontosabb lett 

számomra a közösségi élet, és szívesebben fogadok minden új dolgot, pedig ez régen nem 

így volt. 

Melyik terem a kedvencetek, miért, és van-e valamilyen különleges emlék, amely oda köt 

titeket? 

Barbi: Az A1, mert az volt a Vasváriban az első saját osztálytermünk, és bármilyen 

meglepetést eldughattunk a plafonban, amit később örömmel fedeztünk fel - vagy nem. 

Luca: Az én kedvenc termem az E/10. Oda valahogy mindig szívesen megyek be. Azok a 

meghatározó olaszórák is ott voltak, amelyek miatt rájöttem mi az, ami igazán érdekel 

engem. 

Mi fog a legjobban hiányozni a suliból? 

Barbi: Egyértelműen Szilárd, a reggeli kávé és a hambi a büféből. Na meg persze a DÖK és 

Andi néni jó tanácsai. 

Luca: Őszintén szólva, minden. A Vasvári biztonságot nyújtott nekem, általa tartozhattam 

valahová. Mindig fordulhattam bárkihez segítségért. Talán ez a közvetlenség és családiasság 

fog a legjobban hiányozni. 

Végül pedig, visszavárhatunk titeket a jövőben? 

Barbi: Mindenképpen meg fogom látogatni az iskolát, miután elballagok, hiszen ez volt a 

második otthonom 4 évig. 

Luca: Még szép! Van egy olyan érzésem, hogy elég sokszor fogok találni valamilyen indokot, 

hogy visszatérhessek. 

 

         Lendvai Martin 10.A 
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Mozaikképek 4 + 42 vasváris év emlékeiből 

 

Augusztusban még gólyatábor a felejthetetlen „Hotel 

Gardenben”, aztán szeptemberben már csak nektek 

jelezte az iskolakezdést a csengő… új korszak kezdődik 

az életemben, és remélem, ez is tartogat még szép 

pillanatokat, ha annyit nem is, mint amennyit 

vasvárisként megélhettem. 42 évig tanárként, 4 évig 

diákként léptem be az iskola kapuján, azaz életem 

nagyobbik részét e gimnázium falai között töltöttem, s 

ezt egy cseppet sem bánom. Ma is ezt a pályát, ezt az 

iskolát választanám! A 10.D-s Fónagy Kitti elküldött 

kérdései segítettek emlékeim felidézésében.  

Az a 4 év (1968-72), amikor ének-zenei tagozatra jártam, fergeteges volt. Ne gondoljátok, 

hogy kiváló tanuló voltam! Dehogy! Igazi kamasz, olyan, akinek meghatározó 

személyiségjegye a lázadás, akinek a kortársak véleménye a legfontosabb, de olyan is, aki 

társaival folyton a világmegváltáson agyal − tanulás helyett leginkább… Az irodalom, a 

történelem, a zene szeretetét azonban így is sikerült belém csepegtetni.  

Kitti kérdései között szerepelt, hogy hosszas vasváris pályafutásom alatt miben változott a 

diákélet. Azt gondolom, mára a tanár-diák viszony és a szülő-gyerek kapcsolat is 

közvetlenebb, kevésbé tekintélyelvű lett. Lehet, hogy ezt másképp látjátok, de nekem van 

összehasonlítási alapom. Biztosan sokszor hallottátok: bezzeg régebben jobbak voltak a 

diákok, most tiszteletlenek, neveletlenek, fékezhetetlenek, lusták, csak a kütyüiken lógnak, 

stb. Pár éve, amikor az irattárban selejteztünk, a kezembe akadt egy, az 1950-es évekből 

származó jegyzőkönyv, a félévi tantestületi értekezletről. Gyöngybetűs írással jegyezték le a 

hozzászólásokat, amelyek kivétel nélkül arról szóltak, az akkori diákok nem olyanok, mint a 

régebbiek: tiszteletlenek, neveletlenek, lusták stb. (kütyü még nem volt). No comment… 

Sokkal kevesebb lehetőségünk volt otthonról kimozdulni, mint a mai diákoknak, ezért aztán 

az iskolai rendezvények, kirándulások, előadások, klubfoglalkozások fontosabbak voltak; egy-

egy rendezvényre alig lehetett beférni.  
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A szalagavató akkor is kiemelt 

esemény volt, de csak a tanárok és 

a végzős osztály vehetett részt rajta. 

Nem úgy, mint a diákbálon: ott 

bezzeg − legnagyobb bánatunkra − 

a szülők is jelen voltak! Parádés volt 

az érettségim éve is, hiszen 1972-

ben részt vettünk a Ki Mit Tud Tv-s 

vetélkedőjén, ahol kamarakórusunk 

az élő adásos döntőben 2. lett. A 

döntő miatt 3 nappal előbbre kellett hozni a szóbeli érettséginket. (Végzősök! Ha olvassátok 

ezt az írást, képzeljétek el azt a traumát: egy héttel a szóbelid előtt kapsz egy táviratot, 

előbbre hozzák a vizsgát). Csak reménykedni tudtunk tanáraink jóindulatában. Nem 

csalódtunk, segítettek. Az érettségi után következett a felvételi, mert akkor még úgy volt, 

hogy ahány helyre jelentkeztél, annyi egyetemen/főiskolán kellett írásbelizni és szóbelizni. 

Nagy öröm volt, hogy sikerült a pécsi magyar-ének szak, meg az is, hogy kikerültem a szülői 

kontroll alól. A diplomám átvételekor már volt egy 2,5 éves lányom! Amilyen boldogan 

hagytam el Fehérvárt, legalább akkora öröm volt visszajönni. Addigra már kezdett benőni a 

fejem lágya − már nem csak magamért feleltem −, 

megtanultam becsülni a gyökereimet, rájöttem, hogy a szülő 

nem legyőzendő vitapartner, hanem óriási támasz, a család 

pedig biztos háttér, menedék.  

1976 szeptembere már újra a Vasváriban talált. Remegve, 

szorongva léptem a tanáriba: hogy jövök én ahhoz, hogy ilyen 

nagy tudású emberek között én is tanárnak nevezzem 

magam?! Itt van az osztályfőnököm, Döbrenteyné Márta néni, 

s szinte mindenki, aki tanított! Biztosan emlékeznek 

diákéletem kevésbé dicsőséges pillanataira, és azt gondolják, 

hogy kerülhetek én közéjük. Az érettségim után, most másodszor is kellemesen csalódtam: 

csak a jóra emlékeztek, soha nem éreztették, hogy kezdő pancser vagyok, nem ítélkeztek, 

támogattak. Rögtön elrendelték a tegeződést, korra, nemre tekintet nélkül. Nehezen ment, 

gondoljatok csak bele! A 40 évest már „ősöregnek” látja a fiatal. Ti is így vagytok ezzel, ugye? 



28 
 

Sokszor eszembe jutott, amikor már elhagytam a krisztusi kort, a diákság most már engem is 

őskori leletnek lát?! Meglepődve tapasztaltam, hogy milyen pezsgő élet folyik a tanáriban és 

a tanítás után: a mai A8 helyén tanári klub működött rexasztallal, játékokkal. Sokszor voltak 

itt előadások, író-olvasó találkozók, útibeszámolók, de névnapi bulik is, sőt a szilvesztert is a 

tanári klubban tartottuk. Szertefoszlott bennem az a kép, amit addig tanáraimról gondoltam: 

naphosszat szakkönyvekről, pedagógiai módszerekről vitatkoznak és a diákság viselt dolgait 

beszélik meg. Mert mint fentebb írtam, régen távolságtartóbb volt a tanár-diák viszony, ezért 

volt ez nekem akkora meglepetés. Albert József, az akkori igazgató, énektanári, kórusvezetői 

feladataim mellé egyebekkel is megbízott: voltam pedagógus KISZ-titkár (elvégre diákként is 

osztálytitkár, mai nyelven dökös voltál, szólt az indoklás), KISZ tanácsadó tanár, amit később 

Diákmozgalmat segítő tanárnak hívtak, osztályfőnök, munkaközösség-vezető, pedagógus 

szakszervezeti titkár, igazgatóhelyettes. 1990-ig csak éneket tanítottam, s volt egy 120 fős 

óvónős kórusom. Velük nagyon sok közös élményünk volt: felejthetetlenek a rádiófelvételek, 

az „Év kórusa” cím elnyerése és a sok-sok egyéb fellépés is. Ugyanakkor nagy próbatétel volt 

22 évesen, a testnevelés tagozat végzős osztályban már-már profi focistáknak, atlétáknak, 

úszóknak Kodály-módszerrel próbálkozni…. 

Aztán 6 évig az iskola tájára sem mentem, mert megszülettek a fiaim. Visszatérve új 

feladatok vártak, mert változtak a körülmények: nem volt testnevelés és ének-zenei tagozat, 

megszűnt az óvóképzés is, Juhász László lett Albert József helyett az igazgató.  
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Innentől magyartanár lettem, amitől először megijedtem, aztán megszerettem, végül már 

nem is értettem, hogy tudtam addig magyartanítás nélkül élni.  

Nem sorolom tovább személyes történelmemet, inkább válaszolok Kitti kérdéseire. Melyek is 

voltak kedvenc programjaim? Melyekre emlékszem a legszívesebben?  

Óriási feladat volt a gimnáziumi képzés 50. évének megünneplése. Évkönyvet adtunk ki, 

találkozókat szerveztünk. Itt volt/lehetett mindenki, aki valaha vasváris tanár vagy diák volt. 

Felemelő érzés ám látni (na meg a műsort összeállítani), hogy csupa vasváris tölti meg a 

Vörösmarty Színház színpadát és nézőterét úgy, hogy akik nem fértek be, az előcsarnokból 

követték az eseményeket! A Diákpárbajok a Bahnhofban! A vasváris közösségépítés csúcsai 

voltak ezek az események. Horváth József igazgató úr, Andi néni meg én extázisban 

szurkoltunk, súgtunk a vasváris csapatnak. Nekünk volt a legjobb, legnagyobb, legeszesebb, 

legügyesebb sok-sok vasvárisból álló, tomboló szurkolótáborunk. Hát persze, hogy többször 

is a miénk lett az „Év iskolai közössége” cím.  

Jó volt gólyatáborozni, látni, hogy van 

értelme együtt dolgozni, krumplit 

pucolni, aggódni, hogy a paprikás 

krumpli ehető legyen, hogy éjjel 

senkit se riasszon meg a w.c 

kagylóban figyelő béka, reggeltől 

estig loholni a végzősökkel és Andi 

nénivel, aztán látni, hogy a gólyák 

mosolyogva kezdik az évet, s a 

„nagyok” boldogan atyáskodnak 

felettük.  

Felejthetetlen az első + a többi közös főzés az udvaron, a Vasváris Hetek, a Művészeti 

Bemutatók, a Diákszínpad műsorai. Közel 40 Diáknapon vettem részt, de még most is 

meghatódom, ha látom, mennyi mindent tudtok, mennyi örömet tudtok szerezni 

produkcióitokkal. Jó, és igen is fontos megismerni, mi minden rejlik bennetek, mert bizony 

nem csak az határozza meg személyiségeteket és későbbi boldogulásotokat, hogy hogyan 

teljesítetek az iskolában.  
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Öröm volt persze az is, ha tanítványaim jól érettségiztek, ha helyezettek lettek valamilyen 

irodalmi/nyelvtani versenyen, de azt is sikerként könyvelem el, ha nem unatkoztak nagyon 

az óráimon azok, akiket az irodalom nem érdekelt, vagy ilyen karikatúrát készítettek rólam. 

Szerettem minden olyan feladatot, amiben 

kreatívkodhattam, ami új kihívás elé állított. Megoldani, 

hogy a fellépés előtti órában Dunaújvárosban eltörött 

balkezes gitár helyett legyen másik, vagy éjjel 2-kor a 

kerítésen átmászva bejutni az udvarra, hogy a rendőrség le 

tudja fülelni a betörőket. (A „betörők” az érettségijüket 

ünneplő fiúk voltak, akik jó heccnek tartották, hogy az 

alagsori történelem szertár táblájára felírják: „ITT 

JÁRTUNK”. Hajnalig mentegethettem őket a rendőrségen.) 

Sok éven át szerkesztettem az Irkát, s most épp ezért – volt 

szerkesztőként – megálljt parancsolok magamnak. Nem 

mintha nem tudnék több Irka-számot megtölteni a vasváris 

emlékeimmel, de a terjedelem kötött, a cikk pedig 

hosszúra sikeredett. Azért egy utolsó bekezdéssel még 

megpróbálkozom, de csak azért, hogy Kitti kérdésére válaszolhassak. Hogyan telnek a napok 

Vasvári nélkül? Szeptemberben már szabadságon voltam (januártól vagyok hivatalosan 

nyugdíjas) és rácsodálkoztam a világra: Mekkora élet van a városban délelőtt! Lehet 

vásárolni, ügyeket intézni, és nekem ez új volt. Kényelmesebbek lettek a napok, s 

megtehetem mindazt, amire eddig csak korlátozottan volt időm. Büntetlenül olvasni éjjelig, 

színházba, moziba járni, koncertre menni, könyvbemutatón részt venni, mert már nem kell 

hajnalban kelni, hogy 7-re beérjek az iskolába. Önkénteskedem a Fehérvári Mesecsapat 

tagjaként, mert én jónak, fontosnak tartom a közösség szolgálatát, az IKSZ-et. Őszintén 

remélem, hogy nemcsak én, hanem ti, vasvárisok is így gondoljátok! 3 gyermekem van, talán 

mondanom sem kell, a Vasváriban végeztek, s nem bánták meg. A 3 unokámnak is már 

sokkal több jut a mamis kényeztetésből, mint eddig. Azért visszajárok hetenként egyszer az 

iskolába, mert visszahúz a szívem, jó látni benneteket! Ha tehetem, elmegyek mindenhova, 

ahol vasvárisok szerepelnek. Mert nekem már két családom van: a vér szerinti és a 

választott, Vasváris család. 

Szenkovits Szilvia  
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Interjú Szatmári Eszterrel 

 

Egy délután alkalmam adódott beszélgetni 

iskolánk kutatódiákjainak egyik oszlopos 

tagjával, a 12. A osztály kiváló tanulójával, 

Szatmári Eszterrel. Számos dolog érdekli, mint 

kiderült, főként a természettudományok. Sok 

mindenről kérdeztem, főként az iskolában 

eltöltött éveiről, de legszívesebben szabadidős 

tevékenységeiről mesélt.  

 

 

Mennyire terhel meg az érettségire való felkészülés? Tartasz a vizsgától? 

Egyelőre nem érzem túl megterhelőnek, de a szóbeli vizsgák előtt szerintem ez meg 

fog változni. Most az írásbeli részek előtt annyiból áll a készülés, hogy megoldok néhány 

korábbi feladatsort. Természetesen van bennem egy kis izgulás, de szerencsére a szakon, 

ahova jelentkezem, igen alacsony a pontszám. Ettől függetlenül szeretnék jó eredményeket 

elérni. 

Mit szeretsz csinálni, ha éppen nem az iskolában vagy? Van hobbid? 

Kutatni. A gimnázium első két évében kísérleti fizikából volt egy témám, 

részecskefizikai detektorokat építettem, amikkel kozmikus sugárzást lehet észlelni. Ennek a 

témákat köszönhetően teljes ösztöndíjjal eljutottam CERN-be nyári diákként, ahol azt is 

megtanulhattam, hogyan kell ezeket a detektorokat szimulálni. Ez óriási élmény volt. Most 

öregedéskutatással foglalkozom, ezt statisztikai és adatbányászati módszerekkel csináljuk, 

tehát leginkább bioinformatikai projekt. Ezekkel a projektekkel, illetve kifejezetten a 

kiírásoknak megfelelőkkel, például káoszelmélettel elég sok versenyen és konferencián 

elindultam. 11. osztályosként nagydíjas lettem Tudományos Diákkörök XVIII. Kárpát-

medencei Konferenciáján, amit 30 felvételi ponttal jutalmaztak, illetve lehetőséget kaptam, 

hogy megmérettessem magam jövő héten XXXIV. OTDK-n, amelyet egyedülálló lehetőségnek 

tartok. Ezen a konferencián kétévente azok a hallgatók vehetnek részt, akik valamelyik 

egyetemen megnyerik a kari TDK-t. Ez egy lehetőség betekinteni az egyetemi életbe és 

tapasztalatokat szerezni, hogy mire az illető egyetemistaként pályázik, tisztában legyen vele, 

hogyan lehet kiküszöbölni a hibákat. 

Mennyire kovácsolódott össze az osztályotok az évek alatt? Gondolod, hogy az iskola 

végeztével is tartani fogjatok a kapcsolatot? 

  Azt hiszem, mondhatjuk, hogy nagyon! Erre friss bizonyíték, hogy a kampányidőszak 

komolyabb osztályon belüli konfliktus nélkül zajlott. Az, hogy tudtunk produktívan együtt 
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dolgozni, szerintem a különösen jó viszony eredménye. Nagyon remélem, tartjuk majd a 

kapcsolatot, és mivel sokan jelentkezünk Budapestre, ennek realitása is van. 

 Ha visszamehetnél az időben és újra élhetned az itt eltöltött éveid barmelyik pillanatát, 

melyik lenne az? 

  A Vasváris Hét pénteki napjai. A sütögetés zseniális ötlet. A kedvencem az idei volt, a 

kampány eredménye nagyon feldobta a hangulatot. 

Milyen érzés volt megnyerni a kampányt?  

Természeten nagyon jó. Csalódott lettem volna, ha nem Dév a király. 

Milyennek képzeled az életet az iskola után?  

Nehéznek, de izgalmasnak. Az ELTE matematikus szakára jelentkeztem, ami egy elég 

nehéz szak, kevesen végzik el. Szerintem különösen az első félév lesz nagy megpróbáltatás. 

Tanácsolsz valamit a még "kis" vasváris osztályoknak? 

Ha érdekel egy téma vagy egy tantárgy, foglalkozzatok vele! Vannak kisebb 

versenyek, például a Lánczos Kornél Fizikaverseny vagy a Kutdiak Tudományos esszéíró és 

poszterverseny, illetve személyes kedvencem a Gábor Dénes Középiskolai Tanulmányi 

Ösztöndíj, ami szintén egy esszéíróverseny. Pénznyereménnyel jár, az eredményhirdetés az 

MTA-n van, és utána meghívnak a Parlamentbe egy másik díjátadóra. Ezek olyan versenyek, 

amik szerintem sokkal élvezhetőbbek, mint a hagyományos, feladatmegoldásos társaik. 

Számotokra tetsző témákat dolgozhattok ki úgy, ahogy nektek tetszik. Ráadásul 

megtanulhatjátok azokat a praktikákat, amik később a diplomamunka megírásához 

szükségesek, és általában nagy előnyei vannak, ha valaki ilyesmivel foglalkozik. Ha 

jelentkeztek nyári tudományos táborokba, ami nagy buli, vagy külföldi egyetemre, ilyesmivel 

ki lehet tűnni a többi jelentkező közül.  

         Sümegi Renáta 9.A 
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Lerner Petra és a DÖK 

Lerner Petrával egy napsütéssel és próba matek érettségivel teli napon beszélgettem 
a mindig forgalmas büfében. Petrát nem csak én, de sokan mások is a Vasvári DÖK 
csapatának egyik oszlopos tagjaként ismerhetik, s éppen ezért rengeteg iskolai program 
sikerességét köszönhetjük az ő munkájának is. Így főleg erről beszélgettünk, hogy milyen is , 
ha az ember életének része a Vasváris DÖK. 

Hogyan keveredtél a  Vasvári DÖK csapatába? 

 Az egész úgy kezdődött, hogy amikor kilencedikesek voltunk, megkérdezte az 
osztályfőnökünk, hogy ki szeretne DÖKös lenni, és igazából senki sem lelkesedett érte. Végül 
is a bemutatkozó emailjeink alapján, amiben az Eszter és én leírtuk, hogy általános iskolában 
DÖK elnökök voltunk, a Tanárnő úgy gondolta, hogy mi tökéletesek leszünk erre a feladatra. 
Az eleje érdekes szituáció volt, mert akkor mi nagyon nem bírtuk egymást az Eszterrel, de így 
visszanézve nem bántuk meg, mivel hatalmas barátság lett belőle. 

Mi az, ami leginkább megragadott a sulinknak ebben a speciális közösségében? 

 Szerintem a négy év alatt, amíg itt voltam, egy kis család alakult ki az. A DÖKben 
mindig történik valami, és olyan emberek vannak itt, akik szeretik egymást. Nagyon sokat 
nevetünk, bármiben számíthatunk egymásra, szoktuk is mondani, hogy már szinte testvéri 
kapcsolat van közöttünk. Például a mi évfolyamunk DÖkösei között nagy az összetartás, ez 
egy vidám, szeretetteljes légkör, a közös programjaink mindig jól sikerülnek, úgyhogy 
igazából mindez nagyon tetszik benne. 

Mennyivel jelent többet a mindennapjaid során, hogy DÖK tag vagy? 

 A pozitív oldalai mellett, például hogy nagyon sok barátot szereztem, az időmből is 
nagyon sokat elvett, és meg kellett tanulnom azt, hogy úgy osszam be az időmet, hogy a 
DÖKös programokkal és a tanulással is ugyanúgy foglalkozhassak. 

Mit gondolsz, milyen egy jó dökös? 

 Szerintem ez egy nagyon összetett dolog, fontos a lelkesség, a megbízhatóság, hogy 
az osztálytársakhoz eljussanak a szükséges információk, és képviseljük őket jóban, rosszban 
egyaránt, és kiálljunk értük. Ami szerintem elengedhetetlen még, hogy jó legyen a DÖKös 
társa az embernek. Nekünk ez az Eszterrel nagyon jól működött, és úgy gondolom, hogy 
nélküle nem is érezném olyan jól magam ebben a közegben. 

Milyen volt idén a házasságkötő terem helyett a kampányotok szervezése? 

 Hatalmas váltás volt ez idén, a kettőnek a szervezési feladatai között nagy szakadék 
van. A házasságkötőtermet pár nappal a Vasváris hét előtt kezdtük el szervezni, a kampány 
viszont egy összetett folyamat volt. Ehhez persze kellett az osztály, rengeteg munka volt a 
szervezésében, és úgy gondolom, hogy a kampány összekovácsolt minket az összetűzéseink 
ellenére is. Hiába, hogy megvoltak a különböző csapatok, hogy ki tervez, ki forgat, ki rendez, 
ezek olyan dolgok, melyeknek az egészét, a folyamatát és az eredményét senki se fogja 
elfelejteni.   

Órarendjük miatt a C-sek néha csak nap végén találkoznak némely osztálytársakkal. Ennek 
ellenére könnyen együtt tudtok működni? 

 Nagyban nehezítette a dolgokat, főleg a szervezési feladatok terén. C-sként nagyon 
meg kellett tanulni, hogy amikor közös óráink voltak, azoknak minden percét bele kellett 
fektetni, hogy összehozzunk valamit. Tizenegyedikben a faktok ezt csak tovább rontják, de 
szerencsénk volt, hogy több lelkes ember is van az osztályban, így minden csoportban volt 
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valaki, aki megpróbálta összefogni azt a kisebb csapatot. Néha csak az utolsó pillanatban, de 
végül mindenki beszállt a munkába. Szerintem eleve nehéz, hogy harminc ember 
együttműködjön, a csoportbontásokkal még nehezebb, de úgy gondolom, hogy kellő 
kitartással nekünk sikerült négy év alatt elérni az úgymond lehetetlent. 

Melyik éved volt a legnehezebb, miért? 

 A legnehezebbnek a tizenegyediket mondanám, itt már faktok voltak, új tanárok, meg 
kellett szokni az emelt tananyagot. Az időbeosztás volt nagyon fontos, hogy elkülönítsük 
egymástól a tantárgyakat, mert már érettségiorientáltan kellett készülni. 

Milyen irányban tervezel tovább tanulni? 

   Az ELTE gyógypedagógia szakán logopédus irányba szeretnék menni, a gyerekek 
miatt. Nagyon szeretem őket, és mindenképpen olyannal szeretnék majd felnőttként 
foglalkozni, amivel tudok nekik segíteni a fejlődésükben. 

Ki volt az a tanár/pedagógus/iskolai dolgozó, aki a legtöbbet tanította neked? 

 Úgy gondolom, hogy minden tanáromtól tanultam valamit az életről, mindannyian 
inspiráltak abban, hogy jobban teljesítsek, és többet tudjak kihozni magamból. Azt is 
elmondhatom, hogy az iskola minden dolgozójával van egy kis különleges emlékem, például 
a portáról Laci bácsival, vagy épp Enikő nénivel. Mégis, szerintem ez nem titok, hogy akit 
legközelebb érzek magamhoz, az az osztályfőnököm Kovácsné Csornai Márta, akihez ha a 
matekszertár ajtaján bekopogtam és bármi problémám volt, mindig elmondta, hogy aludjak 
többet, és tényleg segített ahol tudott. Akit még meg szeretnék említeni, az Andi néni, akihez 
szintén bármikor mehettem, mindig volt valami frappáns válasza az aktuális problémámra 
vagy kérdésemre. Összességében viszont mindenki fog hiányozni. 

Van egy legkedvesebb emléked innen, ami majd ha később eszedbe jut, a sok jó dologra 
fog emlékeztetni? 

 Szerintem minden DÖKös program így fog megmaradni, minden olyan emlék, ami az 
osztályommal volt, a szalagavató, a kampány, az osztálykirándulások, ezek minden nagyon 
szép és kedves emlékek.  

          Molnár Anna 11.C 
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DIÁKOK ÍRTÁK  

Ferenczy-Nagy Boglárka: Modern ecloga /Fejér megyei Diáknapokon kategóriadíjas/ 

KÖLTŐ 

Üdvözlégy, jó pásztor, a Földnek e lágyölű táján. 

Átgyalogoltam a földteke lankás százezer útját, 

S lám,ideértem, ahol csuda langyos az aszfalt, 

S brummog a gépkocsi zajban a lélek az úttest mentén. 

Forduljon szemem éppen az égre, be füst fedi lágyan, 

S itt ez a por, talajunkat ez elfedi, mint puhaszőnyeg. 

Lim-lomok állnak bősz kupacokban, büszkén, sorban, 

S villan a halvány napfény néhány elszórt fémen. 

Élni csodás lehet így, eme könnyed,lágy lebegésben, 

Nyájra vigyázni, terelni cask őket halk legelésben. 

Mondd, jó pásztor, mennyei nyájad merr.e találom? 

 

PÁSZTOR 

Mennyei nyájam nem volt, másra vigyáztam gonddal: 

Hétpettyes katicák csodaszép seregét őriztem, 

S pásztori munkám immár teljes csődbe hanyatlott. 

Szép katicáim mind elhagytak, mind eltűntek, 

Távoli szűk utakon már szélvédőkön utaznak. 

Hull csak a szürke betonra a könnyem, hull csak némán, 

Bús betonon könnyemből nem nő fű se, virág sem. 

Nincs már élni e Földön okom, nincs már maradásom, 

S nappal is, éjjel is, állok a kékszinű busznak elébe. 

Mégsem akarnak elütni, s az úton bárhova állok, 

Festik a zebrát talpam alá csupa hős huligánok. 

Rákiabálnak a buszra ezek csupa állj-t, csupa visszát, 

S mindenüvé örökkön csak festik, festik a zebrát. 

Szép katicáim a Sors üvegén már messzire járnak, 

Hogyha lehetne, velük már én is szélvédőkön utaznék. 
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KÖLTŐ 

Ó, bús pásztor, mily kicsiségért ült ma szivedre a bánat. 

Lásd meg a szépet, lásd meg a jót eme drága világban! 

Zebrák pásztora, őrizd hát új nyájad örömmel, 

Fémmel etesd, és varrj neki füstből köd-takarókat! 

Zengtem verseket én is régen vak szerelemről, 

Immár másról, másképp zengem a dalt eme kornak: 

Elnyomom éppen a búteli, vágyteli kis szivem, így ni, 

Fáj, de ha egyszer másról kell most verseket írni. 

 

PÁSZTOR 

Festett nyáj szájának nincs s nem lesz eleségem, 

S hétpettyes kicsi szárnyakat úgysem válthat hét csík. 

Átadom, őrizd költő, immár vas-szivű nyájam, 

Engem hív az a föld, amit itt már elfed az aszfalt. 

Kis katicáim, kék vizű tónál várjatok engem, 

Ott leszek, ott leszek, ott leszek egyszer, most megigérem. 
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Nyári Ádám: Krisztina világa  

A hatalmas búzatábla hosszan nyújtózott végig a domboldalon, mint egy szundikáló óriás. A 

sárgálló tájat csak a látóhatár peremén álló két, régen elhagyottnak tűnő romos faház képe 

szakította meg. A távolból hűvös, nyári szellő érkezett, a közeledő vihar ígérete. A szél 

végigrohant a búzaszálak között, és finoman meglibbentette azokat. Belekapott a földön 

fekvő, felhőket néző lány hosszú, éjfekete hajába is. Bebújt vékony, rózsaszín 

vászonruhájába, végigfutott napszítta bőrén, majd tovaszállt. Alíz megborzongott. 

Hirtelen egy károgó varjúcsapat szállt el fölötte. A lány felült, hogy tekintetével követhesse 

őket. A madarak egy ideig a búzamező fölött köröztek, majd elrepültek a házak felé. Itt volt 

az idő. Alíz felállt, és követte a madarakat. 

– 

Krisztina hangos kiabálásra ébredt: Anya és Apa a konyhában veszekedtek. Halkan 

nyögdécselve ült fel az ágyban. Alvás közben pont azon a combján feküdt, amelyen az a 

hatalmas lila folt éktelenkedett. Egy ideig a foltot bámulta, majd nagyot sóhajtott. 

Borzasztóan sajgott. 

-          De legalább nem látszik ki a ruhám alól – gondolta. 

A kinti ordítozásba hirtelen porcelán csörömpölése vegyült, és Anya hangosan sírni kezdett. 

Apa még ordítozott egy kicsit, majd kiviharzott a házból, és becsapta az ajtót. Krisztina még 

egyet sóhajtott, majd halkan készülődni kezdett. 

Felöltözött, összepakolta a cuccait, és felvette ütött kopott hátizsákját. Már éppen indulni 

készült, amikor beléhasított a felismerés. 

-          Ma van! Igen, ez az a nap! 

Megszédült, egy pillanatra le kellett ülnie az ágyra. Elégedetlenül nézett végig magán. 

-          Legalább a hajam picit hosszabb lehetne – gondolta szomorúan. – Így majdnem úgy 

nézek ki, mint egy fiú… – Odaugrott az öreg szekrényhez, és a legalsó fiókjából kivett egy 

gyűrött, kopottas, fehér blúzt. – Ez sem az igazi… – elégedetlenkedett Krisztina. Kezével 

megpróbálta kisimítani a ruha ráncait, de ez sem segített. A falon lógó ódon faliórára 

pillantott. – Most már tényleg indulnom kell… – gondolta. Gyorsan átöltözött, újból felvette 

hátizsákját, és elindult. 

A konyhába lépve megpillantotta Anyát, aki az asztalon feküdt. Álomba sírta magát. 

Elhaladva mellette Krisztina átlépett egy széttört üveget, majd kiosont a nyitva hagyott ajtón, 

és finoman becsukta maga mögött. 

– 

Alíz jókedvűen lépkedett a házak felé. Séta közben egy kedves, lágy dallamot dúdolt. Az ég 

lassan teljesen beborult, és a tájat párás, fojtogató légtakaró borította be. Az első ház mellett 

egy drótkerítéssel körülvett terület feküdt. Régen valószínűleg állatokat tarthattak itt, de 
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most üres volt. A varjak a kerítés faoszlopaira telepedtek, és onnan követték a lányt 

tekintetükkel. Alíz integetett nekik, ahogy elhaladt a kerítés mellett. Az egyik varjú halkan 

károgott, de egyéb választ nem kapott. 

A régi, romos ház teljesen kihaltnak tűnt, de ő tudta, hogy bent várja valaki. Az ajtóban egy 

pillanatra megtorpant. A házban egy szelíd hang énekelte ugyanazt a dallamot, amit 

korábban ő is. Benyitott. 

Bent egy kedves, öreg néni ült egy rozoga faasztalnál. Amikor egymásra néztek, mindketten 

elmosolyodtak, majd együtt énekeltek tovább. A dalolást még akkor sem hagyták abba, ami- 

kor Alíz megölelte a nénit. 

– 

Krisztinának ez a napja is ugyanúgy telt, mint bármelyik másik. Csendben belépett az osztály- 

terembe, és leült a helyére, a leghátsó padba. Az osztálytársai szinte észre sem vették, pedig 

már második éve jártak együtt ugyanabba a gimnáziumba. Sokszor eltűnődött azon, hogy ha 

egyik napról a másikra eltűnne, vajon a többieknek feltűnne e, hogy volt egy Krisztina nevű 

osztálytársuk. 

A legtöbb gyerekkel ellentétben ő kifejezetten szerette a tanórákat. Ilyenkor végre nyugalom 

volt körülötte. Senki nem kiabált, nem veszekedett, és nem csúfolódott. Beszélnie is csak 

akkor kellett, ha a tanár kérdezett tőle valamit. Ma azonban az órák valahogy mégis csiga- 

lassúsággal teltek. Életében először alig várta, hogy vége legyen a tanításnak. 

A tízórai szünetet szokásához híven ma is az emeleti lánymosdóban töltötte. Ez azóta vált 

szokásává, mióta általános iskolában feltűnt az egyik tanárának, hogy soha nem látja enni. A 

tanár még aznap este felhívta Krisztina szüleit. Anyának csak nagy nehezen sikerült őt 

meggyőznie, hogy nincs szükség sem gyermekpszichológusra, sem a gyámügyre. Az eset után 

Apa hetekig még a szokottnál is dühösebb volt. 

Az utolsó óra után Krisztina lélekszakadva rohant ki az iskolából. Gyalog kellett alig fél óra 

alatt átérnie a város túlsó felébe. Buszra nem volt pénze. 

Lihegve lépett be a zeneiskola ajtaján, ahol a meghallgatást tartották. Éppen időben 

érkezett. A kórusvezető már félig összepakolta az előtte heverő kottákat, de a belépő lányt 

látva visszaült a székre. Krisztina zavartan álldogált egyik lábáról a másikra, nem igazán tudta, 

mit kellene tennie. A kórusvezető rámosolygott. 

-          Énekelj! – mondta kedvesen. Krisztina nagy levegőt vett, hogy megnyugtassa torkában 

dobogó szívét, megnyalta kicserepesedett ajkait, és énekelni kezdett. Vagyis csak kezdett 

volna, de a szájából nem jött ki hang. Hiába akarta elénekelni azt a kedves, lágy dallamot, 

amit még Nagymamától tanult régen, egy boldog, nyári napon. A hangja cserbenhagyta. 

– 

Odakint már csepegett az eső, amikor Alíz kilépett az ajtón, de a lány szinte észre sem vette. 

Különös mosollyal arcán indult a másik ház felé. A varjak eddigre már teljesen eltűntek. Talán 

menedéket kerestek valahol a vihar elől. 
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A másik ház egy kicsit kisebb volt, mint az előző, de ugyanolyan romos. Habár nem voltak 

egymástól messze, mire odaért, Alíz rózsaszín vászonruhája csuromvíz lett. A lány ezúttal 

hezitálás nélkül belépett az ajtón. 

– 

Krisztina egyedül feküdt az ágyán, és halkan sírt. A sírásról már évek óta leszokott, mert Apa 

ki nem állhatta, de most sehogy sem tudta visszatartani könnyeit. Arcát a párnába fúrta, és 

magára húzta vastag, molyrágta takaróját, hogy így tompítsa hangját. 

Nagymama temetése óta nem volt ilyen szomorú. Krisztina végül teljesen kimerült a sok 

sírástól, és csendesen elaludt. 

– 

Alíz szobáról szobára végigjárta a házat. Minden üres volt, se bútor, se ember. Csak az eső 

dobolt egyre a tetőn. A monoton zajba néha mennydörgés vegyült. 

Végül a leghátsó szoba sarkában találta meg, akit keresett: a földön egy síró lány kuporgott. 

Alíz elmosolyodott, és közelebb lépett hozzá. 

-          Szia! – szólította meg kedvesen. A lány rá se nézett. – Szia! – próbálkozott újra, de 

most sem kapott választ. Egy ideig szótlanul nézte a síró lányt. Rövid, éjfekete haja volt, és 

ugyanolyan rózsaszín vászonruhája, mint az övé. Alíz leguggolt, a lány tekintetét kereste. 

Végül leült a földre vele szemben. Jól ismerte őt. 

-          Minden rendben van – mondta Alíz, és meg akarta simogatni a lány kezét, de ő elhúzta 

azt. Egy ideig semmi nem történt. Aztán végre megszólalt: 

-          Te is tudod, hogy ez nem igaz – mondta a lány továbbra is mozdulatlanul. Alíz 

elmosolyodott, és átölelte. 

-          Nincs semmi baj. Itt vagyok. – Krisztina egy pillanatig ellenállt, de végül hagyta, hogy 

beterítse a gyönyörű lány ölelése. Felnézett Alízra. Szemei vörösek voltak a sírástól.  

-          Most. De reggelre megint eltűnsz – mondta vádlón Krisztina. Megpróbált kibontakozni 

az ölelésből, de a szerető kezek nem engedték. 

-          Eltűnök – bólogatott Alíz mosolyogva. – Eltűnök, és aztán újra eljövök. Mert mindig 

visszatérek hozzád, amíg csak szükséged van rám. 

Krisztina is elmosolyodott, és megnyugodva Alízhoz simult. Így ültek sokáig; hosszú, néma 

ölelésben. Aztán Krisztina énekelni kezdett, majd Alíz is csatlakozott hozzá, és együtt 

énekelték a kedves, lágy dallamot, amit még Nagymama tanított neki régen, egy boldog, 

nyári napon. 

 

    /A Fejér megyei Diáknapokon arany minősítést nyert alkotás/ 
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Bogi és Ádám 

 

Két tehetséges diáktársammal 

készítettem interjút, akik a 

székesfehérvári közösségi élet 

számtalan területén bemutatkoztak 

már, és most itt számunkra is 

betekintést engednek – egy pár kérdés 

erejéig – a hétköznapjaikba. Tehát 

akkor jöjjön Ferenczy Nagy Bogi és 

Nyári Ádám, ahogy még sosem. 

 

A sok elfoglaltságotok mellett hogyan marad szabadidőtök? 

Bogi: Én speciel nem tudom elviselni, hogyha üres időm van, és szeretem kitölteni az 

életemet olyan dolgokkal, amik úgy érzem, hogy a fejlődésemhez hozzájárulnak. Ha ezek 

nem lennének, akkor rettenetesen unatkoznék, hiszen az iskolai közeg ilyen szempontból 

egyáltalán nem elégít ki.  

Ádám: Az a fogalom, hogy szabadidő, az nem nagyon létezik számomra. De megpróbálok 

mindent az érdeklődési körömhöz kapcsolni. Például úgy nézek filmeket, hogy szakmai 

szemmel is megfigyelem, hogy miként rendezték meg, hogyan vették fel a jeleneteket, 

ezáltal összekötöm a kellemest a hasznossal, és így a szórakozással párhuzamosan tanulok is! 

Amikor felléptetek a Legyek Ura előadással a Vasváriban, óriási tapsot kaptatok. Milyenek 

voltak a visszajelzések a többi suliban? 

Ádám, Bogi: Nagyon változatos, mert volt olyan, hogy nem sikerült a közönséget megfogni, 

ami rossz élmény ennyi felkészülés után. De nemrég játszottunk 300 gimis előtt egy 

gyönyörű előadóteremben, amit rendkívül sikeresnek éreztünk. 

Bogi: Igen, én ezt a legutolsó előadást különösen élveztem, hiszen végig tökéletes csönd volt, 

és érezni lehetett azt az egyfajta feszült figyelmet, ami olyan érzés, minthogyha húrok 

lennének kifeszítve feléd a közönségből, és meg lehetne pengetni őket. A végén pedig álló 

vastaps fogadott minket, ami egy lehengerlő élmény volt. Nem gondoltam volna, hogy ilyen 

fogadtatásban fog részesülni az előadás. Úgy gondolom, hogy ezek azok a pillanatok, amikért 

megéri dolgozni. 

Kérlek, jellemezzétek a másikat aszerint, hogy mi teszi a színpadon jó előadóvá! 

 Ádám: Bogit biztos, hogy a karizmája! Az egyénisége az, ami nagyon erős, és magával tudja 

ragadni az embereket. Valamint nagyon jól bánik a hangjával, nemcsak az éneklésben, 

hanem technikailag is. Amikor beszél, az érthető, és a jó hangerőt találja el. Végül pedig, ami 
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szerintem jó társsá teszi, hogy nagyon megbízható a színpadon is, és ha valamilyen 

nehézségbe ütközünk, akkor biztos, hogy ott van és segít. 

Bogi: Ami szerintem Ádámot jó előadóművésszé teszi, az az intelligenciája, ami az élet 

minden területén megmutatkozik, többek között azokban a szerepekben, amiket megformál. 

A második, ami valószínűleg a rendezvénytapasztalata miatt is van, hogy nagyon jól tudja 

magát kívülről elképzelni, van rálátása arra is, hogy amit ő éppen csinál, az milyen. Emiatt 

szerintem kivételesen jó kontrollal rendelkezik. Amit még kiemelnék, hogy nagyon jól tud 

olyan karakterrel azonosulni, ami nem feltétlenül áll közel hozzá, de az empátiája miatt 

kiválóan át tud lényegülni. 

Milyen irányban szeretnétek a jövőben továbbtanulni? 

Bogi: Én mindenképpen a színészkedéssel és énekléssel szeretnék a jövőben foglalkozni, 

ezért a Színművészetire jelentkeztem.  

Ádám: Én a kamera másik oldalán képzelem el magam, rendezőként! Lehet, hogy a 

színészkedés is jelen lesz majd a munkámban, de engem leginkább a kulisszák mögötti 

feladatok, a rendezési folyamat érdekel. Én is a Színművészeti Egyetemre készülök. Egy időre 

most el fogunk tűnni a város szeme elől, de én a magam részéről még mindenképpen 

szeretnék visszalátogatni. 

Hogy élitek meg ezt a végzős évet? 

Ádám: Én most érkeztem meg a komfortzónámba, és nagyon jó, hogy ebből hamarosan ki is 

fogok szakadni, mert nagyon jó helyem van, a tanárok, az iskolavezetés rengeteg mindenben 

segít, szerencsére sok iskolatársammal vagyok jóban. Mivel itt most azt hiszem, hogy 

„kimaxoltuk”, amit iskolásként lehet, érdekes lesz új kihívásokkal megküzdeni. Nyilván előtte 

még itt lesz az érettségi, ami próbatételekkel teli, de én egy másodpercre sem bántam meg, 

hogy a Vasvárit választottam, mert sikerült olyan hozzáállást elsajátítani az élethez, ami 

nagyban meg fogja könnyíteni a dolgom. Szóval egyrészről nagyon boldogan, másrészről 

pedig szomorúan lépek tovább. 

Mit üzentek a vasvárisoknak? 

Ádám: Menjetek kórusba, színjátszóba, tehetségkutatókba, a Vasvári támogat Titeket, és 

ennek a segítségével ki tudjátok hozni magatokból a maximumot! (Valamint néha azért 

tanuljatok is!) 

Bogi: Én mindenkinek azt üzenem, hogy foglalkozzanak új dolgokkal, mert érdekes olyan 

dolgokat csinálni, amiben tudjuk, hogy jók vagyunk, de még izgalmasabb azokkal foglalkozni, 

amikről még nem tudjuk, hogy jók vagyunk-e bennük. Szóval próbáljanak kitörni a 

komfortzónájukból, és élvezzék az összes új impulzust, ami gimis éveik alatt éri őket! 

Fónagy Kitti Márta 10.D 
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Kedves Tamara és a fotózás 

Kedves Tamarával beszélgettem 

már kissé fáradtan egy pénteki 

nap végén. Tamarát nem csak 

kiemelkedő tanulmányi 

teljesítménye (bocsánat, nem 

hagyhattam ki;D) miatt 

ismerhetjük, hiszen már több 

éve fotóz minket a különböző 

iskolai eseményeinken, de 

elsősorban a kutyafotózásnak 

él, s legutóbb a brit Kennel Club 

pályázatán nyert az egyik 

kategóriában. 

Honnan ered a fotózás, mikor kezdtél vele először foglalkozni? 

Talán hetedik környékére tenném az időpontot. Először a természetet kezdtem 

fotózni, séták alkalmával a virágokat, fákat, aztán elkezdtem a kutyáimat is fotózni, még csak 

olyan megörökítésképpen a telefonommal. Majd nyáron megvettem az első kamerámat, és 

onnantól komolyabban foglalkozom a fényképészettel, utánaolvastam a témának, 

tanácsokat kértem ismerősöktől, videókat néztem. Nyolcadikban még mindig a 

természetképek domináltak, aztán vettem egy új gépet portréobjektívvel, azóta pedig 

abszolút a kutyákra fókuszálok. 

Mi döntötte el, hogy a kutyafotózással szeretnél foglalkozni? 

Emlékeket szerettem volna 

megörökíteni, és elkezdtem követni 

kutyafotósokat facebookon, 

instagramon, s itt rájöttem, hogy mennyi 

mindent ki lehet hozni a kutyákból, és 

úgy voltam vele, hogy próbáljuk meg. 

Hogyan találtad meg ezt a pályázatot? 

Tulajdonképpen engem talált 

meg a pályázat egy facebook hirdetés 

formájában, itt pedig több kategóriában 

is neveztem. A 12-17 éves kategória 

témája az ,, Azért szeretem a kutyákat, 

mert…” s az ide beküldött képemmel 

nyertem.  
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Egyből tudtad, hogy melyik képedet küldöd be ebbe a kategóriába, vagy sokat 

gondolkoztál rajta? 

Ez amúgy vicces, mert az összes 

többi kategóriánál sokat vacilláltam rajta, 

ennél viszont egyértelműnek éreztem, 

hogy melyik lesz az a bizonyos kép. Valami 

különlegeset akartam, és mivel itt hét 

kutya van egymás mellett, egyforma 

fajtájúak, és egyszerre fordulnak vissza… 

Sokkal többnek éreztem, mintha csak egy 

sima portrét küldtem volna be. 

Te ugye ezelőtt már kétszer voltál Londonban, ez az élmény más volt? 

Igen, egyrészt azért, mert utazással együtt három napra mentünk, és csak édesapám 

jött velem, másrészt pedig én mondhattam meg, hogy mikor és hova menjünk. Én 

szerveztem az egész programot, és egy napba besűrítettem azt, amit amúgy egy hét alatt 

néztünk volna meg, úgyhogy szó szerint lejártuk a lábunkat. De megérte, és október ellenére 

az idő is rendkívül jó volt. 

Hogyan zajlott a díjátadó? 

Ezt a brit Kennel Club szervezte, és egy rendkívül ünnepélyes, hivatalos esemény volt. 

A meghívott vendégek nagyon sokszínűek voltak, nemcsak Angliából, hanem Európa más 

országaiból és Amerikából is sokan eljöttek. A szervezés nagyon jól volt, percre pontosan 

betartották a program menetét, a beszédek nagyon színvonalasak voltak. Magának a helynek 

is van egy kisugárzása, egy hivatalos, hatalmas nagy épület, ami a királynő áldásával épült, és 

érezni lehetett, hogy van tekintélye. Édesapámat vittem kísérőként, aki meg is jegyezte, hogy 

nélkülem soha nem jutott volna be egy ilyen épületbe, és hálás érte, hogy én magammal 

vittem. 

A jövőt tekintve vannak célkitűzéseid, vagy sodródsz az árral? 

Félig-meddig sodródok, nincs energiám mindent megszervezni. Vállalok fotózásokat, 

amikor tudok, igyekszem fejleszteni magam, portrét is többet csinálok, mint régebben, hogy 

emberekből is legyen portfólióm. Aztán majd külföldön, ha nagyobb lesz a kereslet a 

fotózásra, akkor egyetem mellett lehet, nagyobb hangsúlyt fektetek rá. Nem szeretnék csak 

profi fotós lenni, mert vannak más céljaim is, de ha a profi fotózás belefér, akkor 

mindenképpen szeretném csinálni. 

         Molnár Anna 11.C 
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A MI ünnepünk  

Székesfehérvár hagyományai közé tartozó, minden évben 

sikert arató március 15-i ünnepi műsort idén Matuz János írta és 

rendezte, s a Vasvári Pál Gimnázium tehetséges diákjaival vitte 

színpadra. A darab társrendezője Nyári Ádám, koreográfusa Tátrai 

Réka volt. 

A műsor ízig-vérig fiatalos, energikus, s fiatalok előadásában még élethűbbnek, még 

közelebbinek érezhetjük 1848. március 15-ét. A rendezők és szereplők hosszú, pontos és 

precíz munkájának gyümölcséből tartottak ízelítőt a március 6-i sajtótájékoztatón, melyet  

látva fantasztikusnak ígérkezett az előadás. 

,,Hogyan születik a forradalom? MI megmutatjuk!" A március 15-i ünnepi műsorból 

az érdeklődők megtudhatták a választ. Az előadásra rengeteg ember gyűlt össze, hogy az 

ünnepi utcaszínház keretében a vasváris diákokkal együtt méltóan emlékezzen meg 1848. 

március 15-e hőseiről. Az időjárás az akkori időket erős széllel igyekezett feleleveníteni, 

amely a szereplők dolgát megnehezítette, de MI együtt, a szelet leküzdve, készek voltunk 

forradalmat csinálni. A diákszínpad remek játékát az énekkar, Verő Johanna, Erős Áron, Erős 

Regő, Helmrich Márton, Schuller Vivien és Ferenczy-Nagy Boglárka színvonalas zenei 

közreműködése varázsolta hitelesebbé. A nézőket teljesen magával ragadta az előadás 

lendülete, szinte érezni lehetett a feszültséget, s azt az erőt, amely a márciusi ifjakat, a 

magyar népet hajtotta előre. 

Az előadásokat követően a belváros a közönség vastapsától zengett, a második 

produkció után a szereplők által a vasváris induló is felcsendült. 

Jakab Fanni 9 C 
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Az vagy, amit teszel!   

 

Az Arconic Alapítvány és a Hősök Tere 

Kezdeményezés rendkívüli programsorozatának keretében Fejér és Veszprém megyéből 6 

iskola diákjai és pedagógusai rendhagyó előadásokon vehettek részt, melyek célja az 

elfogadás, a másokért s egy jobb, elfogadóbb, empatikusabb világért való cselekvésre 

ösztönzés. Az előadásokon szerzett tudásukat a résztvevők workshopok, különböző 

gyakorlatok, köztük utcai terepgyakorlatok segítségével mélyíthették el.  

A programsorozat végén a résztvevő diákok iskolatársaikkal, osztálytársaikkal 

összefogva teljesíthették a 30 napos Hősök Tere kihívást, melynek célja annak 

megtapasztalása, hogy a világot tetteinkkel formálhatjuk, a példánkkal pedig hatással 

lehetünk másokra. Mi, vasvárisok is több hőssel büszkélkedhetünk. Iskolánk tanulói, tanárai 

is bekapcsolódtak a hősképző kezdeményezésbe, hogy megmutassák, bárki válhat a 

hétköznap hősévé, nem kell hozzá különleges szupererő, csak jóindulat, kedvesség, 

figyelmesség, nyitottság és önzetlenség. 

A vasváris hősjelöltek március 1-től kezdve kerek 1 hónapon keresztül valósították 

meg vállalásaikat. Nem rutinszerű napi cselekedeteket hajtottak végre, hanem kiléptek a 

megszokott kereteik közül, mindeközben élményeket gyűjtöttek. A vállalások között 

szerepelt motivációs táblák készítése, jókívánságkosár, kedvesség a mindennapokban, az 

osztálytársak alaposabb megismerése, segítés a házimunkában, szemétszedés, 

egészségesebb étkezés, több sportolás és így tovább. Miért pont 30 napos a kihívás? A 

szociálpszichológiai kutatások szerint 30 nap kell ahhoz, hogy egy cselekedet szokásunkká 

váljon. A hősök pedig épp arra törekedtek, hogy szokásokat alakítsanak ki magukban, 

amelyek felelősségteljesebbé, tudatosabbá és befogadóbbá teszik őket és környezetüket.  

 

Jakab Fanni 9. C 

          



46 
 

2019.03.23-án iskolánk tornatermében rengeteg sportolni 

vágyó vasváris diák, illetve tanár gyűlt össze, közöttük feltűnt néhány 

régi, ismerős arc is. Ezeket a diákokat egy dolog kötötte össze: a 

röplabda szeretete, s az, hogy egy verseny keretében összemérhessék 

röplabdatudásukat a többi csapattal, melyre a legkiválóbb alkalom a 

20. évfordulóját ünneplő, immár vasváris hagyománnyá vált 24 órás 

röplabda bajnokság. 

A minden évben hatalmas népszerűségnek örvendő, a legfiatalabb gimnazistákat is 

megmozgató 24 órás röplabdabajnokságra a korábbi évekhez hűen, idén is 12 csapat 

nevezett. A csapatok nagy lelkesedéssel, s izgatottan indultak neki az elkövetkezendő 24 

órának, de tudták, hogy nem lesz egyszerű s azt is, hogy aranyat ér, s minden percét 

pihenésre, alvásra kell fordítani a késő esti, hajnali meccsek közötti szüneteknek. 

Az idei bajnokságnak három 

különleges vendége is volt, Bartha Zsófia, 

Lévai Katalin és Palanek Adrienn 

személyében, akiknek kezdeményezésére, 

Majorné Szloboda Mária Tanárnő 

segítségével jött létre 20 évvel ezelőtt a 24 

órás röplabdabajnokság, s akik idén a tanári 

csapatot erősítették.  

Elmondásuk alapján ők is imádtak röplabdázni, és úgy gondolták, hogy egy ilyen 

közösségi sportesemény a diáktársaknak is vonzó lehet. Ez be is igazolódott, mert már az 

első alkalommal több, mint 30 röplabdázást szerető vasváris játszott 24 órán át. Hagyomány, 

hogy minden évben más állatmintával póló készül, melyet mindig diákok terveznek, és a 

részt vevők büszkén viselik a bajnokság után is. A szervezés nagy részét és a lebonyolítást 

szintén vállalkozó kedvű röplabdások végzik. Vezetik egymás mérkőzéseit, ügyelnek a 

rendezvény gördülékenységére. Sok régi vasváris visszajár játszani és küzdeni a 

vándorkupáért. Vendégeink megfogadták, hogy jövőre ők is saját csapattal érkeznek.  

A délelőtti szünetekben a versenyzők energiájukat kinti gyakorlással, játékkal, illetve 

a többi csapat mérkőzéseiből való tapasztalatok levonásával próbálta lekötni. A későbbi órák 

már másképp alakultak: megtelt a pihenőszoba és az étkező is; a diákok pokrócokba 

burkolódzva, a röplabdamérkőzésektől kissé kókadtan ültek be társaik meccsére. A kora 

hajnalban játszó csapatok lelkesedése töretlen, kedvük változatlan maradt. A játszmák 

fergeteges hangulatban s hatalmas erőfeszítések által szerzett gyönyörű pontokban 

bővelkedve teltek el. A nap a bajnokság 20. ,, születésnapjára” készített, a versenyzők 

kitartását elismerő tortával zárult. A 24 órás röplabdát ebben az évben is a vitathatatlan, 

igazi vasváris hangulat jellemezte, amely megteremtette az alapot az elkövetkező Vasváris 

Hétnek. 

Jakab Fanni 9. C 
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Vasváris Hét 

 

 

Az idei Vasváris Hét is rengeteg 

izgalmas programmal kecsegtetett. 

Vetélkedők, érdekes, szórakoztató 

előadások és játékok rántották ki a 

diákokat a monotonitásból. A Vasvári’s Got 

Talent tehetségkutatóban az osztályok 

megcsillogtathatták dalszerzői és előadói 

képességüket. A régi hagyomány újra 

megelevenedett – a tanár-diák 

jégkorongmeccs nagy sikert aratott. A 

kampányidőszak lezárásaként 

megrendezték a királyvetélkedőt, pénteken 

pedig a 12. A-s Kovács Dávid fejére került a 

korona. 

Kristóf Ágnes, Vinkler Szabina 7.A 
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A Vasvári új királya                                                                          

Kovács Dávidot, a Vasvári királyát mindannyian 
ismerjük, ha korábbról nem is, de az elmúlt hetek egyik 
rendkívül aktív szereplőjeként mindenki látta őt jó párszor. 
Most, még az érettségi előtt elmesélte nekem, hogy milyen 
egy királyjelölt, majd király élete, és hogyan is élte meg itt 
ezt az utolsó évét.  

Mikor játszottál el először a gondolattal, hogy királyjelölt 
szeretnél lenni? 

Igazából a tavalyi évben kezdődött az egész, év 
vége felé, miután már lezajlott az akkori végzős osztályok 
kampánya, beszéltünk róla először. Végül az osztályon 
belül csináltunk egy szavazást, ők megválasztottak, így én 
lettem a királyjelölt. 

Jelöltként több dolgod volt a kampánnyal, vagy az osztályodból mindenki ugyanannyira kivette a 
részét? 

Azt gondolom, hogy a forgatásnál többet kellett dolgoznom nekem is, meg annak az 5-6 
embernek is, akikkel együtt ezt lebonyolítottuk. Nyilván mindenki kivette a részét az egészből, de 
maga a forgatás jó pár órát igénybe vett, aztán ott volt még a Valentin nap, meg a többi ehhez 
hasonló program, ahol elég aktívan részt kellett vennem. 

Pont ezek miatt, elmondható, hogy a királyjelölt státusznak van egy általános szerepköre. Ezzel 
könnyen tudtál azonosulni? 

Végig próbáltam magamat adni, és nem akartam azon aggódni, hogy mit és hogyan fogok 
csinálni. Az elején, mondjuk, amikor Mikulásnak kellett öltözni, vagy épp Cupidónak, az azért elég 
furcsa volt, de ezeket is élveztem, figyeltem arra, hogy önmagam maradjak, és így teljesen jó volt az 
egész. Tehernek nem mondanám, de fárasztó volt, főleg a kampánynap és az azt megelőző hetek. 

Mit gondolsz, milyen egy jó vasváris király? Mik azok a fontos dolgok, amiknek meg kell lennie 
benne? 

A személyiség a legfontosabb. Jó, nyilván fontos a kinézet is meg a többi, de lényegesebb, 
hogy az illető pozitív, mosolygós, vidám személyiség legyen. Én végig ezeket tartottam szem előtt, és 
depresszívebb napokon sem fakadtam ki, mindig pozitívan álltam a dolgokhoz, és szerintem ez 
kifizetődött. Azért fontos az is, hogy minél többen ismerjenek, sok emberrel kerüljél kapcsolatba, 
úgyhogy nyitottnak is kell lenni. 

Mennyire befolyásolta a tanulmányidat, hogy több dologra kellett fókuszálnod? 

Én igazából focizok, meg sok mindennel foglalkozom, úgyhogy nincs túl sok szabadidőm, de 
még így sem éreztem plusz tehernek. Nyilván időigényes volt, de annyi mindenre koncentrálok, hogy 
fel se tűnt, hogy még erre is figyelnem kell. 

Milyen lesz majd, amikor egy év múlva majd Te fogod átadni a koronát? 

Szerintem rossz lesz. Én legalábbis nem várom, persze szívesen átadom, de azért amikor 
megválasztanak és megkoronáznak, az sokkal jobb érzés. Egy év múlva én már valahol az egyetemen 
fogok ülni, úgyhogy nem lesz ebből gond. 

          Molnár Anna 11. C 
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Fejér megyei Diáknapok eredményei 

 

Vers-és prózamondás kategória 

Arany minősítés: Ferenczy-Nagy Boglárka, Nyári Ádám, Török Laura 

Ezüst minősítés: Csizmadia Máté Noel 

Diákszínpad kategória 

Arany minősítés: Vasvári Diákszínpad 

Könnyűzene kategória 

Arany minősítés: Ferenczy-Nagy Boglárka – Kun Balázs 

Bronz minősítés: Source of Joy  

Komolyzene-szólóhangszer- kamarazene kategória 

Arany minősítés: Verő Johanna 

Ezüst minősítés: Hendlein Tímea 

Bronz minősítés: Kenessey Katalin 

Oklevél: Varga Laura Dana 

Sótájm kategória 

Arany minősítés: Bakonyi Lili Beninga, Gesztus, Tátrai Réka-Zátrok Dorottya, The Crowd 

Ezüst minősítés: Wild dances  
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Honismeret kategória 

Arany minősítés: Angyal Botond, Lánczos Patrik, Magyar Szabolcs, Dóczy Eszter, Kertész 

Boglárka, Lukács Borbála, Vörös Viktória, Nagy Ádám Dávid 

Ezüst minősítés: Balogh Blanka, Váncsa Judit Kitti 

Irodalom-vers-és prózaírás kategória 

Arany minősítés: Ferenczy-Nagy Boglárka, Molnár Anna, Nyári Ádám 

Ezüst minősítés: Csizmadia Máté Noel, Kaiser Kamilla, Ratkovics Flóra 

Bronz minősítés: Takács Máté, Varga Zsófi 

Fotó, film és vizuális műfajok kategória 

Ezüst minősítés: Heitmár Anna 

Médiakommunikáció kategória 

Arany minősítés: Kiss Virág, Lendvai Martin, Molnár Anna, Payer Réka, Varga Laura Dana 

Ezüst minősítés: Fónagy Kitti Márta 

Kategória díj: Ferenczy-Nagy Boglárka /Vers-és prózaírás/  

Különdíj: Verő Johanna /Szólóhangszer/, Molnár Anna /Médiakommunikáció/ 

Közönségdíj: The Crowd /Sótájm/ 

Gála szereplői: The Crowd, Vasváris Diákszínpad, Ferenczy-Nagy Boglárka, Gesztus 
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A 2018/2019 tanév ballagási ünnepségén a következő tanulók részesültek 
elismerésben 

Iskolánk legmagasabb kitüntetését, a VASVÁRIÉRT emlékplakettet kapja a 12. A osztályból 

Hendlein Tímea Helga, aki 6 éven át kitűnő tanuló volt. Az Irinyi János Kémiaverseny megyei 
fordulójában 1. helyezést ért el. Biológiából az OKTV második fordulójába jutott. A Georgikon 
Országos Biológia Versenyen 9. helyezést, a KÖKÉL pontversenyen 5. helyezést, a Curie 
Kémia Emlékverseny területi döntőjén 3. helyezést ért el. Tagja volt a „Találjuk fel a jövőt” 
innovációs verseny második helyezett csapatának, a MOL Junior Freshhh 
természettudományos Csapatversenyen társaival 13. díjazottként szerepelt. Emellett kiváló 
közösségi és kulturális munkát végzett. Rendszeres szereplője volt a Diáknapoknak és a 
Művészeti Bemutatóknak. 

A Kiváló kultúrmunkáért kitüntetést kapták: 

12. A osztályból 

Ferenczy-Nagy Boglárka Róza, aki 2017-ben” Fehérvár hangja” lett, ezt követte zenekarával 
több sikeres fellépés, tehetségkutató verseny. A Fülesbagoly tehetségkutatón a legjobb 
énekes lett. Láthattuk városi ünnepségeken, színi előadásban, a Versünnepeken, a Fejér 
megyei Diáknapokon, ahol az idei évben saját költeményével kategória díjat nyert, emellett 
különböző kategóriákban több arany minősítés tulajdonosa. Az iskolai rendezvények állandó 
szereplője, az osztályközösség aktív tagja volt. 

Nyári Ádám, aki szintén sokrétű kulturális tevékenységet folytat. Láthattuk a Vörösmarty 
Színház több előadásában. Saját rendezésű darabbal a tavalyi Diáknapokon arany minősítést 
és kategóriadíjat nyert a Vasváris Diákszínpaddal. Idén a városi március 15-i műsor 
társrendezője volt. Az idei Városi „Szóval győzni” Kommunikációs Verseny és a Versünnep 
tavalyi döntőse. A Diáknapokon szavalatával szintén arany minősítést kapott. 

A Jó tanuló - jó sportoló díjat a 12. B osztályból Szépe Flóra nyerte el. Flóra kiváló 
tanulmányi eredményei és aktív közösségi munkája mellett az ARAK atlétája. Országos 
diákolimpián 1. helyezett volt 100m gátfutásban, magasugrásban több 2. hellyel 
büszkélkedhet országos bajnokságokon. Az elmúlt évben hármasugrásban szintén országos 
bajnok volt. Váltófutásban is több országos bajnoki címet szerzett csapattársaival. 

Az Év sportolója díjat idén a 12. A osztályos Kiss Virág kapta. Virág az elmúlt években 
háromtusa és négytusa Európa Bajnokságot nyert csapattársaival. A 2018-ban Dublinban 
rendezett Laser-Run Világbajnokságon egyéniben és váltóban egyaránt 3. helyezett volt a 
junior korosztályban. Az iskola csapatával két évben is a dobogó 2. fokára állhatott 
csapattársaival az Országos Mezei Futó Diákolimpián. 
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Kiemelt könyvjutalmat kaptak: 

12. A osztályból Szatmári Eszter, aki vasváris évei alatt számos fizika és 
természettudományos versenyen szerepelt kiemelkedő eredménnyel, melyek közül 
kiemelkedik a „Tudományos Diákkörök XIX. Kárpát-medencei Konferenciája”, ahol nagydíjas 
lett, és ezzel 30 felvételi többletpontot szerzett. 

Három alkalommal volt díjazott a „Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíj Pályázaton”. 
„Tehetségoklevelet” szerzett, így bekapcsolódhatott egyetemi kutatócsoportok munkájába. 

12. B osztályból Mészáros Bálint, aki kiemelkedő tanulmányi eredménye mellett történelem 
tantárgyból az OKTV országos döntőjébe jutott. 

12. C osztályból Ocskó-Kü Anikó, végig jeles tanulmányi eredményéért, emellett a 
Nemzetközi Kenguru Matematika versenyen és a Diáknapokon való eredményes 
szereplésért. Elnyerte az Emberi Erőforrások Minisztériumának a Nemzet Fiatal 
Tehetségeiért ösztöndíját. 

12. C osztályból Kovács Sára Kata, aki jeles tanulmányi eredménye mellett olasz nyelvből az 
OKTV országos döntőjében a 26. helyet érte el. 

12. D osztályból Csurgai-Horváth Máté, aki a 4 év során kitűnő illetve jeles tanuló volt, több 
tanulmányi versenyen ért el kiemelkedő eredményt. 

12. D osztályból Nagy Dorina Noémi, aki a végig jeles tanulmányi eredménye mellett angol 
nyelvből bejutott az OKTV területi fordulójába. Több alkalommal, több kategóriában 
képviselte az iskolát a Diáknapokon, ahol arany minősítéseket kapott. 

DÖK-díj 

Ezt a díjat azok a vasvárisok kapják, akik legtöbbet teszik azért, hogy tartalmas, színes 
diákélet legyen az iskolában, hogy közös élmények révén erősödjön a vasváris közösség. 
Idén ezt a díjat ketten is kapják: 
Lerner Petra a 12. C-ből, aki a DÖK-vezetőség oszlopos tagja. Lelkes szervezője volt a 
Vasváris Hét programjainak, a királyvetélkedőnek, az Ölelés napjának, a szivaravatónak és a 
gólyatábornak. Petra sokat tett azért, hogy a gólyák megismerjék és megszeressék a Vasvárit, 
és mielőbb a vasváris közösség tagjának érezhessék magukat. A Gesztus csoport tagjaként 
kétszer is örülhetett az arany minősítésnek, amit a Diáknapokon szereztek. Minden évben 
szerepet vállalt a dökös adventi műsorban, de ő volt az is, aki megújította a DÖK facebook 
oldalát. Mindig lehetett rá számítani, ha kellett festett, mázolt, takarított, díszített azért, 
hogy társai igényes környezetben használhassák a DÖK-irodát. Szívvel-lélekkel dolgozott 
azért is, hogy a vasváris diákéletnek jó híre legyen a városban. 

A 12. D-s Kovács Luca, aki 4 évig osztályának DÖK-képviselője volt. Nemcsak az 
osztályközösség életét szervezte, hanem az iskolai rendezvények előkészítésében, 
lebonyolításában is jeleskedett. Amit elvállalt, a rá jellemző szerénységgel, pontossággal 
végezte el. Többek között szervezője volt a tavalyi Vasváris Bálnak, az Ölelés napjának, a 
Valentin napnak, a gólyatábornak, de nem volt olyan program, amin ne vett volna részt 
segítőként.  Mindig lelkesen énekelt a DÖK-kórusban, a Művészeti Bemutatón, Diáknapokon 
a Gesztus csoporttal állt színpadra. Munkájára, lelkesedésére mindig számíthattunk, 
önzetlenül dolgozott a diákélet jobbá tételéért. Mindemellett az iskola sportéletének is 
eredményes szereplője volt, városi és megyei középiskolai tornaversenyek többszörös 
bajnoka.  



53 
 

Könyvjutalmat kaptak: 

Diáksportban végzett eredményes munkájukért: 

12. A osztályból Kovács Petra, Kálniczky Máté, Szabó Zsombor Benedek 

12. B osztályból Klujber Kristóf 

12. D osztályból Jáksó Virág, Nagy Dorottya, Takács Ákos 

Diáksportban végzett munkájukért, művészeti tevékenységükért, közösségi munkájukért: 

12. D osztályból Kálmán Gergő József 

Tanulmányi eredményükért, művészeti tevékenységükért, közösségi munkájukért: 

12. A osztályból Say Borbála 

12. D osztályból Pinczés Flóra 

Tanulmányi eredményükért, sporttevékenységükért: 

12. A osztályból Horánszky Dorina Anna 

12.D osztályból Jámbor Tamás 

Közösségi munkájukért és sporttevékenységükért: 

12. A osztályból Kovács Dávid 

12. B osztályból Horváth Csenge  

Művészeti - és sporttevékenységéért: 

12. B osztályból Csanádi Gréta 

Közösségi munkájukért és művészeti tevékenységükért: 

12. A osztályból Kaiser Kamilla, Kun Balázs, Köteles Kata Diána 

12. D osztályból Dzsaja Barbara, Szabó Tamara Katalin, Szántó Cintia 

Tanulmányi eredményükért és művészeti tevékenységükért: 

12. C osztályból Káldi Anna Napsugár, Tujner Anikó 

12. D osztályból Peske Ákos, Ratkovics Flóra Zsuzsanna 
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Tanulmányi eredményükért és közösségi munkájukért: 

12. A osztályból Cseke Lilla, Démuth Dávid, Fent Máté 

12. B osztályból Horváth Bálint 

12. C osztályból Kiss Veronika, Nagy Szabolcs, Tóth Emese 

Tanulmányi eredményükért: 

12. B osztályból Pencz Panna 

12. C osztályból Antal Krisztián, Guóth Mária, Márta Bence, Muskovics Dóra, Trombitás Zalán 

12. D osztályból Nagy-Ludassy Fruzsina, Virág Nikolett, Pincési Eszter 

Közösségi munkájukért: 

12. A osztályból Szendrődi Réka 

12. B osztályból Reszegi Rebeka Rita 

12. C osztályból Kósa Eszter 

12. D osztályból Szabó Flóra 

Művészeti tevékenységükért: 

12. C osztályból Kovács Dóra, Ruprecht Ádám 
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Tanulmányi eredmények a 2. félévben 

Biológia 

Georgikon Biológia Tanulmányi Verseny Országos Döntő 

9. Hendlein Tímea (12.A) 

Felkészítő tanár: Szabó Endre 

Fizika 

Városi Fizika Verseny 7. osztályosoknak 

1.helyezett Botos Bence, Pusztai Dávid, Vönöczky-Molnár Gergő (7.A) 

Felkészítő tanár: Szőkéné Kiss Erika 

Idegen nyelv 

„Tiéd a szótár” online német nyelvi versenyen a regionális döntőbe jutott 

Kisari-Takács Flóra, Nyakas Veronika, Szemes Flóra Borsika, Tóth Viola (7.B) 

Felkészítő tanár: Saláta Józsefné 

Német nyelvi Verseny megyei fordulójában 7. helyezett Péter Janka (8.B) 

Felkészítő tanár: Óber- Fekete Noémi 

Olasz OKTV országos döntőjében 26. helyezett lett Kovács Sára Kata (12.C) 

Felkészítő tanár: Baranyainé Endrődi Melinda 

Magyar nyelv és irodalom 

A „Szép Magyar Beszéd”verseny megyei döntőjében  

1.Molnár Sára (7.B), Füzes Péter (8.B) 

A dunántúli döntőben a Kazinczy-jelvény bronz fokozatát kapták meg. 

Felkészítő tanár: Kistelekiné Szenkovits Szilvia 

Megyei kollégiumok és székesfehérvári középiskolák közötti Szép Magyar Beszéd versenyen 

1.Verő Johanna (10.D) 

Felkészítő tanár: Kistelekiné Szenkovits Szilvia 

XX. NyelvÉsz Tanulmányi Verseny megyei fordulóján 1. Kristóf Ágnes (7.A) 

Felkészítő tanár: Havranek Mária 
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A „Szóval Győzni!” Kommunikációs Bajnokság döntőjébe jutott Nyári Ádám (12.A) 

A Móra Ferenc Novellaelemző Verseny országos döntőjébe jutott Say Borbála (12.A) 

Felkészítő tanár: Juhász Lívia 

Költőnk és Kora című József Attila Műveltségi Vetélkedő országos döntőjében 

1.Kálmán Gergő, Nagy-Ludassy Fruzsina, Peske Ákos, Pinczés Flóra 

(12.D osztályos csapat) 

8. Csurgai-Horváth Máté , Jámbor Tamás, Pincési Eszter, Nagy Dorottya 

(12.D osztályos csapat) 

Felkészítő tanár: Tamás Renáta 

Matematika 

A Curie Matematika Emlékverseny területi döntőjébe jutott Kristóf Ágnes (7.A) 

Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei eredményei: 

9. évfolyam - egyéni 6. Endl Levente (9.D), 8. Varga László Vilmos (9.C) 

10. évfolyam - egyéni 3. Fajkusz Anna (10.B) 

csapat 3. Csikós Máté (10.C), Fajkusz Anna, Sarok Eszter (10.B) 

11. évfolyam - egyéni 2. Csehovics Dániel (11.C) 

csapat 2. Ágoston Rebeka, Csehovics Dániel (11.C),  

  Horváth Balázs (11.A) 

Felkészítő tanárok: Boross Laura, Horváthné Bohner Teréz, Démuthné Merkl Katalin 

Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny Megyei fordulójában 

9. osztályosoknál 6. Szabó Gergő (9.C), 10. osztályosoknál 10. Bagoly Szabolcs (10.C), 

11. osztályosoknál 3. Horváth Balázs (11.A), 6. Herczeg Péter (11.C),  

       7. Csehovics Dániel (11.C) 

12. osztályosoknál  8. Nagy Szabolcs (12.C) 

Felkészítő tanárok: Démuth Csaba, Horváthné Bohner Teréz, Kovácsné Csornai Márta, Peidl-

Örkényi Helén 

Varga Tamás Megyei Matematika Versenyen 3. helyezett Zsemberi Zsófia (8.B)  

Felkészítő tanár: Szőkéné Kiss Erika 
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Fejér Megyei Középiskolások Megyei Matematika Versenyen az 1. forduló után döntőbe 

jutott Bagoly Szabolcs (10.C), Huszár Gergő (10.C), Csehovics Dániel (11.C),  

Horváth Balázs (11.A) 

Horváth Balázs (11.A) a Matematika OKTV 2. fordulójába jutott.  

Felkészítő tanárok: Démuthné Merkl Katalin, Horváthné Bohner Teréz, Peidl Örkényi Helén  

Történelem 

Nemzetközi Estöri Kreatív Történelmi Versenyen 25. helyezett lett a 

Szabó Boglárka (10.B), Szepetneki Fanni (10. B), Varga Jázmin Panna (10.D) csapat. 

Felkészítő tanár: Havranek Mária 

A Mozaik Tanulmányi Verseny országos döntőjébe jutott történelem tantárgyból  

Kristóf Ágnes (7.A) 

Felkészítő tanár: Havranek Mária 

„Itt éltek előttünk” Megyei Honismereti Vetélkedőn 2. helyezett a Dóczy Eszter, Páy Ágnes, 

Papp Veronika összetételű 11.B osztályos csapat. 

Felkészítő tanár: Rideg Imre 

A Kodolányi Műveltségi Vetélkedőn  

1.Cseke Lilla, Fent Máté (12.A), Márta Bence (12.C), Csurgai-Horváth Máté (12.D) 

Felkészítő tanár: Martonné Csordás Melinda 

A III. Országos Harry Potter Verseny döntőjében 

1.Kristóf Ágnes, Morvay Vince, Szekfű Richárd (7.A) 

Felkészítő tanár: Havranek Mária 
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Sporteredmények a 2. félévben 

Asztalitenisz 

Városi Alapfokú Bajnokság 

Lányok: csapat 1. Pankaczi Petra (11.A), Szakács Rebeka (11.C) 

Atlétika 

Városi Mezei Futó Diákolimpia 

IV. korcsoport 

Fiú  csapat 1. Jassó Zalán (7.B), Bese Marcell (8.A), Faragó Barnabás (8.B),  

  Pusztai Dávid (7.A), Kőszegi András (8.A) 

egyéni  2. Jassó Zalán (7.B) 

Lány  csapat 3. Lehota Luca (7.B), Gyarmati Lili (7.A), Zsemberi Zsófia (8.B),  

  Knauz Emma (8.A) 

Megyei Mezei Futó Diákolimpia 

IV. korcsoport 

Fiú  egyéni 1. Jassó Zalán (7.B) 

3. Bese Marcell (8.A) 

V. korcsoport 

Fiú  csapat 1. Szentprónai Dominik (9.A), Botos Imre (9.B), Radvánszki Máté (9.B),  

  Soós Ferenc (10.C) 

egyéni 1. Szentprónai Dominik (9.A) 

Lány  csapat 2. Deák Melinda (10.D), Hajdu Zsófia (10.B), Pék Eszter (10.B),  

  Komlódy Lili (9.A), Szőke Cintia Fanni (9.B) 

egyéni 2. Deák Melinda (10.D) 

VI. korcsoport 

Fiú  egyéni 3. Fejes András (11.C) 

Lány  csapat 1. Bereczki Karina (11.C), Koleszár Zsófia (11.B), Pesti Zsófia (11.B),  

  Orbán Dóra (11.C) 

egyéni  1. Bereczki Karina (11.C) 

2. Koleszár Zsófia (11.B) 

3. Pesti Zsófia (11.B) 
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Országos Mezei Futó Diákolimpia 

VI. korcsoport lány csapat 

2. Csörgő Dóra, Bereczki Karina, Koleszár Zsófia, Kiss Virág, Pesti Zsófia 

Magyarország Fedettpályás Ifjúsági és Junior Gyalogló Bajnokság 

3000m 1. Csörgő Dóra (11.A) 

Magyarország Fedettpályás Serdülő Gyalogló Bajnokság 

3000m 1. Zsemberi Zsófia (8.B) 

Városi Atlétika Diákolimpia Pályabajnokság 

IV. korcsoport 

Lányok:  magasugrás 1. Jecs Noa (8.B), 3. Bodó Gréta (8.B) 

Fiúk:  magasugrás 2. Bánhalmi Tibor (7.B) 

1500m síkfutás 1. Jassó Zalán (7.A) 

  2. Bese Marcell (8.A) 

Városi Atlétika Diákolimpia Összetett Verseny 

Lányok: csapat 2. Jecs Noa (8.B), Lehota Luca (7.B), Szabó Lilianna (8.A), 

   Vámosi Fanni (8.A), Vázsonyi Dorottya (7.B) 

Fiúk:  egyéni 1. Szalczgruber Ádám (8.B) 

csapat 1. Szalcgruber Ádám, Kőszegi András (8.A), Fülöp András (7.A), 

  Faragó Barnabás (8.B), Horváth Attila (7.A) 

Floorball 

Városi Alapfokú Bajnokság 

Fiúk:   3. Kálniczky Máté (12.A), Puska Kristóf (12.B), Csurgai-Horváth Máté (12.D), 

  Kálmán Gergő (12.D), Jámbor Tamás (12.D), Angyal Botond (11.B) 

Lányok: 3. Tankó Réka Rozi (9.D), Noszkó Adél (10.B), Hajdu Zsófia (10.B),  

  Diószegi Krisztina (10.B), Jakab Fanni (9.C), Bacsur Eszter (9.C),  

  Fröschl Lili (9.C), Neszter Patrícia (9.C) 

Karate 

Országos Diákolimpia 

kata  1. Dvéri Maja (11.B) 

küzdelem 3. Dvéri Maja (11.B) 
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Kosárlabda 

Fiú B33 Országos Elődöntő IV.korcsoport 

1.Szalczgruber Ádám (8.B), Endl Levente (9.B), Kollár Gergely (8.B),  

 Máté Barnabás (8.B) 

Lány B33 Megyei Döntő IV.korcsoport 

1.Vázsonyi Dorottya (7.B), Monics Dorka (7.A), Kranabeth Panna (7.B), 

 Rostási-Szabó Emma (9.A) 

Megyei Diákolimpia IV. korcsoport 

Fiúk:  1. Botos Bence (7.A), Fülöp András (7.A), Horváth Attila (7.A), Lendvai Dániel (7.A), 

 Morvay Vince (7.A), Prókai Mátyás (7.A), Fekete Bertalan (7.B), Magda György (7.B), 

 Endl Levente (9.D), Hudák Gergely (8.B), Kégl Noel (8.B), Kollár Gergely (8.B), 

 Máthé Barnabás (8.B), Szalczgruber Ádám (8.B) 

Lányok: 2. Fröschl Lili (9.C), Haag Dóra (8.A), Kékesi Zorka (8.A), Rostási-Szabó Emma (9.A), 

 Molnár Bianka (9.A), Szabó Lilianna (8.A), Hajdu Emma (7.B), Kohut Eszter (7.B), 

 Vázsonyi Dorottya (7.B), Monics Dorka (7.A), Mészáros Eszter (9.D), Szőke Fanni (9.B), 

 Bacsur Eszter (9.C), Kajdi Doroti (8.A), Kranabeth Panna (7.A) 

Megyei Diákolimpia V-VI.korcsoport 

Fiúk:  1. Csikós Máté (10.D), Fehér László (9.A), Káldi Gergely (10.B), Kálmán Gergő (12.D), 

 Kálniczky Máté (12.A), Müller Péter (12.D), Palásti Norbert (11.A),  

 Szabó Zsombor (12.A)Takács Máté (12.A), Takács Szilárd (10.C),  

 Thardi-Veress Zoltán Vajk (11.C),Tóth András (11.A) 

Lányok: 2. Diószegi Krisztina (10.B), Fröschl Lili (9.C), Gombos Luca (11.A),  

 Jakab Fanni (9.C),Lukács Vivien (10.C), Móricz Noémi (10.C),  

 Rostási-Szabó Emma (9.A),Spanner Renáta (9.D), Szabados Anna (11.C),  

 Szkárosi Kata (11.C), Takács Tamara (9.C), Tárkány-Szűcs Dóra (10.B) 

Labdarúgás 

Megyei Amatőr Diákolimpia 

Fiúk:  3. Kálniczky Máté (12.A), Lendvai Martin (10.A), Káldi Gergely (10.B),  

 Dreska Szabolcs (10.C), Brettschneider Tamás (10.B), Palásti Norbert (11.A), 

 Szendrődi Balázs (11.A), Jámbor Tamás (12.D) 

Fair Play Kupa Megyei Döntő 

Fiúk:  3. Jámbor Tamás (12.D), Hruskó Gergő (10.B), Lendvai Martin (10.A), 

 Joszkin Péter (10.A), Dreska Szabolcs (10.C), Varga Patrik (11.C), Káldi Gergely (10.B), 

 Palásti Norbert (11.A), Brettschneider Tamás (10.B), Szendrődi Balázs (11.A) 
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Ritmikus gimnasztika 

Nyugat-Magyarországi Regionális Döntő 

IV. korcsoport 

csapat   1. Béres Anna (8.B), Jecs Noa (8.B), Árvai Lilla (8.B), Gál Johanna (9.D), 

  Bóza Vivien (9.C), Szamosi Orsolya (9.A) 

egyéni  karika 2. Béres Anna, 3. Jecs Noa 

  buzogány 2. Béres Anna, 3. Jecs Noa 

III. korcsoport 

egyéni   karika 2. Szemes Flóra Borsika (7.B) 

Röplabda 

Városi Alapfokú Bajnokság 

Fiúk:  2. Hruskó Gergő (10.B), Dombóvári Bálint (11.C), Thardi-Veress Zoltán Vajk (11.C), 

 Béndek Botond (12.B), Kálniczky Máté (12.A), Csurgai-Horváth Máté (12.D), 

 Jámbor Tamás (12.D), Kálmán Gergő (12.D), Takács Ákos (12.D) 

Városi Diákolimpia IV. korcsoport 

Fiúk:  3. Botos Bence Csaba (7.A), Gelencsér Kristóf (7.B), Lelkes Máté (8.B), 

 Szabó Bálint (7.A), Szalzgruber Ádám (8.A), Szekeres Viktor Mátyás (7.B),  

 Herczeg Mátyás (9.C), Endl Levente (9.D)  

Tánc 

Ritmuscsapatok Országos Táncversenyén  

show kategóriában 1. , 

akrobatikus kategóriában 2. helyezett lett Bakonyi Lili (11.C),  

aki az ESDU Nemzetközi Táncversenyen  

akrobatikus kategóriában 3.  

míg az MTMSZ Tavaszi Kupán 2. helyen végzett.  

Tollaslabda 

Országos Diákolimpia 

2.Tárkány-Szűcs Dóra (10.B) 
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Torna 

Városi tömegtorna verseny  

IV. korcsoport 

csapat  3.  Bodó Gréta (8.B), Bokor Noémi (7.B), Molnár Sára (7.B), Jecs Noa (8.B), 

  Szemes Flóra Borsika (7.B), Tóth Viola (7.B) 

Schermann Ede Városi Alapfokú Torna Emlékverseny 

Lányok  

csapat 1.  Kovács Luca (12.D), Bakonyi Lili (11.C), Krár Fanni (11.D), Béres Anna (9.B) 

3.  Szalma Zsófia (9.C), Lugosi Blanka (10.C), Grósz Kata (9.D), Gál Johanna (9.D) 

egyéni összetett  1. Kovács Luca, 2. Bakonyi Lili 

talaj  1. Kovács Luca, 3. Bakonyi Lili 

ugrás  1. Kovács Luca, 2. Bakonyi Lili 

gerenda 1. Kovács Luca, 2. Bakonyi Lili 

Fiúk  

csapat 3.  Tímár Gergely 11.C), Bálint Tamás (10.B), Brettschneider Tamás (10.B), 

  Kajári Ádám (9.B), Horváth Dániel (11.C) 

egyéni talaj  3. Brettschneider Tamás 

korlát  3. Kajári Ádám  

Úszás 

Megyei Diákolimpia „B” kategória 

III. korcsoport  

100m gyors  1. Nyakas Veronika (7.B) 

100m mell  2. Nyakas Veronika (7.B) 

IV. korcsoport 

100m gyors 1. Siklósi Zsófia (8.A), 2. Gyarmati Lili (7.B) 

100m mell  1. Koleszár Katalin (8.B) 

2. Hudák Gergely (8.B) 

100m hát  1. Siklósi Zsófia (8.A) 

4x50m gyors váltó 

1. Gyarmati Lili, Siklósi Zsófia, Koleszár Katalin, Mészáros Eszter (9.D) 
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VI. korcsoport 

100m gyors  2. Koleszár Zsófia (11.B) 

100m mell  1. Deák Melinda (10.D) 

2. Koleszár Zsófia 

3. Sarok Eszter (10.B) 

100m hát   2. Komlódy Lili 

4x50m gyors váltó 2. Deák Melinda, Koleszár Zsófia, Komlódy Lili, Pék Izabella (9.A) 

Úszó Diákolimpia Országos Döntő 

IV. korcsoport 

4x50m gyors váltó 1. Gyarmati Lili, Knauz Emma (8.A), Mészáros Eszter, Siklósi Zsófia   

Vívás 

Kadét Párbajtőrözők Európai Körverseny 

3. Kollár Kincső (10.B) 

Kadét Vívó Európa Bajnokság 

Lány párbajtőrcsapat 1. Büki Lili (10.A), Kollár Kincső 

egyéni  3. Büki Lili  

Sulivívó Diákolimpia Országos Döntő 

Párbajtőr  csapat   1. Kollár Kincső, Kiss Emma (8.B), Komlódy Lili (9.A) 

egyéni   3. Kollár Kincső 

Kard  egyéni   1. Domonkos Emese (7.A) 

A sportversenyekre a diákokat felkészítették:  

Helesfai Marcell, Kiffer Zoltán, Kovács Tímea, Majorné Szloboda Mária, Müller Csaba 

 

 

Az országos 2. helyezett mezei futó csapat 
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Statisztika  2018/2019 félév 

Osztály 

 

Létszám 

 

Kitűnő 

 

Jeles 

 

Jó 

 

Közepes 

 

Elégséges 

 

Bukott 

 

Osztályo-

zatlan 

 

Tanulmányi 

átlag 

 

7.A 35 3 12 19 1 0 0 0 4,60 

7.B 35 2 6 27 0 0 0 0 4,54 

8.A 36 1 5 30 0 0 0 0 4,46 

8.B 34 1 5 18 9 0 1 0 4,09 

9.A 36 0 8 27 1 0 0 0 4,39 

9.B 35 0 4 25 4 0 2 0 4,11 

9.C 36 1 2 29 4 0 0 0 4,26 

9.D 36 1 4 26 5 0 0 0 4,27 

10.A 32 0 2 25 5 0 0 1 4,29 

10.B 30 1 2 14 8 0 3 2 3,76 

10.C 36 1 3 22 9 0 1 0 4,06 

10.D 35 0 1 25 8 0 1 0 4,04 

11.A 34 1 4 16 9 0 3 1 3,83 

11.B 34 0 7 22 5 0 0 0 4,22 

11.C 35 2 2 19 8 0 4 1 3,82 

11.D 34 2 4 1 25 0 2 3 4,18 

12.A 31 0 3 18 7 0 2 1 4,00 

12.B 31 0 2 18 10 0 1 0 3,98 

12.C 32 2 11 15 2 0 1 1 4,39 

12.D 29 2 26 0 1 0 0 0 4,50 

össz 

 
676 20 113 396 121 0 21 10 4,19 

%  3,0% 16,7% 58,6% 17,9% 0,0% 3,1% 1,5%  

 


