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BÚCSÚZÓUL 

 
 Rohanunk ringó füveken 

bámulni égszínkék csodákat, 

s már készül bennünk szép gyanútlanul 

a feltétlen csodálat. 

 

Kövek, bogáncsok, csillagok 

arcunkat érdesebbre marják, 

s már nem krajcáros tisztaságot 

jelent nekünk a fiatalság.   

 

Játékainkból lóg a kóc, 

s a dolgok titkosabbik arcát 

suhogó szelek, vadvizek 

forgatják, féltik, kitakarják. 

   Markó Béla: Indulás 

 

 
          Szvoren Eszter rajza (9.A) 
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 Tanáraink  

Horváth József 
igazgató 

Majorné Szloboda Mária Démuth Csaba Szenkovits Szilvia 
igazgatóhelyettes igazgatóhelyettes igazgatóhelyettes 

 
 
 
 

Adorján Noémi Horváth Ildikó Nagyné Katona Mária 

Baranyai László Horváthné Bohner Teréz Németh Anikó 

Baranyainé Endrődi Melinda Jáger Zsófia Óber-Fekete Noémi 

Bartos Péter Juhász Judit Párkányi Virág 

Bíróné Tóth Erika Juhász Lívia Peidl-Örkényi Helén 

Boross Laura Kanizsayné Herke Zita Regősné Kobán Mónika 

Bukorné Bamberger Zsuzsanna Kiffer Zoltán Rideg Imre 

Brunner-Tóth Andrea Kisari Orsolya Saláta Józsefné 

Csákberényi-Nagy Erzsébet Kohutné Simon Erika Somfai-Tóth Barbara 

Csanády Mária Koncz Hajnalka Szabó Endre 

Csordásné Marton Melinda Kovács Tímea Szabó-Bakosné Jaczenkó Éva 

Démuthné Merkl Katalin Kovácsné Csornai Márta Szabóné Schneider Anikó 

Döbrentey Zsuzsanna Kovácsné Kereső Andrea Szalainé Szántó Marianna 

Elekes Péterné Lovász Péter Szarka Judit 

Galbács Sándor Lenti Viktória Szőkéné Kiss Erika 

Gelencsér-Horváth Dóra Lukács Zsuzsanna Szöllősi Dániel 

Hajdú Györgyi Markóné Bese Franciska Tamás Renáta 

Havranek Mária Müller Csaba Tarné Szabó Magdolna 

Helesfai Marcell Nagy Péter Udvardi-Básti Edina 

Holmanné Zimmermann Júlia  Vitkovics Katalin 
 

 
Szvoren Eszter (9.A) rajza 
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Á.Tóth Lili 

Ág Kristóf 

Árgyelán Ádám 

Balogh Blanka 

Csörgei Bálint 

Csörgő Dóra 

Csurdi Donát 

Dávid Dóra 

Erős Regő 

Gajdóczi Barbara 

 

Gombos Luca Róza 

Gyenes Artúr Szilárd 

Horváth Balázs 

Horváth Bálint 

Kedves Tamara Lilla 

Kétszeri Dóra 

Kutasi László 

Lánczos Patrik 

Markó Ivett Laura 

Menyhárt Zsófia 

Nagy Ádám Dávid 

 

 

 

Oszlányi-Salacz Máté Iván 

Palásti Norbert 

Pankaczi Petra 

Polster Attila 

Sponga Zsófia Kata 

Szabó Maja 

Szendrődi Balázs 

Tóth András 

Varga Alíz 

Vizinger Viktória 

Vörös Viktória Barbara 
 

Szabó Lilianna (9.A) rajza 

 
 

"Még nem értjük a végét 
Nem kell, ne nézd a miértjét 

Botladozni a bajban gondtalan 
Ez az érték nem lehet oktalan 

Veled érzek, én nem 
Nézem a holnapot félkészen 

Csak a pillanat van, nem szédít 
összevarr minket, megszépít" 

 
 (Bagossy Brothers Company) 

 
 

  

12.A osztály 
2014-2020. 

 
Lukács Zsuzsanna 

osztályfőnök 
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Angyal Botond 

Balogh Sára Judit 

Barna Dorina 

Bodó Barnabás 

Dóczy Eszter 

Dvéri Maja 

Farkas Bence 

Gallai Péter 

Hites Barnabás 

Horváth Dóra 

Kertész Boglárka 

 
 

Killian Leonard 
Wolfgang 

Kiss Orsolya 

Koleszár Zsófia 

Kukoda Ákos 

Lukács Borbála 

Magyar Szabolcs Zsolt 

Micheller Blanka 

Nagy Kata 

Osváth Gergely 

Óvári Dorka 

Páj Ágnes Viktória 

 

Papp Veronika 

Pesti Zsófia 

Puklics Bernadett 

Sándor Réka 

Szabó Dániel 

Szatzker Luca 

Szolnoki Fanni 

Takács Eszter Dorka 

Tóth Bálint 

Váncsa Judit Kitti 

Varga Laura Dana 

Vida Máté András 

 
 

„Nem tudom (…), nem azért vannak-e kivilágítva a csillagok, hogy egy napon 
mindenki megtalálhassa a magáét.” 

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg 

 

12.B osztály 
2014-2020. 

 

Kisari Orsolya   Peidl-Örkényi Helén 

 osztályfőnökök 
 

 

 
Szabó Lilianna (9.A) rajza
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Ágoston Rebeka 

Bakonyi Lili Benigna 

Bereczki Karina 

Bócz Gabriella 

Csehovics Dániel 

Fejes András Péter 

Fekete Gergely 

Herczeg Péter 

Hováth Dániel 

Horváth Gréta Alexa 

Jung Viktória 

 

 
 

Károlyi Bende 

Kneifel Andrea 

Kornseé Máté 

Kovács Gréta 

Kun Boglárka 

Leposa Dávid 

Molnár Anna 

Molnár Barna 

Nagy Bendegúz 

Nagymáthé Nikolett 
Csilla 

Orbán Dóra 

Pákozdi Máté 
 

Paulik Eszter Anna 

Pethes Balázs 

Pörgye Zsanett Eszter 

Sturcz Luca 

Szabados Anna Riza 

Szabó Bálint Ákos 

Szakács Rebeka 

Szkárosi Kata Lili 

Thardi-Veress Zoltán 
Vajk 

Timár Gergely 

Varga Patrik 
 

Tedd, amit úgy érzed, tenned kell, 
Arra menj, amerre a szíved terel, 
Hisz időd oly kevés, 
Légy hát a magad ura, míg élsz. 
                                     (Axl Rose) 

 
 

12.C osztály 
2016-2020. 

 
Horváth Ildikó 

 osztályfőnök 
 

 

 

 
Szvoren Eszter (9.A) rajza
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Ács Bence Zoltán 

Barbagallo Valentina 

Bartha Boglárka 

Bernáth Réka 

Bosák Petra 

Bozori Panna 

Csoba Emese 

Enyedi Bianka 

Farkas Zalán 

Graf Csilla 

Komócsi Petra 

 
 

Kovács Kristóf 

Kovács Noémi 

Kovacsik László Ádám 

Krár Fanni 

Németh Máté 

Papp Eszter 

Pétervári Dániel 

Pisch Bendegúz 

Réti Flóra 

Rezsnyák András 

Rostási-Szabó Kamilla 
 

Schuller Vivien Csenge 

Soós Benedek Sándor 

Szőke Márk 

Szőke Sára 

Szücs Koppány 

Takács Sára Barbara 

Tátrai Réka 

   Tóth Rebeka 

Vágó Nóra 

Vértes Rebeka 

Zsoldos Réka 
 

"Régi harcok, régi, kopott könyvek 
Derű, mosoly, néha fájó könnyek 
Múlik minden, rohannak az évek 
Búcsút mondunk, múló diákévek."  
  
                    (Ernest Hemingway) 
 
 

12.D osztály 
2016-2020. 

 

Németh Anikó 

osztályfőnök 
  
 

 

 

 
Szvoren Eszter (9.A) rajza 

 

https://www.unnepi-idezetek.hu/szerzo/Ernest_Hemingway
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Kedves 12. A! Drágáim! 

Fogalmam sincs, hogy kezdjem! Hogyan búcsúzzon egy tanár attól az osztálytól, amelyet – 

bár hosszú-hosszú évek óta tanít – először sikerül pedagógus pályafutása alatt végig vinni. És 

ez rögtön hat teljes év! Elképesztően sok minden történt velünk ez alatt a hat év alatt. 

Emberek jöttek-mentek, volt, aki elbúcsúzott Tőlünk, de olyan is, aki nem! Ezt azóta sem 

értjük, pedig mi milyen „jófejek” voltunk/vagyunk! Cserébe befogadtunk sportolókat (akikből 

a kedvenc magántanulóim lettek) és cserediákokat. Klaudi gyorsan beilleszkedett, az év 

második felében már olyan jól tudott magyarul, hogy a törióráinkat is tudta követni. Aku 

viszont teljesen immunisnak mutatkozott mind a magyar nyelv, mind a magyar kultúra iránt. 

A végére azonban ő is része lett az osztályunknak. 

Számtalan közös emlékünk van, fergetegesen jók, de bizony negatívak is! Nem csináltunk 

sohasem titkot abból sem egymás, sem mások előtt, hogy voltak rossz időszakaink. A 

mélypont talán a 10. osztály volt, de még ez sem akadályozott meg minket abban, hogy 

eltöltsünk Gánton, az erdei iskola keretein belül három napot: túráztunk, főztünk, énekeltünk 

együtt, és természetesen nagyokat röhögtünk a fiúkon, akik iszonyatos hévvel, vad rockzenét 

üvöltetve mosogattak.  
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De kezdjük inkább az elején ….  

Az első közösen eltöltött évünk sem mondható zökkenőmentesnek. Életemben először kaptam 

sok-sok izgő-mozgó 12 évest, akik iszonyat nehezen szokták meg, hogy tanárnőnek és ne 

Zsuzsa néninek szólítsanak. Artúr járt az élen. Ha jól emlékszem, neki több évbe is beletelt, 

mire ezt megszokta. Év végén négynapos osztálykirándulásra mentünk a Határtalanul 

programmal, és ez úgy megtetszett mindnyájunknak, hogy több évben is, más-más 

helyszínekkel, megismételtük. Jól emlékszem, mikor egy programokkal kimaxolt nap után 

végre focilabdát kerítettünk (el kellett menni a Tescóba és venni egyet), Norbi azt kb. az első 

rúgással fellőtte a tetőre. Egyébként folyton esett az eső, és egyszerűen imádtuk az esőben 

fényképezkedést, főleg Kolozsváron. 

Kilencedikben Szlovákiába vettük az irányt, és Szabó Endre Tanár Úr segítségével 

meghódítottuk a Káposztafalvi-karsztot. Izgalmas, nehéz és csodálatos túráink voltak. Nekem 

innen két markáns élményem van…. Az első: mászunk fel egy gyakorlatilag totál függőleges 

létrán (nekem a szívem a torkomban dobogott, és halálra szidtam magam, hogy minek kellett 

nekem ide hozni ezeket a szerencsétlen gyerekeket), kb. a felénél járhattam, mikor puffanást 

hallottam, és egy palack repült el mellettem. Felnézve pedig azt láttam, hogy Tamara 

elengedve a létrát, kinyúl, hogy elkapja a palackot. Hát, felérve oxigénmaszkra lett volna 

szükségem! A második: az utolsó túránkon olyan jó idő volt, hogy a végén a Hernádban 

megfürödve konkrét vízi csatát vívtunk, és csuromvizesen értünk vissza a szállásra. 

A közösen eltöltött hat évünknek a csúcspontja szerintem a tavalyi prágai kirándulásunk volt. 

Hogy ott mi történt, mi nem, az csak a mi dolgunk … . Szerintem erre mindenki vissza fog 

emlékezni még hosszú évek múlva is. Legalábbis remélem! 

Az év elején, a szalagavatóra készülve azt kértem Tőletek, hogy mutassátok meg azt a 

különleges kapcsolatot, ami köztem és köztetek létrejött. Fogalmam sem volt, hogy ezt hogy 

lehet megtenni, tudtam, hogy nehéz feladatot adtam Nektek. Ha azt írom, szuperül 

megoldottátok, akkor az igazságnak csak az alját kapirgálom. Fantasztikusak voltatok!!!!! 

Nem is tudtam mást tenni, csak sírni. 

És igen…. most következne a Vasváris Hét leírása, amitől a sors minket megfosztott. Pedig 

eszméletlen kampányt raktatok össze, és mindenki Nektek adta volna a lelkét! Én biztos, bár 

ezt már hat évvel ezelőtt megtettem.  

Örök emlék marad a minden november végén elhangzó kérdés. „Mikor húzunk karácsonyra?” 

Ehhez tűzön-vízen át ragaszkodtatok, én pedig ahhoz, hogy mindig szülessenek versek is. 

Arra is emlékszem, hogy mindig az enyém volt a leggázabb, a Tieitek sokkal kreatívabbak, 

rímesebbek voltak, és sokszor – főleg a végén - már angolul hangzottak el.  
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A hétköznapok is általában vidáman teltek. 9. és 10.-ben ritkán telt el úgy nap, hogy valaki a 

tanáriban ne szidja fennhangon a 9. vagy éppen 10.A osztályt. Ha ezt jeleztem felétek, mindig 

meg tudtátok magyarázni, hogy az persze nem is úgy volt…  

Hogy a többi osztályt ne frusztráljátok, és ne derüljön ki, milyen okosak is vagytok, 

tanulmányi eredményeitekkel az iskolában sohasem tűntetek ki. Ha igen, csak lefele, mivel 

volt olyan év, hogy az egész iskolában csak nekünk volt 4 egész alatt az átlagunk! Ennek 

ellenére én pontosan tudom, hogy az érettségin (bár ezt most még nem tudjuk, milyen 

formában szervezik meg, vagy lesz-e egyáltalán) nagyszerűen fogtok teljesíteni.  

 

Végezetül, bár még rengeteg felidézni való emlékem van, csak annyit szeretnék kívánni 

nektek, hogy találjátok meg a boldogságot ott és abban, ami nektek fontos. De egyet tudnotok 

kell, a „Zsuzsi vonat” mindig itt vár Titeket, ha úgy gondoljátok, felszállnátok és 

elmesélnétek valamit/bármit. Ez a hat év örökre összeköt Bennünket! 

 

Legvégül pedig kedvenc zenekarom dalszövegével búcsúzom: 

 

„Ha öleltél barátot 

Aki már rég hiányzott 

Vágjál lyukat a kádba 

Talán így megnyugodna 

A lelked nyugtalanja 

Vágjál lyukat a kádba 

Ha túl sok volt a dráma 

Ember tragédiája 

Vágjál lyukat a kádba 

Ha végre kicsordulna 

Egy fénycsepp az arcodra 

Vágjál lyukat a kádba” 

(Intim Torna Illegál) 

Lukács Zsuzsanna 
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Kedves Osztályom, 12.B-sek! 

 

Ahogy az várható volt, az én búcsúlevelem nem a „szokásos”: nem a gólyatáborban szerzett 

emlékek felidézésével kezdődik, mivel a mi közös utunk 11.-ben indult, nekem akkor 

kezdődött Veletek az időszámítás. De hogy ezt a rendhagyó kezdetet később egy még 

rendhagyóbb befejezés követi, megrövidítve ezt az amúgy sem túl hosszú együtt töltött időt… 

Rémálmaimban sem gondoltam volna, hogy nem a gyönyörűen (végre mások által) 

feldíszített iskolában ballagva, majd a vendégekkel tömött udvaron veszünk búcsút 

egymástól, amit egy hagyományos érettségi követ, egy jó hangulatú bankettel megkoronázva. 

Apropó: és mindezt egy világjárvány okozza…    

Szóval, míg kollégáim olyan szerencsések, hogy a beiratkozásról és a gólyatáborról idézhetik 

fel emlékeiket, nekem az a novemberi nap jut eszembe, mikor Andi néni mosolyogva jött 

értem a tanáriba: az igazgató úr hívat. Andi néni mindig kedvesen mosolyog, így ekkor még 

nem sejtettem, mi következik. Az igazgató úr hellyel kínált, ami már okot adott a 

gyanakvásra, és Szloboda tanárnő is jelen volt, talán a hátvéd szerepét töltötte be. Mikor 

elhangzott a „kérdés”, vállalnám-e a 11.B osztályfőnökségét, az első reakcióm az volt, hogy 

szívesen átengedném másnak, aki még nálam is alkalmasabb erre a szerepre...  De hirtelen 
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azon kaptam magam, hogy elgondolkodom: hová mennénk osztálykirándulásra? Milyen lesz 

majd az osztálykarácsony? Ki lehetne a királyjelölt…? Ezeket jó előjeleknek véltem, így 

végül igent mondtam a felkérésre. Most már bizton állíthatom: nem bántam meg! 

Az is előttem van, mikor az igazgató úrral együtt mentünk be egy fizikaórájára, ekkor közölte 

veletek a hírt. Szerettem volna minden arcot egyszerre látni: vajon hogyan reagáltok? Az 

osztály fele, amelyet 8. óta tanítok, és a másik, akiket nem ismerek, maximum pár 

helyettesített óráról… Szorgalmasan tanultam is az új neveket az első ofőóra előtt, amiről 

nagyon szép emlékeket őrzök: lelkesek, aranyosak voltatok. A sorokat pásztázva 

megállapíthattam, hogy az általam ismert kis csapatok kiegészülnek: a csendesebb fiúkhoz - 

Barnus, Bálint, Bence – Osi csatlakozott, a – viszonylag - csendesebb lánybanda (Betti, Vera, 

Maja, Sári, Fanni és Pesti Zsófi) is bővült: Réka, Koleszár Zsófi, Laura és Orsi nevét kellett 

megtanulnom. Takács Dorkát és Szabó Danit már látásból ismertem az iskolai műsorokról. 

Bori és Óvári Dorka az „új csajok”, akik külföldön töltöttek egy tanévet, így újonnan kerültek 

az osztályba: hurrá, nem vagyok egyedül! Kitti mellett Dorina, Máté mellett Luca, mögöttük 

Ági, Eszti és Kata. Dóri, Bogi és Blanka a szóvivők, mögöttük a fiúk: Boti, Barni, Ákos és 

Szabi, az újak pedig Leo és későbbi királyunk, Peti. Teljes volt a létszám. Márciusban 

meghívtatok az osztályépítésre Balatonlellére, amire rendkívül büszke voltam, nem kevésbé a 

későbbi Méterbár-beli meghívásra, talán nem is sejtitek, ezek milyen jólestek nekem.  

A Paks-Pécs osztálykirándulás élménydús, vidám, kalandokkal teli három nap volt, örültem, 

hogy közelebbről is megismerhetlek Benneteket, és további közös élményekkel 

gazdagodhatunk. Az első éjszaka azért elgondolkodtam, hogy mi lesz itt másnap. És mire lesz 

jó harmadik a nap? De emlékszem, Kitti megnyugtatott, hogy azok a bizonyos személyek, 

neveket nem írok, még ha félholtan is, de levonszolják magukat 8-ra reggelizni. És így is lett.  

Jól sikerült a túra a Mecsekben, bár a vándortáborosakat nem volt könnyű utolérni. Orfűn két 

menetben sárkányhajóztunk: hogy a második csapattal csak azért nem „borult-e fel” a hajó, 

mert abba is beültem, az örök rejtély marad. A szervező állította, hogy lehetetlen, én meg azt, 

hogy nem ismeri az én fiaimat… Aztán ott volt a második éjszaka szintén nem sok alvással, 

majd az azt követő nap egy „bocsicsokival” a Zsolnay negyedben. Őrzöm a dobozát!  

Az igazat megvallva, nem voltatok egyszerű osztály. (Talán unalmas is lett volna 34 

kisangyal!) Akadtak köztetek nézeteltérések, viták, és hányszor hallottam, hogy „elnézést, 

tanárnő, otthon felejtettem”, sőt, „elveszítettem….” De ha kellett, olyan gyorsan 

összekaptátok magatokat, és olyan tökéleteset alkottatok, hogy azt viszont megemlegette 

mindenki. Mert ha néha kissé morogva is, de nagyon keményen, kitartóan, teljes odaadással 

tudtatok dolgozni, ami miatt végtelenül büszke voltam Rátok. Kiemelkedő példa a 
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szalagavató, ami előtt még a nem „B-s drukkerek” is emelték kalapjukat, szerintem meg 

egyszerűen: a valaha legjobb volt! Igényes, minden apró részletre odafigyelő, magas 

színvonalú. 

Nem véletlen, valamilyen téren mindegyikőtök különleges. Van, aki kitüntetést is kap érte, 

mint például a majdnem 6 éven át kitűnő Betti, vagy a karate Európa-bajnok Maja, vagy mint 

Dorka és Dani, akik végigtáncoltak sok-sok vasváris műsort -meg a fél világot -, és még 

sorolhatnám. Nem lehet mindenki díjazott, de attól még tudjuk, hogy van vagy lesz, amiben 

nagyon jó, értékes. Aki túl szerény és most hitetlenkedik, annak üzenem, hogy bizony így 

van, higgye csak el, az sokat segít! Akik meg most is viccelődnek, csak tegyék, unatkoznánk 

nélkülük… . 

Visszatérve a kezdő gondolathoz: közös történetünknek sem a kezdete, sem a vége nem a 

szokásos. Jogosan bosszankodtok, szomorkodtok, hiszen a végén jött volna, amit évek óta 

vártatok: az utolsó Vasváris Hét a kampánnyal és a bállal, a ballagás és a bankett. Mikor 

először olvassátok ezeket a sorokat, már eldől, hogy lesz-e érettségi. Amennyiben igen, 

mindenkinek nagyon sok sikert kívánok és a legfontosabbat: maradjatok egészségesek! Amit 

meg valamilyen úton-módon pótolni lehet, azt meg is tesszük, ahogy ismerlek Benneteket… 

Én már várom!  

Nagyon hiányoztok! Most egy virtuális-digitális-online ölelés, majd később élőben is! 

Szívből kívánom Nektek, hogy ha már a gimnáziumi éveitek ilyen bajokkal tetézve - de 

reméljük, szerencsésen - érnek véget, a továbbtanulás terén minden gondtalanul, 

gördülékenyen, elképzeléseitek szerint alakuljon.  

Sikeres, feledhetetlen élményekkel teli, boldog életet kívánok Nektek, gyerekek!  

Müller Péter gondolatával búcsúzok Tőletek: 

Az igazi csoda a barátság, a valódi, emberközeli kapcsolat, amikor egyszer csak repül velünk 

az idő. (…) Néha egy pillanat többet ér, mint egy egész esztendő.  

Kisari Orsolya 
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Kedves 12. C, kedves Nyuszikáim! 

 

Régóta gondolkodtam azon, hogy mit is írhatnék ebbe a búcsúzó levélbe.  

Megírhatnám, hogy jól tanultatok, mert így volt. Megírhatnám, hogy számos tanulmányi és 

sporteredményt értetek el, mert ez is igaz. Megírhatnám, hogy mennyi előrehozott érettségi és 

nyelvvizsga született már osztályunkban, hiszen ezt is igazolják a dokumentumok, de nem 

ezekről szeretnék írni. Mindezek az eredmények jellemeznek minket, de nem csak ezektől 

leszünk azok, akik vagyunk. 

2016-ban ugyan számítottam rá, hogy osztályfőnök leszek, de nem éreztem nagy kedvet 

ahhoz, hogy újból egy kezdő osztályt terelgessek az érettségi felé. Különösen megrémültem, 

amikor Igazgató Úr közölte, hogy C osztályt fogok kapni. Azt gondoltam, mihez fogok 

kezdeni 36 természettudományos/matek érdeklődésű kiskockával!  

Aztán minden másképp lett…. 

Már a beiratkozáskor sokakkal megismerkedtem, ahol azért felsejlett előttem, hogy 

szerencsémre a kockaság nem lesz olyan nagymértékű, mint kezdetben hittem. Aztán a nyár 

folyamán olvasgattam a bemutatkozó leveleket (néhány emberkétől azóta is várom….), 

nézegettem a fényképeket, hogy a gólyatáborban már névről ismerjek mindenkit. Jó élmény 
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volt a gólyatábor, ami egyben az első is volt számomra, hiszen az előző osztályomnak még 

nem rendeztek ilyet. Szerettem, hogy mindenki hajlandó volt játszani, lelkesen vettetek részt a 

programokban. 

Tudom, nem kevés erőfeszítés árán, de felvettétek a gimnáziumi tempót, és a suli közösségi 

életébe is hamar beilleszkedtetek. Sok közös programunk is volt, nem titkoltan azzal a céllal, 

hogy több időt töltsünk együtt, és közben egy kicsit művelődjünk is. 

Köszönöm Nektek, hogy minden kirándulásról, programról úgy tudtunk hazajönni, hogy 

mindenhol elismeréssel szóltak az osztály magatartásáról, és még néhány templomot és 

kiállítást is elviseltetek a kedvemért. ☺ 

Tizenegyedikben némiképp változott a helyzet. A faktválasztás megkavarta az addigi 

csoportokat, átalakultak a kapcsolatok. Egyre inkább tudatosult bennetek az is, hogy 

hamarosan nyelvvizsga, érettségi, felvételi következik. Ez szükségszerűen magával hozta, 

hogy a figyelmetek a választott tárgyakra összpontosult, így kénytelenek voltunk lemondani 

fényes pozíciónkról a tanulmányi rangsorban.  

Büszke lehettem Rátok a szalagavatón és a művészeti bemutatón is, hiszen mindkettőn 

remekül helytálltatok szervezőként. 

A tizenkettedikes év…….. hát erről sok mindent fogunk még mesélni….. 

Ezt a tanévet úgy kezdtük, hogy sok kihívás áll előttünk. Ez végül is igaz, csak egy kicsit 

másképp alakult……ez is 

Szeptemberben megismerkedtünk a gólyáinkkal, akiket igazi nagy testvérekként kalauzoltatok 

a Vasvári világában, majd kezdetét vette a szalagavatóra való felkészülés, táncpróbák, 

hajcihő. Ebben a felfordulásban akadt egy mini osztályfőnököm Anna személyében, aki 

rendkívüli energiával, eréllyel vezényelte ezt a folyamatot, igyekezett összefogni a sokfelé 

húzó csapatot. Az eredmény pedig magáért beszél. 

És igen, a csapat…Sokszor mondtátok, hogy nincs rendes osztályközösségetek, de én ezt 

másképp látom. Igaz, az osztályunkban sok a meglehetősen öntörvényű figura, akik számára 

kihívást jelent a másokkal való együttműködés, de úgy gondolom, azt nem is lehet várni, hogy 

egy ekkora osztályban mindig mindenki jóban legyen. Viszont mindenki megtalálta azt a kis 

közösséget, akikkel jól érzi magát. Senki nem maradt magányos, és a nagy, látványos 

ellenségeskedés is elkerült minket, összességében véve jó hangulatban töltöttük ezt a négy 

évet. 

Tegyünk említést arról is, hogy mindvégig ott állt mögöttünk a szülői háttér, akik támogattak 

minket, bármilyen kezdeményezésről volt is szó. Nélkülük nem sikerült volna így…. 

Amikor 2016-ban osztályt kaptam, sok problémára számítottam, de arra, hogy egy 
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világjárvány közepén lesztek végzősök, álmomban sem gondoltam. Sajnos most történelmi 

időket élünk, és saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy nem mindig alakíthatjuk az életünket úgy, 

ahogy szeretnénk.  Ti tudjátok a legjobban, hogy a rendezvények és én nem állunk közel 

egymáshoz, most mégis rettentően sajnálom, hogy elmaradtak a végzősök életét meghatározó 

események, a királyválasztás, a bál, a ballagás, és ebben a pillanatban az érettségi is 

bizonytalan.  

De előbb-utóbb megoldódik minden, és megkezdhetitek egyetemi tanulmányaitokat is. Én 

pedig már nem az E/9-ben kezdem veletek az új tanévet (bármikor is lesz az…☺), de várni 

fogom, hogy gyertek és kopogtassatok a szünetben….. 

Befejezést írni nem könnyű, ezt már ti is tudjátok. Ezért egy idézettel szeretnélek benneteket 

utatokra bocsátani, ami kedvenc filozófusomtól, Micimackótól származik: 

„Szerencsés vagyok, hogy van valamim, aminek nagyon nehéz búcsút inteni.”  

 

         Horváth Ildikó 
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Kedves 12. d osztály! 

 

A mi „kapcsolatunk” kicsit döcögősen indult… Beiratkoztatok, találkoztunk a gólyatáborban, 

de ott én csak egy napot töltöttem, mert másnap műtöttek, aztán év elején emiatt táppénzre 

kellett mennem. Először két hét otthonlét, aztán 3 napot mentem iskolába, és megint két hét 

hiányzás… Nem az ideális évkezdés…  

Mikor visszamentem tanítani, tanáraitok mind azon a véleményen voltak veletek 

kapcsolatban, hogy nagyon fegyelmezett, rendes gyerekek vagytok. Azon én is ledöbbentem, 

hogy még az osztályfőnöki órákat is teljes csendben tudtuk megtartani. Ez a fegyelmezettség 

végig megmaradt a 4 év során (sok olyan félév és év vége volt, amikor mindenki jeles 

magatartást kapott…). 

Nem volt szükség „fejmosásra”, rendcsinálásra, szót fogadtatok, pontosan hoztátok az 

igazolásokat, beszedtétek a pénzeket, szervezni kezdtétek a kapott közösségi feladatokat… 

Aztán kicsit el is túloztátok a dolgot. A 12. d lett az az osztály, akik órán nem beszélgetnek, 

de akkor sem válaszolnak, ha kérdezik őket a tanárok, és a passzivitás okozott néha 

nehézségeket. Én a magam részéről úgy gondolom, a frontális osztálymunka módszertanából 

biztosan nem szorulok továbbképzésre, és a monológ műfaját is a tőlem telhető legmagasabb 
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szintre sikerült fejlesztenem…  

Utolsó évre rajtatok is ragadt a „halacskák” becenév. Mikor ezt megtudtátok egyik 

osztályfőnöki órán, nagyon vidámak lettetek, nem is értettem. Csak az utolsó 

osztálykarácsonyon árultátok el, hogy Némónak hívtatok titokban, a vezeték és keresztnevem 

részeit összerakva. Ezzel összeállt a kép, Némó és az ő halacskái…☺ 

Én mégsem erre fogok elsősorban emlékezni, ha visszagondolok majd a veletek töltött négy 

évre. Inkább például arra, hogy milyen jól tudtatok csapatként együttműködni. Rögtön 9. 

osztályban, mikor megnyertétek az elsősök bemutatkozó műsorát…. 11.-ben, mikor 

megszerveztétek a vasváris bált, újításokkal, és a bálozó diákok egy tömegként ropták just 

dance-re….És főleg arra, hogy végzősként milyen lelkesedéssel, rengeteg munkával, 

önállóan, külső segítség nélkül, egymást tanítva készültetek fel a szalagavatóra. Ott mindenki 

beleadta a tudását, nem sajnáltátok az időt, energiát, a végeredmény pedig egy megható, 

szeretetteljes produkció lett.  Megmutattátok, mi mindenben vagytok tehetségesek. Nagyon jó 

volt látni először a komoly, majd pedig felszabadult táncaitokat, arcotokon a mosolyt, 

nevetést, a közös alkotás és szereplés örömét! 

Példaértékűnek tartom, ahogyan Benit segítettétek, kísértétek 4 éven át, odafigyeléssel, 

türelemmel, empátiával fordultatok felé, és sok-sok helyzetben tanultatok tőle, türelmet, 

szorgalmat, alkalmazkodást, elfogadást, optimizmust, humort és küzdést - velem együtt. És 

mindezt természetesnek vettétek. Egymáshoz is így viszonyultatok. 

Nem felejtem el a kedves szülinapi köszöntéseket, meglepetéseket! Nyelvtanárként nagyon 

örülök a sok szép idegen nyelvi eredménynek, előre hozott érettséginek, nyelvvizsgáknak; 

osztályfőnökként pedig a végig 4 egész feletti osztályátlagnak (szép csendben azért 

tanultatok☺). Többen közületek sportban, zenében is jeleskedtek a négy év során. 

Természetesen szép emlékeket őrzök az osztálykirándulásokról is. Ezúton mondok köszönetet 

Párkányi Virág tanárnőnek, aki pótosztályfőnökként (és az utolsó évben már anélkül is) négy 

éven keresztül részese volt kalandjainknak. 

Emlékszem, 9. osztályban milyen jól éreztétek magatokat a Sobri-kalandparkban, aztán 

Nagyvázsony következett a várral és a pálos kolostor romjaival. Egy-egy várat mindig 

igyekeztem belecsempészni a programba (tanuljunk valamit töriből!). Hazafelé még 

bementünk a Tihanyi Bencés Apátságba, ahol az idegenvezető olyan részletességgel mutatta 

be nekünk az épületet kívül-belül, ami már számomra is túlzásnak tűnt. Ti természetesen ezt 

is fegyelmezetten végig hallgattátok, bezsebelhettünk érte egy dicséretet. 

A 10. osztályos kirándulás volt az „off the beaten track holiday” (if you remember☺), olyan 

úticélokkal, mint a veresegyházi Medveotthon, majd szállásunk gyönyörű helyszíne, 
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Krakkópuszta, amely végül rabul ejtett mindenkit. Éjszakai buszozás, majd érkezés a 

csillagvizsgálóba, csak felhőket láttunk… Aztán jött Hollókő (természetesen várral), az 

érdekes történetű Somoskő vára és még Salgó vára (ide aztán az érdeklődés általános hiánya 

miatt nem mentünk fel, ha jól emlékszem, már a buszsofőr is tiltakozott…☺)  

A két utolsó kirándulásunk már „vármentesen” zajlott. Paks, aztán a gyönyörű Pécs, ahova 

hétfőn érkeztünk, és egy múzeum sem volt nyitva, persze ez rajtam kívül senkit sem zavart; a 

Mecsextrém és az abaligeti barlang cseppkő csodái. 

Örülök, hogy végül, hirtelen döntéstől vezérelve, elvonatoztunk az októberi nyárban 

Paloznakra is, költséghatékonyan és a csapatépítés jegyében, „csak azért, hogy együtt 

legyetek”, és ahol a szalagavató táncokat szorgalmasan gyakorolva töltöttünk két szép napot. 

Úgy látszik, nem csak a közös kezdet, de a befejezés is furcsára sikeredett számunkra … 

karanténban vagyunk mindannyian…. Sajnálom, hogy elmaradt sok közös program, melyekre 

már sokat  készültetek, nem lesz ballagás, szerenád…és pillanatnyilag az érettségi sorsa is 

bizonytalan…Online tartjuk a kapcsolatot, várva a fejleményeket. 

Akárhogy is alakulnak a továbbiak, azt kívánom nektek, hogy kirepülve a Vasvári 

„biztonságos” falai közül, sikeresen valósítsátok meg a jövőben mindazt, amit célként 

kitűztetek, rövid és hosszabb távra egyaránt! Legyetek boldog felnőttek, teljesedjetek ki 

munkában és magánéletben! 

Remélem, „hamarosan” találkozunk! 

Sok szeretettel: Ofő 
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Interjú Csörgő Dórával 

 
 

 A 12. A-s Csörgő Dórával beszélgettem, aki amellett, hogy 

többszörös országos gyaloglóbajnok, kiváló tanulmányi 

eredménnyel is büszkélkedhet - nem véletlenül nyerte el a 

Jó tanuló - jó sportoló címet. Interjúmból kiderül, hogyan 

lehet ezt a két dolgot ilyen jól összeegyeztetni, és mesél az 

itt töltött éveiről is.  

 

Először is, hogyan kerültél a Vasváriba, ez az iskola volt 

a célod, vagy csak véletlenül kerültél ide? 

 

Szerettem volna iskolát váltani, de nálam lehetőségként 

csak a Vasvári jött szóba. Az már nem számított, hogy milyen tagozatos osztályba kerülök 

(persze örültem, hogy az általam első helyen megjelölt sikerült végül), mert a lényeg az volt, 

hogy ebbe a suliba járhassak. 

 

Mielőtt idekerültél az iskolába, mi szerettél volna lenni, és most mi szeretnél lenni, 

merre tovább? 

 

Nem igazán tudtam, hogy mi szeretnék lenni, ezért is választottam egy gimnáziumot, ezzel 

egy kis időt nyerve. Sok idő volt, mire sikerült eldönteni, végül a pszichológia szakot 

választottam. Az egyetem mellett szeretném a sportot is folytatni - természetesen 

 

Mint tudjuk, kiemelkedő sporteredményekkel büszkélkedsz. Mesélj egy kicsit erről! 

Hogyan sikerül beosztani az idődet a sok edzés mellett? 

 

Igyekszem minél jobban teljesíteni, és ehhez a jó időbeosztás nélkülözhetetlen. Mára már 

kialakult egy jól bevált napi rutinom, ehhez tartom magam. Iskola után jöhet egy kis pihenés, 

ha még van idő, akkor tanulás, majd az edzés. Este pedig folytatódik a tanulás. Hétvégén 

próbálom kipihenni magam, hogy a következő héten újra maximális teljesítményt 

nyújthassak. Mindig nagyon várom a szüneteket, akkor van lehetőségem igazán 

kikapcsolódni. 
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Milyen érzés volt, amikor megkaptad a Jó tanuló - jó sportoló díjat? 

 

Igazából egyáltalán nem számítottam rá, már az is meglepetésként ért, hogy Szloboda 

Tanárnő ajánlott. Hallani a nevem és átvenni a díjat felülmúlhatatlan érzés volt. 

 

Az osztályotok vidámságáról, csínytevéseiről híres. Hogyan alakult ki egy ilyen jó 

közösség? Milyen a kapcsolatotok az osztályfőnökötökkel? 

 

Mint minden osztályban, nálunk sem indult minden zökkenőmentesen. Kellett idő, mire az 

elején kialakult „klikkek” feloldódtak, és egy egymást segítő, jó hangulatú, összetartó 

közösség lettünk. Ebben nagy szerepet játszott a 9.-es osztálykirándulás, melyet a Szlovák 

Paradicsomban töltöttünk, illetve a végzős év. Nagyon sok, jó dolgot átéltünk együtt, amiben 

természetesen az osztályfőnökünk is nagy szerepet játszott. Nem mondom, hogy mindig 

felhőtlen volt a kapcsolatunk, de bármi történt, tudtuk, hogy számíthatunk rá. Egy nagyon 

bensőséges kapcsolat alakult ki közöttünk, ami a tanórákon kívül is megnyilvánul. 

Elmondhatom, hogy nála jobb osztályfőnököt nem is kívánhattunk volna, és reméljük, ez a 

kapcsolat a továbbiakban is megmarad. 

 

Vannak számodra emlékezetes csínyek? 

 

Nem feltétlenül csíny, de számomra nagyon emlékezetes marad, amikor a 9.-es 

osztálykiránduláson az osztályfőnökünkkel és Szabó Endre tanár úrral egy patakban vízi 

csatáztunk. (A végére senki sem maradt szárazon.) Valamint a rajzórák, melyek 

felejthetetlenek maradnak az osztály és szerintem a Tanárnő számára is. 

 

Angolból már sikeresen nyelvvizsgáztál, most németre készülsz. Szeretnél harmadik 

nyelvet tanulni? 

 

Elsődleges célom, hogy németből is sikeresen letegyem a nyelvvizsgát. A közeljövőben nem 

szeretnék új nyelv tanulásába kezdeni, az egyetem és az élsport mellett nem hiszem, hogy sok 

időm lenne rá. Azonban mindig is érdekelt a francia, nagyon szép nyelvnek tartom. 

Kilencedikben, amikor a második nyelvet kellett kiválasztani, szívesen választottam volna azt, 

de végül a német mellett döntöttem. Ezt hasznosabbnak láttam, és egyáltalán nem bántam 

meg.  
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Mit gondolsz, mi a legjobb a Vasváriban? 

 

Egyértelműen a közösség, kedvesek az emberek és a tanárokkal is meg lehet találni a közös 

hangot. Szívesen részt vesznek ők is a programokban, melyek feldobják szürke 

hétköznapjainkat. Minden évben nagyon várom a Vasváris Hetet, és nagyon sajnálom, hogy a 

mi életünkből kimarad ez a kampányos időszak.  

 

Így végezetül, mit üzensz a Vasvárisoknak? 

 

Őszintén nem gondoltam volna, hogy az itt töltött 6 évem ilyen gyorsan el fog repülni. 

Nagyon szívesen átélném újra, de sajnos tudom, hogy nem lehet, itt az idő továbblépni. Az itt 

maradóknak üzenem: használjátok ki, míg ide járhattok és legyetek nagyon büszkék arra, 

hogy ennek a csodás közösségnek lehettek a tagjai. Végül pedig egy jó tanács, igyekezzetek a 

tanárokkal jó viszonyt ápolni, mert később ez mindenképp a javatokra válik.       

 

Zsemberi Zsófia (9.B) 
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Interjú Dvéri Majával 

           

A vírus miatt Dvéri Majával csak az interneten keresztül 

tudtam interjút készíteni, akiben egy kedves és nyitott 

szívű lányt ismertem meg. Maja a 12.B osztály sportos 

tanulója, elmondása szerint teljesen sport felé orientált, 

amit a Jó tanuló - Jó sportoló díj elnyerésével is 

bebizonyított. Na, de milyen sportot is űz? Maja 

versenyszerűen karatézik, és hogy mennyire jó ebben a 

sportban, azt a 2019-es Európa-bajnoki címe is igazolja. 

Nem lepődnék meg, ha a mottója: „Életem a sport.” 

lenne. 

 

 

Mindig is vasváris szerettél volna lenni? Miért pont a hatosztályos képzésre jelentkeztél? 

 

Igazából nekem soha nem fordult meg a fejemben, hogy a Vasváriban tanuljak tovább. Falun 

lakom, itt jártam óvodába és általános iskolába is. Szerettem odajárni, de egyértelmű volt, 

hogy középiskolába Székesfehérvárra fogok járni. Édesanyám ötlete volt, hogy próbáljam 

meg a felvételit a hatosztályosba, és hogy a jelentkezést a Vasváriba adjam be. Én pedig 

eleinte ellenkeztem, de utólag rájöttem, hogy életem egyik legjobb döntése volt.  

 

Mik a kedvenc tantárgyaid? 

 

Leginkább a tesi, biológia és a nyelvek érdekelnek, de majdnem minden tantárgyban van 

olyan téma, ami érdekel és szeretem. Tavaly az angolt és a németet is emelt óraszámban 

tanultam, idén már mindkettőt leadtam. A bioszt már második éve vettem fel fakultációnak, 

illetve a tesit idén kezdtem el emelt szinten gyakorolni.  

 

Ha jól tudom, karatézol. Mikor és miért választottad ezt a sportágat? 

 

2013 márciusában kezdtem el ezt a sportágat. A családban senkinek nincs kötődése a 

harcművészetekhez, teljesen önálló és egyéni döntés volt ez a részemről. A tévében anno 
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ment egy harcművészet köré épülő sorozat, nekem pedig megtetszett, hogy mikre képesek, 

milyen menő dolgokat tudnak a sportolók, mennyi mindent ad ez a sportág. Ezen a nem túl 

megszokott módon keveredtem bele ebbe a világba, amit egyáltalán nem bánok, és örülök, 

hogy elkezdtem.  

 

Melyik eredményedre (akár suli, akár sport) vagy a legbüszkébb? 

 

Én sporteredményt emelnék ki. Mikor elkezdtem a sportágban versenyezni, nekem már akkor 

nagy álmom volt az Európa-bajnokságra kijutni. Nagyobb álmom volt a dobogós eredmény, 

de a részvétel is már magában egy álom valóra válása volt. Szerencsésnek mondhatom 

magam, hogy már három Európa-bajnokságon is indulhattam. Az pedig még nagyobb öröm, 

hogy a harmadikon, Prágában, 2019 júniusában Európa-bajnok lettem. Akkor éreztem, hogy 

az elmúlt hét évem munkája kifizetődött. A dobogó tetején állva hallgatni a magyar himnuszt, 

ami miattam szólt, egy olyan emlék, amit soha nem felejtek el.  

 

Van még valamilyen hobbid? 

 

Versenysport és iskola mellett aligha jut idő más hobbira, de tényleg igyekszem minél több 

mindent kipróbálni, folytatni és fejleszteni. Kiskorom óta a mai napig lovagolok, illetve 

minden túlzás nélkül mindenféle sport megtalálható a napjaimban. Ezek mellett az alkotás, a 

művészet és a kalligráfia is közel áll hozzám.  

 

Melyik a kedvenc helyed a Vasváriban? 

 

 Én talán az udvart nevezném meg kedvenc helyemnek a Vasváriban, ebben rejlik a legtöbb 

lehetőség, és ehhez a helyhez kötődnek a legemlékezetesebb pillanataim. Akkor a legjobb az 

udvaron lenni, amikor tesióra van, esik az eső, mi pedig néhányan kint focizunk, és élvezzük a 

pillanat adta örömöt, az együtt töltött időt, és felszabadultan adjuk önmagunkat.  

 

Hol szeretnél továbbtanulni? Mivel szeretnél foglalkozni a jövőben? 

 

Mindenképpen a sporttal szeretnék foglalkozni a jövőben is, ezen belül a sport- és 

rekreációszervezés szakon szeretnék továbbtanulni, elsősorban a Testnevelési Egyetemen, de 

még megjelöltem ugyanezt a szakot Pécsett, illetve Győrben is. Miután elvégeztem az 
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egyetemet, önmagam fejlesztésén kívül sporteseményeket szeretnék szervezni, illetve 

élsportolók fejlesztésével és segítésével foglalkozni.  

 

Melyik volt a legváratlanabb vagy legviccesebb pillanatod itt töltött éveid alatt? 

 

Az elmúlt éveim alatt volt jó pár váratlan és vicces pillanat. Nem tudok egyet külön kiemelni, 

ahhoz túl sok van. Vegyük példának az elmúlt évek Vasváris Heteit, amire, ha bárki 

visszagondol, akkor talál az emlékezetében nem várt és vicces pillanatokat. Említést 

érdemelnek az osztálykirándulásaink, főleg a 10.-es és a 11-.es, nem maradhatnak ki a sorból 

az adventi kirándulások sem, illetve ne feledkezzünk meg a szivaravatónkról és az azt 

megelőző napokról sem, amikor egyik nap az osztályunk tagjai Magdi anyusnak adták ki 

magukat.  

 

Mi fog a legjobban hiányozni a Vasváriból? 

 

A legjobban a programok és az azokkal járó hangulat, valamit az összetartó közösség fog 

hiányozni. Idén ugyan nekünk nem adatott meg a lehetőség, hogy átéljük a tanév mindenki 

által, de főleg a végzősök legjobban várt eseményét, a Vasváris Hetet, illetve a vasváris bált. 

Ettől függetlenül minden pillanatért hálás vagyok, amit ebben az iskolában tölthettem. 

Nyilván nem mondhatom azt, hogy minden pillanatát élveztem az elmúlt hat évnek, mert 

akkor hazudnék, hiszen voltak nehézségek, és mindig is lesznek, de határozottan kijelentem, 

hogy boldogan tekintek vissza a középiskolás éveimre. 

Körmendi Nóra 11.D 
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Interjú Molnár Annával  

 

Interjúalanyom osztálytársam, Molnár Anna, akit a közös 4 

évünk alatt akár pótosztályfőnökünknek is 

nevezhetünk/nevezhettünk. Nagyon nagy és fontos szerepet 

töltött be minden program megszervezése során, kezdve a 

Vasváris Hét programjaitól a szalagavatón át, egyenesen a 

kampányvideó elkészítésében, bár ezt sajnos nem tudtunk 

bemutatni nektek. 

 

Amikor 8.-ban a továbbtanulás következő helyszínének választására került sor, hogyan 

esett a választásod a Vasvárira?  

 

Nyolcadik elején szinte mindenki – a családom és a tanáraim is - a Vasvárit ajánlották nekem, 

így az elején volt bennem egy kisebb ellenállás, hogy ’na, ha mindenki ennyire mondja, akkor 

én biztos nem megyek oda’. De mégis itt vagyok. Igazából utána olvastam és kérdeztem a 

dolgoknak, aminek a végére rájöttem, hogy azért elég jó lenne, ha idejárhatnék, s ez odáig 

ment, hogy ha nem vesznek fel a Vasváriba, akkor nem is akarok máshova középiskolába 

járni. 

 

Az elmúlt 4 év alatt volt olyan személy, aki hatást gyakorolt az életedre, és 

megváltoztatta azt? Ha igen, ki volt az, s miben nyilvánult meg? 

 

Ha szigorúan csak ezt a négy évet nézzük, akkor több banda megismerése is nagyobb hatást 

gyakorolt rám, ők ’segítettek’ alakítani a személyiségemen, stílusomon és szemléletemen. De 

a vasváris tanáraim között is kifejezetten sokan vannak, akik akarva-akaratlanul, de 

mindenképp pozitívan formáltak valamit rajtam. Gondolok itt az Ofőnkre, Igazgató úrra, 

Szabó tanár úrra, Timi nénire, de a sor még tovább folytatódik, hiszen minden tanárom 

hozzáadott a tanórákhoz valami pluszt, ami hatott rám, s ezért elképzelhetetlenül hálás vagyok 

és büszke, hogy ilyen tanáraim voltak. 

 

Természetesen a tanároktól rendkívül sokat tudunk tanulni. Azonban én úgy gondolom, 

hogy a kortársainktól tudunk a legtöbbet. Az osztályból ki volt/ki az az 1-2 személy, 

akitől a legtöbbet tanultad, és akinek sokat köszönhetsz?  
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Színes az osztály, úgyhogy rengeteg mindent el lehetett tanulni a másiktól, de akkor tételesen 

felsorok néhány különleges esetet: Vikitől megtanultam, hogy mi az az igazi barátság; Dóritól 

eltanultam az alázatot és a feltétel nélküli szeretet; Barna pedig segített megtanulni 

vidámabban látni a világot (hol házi fröccs, hol a végtelen pozitív hozzáállás formájában). 

 

Kortársaink mellett természetesen a különféle váratlan szituációkból lehet a legtöbbet 

tanulni. Éppen ilyen helyzetben vagyunk most is, hiszen a Covid-19 vírus embert és 

programot nem kímélve lett hirtelen életünk meghatározó része. Sokaknak problémát 

jelentett, hogy osztálytársaiktól nem tudtak elköszönni, ez talán nem is olyan érdekes 

egy gimis tanulónak, kivéve akkor, ha végzős az illető. Te hogyan élted meg, hogy 

osztálytársaidtól nem tudtál elköszönni, s az érettségiig nem is találkozol velük? 

 

Nagyon nehéz még most is, hiszen meg is szoktam, meg élveztem és szeretettem is azt a 

közeget, amiben voltam a suliban. És ez az utolsó három hónap pont arról szólt volna, hogy 

még egyszer utoljára megnyomjuk az egészet, és lesz Vasváris Hét, közös hétvégi bulik, 

szerenádozás, ballagás… Valahogy majd mindenképp megpróbáljuk ezeket bepótolni, de az 

akkor se lesz már az igazi. Én elég extrovertált beállítottságú vagyok, úgyhogy nekem 

fontosak lettek volna ezek az események, s bár azért tartunk közös videóhívásokat, az akkor 

se olyan, inkább hiánypótló jelleggel funkcionál az egész, minthogy ténylegesen helyettesítse 

azt, aminek normális esetben lennie kéne, de nem tudunk most mást tenni. Azért, ha lemegy 

ez a helyzet, biztos lesz egy óriási nagy buli, ahol megünnepeljük, hogy ezt is megéltük. 

 

Tudomásom szerint van 2 testvéred. Náluk hogyan zajlik az online oktatás? 

 

Hát, a húgom még csak ötödikes, nekik nincs olyan sok órájuk, és lassabban is haladnak, mert 

a tanárok nem akarják túlterhelni a feladatokkal a szülőket, és a gyerekekben sincs még meg 

feltétlenül az a felelősségérzet, ami egy 18 évesben már megvan. Úgyhogy ő tanulgat, meg 

unatkozik felváltva, de próbálok besegíteni egy kicsit, és például én angolozok vele. 

Az öcsém pedig szintén a Vasváriba jár, úgyhogy neki megy rendesen a suli a teljesség 

igényével. Azért fura, hogy ezelőtt jellemzően csak késő délután találkoztunk így mi hárman 

tesók egymással, most pedig bár közben óráink vannak, de akkor is folyton együtt vagyunk.
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A vírus az egyik, ha nem legmeghatározóbb részét változtatta meg életünknek, mégpedig 

az érettségit. Mit gondolsz arról, hogy ez a biztos pont a legbizonytalanabbá vált pár nap 

alatt? 

 

Nyilván érthető, hogy miért lett ez bizonytalan, meg az is, hogy miért kell az egészet a 

járványügyi helyzethez kötni. Azért fura, hogy még januárban a lehető legnagyobb 

magabiztossággal beírtam a naptáramba a szóbeli és írásbeli érettségik dátumát, aztán lehet, a 

végén át kell írni őket vagy akár kihúzni. 

 

A legtöbb végzősnek, így nekem is a Vasváris Hét elmaradása okozta a legnagyobb lelki 

fájdalmat. Több mint fél éve erre készültek a 12.-esek, s nem kevesebb mint 4 éve arra 

vártunk, hogy egy utolsót bulizzunk ezzel a csodálatos vasváris családdal. Azonban ez 

elmaradt. Neked ez mennyire fáj? 

 

Rendkívülien. A hangulata mindig is hihetetlen volt, végzősként pedig gondolom, még annál 

is jobb lett volna. Nem látszik, de sokat dolgoztunk rajta, ment a tervezés, tánctanulás, 

forgatókönyvírás, forgatások meg a vágás is, mikor kiderült, hogy elmarad, és sajnálja azért 

az ember az időt, ami így a semmire ment el, meg azt is, hogy ez a mi vasváris négy évünkből 

kimarad. Amikor a Vasváris Hét lett volna, péntek este egész sokáig ébren voltam, és olyan 

éjfél körül átsuhant rajtam, hogy ’Bakker, most mennénk át az utolsó vasváris bálunkról a 

Parabába afterezni’. Azért ez akkor eléggé hazavágott… 

 

Bizonyára rendkívül unod már az olyanféle kérdésekét, hogy mi szeretnél lenni, melyik 

egyetemre és milyen szakra adtad be a jelentkezésedet. Azonban kíváncsi lennék, hogy 

hova, merre mennél tovább. Esetleg az írással foglalkoznál, hiszen úgy tudom, nagyon 

jól írsz. Vagy más elképzeléseid vannak a jövőt illetően? 

 

Jelenleg úgy áll, hogy az írással hobbi szinten foglalkozok, nem is jelöltem olyan szakot, 

aminek túl sok köze lenne ehhez, a cél, hogy az államtudományok-nemzetközi tanulmányok 

vonalán folytathassam az egyetemi tanulmányaim. Ettől függetlenül nem tervezem háttérbe 

szorítani az írást, igyekszem folyamatosan fejlődni benne, s ha őszinte akarok lenni, akkor a 

helyzet az, hogy túl sok az ötletem, de kevés hozzá az időm. Ez most még egy kényelmes 

kifogás is arra, hogy miért csak hobbi szinten foglalkozok ezzel, viszont simán kinézem 

magamból, hogy egyszer fogom magam, hagyok mindent a fenébe, és írok egy könyv 

terjedelmű novellát vagy egy sorozatot.     Kneifel Andrea 12/C 
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Interjú Bernáth Rékával 

 

Bernáth Réka? Ja, igen, aki mindig olyan kedves, aranyos, 

mosolygós és vidám. A 12. D egyik legsokszínűbb 

személyiségével készíthettem interjút. A suli, az itt tanítók 

és az idejáró diákok iránt érzett végtelen szeretetét sűrítette 

össze most nekünk ezekbe az oldalakba. Olvassátok sok 

szeretettel! 

 

 

 

 

 

Miért döntöttél úgy, hogy a Vasváriban folytatod a tanulmányidat? 

 

Mindenképpen gimnáziumba szerettem volna menni, így Fehérváron nagyjából 3 iskola került 

szóba. Elmentem nyílt napra máshova is, de amikor itt beléptem az ajtón, megvolt az a 

bizonyos „érzés”. Tudtam, hogy ez lesz az a hely, ahol jól tudom majd érezni magam, és ez 

volt a legfőbb szempont. Persze az sem volt hátrány, hogy a bátyám is idejárt, és csak jókat 

hallottam tőle az iskoláról. 

 

 Mesélj egy picit az osztályodról! Sok idő kellett, hogy így összekovácsolódjatok? 

 

Akármennyire is közhelyes, az osztályunk a legszuperebb osztály a világon! Még mi is 

furcsállottuk, hogy már a gólyatábor első napjának délutánján olyan volt, mintha régóta 

ismernénk egymást. Nagyon sokáig nem alakultak ki klikkek, azóta is mindenki mindenkivel 

beszélget és jóban van. A kapcsolatunk minden évvel egyre jobb és jobb lett. Tényleg olyanok 

lettünk, mint egy nagy család. Mindannyian különbözünk, mindenki jó valamiben, így áll 

össze ez a színes társaság. De persze vannak közös tulajdonságaink. Például, hogy szeretünk 

bulizni, főleg együtt, még inkább vízközelben. (:’D) Ennek ellenére viszont mi vagyunk az 

iskola híres „csendes” osztálya (azért az órákon kívül ez nem mindig igaz), így a tanáriban 

csak „Halacskák”-ként emlegetnek minket. A becenevet csak idén tudtuk meg, de nagyon 

tetszett nekünk, mert – bár nem sokan tudják, de – már kilencedik óta az osztályfőnökünket, 
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Németh Anikó Tanárnőt, „Némó”-nak becézzük. Ezúton is szeretném megköszönni neki a 4 

éves munkáját az egész osztály nevében. Azt, hogy mindig támogatott és meghallgatott 

minket, és bármit megoszthattunk vele. 

Szóval, ezek vagyunk mi, Némó és a Halacskák! 

 

Emlékszel a gólyaévedre? Milyen érzés volt akkor a Te avatóidra felnézni? 

 

Természetesen, jól emlékszem rá. Már a gólyatáborban érezhető volt, hogy ez valami nagyon 

jó dolog kezdete. Utána pedig az első hetek minden várakozásunkat felülmúlták. Szinte 

„Istenként” tekintettünk az avatóinkra, akik sok mindenben segítettek nekünk. Büszkén 

vittük nekik a palacsintát, sőt, a kedvükért egész nap cumival a szánkban mászkáltunk, vagy 

éppen ünneplőben feszítettünk a 30 fokos melegben. Ezek mind felejthetetlen élmények. 

Pláne, hogy az avatás lezárásaként először tapasztalhattuk meg az igazi vasváris hangulatot, 

amikor megnyertük a szivaravatót. Gólyaként elmentünk az avatóink szalagavatójára, és 

csodáltuk őket, amiért olyan szép műsort adtak elő. Az első Vasváris Hetünkön büszkén 

viseltük az Olivér-pólónkat, és segédkeztünk a kampányban. 

 

És hogy érezted magad idén avatóként? 

 

Csak reménykedni tudtam, hogy elmehetek a gólyatáborba (sajnos osztályonként csak 4 

ember mehet), és elsők között ismerhetem meg az új kilencedikeseket. Szerencsére 

megkaptam ezt a lehetőséget. Talán még izgatottabb voltam, mint a saját táborunk előtt, 

hiszen nagyon szerettük volna, hogy ha ők is olyan jó élményeket szereznek majd ezen a két 

napon, mint mi 4 évvel azelőtt. Az első nap sorra jártam a szobákat, és a neveket 

ismételgettem folyamatosan. Kicsit talán bolondnak is néztek emiatt, de fontosnak tartottam, 

hogy legalább a nevüket megjegyezzem. Szerencsére hamar sikerült. (:’D) Úgy gondolom, 

sok fontos és kevésbé fontos, de annál érdekesebb információt tudtam velük megosztani. Az 

avatás is nagyon jól sikerült. Ugyanolyan lelkesedéssel találtuk ki a feladataikat, mint 

ahogyan kilencedikben végrehajtottuk. Remélem, hogy ők is jól érezték magukat, és 

ugyanolyan szép emlékként tudnak majd visszatekinteni erre az időszakra, mint ahogy én a 

miénkre. 
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Mit szeretsz csinálni szabadidődben? Vannak hobbijaid? 

 

Elég sok minden érdekel, szóval több szabadidős tevékenységet is kipróbáltam már. Nagyon 

fontos számomra a zene. Általános iskola óta vagyok kórustag, amit szerencsére itt is tudtam 

folytatni. A vasváris kórus által rengeteg szép élménnyel gazdagodtam, és tagja lehettem egy 

csodálatos, befogadó közösségnek, akikkel mindig jól tudtuk érezni magunkat együtt. Szóval, 

mindenkinek üzenem: járjatok kórusra! :D 

Emellett 8 évig tanultam zongorázni, és ha az időm engedi, ezt a tevékenységet a mai napig 

szívesen folytatom. 

Kiskorom óta a sport játssza az egyik legfontosabb szerepet az életemben. 12 éve táncolok, 

mazsorettezem, és 7 éve kézilabdázom. A középiskolai évek alatt, a tanulás mellett, ezutóbbi 

töltötte ki a mindennapjaim; sokkal fontosabbá vált, mint egy puszta hobbi. Gárdonyban 

játszom, ahol heti 4-5 edzésünk van, és hétvégén 2 meccsünk. Így a legnagyobb nehézséget a 

sportnak a tanulással való összeegyeztetése okozta. Ráadásul 

maximalizmusomnak köszönhetően, sosem tudtam megelégedni egy közepes jeggyel vagy 

egy gyorsan összecsapott házi feladattal. Tudom, hogy sokan járnak hasonló cipőben, és azt 

tanácsolnám nekik, hogy soha ne adják fel! Higgyétek el, az agyunk néha egy szorult 

helyzetben csodákra képes! ;) Semmiképpen ne hagyjátok abba azt, amit szerettek, legyen 

bármennyire is sok a tanulnivaló! 

 

Miért vagy hálás, ami a 4 év alatt történt? Melyik a legkedvesebb emléked? 

 

Annyi mindenért hálás lehetek, hogy felsorolni sem tudnám. Nagyon hálás vagyok azokért az 

emberekért, akiket a sulitól kaptam. Az osztálytársaimért, akikben életre szóló barátokat 

találtam. De a tanárokért is, hiszen itt olyan felnőtteket ismertem meg, akik korántsem 

mindennapiak. Olyan értékeket és élményeket kaptunk tőlük, amilyeneket talán sehol máshol 

a világban nem szerezhetünk. 

Nagyon sok kedves emlékem van, de ha tényleg muszáj egyet kiválasztanom, akkor az a 

szalagavató. A 2 hónapos kemény készülés felejthetetlen emlékeket adott számomra, és maga 

az este pedig a négy évünk méltó megkoronázásává vált. 
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Vannak olyan dolgok, amik visszahúzzák a szívedet a sulihoz? Mi fog hiányozni Neked a 

legjobban a vasváris éveidből? 

 

Ez egyszerű kérdés…minden. A büfétől és Szilárdéktól kezdve, a tesiöltözőn és az alagsori 

tumultuson át, Laci bácsiig minden és mindenki hiányozni fog. A sok program, az iskolai 

vagy akár osztályszintű kirándulások, a macinaci nap és ehhez hasonló események. De még a 

sima, unalmas napok is, amikor tényleg „csak” tanulni mentünk az iskolába. Azok a 

diáktársaink, akiket személyesen talán nem is ismertünk, csak annyit láttuk a folyosón, hogy 

már úgy éreztük, jól ismerjük egymást. Hogy minden nap ébredés után bemehessek ebbe a 

félig omladozó épületbe, ahol találkozhatok az osztálytársaimmal, a barátaimmal, a 

tanáraimmal. Hiányozni fog az a rendszeresség és biztonságérzet, amit az elmúlt 4 évben az 

iskola biztosított nekünk. 

 

Az itt töltött éveid közül melyik volt számodra a legjobb? 

 

Minden évben volt valami, amitől az lehetne a legjobb év. Kilencedikben a szivaravató és a 

beilleszkedés élményei. Tízedikben váltak még szorosabbá a kapcsolataink mind az 

osztályon, mind az iskolán belül, és már „tapasztalt” vasvárisként élhettük meg az iskolai 

eseményeket. Tizenegyedikben még nem éreztük az idei év „súlyát”, és felszabadultan 

tölthettünk el minden percet a suliban. Ebben az utolsó, csonka évben pedig minden 

átértékelődött. Az idő nagyon gyorsan elszaladt, és hirtelen itt találtuk magunkat. Még 

épphogy beavattuk az új érkezőket, már kezdődtek is a szalagavatós próbák. Ez még az 

eddiginél is jobban összekovácsolt minket. Ezt követően egy gyors félévi hajtás után 

szembekerültünk a nagy döntéssel: mi lesz velünk jövőre? Közben elkezdtük a kampánnyal 

kapcsolatos megbeszéléseket és a film forgatását. Lassacskán kezdtük felfogni, hogy nem 

sokára következik a ballagás és az érettségi. Ekkor jött az a bizonyos pénteki nap, amikor 

kicsit szomorúan (sejtve azt, ami végül bekövetkezett), de ugyanúgy köszöntük el egymástól 

az órák után, mint máskor: „Jó hétvégét! Hétfőn találkozunk.” Csakhogy egy nap alatt minden 

megváltozott. Hirtelen a néha teherként érzékelt iskolai napok megszépültek, és azt kívánjuk, 

bárcsak bemehetnénk az iskolába. Nem gondoltuk, hogy az lesz az utolsó sulis napunk együtt, 

de így alakult sajnos. Olyan dolgok maradtak ki a végzős évünkből, amire 4 éve vártunk. 

Ezúton is szeretném megköszönni minden végzős nevében a tanáraink, Igazgató Úr és a 

DÖK munkáját, hogy még ebben a helyzetben is próbálták elővarázsolni a vasváris 
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hangulatot, és nem hagytak minket egyedül! Az biztos, hogy a mi évfolyamunkat senki nem 

fogja elfelejteni. 

A rendhagyó befejezés ellenére, mégis ezt az évet mondanám a legjobbnak, mert idén derült 

ki igazán, mennyire összetartó a mi osztályunk. Hiszen évközben a nehéz helyzetekben is 

inkább dupla támogatást nyújtottunk egymásnak a veszekedés helyett, és így van ez most is, 

az otthoni tanulásban. 

 

 Hol szeretnél továbbtanulni? Változott az elképzelésed a jövőddel kapcsolatban a négy 

év folyamán? 

 

Már elég jó ideje megvan a fejemben az elképzelés, hogy tanár szeretnék lenni. Az általános 

iskola után a Vasvári csak erősítette ezeket a szándékaimat, ugyanis itt olyan tanárokat 

ismertem meg, akik nagy hatással voltak rám (külön köszönet Szloboda Tanárnőnek, akivel 

ha nem találkoztam volna, nagy eséllyel most nem ezt a jövőt látnám magam előtt), így végül 

maradtam az eredeti tervnél. Őket nézve biztossá vált bennem, hogy ezt szeretném csinálni, 

olyan szeretnék lenni, mint Ők. A Testnevelési Egyetemen szeretném folytatni a 

tanulmányimat, hogy testnevelő tanár és edző lehessek. Később pedig szeretnék majd esetleg 

elvégezni egy másik szakot is mellé, ami nagy eséllyel a matematika lesz. 

Hosszútávú célom, hogy egyszer én is a Vasváriban taníthassak majd, és azt tudjam adni a 

gyerekeknek, amit én kaptam ettől az iskolától és ettől a csodálatos közösségtől: barátokat, 

oktatást, bizalmat, támogatást, motivációt, egy nagy családot! 

 

Mi az, amit hátrahagynál üzenetként  az itt maradó Vasvárisoknak? 

 

Az itt maradó diákoknak csak azt üzenném, hogy higgyétek el, a lehető legjobb helyen 

vagytok! Az idő sajnos nagyon gyorsan telik, úgyhogy élvezzétek ki, amíg lehet! 

Hajrá Vasvári! 

 

Verő Johanna 11.D 
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Interjú Baranyai László Tanár Úrral 

 
Miért döntött a tanári hivatás mellett, és miért pont a 

földrajz és az orosz szakot választotta?  

Általánosiskolás koromban, talán hetedikben vagy 

nyolcadikban az osztályfőnököm, Mária néni 

fogadóórán mondta anyukámnak, hogy szerinte jó tanár 

lennék. (Hogy igaza volt, vagy sem, döntse el a nyájas 

olvasó! ) Ma sem tudom, mit láthatott meg bennem. 

Miért az orosz? Egyrészt, mert nagyon könnyen 

tanultam, alig fordítottam rá időt, és mégis jól ment. 

Másrészt Fenyvesi tanár úr, az orosztanárom javasolta, 

hogy jelentkezzek tagozatos osztályba, úgy látja, hogy ott a helyem. Sipos Lali 

osztálytársammal meg állandóan a térképeket bújtuk és versenyeztünk, hogy ki tud a másiktól 

olyat kérdezni, amit a másik nem tud megmutatni a térképen. A térképek iránti rajongásomat 

szerintem a tanítványaim is ismerik, vannak, akik megszenvedik. Ezután jött az óbudai Árpád 

Gimnázium, az orosz tagozat és az osztályfőnököm, Éva néni, aki rábeszélt a jelentkezésre. 

Meg kell vallanom, nem volt könnyű dolga, eredetileg el akartam menni dolgozni, 

metróvezető szerettem volna lenni. Ugye, a pályaválasztás nem könnyű dolog, lehet, hogy a 

világ jobban is járt volna úgy! Végül jelentkeztem. Annak idején csak egy helyre lehetett ám 

jelentkezni, ilyen szakpár pedig csak Szegeden indult. Így kerültem Szegedre, az egyetemre. 

Az első óralátogatások pedig meghozták a kedvemet a tanításhoz, megszerettem a tanítást, és 

szeretem azóta is. 

 

Ajánlaná ezt a pályát a mostani fiataloknak?  

Ma már nem ajánlanám jó szívvel ezt a pályát, mivel kicsi a társadalmi elismertsége, és ez 

kifejeződik a jövedelmekben is. Persze, aki komoly elhivatottságot érez, azt nem is tartanám 

vissza, ha megkérdezne. 

 

Ha jól tudom, a Tanár Úr fél évet Moszkvában tanult, mesélne esetleg a kint töltött időről? 

Melyek voltak a legszebb pillanatai? Hatékonyabb a nyelvtanulás abban az országban, ahol 

anyanyelvi beszélőkkel tanulhatjuk a nyelvet?  

Moszkva, Szovjetunió.  Egy egyetemi félévet töltöttünk kinn feleségemmel együtt, és jártunk 

a szép nevű Lenin Pedagógiai Főiskolára. Kollégiumban laktunk másfél óra utazásra a 
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fősulitól. Hetente három napon kellett bejárni, ezeken a napokon 6-6 óránk volt (1/2 11-től fél 

négyig), a többi nap szabad! Az egyetemen is úgy gondolták nyilván, hogy az életben kell 

megtanulni a nyelvet, nem tantermekben. Volt olyan, hogy a hidegre való tekintettel kijött a 

tanárnőnk a koleszba órát tartani, nehogy megfagyjunk. Amúgy mínusz 25 fok volt ekkor. 

Egy évvel korábban volt mínusz 40 fok is, mesélték a felettünk járók, hogy belefagyott a sör 

az üvegekbe, míg hazaértek a boltból, pedig elég közel volt! 

 

Hány évig tanított, és ebből hány évet töltött el a Vasváriban?  

1980-ban kezdtem dolgozni a "legendás" Váci Mihály Szakmunkásképző kollégiumában, és 

mellette tartottam néhány oroszórát a szakközépiskolásoknak. 1983-ban lettem óraadó a 

Vasváriban - néhány jelenlegi kollégám emlékszik erre, akkor voltak gimisek -, és 1984 óta 

vagyok a Vasváriban. Emellett voltam óraadó a Kodályban, a Comeniusban, a 

Hétszínvilágban és a Zeneművészeti Szakközépiskolában, de soha nem merült fel bennem, 

hogy elhagyjam ezt az iskolát, a legjobbat. Pedig sokan kérdezték, hogy még mindig a 

Vasváriban? Nem vágysz vissza Budapestre? 

 

Mik voltak a legszebb élményei az iskolában?  

Az iskolában történtek közül nehéz lenne kiemelni egyet. De amikor régi tanítványokkal 

találkozok az iskolában, az utcán, boltban, a Vasváris Héten vagy a művészeti bemutatón, és 

így vagy úgy visszaigazolják a munkámat, ezek megerősítik az embert, ez fontos. 

 

A Tanár Úr az osztályfőnöki posztot is betöltötte. Mennyivel másabb osztályfőnöknek lenni, 

mint szaktanárnak?  

Az osztályfőnökség egy nagyon különleges és nehéz, egyben szép feladat. Mintha az 

embernek a sajátjain kívül még 30 gyereke lenne. Ilyenkor a szaktanárság kicsit háttérbe 

szorul, legalábbis nálam. Erre vannak tanúim, összesen öt osztálynak voltam a "főnöke". 

Sokszor levettek a lábamról szakórákon is, hogy foglakozzunk osztályfőnöki témákkal, pl. 

kirándulás, klubdélután, aktuális témák vagy épp kollégáim "bűnei".  

Milyen vicces dolgok történtek a pályafutása alatt? Megemlítene egy pár mókás emléket?  

Vicces történet persze rengeteg volt, legyen itt akkor kettő! 

Osztályomban dolgozatot írattam, közben nézegettem a naplónkat. Az egyik lánynak be 

akartam írni egy osztályfőnöki dicséretet, ezért amikor felpillantott a dolgozatából, a levegőbe 

egy téglalapot rajzoltam neki, és mutattam, hogy hozza ki az ellenőrzőjét. Dühösen az asztalra 

csapott, kivette a dolgozatából a puskáját és kihozta. Így kapott ezen az órán egy egyest és 
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egy osztályfőnöki dicséretet is! 

Az egyik osztályba egy olyan srác is járt, aki előtte kinn élt a családjával Moszkvában. Orosz- 

dolgozatot írt a csoport, és feltűnt, hogy ennek a fiúnak a dolgozatfüzetéből egy kis papír 

kandikál ki. Gondoltam, hogy most lebuktatom. Odamentem, kivettem a papírt, amelyen az 

állt oroszul, hogy " Ez nem puska!" Felolvastam a többieknek is, együtt nevettünk rajta. Jó kis 

csíny volt!  

 

Milyen tervei vannak a nyugdíjas évekre?  

A nyugdíjas évekre készültem ilyen - olyan tervekkel, de most ez a járvány felülír mindent, 

nem tudom, mit sikerül majd megvalósítanom a tervekből. Egyelőre még az unokáinkkal sem 

találkozhatunk már két hónapja. 

 

Szeretne még visszalátogatni a Vasváriba? 

 Igen, feltétlenül. 

 

Mit üzenne a diákoknak?  

A gimnáziumi évek meghatározóak az ember életében. Négy vagy hat év együtt az 

osztálytársakkal, osztályfőnökökkel (nekem három is volt a négy év alatt), tanárokkal. Egy- 

egy tanár mély nyomokat hagy az emberben, irányt mutat, példát ad. Nekem voltak ilyen 

tanáraim Óbudán, az Árpád Gimnáziumban. Rengeteg volt az élmény, diákcsínyek, házibulik, 

kirándulások, színház, mozi, a balatoni bulizások, az első szerelmek, barátságok. Barátságok, 

igen, akár életre szólóak is. Én nagyon szerencsés vagyok, négyen vagyunk barátok már több 

mint negyven éve. (Mi vagyunk a négy testőr by Alexandre Dumas, találjátok ki, én melyik 

lehetek!) Ketten mérnökök, ketten pedig tanárok vagyunk. Nem találkozunk gyakran - 

legutóbb idén januárban - de mindig tudjuk folytatni, mintha tegnap váltunk volna el. 

Összeköt bennünket ez a barátság, pedig ma már nagyon másként látjuk a világot, a 

politikában sem értünk egyet, de a közös múlt, a barátság erősebb! Ilyen tanárokat, ofőket, 

élményeket és barátokat kívánok nektek is! 

Köszönöm az interjút, és köszönöm a Vasvári közössége nevében, hogy ennyi éven át oktatott, 

nevelt, szeretett minket, és kitartott az iskola mellett. Kívánunk a tervek megvalósításához jó 

egészséget és derűs, karanténmentes napokat! 

Pék Eszter (11.B) 
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Andi néni és a 10 évnyi DÖK 

 

Nemesné Pajor Andrea a 2008/2009-

es tanévben érkezett a Székesfehérvári 

Vasvári Pál Gimnáziumba. Annak 

ellenére, hogy munkáját a tanév 

közepén kezdte meg az intézményben, 

közvetlenségének és nyitottságának 

köszönhetően hamar megtalálta a 

közös hangot mind a tanárokkal, mind 

a diákokkal. 

 Kezdetben szabadidőszervezőként tevékenykedett Kistelekiné Szenkovits Szilvia tanárnő 

munkáját segítve, majd népszerűségének és hatékonyságának köszönhetően ő lett a Vasvári 

diákmunkát segítő pedagógusa. 

Az elmúlt bő egy évtizedben számtalan program szervezése fonódott össze a nevével, 

jelenlétének köszönhetően új lendületet kapott a vasváris diákélet. A Szilvi néni – Andi néni 

páros szervezésében született meg az első gólyatábor, ami azóta is olyan népszerű, hogy a 

gólyák teljes létszámban jelen vannak rajta, a végzősök pedig versengenek a részvételi 

lehetőségért, mint segítő. A Vasvári Andi nénije kezdte el az adventi és a húsvéti 

kirándulások meghonosítását az iskolában, a kirándulásokon pedig kísérőként is minden 

alkalommal részt vesz azóta is, így lehetősége nyílik rá, hogy igazán jó kapcsolatot ápoljon a 

diáksággal. Mindig nagy részt vállalt a hagyományos Vasváris Hét megszervezésében, hogy a 

diákok a szórakozás mellett színvonalas művészeti bemutatón és egy jó hangulatú bálon is 

részt vehessenek. Évekig támogatta a csapatokat a Diákpárbajra való felkészülésben, szerepe 

volt abban, hogy a Vasvári Pál Gimnázium háromszor is elnyerte ezen a megmérettetésen az 

Év Közössége díjat. Lelkesedése és közvetlensége alapvetően hozzájárult ahhoz, hogy a 

Vasváriban komoly diákönkormányzati munka folyhasson: igazi közösséget, családot 

kovácsolt a minden évben új tagokkal bővülő DÖK-ből, hiszen évente több csapatépítő 

tréninget is szervezett a dökösöknek, de volt, amikor kirándulás keretében tartott velük 

ötletbörzét, vagy éppen a DÖK irodát festette, csinosította a diákokkal. Minden alkalommal 

értékes és hasznos segítője volt az Országos Diákparlamentre érkező vendégeknek. 
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A Vasváriban ugyan már nem ő a diákmunkát segítő pedagógus, a diákoknak azonban így 

sem kell nélkülözniük őt. A háttérből tapasztalataival segíti kollégáit és a gyerekeket 

egyaránt, továbbra is bizalommal fordulhat hozzá a vasváris közösség minden tagja, a 

programok szervezésében pedig aktívan részt vesz. Nélküle a Vasvári Pál Gimnázium nem 

lenne ma olyan, amilyen. 

         Brunner-Tóth Andrea 
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A koronavírus közbeszólt 

 

Idén is, ahogyan minden évben, megszokott keretek között indult el szeptemberben a 

tanév. Augusztusban már új, balatoni helyszínen lezajlott a gólyatábor, majd szeptember 2-án 

ismét megteltek élettel a Vasvári folyosói, osztálytermei. Míg a legtöbbünk az első pár hétben 

csak épphogy hozzászokott az iskolai élethez, a DÖK-ben már a második hét péntekjén 

megindult az idei év tervezése. Az itt megszervezett és eltervezett programok közül végül 

sajnos nem sikerült mindent véghezvinni.  

Ennek ellenére októberben együtt ünnepeltük a zene világnapját, a nap folyamán 

végigmentünk a sulirádióban szinte az összes zenei stíluson, nap közben pedig annyi bandás 

pólóval találkozhattunk, mint eddig még soha. Októberre még belefért az idei szivaravató, 

amelynek keretei között hivatalosan is vasvárissá avattuk a gólyáinkat. Novemberben 

halloweeneztünk, decemberben együtt gyújtottuk meg az egyik adventi gyertyát, majd a 2020-

as évet is együtt indítottuk egy közös koccintással. Szavaltunk verset az emeleti aulában a 

kultúra napján, Valentin-napkor a végzős királyjelöltjeink ismét Cupidóvá változtak a 

kedvünkért, és márciusban sminkkel, ajándékkal köszöntöttük a hölgyeket. 

 Azán jött valami, amire nem számítottunk. Vagyis igen, akkor már egy ideje 

számítottunk rá. Viszont szeptemberben azt, hogy a programjaink fontosabb fele nem fog 

megvalósulni, tört magyarral kifejezve: nem láttuk jönni. Tavaly év végén viszont kitört egy 

világjárvány, aminek „köszönhetően” az egész életünk és iskolánk szempontjából a második 

félévünk egy része mehetett a süllyesztőbe. Viszont hál’ Istennek csak valamilyen szinten, de 

erről viszont majd később.  

 Bármennyire is lehettünk leleményesek, sajnos akadt jó pár program, aminek el kellett 

maradnia. Ilyen volt például az egyik kedvenc, az ölelésnap, ami hatalmas sikernek örvend 

már évek óta. Ugyan most próbáljátok elkerülni a legtöbb ölelést, de ígérem, jövőre ezt 

bepótoljuk, és minimum egy napot fogunk szentelni neki. Több újdonsággal is készültünk, 

áprilisban tartottunk volna egy beöltözős sportnapot, májusban pedig elérkezett volna a 

Vasvári történetének első retro napja, értelemszerűen vintage ruhákkal, zenével és hangulattal. 

Júniusra is tartogattunk két programot, ám ezek már nem újdonságok. Idén is lett volna a 

tavaly sokatok által szeretett piknik, melynek keretében közösen ültünk volna ki a Halesz-

parkba. A másik pedig kivételesen nem a diákoknak, hanem az iskola tanárainak szentelt 

pedagógusnap lett volna. Viszont szeretnénk innen is, virtuálisan megköszönni az éves 

munkájukat, hogy rengeteget foglalkoztak velünk, és segítettek minket mindenben. 
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Köszönjük, hogy rendkívül gyorsan átálltak a helyzet adta digitális oktatásra, és próbálták a 

lehető legtöbbet kihozni a körülményekből.  

 Hogy ne csak szomorkodjunk, a járvány ellenére is sikerült részben egy két programot 

megtartani. Ilyen volt például a költészet napja, amikor többedmagunkkal szavaltuk el 

közösen Lackfi János, A net című költeményét, amit még a költő maga is megosztott a saját 

oldalán. Emellett volt a vasváris bál alkalmából meghirdetett királynőválasztás.   

 

 Ugyan idén már nem valószínű, hogy találkozunk, és valószínű, hogy ezt is csak 

otthon, a telefonotok vagy a gépetek előtt ülve olvassátok, de ennek ellenére szeretném 

megköszönni, hogy az adott helyzetben is kitartotok, és próbáljátok a legtöbbet kihozni 

magatokból. Emellett szeretnélek megkérni titeket, hogy ez ne csökkenjen, hiszen nincsen 

már sok hátra az idei tanévből. Mondhatom azt, hogy közösen reméljük, hogy nyáron már 

együtt lehetünk, és nem csak itthonról tudjuk tartani a kapcsolatot. Ennek érdekében idézném 

a mai Magyarország leghíresebb és legtöbbet látott személyét, Győrfi Pált: Maradjatok 

otthon! Az érettségizőknek pedig sok sikert kívánok, sajnálom, hogy egy ilyen helyzetben kell 

túllennetek életetek eddigi egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb megpróbáltatásán. De 

bízom bennetek, és tudom, hogy így is a legjobbatokat fogjátok nyújtani!  

 

        Lendvai Martin (DÖK-elnök) 

 

 

Vasváris életképek 

 

                

Sítáborban jártunk 
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Nemzetiségek napja                                                  Farsang az Arany János Szakiskolában 
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Nőnap és kampány Szabó Dani képeivel 
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Házhoz jön a Vasváris Hét 

 

Nem lehet a vasváris diákéletről beszélni a Vasváris Hét említése nélkül. A hét, 

amikor a mindenki számára ismeretlen dallamú Vasvári-indulótól zeng az épület, 

amikor a tanárok vért izzadnak a diákok maradék figyelméért, osztályok küzdenek meg 

egymással, szerveznek programokat. A hét, ami az idei évben elmaradt – legalábbis 

nem a hagyományos módon került megrendezésre.  

Nehéz lenne meghatározni, mi a tökéletes Vasváris Hét receptje. Érdekes 

programok, a királyvetélkedő, a fordított nap és a meghívott vendégek, mind-mind 

fontos elemei az eseménynek. Mégis van egy hozzávaló, ami nélkül nem létezne ez a 

hét: a vasvárisok. A tanulók és pedagógusok, akik most nem csak az iskola épületét, de 

a sarki kisboltot is messziről kerülik. De ahogy mondani szokás, ha a hegy nem megy 

Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez. 

Az iskola Instagram oldalán figyelemmel kísérhettük a hét programjait. A 

királyválasztás eredményhirdetését idén senkinek nem kellett a hátsó sorból figyelnie, 

és a kötelező focimeccs sem maradhatott el, csak épp ellenfél nem akadt. A művészeti 

bemutatót sem nézhettük még ekkora kényelemben, ahol idén is taroltak a tehetséges 

vasvárisok. Közös bográcsozás, sütögetés helyett most az itthon elkészített ételekről 

lehetett képet feltölteni Instagramra, és ha már úgyis belejöttünk a fotózásba, a Vasvári -

bálra szánt ruhánkat is megoszthattuk diáktársainkkal. 

Ez az időszak most mindenki számára kihívást jelent, de a Vasváris Hét a 

tökéletes bizonyíték arra, hogy még a nehéz körülmények között is képesek vagyunk 

összetartani, közösen alkotni. Ez nem az első és nem is az utolsó akadály a Vasvári 

történelmében, de ahogy az eddigieket is, úgy ezt is le fogjuk győzni, és hamarosan újra 

látjuk egymást! 

Szvoren Eszter (9.A) 
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DIÁKOK MŰVEI 
 

Egy háborús menekült beszéde a sorstársaihoz a magyar határnál  

  

 Itt ahol állunk most, lábunk földet tapos, szép, de idegen földet. 

 Hosszú útról jöttünk, bevándorlók lettünk, bejártunk hegyet-völgyet. 

 Otthon nem volt otthon, nem találtunk ott hont, csak terrort, de nem csöndet.  

  

Itt hatalmas a csönd, részben fájdalmas csönd, mert előttünk kerítés.  

Fémből és fémdrótból, tömény fájdalomból történt meg az építés 

Mi csak menekülünk, nincsen eledelünk, mire hát a hülyítés?  

  

,,Ez egy veszedelem. Jaj mi lesz most velem? Bejöttek a migránsok.  

Más a kultúrájuk és más a ruhájuk, mellbe vág a migránssokk" 

 Ez a propaganda. Bezár egy barlangba, s vannak még agymosások.  

  

Pedig mi nem bántunk, csak hazára vágyunk. Nem tudunk mást, csak félni.  

Ne bánts minket, kérem! Nem kedvelsz, megértem, nem kell egyből ítélni. 

Csak csöndesen, szépen, teljesen másképpen, mint most, szeretnénk élni. 

 

                Csizmadia Máté Noel 

 

Érted vagyok 

Molnár Anna (12.C) tavalyi Diáknapokon aranyminősítést nyert  írása 

 

Keménykötéses könyv csattan az arcom mellett a padlón,  riadtan tekintek fel olvasmányomból. 

Felícia duzzogó arcával találom szembe magam, így csak mosolyra húzom a szám, nevetek, majd 

lebukfencezek a kanapéról, s az elhajított könyvet háztető formában a fejemre rakva, indulok 

meg négykézláb az ágya szélén ülő lányhoz, eközben igyekszem minél mókásabb 

arckifejezéseket vágni. Nem kapok rá semmilyen reakciót. Törökülésbe vágom magam előtte, 

és leszedem a könyvet a fejemről. Nem nevettette meg a produkcióm, pedig ez múltkor és még 

azelőtt is olyan jól bevált, nem is értem a fancsali ábrázatot, ami a mindig életvidám arcán 

terpeszkedik. 
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- Mit ártott neked szegény Percy Jackson, amiért kanapéütés általi halálra ítélted? – teszem fel a 

kérdést, miközben oda sem figyelve pörgetem az oldalakat az ujjaim között. 

- A történelem unalmas – vágja rá durcásan a lány, s nem segít, hogy felnevetek, csak még 

szorosabbra fonja karjait a mellkasa előtt. 

- Dehogy unalmas, és nem is szól ebben annyi minden a történelemről – ülök fel mellé az 

ágyára, mire ő tüntetően elfordul felőlem, és az oldalára vágja magát. – Szeretsz olvasni, 

tehát az szórakozás számodra, és még fontos dolgokat is tanulsz közben, ennél nem sok jobb 

dolog létezik.  

- Nem is szeretek annyira olvasni – morogja, miközben látványosan kínlódva a párnájába fúrja 

arcát, mire én döbbentem ráncolom a szemöldököm, és plafonig érő könyvespolcára bámulok, 

majd vissza a lányra. 

- Mégis mióta nem szeretsz te olvasni? – kérdezem hihetetlenkedve, és megpróbálok valahogy 

lefeküdni mellé, ami szinte lehetetlen, tekintve, ahogy elfoglalta az ágyat. Pár csendes 

másodperc után viszont hallom a paplan gyűrődését magam mellől, de nem nézek felé, 

kitartóan bámulom a plafont, azt várom, hogy ő tegye meg az újabb lépést. 

- Már nem számít, ki hány meg milyen könyvet olvas, Amina – suttogja halkan, mintha 

szégyellné, majd kinyújtja a plafon felé a kezeit, ujjaival furcsa mintákat rajzol a levegőbe. 

- Ez butaság - horkanok fel, de nem tudom folytatni, a kapucsengő éles hangja töri meg a 

házban szunnyadó csendes nyugalmat. Felícia már nincs mellettem, az utcára néző ablakát is 

kinyitotta, épp a párkányról kihajolva integet, mire eljutok odáig, hogy felüljek az ágyon. 

- Végre itt van Dorci – közli velem fülig érő szájjal, de most rajtam a sor, hogy morcos 

képet vágjak, kedvetlenül húzom a szám a barátnője neve hallatán. 

- Nem maradhatnánk inkább itthon? Beszélgethetnénk vagy rajzolhatnánk, vagy 

babázhatnánk– próbálom jobbnál jobb lehetőségekkel a maradás mellett meggyőzni, de már a 

pulcsija is rajta van, ami fekete… mióta hord ő feketét? Hová tűntek a kedves, halovány, de 

napsütéses színek a ruhatárából? 

- Nem is tudom, mikor babáztam utoljára – jegyzi meg fintorogva, én pedig gondolkodni 

kezdek, de én sem tudom, mikor volt az a bizonyos utoljára. És ha utoljára, akkor már nem 

fog megtörténni soha újra? Mégis miért bélyegzünk meg tetteket ilyen szavakkal, mintha 

tudatosan elzárnánk magunk elől a jó dolgokat?  

- Amúgy meg arra gondoltam, hogy most nyugodtan itthon maradhatnál. Tudom, hogy nem 
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szeretsz eljönni itthonról, meg aztán Dorci se szeret annyira téged.  

 Az utolsó mondatot hadarja ugyan, de így is eljut az üzenet, viszont nem akarom neki 

megmutatni, hogy mennyire rosszul esik, hogy a Dorci így meg úgy, én meg malmozzak, 

amíg ő vele foglalkozik. Ez is új dolog, régen nem volt így, alig várta, hogy hazaérhessen 

hozzám, és együtt játsszunk, néha még oviba se volt hajlandó elmenni, mert én  nem mehettem 

vele. Olyankor mindig büszkén ragadtam meg a kezét, és sétáltam be vele a szobájába, még az 

ajtót is becsuktuk, nehogy mégis elvigyék. 

De hiába bánt, nem mondok neki semmit, bólogatok, mintha bizony érteném, hogy miért 

jobb ez a Dorci nálam, holott egyáltalán nem értem, de nem mondom meg neki, inkább 

integetek, majd elindulok felé, hogy megöleljem, mielőtt elmegy, de mire integetnék neki, 

vigyorgó szájjal kirohan a szobából, s ahogy elkeseredetten az ablakhoz érek, látom, hogy ott 

tolják egymás mellett a biciklijüket azzal a Dorcival az utcában. Én is ott akarok velük sétálni, 

pontosabban csak Felíciával akarok ott lenni, de megint a barátnője győzött felettem. Pedig 

én ott vagyok neki már  egészen csöpp  kora óta,  örömében, bánatában, magányosságában, sose 

pártoltam el mellőle, most mégis végig kell néznem, ahogy befordul az utca sarkánál.  

Minden bizonnyal a játszótérre megy. Nélkülem. 

Folytatom az olvasást, amikor hazaér, még mindig a kanapén ülök. Ahogy hallom a 

lépcső ismerős ropogását, izgatottan helyezkedni kezdek, leteszem magam mellé a 

könyvet, és önkéntelenül mosolyogni kezdek, hiszen végre hazajött hozzám, végre velem 

lesz, nem pedig a barátaival. Elvégre mindig hazajön hozzám. 

- Milyen volt? – kérdezem, amikor felér a szobájába, de mit sem törődve velem, folytatja 

az útját a szekrényéig, felém se nézve. Ez csúnya volt, egészen rosszul esik, még rosszabbul, 

mint amikor itt hagyott, de megszívom magam, és  újra próbálkozok.  

– Felícia? – próbálom ismét magamra hívni a figyelmét, s lassan ugyan, de végre felém 

fordítja a fejét. 

- Oh, itt vagy. Észre se vettelek – jegyzi meg elgondolkodva, majd elkezdi rágni a körmét. 

- Ne csináld ezt! – mondom neki kedvesen, utalva a rossz szokására, mire továbbra is 

engem bámulva ugyan, de abbahagyja. 

- Bocsi, csak gondolkodom – feleli, aztán lehámozza magáról a pulcsiját, és visszarakja a 

szekrénybe. 

- Mégis min? – teszem fel a kérdést, és reménykedem benne, hogy ezzel el tudom 

indítani a beszélgetést, mert látszik, hogy valami miatt érezhetően feszeng. 
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- Mindegy – kerüli ki válaszomat, de nem akarom feszegetni a dolgot. Ha most nem akar 

róla beszélni, akkor nincs mit tennem. – Figyelj, most nincs kedvem játszani, meg fáradt is 

vagyok. Lemegyek vacsorázni, és megfürdök, úgyhogy aludj csak nyugodtan. 

Ahogy kimondja, már át és lépi a küszöböt, engem pedig megint egyedül hagy, ma már 

másodszor, nem visz magával, mint ahogy régen mindig, amikor csakis ő ülhetett 

mellettem a vacsoraasztalnál, senki más. Gombóccal a torkomon fekszek el a kanapén, s jó 

óra elteltével, mikor hallom feljönni az emeletre, alvást színlelek, de résnyire nyitva tartom a 

szemem, így  végig  tudom  nézni,   ahogy  lekapcsolja  a  villanyokat  a  szobában, bebújik a 

paplan alá, helyezkedik egy darabig, majd miután megtalálja a tökéletes pózt, behunyja a 

szemét. 

Furcsa érzésem támad, mintha súlyt helyeztek volna a mellkasomra, de mégis sokkal 

könnyebnek érzem magam, majdnem olyan, mintha repülnék. A már  békésen szuszogó lány 

felé fordulok, hogy ha reggel felkelek, ő legyen az első dolog, amit láthatok. A nyomasztó 

érzés viszont nem szűnik meg, egészen apróra összehúzom magam, de az se segít. Már nem 

repülök, minden porcikámra súly van pakolva, valami láthatatlan erő lefelé próbál húzni, bele 

a matracba. Átkarolom magam, próbálok megnyugvást találni, figyelek, hogy egyenletesen 

vegyem a levegőt, de aztán egy villámcsapás hirtelenjével eszembe jut, hogy mi zavar 

ennyire. Ma először, nem kaptam este jó éjt puszit tőle. 

Ez után a felismerés után persze, hogy nyugtalanul töltöm az éjszakát, hiszen ez eddig egy 

olyan dolog volt, amit sose felejtett el. Olyan volt régebben, hogy direkt ezért felkeltett, 

mikor már aludtam, hogy adhasson nekem egy puszit, s én is egyet, kettőt, hármat neki. 

Nem is rutin volt ez már, hanem annál több, annyira beleépült a mindennapjaiba, hogy ha 

máskor nem, legalább az esti puszinál elhalmozzon a szeretetével. E nélkül viszont a nap 

elveszti az értelmét, szinte úgy érzem, felesleges volt reggel felkelnünk, ha már ezt se 

csináljuk meg, ezt a csodaszép dolgot. 

Mikor reggel felkelek a nyugtalan, majdnem egész éjszakán át tartó álmatlan 

forgolódásomból, Felíciának hűlt helyén találom, csak az összegyűrt takaró jelzi, hogy ott 

aludt az ágyában. Egészen összeszorul a szívem, hogy már fel se kelt, puszit  se  hagy,  nem  

hív magával a játszótérre, idegességemben még pár könnycsepp is végigfolyik arcomon, 

tehetetlen dühömben nem tudom, mi mást csinálhatnék. Elfog a pánik, paranoiásan gondolok 

azokra az alkalmakra, amikor ennyire eltávolodott tőlem. Volt már egy-két vitánk, amikor 

pár napig nem szólt hozzám, s azok még ennél is rosszabbak volt, így rövidesen valamennyire 

megnyugszok, úgy döntök, hogy az őrlődésem helyett inkább lemegyek a földszintre, és 
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megkeresem  a kislányt, esetleg együtt is reggelizünk, ha még nem evett. 

Ahogy megyek le a lépcsőn, fojtott hangok ütik meg a fülemet, annyira hangos, hogy 

halljam, beszélnek, de annyira már nem, hogy halljam. Az előszobába leérve az ajtó 

melletti falnak dőlök, még nem akarom, hogy észrevegyenek, de kíváncsi vagyok, hogy 

miről beszélnek. 

- Akkor megígéred, hogy ma beszélsz vele?  Ahogy Péter bácsi mondta.– Péter bácsi neve 

hallatán összezavarodok, voltam már párszor Felíciával egy ilyen nevű férfinál, de 

egyikünk se tudta, hogy pontosan miért is vagyunk ott. 

- Biztos, hogy nem fog megsértődni? – Ez Felícia hangja, érzem, ahogy a szívem 

megtelik melegséggel. 

- Hát persze, hogy nem, meg fogja érteni, ebben teljesen biztos vagyok. 

- És nem fog fájni neki? – Ismét Felícia, hangja elcsuklik a mondat végére, 

legszívesebben odarohannék, de előbb ki kell derítenem, hogy miről folyik a 

beszélgetés. 

- Dehogyis. Sőt, ezek után sokkal jobb lesz neki, csak ő ezt még nem tudja. Neked is jobb 

lesz. 

- Megígéred, hogy nem fog neki fájni?  – Sír, határozottan sír, s a szívem szakadt meg, hogy 

ezt kell hallanom. Hiszen mindig vidámnak kellene lennie. 

- Igen, megígérem. Péter bácsi is megígérte, emlékszel? 

- Ühüm – hüppögi most már a lány, én  pedig nem bírom tovább, belépek az ajtón, és     azonnal 

őt keresem a szememmel, meg is találom a szülei között ülve . 

- Mi nem fog fájni és kinek, Felícia? – szegezem neki a kérdést, mire még jobban 

hüppögve a szülei felé fordul. 

-Tényleg muszáj?  Nem lehetne még egy kicsit várni?– néz apukájáraesdeklően, én pedig 

egyre jobban kezdek összezavarodni. – Csak pár napot szeretnék kérni. 

-Megbeszéltük kicsim, itt az ideje, már nem jó ez így neki. Ugy,e nem akarod, hogy 

rosszul érezze magát, igaz? 

- Nem, nem akarom – válaszol könnyeit törölgetve a lány, én pedig odasietek hozzá, és 

megfogom a kezeit. 

- Mi a baj, tudod, hogy nekem elmondhatod gyönyörűség! – Mosolyt erőltetek az arcomra, 
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de nagyon jól tudom, hogy nem hihető. Ha ő nem érzi jól magát, hogyan lehetnék én 

boldog? 

- Magatokra hagyunk titeket, rendben? 

A két felnőtt kisétál a szobából, én pedig válaszért könyörögve nézek a lányra, mert 

semmit sem értek. 

- Elmehetsz! – préseli ki magából a szavakat, bennem pedig egyre csak növekszik az 

értetlenség. – Már boldogulok egyedül is, úgyhogy menj nyugodtan. Már nincs rád szükségem! 

Szédülni kezdek, elengedem a kezét, és esetlenül lerogyok a padlóra. Menjek el? Mégis hova 

mennék el, ha ő itt van? És mi az, hogy már boldogul egyedül is, és nincs rám szüksége? 

Olyan nincs, hogy nincs rám szüksége, ez lehetetlen, csakis valami buta tréfa lehet. 

- Felícia, sajnálom, de én ezt nem értem – mondom könnyeimmel küszködve, mindennél 

jobban elkeseredve, egyre kótyagosabb fejjel. Rosszul vagyok, még egyenesen ülni is 

nehezemre esik, de a súlyok kezdenek eltűnni, és repülök, de ez mégsem olyan jó. 

- Már nem jó itt neked, Amina, és nem akarom, hogy miattam ne érezd jól magad – mondja 

a kislány, mellém ugrik, megfogja a kezem, és óvatosan az arcom elé emeli. Átlátok rajta, a 

saját kezemen, a rosszullét  csak fokozódik,  nem marad abba, hiába  repülök,  valami  magába 

akar szippantani. – Látod, ha tovább maradsz, az nem lesz jó egyikünknek sem. De ha 

hagyom, hogy elmenj, akkor minden rendben lesz egy idő után. 

- Én nem akarok elmenni – hüppögöm, a kislány mellkasára borulok, aki annyira átölel, 

amennyire rövid kis karjaival tud, és simogatni kezdi a hátamat. 

- De muszáj, itt az ideje. Így jobb lesz – suttogja ő is sírdogálva a fülembe. – Hunyd be a 

szemed, rendben, Amina? 

Gondolkozás nélkül teljesítem a kérését, s közben remegve a pólójába markolok. 

- Most pedig hagyj itt engem – suttogja, mire még keservesebb zokogásba kezdek -, mert 

csak a fejemben létezel. 

A világ hirtelen robban egy óriásit, magába szív, de már nem szédülök, nem fáj semmim se. 

Sehol sem vagyok, és  mégis mindenhol. Végre nyugodtan repülhetek. 
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Tánc, színház, diákönkormányzat 

 

Tátrai Réka 
 

Tátrai Réka neve szerintem szinte senkinek sem ismeretlen 

iskolánkban. Ez nem véletlen, hiszen a most végzős lány 

majdnem minden versenyen, rendezvényen és programon 

igyekszik ott lenni és képviselni a Vasvárit. Vele beszélgettem 

a DÖK-ről, a táncról és a Vasvári utáni terveiről. 

 

 

 

- Nagyon sok mindenben veszel részt, sok mindent csinálsz iskolán kívül is. Hogy van 

mindenre időd? 

- Alapvetően közösségi embernek tartom magamat, nem igazán szeretek egyedül lenni, így 

már első évben igyekeztem minden programhoz és szakkörhöz csatlakozni. A kórustól 

elkezdve, a színjátszón keresztül, a DÖK-ig szinte mindenben szerettem volna részt venni.  

Viszont hamar rájöttem, hogy nem lehet mindent egyszerre csinálni, hiszen ez végül 

valaminek a kárára fog menni. Az én esetemben ez néha pont a tanulás volt, amire meg kellett 

tanulnom több időt szánni. 

- Mióta vagy tagja a DÖK-nek és a Diáktanácsnak? 

- Már általános iskolában is én voltam a DÖK elnök, ami azt jelentette, hogy tagja voltam a 

Székesfehérvári Diáktanácsnak is, szóval szerettem volna a középiskolában is az maradni. 

Szerencsére az egyik legjobb döntés volt, hogy kilencedikben elvállaltam az osztályunk 

DÖK-ös feladatait. Annyi pluszt adott hozzá a gimnáziumi évekhez, sok embert ismerhettem 

meg, és olyan tudást kaptam ezáltal, amit mondjuk az átlagos iskolai tanórák alatt nem tudtam 

volna megkapni. Nagyon hálás vagyok ezekért Andi néniéknek és az összes DÖKÖS-tagnak, 

akikkel már egy nagy családdá kovácsolódtunk össze az évek alatt.  

- Több városi eseményen is képviselted a Vasvárit. Milyen érzés volt?  

- Mivel én voltam az iskolában a városi küldött, ezért sok hivatalos eseményen és a városi 

Diáktanács által szervezett több kulturális programon is ott lehettem. Ez amellett, hogy nagy 

felelősséggel és sok igazolt hiányzással járt együtt, természetesen nagyon nagy megtiszteltetés 

volt. 
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- Mit adott Neked a Vasvári? 

- Amiben a leginkább éreztem a suli 

támogatását, az a színjátszó volt. Bármikor, 

ha valamilyen fellépésre, Diáknapokra, 

március 15-ei műsorra, Atlantisz-programra 

készültünk, a tanárok, a vezetőség, sőt még a 

portás néni is mindig segítettek, támogattak 

minket. Ha kellett, akkor igazolták az órákat, 

próbalehetőségeket kerestek nekünk, eljöttek a fellépéseinkre is. Nagyon jó érzés volt, hogy a 

vasváris tanárok nemcsak a tanulásban, hanem a kulturális tevékenységekben is mellettünk 

álltak  

- 2019-ben Te lehettél az első „Fehérvár Táncosa”. Milyen érzés volt, számítottál arra, hogy 

akár meg is nyerheted?  

- Mikor hallottam a versenyről, első gondolatom volt, hogy én is szeretnék indulni, viszont 

eleinte nem volt hozzá bátorságom. A barátom unszolására, viszont végül beadtam a 

jelentkezést, azonban első körben nem jutottam be. Egy szerencsés véletlennek köszönhetően, 

mivel az egyik lány visszamondta a részvételt, mégis bekerültem az elődöntőbe. Kicsit 

szokatlan volt számomra, hogy egyedül táncoljak, mivel azelőtt öt évig társastáncoltam, és ez 

volt az első fellépésem egyedül. Hatalmas élmény volt egyrészt megmutatni, hogy mit tudok, 

egy szakmai zsűri előtt, másrészt megismerni más táncosokat is, akik akár egy teljesen más 

műfajt képviselnek. A barátomon és a családomon kívül nem volt más támogatóm, ezért a 

koreográfia kitalálását magamtól kellett megoldanom. Szerintem én voltam az egyetlen, aki 

nem azért ment oda, hogy nyerjen, hanem tényleg csak azért, hogy kipróbáljam, milyen is egy 

nagyobb versenyen részt venni. A döntőben már csak örömből és élvezetből táncoltam, hiszen 

itt már nem volt mit veszteni. Amikor kihirdették az eredményt, kissé bosszús voltam, és 

igazságtalannak éreztem, mert ennyi táncos és műfaj közül gyakorlatilag lehetetlen volt 

kiválasztani egy nyertest. Azonban ezt az érzést is kárpótolta a verseny alatt kialakult 

közösség, és az, ahogyan ők ezt kezelték. „Nem egymás ellen, hanem egymásért!” – írta több 

táncos is a közösségi oldalakra a verseny után. 

- Változott valami azóta? 

- Igen, mindenképp. A verseny utáni időszak egy igazi „mélyvíz” volt számomra, viszont ez is 

okozta a legnagyobb örömet. Rengeteg felkérés érkezett, és ez rengeteg kihívást is jelentett 

számomra. De azóta túl vagyok több fellépésen, Városi Diákbálon, két városi rendezésű 

március 15-ei és 1 október 23-ai műsoron, ahova Matuz János kért fel koreográfusnak, sőt 
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többek között még esküvői táncot is készíthettem egy párnak. Ezeknek a lehetőségeknek 

sokkal jobban örülök, mint magának a győzelemnek. Szerencsére ezeket nemcsak én 

mondhatom el magamról, hanem a verseny többi résztvevője is, hiszen ők is több felkérést 

kaphattak a városnak köszönhetően.  

- Milyen koreográfusnak tartod magad?  

- Alapvetően nagyon kritikus vagyok magammal szemben, hiszen én nem vagyok képzett 

táncos vagy koreográfus. Sokszor volt, hogy olyan szakmai tudást kértek és vártak el tőlem, 

amivel nem rendelkeztem, pont ezért nem éreztem, hogy elég hiteles lennék. Viszont úgy 

érzem, hogy amit előadtunk, az mindig jól sikerült, de sajnos nem volt mellettem senki, aki 

szakmailag javíthatott volna rajta. Természetesen kicsit nehéz a „tanárnak” lenni egyrészt a 

fegyelmezés miatt, másrészt pedig több olyan felkérést kaptam, ahol nem táncosoknak kellett 

betanítanom egy koreográfiát, és ez kicsit megnehezítette a dolgot elsőre. Viszont szeretem, 

ha viccesen telnek az órák, és igyekszem, hogy a többieknek jó élmény legyen, és élvezzék, 

amit csinálnak. Ugyanez a helyzet az előadásokon is. Szerintem az a legfontosabb, hogy 

élvezettel csináljuk, amit csinálunk, nem baj, ha valami végül nem lesz tökéletes.   

- Érdekel egyébként más táncstílus is érdekel, 

vagy kipróbáltál már mást is a társastáncon 

kívül? 

- Igen, kiskoromban balettoztam, és sokáig 

tornáztam is.  Mindig is szerettem volna több 

műfajban kipróbálni magam, úgyhogy 

mindenképp szeretném ezt tovább folytatni. 

Jártam többféle kurzusra is, és így, hogy 

kipróbáltam, milyen a szólótánc műfaja, átmentem a Step and Style stúdióhoz, ahol most már 

több mint egy éve táncolok, és nagyon szeretem. Szerintem a tánc mindig is szerves része lesz 

az életemnek valamilyen formában. Hogy most ez a hivatásom lesz-e, vagy csak hobbiként 

marad meg, az majd kiderül, de jelentkeztem művészeti iskolába, és gazdasági szakokat is 

megjelöltem, úgyhogy meglátjuk, hogy alakul. 

- Vannak, akik inspirálnak? 

- Elsősorban a tánctanáraim, akiktől nagyon sokat tanulhatok, és természetesen a szüleim, 

akik pedig tényleg mindig, mindenben mögöttem állnak és támogatnak. Nagyon nagy álmom 

volt, hogy egyszer Matuz Jánossal dolgozhassak, hiszen ő régóta foglalkozik már a fiatalokkal 

egy-egy városi műsor kapcsán, és én is mindig szerettem volna ennek a részese lenni. A 

Fehérvár Táncosa révén pedig Nekem is megadatott ez a lehetőség. Sokat köszönhetek neki, 
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mivel nemcsak a városi műsorok kapcsán kaptam tőle segítséget, hanem a továbbtanulással 

kapcsolatban is, legyen szó próbahelyszínről, kapcsolatépítésről vagy csak egyszerű 

jótanácsokról. Pont ezért vettem is a bátorságot és a Színművészeti Főiskola fizikai 

koreográfusi szakjára is beadtam a jelentkezésemet. 

 

- Az iskolára visszakanyarodva, miért pont a Vasvárit választottad? 

- Teljesen előre nyilván nem tudhatod, hogy milyen lesz egy iskola, viszont azok alapján, 

amiket láttam és hallottam róla, végül a Vasvárira esett a választásom, és hát ez volt életem 

egyik legjobb döntése. Szerencsére nemcsak az osztályunkban, hanem az évfolyamban is egy 

nagyon jó társaság jött össze, és a tanárokkal is jó kapcsolatot tudtunk kialakítani. Nemcsak 

az iskolai tanulmányaink, hanem az iskolán kívüli életünk és programjaink is érdeklik őket, 

mindig támogatnak és bátran fordulhatunk hozzájuk, akármilyen gondunk is van. Azért is 

nagyon hálás vagyok, hogy így utolsó év végére már hozzászoktak és elfogadták, hogy ha 

Réka nincs ott órán, akkor valamilyen művészeti programon vagy előadáson kell keresni, és 

ha esetleg nem tudtam felkészülni, az nem azért van, mert nem érdekelt, hanem mert a sok 

elfoglaltság miatt végül nem jutott rá időm.  

         Csoba Emese (12.D) 
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Látássérült diákként a Vasváriban 

Interjú Pisch Benivel 

 

Azt hiszem, nem sokaknak kell bemutatnom Benit, a 12.D 

egy különleges tanulóját.  

Beni születése óta vak, ám ez nem gátolja abban, hogy 

teljes életet éljen, és a lehető legtöbb dologban kipróbálja 

magát. Helyzete sokakban fogalmaz meg különféle 

kérdéseket, ezekből válogattam össze most néhány, talán 

ritkábban hallottat. 

 

 

Mivel szoktad tölteni a szabadidőd? 

Szabadidőmben nagyon sokat olvasok, minden témában. Emellett már 12 éve zongorázok, és 

hobbiszinten programozok. Érdekel a nyelvészet is, ezzel szeretnék majd továbbtanulni, a 

Pécsi Tudományegyetemre jelentkezem, szlavisztika szakra. 

 

Hogyan tanultál meg zongorázni? 

Hatévesen kezdem el zongorázni. A darabokat teljesen hallás alapján tanulom meg, tehát 

egyátalán nem használok kottát. Ha egyszerre túl nehéz lenne megjegyezni bizonyos sorokat 

órán, akkor diktafonnal felveszem, és otthon visszahallgatva tanulom meg. 

 

Mesélted már, hogy szoktatok a családoddal túrázni. Hogy működik ez látássérültként? 

Igen, sokfelé szoktunk túrázni, ezek között vannak nehezebb terepek is, például a Magas- 

Tátrában. Olyankor a szüleim sokat segítenek, haladás közben előre elmondják, hogy mi fog 

következni, így egészen gyorsan és biztonságosan tudunk haladni.  

 

Álmodni hogyan szoktál? 

Mivel születésemtől kezdve nem látok, nincsenek eltérő tapasztalataim az eddigi élményektől. 

Ez alapján történnek az álmok is: ahogy a valós élményekben, ott is a hanghatás a legfőbb, 

tehát érzékelésmódban az álmok nem térnek el a valóságtól. 
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Voltak nehézségek,  amikkel meg kellett birkóznod a suliban? 

Eleinte szokatlan volt, hogy másik városba jártam iskolába, az utazás Mórról Fehérvárra és 

vissza, de hamar hozzászoktam. Mindenki nagyon segítőkész, az osztálytársaim rengeteget 

segítenek, ezúton is szeretném megköszönni nekik. Nagy nehézségem nem volt a 4 év 

folyamán. A közlekedésben fordultak elő vicces vicces esetek, például a Fehérvár - Kisbér 

járatról szálltam le, ami csak érinti Mórt, és egy úr minden áron szerette volna, hogy 

felszálljak a buszra, nem tudtam elmagyarázni neki, hogy most szálltam le, és nem szeretnék 

továbbmenni. 

 

Van-e valami, amit szerettél volna megcsinálni a Vasváriban ballagás előtt (de sajnos a 

kialakult helyzet miatt nincs rá lehetőséged)? 

 

Nagyon vártam a Vasváris 

Hetet, a kampányt és a 

királyválasztást is, de sajnos 

ez idén elmaradt, emellett a 

bálon is szívesen részt vettem 

volna. Most, 12. osztályban 

kezdtem péntek esténként 

szórakozni járni az 

osztálytársaimmal, de ez sem 

lehetséges most. 

 

És végül: Mit szerettél a legjobban a Vasváriban? 

Legjobban az iskola hangulatát szerettem, szerintem egy nagyon jó, összetartó közösség. Az 

iskolai programok, például a Vasváris Hét is ezt az összetartást és közösséget erősítik.  

 

Török Zsófi (9.D) 

 



55 
 

Szabó Dani egyik pályaműve 

A Fejér Megyei Diáknapokra benevezett vasváris diákok: 

 

 

 

 

Vers-és prózamondás kategória 

Csizmadia Máté Noel 10.B, Füzes Péter 9.A, Kiss Gergő 11.A, Török Laura 9.B 

Diákszínpad kategória 

Vasvári Diákszínpad 

Könnyűzene kategória 

Haas Vilmos 11.B, Kiss Gergő 11.A 

Komolyzene-szólóhangszer- kamarazene kategória 

Vasvári-kórus 

Radics Dorka, Rezsnyák Anna Sára, Szvoren Eszter, Verő Johanna (kvartett)  

Pék Izabella 10.A, Verő Johanna 11.D 

Sótájm kategória 

Bakonyi Lili Beninga 12.C, Gesztus, Tátrai Réka 12.D 

 

Honismeret kategória 

Almás Gergő 11.D, Belegrai Vivien 11.C, Berta Kata 11.B, Deák Melinda 

11.D, Fajkusz Anna 11.B, Fazekas Koppány 11.D, Hajdu Zsófia 11.D,  

Hekkel Zsolt 11.A, Hinek Zsófia Szonja 11.B, Kádár Regina 11.A, Lendvai 

Martin 11.A, Molnár Panna 11.A, Noszkó Adél Katalin 11.B, Parlagi Dorottya 

11.D, Tárkány-Szűcs Dóra 11.B 

Irodalom-vers-és prózaírás kategória   

Csizmadia Máté Noel 10.B 

Fotó, film és vizuális műfajok 

Szabó Dániel 12.B 

Médiakommunikáció kategória 

Almás Gergő 11.D 

Békefi Anna 11.C, 

Belegrai Vivien11.C 

Lendvai Martin 11.A 

Molnár Anna 11.A 
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A 2019/2020 tanév végzős diákjai közül a következő 

tanulók  részesültek elismerésben 
 

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

Csörgő Dóra, aki kiemelkedő tanulmányi eredménye mellett magas szinten űzi az atlétika 

sportágat. Gyaloglóként sok szép eredménnyel büszkélkedhet, melyek közül kiemelkedik az 

U 20 korosztály Atlétika Európa-bajnoksága, ahol 16. helyen végzett. Emellett több országos 

bajnoki cím birtokosa. Az előző tanévben elnyerte Fejér megye Jó tanuló - Jó sportoló díjat, 

idén eséllyel pályázik a Magyar Köztársaság Jó tanuló - Jó sportolója címre. 

Kedves Tamara Lilla, aki 6 éven át kiemelkedő tanulmányi eredménye mellett tanulmányi 

versenyek eredményes szereplője angol nyelvből, matematikából, magyar nyelvből és 

helyesírásból. Ezekből a tantárgyakból számtalan megyei dobogós helyezéssel büszkélkedhet.  

Az országos NyelvÉsz verseny 1. helyezettje volt. A fotózás területén is szép sikereket 

mondhat magáénak, 2018-ban az év kutyafotósa lett, 2017-ben a Nikon 7 fotópályázat 

kategóriagyőztese. Az iskolai eseményeken is rendszeresen közreműködött fotósként. 

Közösségi munkája példaértékű. 

 

A 12.C osztályból Molnár Anna, aki 4 éven át az iskolai újság, az IRKA szerzője, a DÖK 

oszlopos tagja. Számos írása jelent meg online platformon, emellett a Fejér Megyei 

Diáknapokon kétszer szerzett arany minősítést vers és próza kategóriában, 

médiakommunikáció kategóriában különdíjat kapott. A Kodolányi műveltségi vetélkedő 

győztes csapatának tagja, a csapatot a döntőbe juttató novella szerzője.  

Az osztályközösség motorja, aki mindig képes volt összerántani a csapatot, amikor szükség 

volt rá. 

A 12.D osztályból Bernáth Réka, aki végig kitűnő tanulmányi eredményével, példamutató 

szorgalmával és magatartásával az osztály kiemelkedő tanulója volt négy éven át, és többféle 

sportban is jeleskedett. Egyesületi szinten kézilabdázik, a diáksportban atlétikában, női 

fociban erősítette az iskola csapatát. A Vasvári-kórus tagja, Diáknapok, Művészeti bemutatók 

rendszeres szereplője. Emellett lelkiismeretes közösségi munkájáért is dicséretben részesül, az 

iskolai programjaink szervezésében, lebonyolításában mindig önzetlenül részt vett.  
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Tátrai Réka, aki a 4 év során kiemelkedő művészeti tevékenységet folytatott, a Művészeti 

Bemutatók, Diáknapok állandó szereplője volt. 2019-ben elnyerte a Fehérvár táncosa címet. 

Koreográfusként tevékenykedett iskolai és városi előadásokban. A tavalyi és az idei városi 

március 15-i ünnepség táncos produkcióinak segítője. Négy évig az osztály egyik DÖK 

képviselője volt, a Városi Diáktanács tagja. Az osztályközösségben is önzetlen és lelkes 

szervező, tanító munkát végzett. 

 

A Kiváló kultúrmunkáért kitüntetést kapták: 

12.A osztályból Árgyelán Ádám, aki a Vasvári Diákszínpad tagjaként számos előadás 

szereplője volt. A Vörösmarty Színház diákelőadásán 2017-ben Legjobb Lúdas Matyi díjat, 

2018-ban a Legjobb mellékszereplő díjat nyerte el. A Megyei Diáknapokon Diákszínpad 

kategóriában többszörös arany minősítést kapott társulatával.  

12.B osztályból Szabó Dániel, aki az Alba Regia Táncegyesület tagja. Néptáncosként iskolai 

rendezvényeink rendszeres szereplője, a Diáknapokon arany minősítést szerzett több 

kategóriában egyéni, páros és csoportos produkciókkal. Iskolai eseményeket örökített meg 

fotóival. Aktívan részt vett a gólyatábor szervezésében, lebonyolításában.  

12.C osztályból Bakonyi Lili Benigna, aki táncosként rendszeresen képviselte iskolánkat 

különböző rendezvényeken. Fitkid világbajnok, a Művészeti Bemutatók, Diáknapok állandó 

szereplője. Táncvilágbajnokságok többszörös első helyezettje különböző kategóriákban. 

2019-ben a felnőttek között nyílt kategóriában, akrobatikus kategóriában és modern 

kategóriában is 1. helyezett. 

 

A Jó tanuló - jó sportoló díjat Dvéri Maja kapja a 12.B osztályból. Maja jeles tanulmányi 

eredménye mellett kiváló eredményeket ért el karate sportágban. Többszörös kupagyőztes 

serdülő, ifjúsági és junior korosztályban. Diákolimpián országos bajnok junior korosztályban, 

2019-ben Európa-bajnok. A Felnőtt Magyar Bajnokságon 5. helyezett lett. 

Az Év sportolója díjat idén Sándor Réka kapja, a 12.B osztályból. Réka falmászásban több 

dobogós helyezéssel büszkélkedhet különböző kupaversenyeken saját korosztályában és nyílt 

kategóriában is. Országos bajnok ifjúsági korosztályban, 3. helyezett nyílt női kategóriában.  
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Kiemelt könyvjutalmat kaptak: 

 

12. A osztályból Menyhárt Zsófia, aki 6 éven át kiváló tanulmányi eredményével tűnt ki, 

emellett atlétika sportágban országos egyesületi és diákolimpiai döntők résztvevője, 

többszörös dobogós helyezettje volt. Osztálya és az iskolai közösségi élet aktív szervezője. 

Horváth Balázs, aki évről-évre bejutott a matematika OKTV 2. fordulójába. A Zrínyi 

Matematikaversenyen 9.-ben csapatban 1. helyezett, idén 3. helyezett volt. 

12. C osztályból Horváth Dániel, aki kitűnő tanulmányi eredménye mellett tanulmányi 

versenyeken szerepelt eredményesen. A diáksportban is aktív tevékenységet végzett. 

Pőrgye Zsanett, aki kitűnő tanulmányi eredményével és tanulmányi versenyeredményeivel 

tűnt ki. Idén a Kodolányi műveltségi vetélkedőn csapatban első helyezést szerzett. 10.-ben a 

Megyei Matematika Verseny 2. fordulójába jutott, és az Irinyi János Országos Középiskolai 

Kémiaversenyen az országos döntő résztvevője volt. A Curie Kémia Emlékversenyen 9.-ben 

és 10.-ben is a területi döntőig jutott. 

Timár Gergely, aki matematikaversenyeken ért el szép eredményeket, a Kodolányi 

Műveltségi Vetélkedő győztes csapatának tagja, a Mikola Sándor fizikaverseny megyei első 

helyezettje.A diáksportban atlétika sportágban egyéniben és csapatban országos dobogós 

helyezett, az iskolai tornacsapat tagja. 

  

 

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 Horváth Dóra nyeri a 12. B-ből, aki 2 évig volt a DÖK vezetője. Lelkes 

szervezője volt a vasváris programoknak. 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. Szívvel-lélekkel dolgozott azért is, hogy a vasváris diákéletnek jó híre legyen a 

városban. 
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Könyvjutalmat kaptak: 

 

Diáksportban végzett eredményes munkájukért: 

12. A osztályból Ág Kristóf 

12. B osztályból Koleszár Zsófia 

12. C osztályból Leposa Dávid, Paulik Eszter Anna, Szabados Anna,  

                          Thardi-Veress Zoltán Vajk, Varga Patrik 

12. D osztályból Vértes Rebeka 

 

Tanulmányi eredményükért és sporttevékenységükért: 

12. A osztályból Gombos Luca Róza, Palásti Norbert 

12. C osztályból Bereczki Karina 

 

Tanulmányi eredményéért és művészeti tevékenységéért: 

12.B osztályból Takács Eszter Dorka 

 

Közösségi munkájáért és sporttevékenységéért: 

12. D osztályból Krár Fanni 

 

Közösségi munkájáért és művészeti tevékenységéért: 

12. D osztályból Rezsnyák András 

 

Tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért: 

12. D osztályból Csoba Emese 

 

Tanulmányi eredményükért: 

12. A  osztályból Á. Tóth Lili 

12. B osztályból Hites Barnabás, Kiss Orsolya, Lukács Borbála, Nagy Kata,  

 Puklics Bernadett, Szatzker Luca 

12. C osztályból Bócz Gabriella 

12. D osztályból Pisch Bendegúz, Rostási-Szabó Kamilla, Soós Benedek Sándor,  

Vágó Nóra, Zsoldos Réka 
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Közösségi munkájukért: 

12. A osztályból Erős Regő, Gyenes Artúr Szilárd, Kétszeri Dóra, Lánczos Patrik,  

Oszlányi-Salacz Máté Iván 

12. B osztályból Kertész Boglárka, Micheller Blanka 

12. C osztályból Kneifel Andrea, Szkárosi Kata Lili 

12. D osztályból Bartha Boglárka 

Művészeti tevékenységükért: 

12. A osztályból Csurdi Donát 

12. B osztályból Varga Laura Dana 

12. D osztályból Schuller Vivien Csenge 

Az iskolai kórus plakettjét kapják: 

 

Árgyelán Ádám 12.A, Varga Laura Dana 12.B, Kun Boglárka 12.C, Bernáth Réka 12.D, 

  

Németh Máté 12.D, Rezsnyák András 12.D, Tátrai Réka 12.D, Vágó Nóra 12.D 
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Tanulmányi versenyeredmények a 2. félévben 

 

Idegen nyelv 

Angol nyelvi műveltségi versenyen 

1.  Dallos Kristóf (9.A) és Füzes Péter (9.A) 

3.  Csibrik Eszter (10.A) és Luka Tímea (10.A) 

Felkészítő tanár: Elekes Péterné, Lenti Viktória 

Országos angol nyelvi verseny megyei fordulóján 

 7. évfolyam  2. László Péter (7.A) 

4. Gula Eszter (7.A) 

5. Varanka Luca (7.A) 

6. Demeter-Csoma Dalma (7.A)  

8. évfolyam  2. Bontovics Vanda (8.A) 

3. Czetz Áron (8.A) 

5. Zsáry Dániel (8.A) 

 Felkészítő tanárok: Koncz Hajnalka, Szarka Judit 

 

 OKTV  Francia nyelv 

 Szabó Katinka (11.A) az országos döntőben 12. helyezett  

 Felkészítő tanár: Nagyné Katona Mária 

 

Országos német nyelvi verseny megyei fordulóján 

1. Kisari-Takács Flóra (8.B) 

Felkészítő tanárok: Kisari Orsolya, Saláta Józsefné 

 

Studio d’Italia országos kvíz versenyén döntőbe jutott 

 Bontovics Vanda (11.A) és Nigovicz Kinga (11.A) 

 Felkészítő tanár: Baranyainé Endrődi Melinda 
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Magyar nyelv és irodalom 

A „Szép Magyar Beszéd” verseny megyei döntőjében 1. Tóth Ádám (8.B) 

 Felkészítő tanárok: Elekes Péterné, Juhász Lívia 

 

A „Szóval Győzni!” Kommunikációs Bajnokság döntőjébe jutott Árgyelán Ádám (12.A) 

 

 Költőnk és Kora című József Attila Műveltségi Vetélkedő országos döntőjébe jutott a 

11.D osztály csapata Almás Gergő, Parlagi Dorottya, Török Júlia,  Zsille Viktória 

  Felkészítő tanár: Szalainé Szántó Marianna 

A IV. Harry Potter verseny országos döntőjében 

1. Kranabeth Csenge, Kranabeth Panna és Kristóf Ágnes a 8.A osztályból 

3.  Botos Bence, Czetz Áron, Szekfü Richárd a 8.A osztályból 

Felkészítő tanár: Havranek Mária 

Matematika 

Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei eredményei: 

2. Szabó Gergő (10.D) 

5. Gombás Gergő (11.C), Horváth Balázs (12.A) 

7. Fajkusz Anna (11.B) 

9. Endl Levente (10.D) 

Csapatban 7. évfolyamon 4. helyezett a Csutorás Emma (7.A), Király Hanga (7.B), 

      Pocsai Brendon (7.B) csapat 

  9. évfolyamon 3. helyezett a  Borbély Anna (9.C), Kiss Emma (9.B), 

       Szabó Lili (9.C) csapat 

11. évfolyamon 2. helyezett a Békefi Anna (11.C), Fajkusz Anna (11.B),  

      Gombás Gergely (11.C) csapat 

  12. évfolyamon 3. helyezett a Csörgő Dóra (12.A), Horváth Balázs (12.A), 

      Palásti Norbert (12.A) csapat 

Felkészítő tanárok:  Altmár Kristóf, Csordásné Marton Melinda, Démuth Csaba, 

   Horváthné Bohner Teréz, Szőkéné Kiss Erika 
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A Varga Tamás Országos Matematika Verseny döntőjébe jutott Király Hanga (7.B) 

Felkészítő tanár: Szőkéné Kiss Erika 

 

A Matematika OKTV 2. fordulójába jutott Horváth Balázs (12.A) 

Felkészítő tanár: Démuth Csaba 

 

Mozaik Tanulmányi Verseny országos döntőjébe jutott angol nyelvből, irodalomból és 

történelemből Kristóf Ágnes (8.A) 

Felkészítő tanárok: Bartos Péter, Havranek Mária, Koncz Hajnalka 

 

Természettudomány 

A Kodolányi Műveltségi Vetélkedőn 1. helyezett lett a Horváth Dániel (12.C), Molnár Anna 

(12.C), Pőrgye Zsanett (12.C), Timár Gergely (12.C) csapat. 

Felkészítő tanár: Horváth József 

 

Történelem 

Nemzetközi Estöri Kreatív Történelmi Verseny 3. fordulójába jutott a 10.B osztály csapata 

Csapattagok: Béres Anna, Csizmadia Máté Noel, Sógorka Dóra 

 Felkészítő tanár: Kohutné Simon Erika 

Wallenberg nyomán verseny területi fordulóján 5. helyezett a 11.B osztály csapata 

Csapattagok: Hajdú Zsófia, Szabó Boglárka, Szepetneki Fanni 

 Felkészítő tanár: Kohutné Simon Erika 

Versünnep 

A városi döntőbe jutott iskolánk 2 tanulója, Török Laura (9.B) és Csizmadia Máté Noel (10.B) 
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Sporteredmények a 2. félévben 

 

Floorball 

Városi Alapfokú Bajnokság 

Fiúk: 1. Angyal Botond (12.B), Bozsik levente 

(11.D), Fodor Krisztián (11.D), Horváth Csongor 

(11.D), Hufnágel Ferenc Dávid (11.D), Káldi 

Gergely (11.B), Kovács István (11.B), Palásti 

Norbert (12.A) 

 

 

Kosárlabda 

Városi Diákolimpia IV. korcsoport 

Fiúk: 2. Botos Bence Csaba (8.A), Böjtös Benedek (7.A), Denk Norbert Zalán (7.A), 

Fülöp András (8.A), Hudák Gergely (9.B), Magda György (8.B), Nemes Marcell (8.A),  

Szabó Botond Dániel (7.B),Taller Mátyás István(7.A), Zsilovics Zsombor (7.B) 

 

Lányok: 2. Bokor Noémi (8.B), Csabai Virág (7.A), Hajdu Emma (8.B), Jergler Janka (7.A), 

Kajdi Doroti (9.A), Kékesi Zorka (9.A), Kohut Eszter (8.B),Kranabeth Panna Gréta (8.A), 

Molnár-Bodó Ajsa (7.A), Monics Dorka (8.A), Nagy Petra Vera (7.A), Nagy Réka Sára (7.B), 

Nagy-Ludassy Kata (7.B), Takács Noémi (8.A), Takács Tímea (8.A), Vázsonyi Dorottya 

(8.B) 

 

Röplabda 

 

Megyei  Diákolimpia „B” V-VI. korcsoport 

 

Lányok: 2. Ágoston Rebeka (12.C), Balogh Fanni (), Csabai Bori (11.B), Jakab Fanni (10.C), 

Kemele Kitti (9.B), Kenessey Katalin (11.B), Németh Kinga (9.A), Simon Zsófia (11.B), 

Szabó Boglárka (11.B), Szalma Zsófia (10.D) 

Tollaslabda 

Megyei Diákolimpia 

Fiúk VI. korcsoport „B” kategória: 3. Tárkány- Szűcs Gergő (11.C) 

Területi  Diákolimpia 

Lányok VI.korcsoport „A” kategória: 1. Tárkány-Szűcs Dóra (11.B) 

Fiúk VI. korcsoport „B” kategória : 4. Tárkány-Szűcs Gergő  
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Torna 

Schermann Ede Városi Alapfokú Torna Emlékverseny 

 

Fiúk 

csapat  3. Tímár Gergely (12.C), Kajári Ádám (10.B), Horváth Dániel (12.C) 

egyéni  talaj  3. Kajári Ádám   

 

  korlát  3. Horváth Dániel  

Úszás 

 

Megyei Diákolimpia „B” kategória 

 

IV. korcsoport lányok: 

100m gyors 1. Gyarmati Lili (8.B)  

4x50m gyorsváltó 1. Gyarmati Lili, Knauz Emma, Nyakas Veronika, Szakáll Panna 

fiúk: 100m gyors  2. Jassó Zalán (8.B) 

V-VI. korcsoport lányok: 

100m gyors 1. Deák Melinda (11.D) 

  3. Siklósi Zsófia (9.A) 

100m hát  2. Siklósi Zsófia  

4x50m gyorsváltó 1. Deák Melinda, Koleszár Zsófia (12.B), Komlódy Lili (10.A), 

    Siklósi Zsófia (9.A) 

fiúk: 100m gyors  3. Dreska Szabolcs (11.C) 

 

Fejér megye Jó tanuló- Jó sportoló díj kitüntetettjei: 

Dvéri Maja (12.B) 

Szabó Eszter (9.D) 

Tatai Zalán (9.C) 

 

A sportversenyekre a diákokat felkészítették: 

Helesfai Marcell, Kiffer Zoltán, Kovács Tímea, Majorné Szloboda Mária, Müller Csaba 
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Tánc 

Amita Dance Jam Táncverseny 

Pauker Barbara (10.A) profi szóló kategóriában arany minősítést és 2 különdíjat kapott. 

 

Ritmuscsapatok Országos Táncversenye 

Bakonyi Lili Benigna (12.C) akrobatikus kategóriában 2. és 3. helyezett 

Modern Tánccsoportok Magyarországi Versenye 

Bakonyi Lili Benigna show kategóriában 2. helyezett 

csapat open kategóriában 1. helyezett 

 
 

 



 

 


