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Ajándék 

És mégis, ma is, így is, 

örökké mennyit ad az élet! 

Csendesen adja, két kézzel, 

a reggelt és a délutánt, az alkonyt és a csillagokat, 

a fák fülledt illatát, 

a folyó zöld hullámát, 

egy emberi szempár visszfényét, 

a magányt és a lármát! 

Mennyit ad, milyen gazdag vagyok, 

minden napszakban 

minden pillanatban!                                                         

Ajándék ez, 

csodálatos ajándék. 

A földig hajolok, 

úgy köszönöm meg. 

                   Márai Sándor 
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Az első félév eseményei képekben 

Gólyatábor 

 

   

 

Ahogyan az minden évben lenni szokott, azon a bizonyos napon ott állt a két osztálynyi 

izgatott hetedikes (akiket már megelőzött a két leendő 9. osztály) a vasútállomáson. A megszokott 

agárdi faházak helyett idén Kőröshegy volt a helyszín. Barátságos környezet és tágas tér, ami éppen 

megfelel a diákok elképzelésének. „Nagyon tetszett, sok helyünk volt, szét tudtunk szóródni”- mesélte 

Szelényi Kata, aki a gólyatábor részleteibe avatott be. 

A legnagyobb hangsúly idén is az ismerkedős játékokon volt, hogy az osztályok összeszokva 

kezdhessék meg első vasváris évüket. A végzősök szinte végeláthatatlan játéktárházzal rendelkeztek, 

amiből aztán örömteli, élvezetes programok alakultak. A névtanuló játékok kevésbé sikeres részei és 

az éjszakába nyúló beszélgetés szintén hagyományként száll évről évre a gólyákra. Sorversenyekkel 

mérték össze erejüket és kitartásukat az osztályok, amit persze mindenki élvezett. A minden kezdő 

osztálynak szertartássá váló gólyatánc idén különösen jól sikerült. A diákok élvezettel vetették bele 

magukat a gyakorlásba. „A gólyatáncunk szuperül össze lett rakva, könnyen megjegyezhető és rövid 

volt.” A gólyatábor idén is tökéletesen alakult. A végzősök élménydússá varázsolták ezt a két napot, 

ami örök emlék marad minden résztvevő számára.  

A nagy testvérként emlegetett végzősök praktikákkal és tanácsokkal látták el gólyáikat, hogy 

mindenki sikeresen induljon azon a bizonyos úton. 

A két hosszúra nyúlt nap után a diákok nyugodtan, fesztelenül kezdhették meg tanévüket a 

Vasváriban, ahol az osztálytársak régi barátként üdvözölték egymást már első napon.  

Király Csenge (9.B) 
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Szivaravató 

    

 

  

 

Dök - kirándulás        Lecsó fesztivál 
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Versünnep       Bandás-póló nap 

         

Szemétszedés      Adománygyűjtések 

    

 

Halloween 
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Mikulás 

                            

Szalagavatók 

   

                        Adventi gyertyagyújtás 
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Interjú Horváth József Igazgató Úrral 

 

Iskolánk igazgatója, Horváth József Németh László Díjban 

részesült a több évtizedes, kiemelkedő oktató-szervezői 

munkája és újító intézményvezetői munkája elismeréseként. 

Ennek kapcsán beszélgettem vele arról, mi minden lapul a 

pozíciója mögött, melyet már tíz éve tölt be iskolánkban. 

Önnek mit jelentett az, hogy megkapta ezt a díjat, ami végül 

is egy rendkívüli elismerés? 

Ez egy nagyon jó elismerése annak a munkának, amit már 

nagyon régóta végzünk, és ez szerintem nem csak 

személyemnek szól, hanem az iskolának is. Elkezdtünk 10 

évvel ezelőtt – amikor én átvettem az iskolát -, egy 

közösségépítést, és én azt gondolom, hogy ennek a munkája 

beérett. A méltatásban kiemelték a hat évfolyamos képzés 

valamikori megindítását, amiben még igazgatóhelyettesként 

vettem részt, illetve ennek fejlesztését. Korábban volt egy 

olyan projekt, amit a megyében én szerveztem meg, amikor 

még az állami beiskolázási rendszer nem indult meg. Ez a projekt hidalta át itt a megyében a 

problémákat. Úgyhogy ezek voltak a kiemelt pontok, de én azt gondolom, hogy az iskolánk 

teljesítménye az, ami igazán segített abban, hogy megkapjam ezt a díjat. 

Rengeteg mindent tanított a vasváris diákoknak az iskolai falain belül és azon kívül is. Van esetleg 

valami, amit Ön tanult tőlünk? 

Biztos, hogy nagyon sok mindent, hiszen nap mint nap rengeteg diákkal találkozom, nem vagyok itt az 

irodában teljesen elzárva az élettől. A diákok nagyon nyitottak, és nagyon könnyű velük dolgozni, ha 

az ember szereti őket, mert akkor ők is ezt a hozzáállást tanúsítják. Ez a nyitottság mindig inspirálja az 

embert abban, hogy ne ragadjon le és gondolkozzon új és újabb ötleteken. 

Hogy látja, milyen itt a Vasváriban pedagógusnak lenni? 

Én azt gondolom, hogy jó pedagógusnak lenni. Szerencsénkre nagyon kevés a magatartásbeli 

probléma, én nem is emlékszem arra, hogy mikor volt utoljára a vasváriban komolyabb ilyen jellegű 

eset. Ez viszont az jelenti, hogy a pedagógusok koncentrálhatnak arra, ami az ő feladatuk. Ez egyrészt 

ugye a tanítás, másrészt a nevelés, és az, hogy támogassák a diákokat, amikor azok értelmes és jó 

elgondolkodásokkal keresik meg őket. 

Miként jutott arra az elhatározásra, hogy igazgató szeretne lenni? 

Sose gondoltam, hogy igazgató szeretnék lenni. Érdekes dolog, mert én nagyon gyorsan 

igazgatóhelyettes lettem, 4 évvel az után, hogy végeztem az egyetemen. Az akkori itteni vasváris 

igazgató megláthatta bennem, hogy szeretek dolgozni a közösségért, és így nagyon hamar ilyen 

pozícióba kerültem. Aztán az emberben felhalmozódik csomó olyan gondolat és tudás, amit nem akar 

veszni hagyni, és nagy dilemma, hogy az ember igazgató legyen, vagy maradjon köztanár. Ha csak a 

szívére hallgat az ember, akkor szerintem biztos, hogy köztanár, mert rengeteg olyan főleg hivatali 

dolog van, ami elveszi a lényegtől az ember energiáját és idejét. Viszont igazgatóként nagyon sok 
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olyan dologra van az embernek ráhatása, meg olyan döntési helyzetbe kerül, mellyel tudja formálni 

egy iskola meg egy közösség életét, és ez azért vonzó. 

Mitől Vasvári a Vasvári? Mi az, ami meghatározó jegye az iskolának? 

Szerintem az, hogy nagyon erős közösség van itt az iskolában. Ez alatt gondolok a diákok egymás 

közötti kapcsolatára és a diák-tanár viszonyra is. Mi azért próbálkozunk azzal, hogy erősítjük azokat a 

törekvéseket a diákok részéről, amelyek ezt szolgálják. Szoktuk mondani, hogy mi felkaroljuk azokat 

az ötleteket, amelyekben mi is látjuk a fantáziát, és szerencsére nagyon sok ilyen ötlete van a 

diákságnak, a diákönkörmányzatnak, s ebből egy jó hangulat alakul ki, ami a minőségi szakmai munka 

mellett eléri azt, hogy szívesen jöjjenek ebbe a közösségbe, ebbe az iskolába a diákok. 

Mennyire nehéz ezt a közösséget összefogni és egyben tartani? 

Szerintem már nem olyan nehéz. Az elején nehezebb volt, amikor nagyon koncentráltan kellett 

dolgozni. Szerencsére abban az időben olyan programok voltak, mint a Diákpárbaj, amit ti már nem 

ismertek, de ez egy olyan pozitív töltetet adott az iskolai közösségnek – ahol a nézőközönség 

háromnegyed része vasváris volt, és szurkoltak a sikerért, ami szerencsére jött is -, hogy ez egy óriási 

lökés volt. Utána pedig a kis mozaikokat könnyebb hozzárakni. Persze mindig kell, ez a nehéz része, 

hogy nem szabad leállni, mert ha leállunk az visszaesést fog jelenteni. 

Már én is végzős vagyok, de nyilván nem én vagyok az utolsó meg az első se, aki az ön igazgatósága 

alatt végzi itt el a középiskolai tanulmányait. Mit szeretne, hogy a végzősök az utolsó év végén milyen 

gondolatokkal, érzésekkel távozzanak innen? 

Én azt gondolom, hogy az a jó, ha úgy mennek el a végzősök, mintha újrakezdenék, és sajnálják, hogy 

el kell hagyni az iskolát, el kell menni. Bár a másik oldalon egy izgalmas kihívás vár rájuk, de ez az 

időszak, amíg itt a gyerekből fiatal felnőtt lesz, nagyon meghatározó élmény. S ha ez jól, pozitívan, 

élményekkel telve telik, akkor szerintem nagyon sokáig, akár élete végéig is kitarthatnak ezek az 

érzések. Ezért fontos, hogy a középiskolás évek úgy teljenek, hogy azokra mindig lehessen 

támaszkodni. 

Molnár Anna 12.C 
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Zacher Gábor előadása, ahogyan az osztálytársaim látták 

(Zacher Gábort nem ismertem korábban, nem tudtam, mit csinál.) Amikor meghallottam, hogy 

drogprevenciós előadás lesz, azt hittem, hogy megint arról lesz szó, hogy a drog fogyasztása rossz 

következményeket okoz. Számomra kellemes meglepetés volt, hogy Zacher Gábor nem az ilyen fajta 

drogról világosított fel minket, hanem a szenvedélyeinkről. Arról, hogy az internet világa hogyan 

szívja be a korunkbelieket. Szembesített minket az ezzel járó veszélyekkel egy abszolút fiatalközpontú 

előadással. Szórakoztató volt, eközben rávilágított olyan dolgokra, amiket eddig nem tapasztaltunk. 

Hétköznapi hasonlataival, amikből volt bőven, elsajátíthattuk az információt, amit továbbított nekünk, 

és sok esetben magunkra ismertünk. 

Verő Johanna 11.D 

Zacher Gábor előadása nagyon tetszett. Ha rossz útra tértem volna korábban, a beszéde akkor is 

hatással lett volna rám. Azért is tetszett mert nem csak diákoknak szólt, de mégis érdekes volt nekünk 

is. A hétköznapi példákkal még érdekesebbé varázsolódott az előadás, és nem bonyolította túl az 

egészet. 

Elek Júlia 11.D 

Mindig is szerettem drogpreventációs előadásokat hallgatni. Így nem volt meglepő, hogy Zacher 

Gábor előadását is izgatottan vártam. Számomra nagyon váratlan volt az internetfüggőséges beszéde, 

de nekem ez is nagyon tetszett, ugyanis úgy gondolom, fontos erről a témáról is beszélnünk. Amit 

nagyon szeretek ezekben az előadásokban, hogy nagyon egyszerű, hétköznapi példákkal, humorosan 

beszélnek ezekről a témákról, így könnyebben meg tudjuk jegyezni. Úgy gondolom, hogy a pókhálós 

példát majdnem mindenki megjegyezte, mert vicces és egyszerű volt. 

Körmendi Nóra 11.D 
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Zacher Gábor előadása kifejezetten érdekes volt, a bemutató során folyamatosan fenn tudta tartani a 

hallgatók figyelmét, főként váratlan, a közönséget megszólító és hozzájuk közel álló témákkal és 

érdekességekkel (mint például a sokak által megjegyzett pókháló-kísérlet). A várható drogprevenció 

mellett előkerült a család, a nevelés és a közösségi háló pro és kontrája, illetve a problémák 

megoldásainak megtárgyalása is. 

Almás Gergő 11.D 

Már évek óta tervezte az iskola azt, hogy meghívjuk a főorvos urat, de sajnálatos módon ez valahogy 

sosem jött össze. Üdítően hatott szinte az osztály egészére, hogy egy olyan név, mint Zacher Gábor 

fog előadást tartani egy olyan témáról, ami mindenhol jelen van, de mindenhol ugyanabban a 

megközelítésben. Az egész előadás tele volt érdekes információkkal, de amit még kiemelnék, az az 

előadói stílus, ami tovább emelte az esemény fényét. Egy ilyen témában nehéz felhívni a fiatalabb 

korosztály figyelmét, de a doktor úr megugrotta az akadályt. Ahelyett, hogy egy megszokott 

drogprevenciós előadás lett volna, tele volt vicces közbeszólásokkal, személyes történetekkel, amik 

közelebb hozták az amúgy hideg és kegyetlen toxikológiai tényeket és statisztikákat. 

Hámori Tamás 11.D 

Személy szerint én nagyon élveztem dr. Zacher Gábor előadását. Úgy gondolom, a drogprevenció elég 

gyakori téma a fiataloknál, de a legtöbb előadásban majdnem ugyanazokat hallhatjuk. Zacher Gábortól 

viszont sok új dolgot hallhattunk, amik nagyon érdekesek voltak, és szerintem a legtöbbünkre elég 

nagy hatással volt. 

Zsille Viktória 11.D 
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Emberi jogokról az Európai Ifjúsági Központban 

Október 21-e, hétfő délután fél négy tájékán járunk, amikor is harminc 

vasváris diákkal leptük el a vasútállomás előcsarnokát. Az úticélunk nem más 

volt, mint a főváros, Budapest. Nagyjából egy óra vonatozás után 

megérkeztünk a Déli pályaudvarra, ahonnan egy félórás séta után elértünk a 

Zivatar utcába, az Európai Ifjúsági Központba. Itt, egy szolnoki általános iskolával közösen vettünk 

részt egy kétnapos tréningen. Első nap délután, a gyors lepakolás és egy kis szusszanás után a szolnoki 

gyerekekkel közösen felmentünk egy terembe, ahol bemutatkoztak a trénereink, meghallgattuk, mit 

fogunk csinálni, és Andreas, a svéd nagykövetség referense is köszöntött minket. A vacsora után 

játékokat játszottunk, hogy feloldódjunk és megtaláljuk a közös hangot a többiekel. Egy egyperces 

játék keretében véletlenszerű témákban kellett mesélnünk magunkról, és ez által több dolgot is 

megtudtunk egy-egy szolnoki diákról. 

Másnap, a reggeli után különváltunk, és két trénerrel, Verával és Szabival kezdtünk el a gyerekek 

jogairól beszélgetni. Összehasonlítottuk, hogy mire van szüksége egy házikedvencnek és egy 

kisgyereknek, majd egy lap segítségével ízelítőt kaptunk abból, hogy mihez van jogunk, azaz mihez 

van joga egy gyereknek. Majd még kisebb, 5-6 fős csoportokra osztódtunk, és a feladatunk az volt, 

hogy kiválasszunk 3 jogot, ami nekünk fontos. Minden csapat egy-egy tagja ezután körbe ült, ahol 

megvitattuk, hogy végül melyik joggal foglalkozzunk a nap hátralévő részében. A választásunk a 19-

es cikkre, azaz a „Az erőszak és az elhanyagolás elleni védelem”-re esett. A kiválasztás után 

újraosztottuk a csoportokat, és minden csoportnak egy szobrot kellett bemutatnia, amiben ezt a jogot 

próbálják szemléltetni. Egy rövid szünet után pedig nekiestünk a fő feladatnak: 2 perc alatt egy 

általunk választott módon mutassuk be a közösen kiválasztott jogot. Erre nagyjából másfél óra állt 

rendelkezésünkre, amit körülbelül minden csapat teljesen kihasznált. Az idő lejárta után minden csapat 

- felváltva egy szolnoki és egy székesfehérvári - bemutatta a saját plakátját vagy épp produkcióját. 

Mindenki kapott egy kék és egy sárga lapot, hogy azok segítségével értékeljük a többiek munkáját. A 

sárga lap azt jelentette, hogy az adott dolog tetszett nekünk, a kék pedig azt, hogy nagyon szerettük. A 

bemutatókkal a kétnapos programot le is zártuk, egy rövid beszélgetés és összepakolás után pedig 

visszasétáltunk a pályaudvarra. 

A projekt igazi része pedig még csak most kezdődik. A svéd nagykövetség által a tanév folyamán 

fogunk egy 2x2x2 méteres kockát kapni, amit hasonlóan, mint ebben a két napban, immár élőben kell 

berendeznünk. A feladat lényege, hogy mi is jobban megismerjük és megismertessük a diákokkal az 

emberi jogokat, és hogy a mai világban milyen fontos tisztában lennünk velük. A kocka az iskola 

udvarán lesz majd látható, később az évben pedig a város önkormányzatában is be fogjuk mutatni.  

Lendvai Martin 11.A  
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Szia Vasvári!  

Én Katinka vagyok, 11.A osztályos tanuló, és az én 

kezdeményezésemre indult el a +1 szendvics program a 

suliban, ami már most, 5 hét után több, mint 200 szendvicset 

juttatott el rászoruló emberekhez.  Azonban felteszem, hogy 

sokatoknak nem egy kérdése van a +1-et illetően, ezért ezzel 

a lendülettel megpróbálom felvázolni, hogy én miért tartom 

fontosnak. 

Mindenféle politikai véleményt félretéve, szerintem kijelenthetjük, hogy a rászorulók, a hajléktalanok 

élete sehogy sem könnyű, sőt, a miénkhez még csak nem is hasonlítható. A társadalmi 

egyenlőtlenségekről persze nem mi tehetünk szimplán azért, mert kiélvezzük, hogy nem mi húztuk a 

rövidebbet. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy személy szerint kötelességem, hogy a szerencsém egy 

töredékét megosszam másokkal. A +1 pont ezért ideális: mert ‘no effort’, és mert bebizonyítja, hogy 

sok kicsi sokra megy. Maga az, hogy szendvicseket gyűjtünk össze, hogy legyen mit uzsonnáznia pár 

tucat embernek, nem fogja megváltani a világot, illetve valószínűleg ezeknek az embereknek a 

helyzetén sem fog változtatni. De a segítőszándékú mentalitás terjedése, a szociális felelősségvállalás 

népszerűvé válása igenis tud változásokat hozni. Nagy szavakkal dobálózom, amik igazán komolyan 

hangzanak, de amiről valójában szó van, az annyi, hogy valahol el kell kezdeni, és nem várhatjuk 

mindig, hogy ‘majd fent’ csinálnak vele valamit, vagy hogy a rendszer majd ‘megoldja’. A rendszerek 

természetükből fakadóan személytelenek, sok, a szociális ellátórendszerben élő személynek pedig már 

az is hatalmasat tud dobni a napján, ha van, aki emberként tekint rájuk, és valóban törődik velük.  

Rengeteget lehetne még fejtegetni a hajléktalanok helyzetét és persze biztos sokan tele vagytok rossz 

érzésekkel, előítéletekkel velük kapcsolatban. Én csak arra buzdítanék mindenkit, aki bírta eddig 

figyelemmel, hogy egy kis extra tájékozódás után fontolja meg, hogy szeretne- e egy kis adománnyal 

hozzájárulni péntekenként a szendvicsakcióhoz, illetve a havonta megtartott tisztálkodásiszer-

gyűjtéshez. Ha valamelyikőtökben pedig kérdés merült volna fel, én szívesen beszélgetek erről a 

hétköznapokban (sajnos) ritkán szóba kerülő témáról. 

Szabó Katinka 11.A 

„Ott kezdődik a nagyemberség, hogy az ember észreveszi, hogy mások is 

élnek őkívüle, és amit tesz, úgy teszi, hogy nemcsak magára gondol.” 

Szabó Magda 
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Diákújságírók 

Lendvai Martin: Egy lépés a tisztább jövő felé 

 Az év első felében járunk, amikor egy teljesen átlagos és semmi világmegváltó dologgal nem 

kecsegtető pénteki napon az iskolától lefárasztott aggyal fekszem a kanapén, és éppen a Facebookomat 

görgetem. Hírportálok, ismerősök posztjai és random cicás videók váltják egymást, amikor szembejön 

három egymástól merőben eltérő, mégis egy dologban közös poszt pontosan egymás alatt. Mészáros 

Lőrinc lánya egy 900 (!) eurós Gucci cipőben tipegett le a miniszterelnök úr Vidi meccsre járós 

magángépéről, Donald Trump lazán „lehaverozta” Kim Dzsongunt a Twitterén és a Csendes-óceán 

legmélyebb rétegeit is elérte a műanyagszennyezés. Nos, szerintem minden kedves olvasó jogosan 

teszi fel magában a kérdést: Mégis mi a közös egy 270 ezer forintos surranóban, az USA sapis 

elnökében és a sajnos éppen nagyon aktuál műanyagszennyezésben? A környezetszennyezés és a divat 

találkozása. 

 Mielőtt nagyon belemerülnénk a 

dologba, szeretnék egy „apró” adatot 

megosztani: 70 millió tonna. Igen, 70 

millió. Ez nagyjából megegyezik 11 és 

fél millió kifejlett hím afrikai elefánt 

tömegével, 110 darab An-225-el, ami a 

világ legnagyobb repülőgépe, és ennyi 

nagyjából annak a szemétmennyiségnek 

a tömege, ami napjainkban a Csendes-

óceánon úszik. És mégis hogyan és miért 

került ez a rengeteg műanyag az 

óceánba? 

  

  Erre az igen komplikált, ám rendkívül egyszerűnek tűnő kérdésre a választ viszont nem 2019-

ben kellene elkezdeni keresni. A fő szennyezőanyagot, a műanyagot először 1838-ban találták fel, ám 

globális elterjedéséhez kellett majdnem száz év. Miután az emberek felismerték, hogy feltaláltak egy 

rendkívül sokoldalú és szinte minden területen felhasználható anyagot, elkezdték tömegével gyártani. 

Ám ennek a gyártásnak, az emberi kapzsiságnak és hanyagságnak mára megtapasztaljuk a 

következményét, ami egy 70 millió tonnás szemétszigetben ölt testet. Sajnos az emberiség túl későn 

kapott észbe, hogy ezeknek a műanyagoknak az eldobálása előbb-utóbb visszafordíthatatlan hatással 

lesz a környezetünkre. Az óceánokra specifikálódva a szennyeződés többféle módon is történhet. 

Egyik legnagyobb károsítók a növényvédő szerek, melyek a talajba felszívódva szennyezik a vizeket. 

Szerencsére egy uniós határozat az idei évtől nagy mennyiségben szabályozni és tiltani fogja ezek 

használatát az EU-n belül. Második példaként a gyárakat és a kőolajtermelést említeném meg. Ezt a 

két fő tényezőt leginkább gazdasági okok miatt lehet egy kalap alá venni. A gyárak nagy mennyiségű 

vízfelhasználása már a megjelenésük óta létezik. A fő probléma, hogy a kitermelők nagy része nem 

veszi a fáradságot és a pénzt, hogy a felhasznált vizet megtisztítsa, és így juttassa vissza a természetbe. 

Feltehetjük a kérdést, hogy egy több millió, akár milliárd dolláros profittal rendelkező vállalatnál miért 

ne férne bele egy víztisztító rendszert kiépíteni, amivel a környezetünket sem szennyezik? Ugyan ezt 

feltehetjük a kőolajkitermelő cégeknek és legfőképp ezek vezetőinek. Mivel jelenleg 

kirobbanthatatlanul az olaj a világ gazdaságának mozgatórugója, olajszállítók százai szelik át a 

tengereket nap mint nap. Viszont ezekkel is megesik néha az, aminek nem kellene.  
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Egy váratlan baleset. Ennek pedig egy az egyben a tengeri élővilág issza meg a levét. Lassan 9 év telt 

el minden idők legnagyobb olajkatasztrófája óta, de a Deepwater Horizonból kiszabadult olaj azóta is 

szennyezi a Lousiana környéki vizeket. Talán ez volt az egyik jel az emberiség felé, hogy nagyon nem 

jó irányba haladunk a környezetünket nézve.  

Az első korszakalkotónak tűnő találmányra körülbelül 4 évet kellet várni.  

2013-ban megalakult a 

The Ocean Cleanup projekt, 

aminek kitalálója, a 25 éves 

holland zseni Boyan Slat. Igazán 

sajnálatos módon ennek az 

úriembernek a nevét 

tizedannyian sem ismerik, mint 

amennyi embernek az 

ismertségét megérdemelné. 

2018-ra Slat és az egész projekt 

eljutott oda, hogy terveztek egy 

vízen úszó passzív szerkezetet, 

amely 5 éven belül eltakarítja a 

csendes-óceáni műanyagok 

felét. Nos, ha csak a száraz tényeket nézzük, Slat masinája jelenleg problémákkal küszködik, hiszen 

2018 decemberében egy hiba miatt az egész rendszert vissza kellett hívni, és egyelőre nem tudni, 

mikor hozzák újra működésbe. Ha ettől eltekintünk és próbálunk pozitívan belegondolni, mennyi 

hozzá hasonló ötletekkel rendelkező, innovációra éhes fiatal élhet a Föld különböző pontjain. Ilyen 

gondolkodásmóddal rendelkező emberekből pedig bőven nincs hiány a Parleynál.  

A Parley egy szervezet, „ahol alkotók, gondolkodók és vezetők fognak össze, hogy 

megállítsák az óceánok pusztulását”. Pontosan talán nem is lehetne leírni a munkájukat, hiszen 

rendkívül sokoldalúak. Tengeri állatokat mentenek, alternatív nyersanyagok kifejlesztésén dolgoznak, 

klímatüntetéseket szerveznek és támogatnak. Ezeken kívül pedig „közös” óceántakarításokat 

szerveznek. Ezek a világ számos partjain történhetnek, mint például Ausztráliában, Chilében vagy épp 

a Maldív-szigeteken, ahol az átlagosnál is több szemét kerül a vízbe. Ilyenkor önkéntesekkel együtt 

szednek szemetet és tisztítják a partokat. Az efféle szemétszedő akciók az év elején szerencsére 

megszaporodtak, köszönhetően a #trashtag nevű kihívásnak, amely futótűzként kezdett terjedni 

Redditen és már meghódította az Instagrammot is. Viszont mi az, amiben a Parley kiemelkedik? Nem 

mással, mint a kollaborációival. A szervezet rengeteg nagy céggel és ezek projektjeivel áll 

kapcsolatban és vonja be magát a működésükbe. A recept egyszerű, mégis rendkívül hatásosan 

működik. A legnagyobb projektjük egyértelműen az Adidassal való közös együttműködés, ami által 

kapukat nyitottak a divat világa felé. Az első kooperáció 2016. június 8-án az Óceánok Világnapján 

látott napvilágot, egy Adidas X Parley Ultraboost futócipő formájában. Azóta eltelt lassan 3 év, az 

összefogás pedig nem szakadt meg, több mint 15 közös lábbelit adtak ki. Ezek között vannak egészen 

exkluzív darabok, de vannak bárki számára elérhetőek, mint például az egyik saját cipőm is. De mégis 

miben különbözik és hogyan néz ki egy ilyen lábbeli? Először is, ne legyünk olyan naívak, mint 

jómagam, aki nemes egyszerűséggel azt hitte, hogy egy palackot fog a lábára húzni, ha beszerez egy 

ilyen csukát. Kinézetre egy ilyen darab egyáltalán nem különbözik az eredeti verziótól. Áll egy 

talpból, ami lehet a legismertebb Boost talp (ezt legtöbbször a futócipőknél használják) vagy akár egy 

sima Adidas - talp. Itt még semmi változás nincsen, ahogy a fűzőknél sem, persze azoknál a 

modelleknél, amelyeknél egyáltalán találunk fűzőt. A lényeg pedig egyértelműen a felsőrész, ami 
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nagyrészben Primeknit, azaz szőtt. Ebbe a felsőrészbe tudnak belesűríteni akár 11 darab ásványvizes 

palackot is, ami nagyjából 85%-nak felel meg. Minőségbeli változást egyáltalán nem tapasztalunk, 

egyszerűen csak újrahasznosított műanyagokat hordunk a lábunkon a mesterségesen előállítottak 

helyett, ezzel is téve a környezetünk szennyezése ellen. 2017-ben pedig a cipők után megjelentek 

nadrágok, pólók, dzsekik, a legismertebb dolgok pedig egyértelműen a 100%-ban óceáni, 

újrahasznosított műanyagokból készült futballmezek. Ilyenekben lépnek pályára például a Juventus, a 

Bayern München vagy éppen a Real Madrid sztárjai, abban az esetben, ha a harmadik számú 

szerelésüket öltik magukra. Mellesleg, az Adidas kitűzte céljának, hogy 2024-től csak és kizárólag 

újrahasznosított anyagokból fogják a termékeiket készíteni.  Viszont, hogy ne csak a német márkát 

említsük, mára rengeteg nagyobb gyártó is elkezdett újrahasznosított és környezetkímélő anyagokból 

ruhát vagy épp más divatcikkeket gyártani. Ilyenek például a háromcsíkosok egyik legnagyobb 

konkurenciája, a Nike, akik leginkább cipőkben kezdtek újítani, de kaphatóak táskáik is. Kisebb, 

hazánkban kevésbé ismert márkák például a Patta vagy épp az Okewa is adtak ki ilyen típusú 

mellényeket. Végső soron pedig ne menjünk el említés nélkül az Undersea Bikinik mellett, amiket két 

magyar lány álmodott meg és szintén újrahasznosítással készülnek. Árakat nézve csak az Adidasról 

tudok nyilatkozni, hiszen onnan van személyes tapasztalatom, ráadásul a többi, nem annyira ismert 

márkát elég nehéz itthon beszerezni. Jelenleg még viszonylag magas ára van egy óceáni hulladékból 

készült cipőnek, az eredeti darabra nagyjából +20%-ot kell rászámolnunk. Ezek az árak idővel és a 

technológia elterjedésével csökkenni fognak, ami a divat terén remélhetőleg egy tisztább és 

környezettudatosabb világot fog eredményezni. Erre, valljuk be, elég nagy szükség is lesz, főleg az 

óceánok terén, hiszen jelen állás szerint 2050-re több műanyag lesz vizeinkben, mint hal.  

A legnagyobb kérdés pedig, hogy mikorra ébred rá mindenki, hogy a jövőnket akkor 

menthetjük meg, ha újrahasznosítunk, új anyagokból dolgozunk, és óvjuk a Földünket, hiszen jelenleg 

nincsen más élhető bolygó az ismereteink birtokában. A kérdésre emberek ezrei, milliói keresik a 

választ, viszont egy-egy üveg szelektív kukába való dobásával, egy nejlonzacskó el nem vételével 

vagy éppen újrahasznosított ruhák viselésével bárki tehet annak érdekében, hogy tovább éljünk ezen a 

bolygón. 

 

Lendvai Martin (11.A) ezzel az írásával a Diákújságírók Országos Pályázatán 2. helyezést ért el. 
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Kristóf Ágnes: Az északi mitológia bűvöletében 

(Papp Dóra: Bolyongó) 

Milyen gondolatok ébrednek az emberekben egy kigyúrt, tetovált, hosszú hajú fiú láttán? 

Megrémülnek tőle, vagy automatikusan kikerülik őt az utcán? Hogy jelenik meg mindez Papp Dóra 

Bolyongó című könyvében? 

Főszereplőnk, Szepes Norbert romba dönt minden efféle sztereotípiát. Ugyan rendszeresen edz a város 

játszóterein, és bőrébe varrva viseli az oroszlánszívű vikingek ősi jelképeit, a zord külseje mögött 

végtelenül jólelkű, szeretetteljes ifjú, aki védelmezi szeretteit bármi áron. Új gimnáziumban kezdi meg 

utolsó tanévét, ahol vegyes érzelmekkel fogadják. Mivel régi iskolájából eltanácsolták, a legtöbben 

tartanak tőle. Átlagostól eltérő hite és szokásai miatt ferde szemmel néznek rá, történelemtanára 

egyenesen neonácinak titulálja, ám Norbit nem törik meg ezek a megjegyzések, teljes nyugalommal éli 

tovább különös életét. 

Az osztály rockerével, Nyírő Gabesszel is érdekesen kezdődik a viszonyuk, de a magyar kártya s egy 

ismert népdal mindenre megoldást jelenthet. A kíváncsi Farkas Míra talán a mitológiai Fenrir alakját 

hordozza magában. Érdeklődve figyeli Norbi minden lépését, szemtanúja lesz a fiú keddi rituáléjának, 

de továbbra is rendíthetetlenül hiszi, hogy az életét mindenki maga alakítja, nem léteznek semmiféle 

felsőbb erők. Izgalmas szócsatákat vívnak, és talán egyszer felolvadhat az a jéghideg kék szempár. 

Mindeközben Norbi harcol múltja démonjaival, amik elől hiába próbál elmenekülni, nem hagynak 

neki nyugtot, időről időre újra szembe kell velük néznie. Hiszi, hogy a félkarú, skandináv háborúisten, 

Tyr a segítségére lesz a nehéz pillanataiban, és hogy a Nornák messze, Urd forrásánál jó irányba 

szövögetik sorsa aranyfonalát… 

Papp Dóra első regénye 2011-ben jelent meg Fénytörés címmel, amely a Helena-trilógia első kötete. 

Az igazi áttörést azonban a 2015-ös Tükörlelkek hozta meg az írónő számára. Kriszti és Orsi története 

elvarázsolta az ifjúsági irodalom szerelmeseit. A Bolyongó szintén ebben a műfajban íródott, de az 

érdeklődő felnőttek számára is lebilincselő olvasmány. A különleges legendákat kedvelő 

könyvmolyok tetszését biztosan elnyeri, és azokét, akik hisznek az igaz szeretet gyógyító erejében.  

Ebben a regényben megtaláltam önmagam, a lapokon őszinte emberi érzelmek tükröződését 

olvashattam. Csodálatos élményt nyújtott nekem. A tizenkilenc éves fiú szemszögéből teljesen más 

felfogást olvashattam a megszokottnál, elgondolkodtatott, megérintett. Együtt kalandoztam s 

bolyongtam Norbival az élet útvesztőjében, melyben talán csak a fenséges sorsistennők tudják, merre 

is kell haladnunk. 

„El kell tévedni. Mit mondok mindig? El. Kell. Tévedni. Magadban. Aztán majd lehet visszamenni.” 

Kristóf Ágnes (8.A) ezzel az írásával az Év diákújságírója pályázaton 3. helyezett lett az általános 

iskolás kategóriában.  
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Király Csenge: A róka 

Az erdőben sétáltam, mikor, mint derült égből a villámcsapás, elém ugrott egy kis róka. Rendkívül 
aranyos volt pisze orrával és bozontos farkával. Szőrén csillogott a nap fénye. Kerestem a mamáját 
tekintetemmel, de nem volt sehol. Keserű együttérzés marta a torkomat. 

– Szia, pajti! – guggoltam le. – Hát téged is elhagytak? 

Okos szemét rám függesztette és leült. Közelebb kúsztam. 

– Tudod, hogy nem kell szomorkodnod érte! – a kis róka oldalra billentette a fejét, mint aki 

tudja, hogy én sem így gondolom. Mint aki belát a szívemig és a benne lakozó sötétségig. – Tudod 
mit? Mi itt vagyunk egymásnak! – kinyújtottam a kezemet. – Én megvédelek, csak gyere velem! 
Megszökünk, együtt! – ígértem neki. Bajsza a tenyeremet csiklandozta, ahogyan szagolgatott. 
Hirtelen kiegyenesedett és balra kapta apró fejét. Lélegzetemet visszafojtva ültem. Pár perc múlva 
én is meghallottam. Gallyak reccsenése, kutyaugatás. A kis róka összerezzent. Alig ment le a Nap, 
nem indulhattak utánam! Az őrült apám sem foglalkozik velem ennyire. 

– Daniellaaa! – a kiáltások biztosítottak róla, hogy a barátaim keresnek. Szóval megtalálták a 
búcsúleveleimet… Megrántottam a hátizsákom szíját, miközben a szívem majd megszakadt. 

– El kell tűnnünk innen! Ha most elindulunk, reggelre elérünk a következő városig. Út közben 
szerzünk neked ételt – mire visszafordultam, a vörös bundás kis csoda eltűnt. Olyan érzésem volt, 

mintha megfosztottak volna valamitől. Elszomorodtam. Ő sem támogatta a szökésemet. Nem 
tudom, miért – talán az utóbbi időben anyu nélkül túl érzékennyé váltam –, de kicsordult egy 
könnycsepp a szemem sarkából. Letöröltem, majd felállva futni kezdtem az ösvényen. 

Az emlékeim adtak erőt. Anyu, ahogyan mosolyog. Apu, ahogyan munkából hazajövet felkap 
és nevetve megpörget. Ahogyan a legjobb barátnőmmel lovagolunk a napsütötte mezőn. Minden 

tökéletes volt. A baleset napjáig. Az elmémet már nem tudtam leállítani. Emlékeztem arra, mikor 
aput kiengedték a kórházból. Mikor hazajött, de nem ölelt meg, még csak rám sem nézett. Csak 
ment egyenesen a szobájába és magára zárta az ajtót. Tudtam, már akkor tudtam, hogy minden 
megváltozott. Akkor már anyu is érezte, mikor először veszekedtek. Nyolc éves voltam, de még 
akkor is úgy éreztem, ránk szakad a ház az üvöltözésben és ajtócsapkodásban. Évekkel később, 
iskolába készülődtem, mikor összefutottam anyával a fürdőben, ahol éppen fél kiló alapozóval 
tüntetett el egy-két kísértetiesen ujjra hasonlító lila foltot a nyakáról. Igaz, nem voltam még teljesen 

12 éves, de annyit én is tudtam, hogy 2+2 az 4. Mégis, március 2-án, anyu könyörgő tekintetére a 
veteránokat segítő pszichológusnak azt mondtam, apám kiheverte a lába elvesztését, teljesen 
felépült. Akkor hívtam utoljára apának. Ez az a dátum, ami megváltoztatta az életemet. Teljesen 
mindegy volt, mennyire verte meg anyut, a smink, és az emberek szánalma egy sérült katona miatt 
eltüntetett minden nyomot. 

Mikor betöltöttem a 15-öt, reggelre anya-lánya sminkelést kaptam. Hál’ istennek, az arcomat 
békén hagyta, így a barátaim elhitték, hogy csupán béna és ügyetlen vagyok. Anyu „szerencsétlen 
balesete” után azonban az arcom is merő vakolat volt. Most, két évvel később végre gyűjtöttem 
annyi pénzt visszajárókból, hogy elszökhessek. Na, nem ez ösztönzött. A férfi, akivel laktam, 
elmosott egy fontos határt, amit már nem tudtam lenyelni. Egyedül a szomszéd akadályozta meg, 
aki átcsöngetett a sikítozás miatt. Ez volt egy hónapja. Azóta gyakorlatilag a garázsban éltem. 
Folyton szereltem, mintha valami fontos dolgom lenne, pedig csak megnyugtatott a nehéz 
csavarkulcs a kezemben. Nem mintha tudtam volna használni egy nálam hatvan kilóval nehezebb 

ember ellen, de biztonságérzetet adott. 

A fák között rohanva minden emlékem elmosódott. Rohantam és csak néha-néha botlottam meg 
egy-két kiálló kőben. Végre élveztem valamit! Az arcomat simogató szél és a tudat, hogy soha nem 
megyek vissza, körülvett, megemelt, mintha azt akarná, gyorsabban fussak, repüljek! Jobbra tőlem 
egy vörös villanás kíséretében megjelent a kis róka. Rövid lábaival fürgén szlalomozott mellettem. 

Kis híján elnevettem magamat, de csak gyorsabban kezdtem el futni. Hajnaltájban muszáj volt 
leülnöm és pihennem. A lábam fájt és annyira fáradt voltam, és mégis, szívem zakatolása mintha 
egy győzelmi ritmust ütött volna. Mosolyogva ültem egy fa tövében, amikor a róka kidugta a fejét a 
bokor alól. 
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– Szia! Nem kell félned tőlem! – közelebb merészkedett. – Én arra megyek – mutattam a 
távolban fénylő város felé. – Gondolom, te is, ezek szerint… 

Kotorásztam egy kicsit a táskámban, majd kihalásztam egy zsemlét és egy rúd szalámit. 

Tudok adni, ha kérsz! – letörtem egy darabot. – Tessék – a róka rám nézett és még közelebb 
jött. Odadobtam a szalámit és figyeltem, ahogyan megeszi. Dús bundája csillogott, mint a hajam, 
ami a Hold fényében szürkés árnyalatot öltött a megszokott vörös helyett. 

A róka rám pillantott, azzal a lélekbe látó pillantással, mire nekem eszembe jutott, mennyire 
hasonlít a legjobb barátnőmre. Ő szintén mindent kiszedett belőlem, kivéve a titkot, amit anyuval 
őriztünk. Arról sem tudott, mi történt velem április 3-án délután, amióta nem beszélek rendesen és 
soha nem alszom. 

A róka, mint aki tudja, min gondolkozom, elhúzódott. Hirtelen hiányolni kezdtem a kis bajszot, 

ami csiklandozza a kezemet. A szívembe markoló érzés volt látni, hogy újra a bokrok alá húzódik, 
mint aki meggondolta magát. 

– Hát akkor jó éjt! – lehunytam a szememet, és hetek óta először – talán a fáradság, vagy 
esetleg a kicsi róka miatt, aki őrizte az álmomat – mély, álom nélküli alvásba merültem. 

* * * 

Napok óta úton vagyunk. A kicsi róka, akit időközben elneveztem Jollity-nek, ami mókát jelent, 
egészen a szívemhez nőtt. Nap közben a hatalmas fűben és a bokrok között szaladgált, szórakoztatta 
magát, ezzel érdemelte ki a nevét, éjszaka vigyázott rám. Nem féltem, hónapok óta először szabad 
voltam. Ez pedig megmelengette a szívemet. Ilyenkor Joll mindig közelebb jött, biztatott az 

önfeledt szórakozásra, de a sötét verem a lelkem mélyén eszembe juttatta, hol is vagyok. Egy 
erdőben, egy szökött lány, aki egy ártalmatlan kis róka minden mozzanatában bölcsességet és erőt 
lát… Jollity, mint aki tudja, mi van a szívemben, elhúzódott. Hagyott, hadd legyek magamban, és 
ezért végtelenül hálás voltam neki. Nem kell még valaki, ha az nem is ember, akinek elrontom az 
életét. 

Változatlanul haladtunk észak felé. Arra, amerre anyával mentem volna. Mikor anyára 

gondolok, mintha valami végigsimítana a vállamon. Melegség töltött el és boldogabban folytattam a 
sétát. Ezért hát felidéztem minden közös, vidám pillanatot. Úgy hiszem, csak beképzeltem, de 
Jollity ilyenkor, mintha segíteni akarna, közelebb sétált hozzám és szellemi támogatást nyújtott. A 
tudat, hogy nem vagyok egyedül, energiával töltött el. 

– Joll! Gyere, versenyezzünk! – elkezdtem a dombon lefelé futni. A város fényeit figyeltem 
éjszakánként, és az jutott eszembe, amikor a barátnőimmel voltam kávézni. Imádtam őket, 
megértettük egymást, addig a napig. Azután már nem tudtam a kicsinyes problémáikkal 
foglalkozni, és ők sem törődtek velem. Mégis, mikor egyszer pánikrohamot kaptam a suliban, 
segítettek felállni. Kivették a pengét a kezemből és letörölték a könnyeimet. 

Jollity, mint megfigyeltem, sosem jött hozzám közelebb fél lépésnél. Máskor nem bántam, de 
most, mikor a lányok furcsa dolgain és közös emlékeinken gondolkoztam, elkelt volna egy ölelés. 
Mikor azonban hozzá fordulok, mindig a furcsa és szomorú életem jut eszembe, mit otthagytam. 
Jollity bundájában Kata barátnőm kedvenc szerencsehozó felsőjét látom. Szemében, abban az 
aranyos kis szemben Lara mindentudó mosolygós szemét látom, ami mindig megérezte, ha baj van. 
Azokra az emberekre emlékeztetett, akiket otthagytam, akiktől magyarázkodás nélkül eljöttem. 

– Tudod… néha úgy gondolom, rosszul döntöttem – szólaltam meg egyszer, a fa tövének dőlve. 
– Hogy feladtam, amikor mindenki számított rám. Hogy elmenekültem a problémáim elől, pedig 
azok nem a városban, nem az iskolában, de nem is otthon voltak, hanem bennem… Attól félek 
legjobban, hogy sosem fogok felejteni. Hogy örökké sérült maradok és sosem lesz valaki, aki 
megért… 

Észre sem vettem, mikor kezdtek el folyni a könnyeim. 

– Mi van, ha az egyetlent, aki tudott volna segíteni anyán kívül, otthagytam… mert gyáva 
vagyok, és nem akarom a gyógyulást, csak a felejtést… 

A kicsi róka rám bámult. Komoly tekintetében egy kérdést láttam. És ez jól van így? 

– Szerintem kezdek becsavarodni… Olyan, mintha beszélnél hozzám… Érzem a belőled áradó 
gondtalanságot és boldogságot, de nem jössz közelebb… Megfertőznélek, ugye? Az én lelkem túl 

sötét, még egy ilyen ártatlan és őszinte kis lénynek is, mint te… 
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Felhúztam a térdemet és nekitámasztottam a homlokomat. 

– Sosem fogok meggyógyulni… – karomon felcsúszott a pulcsim ujja, így kivillant alóla a két 
vastag heg a csuklómról. Mindig ilyen lesz? Mintha a lelkem szakadna szét, akárhányszor arra 

gondolok, hogy anya egyedül volt – és végre, kibukott belőlem minden, ami hónapok óta a lelkemet 
nyomta. 

Egyedül volt, sötétben, pedig tudom, hogy mennyire utálja a sötétet. Azt hiszem, arra a 
szörnyetegre emlékeztette, aki a háborúban megölte apámat és helyette egy lényt küldött, aki 
kiirtotta mindenkiből a jóságot. Együtt kellett volna meghalnunk… Legalább a kezét foghattam 

volna, hogy ne legyen egyedül, mikor elmegy… – a zokogás olyan erővel rázta a vállamat, hogy 
minden alkalommal a fába vertem. Mégsem bántam, mert emlékeztetett rá, hogy én még rab 
vagyok. A testem rabja. Az apámnak csúfolt szörny tett ilyenné… ilyen boldogtalan, megtört 
lelkűvé. 

Egész éjszaka sírtam. Mikor a kis róka a zokogásom közepén eltűnt, a mellkasom színültig telt 

fájdalommal, és a sötét lyuk tovább nőtt, azzal fenyegetve, hogy elpusztít, elővettem az ismerős 
pengét. Csak ezzel lehet kordában tartani a feketeséget. Ez mutatja meg, hogy a fizikai fájdalom 
erősebb lehet a lelkinél. 

Egy kis boldogság, ennyi, amire vágyom… 

Egy újabb vágás. Egy újabb lépés. Egy újabb ígéret. 

Mégsem segített. Így, gondolva, anya hall, elmeséltem életem történetét a csillagoknak. 

* * * 

Újabb nap telt el és már Jollity sem ugrált annyit. Kicsit mintha kisebb lett volna, mint legutoljára, 
de ebben nem lehettem biztos. Mégis, szívem azt súgta, hogy a mellkasomban növekvő sötétségnek 
köze van ahhoz, hogy ilyen gyenge és kedvtelen. 

Lassan beértünk a városba. Mindenki megbámult. Azt gondoltam, arra gondolnak, csavargó 
vagyok, a koszos ruháimban, a levelekkel a hajamban, esetleg a kicsi róka miatt vannak kiakadva, 
aki, mintha felpezsdítette volna a város, mellettem ugrált. Esetleg a fekete aurát látták, ami 
körbevett, amióta elüldöztem a kicsi rókát a kitörésemmel. 

– Szia! Nem idevalósi vagy, ugye? – lépett mellém egy srác. Fel sem pillantottam, amikor 
elsétáltam mellette. – Á, szóval nem beszélsz. Értem. Ha esetleg mégis szeretnél egy idegen, ám 
jóképű kalauzt, akkor itt vagyok. 

Mikor felnéztem, egy ragyogó kék szempár nézett farkasszemet velem a fekete üstök alól. Nem 
tehetek róla, elmosolyodtam. A kicsi róka, mint aki megbolondult, ugrálni kezdett. Már nem tűnt 
olyan soványnak és elesettnek. Mint aki kivirágzott. 

– Csak átutazóban vagyok… – el kell ismernem, elég helyes volt. 

– Egy fagyira sem maradhatsz? – kérlelt. 

– Még meglátom – egy korábbi emlék, egy korábbi fagyizás jutott eszembe. Anyut előléptették, 
ezért elmentünk. Apu összefagyizta az orrát. Annyit nevettünk! Akkor úgy éreztem, én vagyok a 
legszerencsésebb lány a világon. Elfutotta a könny a szememet. – Talán később. 

– Mi a baj? Rosszat mondtam? – lépett mellém aggódóan. 

– Semmi baj, csak sietek. Szia! – a végét azt hiszem, csak suttogtam. Rám törtek az emlékek. A 

szakadék a szívemben nem hagyott nyugodni. Éreztem, hogy kitör rajtam egy újabb roham. Észre 
sem vettem, hogy a kis bundás nem követ. Lecövekelt a fiú mellett, mint aki elmozdulni sem tud. 

Egy sikátorba menekültem, ott leültem és elengedtem magamat. Zokogtam, sikítottam és 
remegtem. Senki nem állt meg, hogy megnézze, mi a bajom. 

– Szóval itt vagy! – lépett mellém a fiú. – Tudod, ezt úgy szokás, hogy bemutatkozol, aztán… 
whooa – hagyta abba, mikor felé fordultam. 

– Tudom, szörnyű, ugye? – el sem tudtam képzelni, hogy festhetek. 

– Egy kicsit. De neked még ez is jól áll! – kacsintott, mire elmosolyodtam. – Tudod, a barátaim 
azt mondták, jó hallgatóság vagyok. Végtére is, sosem találkozunk többet, ugye? 

Kitálaltam mindent. Az érzéseimet, a gondolataimat, hogy mi minden történt velem április 3-a 

után. A fiú néha felszisszent, de legtöbbször csak mérgesen bámult maga elé. Úgy gondoltam, 
kiadom, amit egy rókának nem tudok, aztán elszaladok. Hiszen a fiú úgyis meg fog ijedni attól a 
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sötétségtől, amit magamban hordozok. Észre sem vettem, mennyit beszélek, csak akkor, amikor 
kiszáradt a torkom és besötétedett. 

– Nem kell ám menekülnöd! – nézett rám aztán nagy szemekkel. 

– Mondd, te figyeltél az elmúlt pár percben? – totál értetlenül álltam a sztorihoz, az is csoda, 
hogy még nem szaladt el. 

– Perc? Óra inkább, drága. De most ott tartottam, hogy kifejtem, menekülsz. Megértem. De a 

problémát máshogyan is lehet kezelni. Ha jól értettem, hiányoznak a barátaid… – nézett rám. 

Lara mosolya, Kata fura stílusa, Anna tájszólása… minden hiányzott… 

– Igen… csak hogyan élhetnék gondtalanul, ha az a szörnyeteg miattam kerülne börtönbe? 

– Ezzel tanulj meg együtt élni. Lesz hová menned? – Miután tagadóan ráztam a fejemet, 
felnevetett. – Az én lakásom mindig nyitva áll előtted… – Kinyújtotta a kezét. 

Tudom, mindig azt tanítják, hogy idegenekkel szóba se álljunk, azonban ez a fiú nagyon más 
volt. Jó értelemben. Azok után, hogy elmeséltem mindent, még mindig gondtalanul tudott nézni 
rám és nem sajnált. Szinte túl tökéletes volt, ahogyan ott állt és a lámpafény különösen széppé tette 
mosolyát és kinyújtott kezét. Mintha egy angyal lenne, akit az ilyen lányok megmentésére küldött 
az ég. Eszembe jutott a sötét verem a lelkemben, és visszarántottam a kezemet. Ezt a fiút is csak 
tönkre fogom tenni. 

– Dehogy fogsz! Nem vagyok én cukorból! – nem is vettem észre, hogy hangosan kimondtam. 
– Majd szólok, ha úgy érzem, kezdek becsavarodni. 

Imádom a nevetését. Elfogadtam a kezét, mire felhúzott. Olyan közel álltunk egymáshoz, hogy 

éreztem különös, fahéjas illatát. 

– Daniella – mutatkoztam be a szép mosolyú idegennek. 

– Bence – tudom, hogy nem lehetséges, tudom, hogy úgy hangzik, mint egy lehetetlenül 

romantikus könyv, de már akkor tudtam, hogy szeretem. Mintha mi már találkoztunk volna egy 
másik életünkben. – Találkoztunk már valahol? – kérdezett rá, amiből arra következtetek, ő is érzi a 
kémiát köztünk. Tényleg egy nyálcsorgató romantikus történet lett. – Tied ez a kis aranyos? – észre 
sem vettem a kis rókát, aki a lábunknál örvendezett. Mintha a szívem ritmusára ugrált volna. 

– Jollity! – szólam rá nevetve. Bence lehajolt megsimogatni, mire a kis vörös a kezébe nyomta 

a fejét. Elakadt a lélegzetem. 

– Gyere, nem harap! – vonta oda hatalmas kezében az enyémet. Napok vagy hetek óta először 
megérintettem. Meleg volt, puha és aranyos. Kettőt pislantottunk és már nem volt ott. A melegség, 
ami a tenyeremet melengette, a szívembe költözött. Be a fekete lyukba, és úgy tűnt, nem is fog 
eltűnni, mint a többi érzelmem, amit beszippantott. 

Most először anyu halála óta, boldogan tekintek vissza az emlékre. Már nem szakad meg a 
szívem, csupán hiányzott, és türelmetlenül vártam az újra találkozást… Rájöttem, hogy évek óta 
ismét… boldog vagyok. 

Hirtelen ültem fel az ágyban, mint akit áram rázott meg. 

– Kicsim, kislány, semmi baj! – lépett az orvos a szobámba. – Hihetetlen trauma érte a 
koponyáját, maradandó károsodás nincs, viszont egy hónapig kómában volt. Sajnálattal közlöm az 
anyja halálát… – szó nélkül meredtem rá. 

– Elnézést… hányadika van? – sokkos állapotban ültem az ágyamon. 

– Április 3. Kisasszony! Mi a baj? – nem tudhatta, hogy az enyhén őrült kifejezés az arcomon, 

boldogság. 

– Szeretném felhívni a veteránok pszichológusát – mosolyogtam rá. 

Később rájöttem, miért tartott velem Jollity és miért éreztem késztetést, hogy így nevezzem 

el… A boldogságom jelképe volt. Rájöttem, hogy egy esélyt kaptam, hogy változtassak a jövőmön. 
Egy esélyt, hogy anya békére találjon. Egy esélyt, hogy a sötétség ne vegye át fölöttem az 
irányítást. 

Nem hiszek a varázslatban, mégis, mikor reggel a buszon megláttam egy fekete üstök alól 
felcsillanó kék szempárt, és éreztem azt a furcsa bizsergést a mellkasomban, odasétáltam. 

– Szia! Új vagy, ugye? – mosolyogtam Bencére. 

Csenge ezzel az írásával a XV. Janikovszky Éva Meseíró Pályázat 1. helyezettje lett.  
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Szép az élet ott fent, 

avagy érzések és gondolatok a 

vándortáborok színfala mögött 

meg azokon is túl 

Vándortábor. Külső szemlélőként a vasváris diáknak 

csak annyi tűnik fel, hogy minden ősszel egyszer csak 

megjelenik néhány plakát az iskola falaira kiragasztva, 

hirdetve a nyári vándortábort, majd lelkes tanulók futnak 

versenyt az igazgatói irodáig, s onnan két lap meg egy győztes mosoly kíséretében térnek vissza. 

Aztán nyáron ezek a diákok tíz napra szinte eltűnnek a közösségi média felületeiről, csak néhány snap 

vagy instagram sztori jelzi, hogy még élnek, és nem falta fel őket egy medve vagy farkas.  

De miért van az, hogy egy nyár alatt a semmiből családként viselkedő baráti társaságokat láthatunk a 

folyosón, s hetente, ha nem naponta kerülnek elő beszédtémákban különböző örökzöld vándortáboros 

történetek, amiket csak a beavatott vándoros diákok értenek igazán. Mit is jelent a buzgó – vagy 

inkább mazochista - résztvevőknek a vándortábor? A kérdésre a választ több vándoros túrázó adja 

meg: 

Mit nem? Igazából amikor elmentem először nyolcadikban, akkor tényleg úgy mentem oda, hogy alig 

ismertem pár embert, kettőt-hármat nagyon maximum. Az idei már második vándortáborom volt, és 

egyszerűen fenomenális a tény, hogy mennyi embert megismertem, milyen kapcsolatokat építettem ki 

ezáltal, és hogy mennyire jól érezheti magát az ember, attól függetlenül, hogy elfárad, mint a fene. 

Megvan ez a bizonyos életérzés az egészben, ez a szabadság, ez a szeretet, s a tábor mindezt 

egybefoglalja, ami szerintem egészen elképesztő – nyilatkozta Csizmadia Máté Noel mosolyogva, s 

szemében látszott, hogy beszéd közben megannyi emlékezetes pillanatot idéz fel a táborokból. 

 

Elsősorban egy életérzés. Igazából kilencedik óta ott vagyok, tehát elmondhatom, hogy az összes 

vándortáborban, amikre eddig lehetőségeink voltak, azokban részt vettem. Konkrétan a nyaraim 

meghatározó része, nem is tudnám elképzelni nélküle a vakációt. Nagyon jól érzem magam ezekben a 

táborokban, pusztán azért is, mert kicsit az egész eltér a megszokott szabadidős tevékenységektől. Ezt 

nem is lehet semmihez sem hasonlítani, ez vándortábor és ennyi – mesélte a végzős Horváth Dani, aki 

bár egyedül is szívesen eljár túrázni, nehezen gondol bele abba, hogy egyszer majd a tábor nélkül kell 

eltöltenie a nyarait. 

 

Azt hiszem, 3 fő ok van, amiért már több éve visszajárok. Először is, azok a csodálatos helyek, amiket 

meglátogatunk! Felejthetetlen élmény, amikor az ember életében először fedezi fel a Magas-Tátrát és 

hódítja meg Lengyelország tetejét, a 2499 méter magas Rysyt. Egyszerre érzed magad hatalmasnak és 

nagyon picinek. Olyan, mintha a világ tetején lennénk! 

 A második, saját határaink feszegetése. A táborban gyakran 

viszünk véghez olyan teljesítményt, amelyről nem gondoltuk 

volna, hogy képesek vagyunk rá. Elindulunk megpakolva 

minden cuccunkkal, a 15-20 kilós hátizsákokkal, hogy egy pár 

kilométert sétáljunk. Majd arról a párról kiderül, hogy inkább 

tíz, majd hogy az inkább 20, sőt inkább valahol fölötte, és már 

szívünk szerint háromszor feladtuk volna, és felszálltunk volna 
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egy buszra, de végül a legnagyobb akadályokat is sikerrel vesszük. És olyankor büszkék vagyunk 

egymásra, hogy ezt is végigcsináltuk.  

A harmadik és számomra egyre inkább legfontosabb ok: a társaság, a barátok. A vándortáborokat 

mindig is az összeverbuválódó csapatok tették felejthetetlenné. Az ember hosszantartó, nagybetűs 

BARÁTSÁGOKRA tehet szert, és azokat is teljesen új oldaláról ismerheti meg, akikről azt hitte, már 

ismeri őket. Ez különösen igaz tanárainkra, akik lendületükkel, szeretetükkel és humorukkal viszik 

tovább évről évre a vasváris hagyományt. Én pár hónapja hivatalosan már nem vagyok vasváris, és az 

az igazság, hogy nagyon sok ember hiányzik. Barátok, tanárok, akik az elmúlt 6 évemet 

meghatározták, és egy csodává tették. Az idei tábor számomra lehetőséget és reményt jelentett arra, 

hogy ezt a csodát újraéljem – válaszolt örömmel a feltett kérdésemre Nyári Ádám, egy májusban 

ballagott vasváris diáktársunk, akit a vándoros csapat egyik oszlopos, örökké nyitott és végtelenül 

kedves tagjaként ismerhettek meg a résztvevők. 

 

Hát úgy volt alapból, hogy nem is megyek, csak az egyik osztálytársam lemondta, a barátnőm pedig 

rávett, hogy menjek el helyette én. Az elején egy kicsit féltem tőle, hogy milyen lesz, a társaság, a 

túrák, mennyire fogom bírni, de így utólag nagyon örülök, hogy végül mentem, mert elképzelhetetlenül 

jó emlékeim vannak róla, és a társaság is nagyon szuper volt. Másfél hét alatt nagyon sok új embert 

ismertem meg és lettem velük jóban. Napközben a túrák alatt is elképesztően jó volt a hangulat és 

esténként is. Imádtam az egészet, jövőre ott tala! – Pintér Panna szinte az utolsó pillanatban 

csatlakozott, de abszolút nem bánta meg, örült is inkább, hogy a sors így hozta össze a dolgokat. 

 

Szabadságot. Nagyon jól alakulnak ilyenkor a tanár-diák kapcsolatok, meg lehet ilyenkor ismerni 

mindenkit a másik oldaláról, és közelebb lehet kerülni egymáshoz. A táborok alatt inkább diáknak 

érzem magam, mint tanárnak. Élvezem csinálni és szervezni ezeket a táborokat, mert tudja, ilyenkor 

nem az a nap van, hogy a vegytan tanár gonosz – mesélte Dart Szendre tanár úr, aki nemcsak az 

állandó jó hangulatért, a túrák után a biztos fáradtságérzetért felelős, hanem Horváth József igazgató 

úrral együtt felel legfőképpen azért is, hogy ezek a táborok megvalósuljanak, s a jelentkező túrázókat 

az életre neveljék, meg minden másra, melyre az iskola falain belül nem jut elég idő. 

 

Ezt jelenti nekünk a vándortábor. Persze ezek csak szavak, meg szóban előadott érzések, ott lenni és 

mindezt megtapasztalni ennél sokkal, de sokkalta többet ad az embernek. De akár hisztek, akár nem, 

ezeknek a szavaknak egész könnyen meglelhetitek az igazságot. Csak húzzatok egy strapabíró 

túrabakancsot, s velünk karöltve járjatok ti magatok a dolgok végére! 

Molnár Anna 12/C 
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Milyen cukorbetegnek lenni? 

Interjú a 9. A-s Tóth Mátéval 
 

Biztosan mindenki hallott már a cukorbetegségről, 

ám a téma sokkal árnyaltabb, mint gondolnánk. 

Vajon milyen érzés megtudni, hogy cukorbeteg 

vagy? Hogyan lehet vele együtt élni? Miben tudunk 

mi segíteni? Többek között ezekre a kérdésekre is 

válaszokat kapunk Tóth Mátétól. 

 

Mikor és hogyan tudtad meg, hogy cukorbeteg 

vagy? 

Hivatalosan kb. másfél éve, 2018. július 7-e óta tudom a diagnózist, ám már az ezt megelőző 

időszakban is produkáltam cukorbetegekre jellemző tüneteket: például, amikor a nagynénéméknél 

voltunk látogatóban, naponta körülbelül 5-6 liter vizet megittam. Amikor a kórházi vizsgálat 

eredményét megtudtuk, azt reméltem, hogy elnéztek valamit, és mégse vagyok cukorbeteg. Sajnos 

nem tévedtek. 

 

Milyen érzés volt megtudni?  

Azt gondoltam, mindennek vége van. Nincs több rántott hús, sült krumpli. A család is nehezen 

fogadta, főleg a nagypapám. Apukám meg az interneten keresgélte, hogy mit és hogyan szabad 

enni. Akkor még nagyon keveset tudtunk a betegségről. 

 

Hogyan sikerült elfogadni/megszokni a helyzetet? 

Ez egy olyan dolog, amit nem lehet visszafordítani, meg kell tanulni együtt élni vele. Ezért 

döntöttem úgy, hogy megteszem, amit muszáj, és amit tudok. Hallottam már olyanról is, aki 

annyira nehezen viselte, hogy az állapota még jobban romlott, és én nem akartam ilyen lenni. 

Nehéz volt elsajátítani a tudnivalókat, de rövid idő alatt sikerült beletanulnom a dolgokba. Sajnos a 

kórházak ilyen téren nem túl felkészültek, felszereltek. Az egyik nővérnek például nekem kellett 

elmagyaráznom, hogy is kell az inzulint beadnia. 

 

Mi az, amit nem ehetsz? 

Nincs olyan, amit nem ehetek. Igazából arra kell figyelnem, miből mennyit és mikor eszem. Amíg 

délben gond nélkül megehetek egy fagyit, pudingot, addig vacsoránál sokkal nagyobb figyelmet 

kell erre fordítanom. Egy telefonos alkalmazást használok, amivel nyomon követhetem, mikor 

mekkora volt a vércukorszintem.  

Hogyan barátkoztál meg az inzulin gondolatával? 

Először furcsa volt, de amikor segítettek beadni, rá kellett jönnöm, hogy nem is fáj. Amit a saját 

káromon tanultam meg, hogyha sokáig nem cseréljük a tűt, az bizony elég kellemetlen tud lenni, 

hasonló a szituáció, ha egy ideget találok el vele. Ilyenkor belilul, feldagad a karom. 

 

És végül: miben tudunk mi segíteni? 

Ha látjátok, hogy valaki éppen inzulint ad be magának, figyeljetek oda, nehogy meglökjétek, mert 

az nagyon fájdalmas tud lenni. Ezen kívül, ha egy cukorbeteg kimerült, sápadt, az az alacsony 

vércukorszint jele, ilyenkor magas cukortartalmú üdítővel, édességgel kell kínálni. Apró dolgoknak 

tűnhetnek, ám sokszor egy élet múlik rajtuk.      

Szvoren Eszter 9.A  
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Egy távoli búcsú margójára 
 

Szia Anya!....Mondtam, hogy bent alszom, aztán írok ha....nem, 

nem értünk még haza. Itt állunk a nagybetűs élet kapujában, és 

hiába nézzük, baromi sok a kapucsengő... Rendben, Anya, 

vigyázunk magunkra, sietünk, de előtte a dolgainkra még egy 

kicsit visszanézünk. 

Jó napot kívánok, tisztelt közönség! Azt súgták, hogy szokás itt 

meg ilyenkor ez a szalagavatósdi, s illene valami okosat, szépet 

szólni, meg novemberben a búcsúról regélni. Jó napot kívánok, 

és ha mi még nem akarunk erről beszélni? Hanem szeretnénk 

hibás tetteink hibás következményeit egy kicsit még kiélni? 

Meg aztán...miért akarnánk már most erről beszélni, hisz jó hely 

ez a Vasvári. Kémiaórán megtanultunk pontosan fogalmazni, a 

novellaelemzést is nagyjából be tudtuk gyakorolni, matekon 

pedig néha sikerül a kacifántosabb példákat egyedül megoldani. 

Sziasztok, Molnár Anna vagyok, egy vidéki 20 fős osztályból jöttem, s az A1-es nyomorgás még most 

is konzervheringérzést kelt bennem. De persze volt itt még a szívatás hete, majd az avatás, az 

osztálytársaim vezetékneveivel egész kilencedikben volt egy kisebb kavarodás. Aztán jött még sok új 

tanár, ők hoztak magukkal megannyi rigolyát, de a versmondás itt legalább egy külön szórakozás. 

Mert mikor leesik az első hó... „Esik a hó, szarik a ló, seggen csúszik az igazgató”, mert ezért piros 

pont jár kémián, amikből idővel kijön egy bölcs bagoly, három bölcs bagolyból meg egy ötös, és az 

ötös az ötös, mert az a túlélés, meg görbül, meg nem egyes, meg amúgy is. Igaz, sokszor az okosabbak 

miatt görbült az osztályátlag egy-egy biokémia doga után, de akadt néhány ilyen rafinált pontgyűjtőnk 

is. 

Tizedik osztály, péntek délután, messengeres osztálycsoport:  

Sziasztok, Srácok, nyomunk egy várost? Tudjátok, a kis Tesco meg a többi szokásos. Kezd 

összekovácsolódni az osztály itt tizedikre, ne hagyjuk szétesni! És tudom, csóró diákélet, kicsi a 

költségvetés, de ha jól csináljuk, marad még pénzünk a Varkocsban pár ráadás kört csocsózni. Jót tett 

ez a Gánt amúgy, a friss levegő, a közös túrák, főzések, a görbe esték, meg a többi. Azóta elkezdtünk 

csapatként működni. 

Hallo! Igen, azért hívtam, mert szólni akartam, a mai edzés nem férne bele nekem... Hogy miért? Igen, 

a dolgozatok... Igaz, erre az egész hétvégém – melyet amúgy edzéssel töltöttem -, ott volt. Akkor 

délután mégis megyek, várnak a körök meg a gyakorlatok... Egy kérdésem azért még maradt: tanulni 

így mégis ki fog? 

Üdvözöllek tizenkettedik, jogsi, OKTV, nyelvvizsga, érettségi, felvételi, egyetem...ez az új 

pontszámítás nem teljesen tiszta nekem, nem véletlenül bújjuk a felvételi tájékoztatókat rendkívül 

stresszesen.  

És elnézést, ez a stressz dolog... Leadhatom oly könnyedén, mint egy faktot? Oh, értem, hát így 

legyen! Akkor az utolsó év hívatlan kellékeként magammal cipelem.  
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De szóljon most a tanulásról az évünk? Gondoljuk csak még meg! A sok buli, móka, baromkodás, az 

tart életben továbbra is minket. Akkor ezzel a gondolattal robogjunk hát előre! Fiatalság, bolondság 

mondják, mégis ez hozott minket erre a kiváltságos helyre. 

Csókolom, tizennyolc és fél vagyok, de már a harmincéves kori énemen agyalok, s sokszor úgy érzem, 

olaszból visszafelé haladok. Buon giorno, ciao ragazzi...a pizza meg a l’auto szavakkal nagyon jól 

tudok dobálózni.  

Néha...sokszor. Sokszor félek, hogy odakint majd nem fogok tudni helytállni, de azt mondják, előre 

mindig, s tanuljak meg okosan hibázni. 

Sziasztok, Osztálytársaim, köszönöm, hogy vagytok! Rossz kedvemben agyam mindig a közös 

poénjainkon kattog. Hogy dolgozatíráskor egy pad mindig eltűnt, s a hátsó sorokban egy új pakli 

kártya valahonnan mindig előkerül. Hogy locsolkodást tartani nálunk bármikor ér, s a másik 

hülyeségén a markunkba röhögni itt általános jelenség. Lehet, néha idióták vagyunk, de szerethetők, 

jóban, rosszban együtt, kéz a kézben, az akadályok így mindjárt legyőzhetők. 

Kedves Tanáraink, tisztelettel adózunk, hisz tudjuk, a velünk eltöltött órákon mindig akadt némi 

kuriózum. A meghátráláson viszont mégsem gondolkodtak....vagy mégis? Mindegy, a lényeg, hogy 

velünk együtt nevettek, néha velünk kiabálták, s reméljük, érettségi után is örömmel idézik fel 

emlékünket. 

Drága Szüleink, a végső sor az Önöké, hisz látják már, és pontosan tudják, a gyerek az egyik 

legrosszabb befektetés. Hisz gondoljunk bele! Az elején még csak eszik, sír meg alszik a hálátlan, 

ebben a korban pedig az önálló véleményünkkel, meg a ’most már nagykorú vagyok’ kifejezéssel 

gyarapítjuk ősz hajszálaitokat. A végeredményről viszont ne feledkezzünk meg, egy majdnem felnőtt 

férfi vagy egy kész nő, melynek véretek, verítéketek, sokszor józan eszetek volt az ára, mégis mindent 

megtettetek értünk. 

Szia, Anya! Lassan indulunk...csak itt maradtunk még egy kicsit a Varkocsban...a nagybetűs élettel pár 

ráadás kört még csocsózunk. 

Molnár Anna (12.C) slam poetry előadása osztálya 2019. nov.15- én tartott szalagavatóján 
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Cserediákként az életem 

A kiutazásom előtt számtalanszor próbáltam 

elképzelni, hogy milyen érzés lesz majd 3 hónapot 

valahol az idegenben, egy másik ország nyelvét 

beszélve élni a mindennapjaimat. Most már tudom, 

hogy teljesen más, mint ahogyan azt elképzeltem. 

Hadd meséljem el ebben a cikkben, hogy miért. 

Számomra az angol mindig egyfajta biztonságot nyújt, amikor külföldre utazom, hiszen olyankor arra 

számít az ember, hogy az angol nyelvtudásnak köszönhetően könnyebben boldogul majd. Hát ez az 

elképzelés lehet, hogy sok országra érvényes, de Franciaország semmiképpen sem tartozik közéjük. 

Az első „kultúrsokk”, amely itt ért, az ennek a ténynek tudható be. Hiszen az első tanítási napomat az 

igazgatói irodában kezdtem, ahol az Igazgató Úr, akit innen is üdvözlök, kijelentette, hogy „ha angolul 

szeretnék beszélgetni, akkor következő alkalommal Angliába utazzak, viszont az ő iskolájában ezzel 

még csak ne is próbálkozzak” . A következő kihívások az órákon értek, már ha megtaláltam őket… 

Egyszer a bonyolult csoportbontásoknak köszönhetően, például 10 perc után vettem észre, hogy rossz 

órán ülök.  

A következő zátonyra futott elképzelésem az étkezéssel kapcsolatos.  Bedőltem az általam csak 

„croissan-t és svájci sapka szindrómának” nevezett jelenségnek, amelyet már valószínűleg mindnyájan 

ismerünk a francia embereket megjelenítő filmekből. A 10 órakor hangosan korgó gyomrom gyorsan 

kiábrándított ebből a felettébb népszerű, de annál kevésbe igaz álomképből, hiszen nemcsak hogy 

croissan-t nem kaptam reggelire, de a Vasvári büféjében jól megszokott csokigolyókat sem tudtam 

beszerezni. Nemhogy édességek és nasik, de még büfé sincsen az iskolában, mindezt azért, mert 

számomra érthetetlen módon, a franciák úgy gondolják, hogy a szünetekben elfogyasztott hamburger 

és csokis golyó nem egészséges. Az is meglepett, hogy milyen kevés túlsúlyos embert láttam, viszont 

a nap végére világossá vált, hogy miért. Az ebéd és vacsora között nem volt nassolás! Délután egy 

után nyolckor vacsoráztunk, és sok osztálytársam megkérdezése után arra is fény derült, hogy van 

olyan, aki csak napi egyszer vagy kétszer eszik, a maximum pedig 3 alkalom volt. A vacsora 

tapasztalatom szerint egy nagyon fontos családi összejövetel Franciaországban, ahol mindenki 

elmesélheti az aznap vele történteket, általában mindig van előétel (saláta) valamilyen meleg étel és 

desszertnek sütemény és (!) sajt. Ennyi fogás elfogyasztása, nem csoda, hogy majdnem egy óráig tart.  

Gyakran találkozhatunk azzal a sztereotípiával, miszerint a franciák zárkózottak és barátságtalanok, én 

ennek az ellenkezőjét tapasztaltam, mert nagyrészt mindig kedves emberekkel találkoztam. Ami 

viszont szomorúsággal tölt el, az az a tény, hogy sokan nem ismerik Magyarországot. Számtalan 

újdonságot hallottam az országunkról, viszont van egy, ami még azt is lekörözi, hogy a fővárosunk 

Bukarest, ez pedig nem más, mint az a megállapítás, hogy Magyarország Amerikában van. 

A csere triszemeszteremet rengeteg különféle szakkörrel és tevékenységgel képzeltem el, ez körülbelül 

abban a pillanatban hiúsult meg, amikor megláttam az órarendemet, amiben ugyan szerdán nem 

szerepeltek órák, viszont több napom is este 6-kor végződött. Mondanom sem kell, hogy egy-egy 6-

kor végződő nap és 1 órás buszút után az alvásproblémáimnak végleg búcsút mondhattam. 

Sok téren gazdagodtam a cserediákságomnak köszönhetően. Megismertem egy új kultúrát, nyelvet, új 

tapasztalatokat és élményeket gyűjtöttem. Viszont a legfontosabb, amit megtanultam, az az, hogy 

attól, hogy valami más, a mi kultúránktól eltérő, esetleg szokatlan vagy elsőre érthetetlen, attól még 

nem feltétlenül kevésbé jó. Amint ezt sikerült elfogadnom, sokkal könnyebben be tudtam fogadni az új 

impulzusokat, és ennek köszönhetően nyertem egy másik családot és otthont, nagyon távol az igazitól. 

Fónagy Kitti (11.D) 
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„Az a nemzet, amelyik emlékeit veszni hagyja, azzal a saját síremlékét készíti elő.” 

( Ipolyi Arnold) 

 „Miről mesélnek az anyakönyvek?” című sorozatunk befejező része 

A nevekkel kezdtük, s most folytassuk is ezzel. A hétköznapi, egyszerű nevek mellett 

találkoztunk különleges, sőt vicces nevekkel. Az okmányokban néha történelmi nevek vagy híres 

emberek nevei is felbukkannak. Például az 1911-ben Pápán elhunyt Arany Margit csecsemő apja 

Arany János volt. Ugyancsak Pápán halt meg 82 éves korában 1928-ban Márkus László, 1932-ben 

Balatonfüreden Tompa Mihály, dr. Tompa László MÁV tisztviselő édesapja. 1903-ban 

Székesfehérváron született Eötvös József református gyári munkás. Szécsényi István 1909-ben 2 

évesen Bazsiban halt meg tbc-ben. Toldi Miklós hat hónaposan vesztette életét Balatonfüreden. Mezei 

Mária 16 éves tanuló Pápán 1916-ban. Herczeg Ferenc  Franciscus Herczegként 32 évesen 1805-ben 

Milejben távozott az élők sorából, Husz János ácssegéd pedig 1909-ben Kisszentgróton (Zala m.)  

Kálmán Imre szabósegéd és menyasszonya, Harangozó Terézia 1902-ben Pápán kötött házasságot. 

Máté Péter 61 éves parádés kocsis Szombathelyen, Rózsa Sándor szabó (1880) Pápán, mint vőlegény 

szerepel. Pápán hunyt el Boka János városi kocsis 1906-ban, Fazekas Mihály 1931-ben, Petrovics 

István 72 éves mezőőr, és Koncz Zsuzsanna 1931-ben 20 évesen halt meg. Vitéz János 1904-ben 

született Békéscsabán, Baradlai Jenőné Rozner Erzsébet pedig Székesfehérváron 1892-ben. 

A keresztneveket sokszor a becéző formában írták be az anyakönyvbe. PL. Ferenczi 

Györgyike (1912. Szombathely), Egressy Dina (=Edit) földmunkás felesége 1909. Boba, Szalai Lóri 

(Laura) 1872. Jánosháza, Viczai Veron 1874. Jánosháza, Széki Béla református lelkész felesége, 

nemes Tót Apalin (=Apollónia) asszonyság Pápán. Igencsak különlegesek a görögkeleti és a zsidó 

nevek. Kálinovics Perszida özvegyasszony 1894-ben halt meg Szabadhelyen (Arad m.), Majszovits 

Medán cukrász segéd és Frajcseva Badika 1907-ben kötöttek házasságot Szombathelyen. Kohn Mórné 

anyja Zóber Rézi (Terézia), Pfeiffer Manó (Mendl mint férfinév becéző alakja) Pápán hunyt el 1912-

ben, Schiller Elkánné 1913-ban, Weinberger Márkusné Bozner Háni (=Johanna) 1923-ban, Ungár 

Szera (=Xénia) varrónő 1902-ben, Deusch Nina (=Anna), Grünwald Jetti, Fürts Zili (=Cecília), Kohn 

Tilli (=Matild) 1903-ban Pápán hunyt el.  Grosz Száli (=Rozália) és Deutsch Pepi (=Jozepha) pedig 

1901-ben Szombathelyen jegyeztetett be a megholtak anyakönyvébe. És íme, egy érdekes bejegyzés: 

1965. augusztus 19- én Békéscsabán elhunyt az 1884-ben Szaszák Jánosné született Szaszák Ilona.  

Szülei: Szaszák Pál és Szaszák Ilona. 

A második részben a foglalkozásokat vettük számba. A „Polgári sorsa, állapottya” rovatban 

találkozhattunk a következőkkel: fuvarász (fuvaros), cselédszerző, drótos, MÁV blokkmester, tó- csős 

(Gárdony), prokurista, főldész (földműves), köztisztasági  alkalmazott( utcaseprő), kastélyfelügyelő, 

műfestész 1886. Sopron,  hadimunkás, kifőzőnő, szekerész, lámpagyújtogató. Kocskovszky Ludmilla 

pozsonyi lakos pedig 20 éves korában mint kéjnő szerepel.  Az 1852-ben Kis-Somlyón 47 évesen  

meghalt Németh Katalinról pedig ezt olvashatjuk: polgári sorsa:  megesett személy, szegény.  A 

foglalkozás rovatban szerepel az útonálló, faluzó, kóbor cigány, főleg nők esetében a magánzó(nő), ha 

nem tudták vagy nem akarták megnevezni. Másutt nemes egyszerűséggel a polgár, lakó és lakóné/ 

lakónő került bele. A –nő, -né megnevezés még nem egységes, gyakran keveredik, hogy ki a 

szakácsnő vagy a szakácsné, de van  kocsisné, takácsné, asztalosné, napszámosné, sőt szolgáné.  1871-

ben pedig Pápán elhunyt Tarci Lajosnő.  

Mivel a neveket és a foglalkozásokat is a régi időkben bemondás alapján rögzítették, a beíró 

személy intelligenciáján múlott annak helyessége.  A személyigazolás csak a polgári 

anyakönyvvezetés során vált általánossá (1895-től). Személyigazolvány ekkor még nem volt, egy vagy 

két ismerős, családtag, akit az anyakönyvvezető személyesen ismert, igazolta az illetőt vagy 
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katonakönyvvel, cselédkönyvvel, népfelkelői igazolvánnyal bizonyították kilétüket. A helyesírás 

szabályozatlansága miatt számos elírás, baki található a matrikulákban. Íme, néhány közülük. 

Balatonfüred, 1928. március 4-én házasságot kötöttek: a vőlegény Vojkovits Ferenc elvált 

postás, a menyasszony Kiss Alajos felszolgálónő.  1956.Balatonfüred: a halott neve: Késmárki 

Sándorné Briedl Hajnalka. Házastársa családi és utóneve: ismeretlen. Ugyancsak Balatonfüreden halt 

meg 1954-ben Bernhardt Gyulánné Tóth Katalin tisztbisellő (a bejegyző alig tud írni!)  1892. Pozsony  

elhunyt Seidl Benedicta Jozefa  st. Erzsébetrendi apácanő. 1902-ben Pápán Mayer Lajos István 

vőlegény mint okleveles óvónő szerepel. Az 1966-ban Békéscsabán elhunyt Lenhardt Györgynéről 

megtudjuk, hogy neme: nő, családi állapota: férfi.  1861-ben házasságot kötött Lenner József 22 éves 

ifjú legény a 18 éves Fekete Viktorral (helyesen: Viktóriával) Bazsiban.   

Sok érdekességet, hasznos információt tartalmaznak a Megjegyzés rovatok is.  Megtudjuk  pl. 

hogy  1871-ben Jánosházán Schneider Kajetán 22 éves legény öngyilkosság által múlt ki. 1872. Török 

Sándor, Török Zsófi hátrahagyott fia sérült volt. Kis-Somlyón Görög Zsuzsánna „öreg leány, 33 

évesnek mondatik”. 1878. Egyházashetye: Tóth Éva, szegény Lánginé meghalt typhusban, életkora: 

öreg. 1881. Duka: Kováts Katalin, Csuka István ágyasa. 1890. Duka: Horváth Julianna 61 éves, 

férjetlen napszámos nő. 1848. szeptember 22-én elhunyt Novák János obsitos, nyugdíjas katona 64 

évesen cholerában. Néhány nappal később, október 7-én a 40 éves Mózner Ferenc, gyilkosság áldozata 

lett. „Október 3-án este a helybeli katonaújoncozás által fején egy késsel szúrást kapott”.  Az 1874-ben 

Bazsiban meghalt Kelemen József 39 éves „rideg legény” (értsd: nőtlen). Ugyanott,  1847-ben  

Domonkos Ádám 60 éves csordás „ véletlenül halt meg”. 1857. B. István koldus, 68 éves, Tihanyban 

„3 éves és 3 hónapos özvegység után a réten halva találtatott meg”. 1871. június 8-án 10 évesen 

távozott az élők közül Gábor, Formán Anna fia Tapolcán. „ Nem tudtak koporsót csináltatni a 

szegénység miatt, azért temettetett el negyednapon”.1871. Hegymagas: Sz. András 21 éves nőtlen ifjú 

apja meghalt. Így ő „mint egyetlen gyermek a katonaság alól felmentetett”.1872-ben Tapolcán 

meghalt Takács József 50 évesen, a halál oka: lábbaj. Megjegyzés: Ezen boldogultat palástosan kell 

eltemetni, de a káplár úr nem teljesítette azt, hitvány …….érdekek miatt”.  Ugyancsak itt jegyeztetett 

fel B. István elhunyta is 1866-ban, aki 60 éves volt. Megjegyzés: ügyefogyott agglegény. Egész életen 

át esztelen boriszák volt”.   1842-ben Sopronban házasságot kötött Tausek Ferencz katolika, hitü ifjú, 

aki a „Fő Herczeg Károly 3. számú Dsidás Ezredben trombitás” és Freyer Mária rk. hajadon.  Az 

1881-es káldi anyakönyvben  két rovat között apró betűkkel a következőt olvashatjuk: „Farkas László 

és Horváth Éva káldi híveim 1881. jún. 5-én ünnepelték arany mennyegzőjüket”. 

S ha már a házasságról esett szó,   íme néhány  különleges pár.  Legtöbben a 20-as, 30-as 

éveikben házasodtak. Akadt azonban néhány nagyon fiatal illetve igencsak élemedett korú személy is. 

1849. január 7-én kötött házasságot Somlóvásárhelyen Lenner Ferentz 26 éves nemtelen ifjú 

(nem nemesi származású) és Vörös Clara 14 éves nemes leány. 1892. augusztus 1-jén járult az oltár 

elé Jánosházán Farkas Mihály 66 éves nőtlen nyugalmazott lovász és Zek Katalin nyugalmazott 

szakácsnő 56 éves hajadon, aki 1838. április 1-jén Sághon  született . Lakhelyként a  jánosházi vár van 

megjelölve. 1930-ban Balatonfüreden a vőlegény, Vörös Lajos földműves 71 éves, a menyasszony, 

Kershner Borbála 43 éves. 

Az emberek –különösen a falvakban- nemigen hagyták el lakóhelyük határát évszázadokon át.  

A közlekedés fejlődésével azonban egyre mobilabbá lettek, nagy távolságok is könnyen áthidalhatóvá 

váltak.  

Egy pápai házassági anyakönyvben a következőket olvashatjuk. 

A házasságkötés helye, ideje: Pápa, 1902. október 11. 

A vőlegény : Gróh Vilmos ágh. evang. főgimnáziumi tanár, 1872. 

Szül.hely:Zágráb (Horvátország) 

Lakik: Békéscsaba 

Szülei: G. Győző mozdonyvezető  Kolozsvár és Borsics Erzsébet 
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A menyasszony: Farkas Rózsa, Mária, rk. polg.iskolai  tanítónő, 1876. 

Lakik: Békéscsaba 

Szülei: F. Dezső ny. gimn. tanár és Schampeck Krisztina 

A halál mindig szomorú, de különösen az, ha nagyon fiatalokat érint vagy értelmetlen, 

tragikus. Csak két példát említenék. 1883 –ban Tapolcán Takács Péter és Nagy Rozália földműves 

házaspár egyetlen hét alatt 4 gyermekét veszítette el:  Március 20-án a 6 éves Máriát, 23-án a 4 éves 

Klárát (vörhenyben), 26-án a ¾ éves  Piroskát (tüdőlob), és 28-án az 5 éves Erzsébetet( üszkös fekély). 

1892. január 19-én meghalt Tapolcán Nagy Ignác 36 éves férfi, Bocskai Anna özvegye. A 

szöveges bejegyzés egy családi tragédiát örökít meg, aminek valószínűleg féltékenység volt az oka. 

„Született Öcs községben, lakott Kővágóőrsön, legutóbb fogságban tartózkodott itt. halál neme (=oka): 

nejét agyonlőtte, azután magát meglőtte, mint ilyen itt (Tapolcán) a börtönben letartóztatva az éjjel lőtt 

sebébe szentségek nélkül meghalt.  6 kiskorú árvát hagyott maga után”. 

A személyes adatok rögzítése mellett az anyakönyvek egyfajta krónikaként is funkcionáltak. 

Különösen Markó József, káldi plébános jeleskedett a korabeli életkörülmények megörökítésében. 

Beszámol jó és rossz termésről, járványokról, időjárási viszonyokról, katasztrófákról.  Íme, néhány 

példa. 

„Emlék: 1866. év örök emlékre méltó. Négy nagy csapás érte a magyar hazát: hadakozás, 

döghalál, drágaság, marhavész. A tél egész folyamán Olaszországéhoz hasonló volt, szelid hó, s fagy 

nélkül. A tavasz eleje kellemes.  Mezők, szőllőhegyek nagy reményre nyújtók, de 24.dik Májusba egy 

éjjeli fagy mindent megrontott, a gabonák elfagytak a szőllővel együtt.  Ezt követte nagy forró 

melegség, mindent elpörkölt. A rossz termést követte a Cholera nyavala, néhol százakba pusztított. 

Végre jött a marhavész. Több ezer marha esett áldozatul.” 

„Emlék: Amit a jó Isten szerető keze által megvont 1866-ban Magyarországtól, azt 1867-ben 

megadta, mindenbe bő termés volt, s mellette nagy ár. A búzának mérője 6-7 ft, országos értékű 

számban adatott rozs 5 ft. 80 fillér és így mindennek volt ára. A népet kisegítette a bajból.” 

A mai klímahisztérikus időkben hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy csak mostanában van 

szélsőséges időjárás. Ha azonban beleolvasunk a régi feljegyzésekbe, megdöbbenve tapasztalhatjuk, 

hogy 100-150 éve sem volt ez másként. Idézzük ismét Markó Józsefet. 

„az 1872-dik tavasz nagyon kedvező vala, de beállott a nagy hőség, emiatt széna kevés lett, a 

gabona, különösen a búza, fonnyadt szemű maradott, üresek voltak a kalászok. Bor kevés termett, 

virágzás után lehullott, az ára pedig magas lett”. Nem volt jobb az 1875. esztendő sem. 

„Novemberben beállott a havas idő oly rohammal, hogy kert vagy más árnyékosabb hely tele 

volt hófúvással. Ez az időjárás tartott egész télen. A nyulak, foglok házak körül kerestek menedéket, 

szaporaságuk ez éven kevés volt, mert részint elfogdozzák, részint megfagynak. Március elején 

megindul a hó a rájött esőzésre, ez olyan rohammal, hogy Magyarország folyói mellett mezőségeket, 

helységeket elborított. Márciusig víz alatt állott a szerencsétlen vidék. Az őszi vetés elromlott, a 

tavaszit meg nem tudtuk elvetni. Májusban a sok helyen a jég elverte a szőllőt, gabonát, s 

gyümölcsöt”. 

Ugyanilyen rettenetes volt az 1877-es tél és tavasz is .  „Június szépen folyt le, száraz volt a 

széna, sok és jó termett. 23-án du. 4 órakor nyugatról egy felhő emelkedett, ez nagy hamar elterjedt 

Káldon, a jég nagy kárt okozott. Akik ettől megszabadultak meglehetős termésbe részesültek. Azért 

minden gazda behordás után hozzálátott a csépléshez. A gabonának jó ára van, az idő mondhatni forró 

vala. Az országban mindenfelé a sok tűz kimondhatatlan pusztítást tett. Káldon is augusztus 30-án dél 

12 órájában az alsó községben tüz származott. Hogyan? Senki sem tudhatta! Minthogy déli szél fújt az 

egész község tűztengerré változott. Elhamvasztott mindent, gabonát, szénát leégett a plébánia istállója 

minden termésével együtt. Így a nyomor tetőpontjára jutott a község”. 

Nagyné Komlósfalvy Ágnes 

(iskolánk nyugdíjas tanára)  
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Interjú Verő Johannával  

Verő Johanna a 11.D osztály művész tanulója. 

Bár komoly zenét játszik, személyiségét 

egyáltalán nem jellemzi a komoly szó. A 

végtelenül kedves és mókás lány már számos 

fuvolaversenyt nyert meg, valamint az iskola 

kórusát is erősíti. 

Mióta fuvolázol? 

Másodikos korom óta, szóval kilenc éve. 

Miért ezt a hangszert választottad? 

A szüleim barátainak a lánya is fuvolázott, és egyik látogatásunk során előadott pár művet nekünk. 

Ekkor kb. első osztályos lehettem, és nagyon megtetszett ez a hangszer, szóval be is iratkoztam a 

zeneiskolába, és azóta én is fuvolázok. 

A családodban rajtad kívül játszik még valaki hangszeren? 

Régebben a bátyámmal együtt furulyáztunk, aztán ő abbahagyta, én pedig fuvolázni kezdtem. Ezen 

kívül csak pár távoli rokonom játszik hangszeren. 

Milyen versenyeket nyertél meg eddig, és ezek közül melyik volt számodra a legnagyobb elismerés? 

Ezt elég nehéz megválaszolni, mert a 9 év során számos versenyen indultam, és még ha nem is értem 

el az első helyezést, a legtöbbről kimagasló eredményekkel távoztam. A legnagyobb elismerés 

számomra a 2017-es Balassagyarmati X. Országos Fuvola-duó Verseny volt, amin a barátnőmmel 

indultunk duóban, és sikerült megnyernünk. Egyébként rengeteg fajta komolyzenei versenyen 

indultam, a legtöbb természetesen fuvolaverseny volt, de például idén a XIV. Országos „Alba Regia” 

Kamarazene Versenyt is megnyertük egy zongoristával duóban. 

Mennyire izgulsz egy fellépés előtt? 

A fellépések előtt nem nagyon szoktam izgulni, versenyek előtt már inkább. Viszont ez mindig a 

fellépés fontosságától függ, például országos versenyek előtt eléggé lámpalázas vagyok, míg egy 

kisebb fellépésnél magabiztosan és többnyire lazán állok ki. 

Egy héten mennyi idődet fordítod fuvolázásra? 

Heti négyszer járok a zeneiskolába. Hétfőnként kamarázni, kedden és pénteken fuvolaórára (ezek 

majdnem 1 óra hosszúak), szombaton zenekarra járok (ami 3 órát vesz igénybe). Valamint minden nap 

minimum fél órát gyakorlok otthon, de amikor több időm van, akkor többet is szoktam. 

El tudod képzelni, hogy a jövőben ez lesz a hivatásod? 

Nagyon sokat gondolkoztam már ezen. Volt róla szó, hogy teljesen erre a pályára lépek, de 

meggondoltam magamat, mert őszintén szólva nem nagyon tudom, hogy mi szeretnék lenni a jövőben. 

Nem vetettem el ezt az ötletet sem, csak jelenleg még gondolkozok rajta. Viszont amit biztosan tudok, 

hogy szeretném addig folytatni a fuvolázást, amíg csak lehet. 
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Milyen álmaid vannak a zenével, fuvolával kapcsolatban? 

Jelenleg az álmom: egy olyan országos verseny, ahol szólóban indulok és bejutok a döntőbe. Ezen a 

versenyen a lehető legszerényebben mégis jókiállással szeretnék a tőlem telhető legjobban teljesíteni. 

(Mellesleg elődöntőbe már sikerült bejutnom egyszer, csak sajnos a döntőbe nem jutottam be.) 

Úgy hallottam, hogy a zene jó hatással van a tanulásra. Te, aki már 9 éve tanulsz hangszeren, mit 

gondolsz erről? 

Nem nagyon tudom megmondani, hogy mennyire befolyásolja a tanulást. Talán azzal, hogy sok 

darabot tanultam már kiskorom óta, könnyebben tudok megjegyezni dolgokat. Vannak, akik 

komolyzenét hallgatnak tanulás közben, nekem ez nem vált be. Őszintén szólva, mikor kipróbáltam 

ezt a fajta tanulást, elaludtam. 

Körmendi Nóra 11.D 

 

 

Interjú Tatai Zalánnal 

Zalán 9.C osztályos tanuló, válogatott atléta, az ARAK versenyzője. 

Fiatal kora ellenére rengeteg kimagasló eredménnyel büszkélkedhet. 

Megkértem, hogy ossza meg velünk a sikerének titkát. 

Kezdjük az elején. Mikor kezdtél el atletizálni, és miért pont erre a 

sportra esett a választásod? 

Zalán: 7 évvel ezelőtt, második osztályban kezdtem. Szüleim kérése 

volt, hogy kezdjek el sportolni, és mivel egy nagyon jó barátom már 

járt az iskolai atlétikaedzésekre, gondoltam, én is kipróbálom. Nagyon 

megszerettem. 

Mikor kezdett feltűnni, hogy kiemelkedő tehetséged van? 

Z: Másodikban a helyből távolugrás felméréseknél. Az atlétikát én ott helyben, az általános iskolában 

kezdtem, így az edzőmnek arra is volt rálátása, hogy tesiórán, miben miként teljesítek. Akkor úgy tűnt, 

a helyből távol lesz a hozzám legközelebb álló ágazat, majd később kiderült, hogy a síkfutás az, 

amiben igazán ott lehetek a legjobbak között. 

Mikor kezdett el komolyabbra fordulni a dolog? 

Z: 11 éves koromban az országos diákolimpia döntőre 60 méteres síkfutásban kerültem be, ahol a futás 

után odajött hozzám egy bácsi, és megkérdezte: "Te vagy a Tatai Zalán, ugye?"; majd kezembe 

nyomott egy papírt, amin az állt, hogy meghívást nyertem a Lengyelországba tartó diákválogatotthoz.  

Hogy élted meg az első komolyabb versenyed? 

Z: Nagyon fiatal voltam még, rutinom sem volt, így nagyon stresszeltem. A nevezési listából arra 

jutottam, hogy esélyes vagyok megnyerni a versenyt. Emiatt nagyon ideges lettem, hiszen úgy 

éreztem, ha nem nyerek, csalódást fogok okozni. 
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Mi volt az eddigi legjobb eredményed? 

Z: Értékrendileg talán az, mikor tavaly 5 ország serdülő válogatott viadalán fiatalabb éves serdülőként 

meg tudtam nyerni a 100 méteres síkfutást. 

Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb? 

Z: Határozottan arra, mikor tavaly az országos bajnokságon olyan idővel nyertem, ami az Ifjúsági 

Európa Bajnokságra kvalifikációt jelentett volna, éppen csak még nem voltam elég idős az ifi 

kategóriához. 

Hány edzésed van egy héten? 

Z: Általában heti 5, iskolai szünetekben szokott ez a szám változni, ilyenkor naponta több edzés is 

szokott lenni. 

Hogyan tudod párhuzamba hozni a sportot az iskolával? 

Z: Van egy időbeosztásom, ahhoz tartom magam nap mint nap. 

Új suli mellett nem nehezebb? 

Z: De, határozottan. Részben azért is, mert nyilván itt sokkal nagyobbak az elvárások, mint 

általánosban, sokkal több időt kell fordítanom a tanulásra, mint eddig, de úgy érzem, kezdem 

megtalálni az arany középutat a tanulás és a sport között ebben az új helyzetben is. 

Mik a terveid a jövőre nézve a sportban? 

Z: Mindenképpen szeretném próbára tenni magam a nemzetközi mezőnyben többször is, hiszen 

korosztályomban eddig erre nem nagyon volt lehetőségem. Ami konkrét célom, hogy kijussak jövőre 

az ifjúsági EB-re. Persze amin már biztos, hogy ott leszek, az a Budapesten megrendezésre kerülő 

világbajnokság; nézőként mindenképp, de reméljük versenyzőként is. 

Szüleid, hogy viszonyulnak ehhez? 

Z: Ők a legnagyobb támogatóim. Az eddigi "karrierem" nagy részét nekik köszönhetem. A 

mélypontokban is mindig sikerült újra és újra segíteniük visszaszerezni a motivációt. Mindig azt 

keresik, hogy nekem és a fejlődésemnek mi a legjobb. 

Suli, sport, közösségi élet. Lehet a hármat egyszerre csinálni? 

Z: Természetesen lehet. Kell tartani egy fontossági sorrendet, mindig észnél kell lenned, de ha ezeket 

szem előtt tartod, egy kis idő után könnyedén tudsz figyelni mindenre. 

Záró kérdésnek: hány versenyt nyertél az elmúlt évben? 

Z: Összesen 19-et, ebből hétszer csapattal. 

Azt hiszem, mindannyian büszkék lehetünk Zalánra, és reméljük, hogy a jövőben iskolánk nevében is 

sok szép eredményt sikerül bezsebelnie. További sok sikert kívánunk Zalánnak! 

Török Zsófi 9.D 
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Tanulmányi eredmények 

 

Iskolánk korábbi tanulója Dr. Nyerges Ákos biológus kutató JUNIOR PRIMA díjazott lett 

MAGYAR TUDOMÁNY kategóriában! GRATULÁLUNK! 

 

Magyar nyelv és irodalom 

Ady 100 Emlékverseny döntőjében 1. helyezett lett a Vasvári 

csapata 

Csapattagok: Almás Gergő, Parlagi Dorottya, Török Júlia,  

Zsille Viktória (11.D osztály tanulói) 

Felkészítő tanár: Szalainé Szántó Marianna     

 

A „J”vagy „LY” Megyei Helyesírási Versenyen 3. helyezett lett Molnár-Bodó Gergő (8.A) 

Felkészítő tanár: Havranek Mária 

 

A Megyei Bolyai Csapatversenyen 2. helyezést ért el a 8.A osztály csapata, ezzel bejutott az országos 

döntőbe. 

Csapattagok: Koncz Emese, Kranabeth Csenge Sára, Kranabeth Panna Gréta, Kristóf Ágnes 

Felkészítő tanár: Havranek Mária 

3. helyezést ért el a 7.B osztály csapata 

Csapattagok: Király Hanga, Lelkes Zsófia, Kiss Johanna Laura, Kobzos Liza Lotti 

Felkészítő tanár: Vitkovics Katalin 

A Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny országos döntőjében a 8. A osztály csapata 12. helyezett lett. 

Felkészítő tanár: Havranek Mária 

 

A Wekerle Novellapályázat ifjúsági kategóriájában 1. helyezett lett Király Csenge (9.B), aki a 

Janikovszky Éva Meseíró pályázaton is 1. helyezett volt. 

Felkészítő tanár: Udvardi-Básti Edina 

 

Matematika 

A Kossuth Vándorkupáért Matematikaversenyen 2. helyezett lett a Vasvári csapata 

Csapattagok: Fekete Bertalan (8.B), Nyakas Veronika (8.B), Szabó Bálint (8.A) 

Felkészítő tanárok: Altmár Kristóf, Csordásné Marton Melinda, Démuthné Merkl Katalin 

 

A Bolyai Matematika Csapatverseny megyei fordulójában a 7.B osztály csapata 2. helyezést ért el.  

Csapattagok: Antal Nóra, Király Hanga, Lelkes Zsófia, Zubik Gergő 

a 7.A osztály csapata 3. helyezést ért el. 

Csapattagok: Molnár-Bodó Ajsa, Varanka Fruzsina, Varanka Luca, Udvari Nina 

Felkészítő tanár: Szőkéné Kiss Erika 
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Történelem 

Estöri történelem versenyen két vasváris csapat a II. fordulóba jutott. 

Csapattagok: Sipos Luca, Molnár Botond, Radvánszki Máté, Béres Anna, Sógorka Dóra és Csizmadia 

Máté (10.B osztályosok) 

Felkészítő tanár: Kohutné Simon Erika 

 

Túl az első X-en – Tehetsz a jövődért, válassz! országos tanulmányi verseny középdöntőjében 5. 

helyezett lett a Hajdu Zsófia (11.B), Hinek Zsófia (11.B), Hekkel Zsolt (11.A) és Lendvai Martin 

(11.A)összeállítású csapat; 

8. helyezett lett a Csulics Bianka (11.A), Kádár Regina (11.A), Molnár Panna (11.A) és Fajkusz Anna 

(11.B) összeállítású csapat. 

Felkészítő tanár: Havranek Mária 

 

Innováció 

A Properis Alba Kutatóközpont Kft. és az Óbudai 

Egyetem Alba Regia Műszaki Kara által 

meghirdetett középiskolák közötti PROAStartUp 

workshop ötletelő és problémamegoldó verseny 

döntőjében 1. helyezett lett a Vasvári csapata  

Csapattagok: Fónagy Gábor Krisztián (11.D), 

Horváth Lili Flóra (11.D), Szepetneki Fanni 

(11.B), Walthier Dávid (11.D) 

Felkészítő tanár: Csordásné Marton Melinda 

 

Színház 

A Szabad Színház A három Erdődi című darabjának egyik 

főszereplője iskolánk tanulója, Csizmadia Máté Noel (10.B). 

A darab rendezője Nagy Judit, a Vasvári Diák Színpad 

vezetője. 

 

Fotózás 

 

A The Kennel Klub, az Egyesült Királyság hivatalos 

ebtenyészeti egyesülete által meghirdetett  

az Év Kutyafotósa pályázaton, „Azért szeretem a 

kutyákat, mert…” kategóriában 2. helyezett lett Gombos 

Luca (12.A)  
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Sporteredmények 

Asztalitenisz 

Városi Diákolimpia4 

III-IV. korcsoport „A” kategória 

Fiúk:    1. Varga Tamás (9.B) 

V-VI. korcsoport „A” kategória 

Fiúk:    2. Pataki Máté (9.A) 

V-VI. korcsoport „B” kategória 

Lányok:   3. Szakács Rebeka (12. C) 

Megyei Diákolimpia 

III-IV. korcsoport „A” kategória 

Fiúk:   1. Varga Tamás (9.B) 

Atlétika 

Városi Alapfokú Bajnokság 

Fiúk V. korcsoport 

800m síkfutás:  2. Borbély Máté (11.C) 

magasugrás:   3. Kurucz Gábor (10.B) 

súlylökés:  1. Takács Szilárd (11.C)  

Fiúk VI. korcsoport 

800m síkfutás:   2. Dreska Szabolcs (11.C) 

távolugrás:  1. Timár Gergely (12.C) 

   3. Lendvai Martin (11.A) 

magasugrás:  1. Timár Gergely  

súlylökés:  1. Timár Gergely 

Lányok V. korcsoport 

400m síkfutás:   3. Gyulassy Dóra (10.D) 

1500m síkfutás:  2. Jáksó Kamilla (9.D) 

   3. Romsics Petra (9.D) 

Magasugrás:   1. Lukács Vivien (11.C) 

2. Jecs Noa (9.B) 

3. Grósz Kata (10.D) 

Távolugrás:   1. Lukács Vivien 
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Lányok VI. korcsoport 

100m síkfutás:   1. Menyhárt Zsófia (12.A) 

400m síkfutás:   1. Bernáth Réka (12.D) 

   2. Vértes Rebeka (12.D) 

800m síkfutás:   2. Enyedi Bianka (12.D) 

1500m síkfutás:  3. Tátrai Réka (12.D) 

Magasugrás:   3. Bernáth Réka (12.D) 

Távolugrás:   3. Lugossy Blanka (11.C) 

Megyei Ügyességi és Váltófutó Csapatbajnokság 

Fiúk 

Magasugrás:  1. Vasvári  

   csapattagok: Timár Gergely, Thardi-Veress Zoltán Vajk (12.C), 

   Dreska Szabolcs (11.C), Szabó Dániel (12.B) 

Súlylökés:  1. Vasvári 

   csapattagok: Timár Gergely, Thardi-Veress Zoltán Vajk, Szabó Dániel, 

   Leposa Dávid (12.C), Dreska Szabolcs 

Lányok 

Magasugrás:  1. Vasvári 

   csapattagok: Simon Zsófia (11.B), Bernáth Réka, Lukács Vivien, Jecs Noa, 

    Szőke Sára (12.D) 

Gerelyhajítás:  2. Vasvári 

   csapattagok: Bernáth Réka, Lukács Vivien, Menyhárt Zsófia,  

   Paulik Eszter (12.C), Szőke Sára 

Az Országos Ügyességi és Váltófutó Csapatbajnokságon a Timár Dávid, Dreska Szabolcs, Csurdi 

Donát (12.A), Gyenes Artúr (12.A) összetételű csapat 7. helyezett, a Simon Zsófia, Lukács Vivien, 

Szőke Sára, Grósz Kata, Lugossy Blanka összetételű csapat 6. helyezett lett. 
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Kosárlabda 

B33 Megyei Döntő IV korcsoport 

Fiúk:    3. Denk Norbert (7.A), Taller Mátyás (7.A), Szabó Botond (7.B),  

  Zsilovics Zsombor (7.B)  

Lányok:   3. Monics Dorka (8.A), Kranabeth Panna (8.A), Kajdi Doroti (9.A),  

   Vázsonyi Dorottya (8.B) 

Megyei Diákolimpia V-VI. korcsoport 

Fiúk:    3. Vasvári 

csapattagok: Ág Kristóf (12.A), Palásti Norbert (12.A), Polster Attila (12.A), 

Szilágyi Örs (11.A), Takács Erik (11.D), Csikós Máté (11.C ), EndlLevente , 

Pákozdi Csongor (10.B), Szűcs Dávid (10.A), Tóth András (12.A) 

Lányok:   3.Vasvári 

  csapattagok: Verő Johanna (11.D), Bozóti Vivien (11. D), Diószegi Krisztina 

  (11.B), Szabados Anna (12.C), Sturc Luca (12.C), Fröschl Lili (10.C),  

  Jakab Fanni (10.C), Rostási-Szabó Emma  (10.A), Kajdi Doroti (9.A),  

  Monics Dorka (8.A), Kranabeth Panna (8.A), Vázsonyi Dorottya (8.B)  

 

Labdarúgás 

Hortobágyi Ferenc Emléktorna – Városi Alapfokú Kispályás Bajnokság 

Fiúk:    1. Vasvári 

csapattagok: Botos Dániel (10.B), Brettschneider Tamás (11.B),  

 Dreska Szabolcs (11.C), Góbi Marcell (11.A), Joszkin Péter (11.A),  

 Káldi Gergely (11.A), Lendvai Martin (11.A), Magosi Botond (11.C),  

 Őrszigeti Botond (11.C), Varga Patrik (12.C) 

 

Városi Futsal Diákolimpia IV. korcsoport 

Fiúk:  1. Vasvári  

csapattagok:  

Bagonya Ádám (9.B), Csuti Márton (8.B), Dobosi Csanád 

Krisztián (9.B), Fábián Benedek (8.B), Fülöp András (8.A), 

Hudák Gergely Lajos (9.B), Nemes Marcell (8.A), Szabó-

Bakos György Áron (7.B), Tobak Péter (7.B) 

A Megyei Futsal Diákolimpián a fenti csapat 2. helyezett lett.   
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Úszás 

Városi Diákolimpia 

Fiúk III. korcsoport 

100m hátúszás  3. Liedermayer Károly (7.A) 

Fiúk IV. korcsoport 

100m gyorsúszás 2. Jassó Zalán (8.B) 

4x50m gyorsváltó: 2. Vasvári 

   csapattagok: Pusztai Dávid (8.A), Jassó Zalán, Hudák Gergely (9.B), 

   Akkermann Bálint (9.C) 

Lányok IV. korcsoport 

100m gyorsúszás: 2. Gyarmati Lili (8.A) 

   3. Nyakas Veronika (8.B) 

100m mellúszás: 2. Nyakas Veronika  

100m hátúszás:  3. Takács Tímea (8.A) 

4x50m gyorsváltó: 1. Vasvári 

   csapattagok: Gyarmati Lili, Nyakas Veronika, Knauz Emma,  

   Szakáll Panna (9.D) 

Fiúk V-VI. korcsoport 

100m gyorsúszás: 3. Dreska Szabolcs (11.C) 

Lányok V-VI. korcsoport 

100m gyorsúszás: 1. Deák Melinda (11.D) 

   3. Siklósi Zsófia (9.A) 

100m mellúszás: 1. Deák Melinda 

100m hátúszás:  2. Siklósi Zsófia 

4x50m gyorsváltó: 1. Vasvári 

   csapattagok: Siklósi Zsófia, Komlódy Lili (10.A), Deák Melinda, 

   Koleszár Zsófia (12.B) 

 

Felkészítő tanárok: Helesfai Marcell, Kiffer Zoltán, Kovács Tímea, Majorné Szloboda Mária, Müller 

Csaba 
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Tánc 

Bakonyi Lili Benigna (12.C) a Világbajnokságon Akrobatikus Tánc Felnőtt kategóriában 1. 

helyezést, Modern Tánc Felnőtt kategóriában 2. helyezést, Open Felnőtt kategóriában 2. helyezést ért 

el. 

Az MTMSZ Országos Őszi Kupán Akrobatikus Felnőtt kategóriában 2. helyezett, összesítettben 

1.helyezett, Show Felnőtt kategóriában 1. helyezett, összesítettben 2. helyezett, Lyrical Felnőtt 

kategóriában 2. helyezett, összesítettben 1. helyezett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vívás 

Az U 14-es Kardvívó Európa Kupán Domonkos Emese (8.A) 1. helyezést ért el. 

 

Laser Run 

Az U15-ös Laser Run Világbajnokságon vegyes váltóban 1. Gyarmati Lili (8.A) és Jassó Zalán (8.B), 

lány csapattal 1. Gyarmati Lili, fiú csapattal 3. Jassó Zalán.  

 

Karate 

Kyokushin Karate Országos Bajnokságon kata (formagyakorlat) 

versenyszámban 1. helyezett 

Dvéri Maja (12.B)  

Dream Cup World Nemzetközi Csapatbajnokságon 

csapattársaival (Fehérvári Ádám, Radnai Viktor) 

1. helyezett. 

 

Falmászás 

Sándor Réka (12.B) ifi A korosztályban magyar bajnok lett, nyílt női kategóriában pedig összesített 

eredményei alapján harmadik helyezést szerzett.  
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	Az erdőben sétáltam, mikor, mint derült égből a villámcsapás, elém ugrott egy kis róka. Rendkívül aranyos volt pisze orrával és bozontos farkával. Szőrén csillogott a nap fénye. Kerestem a mamáját tekintetemmel, de nem volt sehol. Keserű együttérzés m...

