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 Tanáraink  

Horváth József igazgató 

Majorné Szloboda Mária Démuth Csaba Szenkovits Szilvia 
igazgatóhelyettes igazgatóhelyettes igazgatóhelyettes 

 
 
 

Adorján Noémi Horváthné Bohner Teréz Németh Anikó 
Baranyai László Jáger Zsófia Óber-Fekete Noémi 

Baranyainé Endrődi Melinda Juhász Judit Párkányi Virág 

Bartos Péter Juhász Lívia Peidl-Örkényi Helén 

Bíróné Tóth Erika Kanizsayné Herke Zita Regősné Kobán Mónika 

Boross Laura Kiffer Zoltán Rideg Imre 

Bukorné Bamberger Zsuzsanna Kisari Orsolya Román Lilla 

Brunner-Tóth Andrea Kohutné Simon Erika Saláta Józsefné 

Csákberényi-Nagy Erzsébet Komáromi Veronika Schüller-Hajnal Katalin 

Csanády Mária Koncz Hajnalka Somfai-Tóth Barbara 

Csordásné Marton Melinda Kovács Tímea Szabó Endre 

Démuthné Merkl Katalin Kovácsné Csornai Márta Szabó-Bakosné Jaczenkó Éva 

Döbrentey Zsuzsanna Kovácsné Kereső Andrea Szabóné Schneider Anikó 

Elekes Péterné Lovász Péter Szalainé Szántó Marianna 

Galbács Sándor Lenti Viktória Szarka Judit 

Gelencsér-Horváth Dóra Lukács Zsuzsanna Szőkéné Kiss Erika 

Hajdú Györgyi Markóné Bese Franciska Szöllősi Dániel 

Havranek Mária Müller Csaba Tamás Renáta 

Helesfai Marcell Nagy Péter Tarné Szabó Magdolna 

Holmanné Zimmermann Júlia Nagyné Katona Mária Udvardi-Básti Edina 

Horváth Ildikó  Vitkovics Katalin 
 
 

 

 

Rada Csenge 9.C 
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„Ballagó” Osztályfőnökök 

 

   

12. A osztály Dr. Juhász Judit Éva   12. B osztály Kohutné Simon Erika 

 

    

12. C osztály Bartos Péter   12. D osztály Tarné Szabó Magdolna 
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12.A osztáy   

   
Á. Tóth Hédi 

Délután kezemben a lángosom 
Bontovics Vanda Janka 

Lemerült végre a telefonom 
Büki Adél Lili 

Kizárom most minden gondom 
bajom 

   
Csulics Bianka 

Csak téged imádlak én 
Csurgai-Horváth Réka 

Balaton 
Dombi Vivien Dorka 

Perzselő nap tűz 

   
Góbi Marcell 
Hűsítő a víz 

Gyöpös Szabina 
Árnyékom egy fűz 

Györe Zsófia 
Számban a lángos íz 
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Hekkel Zsolt 

Vízibicikli 
Jassó Luca 

Delfines csúszdás 
Joszkin Péter 

Csúszdás csobbanás 

   
Kádár Regina 

Ezeket mind én 
Akarom 

Kiss Gergő 
Forró nyár újra a Balatonon 

Kotsis Gergő 
Itt van már kezemben a 

gitárom 

   
Láris Dorottya 

Várok rád hogy újraéljük azt 
amit már százszor 

Lendvai Martin 
Parton ülve énekeljünk és 
jönnek mennek a lányok 

Maráczy Beáta 
De csak téged imádlak én 
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Matics Júlia 

Balaton 
Mészáros Kíra 
Tűnőben a nap 

Molnár Panna 
Korsóm szélén hab 

   
Nemes Dominik Márk 

Tálcámon keszeg 
Németh Fanni Mara 

Tűnő ezresek 
Németh Lili Hanna 

Hangol a prímás 

   
Nigovicz Kinga 

Lelkem táncot jár 
Rácz Benedek 

Nekem nem kell más 
Szabó Katinka 

Mert itt én most nyaralok 
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Szilágyi Örs 

Szeretlek én téged 
Tóth András 

Szeretlek én téged 
Tóth Tamás 

Balaton 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Szólj, gondolj, tégy jót, s minden szó, gondolat és tett 

Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. 

Vörösmarty Mihály: Emlékkönyvbe 
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12.B osztály   

   
Fajkusz Anna 

„I don’t want to survive. I want 
to live.” 

Bálint Tamás 
„Annyit veszel ki, amennyit 

beletettél” 

Csabai Bori 
„Women are like teabags;they 
don’t realize how strong they 
are until they’re in hot water.” 

   
Simon Zsófia Helén 

„Why is everything that is fun 
illegal?” 

Gedő Krisztina Kinga 
„Every time I see the word 

„explain” on a test, a part of me 
dies.” 

Valkovics Bence 
„Az élet olyan, mint a motor: be 

kell rúgni, hogy menjen.” 

   
Lamszider Alexandra Magdolna 

„I graduated so now I’m like 
smart and stuff” 

Berta Kata 
„First time graduating kinda 

nervous” 

Kollár Kincső 
„The memories we created 
here are memories for life” 
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Sümegi Anna 

„The future is up to us” 
Szabó Boglárka 

„Take it day by day, don’t stress 
too much about tomorrow.” 

Hinek Zsófia Szonja 
„God knew I would be too 

powerful if I could do math” 

   
Kenessey Katalin 

„I believe in the person I want 
to become.” 

Vécsei László Pál 
„Ha elhatározzuk, hogy 

sikeresek leszünk, akkor azok is 
leszünk” 

Brettschneider Tamás 
„Akár azt hiszed, képes vagy rá, 
akár azt, hogy nem, igazad lesz” 

   
Diószegi Krisztina Nóra 

„Következő életemben megint 
én szeretnék lenni, hogy újra 
tudjak veled találkozni Killua” 

Noszkó Adél 
„Számomra te vagy a fény Gon, 
de néha olyan erősen ragyogsz, 

hogy el kell nézzek” 

Tárkány-Szücs Dóra 
„At least you tired” 
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Dely Mirkó 

„Ameddig tart a bor addig 
megyek” 

Káldi Gergő 
„Az odaadás látja, hogy az 

álmok valóra válnak.” 

Hajdu Zsófi 
„Wir versprechen gar nicht-und 

das halten wir auch.” 

   
Fehér Richárd Gábor 

„Stay positive. Better days are 
on their way.” 

Pankaczi Petra 
„De músico, poeta y loco, todos 

tenemos un poco.” 

Farkas Zalán 
„On n’est point toujours une 

bệte pour l’avoir été 
quelquefois.” 

   
Bozsik Sarolta 

„Thunder Buddies for life, right, 
Jonny?”-Ted 

Pék Eszter 
„Right, come on, let’s sing ’The 

Thunder Song’ „-John 

Patay Viktória 
„Egy hercegnő sosem késik. 

Mindenki más érkezik túl 
korán.” 
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Sarok Eszter 

„You can never be overdressed 
or overeducated” 

Haas Vilmos György 
„Egy kellőképpen makacs 

ember bármit képes túlélni” 

Szepetneki Fanni 
„Hold on. I’ve gotta overthink 

about it.” 

 

 

 

 

 

 

„Fény vagy te is, lobogj hát, 
Melegíts és égess, 

Hinned kell, hogy a világ 
Teveled is ékes! „ 

Tóth Árpád: Kaszáscsillag 
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12.C osztály   

   
Lovizer Noémi 

„Az iskola gyakorlat a jövőre. A 
gyakorlat tökéletesít. Senki sem 

tökéletes.” 

Klima Dominika 
„Aki fél a vereségtől, az a 
győzelembe menekül.” 

Békefi Anna Regina 
„Nem elég látni, hogy mit kell 

tenni, azt is tudni kell, hogyan.” 
 

   
Borszuk Boglárka 

„Csinálj valami olyat amit 
jövőbeli önmagad megköszön 

majd.” 

Belegrai Vivien 
„If you’re happy doing what 

you’re doing, then, nobody can 
tell you you’re not successful.” 

Czerovszki Ildikó 
„A legjobb érzés a világon 

tudni, hogy valaki mellettem 
áll.” 

   
Gránitz Eszter 

„Ajándék csónak ne nézd a 
lapát!” 

Isztl Emese 
„Ha az élet citrommal kínál, 

csinálj belőle limonádét.” 

Csikós Máté 
„Az élet rögös és nehéz, Te 

mindig csak előre nézz!” 
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Dombóvári Bálint 

„I can accept failure, everyone 
fails at something. But I can’t 

accept not trying.” 
 

Gombás Gergely 
„NAMIAZ, NAUGYE??!!!” 

Dreska Szabolcs 
„Mindig backelj időben, ha van 

elég goldod, nem éri meg a 
következő wave” 

   
Vucskics Marcell 

„Ha rövid az élet, toldd meg 
egy ballépéssel.” 

Virág Levente 
„Minden emelkedőért lejtő a 

jutalom.” 

Kovács Boglárka 
„A nehéz pillanatok köddé 

foszlanak, amint 
erőfeszítéseink megtérülnek.” 

   
Borbély Máté 

„Egy jéghideg mit kérsz?” 
 

Bagoly Szabolcs 
„Ez a bab csak trükk, mit 

szentesít a cél” 

Lucai Dominika 
„Well, I am not usually one for 

speeches. So, goodbye.” 
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Baranyi Réka 

„Sári, te tudod mit kell ideírni?” 
Wilhelm Sára Panka 

„Nem tudom, az előbb 
mondták, de nem figyeltem.” 

Lukács Vivien Nikolett 
„Ha hiszel benne, hogy 

megérdemled, az élet megadja 
neked.” 

   
Lugossy Blanka Lilla 

„Utad értelme nem a cél, 
hanem a vándorlás.” 

Magasi Botond 
„Ez nem egy, ez nulla!” 

Molnár József 
„Ha második vagy, te vagy az 

első, aki veszít.” 

   
Pozsgai Márton 

„Ha vicces vagy, és valami 
nevetésre késztet, minden 
napod jó nap lesz.” 

Móricz Noémi 
„Sosem gondolok a jövőre. 
Úgyis mindjárt itt van.” 

Négele Benedek 
„Élj úgy mintha ez a nap lenne 
az utolsó, de tervezz úgy 
mintha örökké élnél” 
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Németh Benedek 

„Anything worth doing good 
takes a little chaos.” 

Vámos Dorottya 
„Nem akartam megismerni az 
életet, azt akartam, hogy az 
élet ismerjen meg engem.” 

Kovács Dorka 
„Az igaz barátsághoz két hülye 
kell.” 

   
Soós Ferenc János 

„Discipline equals freedom” 
 

Huszár Gergő 
„Nincs mit srácok, majd 
elszámoljuk.” 

Őrszigety Botond 
„Karnyújtásnyi távolság 
karnyújtás nélkül végtelen 
messzeség.” 

   
Spanner Renáta 

„A tapasztalat jó iskola, csak a 
tandíj magas” 

Tárkány-Szücs Gergő 
„Nem a szándék, hanem a 
fontos.” 

Takács Szilárd Imre 
„Ahol cél van, oda út is vezet.” 
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12.D osztály   

   
Bozóti Vivien 

„Work until you don’t have to 
introduce yourself” 

Horváth Lili 
„Az idő, amit a rózsádra 

vesztegettél: az teszi olyan 
fontossá a rózsádat.” 

Büki Fruzsina 
„A kihívások teszik érdekessé a 
mindennapjainkat. Ezek adják 

meg az életünk értelmét.” 

   
Hegedűs Lotti 

„Bulira vágysz? Jegyek nálam!!” 
Bencze Bendegúz 

„Big, úristen very big” 
Hufnágel Ferenc 

„Okosnak, műveltnek, 
tájékozottnak lenni jó dolog, de 

a tanulás olykor gyötrelem.” 

   
Plank Cintia 

„Your opinion of me doesn’t 
define who I am.” 

Sarok Zsófia 
„A kutya ugat, a zongora 

zongorázik.” 

Török Júlia 
„Én ebböl egy kukocsem értek” 
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Fodor Krisztián 

„Azt mondták nem merek ide 
idézetet írni. Nem-e?” 

Fónagy Gábor Krisztián 
„A nagy erő nagy… be ne merd 

fejezni ezt a mondatot” 

Verő Johanna Gorgeous 
„Shines like the top of the 

Chrysler Building.” 
 

 

   
Szabó Rebeka 

„maybe a nose piercing will fix 
all my problems” 

 

Fónagy Kitti Márta 
„A lelkesedés diktálja az iramot, 

de a kitartás éri el a célt.” 
 

Körmendi Nóra 
„You see how picky I am about 
my shoes and they only go ok 

my feet” 

   
Bertha Dávid 

„Jegyezd meg jól, míg a Föld 
kerek, Mindig lesznek 

rockerek” 

Varga Panna 
„I intend to live forever. So far, 

so good.” 

Smolkó Zsuzsanna 
„I wish I could but I don’t want 

to” 
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Takács Erik 

„MINDENKI KÉSZ?” 
Nagy Zsombor 

„IGENIS KAPITÁNY!” 
Bozsik Levente 

„IGENIS KAPITÁNY!” 

   
Bordás Dániel 

„IGENIS KAPITÁNY!” 
Walthier Dávid 

„IGENIS KAPITÁNY!” 
Horváth Csongor 

„IGENIS KAPITÁNY!” 

   
Farkas Gábor 

„Munka és béke.” 
Deák Melinda 

„én csak azért hordok maszkot 
hogy ne egyek” 

Kádár Alíz 
„I’m not crazy, my reality is just 

different than yours.” 
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Hámori Tamás 

„Aut inveniam viam aut faciam” 
Endrődi Hanna 

„If you can’tblow them away 
with your brilliance,baffle them 

with your bullshit.” 

Elek Júlia 
Most még 9.-es vagy, de pislogj 

egyet és 12.-es leszel! 

   
Zsille Viktória 

„They always say time changes 
things, but you actually have to 

change them yourself.” 

Parlagi Dorottya 
People talk about the Naughty 

List like it’s a bad thing. 

Almás Gergő 
„Being sober on a bus is, like, 
totally different than being 

drunk on a bus” 

  
Fazekas Koppány 
It was me, BUBI! 

 Sánta Orsolya 
„My „people skills”are rusty” 
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A 12-ik A osztály emlékkönyvének margójára 

’Go ahead! Make my day!’ ismételgeti Piszkos Harry legendássá vált szavait Marty McFly a 

tükör előtt a Vissza a Jövőbe 3 című filmben. 

Piszkos Harry San Francisco igazságosztó zsaruja, aki védi a gyengéket, és gyakran 

önhatalommal bünteti a bűnözőket. Mi is mind, miként Marty, szeretnénk egy kicsit Piszkos 

Harry-k lenni. Szeretnénk, ha olyan határozottan és találékonyan oldhatnánk meg életünk 

bonyolult helyzeteit, mint Harry. Piszkos Harry. 

Vagy akár a másik Harry, Harry Potter, akinek varázspálcát adott a kezébe a sors, hogy 

először egy kicsit bénázva, majd egyre magabiztosabban haladjon előre az útján. Olyan úton, 

ahol az élete valósága összemosódik az iskolai kötelezettségeivel; olyan úton, amelyen 

haladva a mindkét oldalon – olykor egyidőben – felmerülő problémákat meg kell oldani. 

Hiszen gyakran csak így élheti túl. 

Így vagyunk mi is, épp csak nekünk kicsit szárazabb, kevésbé drámai a valóságunk. Vagy 

mégsem? 

Azzal, hogy a Vasvárit választottátok, már egy hosszútávon meghatározó döntést hoztatok. 

Meghatároztátok nemcsak a saját, a szüleitek, de még az én hatéves jövőmet is, hiszen 

egymáshoz szegődtünk erre az időre, hogy közösség kovácsolódjon belőlünk.  

Egy csapat. Mert „kell egy csapat” (tudta ezt már Minarik Ede is), aki összetart, segíti 

egymást, együtt nevet. Egy olyan közösség, ahová jó tartozni, ahová lehet menekülni, ha 

máshol sérelem ér; ahol mindig történik valami. Ez a közösség nem egy szirupos, rózsaszín 

ködbe burkolózó idea; nincsenek illúzióim afelől, hogy itt nincsenek klikkek, 

ellenségeskedések, sértődések. De mégis! Osztozunk élményeken, emlékeken, fájdalmakon, 

csalódásokon; segítjük egymást, hogy minden megoldódjon – ez tesz bennünket közösséggé. 

Én nagyon büszke vagyok a mienkre! Rátok! Változatos érdeklődésű, vérmérsékletű és 

indíttatású gyerekek voltatok, és ezt megőrizve erős, karakán, ügyes fiatalokká váltatok, akik 
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megálltok majd a saját lábatokon. A Vasvári halászni tanít Benneteket, nem adja csak úgy oda 

a halat. Ti ezt megértettétek, kihasználtátok, hiszen eddigi sikereiteket is így értétek el. 

Nektek nem lesz szükségetek arra, hogy előrántsátok a .45-ös Magnumot, mint Piszkos Harry, 

vagy a varázspálcát, mint Harry Potter, mert saját erőtökben és tehetségetekben bízva néztek 

szembe a kihívásokkal.  

Az elmúlt év nagyon kíméletlen volt hozzánk. Keresztülhúzta sokéves terveinket, kiradírozva 

a legfontosabb közösségi élményeket nyújtó utolsó évünket. Ennek ellenére nem érzek zavart 

az erőben, mert Ti magatok vagytok az Erő! 

Osztályfőnökként igyekeztem sokat adni Nektek, de jómagam is rengeteget kaptam Tőletek! 

Ezért nagyon hálás vagyok! Élmény volt végigkísérnem az életeteknek ezt a különleges 

szakaszát. 

Biztos vagyok benne, hogy ha ma azt mondom Nektek, hogy ’Go ahead! Make my day!’, 

akkor nem okoztok csalódást. Bárhogy is alakul a sorsotok, ha megtaláljátok a 

boldogságotokat, akkor már teljesítettétek is a küldetéseteket. Ezt kívánom Nektek nagy 

szeretettel! 

Megtiszteltetés volt az osztályfőnökötöknek lenni! 

Dr. Juhász Judit Éva 

 

 

 9. A osztály  
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„Aki uralja a múltat, az uralja a jövőt is; aki uralja a jelent, az uralja a múltat is.”  

(George Orwell) 

 

Még január van, olvasom a szalagavatóra készített beszédeiteket. (A korábbi években ilyenkor 

már mindenki büszkén viselhette azt a kék szalagot, mely megkülönbözteti a végzősöket 

diáktársaiktól.) Kértem, összegezzétek emlékeiteket, érzéseiket a szövegben, azokat, melyek 

leginkább kifejezik az iskolához fűződő kapcsolatotokat.  

Nagyon érdekes volt megtapasztalnom, hogy mindenki másképp illesztette össze az elmúlt hat 

év darabkáit. Természetesen azért voltak olyan események, élethelyzetek, személyek, melyek 

állandó elemként az összes szövegben előkerültek.  

Lássuk most a másik oldalt! Hogyan emlékszem én az együtt töltött éveinkre? 

A 2014/15-ös tanévben nem voltam osztályfőnök, pihenő időt kaptam, így már izgatottan 

vártam, milyen lesz újra egy hetedikes osztállyal megismerkedni. Kicsit tartottam is tőle, mert 

még olyan picik a 13 évesek, és annyi különleges feladatot tudnak adni az osztályfőnöknek.  

Most is B osztályom lett, mint 2000-ben! 

Az első képem a beiratkozás. Megpillantottam azt a szőke hajú kislányt, akit a felvételi 

előkészítőn „nagy hajú” lánynak szólítottam. Éreztem, hogy most vigyáznom kell minden 

kifejezésemre, mert nem ronthatok többet az induló kapcsolatunkon.  Ezen a délelőttön a 

Vécsei Laci megígérte nekem, hogy rendesen fog tanulni. Nem tudom, emlékszik-e erre még. 

Az osztályunk létszáma a beiratkozás után 33 fő volt. 

Nem telt el két hónap, és már a gárdonyi Viking hotelbe együtt érkeztünk az osztállyal. Ez 

volt a gólyatábor helyszíne. Itt már mindenki „menő” vasvárisnak érezhette magát. Hiszen 

megtanultátok, hogyan kell szólítani a tanárokat, az iskola indulóját, és éjszaka a fiúügyekről 

is lehetett diskurálni. (Megjegyzem a szívem mélyén nagyon boldog voltam, amikor Vilmos 

még 10. osztályban is néha Erika néninek szólított.) 

A tanév szeptember 1-én indult, a termünk az A/5. lett. Ekkor még osztályunk tagjai voltak: 

Karácsony Tami, Matern Vanda, Nagy Réka, Nagy Noémi, Hruskó Gergő, Kovács Isti és 
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Szarka Bogi is. Közülük volt, aki külföldre ment tanulni, és egy másik osztályba került vissza, 

de olyan is akadt, aki más intézménybe „igazolt”. 

Már az első évben kiderült, hogy ez az osztály inkább a sportban jeleskedik, művészi vénával 

kevesen vannak megáldva, ezért a Művészeti bemutatón csak Bálint Tomi és Haas Vili 

szerepelt (bennfentesen: Enying fenegyereke és a szőke trubadúr). 

Nehéz felidézni azt a sok-sok élményt, amit 2015 szeptemberétől 2020 novemberéig együtt 

átéltünk. Felidéznék néhányat címszavakkal. Papírt hajtogattunk, sütöttünk, főztünk, falat 

festettünk, tököt faragtunk, Mikulás műsort készítettünk, betlehemeztünk, születésnapot 

ünnepeltünk, korcsolyáztunk. 

Jártunk: Fehérvárcsurgón, Szerbiában, Orondpusztán, Kabókapusztán, Sopronban, 

Ausztriában, Gánton, Budapesten; moziban, színházban, barlangban, sörmanufaktúrában, 

szabadulószobában, lövészversenyen, korcsolyapályán. 

Természetesen a Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnáziumban tanulni is kellett. De sajnos a 

tanulmányi rangsorban sosem álltunk a dobogó legfelső fokán, de sok rangos tanulmányi és 

sportversenyen csapattagként és egyéni munkával is öregbítettétek iskolánk hírnevét. 

Szepetneki Fanni, Szabó Bogi, Hinek Zsófi, Fajkusz Anna, Hajdu Zsófi, Lamszider 

Alexandra, Patay Viki, Sarok Eszti, Bozsik Saci, Pék Eszti; Káldi Gergő, Bálint Tomi, 

Brettschneider Tomi, Tárkány-Szücs Dóra, Kollár Kincső, Simon Zsófi. Őket nevezte az 

egyik osztálytársuk a csapatunk védőinek és kapusainak. 

A mi osztályunk abban volt igazán erős, hogyha feladatot kaptunk, akkor mindenki segített a 

megvalósításban, és tudott örülni a másik sikerének is. Sokat segítettek az  osztályunk 

arculatának a formálásában azok a diákok, akik később csatlakoztak a közösségünkhöz. 

Időrendben: Fajkusz Anna, Csabai Bori, Simon Zsófi, Farkas Zalán és Pankaczi Petra. Anna a 

megbízhatóságával, Bori a kedvességével, Zsófi az életörömével, Zalán a precizitásával, Petra 

az óvatos megfontoltságával színesítette az osztályt. 

Szerintem sikerült osztályközösséget teremtenünk, hiszen kedvelitek egymást, számíthattok 

egymásra, tudtok egymásról. 

Most még írni szeretnék arról, hogy mi fog következni a ballagásotok, az érettségi vizsgátok 

előtt, de nem tudok. Miért? Az elmúlt egy évben minden megváltozott, mindent máskor és 

másképp csinálunk. 

Úgy gondolom, az elmúlt hat évben miközben osztályközösséget próbáltam formálni 30/29/28 

emberpalántából, én is sokat formálódtam a segítségetekkel. Sok élethelyzetben adtatok 

nekem erőt. Köszönöm ezt nektek! 

Kívánom, mindig legyetek majd boldog felnőttek, én biztosan szeretettel emlékszem majd 

rátok! 

Kohutné Simon Erika 
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Kedves 12. C-sek! 

Egy C-s osztály esetében engedtessék meg nekem, hogy egy matematika (?) példával indítsak. Hogyan 

aránylik 161 a 689-hez? Triviális, ugye? Az arány nagyjából 1:4-hez. Már csak az a kérdés, hogy mi 

köze mindennek a 12. C osztályhoz? Én úgy számolom, hogy 2017-ben nagyságrendileg 689 napot 

kaptam, hogy a következő négy évben a 12.C osztály osztályfőnöke legyek, ám ebből valaki a vuhani 

piacon elrabolt tőlem 161-et. Ennyi tanítási napot, az összes egy negyedét töltöttük digitális 

iskolapadban. 

Voltam már osztályfőnök, de csak beugróként, így négy évvel ezelőtt hatalmas (szorongással vegyes) 

várakozással töltött el, hogy kilencediktől tizenkettedikig végigvihetek, végig kell vinnem egy 

osztályt. Az én osztályomat. Hogyan fogok rendet tartani? Hogyan fogom elkerülni, hogy úgy érezzék, 

mindenbe bele akarok szólni? Hová fogom vinni őket osztálykirándulásra és mi lesz, ha valaki 

megszegi ott a szabályokat? Tudok majd következetes maradni? 

Aztán a beiratkozáskor megismertelek Benneteket. Na jó, éppen csak. De kaptam Tőletek egy 

igazolványképet és azonnal memóriajátékba kezdtem, hogy arcot társítsak a nevetekhez. Még a nyáron 

bemutatkozó levelet is kaptam, ami alapján személyiséggel ruháztalak fel Benneteket – hogy majd a 

valóság rám cáfoljon szinte minden esetben. A gólyatábor már előre vetítette, hogy Ti nem az a 

társaság lesztek, akik miatt majd hetente fogok Igazgató úrnál a szőnyeg szélén állni. 

Az első év során végig attól a pillanattól féltem, amikor „rendet kell tennem közöttetek”, de ez a 

pillanat nem jött el azóta sem. Ti kisgólyaként átestetek az avatáson, megszoktátok és tudom, meg is 

szerettétek az iskolát és annak közösségét. Hajtott Benneteket a bizonyítási vágy, hogy 

megmutassátok, nem véletlenül kerültetek be a Vasváriba. Talán az olaszórák fegyelméhez volt a 

legnehezebb hozzászokni (egyeseknek…). 

Sokat gondolkodtam, hogy mi legyen az osztálykirándulással. Majd két évig csapnivaló ötletnek tűnt, 

hogy „ellőttem” a pécsi úticélt már kilencedikben, hiszen Paks miatt 11.-ben majd úgyis kell arrafelé 

mennünk… De milyen jó, hogy kilencedikben mentünk és Müller tanár úrral mentünk! Külön kaland 
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volt a hazaút Pakstól! A kulturális tartalmat – tudom – túlszerveztem, de hát gondoltam, majd a 

következő kirándulásokon több szabad programot fogtok kapni. Ugyanezt gondoltam a Hadtörténeti 

Múzeumban megejtett látogatásunk idején a következő tanévben: nem baj, ha most nem fér bele a 

ténfergés a városban, majd legközelebb! 

Tizedikben volt, akin lehetett érezni, hogy túlságosan is megmelegedett és elkényelmesedett a 

Vasváriban, de más osztályfőnökök bizonyára „irigyelnék a problémáimat!” A lefegyverző 

őszinteségetekre jellemző, hogy szemrehányás esetén volt, hogy megkaptam: „Tanár úr, én egyszerűen 

lusta vagyok.” 

Az év fénypontja azt hiszem mindannyiunk számára a gánti erdei iskola volt: a túrázás, a barlangászás, 

a növénymeghatározás (lenyűgöztetek!), a csillagászati előadás. A szakmai tartalom mellett, 

emlékezetes marad számomra Marcell kitérője a vasútállomásra még az indulás előtt, az esti 

focimeccsnézés, a közös főzés és takarítás, Szabó Endre tanár úr dalszöveg-hibakeresője (már megint, 

Ti hogy vagytok ilyen okosak?). 

És milyen jó, hogy voltak iskolai szabadidős programok Andi néniék és Szloboda tanárnő 

szervezésében! Túrák, erdei iskola, vándortábor és STEM tanulmányi kirándulások (mások mellett) a 

testnevelő tanáraitok - Müller és Kiffer tanár urak, Baranyai tanár úr, Igazgató úr, Szabó tanár úr, 

Kisari tanárnő szervezésében és kíséretével! Milyen jó, hogy voltak, mert innentől bármit szerveztem, 

bármit terveztünk, füstbe ment. Így jártunk a Paks-Szeged-Kecskemét osztálykirándulással is. 

Meghiúsult a várva várt angliai-németországi kéthetes nyelviskolai kaland is. Nem jutottunk el az 

Országházba, a Terror Házába, a Nemzeti Múzeumba sem. 

Mint ahogy kimaradtatok szinte mindenből, ami a vasváris lét savát-borsát jelenti. Elmaradtak a 

Vasváris Hetek főzéssel és királyválasztással együtt, nem adatott meg Nektek a szalagavató felemelő 

érzése, a szerenád, kurta-furcsa lesz az érettségitek és ki tudja mi lesz a ballagásotokkal is? Ezek 

mellett össze sem tudnám szedni azokat a mindennapos apróságokat, amik egy közösséget igazán 

összekovácsolnak – és személyes jelenlétet követelnek meg, tehát Ti pont az utóbbi évben nem 

részesülhettetek bennük. 

Bárcsak ne így lett volna! De talán ha egy kicsit messzebbre visszatekintetek, Ti is tudjátok őszintén 

dúdolni Cseh Tamással a krakkói vonatot: „lám csak, hát voltak nekünk élményeink…” Hiányozni 

fogtok és hiányozni fog mindaz, ami volt, és ami lehetett volna! 

Bartos Péter 
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„Hasznos életcélt találni és azt kitartóan megvalósítani - ez az egyik titka minden olyan 

életnek, amelyet érdemes megélni.”  

(Herbert Casson) 

Kedves Osztályom! 

Nem először kell írnom ilyen visszaemlékezést, mégis nehéz elkészíteni. Már hetek 

óta gondolkodom, mit is írjak az elmúlt 4 évről. Ami tudjuk, hogy sajnos csak papíron volt 4 

év… 

Először a beiratkozáson, 2017 júniusában találkoztam veletek. Ki magabiztosan, ki 

pedig kissé megszeppenve, családtagok kíséretében érkezett az iskolába. Már akkor 

megállapítottam, hogy igen, egy szuper csapat osztályfőnöke lehetek! Mindenki nagyon lelkes 

volt, szerette volna minél előbb összekovácsolni a csapatot, és ennek érdekében már a 

gólyatábor előtt is tartottatok „osztálytalálkozót”.  

Sajnos én a gólyatáborba betegség miatt nem tudtam menni, de szerencsére nagyon jó 

„pótszüleitek” voltak az akkori 12.D-s tanulók. Szeptember 1-én, az első tanítási napon 

feszülten vártatok, meggyógyultam-e már. A kihagyott gólyatábort megpróbáltam 

kompenzálni egy kis házi süteménnyel… az elégedett arcotokat látva valószínűleg sikerült is. 

Az első megmérettetésre, a szivaravatóra nagyon lelkesen készültetek, ennek eredménye meg 

is lett, bár a zsűri pontszámolása nem volt egyértelmű. Tulajdonképpen a 7.A-val 

holtversenyben győztetek, de végül mindegyik osztály kapott díjat. 

Már az első hónapokban kiderült, kik a vezéregyéniségek, és kik a visszahúzódóbbak. Ez az 

elmúlt 3,5 évben nem sokat változott, talán csak az osztály létszáma: a 36 beiratkozott diákból 

35-en fogtok most érettségizni. 3 tanulót veszítettünk. Volt, aki már a 2. hónap után 

kiiratkozott, és volt olyan is, aki csak 1 hétig járt az osztályközösségbe. Hanna pedig 

Kanadában folytatta tanulmányait. Cserébe viszont új osztálytárs is érkezett hozzátok, Vivi 

személyében.  

Az első karácsonyi ajándékozás előtt még a fiúkkal sikerült a lucázás hagyományát 

folytatnom. Jajj, de nagyon szerettetek engem ezért! Az összegyűjtött pénz és az elmaradt 

tanórák azért jól jöttek… Az első Vasváris Hét és a DÖK-nap is jól sikerült. Az osztály 
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programja a horrorszoba volt, amihez még vér-koktélokat is készítettünk gumicukor-

gilisztával. És emlékeztek, hogy a fluoreszkáló spray-vel lefújtátok a padokat? Nagyjából 

sikerült letakarítani a festéket. A közös főzés élményét Kitti is megemlítette szalagavatós 

beszédében: Tomi csilis babja fenségesen finom volt. Azóta, ha otthon azt főzök, mindig 

eszembe jut az a nap.  

A 9. évfolyam legjobb programja: az osztálykirándulás! Nagy lelkesedéssel szerveztük a 2 

napos programokat. Etettünk medvét Veresegyházán, voltunk az ország legmagasabb pontján, 

majd miután Egerben kiszabadultatok a szabadulószobákból, megnéztük az érseki 

pincerendszert is. Lehet, hogy már nem emlékeztek minden eseményre, de Krisztián hasasára 

a jakuzziban biztosan… 

A 10. év rutinosan kezdődött, sok dolgunk nem volt. A művészeti bemutatón Johanna újra 

elkápráztatott bennünket csodálatos fuvolajátékával, ismét finom csilis babot ettünk, és 

megint az osztálykirándulással zártuk a tanévet. Úgy gondolom, a Familypark  és a bécsi 

állatkert örök élmény marad mindannyiunk számára.  

11. évfolyamban a rengeteg fakt kissé szétdarabolta az osztályt. Sokkal többet kellett 

tanulnotok, kevés tanórátok volt együtt. Januárban elkezdtük a bál szervezését, melyet sajnos 

nem tudtunk megvalósítani, mert előtte 10 nappal a COVID járvány miatt online kellett 

folytatnunk a tanulást/tanítást. Abban a tanévben sajnos elmaradt a már megszervezett 

osztálykirándulás is.  

12. évfolyam programjai: szalagavató, felvételire jelentkezés, királyválasztás, érettségi. Ezek 

közül sajnos több program is elmaradt, november 11-e óta újra üresek az osztálytermek. Nem 

akarom fájdítani a szíveteket, nehéz időszakon vagytok túl. Sok dologról le kellett 

mondanotok a járvány miatt. 

Úgy gondolom, ne azt nézzük, mi maradt el, próbáljuk meg a helyzetből a lehető legtöbbet 

kihozni. Májusban érettségi lesz, és erre kell minden erőtöket összpontosítani. Újra összejön a 

csapat, akik az elmúlt 4 évben megkomolyodtak, felnőtté váltak, és készen állnak arra, hogy 

pár hét múlva végleg elhagyják az iskolát. És, ha minden jól alakul, érettségi után bepótoljuk 

az elmaradt osztálykirándulást is… 

Nehéz néhány gondolatban leírni 4 év eseményeit. Ha hiszitek, ha nem, hiányozni fogtok, az 

összes gond és öröm is, ami az osztályfőnökséggel együtt jár: a vidám percek, a meghitt 

beszélgetések, osztálykirándulások. Nagyon örülök, és köszönöm, hogy megismerhettelek 

benneteket! Mindannyian értékes emberek vagytok, mindegyikőtök más-más területen 

tehetséges: vannak köztetek sportolók, biológia és kémia tudósok, hangszerjátékosok, 

rajzművészek, költők, nyelvtanulásban tehetségesek. Kívánom, hogy a sikeres érettségi után 

mindannyian találjátok meg az utatokat, és majd ha az iskola felé jártok, gyertek vissza egy 

kis beszélgetésre! 

Vigyázzatok magatokra! 

Tarné Szabó Magdolna  
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Ballagóink 

A koronavírus alatt már cseppet sem szokatlan módon zoomon 

keresztül kérdezgettem a Vasvári DÖK elnökét, a sokoldalú Lendvai 

Martint a hazafelé tartó vonatút alatt. Az interjúban bepillantást 

nyerhettek Martin Vasváriban eltöltött éveibe, mindenapjaiba és 

jövőbeli terveibe is.  

Annak idején, 6 évvel ezelőtt mi volt az a döntő szempont, amiért 

a Vasvárit választottad? 

Még kisiskolás voltam, kb. 2-3. osztályos mikor anyukám a 

Vasváriban dolgozott. Nyaranta gyakran bejártam hozzá, így korán 

megismerkedtem az iskolával, és néhány tanárral is, ezért nem is 

nagyon gondolkoztam másikban. Már akkor magával ragadott, jókat 

is hallottam a Vasváriról, még amellett, hogy anyukám itt dolgozott, így adta magát a 

lehetőség.  

Mi volt a legelső benyomásod a gólyatáborban és mikor először lépted át az iskola 

küszöbét? 

A gólyatábor teljes mértékben olyan volt, amilyenre számítottam. Az agárdi tábor alatt 

akadtak vicces történetek, például úgy volt, hogy a lányok átjönnek hozzánk zuhanyozni, mert 

náluk nincs víz… Amikor beléptem a suli kapuján nagyon pici voltam még termetileg, és a 

suli hatalmasnak tűnt. Most már átlátok az emberek többségén, de akkor kicsinek éreztem 

magam. Nem volt bennem semmilyen félsz, úgy álltam neki, hogy nagyon jól fogom magam 

érezni, s mindent meg is fogok tenni ezért. Nyilvánvalóan ezt az elmúlt másfél évet senki nem 

látta előre…   

Melyik volt a legmeghatározóbb élményed, amelyet a Vasváriban szereztél? 

Nem tudnék egy dolgot kiemelni, hisz annyi minden történt. Az élményeken kívül rengeteg 

minden ideköt, az iskolatársak - legyen az elballagott vagy éppen még itt tanuló diák- és 

természetesen a hozzájuk fűződő emlékek, nyilván a Vasváris Hetek, az egyetlen bál, amin 

voltam, a főzősnapok, haloween-hetek. Talán az egyik legkedvesebb emlékem a 

Vasvárifoglaló lebonyolítása volt. Ami miatt a legjobban örülök, hogy DÖK-elnök lehettem 

az, hogy a tavalyi és az idei gólyatáborban is részt vehettem, segíthettem a kicsiknek, ami 

végzős fejjel teljesen más.  

Hogyan jellemeznéd az osztályközösségeteket? Melyik volt a legjobb pillanat, amelyet 

közösen átéltetek? 

A legjobb osztályprogramunk a Balatonon töltött osztálykirándulásunk volt. Az osztályunk 

az elején kissé nehézkesen verődött össze. Mindenkinek megvolt a saját kis csoportja, de a 

közös cél érdekében képesek voltunk kompromisszumot kötni, együttműködni a lehető 

legkevesebb veszekedés nélkül. Nagyon sajnáljuk, hogy ez a másfél év és a kampány is 

kiesett osztályközösségi szempontból is.  
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A vírus miatti körülményekhez képest is egy fantasztikus kampányvideóval rukkoltatok 

elő. Ez mennyiben tért volna el, ha normál keretek között zajlódhatott volna a Vasváris 

Hét? Kérlek, ismertesd pár szóban a kampányotokat! 

Az eredeti ötlet egy időutazós film lett volna, amit már korábban elvetettünk, de 11.-ben, 

amikor nekiálltunk a kampánynak, jött ki a Money Heist 4. évada, amit sokunk látott az 

osztályból, így felvetődött, hogy valami hasonlót megvalósíthatnánk a suliban is. Az 

alaptörténet szerint - ahogy azt a videóban is említettem - egy csapat bemegy az iskolába és 

megpróbál kihozni onnan valamit, viszont azt, hogy pontosan mit, az már a mi osztályunk 

titka marad. Sejtettük, hogy a vírus jelenléte miatt kevesebb szerepe lesz a kampány többi 

részének, így a film lett volna az utolsó bástya, arra fektettük volna a legnagyobb hangsúlyt. 

A történet befejezése pedig a suliba járókon múlt volna.  

Mennyit változtál a Vasváriban eltöltött évek alatt? Mire tanított meg, illetve ébresztett 

rá a Vasvári önmagaddal kapcsolatban? 

Rengeteg mindenre. Hetedikes koromban 165 cm-esen, oldalt felnyírt, feltetőzött hajjal, kis 

pufika gyerekként léptem az iskolába. Mind külsőleg, mind belsőleg sokat változtam. 

Megtanultam, hogy nagyon fontos dolog meghallgatni a másik véleményét, megnézni 

különböző szempontokat egy adott dologgal kapcsolatban, ezt DÖK és osztály szinten is 

alkalmazni tudtam, hogy hatékonyabban tudjuk együttdolgozni a többiekkel. Szorgalmasabb 

lettem. Nyilván formálnak bennünket az itt eltöltött évek, én mindenképpen pozitív gimis 

élményekkel távozom a Vasváriból. 

A járványhelyzet megnehezítette, de sikerült jó kapcsolatot kialakítanotok a 

gólyáitokkal? Tudtatok segíteni nekik a beilleszkedésben a távoktatás ellenére is? 

Kifejezetten jó kapcsolatunk alakult ki a gólyáinkkal! Őszintén szólva, én nem számítottam 

erre. Ők voltak számunkra az üde színfoltok, hisz mi már pár hónapnyi távoktatás után 

megfáradva elmentünk a gólyatáborba, ahol 30-60-90 gyerek tele lelkesedéssel várt ránk, s 

szinte szomjaztak arra, hogy közösséget építsenek. Amíg iskolába jártunk heti 2-3-szor 

lementünk hozzájuk, de a vírus alatt sajnos ez megcsappant, persze így is próbáljuk tartani a 

kapcsolatot velük, segíteni nekik. 

Hogyan kerültél a Vasvári DÖK csapatába? Mi motivált arra, hogy aktívan részt vegyél 

iskolánk virágzó diákéletében? 

Általános iskolában egyáltalán nem voltam DÖK-tag. Régóta ismerem Nemesné Andi 

nénit, ő ajánlotta fel 8.-ban, hogy besegíthetek 3. dökösként az osztályomban. Akkoriban is 

szerettem hallatni a hangomat, onnantól kezdve pedig részt vettem a programok 

szervezésében is. Megismertem egy csomó kedves és aranyos embert – hisz a mindenkori 

DÖK-ösök mindig nagyon jó fejek, és sohasem éreztem kényszernek, ha gyűlésre kellett járni, 

vagy programot kellett szervezni. 

Mennyivel több feladattal, illetve felelősséggel jár, hogy iskolánk 

diákönkormányzatában te töltöd be az elnöki pozíciót immár 2 éve? 

Nagyjából két éve tavasszal lettem megválasztva. Valamilyen szinten több a feladatom, 

mondhatni reprezentatív szerepem van. Szerettem, hogy a suli diákönkormányzatában 

mindenki aktívan kivette a részét, és nekem sem kellett soha senki nyakába aggatnom 

egyetlen feladatot sem. Hatalmas megtiszteltetés volt számomra, hogy 2 évig összefoghattam 
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a Vasvári Diákönkormányzatát, és ami még fontosabb, hogy közösen az iskola egyébként is 

fantasztikus diákéletét fenntarthattuk és  jobbá tehettük. 

A rádiózásban is otthonosan mozogsz, hiszen a sulirádió mellett, Székesfehérvár 

diákrádiójának, a Táskarádiónak is állandó stábtagja vagy. Mesélnél egy kicsit az ottani 

tevékenységedről? 

Elmentem a Táskarádió egyik nyílt napjára, ahol a szervezők marasztaltak. Kezdetben csak 

cikkeket írtam a rádiónak, majd 2018 szeptemberétől délutáni, később a reggeli adásokat, a 

Vekkereket is vezettem egészen az első karanténig, 2020 márciusáig. Hetente többször jártam 

rádiózni, de ahogy a DÖK-öt, úgy a rádiózást sem éreztem soha kényszernek. Főként a 

közösség és a tapasztalatok hiányoznak a mostani helyzetben, de szívesen folytatnám egyetem 

mellett is. 

Mivel töltöd szívesen a szabadidődet? Lett valamilyen új hobbid a több mint 1 éve 

húzódó bezártság és járványhelyzet alatt? 

Elkezdtem tanulni. Mostanság szeretek biciklizni, sportolni, egészen novemberig 

teniszeztem. Igazából mindig van, amire kell, hogy jusson idő. Nemrég egy töri versenyre 

készítettünk alkalmazást, amit nagyon élveztem. Szeretek fotózni, videózni, rádiózni, 

mindent, ami mozgóképpel kapcsolatos. 2018-ban voltam egy táborban, ahol közelebbről 

megismerkedtem ezekkel a médiás dolgokkal. Korábban is érdekeltek, de addig csak a 

jéghegy csúcsát kapargattam, viszont a táborban volt a nagy áttörés. Azóta pedig nincs 

megállás, tavaly média OKTV-n is részt vettem. 

S végezetül, hol szeretnéd folytatni a tanulmányaidat? 

Első helyen az ELTE mozgókép és televíziórendezés szakára adtam be a jelentkezésemet, 

ahova most készítem a felvételimet. Utána megjelöltem a Corvinus és a Pázmány 

kommunikációs és politológia szakát. A média mellett a politika érdekel még nagyon, de 

szívesen foglalkoznék dizájnnal, ami kicsit kreatívabb. Akárhova vesznek fel, sanszos, hogy 

mindegyiket élvezni fogom.  

 

Nagyon szépen köszönöm ezt a vonatút alatt rögtönzött interjút, és sok sikert kívánok az 

érettségihez és a felkészüléshez! 

 

Jakab Fanni 11. C 

 

 

 

Tassy  Kata 7. B 
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Nemrégiben Pék Eszterrel a 12. B osztály egyik olyan tagjával 

beszélgettem, aki szíve-lelke az osztályközösségnek és része a 

programjainkért felelős DÖK-ös társaságnak is. A beszélgetésre csak 

az online térben kerülhetett sor, ennek ellenére remélem, hogy 

számotokra éppen olyan izgalmas lesz ez az interjú, mint amennyire 

én találtam érdekesnek Eszti válaszait.  

Hogy érzed, mik azok a dolgok, amelyekkel gazdagodtál az 

iskola falai közt eltöltött 6 év során? 

Elsősorban elsajátítottam különböző gyorsulási képességeket, 

mert megtanultam, hogy egy 10 perces szünet alatt miként fussak fel 

az alagsorban található büfétől egészen a tetőtérig. Komolyra fordítva a szót sok ismerettel 

gazdagodtam, és barátságokra tettem szert.  

Hol szeretnél továbbtanulni? Mik a terveid a jövőre nézve?  

Elsőként a Budapesti Corvinus Egyetemet jelöltem meg, azon belül a nemzetközi 

gazdálkodás szakon szeretnék továbbtanulni. A mesterképzést szívesen végezném külföldön, 

esetleg Hollandiában. Nem szoktam dolgokat nagyon előre eltervezni, inkább a közeljövőre 

vannak elgondolásaim. Nagyon remélem, hogy nyárra kicsit rendeződik a helyzet és lesz 

alkalmam visszautazni Oroszországba. Szeretném meglátogatni a fogadócsaládomat, akiknél 

a 11. osztály első félévét töltöttem. Emellett nagy álmom eljutni Moszkvába és 

Szentpétervárra.  

Milyen az osztályközösségetek? Össze tudtatok kovácsolódni, illetve gondolod, hogy a 

jövőben is fogjátok tartani a kapcsolatot?  

Egészen jó az osztályközösségünk, de sajnos ránk is jellemző a „klikkesedés”. Azonban, 

ha egy megoldandó feladat vagy probléma áll előttünk, össze tudunk fogni, és a klikkek 

száma is csökkent az évek során. Kicsit sajnálom, hogy az utolsó évünk így alakult, mert 

szerintem a végzős programok még jobban összehozták volna a társaságot. Örültem volna, ha 

a kampányidőszakot a Vasvári falai között együtt élhetjük meg. Úgy gondolom sok 

osztálytársammal jó viszonyban vagyok, ezért szívesen tartanám velük a kapcsolatot. Sokan 

Budapestre jelentkeztünk így remélem, hogy a találkozások a jövőben sem fognak megszűnni.  

Mennyire nehéz az érettségire való felkészülés ebben a helyzetben? Tartasz tőle? 

Szerintem az érettségi előtt mindenki izgul egy kicsit, így bevallom őszintén, hogy én is 

tartok tőle, hiszen ilyenkor ez tűnik életünk legnagyobb vizsgájának. Az online oktatás alatt is 

majdnem ugyanolyan hatékonyan fel lehet készülni az érettségire, csak kicsit nagyobb 

motivációra van szükségünk.  

Ha visszamehetnél az időben, melyik évfolyamot élnéd újra? 

Szívesen újra élném a hetedikes évünket, amikor még mi voltunk a „picik”. Izgatottan 

készültünk a gólyatáborra, majd a szivaravatóra, ahol osztályfőnökünket kellett eladnunk egy 
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reklám keretein belül. Életem első német óráján is ebben az évben vehettem részt, amikor 

tudatlanul válaszoltam a bemutatkozásnál, hogy: „Ich bist Eszter”. A kezdeti tévedéseimet 

azért szerencsére sikerült kijavítanom.  

Hogyan vélekedsz az online oktatásról?  

Úgy gondolom, hogy a kezdetek óta jól meg van oldva az online oktatás az iskolában, de 

nekem hiányzik a szünetekben a többiekkel eltöltött idő. Jobban be tudjuk osztani a 

teendőinket, de néha nehezebb motivációt találnunk a feladataink elvégzésére az 

elkényelmesedett életmód miatt.  

Van valami hobbid az iskolán kívül?  

Amíg volt lehetőségem, szívesen jártam edzésekre, vagy ittam meg egy kávét a 

barátaimmal az iskola után. Emellett érdekelnek a nyelvek, a közeljövőben szeretnék 

elkezdeni olaszul tanulni. Ha tehetem, idegen nyelveken nézek sorozatokat és filmeket. 

Mostanában sokszor járok túrázni is, amit a vírus előtt szinte sosem tettem.  

Mit tanácsolnál a fiatalabb vasváris osztályoknak?  

Élvezzétek ki a Vasváriban eltöltött napjaitokat, mert gyorsabban vége lesz, mint 

gondolnátok! Valamint fontos dolog tudni, hogy hányadik vagy a névsorban, hiszen aznap 

nagyobb eséllyel felelhetsz. 

Mi az, ami a legjobban fog hiányozni a ballagás után?  

Nagyon fognak hiányozni a Vasváris Hét pillanatai és az egyéb vasváris programok, 

amelyek szervezésében is sokszor részt vettem DÖK tagként. Továbbá hiányozni fognak a 

büfében Szilárdnál vásárolt finom falatok, amelyekre zsebpénzem nagy részét elköltöttem. 

Sümegi Renáta 11. B 

 

 10. A osztály  
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Iskolánk 12. C osztályát képviselő Lovizer Noémi ,,Nolya” 

tipikusan egy olyan lány akivel, bár korábban nem ismertük 

egymást, akár egy egész napot tudnék beszélgetni. Amellett, hogy 

céltudatos és határozott, egy nagyon kedves, nyitott, barátságos 

személyiség, akinek a „Mi a mottód?” kérdésemre az a válasza, 

hogy „Egészség és Világbéke”. A viccet félretéve, kérdeztem őt a 

Vasváriban töltött 4 évéről és a jövőjéről is. 

 

Először is, ha már így az interneten keresztül tudunk csak 

beszélni, muszáj megkérdeznem, hogy hogyan bírod az online 

oktatást? Szerinted nehezebb így felkészülni az érettségire? 

Számomra ez a második karantén sokkal könnyebb, mint a tavalyi. Ott minden olyan 

hirtelen történt, minden új volt, addigra alakult ki egy olyan osztályközösségünk, amit az 

online oktatás teljesen szétszakított. Mostanra viszont már megtanultuk kezelni a helyzetet. 

Az is sokat számít, hogy most itt van az érettségire való felkészülés, így az leköt, és ha nem 

lenne karantén, akkor is ennyi időt töltenék a tankönyvek felett, és pont ugyanennyire járnék 

ki a házból. Szerencsémre egy kertesházban élünk kutyával, amikor csak tudok, elmegyek 

vele sétálni, és esetleg hívom az egyik barátnőmet is. Én azt mondanám, hogy könnyebb így 

felkészülni az érettségire, mert az időbeosztás rajtunk múlik. Tehát ha bejárnánk suliba, akkor 

délután az lenne, hogy órák után hazabuszozunk, megebédelünk, kicsit pihenünk, és máris 

eltelt egy csomó idő. Így viszont sokkal lazábban be tudjuk osztani, hogy mit mikor 

csinálunk. Persze ahhoz, hogy össze tudjam hasonlítani ezt a helyzetet a jelenléti oktatással, 

ahhoz abban a szituációban is írnom kéne egy érettségit… 

Amikor 2017-ben jelentkeztél a Vasváriba, mi volt az, amit a legjobban vártál?  

Semmit. Igazából nem tudom miért döntöttem e mellett a suli mellett, inkább megérzés 

volt, hogy itt jó lesz nekem. Bár először egyébként nem így történt. Még mielőtt 

kilencedikben bekerültünk volna ide, mindig nagyon jó jegyeim voltak. Aztán jött az első év 

és hideg zuhanyként ért, hogy mennyivel nehezebb a tanulás gimiben. Sorra szedtem össze a 

hármasokat, annak ellenére, hogy rengeteget készültem az órákra, és ez engem nagyon rosszul 

érintett. Aztán a barátkozás sem sikerült olyan jól, mint szerettem volna, és egy ideig azon is 

gondolkodtam, hogy átiratkozok máshova. Szerencsémre két lány felkarolt és így tizedikre 

sikerült összeszednem magam, onnantól sokkal jobb volt. Örülök, hogy egy ilyen elfogadó és 

összetartó suliba kerültem.  

Mi az az iskolánkhoz kötődő emléked, amire mindig emlékezni fogsz? 

Egyszer Szabó Endre tanár úr fogadott velem, hogy nem merem megpöckölni Baranyai 

tanár úr orrát. Nekem senki nem mondhatja azt, hogy nem merek valamit, úgyhogy a tanár úr 

gazdagodott egy orron pöcköléssel. Egy másik alkalommal kiküldtek minket gereblyézni az 

egyik órán, mert rosszak voltunk. Ennek az lett a vége, hogy a fiúk szereztek valahonnan egy 

bevásárlókocsit, és abban „hajósat” játszottunk.  Aztán szerintem mindenki ismeri Szabó 
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Endre tanár úr csúnya szavak elleni rendszerét. Elég, ha annyit mondok, hogy egyik évben 

összesen 500-szor írtam le azt a bizonyos mondatot… 

Hol szeretnél továbbtanulni, hol látod magad 10 év múlva? 

Februárban a Corvinus Egyetemen gazdálkodás és menedzsment, és a pénzügy és 

számvitel szakát jelöltem meg. De ha egy évvel ezelőtt megkérdezi ezt tőlem valaki, tuti nem 

ezeket mondom. Ez abból is látszik, hogy eredetileg angol, biológia és magyar faktos voltam, 

végül az utóbbi kettőből nem is fogok emeltezni. Viszont az angolon kívül kellett még valami 

plusz pont, úgyhogy 1 év alatt feltornáztam az olasz tudásom B2-es szintre, és nemsokára 

megyek belőle nyelvvizsgázni. Ha ezt a tavalyi énemnek elmondanám, tuti kiröhögne, 

ugyanis szerintem két mondatot sem tudtam elmakogni. Tíz év múlva egy kisvárosban 

szeretnék élni egy kertesházban kutyával.  

Mi a legnagyobb álmod?  

Szerintem sokaknak ugyanez: nagyon szeretnék utazni. Ha tehetném, egy autóval 

körbejárnám Ázsiát, Dél-Afrikát, Amerikát, és sátorban vagy motelekben aludnék. Szeretném 

kiélvezni az életet még mielőtt bárhol letelepednék. És csak hogy mondjak valami klisé 

dolgot is: egészség és világbéke! De egyébként tényleg! 

Mi az a 3 szó, amivel leginkább jellemeznéd magad? Miért? 

Ambiciózus: Már említettem az olaszt, az egy nagyon jó példa erre. Ha van valami cél, 

amit kitűzök magam elé, akkor annak az elérésébe 120%-ot beleteszek. Viszont senkinek nem 

akarok megfelelni, csakis saját magamnak.  

Jószívű: Ez talán így beképzeltnek hangzik, de tényleg igaz. Mindig mindenkinek segíteni 

szeretnék. Alig ismerjük egymást, de ha te odajönnél hozzám, hogy valamire szükséged van, 

egyből mennék és segítenék, ahogy tudok.  

Extrovertált: Nagyon szeretek új embereket megismerni, de csak akkor, ha érzem azt a 

másikon, hogy ő is szeretné. Nem szoktam visszafogni magam, mindig azt adom, aki igazából 

vagyok. Szeretek kialakítani kapcsolatokat, de nem mindig van időm ápolni ezeket, szóval 

mindig minőségi időt töltök a másikkal, szoros kapcsolatot alakítunk ki, így ha huzamosabb 

ideig nem is találkozunk, akkor is ott vagyunk egymásnak. 

Van valami üzeneted a vasváris diákoknak?  

Ugyanazt mondanám nekik, mint amit a saját kilencedikes énemnek is mondanék: ne 

vegyetek mindent olyan komolyan! Persze, ezt így könnyű mondani, de ne stresszeljetek rá a 

dolgokra. Gyűjtsetek élményeket, élvezzétek ki a sulis éveiteket, amíg lehet.  

Farkas Angéla 10. A 
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Végzőseink közül Takács Eriket kérdeztem az iskoláról, a sportról, 

és sok minden másról. A 18 éves Erik a 12. D osztályba jár, és az 

Alba Fehérvár U20-as, illetve felnőtt kosárlabdacsapatát erősíti.  

Most, hogy a végéhez közelednek tanulmányaid a Vasváriban, 

hogy látod, jól döntöttél, amikor négy évvel ezelőtt ide 

jelentkeztél? 

Abszolút, szerintem nagyon jól döntöttem. Ezt a döntést az is 

befolyásolta, hogy a bátyám már ide járt, tőle tudtam informálódni,  

és csak jó dolgokat hallottam tőle a suliról. Szóval, egyáltalán nem 

bántam meg az elhatározásomat.  

Mivel gazdagodtál az iskolában töltött évek alatt? Mit adott neked a Vasvári? 

A legfontosabb talán az, hogy a Vasvárinak köszönhetem a jelenlegi legjobb barátaimat. 

Az évek alatt olyan barátokra tettem szert, főleg az osztálytársaim közül, akik szerintem az 

életem végéig elkísérnek. Ezért nagyon hálás vagyok, az iskolának is. 

Mik a legfontosabb tapasztalataid, amiket itt szereztél? 

Az iskola elején, amikor bekerültem, azt mindenképp megtapasztaltam, hogy gimnáziumi 

körülmények között nagyobbak az elvárások. Megtanultam jobban, hatékonyabban tanulni, 

hiszen ami egy általános iskolában elég volt, az kilencedikben egyáltalán nem biztos, hogy 

megfelelt. Ezen kívül gyorsan megtanultam beilleszkedni, alkalmazkodni a középsulis 

közeghez.  

Melyik volt az az év, amelyiket a legnehezebbnek találtad a Vasváriban töltöttek közül, 

és miért? 

A kilencedik. Ahogy az előbb is mondtam, akkor még új volt a gimnáziumi környezet. 

Egyrészt az új tantárgyak, ill. tanárok, a nehezebb tananyag és a magasabb elvárások miatt 

volt számomra nehéz. Másrészt azért, mert abban az évben hiányoztam a legtöbbet az 

iskolából a sport, az edzések miatt, így nagyon sokat kellett pótolnom. 

Melyek a legszebb élményeid e négy év alatt? Mire emlékszel majd vissza a 

legszívesebben? 

Azt mondanám, hogy a tízedikes osztálykirándulás, és ezzel nem lennék egyedül az 

osztályban. Egy kis faluba mentünk, Sopronhoz közel, ott szálltunk meg. Azért is volt jó, mert 

el tudtunk menni Bécsbe, ami közel volt, meg tudtuk nézni az állatkertet. Ezen kívül Tarné 

tanárnő olyan programot szervezett nekünk, amely nem a tipikus múzeumlátogatásból, és 

hasonlókból állt. Maga a szállás is nagyon jó volt, de mégis az tetszett a legjobban, hogy a 

nap végén összeült az egész osztály, Tarné tanárnő és Szarka Judit tanárnő is, aki szintén jött 

velünk, és közösen beszélgettünk mindenféléről. Akkor nagyon együtt volt az osztály, ezt 

szerettem benne. 

Milyennek tartod az iskola közösségét? Mi teszi különlegessé a vasváris közösséget? 

Szerintem a mi iskolánk kiemelkedő ebből a szempontból. Itt talán kevésbé van jelen, vagy 

egyáltalán nincs kiközösítés, utálat, nagyon családias a közösségünk. Az, hogy például 
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megőrizzük a vasváris hagyományokat, felelevenítjük őket minden évben, nagyon erőssé 

tudja tenni ezt a közösséget. 

A tanulás mellett versenyszerűen sportolsz is, kosárlabdázol. Mit szeretsz ebben a 

sportban, illetve melyik eredményedre vagy a legbüszkébb? 

Azt szeretem ebben a sportban, hogy mivel egy csapatsport, ezért nem egyedül kell 

megküzdenem a feladatokkal, hanem számíthatok a csapattársaimra is. A kosárlabda megtanít 

csapatban dolgozni, amit az élet más területein is tudsz hasznosítani, például egy 

munkahelyen is, még ha nem is válsz profi sportolóvá. A legbüszkébb pedig arra vagyok, 

hogy két Európa-bajnokságon is képviselhettem Magyarországot válogatott színekben, illetve 

arra is, hogy a csapatommal, az Alba Fehérvárral már négy éve sorozatban elsők lehettünk az 

U20-as bajnokságban.  

Hogyan sikerül összeegyeztetned a tanulást a sporttal? Mindig megvolt az egyensúly a 

kettő között? 

A tanulást és a kosárlabdázást nehéz összeegyeztetni, és nálam soha sem volt teljesen 

egyensúlyban a kettő. Többször is volt olyan, hogy kihagytam egy edzést a tanulás miatt, mert 

mondjuk, két témazárót írtunk a következő napon. Bevallom, kosarazni jobban szeretek, mint 

tanulni, ezért inkább a kosárlabda felé dőlt a mérleg, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy 

elhanyagoltam volna a tanulást. 

Hogyan élted meg a Covid-időszakot? Nehéz volt számodra felkészülni az érettségire az 

online oktatás idején? 

Az elején, amikor megjelent ez az egész tavaly márciusban, és mindent bezártak, nagyon 

nehéz volt. A bajnokság is leállt, nem lehetett sportolni, így nekünk Zoomon voltak az 

edzéseink: mindenki otthon volt, belépett a hívásba, bekapcsolta a kameráját, és a szobájában 

végezte a gyakorlatokat. Elég nehéz volt egyik napról a másikra leállni az élő edzésekkel. Az 

online sulit még nagyjából elviseltem az elején, de most már inkább visszamennék. Ha lenne 

rendes, élő tanítás, talán könnyebb lenne felkészülni a vizsgákra, például matekból vagy 

történelemből, a távoktatásban viszont a saját tempómban tudok készülni, ami előnyösebb.  

Mi hiányzik a legjobban a vírus előtti időkből? 

Az, hogy az iskolai közegben minden nap találkozhassak az osztálytársaimmal, vagy az is, 

hogy a meccseinken legyenek nézők, illetve hogy be tudjak ülni egy étterembe akár a 

családommal, akár a barátaimmal. Ezek a dolgok nagyon hiányoznak. 

Milyen irányban szeretnél továbbtanulni, és van olyan nagyobb volumenű célod, amit 

szeretnél megvalósítani a közeljövőben? 

Már le kellett adni az egyetemi jelentkezéseket, és én a Testnevelési Egyetem két szakára, 

a sportszervezői, és a kosárlabdaedzői szakokra jelentkeztem. Csak ezekre adtam be 

jelentkezést, mivel mindenképpen a sportban szeretnék dolgozni. Levelezői képzésen 

szeretnék tanulni, hogy tudjak a tanulás mellet kosarazni. Az egyetemre való bejutás mellett 

azt mondanám fontos célomnak, hogy az idei U20-as bajnokságon is a dobogó legfelső fokára 

állhassunk a csapattal.  

Helmrich Márton 11. D  
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Fónagy Kitti, a Vasvári Tv ötletgazdája és megvalósítója 

Honnan jött a Vasvári Tv ötlete? 

Észrevettem, hogy a diákok többsége az Instagramot 

gyakrabban használja, mint a Facebookot és a Vasvárinak eddig 

csak Facebook-oldala volt. Egy folyamatosan frissülő fórumot 

szerettem volna, amellyel már nemcsak a korábbi vasvárisokat, 

hanem mostani iskolatársakat is könnyebb elérni. Egy platformot, 

ahova rendszeresen tudok videókat posztolni, mert szerintem egy 

videó többet mond, mint egy írásos poszt. Fotóalbumhoz 

hasonlóan bármikor fellapozhatjuk, s visszanézhetjük 5-10 évvel 

ezelőtti önmagunkat, illetve az akkori programokat. 

Mindenképpen szerettem volna a többi diákot is bevonni, és úgy 

gondoltam, képek mellett főként videók formájában lennének 

megörökítve a vasváris emlékeink. 

Hogyan indult útjára az első adás? Mi volt a legelső téma, amelyet feldolgoztatok? 

Az első adás az angol nyelvű vitaversenyen volt, amin én is részt vettem. Itt egy adott téma 

kapcsán hoznak fel érveket, ellenérveket a vitázó csapatok angolul. A vasvárisok mellett 

Székesfehérvár többi középiskolájából is érkeztek versenyzők, és nagyon élveztem, hogy saját 

iskolatársaimon kívül másokat is meginterjúvolhattam a versennyel és a hogylétükkel 

kapcsolatban. Maga a név is ekkor született meg, hiszen az interjúk során gondolkoztam, 

hogyan lehetne beköszönni, és ekkor pattant ki a fejemből Vasvári Tv elnevezés.  

Milyen céllal indítottad el a Vasvári Tv-t? 

Legyen egy visszanézhető és folyamatosan frissülő fórum, ahova rendszeresen lehet 

videókat posztolni. A Facebookhoz képest az Instagram újabb, például én ezt tudom a 

legjobban használni, s fontos, hogy könnyen kezelhető, szerkeszthető a felülete. Célja, hogy 

mindenki belekóstolhasson a vasváris életérzésbe, és hogy megmutassuk a többi - nem 

vasváris - diáknak, milyen is a mi iskolánk, a vasvárisok pedig bármikor visszanézhetik, hogy 

milyen fantasztikus dolgok történtek velük az évek során.  

Melyik volt a kedvenc riportod, illetve témád, amelyet bemutattál? Miért? 

Imádtam minden olyan programot, ahol sok ember közé kellett menni, hiszen így rengeteg 

embert ismerhettem meg, számos különböző véleménnyel találkoztam. A koronás időszak 

előtt temérdek lehetőség akadt a videózásra, sajnálom, hogy ebben az utolsó évben ezek 

elmaradtak, például a kampány és a királyvetélkedők is. Kedvenc pillanataim közé tartoztak, 

mikor egy eseményen több embert is megkérdezhettem például a Valentin-napon, nőnapon. 

Kedveltem a Vasvári-túrákat, ahol a királyjelöltek kalauzoltak el a kedvenc, esetlegesen eddig 

ismeretlen helyekre a Vasváriban. Az összevágás során szeretem a felvett anyagokat 

visszanézni, hisz olyan, mintha újraélném ezeket a pillanatokat.  

Van, ahonnan inspirálódsz, ihletet merítesz, miközben a következő adást tervezed? 

Nem igazán. Az adásokat mindig a programokhoz igazítottam, és mikor kicsi szünet volt, 

elgondolkoztam, hogy milyen érdekes adásokat lehetne készíteni, ekkor merült fel a Vasvári 

túra ötlete is. Idénre is rengeteg ötletem akadt, amit sajnos nem sikerült leforgatni, de mindig 

a következő iskolai szintű program inspirált. Más iskoláknál sem láttam hasonlót, és ez is 

motivált, hiszen a 6. vagy 8. osztályosnak, nehéz megítélni egy iskola közösségi életét csupán 

az iskola épülete és nyílt napja alapján, és ezt hogyan is lehetne jobban megmutatni, mint egy 
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olyan fórummal, amely betekintést enged az adott iskola mindennapjaiba, mint ahogyan ezt a 

Vasvári Tv is teszi.  

Az elkészült anyagot te magad állítod össze, vagy akad segítséged is? 

A forgatások során mindig akadt valaki, aki segített, akit megkérhettem, és a kezébe 

nyomhattam a kamerát. Szerencsére nem futamodtak meg olyan sokszor. A telefonommal 

kameráztunk, az elkészült felvételeket pedig én vágtam meg, illetve töltöttem fel.  

Hallottam, hogy több közösségi médiában is aktívan tevékenykedsz. Mikor szippantott 

be magába ez a világ? Mi motivál arra, hogy tartalmat gyárts?  

Kb. 2-2,5 éve kezdtem el youtube-ozni, azelőtt blogot írtam. A blogírást is nagyon 

élveztem, de úgy éreztem, készen állok a következő lépcsőfokra és adta magát, hogy videózni 

fogok. Először megtanultam a youtube-ról, hogyan kell videót vágni. Egy idő után elszántam 

magam arra, hogy meg is osztom ezeket, és azóta gyártom a tartalmakat. Nagy löketet adott a 

cserediák programom, mert ez idő alatt minden héten vlogoltam. Elsődleges motivációm volt, 

hogy ez az emlék videós formában is fennmaradjon, a bejegyzéseket mind a mai napig 

örömmel nézem vissza. Közben annyira megszerettem a videózást, hogy itthon is folytattam,  

és az első karantén alkalmával –tavaly márciusban – kezdtem el Tiktokozni, ahova kezdetben 

filmajánlót, most már inkább Instagram Life hackeket és sütős-főzős videókat töltök fel.  

Milyen irányban tervezel továbbtanulni? 

Turizmus és vendéglátást szeretnék tanulni angolul. D-s vagyok, vagyis angolos osztályba 

járok, a 2. nyelvem a francia, itthon pedig németül beszélünk, mert a nevelőapukám német. 

Közel állnak hozzám a nyelvek, ezért szerettem volna, valami ezzel kapcsolatos irányt 

választani.  

Hálás vagyok, hogy zoomon keresztül szívesen válaszolt kérdéseimre a mindig mosolygós 

Kitti, aki elmondása szerint igazi éjjeli bagoly, így a késői órákban is frissen mesélt a Vasvári 

Tv-ről, mely ezen nehéz időszakban is visszaadja a felülmúlhatatlan Vasváris Életérzést! Ha 

nosztalgiáznátok egy keveset, keressétek fel a Vasvári Tv oldalát! 

 Jakab Fanni 11. C 

 

 

Czerovszki Ildikó 12.C 
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Büki Fruzsi és Horváth Lili, a dökösök 

Az idei a második végzős évfolyam, mely a járvány alatt 

érettségizett, és az első, amelynek már a szalagavatóját sem 

lehetett megtartani. A 12. D DÖK képviselői, a mindig 

mosolygós Büki Fruzsi és Horváth Lili sem ölthették magukra az 

alkalomra szánt ruhájukat, ám iskolánk közösségének sorsát négy 

éven keresztül a szívükön viselték. 

Miért szerettetek volna a DÖK részévé válni, és milyen 

szerepet töltötök be benne jelenleg? 

Lili: Régi vágyam volt, hogy dökös lehessek, és mivel az előző 

iskolámban a rossz szervezés miatt erre nem igazán akadt 

lehetőségem, így nagyon örültem, hogy a Vasváriban részévé 

válhattam ennek a közösségnek. Már a gólyatábor előtt is szerveztem osztálytalálkozókat, 

majd a táborban is próbáltam összekovácsolni a közösséget, ahol az avatónk, Nagy Bogi sokat 

mesélt a DÖK-ről és buzdított a csatlakozásra. Végül az osztálytársaim választottak meg látva 

a lelkesedésemet. 

Fruzsi: Már az általános iskolában is dökös voltam, így számomra nem is volt kérdés, hogy a 

Vasváriban is szeretnék azzá válni, ami az osztályom támogatásával sikerült is. Eleinte csak 

az osztály feladatait koordináltam, ám 10.-ben már DÖK alelnökként tevékenykedtem. 

Imádok részt venni a szervezésben, együtt dolgozni az emberekkel közös projekteken, 

programokon! 

Mik voltak a céljaitok, amikor dökösnek jelentkeztetek? 

Lili: Amikor bekerültem, meg voltam győződve arról, hogy szerves részévé váltam a 

diákéletnek, hogy meg fogom váltani azt. Rengeteg új ötletem volt, amiket az első dökös 

táboromban nem győztem sorolni. Nagyon lelkes voltam, be akartam vonni mindenkit, 

létrehozni egy összetartó közösséget. Utólag visszagondolva úgy érzem, sikerrel jártam, bár 

jelenleg a vírus eléggé megnehezíti a dolgunkat. 

Fruzsi: Nagyon szerettem volna új kapcsolatokat kialakítani, új barátokat szerezni, illetve az 

ötleteimmel fejleszteni a DÖK munkáját, és ez által színesebbé tenni az iskola mindennapjait. 

Milyen tanácsot adnátok a még kérdésekkel teli kilencedikes önmagatoknak? 

Lili: Én imádtam a Vasváriba járni. Egy éven keresztül minden reggel 6-kor keltem, hogy 

minél hamarabb beérjek a suliba. Mivel nem volt nagyon erős központi felvételim, így sokáig 

féltem, hogy rossz tanuló leszek, és nehezen hozom majd be a lemaradásomat. Utólag 

visszatekintve már látom, hogy ezt rosszul gondoltam, így azt tanácsolnám az akkori 

önmagamnak, hogy ne aggódjon annyit a jegyek miatt, mert minden rendben lesz. 

Fruzsi: Nem szabad félni! Én ezt a tanácsot adnám, hiszen az új környezet és az összetartó 

társaság rengeteg élményt biztosít és legalább ennyi lehetőséget tár fel előttünk. Ezeket ki kell 

használni, részt venni annyi programon, amennyin csak tudunk, mert hamar elrepül az a 4-6 

év! 
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Korosztályunk számára talán az egyik legijesztőbb kérdés: mik lesztek, ha nagyok 

lesztek? 

Lili: Szerencsésnek mondhatom magam, ugyanis én már kilencedikben eldöntöttem, hogy 

építészmérnök leszek. Persze voltak előtte más terveim is, amiket évente váltogattam: a 

cukrásztól elkezdve, a színészen keresztül egészen a jogászig minden akartam lenni. Ám 

mivel szerettem a matekot és a fizikát, és jó is voltam belőlük, így azokat már az első 

évemben elkezdtem komolyabban tanulni, illetve jártam rajz előkészítőre is. Nagyon 

fontosnak tartom, hogy az ember olyan pályát válasszon magának, amit szívből szeret 

csinálni, és ami igazán érdekli. Én már alig várom, hogy ezt tanulhassam! 

Fruzsi: Számomra ez egy nehéz kérdés, ugyanis Lilivel ellentétben, ám sok velem 

egykorúhoz hasonlóan, még én sem tudom pontosan, hogyan tovább, de egy dologban biztos 

vagyok: mindenképpen emberekkel és szervezéssel szeretnék foglalkozni a jövőben. Nem 

tudom, mit hoz a holnap, de nyitott szemmel kell járni, és le kell csapni minden lehetőségre. 

Ha egy dolgot megváltoztathatnátok a jelenlegi oktatási rendszerben, mi lenne az? 

Lili: Hú, nehéz egy dolgot kiválasztani. Leszögezném, hogy nem a tanárokkal van a 

probléma, sőt szerintem nem kapják meg a nekik járó elismerést, így részben az ő 

megítélésükön változtatnék. Elavultnak tartom a rendszert, hiszen nem biztosítja azokat a 

készségeket, amire a világban való boldoguláshoz szükségünk lenne. Például lehet, hogy 

diákhitelt kell felvenned az egyetem miatt, de fogalmad sincs, hogyan kéne ezt tenned, mert 

soha nem tanultad. Vagy éppen hogy mi tévő legyél, ha nem jutottál be egyetemre. Sokkal 

nagyobb hangsúlyt fektetnék a gyakorlati tudásra, és esetleg a készségtárgyak helyett 

biztosítanám a diákok életre való oktatását. 

Fruzsi: Én a jelenlegi helyzetben nem vágyom másra, mint hogy visszamehessünk a suliba, 

hogy azt a pár hetet, ami maradt, közösen tölthessük a barátaimmal, diáktársaimmal. 

Bepótolnánk az elmaradt szalagavatót és a Vasváris Hetet is. 

Rengeteget tettetek iskolánk közösségéért. Mi az, amit Ti kaptatok tőle az évek során? 

Lili: Hatalmas öröm egy program megszervezése után látni a mosolyt az emberek arcán. 

Nincs jobb, mint amikor reggelente már a kapuban várjuk az érkező diákokat matricákkal, 

karszalagokkal, kitűzőkkel, tudva, hogy talán sikerül egy kis vidámságot csempészni a szürke 

sulis reggelekbe. Vagy például mikor az „ölelés napján” húsz diák csoportosult az igazgató úr 

köré, és egyszerre ölelték. Az ilyen pillanatok azok, amelyek miatt igazán megéri dökösnek 

lenni. 

Fruzsi: Én is ugyanezt tudnám mondani. Minden program vagy élmény egy-egy kedves 

emlék formájában él bennem tovább, amit mindig jól esik visszaidézni. Annak ellenére, hogy 

a többiekkel néha nem értettünk egyet, sokszor vitáztunk, a végén mindig sikerült 

megegyeznünk és véghezvinnünk valami olyat, amire mindenki ugyanilyen örömmel 

gondolhat vissza. Rengeteg új barátra tettem szert, és megtanultam, hogy a munkába fektetett 

idő és energia kifizetődik, hogy soha nem szabad feladni. Mindez nem sikerülhetett volna 

Pajor Andi néni és Tóth Andi néni segítsége nélkül, akiknek köszönettel tartozunk, hiszen 

mindig támogattak és számíthattunk rájuk. 

Szvoren Eszter 10.A 
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Rendhagyó szalagavató 

Mint mindannyian tudjuk, ez az év kivételesen furcsán alakult, és teljesen más 

helyzetekhez kellett alkalmazkodnunk, mint korábban. Talán a legnagyobb kihívás elé a 

végzős tanulóinkat állította a járványhelyzet. Előttük még ott áll az érettségi, illetve meg 

kellett barátkozniuk a ténnyel, hogy idén nem kampányolhatnak, nem vehetnek részt a bálon, 

sem a Vasváris Héten, sem a többi izgalmas végzős programon, ahogyan az a korábbi 

években történt. 

Ennek ellenére az iskola igyekezett minden lehetőséget megragadni, hogy ezt a veszteséget 

valamilyen formában enyhítse számukra. Az egyik ilyen esemény a februárban megrendezett 

szalagavató, jobban mondva szalagtűző ünnepély volt. Az esemény csupán fél óráig tartott 

osztályonként, de amilyen rövid volt, legalább annyira tartalmas. Néhány tanár, az 

igazgatóság, az osztályfőnökök és természetesen a végzős osztályok voltak jelen. Én a 12.A 

osztály szalagavatóját nézhettem végig és mondhattam el a beszédet, melyet a 

hagyományokhoz híven a 11.-es osztályok írtak testvérosztályaiknak címezve. Maga az 

ünnepség számomra különösen szívhez szóló volt, a végzős osztály beszédet mondott, majd 

az osztályfőnök egyesével adta át a szalagokat minden diáknak. A hangulat, a maszkok és a 

sok óvintézkedés ellenére, meghitt és bensőséges volt. A reflektorfényben ők voltak, iskolánk 

végzős tanulói, a legidősebbek, akik nemsokára kilépnek az iskola kapuján. Ahova először 

még megszeppent elsőévesekként léptek be, onnan most céltudatos felnőttekként távoznak. 

Szülők természetesen idén nem vehettek részt az eseményen, és műsor sem volt, ám 

keserédes öröm lengte körül iskolánk tornatermét, amelyet mind érezhettünk. Mindezek 

ellenére biztosan maradandó élmény volt ez az ünnepség, ha másért nem, azért biztosan, mert 

ilyen még sosem fordult elő iskolánk történetében. Abban is biztos vagyok, hogy évek múlva 

boldogsággal a szívükben, sok szép emlékkel a hátuk mögött, és megannyi jó érzéssel fognak 

iskolánkra visszaemlékezni az idén távozók. 

Ha azt mondom, hogy sok sikerrel és vidámsággal teli évet kívánok nekik, azt hiszem, 

mindannyiunk nevében beszélhetek. Remélem, hogy a szalag, amelyet a mellükre tűzve 

viselnek, büszkeséggel tölti el őket, és a tudat, hogy egy ilyen összetartó közösséghez 

tartozhattak, mint amilyen a Vasvári, megdobogtatja a szívüket. Emellett az érettségi 

vizsgákra való felkészüléshez is sok erőt kívánunk, lélekben pedig szurkolunk, hogy mikor 

majd elérkezik a pillanat, hogy meg kell fognotok tollaitokat, és megírni a mérföldkőként 

előttetek álló vizsgákat, minden úgy alakuljon, ahogyan azt terveztétek! S ha május 10. után 

veletek már nem is találkozunk a tanévben, reméljük, később majd meglátogattok minket, az 

iskola, a tanárok és a diákok is mind visszavárnak titeket!  

Sümegi Renáta 11. A 
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Érdekességek a járványok történetéből 

Mindannyian tapasztalhattuk az elmúlt egy évben, amint a koronavírus-

járvány radikálisan megváltoztatja az életünket. De azt is tudjuk, hogy 

nem ez volt az első, és minden bizonnyal nem is az utolsó járvány az 

emberiség történetében.  Onnantól kezdve, hogy a homo sapiens 

sapiens közösségekbe tömörült, és elkezdett társadalmakat kialakítani a 

Földön, időről időre szembe kellett néznie fertőző betegségekkel. 

Ebben a cikkben kevésbé közismert tényeket gyűjtöttem össze az 

emberi történelem nagy járványaival kapcsolatban. Cikkem 

elkészítésében a Rubicon történelmi folyóirat 2020/5. száma volt 

segítségemre. 

Már az ókorban is jelentkeztek nagy járványok, így hát nem meglepő, hogy Homérosz Iliász című, 

trójai háborút feldolgozó művében is olvashatunk egy pusztító epidémiáról. A történet szerint a görög 

katonák között terjedő betegséget Apollón isten nyilai okozták, amelyeket egy lányrablásért, 

bosszúból lőtt ki Agamemnón seregére. 

Az ókor legjobban dokumentált járványa az athéni volt a Kr. e. 5. században. Ennek lett az 

áldozata Periklész, a híres görög politikus és hadvezér is. 

Szophoklész tragédiájában, az Oidipusz királyban is megjelenik egy járvány, szintén isteni 

büntetésként. Ott azért üti fel fejét a ragály, mert Théba, a város, nem üldözött el egy bűnöst. Oidipusz 

király, az uralkodó nyomozni kezd, hogy kiderítse, ki lehet az a személy, és a mű végén kiderül, hogy 

ő maga az, akinek távoznia kell Thébából, hogy véget érjen a járvány. 

A 14. században megjelent pestis talán a leghíresebb a történelemben kialakult járványok közül. 

Egészen a spanyolnátha felbukkanásáig ez a vírus szedte a legtöbb áldozatot, hatalmas demográfiai 

katasztrófát okozva. Európa lakosságának 25-33%-a, mintegy 20-25 millió(!) ember halt bele a kórba. 

A korabeli tudósok több elméletet is kifundáltak a járvány eredetét keresve: valakik úgy vélték, 

hogy a fertőzést a folyókban lévő haltetemek miatti vízminőségromlás okozza. Voltak, akik szerint a 

földrengések után a levegőbe jutó káros gázok a pestis előidézői, sőt, egyesek a bolygók szerencsétlen 

együttállásában látták a dögvész okát. 

A pestisjárvány következtében az emberek életfelfogása is megváltozott: jobban kezdtek félni a 

haláltól. Érdekes jelenség volt az úgynevezett flagellánsok megjelenése: azokat nevezték így, akik a 

pestist a korabeli bűnös, erkölcstelen élet miatti büntetésként fogták fel, és csoportokba tömörülve, 

saját testüket ostorozva, vallásos énekeket, imákat kántálva járták az utcákat. 

A középkori orvosok tehetetlenül álltak a pestis előtt. Hatékony gyógymódot nem találtak ugyan, 

de számos megelőzésre „alkalmas” praktikát javasoltak az embereknek. Ezek közé tartozott az 

érvágás, a diéta, az izzasztás, vagy a fizikai munkától, és a szexuális kapcsolatoktól való tartózkodás. 

A jellegzetes, madárfejre hajazó maszkból és szattyánbőr köpönyegből álló pestisdoktor-gúnyát 

Charles Delrome, XIII. Lajos francia király udvari orvosa találta ki az 1600-as évek elején. Nyugat-

Európában széles körben elterjedt a használata, ám Magyarországon soha nem alkalmazták. 

A pestis 1347-48-as hulláma ihlette meg Giovanni Boccacciót is. Dekameron című művének 

kerettörténetét adja a firenzei pestisjárvány: egy karanténban lévő társaság tagjai történetekkel 

szórakoztatják egymást, hogy elüssék az időt. 
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A pestis okozta tömeges halálozásnak „köszönhető” egy új műfajnak, a haláltáncnak a 

megjelenése is. A danse macabre-ot ábrázoló alkotásokban a halál különböző társadalmi rétegek 

képviselői (paraszt, kézműves, földesúr, király, pap) felett győzedelmesedik. Ezzel azt akarták 

kifejezni, hogy a halálban mindenki egyenlő. 

A 19. században a pestis csaknem teljesen eltűnt, de helyette megjelent a kolera. Ezt tartják az első 

„modern” járványnak, ugyanis valódi statisztikákat készítettek róla, illetve már tudományos 

szempontból közelítették meg, kerestek rá megoldást. 

Többek között a kolera megjelenése miatt alakultak ki az egészségügyi szervezetek, intézmények, 

és a járványok nemzetközi kezelése is ekkor kezdődött. 

A kolerának több elnevezése is ismert volt: a magyarok „sárga rémként” emlegették, az angolok 

„kék halálnak” nevezték, a halálos áldozatok kékes színű bőre miatt. Jókai Mór „fekete asszony” 

névvel illette a betegséget A fekete vér című regényében. 

Magyarországon is több hullámban felütötte fejét a betegség: az első, 1831-es volt a legpusztítóbb 

erejű. Ekkor egy fegyveres lázadás is kitört a kórság miatt. A kolerafelkelés egy pletyka nyomán 

robbant ki. A határzár miatt amúgy is felingerelt parasztok azt hitték a kutakba öntött 

fertőtlenítőszerről, hogy méreg, ezért fegyvert ragadtak. A lázadást végül a katonaság leverte. 

A kolera az 1848-49-es események idején is pusztított, és több áldozatot szedett, mint maga a 

szabadságharc. A 19. században a Magyar Királyság több mint egymillió lakosa halt bele a kolerába. 

A járványok ellen a leghatásosabb eszköz minden bizonnyal a vakcina. Ám ezt a tudományos 

vívmányt csak a 18. században fedezték fel, a fekete himlő terjedésekor.  

Az első sikeres vakcinációt 1774-ben végezte el egy angol gazda, Benjamin Jetsy, aki a 

családtagjait oltotta be a himlő ellen. Felfedezte, hogy a tehenészek, akik a birtokán dolgoztak, és 

átestek a tehénhimlő nevű betegségen, a fekete himlőt már nem kapták el. Így Jetsy a feleségét és két 

fiát is beoltotta a tehénhimlő kiütéseiből származó fertőző anyaggal, egy hegyes eszköz segítségével.  

Ennek ellenére az oltás feltalálójaként Edward Jenner vonult be a köztudatba, pedig ő csak az első 

olyan tudós volt, aki publikálta eredményeit ezen a téren.  

A pestis utáni legnagyobb járvány a történelemben az 1918-19-ben pusztító spanyolnátha volt. 

Már a megjelenése első évében több áldozatot szedett, mint a teljes első világháború. Mire véget ért, 

az emberiség 3-5 százaléka elpusztult benne. 

Nevével ellentétben nem Spanyolországból ered, hanem valószínűleg a Távol-Keletről került 

Amerikába, majd onnan Európába. Azért kapta ezt az elnevezést, mert először a spanyol újságok 

tudósítottak róla, és tőlük vették át a többi ország médiumai, hibás nevet adva a kórnak.  

A spanyolnáthának olyan hírességek estek áldozatául, mint Szabó Ervin, Kaffka Margit, vagy az 

utolsó magyar király, IV. Károly.  

Voltak azonban, akik kigyógyultak belőle: Edvard Munch norvég festő, Guillaume Apollinaire 

francia költő, Lloyd George brit miniszterelnök, illetve Walt Disney. 

Helmrich Márton 11.C  
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Volt vasvárisok a koronavírus-betegség elleni harcban 

 

Jászai Viktória a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának, Sándor Alíz pedig a 

Pécsi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karának hallgatója. Mindketten részt vettek a 

tesztelésben, jelenleg pedig a kórházban segédkeznek. Erről az emberpróbáló időszakról meséltek 

nekünk.  

Mikor és miért döntöttetek az orvosi pálya mellett?  

Alíz: Jó kérdés, igazából én ebbe a környezetbe születtem bele, mivel 

anyukám és apukám is orvos, úgyhogy kis korom óta „részt veszek az 

orvoslásban”, és egyáltalán nem tudok elképzelni magamnak más 

szakmát, a miértet én magam sem tudom pontosan megfogalmazni, ez az 

ami érdekel, és egyszerűen nem lennék boldog, ha mással kellene 

foglalkoznom. 

 

 

 

 

Viki: Édesanyám orvos és gyerekként gyakran vitt 

magával az intenzívre, amikor nem tudott kire bízni, így 

nagyon otthonosnak éreztem mindig is a kórházak légkörét 

(akármilyen furán is hangzik ez ). Az egyik nyáron 

elmentem önkénteskedni egy hónapot a gyereksebészetre, 

és akkor szilárdult meg bennem teljesen, hogy ott a helyem 

az egészségügyben. 

 

 

 

Miben más az orvosi egyetem, mint amire számítottatok?  

Alíz: Sokkal, de sokkal nehezebb, mint amilyenre számítottam, nem akartam elhinni senkinek az 

egyetem előtt, hogy ez tényleg ekkora mennyiségű tanulással, és jó sok lemondással jár, azonban 

rengeteg sikerélményt is átél az ember. 

Viki: A tanulás mennyiségét soha nem tudtam volna elképzelni, hiába intettek óva a gimi alatt, ezt 

tényleg csak akkor érzed, amikor már részese vagy. Az elmaradt karácsonyokról és szülinapokról nem 

is beszélve. Fontos tudni, hogy mielőtt eljut bárki oda, hogy hús-vér emberekkel találkozzon, 2 évig 

csak a tankönyveket nézi, a 3. évben talán egy tantárgy van, amikor már betegekkel is találkozhat, és 

negyedévtől indul a valós klinikai modul. Ez nagyon kiábrándító tud lenni, de megéri kitartani.  

Hogyan befolyásolja a vírus a tanulmányaitokat?  

Alíz: Én negyedéves fogorvostan hallgató vagyok, ez azt jelenti, hogy a tanulmányaim 80%-a már 

betegellátási gyakorlatot jelent, ezért mi nem állhattunk át online oktatásra, mint sok más egyetem, 

hanem rendesen bejárunk az iskolába és kezeljük a betegeket. A vírus annyiban nehezíti meg a 

dolgunkat, hogy védőfelszerelésben kell dolgoznunk, ami egy FFP2-est és arra ráhúzott sebészi 

Alíz tesztelésnél 

Viki tesztelés közben 
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maszkot, egy védőpajzsot, műtős sapkát és teljes testet fedő öltözetet jelent, ezt kell egész nap 

viselnünk, és bevallom nagyon nehéz ebben a szettben dolgozni, főleg az állandóan párásodó pajzs 

viselése nehezíti meg nagyon a dolgunkat, illetve a dupla maszkban levegőt kapni is elég nehéz. Egy 

újonnan bevezetett szabály szerint minden páciensünket tesztelnünk kell gyorsteszttel Covid-19 

fertőzésre. Úgyhogy összességében eléggé megnehezíti a vírus a mindennapi rutin munkánkat sajnos, 

illetve a vírus jelenléte miatt a fogorvoshoz forduló páciensek száma is jelentősen lecsökkent, így 

sokszor nem tudunk beteget ellátni a gyakorlatokon. 

Viki: A Semmelweisen egy éve volt egy curriculum reform, így negyedévtől nem 14 hét szorgalmi 

időszak és 7 hét vizsgaidőszak egy félév, hanem blokkrendszerben tanulunk, ami azt jelenti, hogy egy 

tantárgyból a nehézségétől függő mennyiségű hetet járunk a tantárgy klinikájára napi 8 órában (pl.: 

kardiológia 4 hét, fül-orr-gégészet 3 hét, stb.) és az utolsó hét végén vizsgázunk belőle. Ez nem 

változott, a vírustól függetlenül továbbra is be kell járnunk, azonban klinikánként eltérő, ki hogy 

kezeli a járványt. Van, ahol a betegek védelme érdekében, nem is hagyták, hogy vizsgáljunk, csak 

orvosok tartanak nekünk órákat, van, ahol simán bevittek a szürke zónába (vagyis covid teszttel nem 

rendelkező betegekhez). Csupán egy-két tárgy van, ami sajnos teljesen online formában van megtartva 

most márciusban, hogy ennyire elszabadult a járvány. 

Változott a vírushoz való hozzáállásotok, amióta felütötte a fejét? Ha igen, hogyan?  

Alíz: Megmondom őszintén, hogy én, mint orvostanhallgató, mindig is tudtam, hogy ez egy nagyon 

súlyos betegség, de eddig próbáltam hitegetni magam, hogy talán tényleg csak túloznak, és nem 

ennyire rossz a helyzet. De jelenleg a fehérvári kórház egyik Covid részlegének vörös zónájában 

dolgozom, mint kirendelt hallgató, és belelátok a dolgok mélyébe, sajnos nagyon rossz a helyzet, és 

tényleg komolyan kell venni ezt a betegséget, és nagyon vigyázni magunkra. 

Viki: Alapvetően, mivel anyukám intenzíven dolgozik, illetve sok járványkezelésben dolgozó orvos 

ismerősöm van, már a pandémia elejétől kezdve tudtam, hogy mennyire veszélyes helyzetben 

vagyunk. Azonban az új agresszívabb mutációk, és az, hogy a 35-50 éves korosztály kerül intenzívre, 

megdöbbentő volt szerintem mindenkinek. 

Úgy tudjuk, ti is részt vettetek/vesztek a tesztelés folyamatában. Hogy zajlott ez pontosan? Mit 

kellett csinálnotok?  

Alíz és Viki: Igen részt vettünk. Ez az egész úgy zajlott, hogy az egyetem leadta a nevünket a 

kormányhivataloknak, és a hivatalból hívtak fel mindenkit telefonon, és onnan rendeltek ki minket. 

Két hetet kellett dolgoznunk, napi 8 órában, és a feladatunk a tanárok Covid tesztjeinek elvégzése volt, 

naponta több suliba és oviba mentünk, és teszteltük a dolgozókat. Négyfős csapatokba voltunk 

beosztva, volt egy sofőr, egy kormányhivatalban dolgozó személy, és két egészségügyi hallgató. 

Mennyire megterhelő a tesztelés fizikailag, illetve lelkileg?  

Alíz: Fizikailag számomra egyáltalán nem volt megterhelő, lelkileg már annál inkább, mivel az én 

kirendeltségi időm a vizsgaidőszak előtti két hét volt, ezért nem tudtam annyit tanulni a vizsgáimra, 

mint amennyit szerettem volna, ezért még inkább stresszesen telt az egész vizsgaidőszak. 

Viki: Fizikailag nem éreztem megterhelőnek, lelkileg inkább, mivel a két hét alatt pont két darab 

egyhetes blokkomról és vizsgámról maradtam le, amit be kellett pótolnom utána. Inkább maga a 

kirendelés ténye megterhelő, hogy úgy rendelkeznek az életemmel már másodszor (én április 

közepétől kezdek ott, ahol most Alíz dolgozik), hogy semmi beleszólásom nincsen. 
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Mennyire értékelitek hasznosnak az ezzel eltöltött időt? Mit tanultatok belőle?  

Alíz: Összességében én hasznosnak tartom, teljes mértékben pozitív élményekkel gazdagodtam, sok új 

embert megismerhettem, és hát megtanultam Covid tesztet venni. Azonban az igazi leckét a Covid-

osztályon kaptam, azt hiszem ez alatt az egy hét alatt nőttem fel teljesen, és kaptam egy örök életre 

szóló emléket. 

Viki: Alapvetően nagyon pozitív élmény volt, főleg az új ismerősök és barátok miatt, de a tesztelésen 

kívül nem tanultam új dolgokat. Valószínűleg szakmai szempontból a most következő kirendelésem 

sokkal meghatározóbb lesz. 

Személyes véleményetek szerint milyen eredményekre számíthatunk a vírus elleni küzdelemben 

a közeljövőben?  

Alíz: Jelen helyzetben, Covid-osztályon dolgozóként, én sajnos még nem látom ennek az egésznek a 

végét, egyelőre a vírus felszálló ágában vagyunk, reménykedem, hogy a lakosság egyre nagyobb 

mértékű átoltottsága segíteni fog. 

Viki: Szerintem kulcsfontosságú, hogy a lakosság átoltottsága minél magasabb legyen. A következő 

hónapok még nagyon nehezek lesznek, de remélhetőleg május végétől, júniustól megint csitulni fog 

egy kicsit a helyzet, ahogy tavaly is. Mert az emberek nyálkahártyája sokkal sérülékenyebb télen a 

hidegben, és a napfény hiánya miatt az immunrendszer is gyengébb, valamint remélhetőleg az 

oltottság növekedése ahhoz fog vezetni, hogy ha valaki el is kapja a vírust, nem lesz olyan súlyos 

állapotban, hogy kórházba kerüljön, így azok, akik mégis kórházba kerülnek, megfelelő ellátást 

kaphatnak. Viszont a mutációk miatt nem tartom valószínűnek, hogy el fog tűnni ez a vírus, szerintem 

ősszel újra megnövekszik majd az esetszám, de az a lényeg, hogy ne hagyjuk, hogy túl sok beteg 

legyen egyszerre, hogy az egészségügyi ellátórendszer ne omoljon össze.  

És végül: ti mit vártok a jövőben a hivatásotoktól? Mik az álmaitok, céljaitok?   

Alíz: Én a hivatásomtól azt várom, hogy soha ne úgy ébredjek fel reggelente, hogy jaj már megint 

mennem kell dolgozni, hanem élvezzem a munkám, és hobbiként tekintsek rá. Azt hiszem, hogy én 

tényleg a számomra megfelelő hivatást választottam. Sok boldog évet várok a jövőmben, sok elégedett 

pácienssel. Jelenleg a rövidtávú célom a diploma megszerzése, hosszú távon pedig szájsebész 

szakvizsgát szeretnék tenni, és az álmom az, hogy egyszer majd a távoli jövőben a saját rendelőmet 

nyithassam meg, mint szájsebész szakorvos. 

Viki: Szeretnék Erasmusra menni hatodévben, de a járványhelyzet miatt a közeljövő elég bizonytalan 

jelenleg. Biztos vagyok benne, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni, úgyhogy biztosan szeretnék 

egy gyerekorvosi szakvizsgát, és emellett nagyon tetszik az intenzív terápia, úgyhogy első 

szakvizsgának valószínűleg aneszteziológus-intenzíves szakvizsgát szeretnék, de szerencsére még van 

időm eldönteni, milyen irányba megyek pontosan. A lényeg, hogy legyen benne manualitás és 

diagnosztika is, na meg gyerekek.   

 

Az interjút készítette: Béres Anna, Nagy Noémi és Sipos Luca 
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Deák Kristóf, az Oscar-díjas Mindenki rendezője 

 

Hogyan lesz valakiből rendező? Milyen módon küzdi le a film készítése során felmerülő 

alkotói válságot vagy egy világjárvány hirtelen színrelépését? Többek között ezekre a 

kérdésekre kaphatunk választ ebben az interjúban. Deák Kristóffal, az Oscar-díjas Mindenki 

című film rendezőjével beszélgettem.  

Mindig is rendező akartál lenni, vagy voltak előtte más terveid is? 

Voltak, méghozzá nem is egy. Igazából egészen sokáig nem is tudtam pontosan, hogy mit 

csinál egy rendező, csupán sejtettem, hogy ő az egyik legfontosabb ember a filmkészítésben. 

Egy ideig zenész akartam lenni, sokáig zenekaroztunk a barátaimmal, írtam számokat is. Ezen 

kívül a mai napig nagyon érdekelnek a tudományok és a technika, kicsit reálosabb volt a 

gimnázium is, ahova jártam, így érettségi után műszaki egyetemre mentem 

villamosmérnöknek tanulni. A Színház- és Filmművészeti Egyetemre két és fél év után vettek 

fel gyártásvezető szakra, és miután ott végeztem, bele-belekóstoltam mindenféle filmezéssel 

kapcsolatos pozícióba, míg végül a vágás mellett kötöttem ki. Nagyon megtetszett, ahogy a 

jelenetek a vágás során filmmé állnak össze, és ez által életre kelnek. 26 éves voltam, amikor 

végül felvételiztem rendező szakra Londonban.  

És ott megtanultad, mit is csinál egy rendező. 

Igen, ezt igazából csinálni kell ahhoz, hogy az ember megtudja. Persze van egy körülbelüli 

munkaköri leírás, de ez rendezőnként eltérő. Nagyon leegyszerűsítve az a dolgunk, hogy egy 

külső szem legyünk, a színészek és az operatőrök munkáját összehangolva közösen a lehető 

legjobb végeredményre törekedjünk, hiszen a film egy kollaboratív műfaj. Rengeteg eszköz 

van arra, hogy egy üzenetet közvetítsünk, legyen szó akár a zenéről, a dialógusokról, a 

vágásról vagy a látványtervezői munkáról, és a mi feladatunk az, hogy ezeket 

összeegyeztessük az üzenetnek megfelelően. 

Éltél már át alkotói válságot? Hogyan lehet vele megbirkózni? 

Mindig vannak kisebb válságok egy ember munkája során, de ami valójában fontos, hogy a 

néző ezeket ne vegye észre, amikor megnézi az elkészült filmet. Azt kell szem előtt tartani, 

hogy őt milyen élmény fogja érni, hiszen végeredményben senki nem fogja tudni, hogy a 

munka során milyen akadályokba ütköztél, milyen jeleneteket kellett kihagynod vagy 

kicserélned. 

Melyik az a film, amit középiskolás korban „kötelező” lenne megnézni? 

Az igazi nagy klasszikus alkotások pont azért jók, mert újra lehet őket nézni, minden 

korosztálynak más és más mondanivalót tartogatnak. De ha egyet ki kéne emelnem, akkor az 

1996-os A gyűlölet című francia, fekete-fehér film lenne az, Mathieu Kassovitz rendezésében. 

Én 17 éves voltam, amikor láttam, de akármilyen életkorban megállja a helyét. Nagyon sok 

mindent mond a világról és az emberi létről, elképesztően jó a zenéje, és bár a magyar 

szinkronja is zseniálisan sikerült, szerintem feliratosan érdemes nézni. 
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Rendezői szemmel máshogy látod most ezt a filmet, mint tizenhét évesen? 

Egyre jobban és jobban becsülöm, hiszen tökéletes kombinációja a szabad improvizatív 

munkának és szigorúan megalkotott filmezésnek. Ez számomra a legizgalmasabb: úgy 

megalkotni egy filmet, hogy az iszonyúan ki legyen találva, de közben ez ne érződjön rajta. 

Olyan legyen, mintha ott helyben történne a színészekkel, és a félelmetesen sok belefektetett 

munka, a világítás, a kameramunka részletei észrevétlenek maradjanak, és teljesen 

beszippantsa a nézőközönséget a végeredmény könnyedsége.  

A legújabb filmed, Az unoka forgatása során sok bonyodalmat okozott a vírus? Nehéz 

volt alkalmazkodni az újonnan kialakult helyzethez? 

Annyira nem ért minket váratlanul, mivel még az előkészületek alatt ütötte fel a fejét a 

járvány, mire elkezdtük a forgatást, már 6 hónapja jelen volt a vírus. A film producere már az 

elején átesett rajta, elég súlyosan jelentkeztek nála a tünetek. Szerencsére a támogatóink 

nagyon segítőkészek voltak, és az általuk biztosított források lehetővé tették, hogy gyakran 

tudjuk  tesztelni a stábot és fertőtleníteni a forgatás helyszínét. Ennek, és a forgatás 

résztvevőinek fegyelmezettségének és felelősségtudatának köszönhetően végül csak pár 

ember kapta el a vírust, a film pedig sikeresen leforgott.  

Ha egy napot újraélhetnél az életedből, melyik lenne az? 

Biztos, hogy az nap, amikor a kislányom megszületett, hiszen amikor a kezembe 

foghattam, az egy elképesztő, összehasonlíthatatlan élmény volt. 

Szvoren Eszter 10.A 
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 ültetése a cél! 

Egy szokatlanul szeles februári napon került sor a 10 millió Fa Mozgalom részeként 

megrendezett pákozdi faültetésre. Aznap 1400 fával gyarapodott a Capital Lovarda környéke, 

amely a program szervezője, Kovács Anna szerint a vasváris önkéntesek segítsége nélkül 

megvalósíthatatlan lett volna. A közgazdászként dolgozó kétgyermekes anyuka egy 

mozgalmas és fárasztó péntek délutánon szakított időt beszélgetésünkre, ám még így is 

rendíthetetlen lelkesedéssel mesélt a környezetvédelemről. 

Először is, kérlek, meséld el nekünk, mi is pontosan a 10 millió Fa! 

Az egész egy Facebook bejegyzésből indult 2019 júliusában. Bojár András Iván, a 

közösség vezetője ebben a posztban kezdeményezte 10 millió fa elültetését Magyarországon, 

ami a mai napig a szervezet célja. Ötlete annyi like-ot és megosztást kapott, hogy szinte 

azonnal megindult a városok és falvak helyi önkéntes csoportjainak alakulása, mára pedig az 

egész országot behálózó kapcsolatrendszer jött létre. Jelenleg is várjuk az újabb önkénteseket, 

hiszen segítségre mindig szükség van. Bárki csatlakozhat, csupán a 10milliofa@10milliofa.hu 

címre kell írni egy emailt, hogy szeretne egy helyi közösséget létrehozni. 

Te is így váltál a mozgalom részévé? 

Pontosan! Több ismerősöm is átküldte Bojár András Iván bejegyzését, mondván, ezt 

nekem találták ki. Bár először haboztam, végül elvállaltam a Velencei-tó északi csoportjának 

vezetését. Egyedül kezdtem, így az elején sok nehézségbe ütköztem, de hamar beletanultam a 

szervezés rejtelmeibe, az önkéntesek csatlakozásával pedig igazán valósággá vált az 

elképzelésem, ezért is bátorítok mindenkit a csatlakozásra. 

Téged mi motivált erre? 

Ó, rengeteg dolog. Mi Budapestről költöztünk Sukoróra, és bár az előző lakhelyünkön is 

voltak próbálkozásaim ültetés szervezésére, itt sokkal egyszerűbb dolgom van, hiszen a városi 

fásítás elképesztően drága volt. A klímaszorongás volt a másik, ami elindított ezen az úton: a 

tehetetlenség elviselhetetlen érzése, látni, hogy mennyi szemetet termelünk, mennyit 

fogyasztunk, és mégse tesz ellene senki. A jövő generációit fosztjuk meg így a 

lehetőségeiktől. Nekem is van két gyerekem, és sokat gondolkozom rajta, mi lesz velük, ha 

ebben kell felnőniük. Bár a családunk sokat tesz a környezetvédelemért, úgy éreztem, a 

csatlakozással többet tudnék elérni. Csodálatos ennyi hasonló gondolkozású emberrel egyedül 

dolgozni, a környezetvédelem közös céllá válik, és szinte már látni a fényt az alagút végén. 

Mit gondolsz, mi az, amit a mi generációnk önerőből megtehet a környezetvédelemért? 

Bármit. Az állatok felnevelése rengeteg tartalékot felemészt, így például az alternatív 

húskészítmények, a növényi alapú étkezés mind-mind előrelépést jelenthet, de találhatóak 

ingyenes kurzusok is, amik a tudatos vásárlásra oktatnak. Aztán persze nem szabad 

mailto:10milliofa@10milliofa.hu
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megfeledkezni az olyan alapvető dolgokról, mint az esővíz gyűjtése, komposztálás vagy a 

hulladéktermelés csökkentése. A mi családunk például hetente mindössze egy maréknyi 

szemetet termel, bár amikor már századjára indulnék el a boltba ugyanazzal a nyeszlett 

nejlonszatyorral, olyankor a férjem már rám szokott szólni. 

Milyen volt szombaton azzal a tudattal hazaérkezni, hogy aznap újabb 1400 fa került 

elültetésre? 

Egyszerűen csodálatos! Előtte izgultam, hiszen rengetegen jelentkeztek, több, mint150-en 

voltunk, ami a vírushelyzet miatt óriási felelősséget jelentett. Sajnos így az ültetés végeztével 

nem tudtunk közös bográcsozást tartani, de még így is hatalmas élmény volt. 

A pákozdi ültetéssel még nem ért véget a feladat. A csemeték öntözésére már tavasszal sor 

kerül, és újabb 650-900 fa ültetésére is várják az önkénteseket. A 10 millió Fa jelenleg 130 

helyi csoportot működtet, de folyamatosan bővül, és várják az önkéntesek jelentkezését, így 

akár Te is egy lehetsz közülük! 

Szvoren Eszter 10. A 

 

 

 

Szvoren Eszter (10. A) 

 



51 
 

Egy nyolcadikos lány, aki könyvet ír 

 

A Vasvári 8. B osztályába járó, 14 éves Édes 

Augusztáról elmondhatjuk, hogy valami olyat ért el, 

amit kevesen mondhatnak el magukról ennyi idősen: írt 

egy saját könyvet, ami 2020 decemberében meg is jelent 

a könyvesboltok polcain. Vele, a Hangok szárnyán - 

Darabokra törve című könyv szerzőjével beszélgettem. 

Felvázolnád nagy vonalakban, hogy miről szól a 

könyved? 

Egy gimnazista lányról, Lorettáról szól, aki 

mindennapos problémákkal küzd, úgymint iskola, 

dolgozatok, barátok, tanárok… Az ő nem túl átlagos 

életét próbálja bemutatni könyvem, ami egy tervezett 

sorozatnak az első része. A cselekmény egy balesettel 

indul, ez az egész történet kiindulópontja. A főszereplő 

sok vonását magamról mintáztam, de nem mondanám, 

hogy egy az egyben én vagyok. Sokat merítettem a 

környezetemből, számos részlet utal a Vasvárira a könyvben. 

Mikor éreztél késztetést először, hogy belekezdj az írásba? 

Igazából, ezt elég nehéz leszűkíteni egy időpontra. Alsós korom óta írok, már másodikas, 

harmadikas koromban is imádtam a fogalmazásokat, amiket házi feladatként kaptunk. Mindig 

vonzott az írás világa, amióta csak megtanultam az első betűket, de komolyabban csak 

ötödikes koromban kezdtem el írni. Volt már ez előtt egy regénytervem, egy felépített 

eseményvázlatom is volt hozzá, de végül nem tartottam elég jónak. A Hangok szárnyán-t 

hetedikesen kezdtem el, ekkor indultam el igazán az alkotás útján. 

Mikor alakult ki az irodalom iránti szenvedélyed, és mi okozta azt? Ki, vagy mi 

szerettette meg veled a könyveket, az olvasást? 

Ez sem köthető egy konkrét dologhoz, vagy személyhez. Nagyon-nagyon régóta szeretek 

olvasni, imádom a könyveket, és a különböző világokat, amiket elém tárnak. Rendkívül sokat 

olvastam J. K. Rowling könyveit, a Harry Potter mindenképpen közelebb hozott az 

irodalomhoz. Ezen kívül fiatalabb koromban még az Egy ropi naplója, illetve a Zizi naplója 

sorozat köteteit olvastam nagyon sokat, illetve a Geronimo Stilton könyveket. Ezek akkor 

alapnak számítottak. Azóta Leiner Laura és művei nagyon fontosak számomra, ő inspirál, a 

könyvei mondhatni formálják a személyiségemet, és ösztönöznek arra, hogy írjak. 

Mennyire befolyásolták a történetet a saját élményeid? A szituációk vagy a karakterek a 

könyvben mennyire rokoníthatóak valóságos helyzetekkel, személyekkel? 

Majdnem teljes mértékben. Ha a való életben történik velem valami, például egy családi 

ebéd, egy edzés, egy beszélgetés a barátaimmal, vagy bármilyen esemény, mindben találok 

lehetőséget, akár egy kis mozzanatot is, amit beleépíthetek a könyvembe. Emiatt nagyon 
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valósághű a cselekmény. A szereplőket is nagyrészt a való életből vettem, bár természetesen 

mindenkin változtattam, ám egyesek magukra ismerhetnek valamelyik karakterben. 

Mesélj az írás technikai részéről egy kicsit! Mennyi ideig tartott, milyen volt a 

munkamódszered? 

Kezdettől fogva gépelve írtam a könyvet, de volt közben több eszközváltásom is. Több 

számítógépen dolgoztam, mondhatni többet is elhasználtam. Emellett vezettem egy részletes 

eseményvázlatot, azt viszont papír alapon. Mivel ez számomra nagyon fontos, nem is tudtam 

volna máshogy elképzelni ezt. Magának az írásnak a folyamata nyolc hónapig tartott. Egészen 

pontosan 2019. október 17-én írtam le az első mondatot a kéziratból, és 2020. június 28-án 

fejeztem be azt. Ezek után még a nyár folyamán itt-ott belenyúltam, variálgattam, de 

alapvetően ez a bő fél év volt az, amíg aktívan az írással foglalkoztam.  

Elsősorban mi a célod az alkotással? Inkább magadnak fontos, hogy írj, vagy adni 

akarsz az olvasóidnak valamit, ami fontosabb? 

Nekem mindkettő célom, egyformán fontosnak tartom ezeket. Kiskorom óta találok ki 

történeteket. Bárhova megyek, mindig rakok össze valamit, akár egy párbeszédet, akár valami 

komolyabbat is. Mindig van valami, amivel éppen leköthetem magamat. Nekem határozottan 

jót tesz, hogy ezeket leírhatom, kiírhatom magamból. Boldoggá tesz az írás, kikapcsol, és 

semmihez sem tudom hasonlítani azt az érzést, amikor órákig csak ülök egy helyben, zenét 

hallgatok, és leírok mindent, ami jön. Eleinte magamért és magamnak írtam. Aztán, amikor 

mások is olvasni kezdték az írásaimat, akkor rájöttem, hogy tudok velük üzenni, el tudok 

velük jutni emberekhez, és elkezdtem mondanivalót beleépíteni a könyvembe és minden 

írásomba. Most már szinte egyenlő arányban van jelen a kettő szempont. Az olvasóimnak is 

adni, üzenni akarok, van egy érték, amit közvetíteni szeretnék, de közben még mindig nagyon 

fontos, hogy magamnak is írjak, boldoggá téve önmagamat ezzel.  

Hogy jutott el a könyved a kiadásig? Kik segítettek annak megvalósításában, hogy a 

műved fizikai formát nyerjen? 

Ez egy elég hosszú folyamat volt. Én mindig úgy gondoltam erre a műveletre, hogy a 

kéziratot elvisszük egy kiadónak, és pár héten belül már a polcokon is van a könyv. Nagyot 

csalódtam, amikor szembesültem azzal, hogy nem így van. Amikor kész voltam a szöveggel, 

megkerestem számos kiadót is, és nem titok, hogy többen visszautasítottak. Számíthattam 

volna rá, de nem mondom, hogy jól esett. Egy kis időre úgy éreztem, fel is adom a 

próbálkozást. Nyár vége volt, kezdődött a suli, és kicsit másra akartam fókuszálni, ezért csak 

az őszi szünet környékén kezdtem bele megint a keresgélésbe. Akkor találtam egy kiadót, ami 

nagyon szimpatikus volt. Ott átolvasták a kéziratot, nagyon megtetszett nekik a történet, és 

mondták, hogy kiadnák a könyvemet. Ez volt az a pont, amikor jobban belevontam a 

szüleimet, ők intézték a papírokat, a szerződés, és nyilván az anyagiakat is. Ők támogattak a 

legnagyobb részben, segítettek mindenben. A barátaim is nagyban hozzájárultak mindehhez a 

lelki oldalról támogatva. Fontos volt, hogy figyeljenek rám, azért, hogy ne szálljak el 

magamtól, de ugyanakkor ne is húzzon le ez az egész, szinten tudjak maradni, és a tanulásban 

se maradjak le ezek mellett. 
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Csak prózában gondolkozol vagy verseket is írsz? Más műfajokban is alkotsz? 

Eredetileg csak prózában dolgozok, és szeretném is tartani magamat ehhez. Bár nem 

publikáltam soha verseket, próbálkoztam velük, azonban nem éreztem náluk azt az átütő erőt, 

vagy azt a megfoghatatlan érzést, amit a prózai műveknél. Vannak verseim, de mélyen, a fiók 

leghátuljában, ezeket csak a nagyon közeli barátaim olvasták. Mivel a könyvem egy zenés 

történet, és a főszereplő énekel, zenével foglalkozik, ezért rákényszerültem, hogy írjak neki 

dalszövegeket, ennek ellenére nem érzem úgy, hogy a versírás az én asztalom lenne, továbbra 

is prózában szeretek alkotni.  

Mik a terveid a jövőre nézve? Tervezel más könyveket is írni? 

Amint mondtam, a Hangok szárnyán egy sorozat, aminek a most megjelent kötet az első 

része. Jelenleg is folyamatosan dolgozom: tervezem a továbbiakat, összesen négy részből fog 

állni a történet. Ezen kívül rengeteg regényre van még ötletem, úgy érzem, akár nyolc-tíz 

könyvet is meg tudnék írni. Nyilván ez csak idő kérdése, de mindenképpen szeretnék még 

ezzel foglalkozni, akár hosszú távon is. Azt viszont, hogy mi lesz öt vagy akár tíz év múlva, 

még nem tudom. Ez még nagyon távoli, nem tudom biztosan, hogy mivel szeretnék 

foglalkozni, de az írást semmiképp sem szeretném abbahagyni. 

Helmrich Márton 11. D 

 

 

Kiss Emma (11. B)  
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Diákok alkotásai 

Bácsik a buszon 

 

Amióta van bérletem, mindenhová busszal járok. Apukámmal kiszámoltuk, hogy ahhoz, 

hogy megérje a diákbérlet, havonta legalább tízszer kell busszal utaznom (pontosabban 9,65-

ször, de arra viszonylag korán rájöttem, hogy 0,65-ször nemigen lehet buszozni). S mivel nem 

volt más választásom, egészen gyorsan hozzászoktam a tömegközlekedéshez. 

Ahogy egyre inkább részévé váltam ennek a világnak, úgy figyeltem fel a benne 

uralkodó hierarchiára, s annak alkotóira, a tipikus karakterekre, akik minden buszon 

megtalálhatóak. Ott vannak például a babakocsisok, akikből valami egészen különös, 

földöntúli erő árad. Előttük nincs akadály, mindenki tisztelettudóan utat enged nekik, de 

manapság már elég egy mózeskosár is, s az utasok tömege azonnal kettéválik, akárcsak a 

Vörös-tenger. Aztán gyakori jelenségek az idős nénik, akiknek ragyogó mosolyáért még 

akkor is átengedném a helyet, ha egy maraton lefutása után tartanék hazafele, vagy ami még 

rosszabb, nyolcadik órai testnevelésóra végeztével. Természetesen nem szabad megfeledkezni 

a büdösekről, bliccelőkről, a büdös bliccelőkről, a maguknak könyökkel utat törőkről sem, 

azokról, akik akkor sem ülnek le, ha van szabad hely, akik megállnak a sofőrrel beszélgetni, 

vagy azokról, akik kiabálva beszélnek telefonon. Megannyi értékes, pótolhatatlan utastípus, 

ám közülük is magasan kiemelkedik egy csoport: a bácsik. 

Bácsikkal már mindenki találkozott. Gyakori ismertetőjelük a melegítő (jó időben 

trikó), a sokat sejtető, ám annál kevesebb jóval kecsegtető mosoly, amit útban a kiszemeltjük 

mellett lévő ülés felé villantanak áldozataikra, a gyakori, de teljesen opcionális bajusz, és a 

megjelenésüket pedig legtöbben sörhassal teszik autentikussá. 

Egy csütörtök délutáni buszutam során volt szerencsém teljes testközelből tapasztalni 

nem egy, hanem rögtön három bácsi lehengerlő jelenségét. Már éppen kényelmesen 

elhelyezkedtem volna egy ablak melletti ülésen, mikor az utolsó pillanatban felszállt egy 

halásznadrágot és fehér trikót viselő, kopaszodó férfi, kezében egy nagy, sárga vödörrel. 

Amint kiszúrta a mellettem lévő szabad helyet, határozott léptekkel megindult felém. 

Komótosan leült mellém, majd lábait nagy terpeszbe rakva elhelyezte közéjük a muslincákkal 

körülvett, körtékkel teli sárga vödrét. Hiába húzódtam ki teljesen az ablakig, még mindig 

éreztem a jobb vállamhoz minden kanyarnál hozzásimuló izzadt felkarját. Beletörődtem 

sorsomba, és miután megfogadtam, hogy mostantól nem ülök ablak mellé, tekintetemet 
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végigfutattam a többi utason. Ekkor figyeltem fel a csuklórészen álldogáló két másik bácsi 

beszélgetésére. 

 - Van errefele egy jó cukrászda – jelentette ki az egyikük. 

 - Igen, én is hallottam már róla. Azt mondják, különlegesen finom fagyit lehet ott 

kapni. 

 - Igazán? Ezt még nem is hallottam. Na, annyit mondhatok, ha legközelebb erre járunk, 

meghívlak, és nyalunk valamit. – És ezzel feldobta a magas labdát. A másik férfi szája lassan 

gúnyos mosolyra húzódott, majd jó hangosan, mintha csak félne, hogy más süti el előtte a 

poént így szólt: 

 - De nem mindegy, hogy hol - itt hatásszünetet tartott, mutatóujját sokatmondóan a 

levegőbe emelte -, és nem mindegy, hogy mit. 

Ezen olyan jót kacagtak, hogy jókedvük rám is azonnal átragadt, nem úgy, mint a velem 

szemben ülő nénire, akinek bár időbe tellett, hogy megértse a humor forrását, felháborodott 

tekintettel, megvető fejrázással méregette a két férfit. Közben lassú mozgás indult meg az 

ajtók irányába, és észbe kaptam, hogy nekem is itt kell leszállnom. Egy tornászt 

megszégyenítő mozdulattal másztam át a mellettem ülő vödrös bácsin, akinek még csak a 

szeme se rebbent, ő nem tervezett megmozdulni. Nehezen, de sikerült leszállnom, az ajtók 

hangos nyikorgással záródtak be mögöttem, és ahogy tekintetemmel követtem az egyre 

távolodó buszt, újra és újra lejátszottam a fejemben a két bácsi eszmecseréjét, majd hirtelen 

sarkon fordultam, és a belváros felé vettem az irányt. Úgy hallottam, van arra egy jó 

cukrászda. 

 

Szvoren Eszter (10. A) ezzel az írásával a Fridrich Margit Megyei Színjátszó és 

Szavalóversenyen novella kategóriában 1. helyezést ért el. Gratulálunk!  
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A tűz foglyai 

(Daphne du Maurier A Manderley-ház asszonya című regénye ihlette) 

 

Lángokban áll az elmúlt év, 

Mint megannyi tüzes pergamen, 

Lángokban áll s porig ég, 

Meddig csak ellát a szem. 

 

Lángokban áll a jelen is 

Itt parázslik előttem, 

Lángokban áll a pillanat, 

Kártyavárként foszlik el. 

 

Lángokban áll, mit ismertem 

S teljes szívemből utáltam, 

Lángokban áll, mit valaha 

Lángok közé kívántam. 

 

Lángokban áll, mit ismertem 

S teljes szívemből szerettem, 

Lángokban áll, mit valaha 

Boldog szívvel őriztem. 

 

S a lángok között egy sötét árnyalak 

Gyújtja, szítja tüzeit, 

Míg egy ármányos szikra 

El nem kapja tincseit. 

 

De a lángok között van egy csík, 

Tiszta, vékony, halvány ég. 

Új jövő lesz akkor is, 

Ha a múltunk porig ég. 

 

Bódizs Boróka Ajsa 9. C 
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  Kohut Eszter 9. B      Heim Kira 11. D 

 

 

Szepetneki Fanni 12. B 
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A 2020/2021 tanév végzős diákjai közül a következő 

tanulók részesülnek elismerésben 
 

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

Jassó Luca. Luca csendes, szerény lány, aki helyett inkább kimagasló eredményei beszélnek.  

Rendkívül okos, intelligens, odaadó, természetszerető személyiség, akinek jelenléte 

meghatározó volt a közösségünkben. Kiváló tanuló és megbízható barát. Az olasz OKTV-n 

elért 12. helyezésére nagyon büszkék vagyunk. 

 

Lendvai Martin, aki igen sokoldalú fiatalember, megbízható és kiváló problémamegoldó, 

akihez szívesen fordulhat diák, tanár egyaránt. Táskarádiós tevékenysége az iskolai 

tanulmányokon túlmutató hasznos készségekkel vértezte fel, amelyeket a Vasvári 

közösségében is kamatoztatott. A DÖK elnöke volt két évig, szervezte, irányította a 

diákéletet. A gólyatáborok lebonyolításának aktív részese.  A média és történelem iránti 

érdeklődése országos szintű eredményekben mutatkozik meg. Stílusos, kifinomult ízlésű 

intellektus, nem véletlenül választotta az osztály királyjelöltnek. 

 

Szabó Katinka, akinek érdeklődése környezetünk és a világ dolgai iránti nyitottsága már 

korán megmutatkozott. Az évek során tettekkel is bizonyította elköteleződését az elesettek, 

hátrányos helyzetűek felé. Az iskolain túlmutató tevékenységével a közjóhoz igyekszik 

hozzájárulni, amelyért a Hősök Tere Kezdeményezés első diákkövetévé választották. 

Felsőfokú angol nyelvvizsgáját már kilencedikben megszerezte, franciából az OKTV-n 11. 

helyezést ért el. 

A 12. D osztályból Horváth Lili Flóra, aki képviselte az osztályt a 4 év során a DÖK-ben, a 

Diáktanács tagja volt, illetve a Diákparlamentben is képviselte az iskolát. 9. évfolyamban a 

Fehérvári Programszervező Kft-nél a hónap önkéntese volt. Szerepelt a Vasváris Művészeti 

Bemutatókon és a Fejér Megyei Diáknapokon. Szorgalma kitűnő tanulmányi eredményében is 

megmutatkozott. 2019 őszén a Prosperis Alba Kutatóközpont által szervezett PROA 

STARTUP workshopon csapatban 1. helyezést ért el. A 2020/21-es évben a Nők a 

Tudományban egyesület nagykövete lett. Ezen kívül szervezési készségével, 

segítőkészségével mindvégig segítette osztályát és iskoláját.  
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A Kiváló kultúrmunkáért kitüntetést kapják: 

 

12. A osztályból Kiss Gergő, aki bohém, szabad személyiség, ugyanakkor megbízható is, aki 

közvetlenségével, rugalmasságával élénkítette fel a hétköznapjainkat. Színes irodalmi és zenei 

tehetségével járult hozzá a Vasvári kulturális életéhez. A Diáknapokon többször is arany 

minősítést szerzett a Vasvári Diákszínpaddal, városi ünnepségek, rendezvények, a 

Vörösmarty Színház Perelj, uram! előadásának szereplője. Emellett láthattuk a Szabad 

Színház előadásaiban is.    Rá mindig mindenben lehetett számítani, derűs személyisége 

gördülékennyé tette a közösségben elvégzendő legfogósabb feladatok megoldását is. 

 

12. D osztályból Verő Johanna, aki zenei tehetségével mindig elkápráztatta hallgatóságát. 

Fuvolajátékát csodálattal hallgathattuk a Vasvári Művészeti Bemutatókon és a Diáknapokon, 

ahol minden alkalommal arany minősítést és különdíjat kapott. 2020 februárjában a 

Veszprémi Regionális Fuvolaversenyen 1. helyezést ért el. 2021-ben megnyerte az Országos 

Jeney Zoltán Fuvolaversenyt!  Ezen kívül az iskola kórusának oszlopos tagja volt 4 évig. 

 

A Kiemelkedő színjátszásért díjat a 12. A osztályból Bontovics Vanda Janka kapja, aki 

számos sikert ért el a Vasvári Diákszínpaddal, melynek oszlopos tagja. Láthattuk őt 

Diáknapokon, Művészeti Bemutatókon, városi és iskolai ünnepségeken, rendezvényeken, és a 

Szabad Színház előadásaiban. Vanda angyali természetű lány, aki (nyelv) tanulásban és a 

közösségi életben is kiemelkedő. Végtelenül megbízható, segítőkész; mindig ott van, ahol 

szükség van rá. DÖK-ös tevékenysége és a város irodalmi életében való közreműködése 

alapján a vasváris közösség erős oszlopa. 

 

A Kiváló Közösségi Munkáért díjat a 12. D osztályból Fónagy Kitti Márta kapja, aki útjára 

indította a Vasvári TV-t. Közösségi oldalakon rendszeresen tudósított az iskolánk közösségi 

életét megörökítő videókon, népszerűsítette és megismertette a Vasvári színes diákéletét, 

melynek ő is tevékeny részese volt. Az osztályközösségben is aktív, szervező személyiség, 

emellett tanulmányi eredménye is kiemelkedő. 
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A Jó tanuló - jó sportoló díjat Deák Melinda Zóra kapja a 12. D osztályból. Melinda jeles 

tanulmányi eredménye mellett kiváló eredményeket ért el öttusa sportágban. 2018-ban 

Háromtusa Európa Bajnokságon csapatban 1. helyezett, 2019-ben a Háromtusa Junior 

Országos Bajnokságon 3. helyezett. Az iskola diáksportjában is kiemelkedő eredményeket ért 

el. Országos Úszó Diákolimpián 100m gyorsúszásban 2. helyezett, Megyei Úszó 

Diákolimpiákon többszörös aranyérmes. Atlétika sportágban váltóbajnokságokon, mezei futó 

versenyeken erősítette a vasváris csapatot. 

 

Az Év sportolója díjat idén Büki Adél Lili kapja, a 12. A osztályból.  Lili válogatott 

párbajtőröző, az idei évben a kazanyi világkupán 6. helyezett lett a magyar csapattal. A 

Magyar Bajnokságon 3. helyezett volt junior és felnőtt korosztályban. 

 

Kiemelt könyvjutalmat kapnak: 

 

12. A osztályból Maráczy Beáta, aki a gondosság és alaposság példája. Kitartása élénk 

észjárással és intelligenciával párosul. A természettudományi tantárgyak mellett nyelvekből is 

kiemelkedő: már kilencedikben megszerezte a felsőfokú angol nyelvvizsgáját; félévnyi 

anyanyelvi környezetben töltött idő után franciául is kiválóan beszél. Orvosnak készül. 

12. C osztályból Dombóvári Bálint, aki 6 éven át kiváló tanulmányi eredményével tűnt ki. 

12. D osztályból Farkas Gábor Máté, aki kitűnő tanulmányi eredménye mellett tanulmányi 

versenyeken szerepelt eredményesen.  

Hámori Tamás Szebasztián, aki szintén kitűnő tanulmányi eredményével és tanulmányi 

versenyeredményeivel tűnt ki.  

 

DÖK-díj 

Ezt a díjat azok a vasvárisok kapják, akik legtöbbet teszik azért, hogy tartalmas, színes 

diákélet legyen az iskolában, hogy közös élmények révén erősödjön a vasváris közösség. 

Idén ezt a díjat Büki Fruzsina nyeri a 12. D-ből. A DÖK-ben képviselte az osztályt, majd 

DÖK alelnök lett. A Diáktanács tagja volt, illetve a Diákparlamentben is képviselte az iskolát. 

Szorgalmával, segítőkészségével, szervezési készségével mindig segítette mind az osztály, 

mind pedig az iskola életét. Szerepelt a Vasváris Művészeti Bemutatókon, illetve a Fejér 

Megyei Diáknapokon is. Részt vett a gólyatábor szervezésében és kivitelezésében is.  
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Könyvjutalmat kapnak: 

 

Diáksportban végzett eredményes munkájukért: 

12. A osztályból  Góbi Marcell, Joszkin Péter 

12. B osztályból  Brettschneider Tamás, Káldi Gergely, Kollár Kincső, Kenessey Katalin, 

Simon Zsófia Helén, Szabó Boglárka, Tárkány-Szücs Dóra 

12. C osztályból  Lukács Vivien Nikolett, Lugossy Blanka Lilla, Móricz Noémi 

Tanulmányi eredményéért és sporttevékenységéért: 

12. C osztályból  Dreska Szabolcs 

Sport-, és művészeti tevékenységéért: 

12.B osztályból  Bálint Tamás 

Tanulmányi eredményükért és közösségi munkájukért: 

12. B osztályból  Pék Eszter Lilla 

12. D osztályból  Endrődi Hanna, Fónagy Kitti Márta, Kádár Alíz, Körmendi Nóra,  

 Parlagi Dorottya, Szabó Rebeka, Török Júlia, Zsille Viktória Tünde 

Tanulmányi eredményükért: 

12. A osztályból  Maráczy Beáta 

12. B osztályból  Szepetneki Fanni 

12. C osztályból  Bagoly Szabolcs, Czerovszki Ildikó, Pozsgai Márton 

Közösségi munkájukért: 

12. C osztályból  Németh Benedek 

Művészeti tevékenységükért: 

12.  A osztályból  Mészáros Kíra 

12. B osztályból  Haas Vilmos György 

Az iskolai kórus plakettjét kapják: 

 

Kiss Gergő 12. A, Haas Vilmos György, Kenessey Katalin 12. B, Gránitz Eszter, Vámos 

Dorottya 12. C, Verő Johanna 12. D 
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Tanulmányi versenyeredmények a 2. félévben 

 

Idegen nyelv 

Olasz OKTV 

Jassó Luca (12. A) az országos döntőben 12. helyezett lett. 

 Felkészítő tanár: Baranyainé Endrődi Melinda, Brunner-Tóth Andrea 

 

Magyar nyelv és irodalom 

 

Az V. Országos Harry Potter Versenyen a középiskolások angol nyelvű kategóriájában 

2.helyezett: Kranabeth Csenge, Sára, Kranabeth Panna Gréta és Kristóf Ágnes a 9.A 

osztályból 

6.helyezett: Botos Bence Csaba, Czetz Áron és Szekfű Richárd a 9.A osztályból 

 Felkészítő tanár: Koncz Hajnalka 

 

Mozaik Országos Tanulmányi Versenyen Kristóf Ágnes (9. A) történelemből a 9-10. osztályos 

kategóriában 11. helyezett, magyar nyelvből a 11-12. osztályos kategóriában 4. helyezett. 

Felkészítő tanárok: Bartos Péter, Havranek Mária 

 

A XXVIII. Arany János Irodalmi Verseny országos döntőjébe jutott Kristóf Ágnes (9. A) és 

Szabó Lili (10. C) 

Felkészítő tanárok: Elekes Péterné, Kohutné Simon Erika, Szalainé Szántó Marianna 

 

A Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny 2. fordulójába jutott Páncél Attila Miklós (7. B) 

Felkészítő tanár: Kohutné Simon Erika 

 

Implom József Középiskolai Helyesírási Versenyen 4. helyezett lett Dervalics Enikő (10.C) 

Felkészítő tanár: Kohutné Simon Erika 

 

A Vörösmarty - versünnep döntőjében 4. helyezett lett Török Laura (10. B) 

Felkészítő tanár: Brunner-Tóth Andrea 

 

A Fridrich Margit Megyei Színjátszó és Szavalóversenyen novella kategóriában 1. helyezett 

lett Szvoren Eszter (10. A). 

Tanára: Havranek Mária 
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Természettudomány 

A Víz Világnapi Megyei Természetismereti Versenyen a 7. A osztály csapata 2. helyezett lett. 

 Csapattagok: Illés Barnabás, Jergler Márton, Vámi Ármin 

 Felkészítő tanár: Bán Balázs 

Történelem 

Az Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny regionális döntőjébe jutott a 9. A 

osztály csapata. 

 Csapattagok: Czetz Áron, Egey Zoltán Attila, Vönöczky-Molnár Gergő 

 Felkészítő tanár: Bartos Péter 

A Civitas Fidelissima Történelmi Verseny második fordulójába jutott a 11. D osztály két 

csapata. 

 Csapattagok: Biró Patrik, Grósz Kata, Helmrich Márton Tamás,  

   Benke Léna Brigitta, Nagy Fanni Julianna, Szőllősi Petra 

 Felkészítő tanár: Bartos Péter 

A „Túl az első X-en – Tehetsz a jövődért, válassz!”  középiskolai vetélkedő országos 

döntőjében 3. helyezett lett a 12. A csapata 

 Csapattagok: Hekkel Zsolt, Kotsis Gergő, Lendvai Martin, Nemes Dominik Márk 

6. helyezett lett a 12. AB vegyes csapata 

 Csapattagok: Fajkusz Anna, Hajdu Zsófia, Molnár Panna 

Felkészítő tanár: Havranek Mária 

 

Zene 

A X. Jeney Zoltán Országos Fuvolaversenyen 1. helyezett lett Verő Johanna (12. D). 

 


	A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa  2020/2021.  II. szám
	Diákszerkesztő: VISZ

	A 2020/2021 tanév végzős diákjai közül a következő tanulók részesülnek elismerésben
	Tanulmányi eredményéért és sporttevékenységéért:
	Tanulmányi eredményükért és közösségi munkájukért:
	Tanulmányi eredményükért:
	12. A osztályból  Maráczy Beáta
	Közösségi munkájukért:
	Művészeti tevékenységükért:
	12.  A osztályból  Mészáros Kíra

	Tanulmányi versenyeredmények a 2. félévben
	Idegen nyelv
	Magyar nyelv és irodalom
	Az V. Országos Harry Potter Versenyen a középiskolások angol nyelvű kategóriájában
	2.helyezett: Kranabeth Csenge, Sára, Kranabeth Panna Gréta és Kristóf Ágnes a 9.A osztályból
	6.helyezett: Botos Bence Csaba, Czetz Áron és Szekfű Richárd a 9.A osztályból
	Felkészítő tanár: Koncz Hajnalka
	A Víz Világnapi Megyei Természetismereti Versenyen a 7. A osztály csapata 2. helyezett lett.
	Csapattagok: Illés Barnabás, Jergler Márton, Vámi Ármin
	Felkészítő tanár: Bán Balázs
	Történelem
	Az Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny regionális döntőjébe jutott a 9. A osztály csapata.
	Csapattagok: Czetz Áron, Egey Zoltán Attila, Vönöczky-Molnár Gergő
	Felkészítő tanár: Bartos Péter


