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BALLAGÁS 2012. 
 

 

TanácsTanácsTanácsTanács    

 

Te ne kérdezz, csak menj az utadon 

S meg ne állj körülnézni, 

A kétely gyilkos sebet üt belénk 

S a lelkünk, a lelkünk bevérzi. 

 

Te ne kérdezz, csak menj az utadon, 

Az agyad bármi kábult, 

A gyöngeséged, tétovázó vágyad 

Egy hanggal el ne áruld. 

 

Magadba higgy és menj az utadon, 

Mint kit nem döbbent titkok árnya, 

Gyáva, ki minden mondata után 

Megtorpan kérdőjellé válva. 

 

Mint Lót, eredj a kőkemény paranccsal, 

Mögötted lobogjanak a csodák, 

Mint akinek csak ökle, foga van, 

Úgy menj a pusztuló világon át! 

 

Az égbe ne tekints, de forró karral 

Öleld az anyaföldet, 

Vissza ne fordulj, jaj, ki visszanéz, 

Nem mozdul az meg többet! 

 

Reményik Sándor 
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            Tanáraink 

 

    Horváth József  Juhász László 

         igazgató           címzetes igazgató 
 

   Démuth Csaba   Szenkovits Szilvia 

            igazgatóhelyettes    igazgatóhelyettes 
   

   

Alföldiné Balázs Bernadett Juhász Judit  Németh Anikó 

Ágoston Istvánné Juhász Lászlóné  Párkányi Virág 

Baranyai László Juhász Lívia Peresztegi Nagy Istvánné 

Baranyainé Endrődi Melinda Kiffer Zoltán Ponti Désirée 

Bartos Péter Kohutné Simon Erika Rideg Imre  

Bíróné Tóth Erika Koncz Hajnalka Saláta Józsefné 

Bukorné Bamberger Zsuzsanna Kovács Marianna  Schermann László 

Bujpál Péter Kovácsné Csornai Márta Somfai-Tóth Barbara Annamária 

Csanády Mária Dr. Lovas Zoltán Szabó Endre 

Démuthné  Merkl Katalin Lovász Péter Szalainé Szántó Marianna 

Fábián Tiborné Lucza Nóra Székely Imréné 

Gáti Zsuzsanna Majorné Szloboda Mária Szőkéné Kiss Erika 

Gődény Istvánné Markóné Bese Franciska Tarné Szabó Magdolna 

Gugolya László Molnár Anikó Temesvári Edit 

Hajdú Györgyi Müller Csaba Tóth Andrea 

Havranek Mária Nagy Péter Udvardi-Básti Edina 

Horváth Ildikó Nagyné Katona Mária Vermes Imréné 

Horváthné Bohner Teréz Nagyné Komlósfalvi Ágnes Vitkovics Katalin 

Juhász-Balogh Julianna Nemesné Pajor Andrea Völgyi Natália 
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„A szárny megnőtt, üresen áll a fészek,  

Csak álom volt a szép diákvilág.  

S mint a fecske az alkonyati szélben,  

Ma szárnyat bont egy sereg diák."  

    (Ady Endre) 

   

   

12.A osztály 
2006-2012. 

Szőkéné Kiss Erika 
osztályfőnök 

   

   

Balogh Bianka Horváth Márton Molnár Roland 

Balogh Klaudia Melinda Horváth Máté Nikházy Letícia 

Bicskei Levente Horváth Nóra Orosz Brigitta 

Bőhm Ákos Juhász Balázs Puskás Roland 

Cseh András Kóbor Balázs Réder Dalma 

Elek Szilvia Kohut Attila Samu Krisztián 

Felvidéki Anna Kövesi Anikó Gizella Strobl Andrea 

Ferencz-Csibi Erzsébet Krausz Blanka Szabadi Zsófia 

Gerecsei Tamás Kun Benjamin  Szarka Martin 

Györe Szabina Lengyel Beatrix Adrienn Székelyhidi Annamária  

Horváth Kálmán Péter Márkus Vivien Zipperer Bernadett   

 Mészáros Martin  
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„Nagyon szép kis társaság volt.  

Egyik léhább, mint a másik.  

Átgondolok minden órát 

A keserű búcsúzásig…" 

   ( Ady Endre) 

   
     12.B osztály 
     2006-2012. 
    Markóné Bese Franciska 
     osztályfőnök 

   

   

Felhoffer Kitti Kárpáti Krisztián Pécsi Dániel 

Gál Tamás Kelemen Zita Rehák Gábor Csaba 

Gránási Virág Kollár Dalma Rézmann Dorina 

Halász Szabina Koller Benjamin Reményi Ákos 

Heresznyei Csilla Kovács László Rózsa Botond Zsolt 

Ihász Zoltán László Mónika Szarvas Viktória Katalin 

Jankovics Roxána Meszlényi Vivien Krisztina Takács Eszter 

Jeney László Molnár Dávid Vidu Anita  

 Nagy Zsófia  
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„Ó én, ó élet, kérdések nem szűnő árja.  

Mi jó ezek közt? Az, hogy itt vagy, hogy van élet  

és egyéniség, hogy zajlik a Nagy Színjáték,  

és te is hozzáírhatsz egy sort."  

     (Walt Whitman) 

   

   

               12.C osztály 
     2008-2012. 
           Havranek Mária 
     osztályfőnök 

   

   

Arany Máté  Képli Patrik Pribék Cintia 

Bertók István Kerti Barbara Schmidt Sára 

Bodor Zita Kisteleki Soma Surján Eszter 

Bolgár Evelin Krausz Tamás Szabó Nikolett 

Csajbi Eszter Márfi Renáta Tajti Dóra 

Dékány Viktória Márton Dániel Takács Edina 

Fáncsik Péter Meszesán Norbert Tallér Tamás Miklós 

Fehér Eszter Nagy Enikő Triebel Tamás 

Imrei Erzsébet Nagy Martin Udvari Dorottya Krisztina 

Jüllich Balázs Németh Réka Uszkai Dóra Krisztina 

Kálmán Anna Léda Pavlitzky Szabolcs Varga Viktória 

Kenyér Vilmos Gábor  Vidermann Gréta 
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„Milyen szép, ha minden tengerhez, mely ránk vár,  

van  egy folyó a számunkra."  

     (Alexander Baricco) 

   

   

   

12. D osztály 
2008-2012. 

   Démuthné Merkl Katalin  Vitkovics Katalin 
osztályfőnökök 

   

   

Ackermann Axel Gróf Tamás Matolcsi Nóra 

Altmár Kristóf Herczig Ádám Nagy Krisztina 

Borbás Orsolya Hétvári Norbert Németh Kamilla  

Boros Norina Horváth Attila Ponta Brigitta 

Brettschneider Nóra Kaminszky Wanda Rapali Dóra 

Czúcz Gréta  Kádár Zoltán Reichardt Ádám 

Fehér Ádám Kató Bernadett Szarka Dávid 

Fekete György Keindl Marietta Téglás István 

Fekete Réka Lengyel Kata Zsófia Tóth Adrienn       

Fülöp Zsolt Leposa Nikolett Tóth Erik 

Gál János Maráczi Mátyás Vanya Miklós  
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ÍGY LÁTTÁK AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK… 
 

12. A 

 

 

2006 májusában kaptam a felkérést, hogy legyek a leendő 7.A osztályfőnöke. A feladatot 

nagy örömmel és lelkesedéssel vállaltam el. A neveket már nyáron megtanultam a fényképekről, 

hogy szeptemberben az első napon mindenkit név szerint üdvözölhessek. Igen hamar kiderült 

számomra, hogy az osztályomban sok a jó képességű, szorgalmas diák. Ha röviden értékelni 

szeretném ezt a hat évet, mindenképpen ki kell emelnem, hogy az osztályom egyöntetűen nagyon 

szeretett ide járni. Összetartó közösség alakult ki, és az évek során egyre szorosabb barátságok és 

diákszerelmek szövődtek. Ebben különösen fontos szerepe volt az esztergomi, keszthelyi, pécsi és 

agárdi kirándulásoknak, a szalagavatónak és az utolsó Vasváris Hétnek.  

Matematikatanárként mindig különösen vonzódtam a statisztikához, így rengeteg kimutatást, 

összesítést vezettem az osztály teljesítményéről. Ezek a számok talán egy kívülálló számára is 

beszédesek lesznek, noha önmagukban mindent természetesen nem mutathatnak meg. 

A szokásos iskolaváltások következtében összesen 35-en fordultak meg az osztályban, akik közül 

végül 34-en érettségiznek most velünk: 18 lány és 16 fiú. Az osztály év végi átlagai eleinte sokkal 

az iskolaátlag fölött, később inkább annak közelében alakultak, ahogy egyre többet 

„betegeskedtek”. A hat év alatt összesen 13 kitűnő bizonyítvány született. A bizonyítványokba 

összesen 91 tantárgyi dicséret került, de sajnos 77 elégséges és 3 elégtelen osztályzat is beíródott, 

ami vasváris mércével mérve kirívóan soknak számít. 
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Kitűnő tanulmányi eredményt ért el az elmúlt hat évben: Bőhm Ákos, Felvidéki Anna, Kohut 

Attila, Orosz Brigi, Székelyhidi Annamari, Zipperer Betti. Jeles rendű volt: Balogh Bianka, Elek 

Szilvi, Györe Szabina, Kövesi Anikó, Márkus Vivien, Réder Dalma és Strobl Andi. 

A sporteredményeikkel hívták fel magukra a figyelmet Bicskei Levi, Cseh Andris, Horváth Marci, 

Juhász Balázs, Molnár Roland, Samu Krisztián és Szarka Martin.  

Szervezési feladatokban mindig számítani lehetett Horváth Nórira, Nikházy Letire, Szabadi Zsófira 

és Krausz Blankára. A sporton és a tanuláson kívül a zene, a versírás és a színészet iránt is 

érdeklődtek az osztályomból. A Művészeti Bemutatón szinte minden évben szerepelt Kóbor Balázs 

és Mészáros Martin. Gerecsei Tomi „Gera” és a 12.A osztály pedig a fergeteges kampányával 

megnyerte a királyválasztást. 

Az osztály nem lenne teljes Balogh Klaudia, Lengyel Bea, Ferencz-Csibi Erzsébet, Horváth Máté, 

Horváth K. Péter, Kun Benjamin és Puskás Roland nélkül. Itt mindenki egyéniség.  

Az osztály angol nyelvi irányultsága látszik a nyelvvizsgák számán is. Az osztályban a mai 

napig 34 nyelvvizsga született angol, olasz és francia nyelvekből, és még folyamatban van jó 

néhány. Négy tanulónak felsőfokú angol nyelvvizsgája is van. Második nyelvként az orosz, a 

francia és az olasz nyelveket tanulták. 

A statisztikai adatok sok mindent elmondanak, de nem beszélnek a kedves, mosolygós arcokról, a 

jó eszű, eleven osztályomról és a barátságokról, összeveszésekről (pl. a szalagavató előtti 

időszakban).  

Mindegyik év különleges volt, de az utolsó, a hatodik feledhetetlen. Év elején az agárdi 

kirándulás a hideg idő ellenére is összehozta a csapatot. A szalagavató előkészületei már itt 

elkezdődtek. Végül decemberre megszületett - Andris szavaival élve - az évszázad szalagavatója. A 

sikerhez a szülők segítsége is nagymértékben hozzájárult. Az utolsó félévben aztán felgyorsultak az 

események. Továbbtanulásra jelentkezés, kampány, video - és plakátkészítés, Vasváris Hét „Gera” 

királlyá koronázásával és Brigi bálkirálynővé választásával. 

Most itt a célegyenes, és bízom benne, hogy mindenki célba ér. A mögöttünk lévő hat év 

hihetetlenül gyorsan eltelt. Sok örömet és jó néhány ősz hajszálat okozott a közös munka. Büszke 

vagyok Rátok, kedves 12.A! A nagy rohanásban egyet ne feledjetek: mindenki sikeres lehet 

valamiben, a naivnak tűnő álmok is megvalósíthatók, de tenni kell érte: 

„…Ha valamit akarsz, és nagyon akarod, 

 el tudod érni. Türelem, nagyon kemény munka 

  és hosszú küszködés az ára, de megkaphatod. 

  Ez a meggyőződés mindig alapfeltétel, legyen 

  szó művészi vagy bármilyen más teljesítményről.” (Margo Jones) 

Szőkéné Kiss Erika 
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12.B 

 

 

 

„A viszontlátás üdv, a búcsú seb, 

az új viszontlátás még édesebb, 

és éveket pótol egy pillanat, 

a végső válás mégis megmarad” 

(Johann Wolfgang von Goethe) 

 

 

Szakomnak megfelelően stílszerű idézettel szeretnék búcsút venni az osztályomtól, s a 

hagyományokkal szakítva, megosztom veletek gondolataimat a „Pillanat” körül, így a sorok közt 

olvasva mindenki megtalálhatja és értelmezheti gondolataimat. 

Elbúcsúzunk életünk elmúlt hat évétől, amelyek most pillanatoknak tűnnek. Valóban, 

mintha most lett volna 2006, a beiratkozás éve. Mennyi minden történt! Jó, kevésbé jó, rossz, szóval 

minden. Új osztálytársak jöttek, mások mentek, ki ilyen, ki olyan okból. Végül maradtatok 25-en. 

Ti teszitek meg az út végét együtt. Ti gondolkodhattok el azon, hogy megállítanátok-e ezt a 

pillanatot. 
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„… a pillanathoz esdve szólnék, 

Oly szép vagy, ó, ne szállj tovább!” 

 

Hat év! Hosszú volt, rövid volt, nehéz volt, könnyű volt? Egyvalami közös: most, a ballagás 

idején, bizonyára mindnyájan szeretnétek megállítani a pillanatot. Teljesen természetes ez a 

Vasváris Hét vidámsága, a ballagás ünnepélyessége, valamint az érettségi vizsgák közeledő 

bizonytalansága előtt. Elballagtok, elbúcsúztok társaitoktól, tanáraitoktól, iskolátoktól. De nézzük a 

búcsúzásban a változás természetes törvényét, új közösség, új barátok, új iskola. Lássátok meg tehát 

a jót, és ne felejtsétek el azokat, akik sokat tettek értetek, segítettek abban, hogy olyanokká 

válhassatok, amilyenekké szeretnétek válni. 

A viszontlátás éve már rákerült a tablótokra. Találkozunk 2017-ben. Érettségi után mentek a 

magatok útjára, be-bejöttök az iskolába mesélni, aztán egyre ritkábban, de a 2012-es dátum már 

megmásíthatatlanul ott van a tablón. A viszontlátás is olyan pillanat, ami sok régi emléket fog 

felszínre hozni, és már felnőttként mesélünk egymásnak. 

Az időutazást a „pillanat” körül megszakítva térjünk vissza a jelenbe. 

Kívánok mindenkinek erőt, kellő szorgalmat, kitartást az előttetek álló feladatokhoz és 

sikert, hogy elérhessétek azt a célt, amiért megdolgoztatok. 

 

 

Markóné Bese Franciska 
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12.C 

 

 

 

Egy közhellyel kezdem ezt az írást: az ember életében fontos szerepet töltenek be az elsők, s 

az emlékeinkben is mindig jobban megmaradnak. Az első osztályom voltatok, jobban mondva 

vagytok és lesztek. De nem csak az osztály egésze marad meg élénken az emlékeimben, mert a 

névsor első embere is mély nyomott hagyott. Hát igen, sokszor nehéz elsőnek lenni… 

Négy évvel ezelőtt 2008 júniusában találkoztunk először a beíratkozáson. Volt, aki 

megszeppent és kicsit bátortalan volt. Volt, aki nagyon is bátor, olyannyira, hogy egyedül jött, és 

egy határozott „sziával” indított, majd kitartóan tegezett. Az adminisztráció elintézése után azért 

még egyszer elmondtam, hogy én leszek az osztályfőnök (bármennyire is hihetetlen), s talán 

maradjunk a magázásnál. Ez az úriember (Tallér Tomi) ezt a hibát még egyszer elkövette: az egyik 

ballagáson a tornatermet díszítettük, ahol átsétált Bartos Péter tanár úr, akit Tomi lazán „lesziázott.” 

Persze mindez a fiatal tanárokra nézve csakis bók lehet.  

Ez a fiatalos lendület nem mindig jellemzett titeket, mivel az osztálykirándulásokkal 

kapcsolatban arra emlékszem, hogy Kőszegen reggel az egyik fiúszoba nem akart se felkelni, se 

összepakolni, se rendet rakni, se kitakarítani. S a fiúk arra a kérdésemre, hogy miért nem fittek, 

üdék és fiatalosak, azzal válaszoltak, hogy én sem lennék az, hogyha a villanyoltáskor (hajnali 5-

kor), megszólaltak volna a szobám mellett a madarak, s kitartó csicsergésükkel nem hagytak volna 

aludni. A kirándulásokkal kapcsolatban a másik felejthetetlen élményem a zamárdi kalandparkhoz 
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kötődik, mert ez végre egy olyan osztálykirándulás volt, amit én is nagyon élveztem (például a tó 

feletti csúszó pályát). Remélhetőleg ti is hasonlóan jól éreztétek magatokat ott. Nagy teljesítmények 

ekkor is születtek, mivel volt, aki legyőzte önmagát: tériszonyos létére részben végigment a 

kötélpályán (Balázs).  

Tanulmányilag hol jobban, hol kevésbé jól ment az osztály szekere. Azt hiszem, nem 

fogjátok soha elfelejteni Bujpál tanár úr kémia- és biológiaóráit. Én sem felejtem el azt, mikor 10. 

osztályban kémiából nyolcan buktatok meg félévkor. Javatokra legyen írva, hogy ebből év végére 

csak kettő maradt, és az utolsó két évben semmiből sem kellett pótvizsgázni. Tanulmányilag az 

osztály hőse egyértelműen Kenyér Gábor, aki végig kitűnő eredménnyel zárt. (Hogyan csinálta? 

Nem tudni.)  

Négy évvel ezelőtt még nem tudtam, hogy milyen osztályfőnöknek lenni, s felmerült 

bennem néhány kérdés, például: hogyan fogok én rövid időn belül megismerni 36 embert, hogyan 

fogom én mindet többé-kevésbé gond nélkül elterelgetni az érettségiig? Őszintén szólva a 

kérdésekben a számomra aggasztó nem a megismerés és nem az érettségi volt, hanem a 36-os 

létszám. Akkor ez soknak, sőt rengetegnek tűnt, s mire megbarátkoztam volna ezzel a számmal, 37-

en lettetek... Ekkor, ha együtt volt az egész osztály, csak három terembe fértetek be: az F3-ba, az 

E5-be és az E12-be. S most már bevallhatom, hogy akkor nagyon nem szerettem a dolgozataitokat 

javítani (főleg irodalmat), mert úgy éreztem, soha nem végzek velük. Azóta néhányszor fogytunk, 

majd gyarapodtunk, jöttek és mentek az osztálytársak, s ősszel kialakult a végleges létszám: 35. Ez 

a szám már nem tűnik számomra olyan soknak, de néhány kérdésem persze még mindig van, ám 

egy részükre hamarosan biztosan választ fogok kapni. S nemcsak én, hanem ti is, hiszen számtalan 

közös kérdésünk van. 

Végezetül álljon itt egy idézet a Quimbitől, amit akár jó tanácsként is fel lehet fogni: 

 

„Tudom, szeretet nélkül minden ház üres, 

Minden városka lakatlan. 

Minden zseni ügyetlen, 

Félős nyuszi csak a kalapban.” 

 

 

Havranek Mária 
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12.D 

 

 

 

Én tulajdonképpen nem is akartam osztályt! Talán nem illő ezt utólag leírni, ám tény: 

ambivalens érzésekkel vágtam neki ELSŐ osztályfőnökségemnek, mivel közben családi terveket is 

dédelgettem. De, ha már ezt hozta a sors, nagy lelkesedéssel vágtam bele a dologba.  

Emlékszem, miközben az első órára tartottam az iskola „legmélyebb bugyrába”, az A/1-es 

terembe (az osztálytermünkbe) egy dalocska motoszkált a fejemben: „Nem félünk a farkastól, nem 

esz meg, csak megkóstol”. Ez meg is történt, de túléltem. Ők is.  Az első osztályfőnöki órát 

„végigsüvöltöttem”, mert úgy gondoltam, így nem tűnik fel, hogy remeg a hangom. 

Emlékszem az első szülői értekezletre, aminek a végére minimum két kilót fogytam, pedig 

rendkívül segítőkész és támogató szülőkkel ismerkedhettem meg.  

Aztán lassan kiállt a görcs az izmaimból, kezdtem úgy érezni, elfogadnak. Persze, a 

„süvöltés” technikáját néha még alkalmaztam, de azért tudtunk már együtt nevetni is. Közben 

számtalan első élményt átéltem velük. Az első osztálykirándulás, az első Vasváris Hét, …. Itt kell 

megemlékeznem a főzőversenyről, amelyen rögtön alkalmazhattam azt a tudást, amit közös 

pályafutásunk első hetében az RTL Klubnál tett látogatáson, a Pókerarc vetélkedőjén szereztem: 

rezzenéstelen arccal állítottam nekik ugyanis, hogy simán tudok bográcsban vadpörköltet főzni, 

tehát nyugodtan benevezhetünk a versenyre. Persze életemben nem készítettem ilyet, de szerencsére 

a gyerekek többsége ekkor még a fokhagymát és a vöröshagymát sem tudta megkülönböztetni, 
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úgyhogy vérprofinak érezhettem magam. Démuth Tanárnő főzőtudása pedig úgyis kirántott 

bennünket a csávából.  

Átélhettem azt az élményt, hogy nem „csak” szaktanár, hanem harmincöt emberpalánta 

ügyes-bajos dolgaiért FELELŐS „pótanyuka” is lehettem. Talán ez volt a legnehezebb: a 

gyerekeknek, de sokszor a nálam sokkal tapasztaltabb szülőknek választ, segítséget, tanácsot adni. 

De ez volt a legszebb is: mindig aggódhattam értük, mindig büszke lehettem rájuk.  

Kedves 12.D! Én nem akartam osztályt, de nagyon szerettem az osztályfőnökötök lenni. Jó 

kis csapat lettetek, ne engedjétek el egymás kezét! Hirtelen váltunk el 2010 tavaszán, ezért most ez 

a hosszú búcsú. Az én családi vágyaim közben teljesültek, kívánom, hogy a ti vágyaitok is valóra 

váljanak, és úgy alakuljon az életetek, ahogy azt elképzeltétek.  

És ha telhetetlenül magamnak is kívánhatnék még egyet: legközelebb is ilyen jó kis osztályt 

szeretnék. :) 

Vitkovics Katalin 

 

Kedves 12.D osztály! 

 

Nekem ugyan már nem az első, hanem a negyedik osztályom voltatok/vagytok, de bizonyos 

szempontból mégiscsak az első. Ti vagytok az első, ún. „öröklött” osztályom. Ez újszerű feladatok 

elé állított engem is.  

Mikor átvettem az osztályfőnökséget, úgy gondoltam, jól ismerlek már benneteket, hiszen 

két tárgyat is tanítottam az egész osztálynak. Aztán kiderült, hogy bár nagyjából ismertem a 

képességeiteket, szorgalmatokat, írásotokat, osztályfőnöki szemmel nagyon keveset tudtam rólatok. 

Nem tudtam, hogy ki hol lakik (kivéve a móriakat, mert az minden órán szóba került), kinek hány 

testvére van, mit szeret csinálni szabadidejében, nem ismertem szüleiteket ..., hiszen ilyen dolgok 

matematika- és fizikaórán nem nagyon kerültek szóba. Furcsán is néztetek rám, amikor másfél éves 

ismeretség után azt kértem tőletek, hogy írjatok magatokról. (Van, akitől azóta sem kaptam meg!) A 

lányok nagyon aranyosak, csöndesek, de a fiúk mellett nem fogok unatkozni - hallottam a 

kollegáktól. Aztán kiderült, hogy a lányok − akik tényleg nagyon aranyosak − nem annyira 

csöndesek (gondolok itt pl. az állandóan csacsogó Nórára), s a fiúk mellett pedig tényleg nem lehet 

unatkozni. Nem volt könnyű már egy kialakult, vagy legalábbis félig-meddig kialakult 

osztályközösség irányítását átvenni, nekem is ismerkednem kellett a már meglévő szokásokkal, 

szerepekkel. Ti pedig persze megpróbáltátok feszegetni a húrokat, próbáltátok megtalálni a határt, 

hogy mi az, ami felett egy ejnye-ejnyével szemet hunyok, s mi az, aminek már súlyosabb 

következményei vannak. Mindig láttátok az arcomon, ahogy beléptem az órára, hogy a szünetben 

panaszt vagy dicséretet hallottam. Én úgy érzem (remélem Ti is), hogy elég hamar sikerült 
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„összekovácsolódnunk”, nagyon rövid idő alatt eljutottam oda, hogy személyes sértésnek vettem, ha 

panasz volt rátok, s nagyon büszke voltam, ha dicséretet hallottam. Az osztályfőnök egy kicsit 

olyan, mint a szülő: akármilyen a gyereke, ha jó, ha rossz, ha okos, ha kevésbé okos – az övé. Ő 

bánthatja, de ha más próbálja bántani őket, anyatigrissé válik!  

Az elmúlt négy év nagyon meghatározó további életetek szempontjából. Próbáljatok 

megőrizni minél több emléket, próbáljatok meg felidézni minél több pillanatot! A pécsi és a soproni 

osztálykirándulást, a kisgyóni erdei iskolát, a nagy főzéseket a Vasváris Héten, illetve a pákozdi 

kiránduláson (lehet, hogy a cosinus-tételt nem sikerült mindenkinek megtanítani, de chilis babot 

már nagyon jól tudtok főzni☺), a DÖK-napokat, az egy nap az iskoláért programot (ami 

lelkesedéseteknek köszönhetően nálatok két nap volt, s kiérdemeltétek a legjobban dolgozó osztály 

címet), a vörösiszap-lapátolást, a bálokat, a Művészet Bemutatókat, a tanulmányi versenyeket, a 

diáknapokat, a 24 órás röplabdázást, a focimeccseket, a vándortáborokat, a szünetekben, lyukas 

órákban lejátszott pókerpartikat, pingpongmeccseket … Lehetne folytatni a sort, mely programokon 

vettetek részt, illetve vettek részt az osztályból néhányan. 

Az idén már úgy éreztem, hogy talán egy kicsit megkomolyodtatok, talán kezdtek felnőni, 

felnőtté válni. Sok veszekedés, vita után remek szalagavató műsort készítettetek, megmutattátok, 

hogy mire vagytok képesek. A véget nem érő próbáknak köszönhetően gyönyörű nyitótáncot 

adtatok elő. A legjobban mégis annak örültem, hogy a kampányban az osztály egy emberként 

dolgozott, mindenki kivette részét a munkából, összefogtatok a közös cél érdekében.  

Még nincs vége, de már közeledik. Furcsa lesz jövőre nélkületek, biztos hiányozni fogtok, 

remélem, nektek is egy kicsit a Vasvári!  

Szeretném, ha álmaitok megvalósulnának, boldog, kiegyensúlyozott emberekké válnátok. 

Ehhez sok kitartást, szerencsét és jó egészséget kívánok! 

Fogadjatok tőlem útravalóul Szilvási Lajostól egy gondolatot: 

 

„Egyenes utak és görbe utak számtalanszor találkoznak, keresztezik egymást, összevissza 

keverednek. Könnyű eltévedni. Sokszor nagyon éles szem kell hozzá, hogy valaki 

megkülönböztesse az egyenes mellékutca szűk bejáratát a görbe sikátor kezdetétől. Férfitanácsot 

adok neked, fiam. Időben tanuld meg a görbe utat az egyenestől megkülönböztetni. Tanuld meg 

az elágazásokat, s ha valahol nem ismered ki magadat, azokat kérdezd meg, akik téged 

felelősséggel szeretnek.” 

 

  Démuthné Merkl Katalin 



 16 

NÉGYEN A BALLAGÓK KÖZÜL 

 

 

Bőhm Ákos a 12.A egyik kiválósága. Nem véletlenül kapta a 

„Fejér megye jó tanulója - jó sportolója” címet. Tanulmányi 

versenyek állandó résztvevője, a Fehérvár Póló SE 

vízilabdázója. Bokros teendői mellett az iskolai 

diákönkormányzat oszlopos tagja volt 6 évig. Szerény, csendes 

diáknak láttuk mindig, ám a Diákpárbajon meglepődtünk: a 

fergeteges szilveszteri buli szereplőjeként megcsillogtatta, hogy 

valójában milyen színes egyéniség ő. 

 

 

Miért a Vasvárit választottad, és miért 6 osztályosba jelentkeztél? 

− Mert a Vasvári volt a legszimpatikusabb, és mert ez tűnt a legcsaládiasabbnak. Az előző 

iskolámból ide jött a legtöbb barátom, így könnyen ment a beilleszkedés is, mivel legtöbben az 

osztálytársaim lettek. 

Hogy emlékszel vissza az elmúlt 6 évre? 

− Ez az elmúlt hat év nagyon gyorsan eltelt, bár hetedikben, amikor először beléptem az 

iskolaajtón, azt gondoltam, hogy ez egy örökkévalóság lesz. De hát nem így lett, nagyon sok jó 

élménnyel gazdagodtam az osztálykirándulásokról, Kisgyónról nem is beszélve, felejthetetlen 

élmény volt mindannyiunk számára a tanárokkal való főzés, túrázás és az elmaradhatatlan tábortűz 

körüli éneklések. A többi osztálykirándulás alkalmával egyre jobban összekovácsolódott az 

osztályunk. Azt kell, hogy mondjam, nagyon szerencsésnek érezhetem magam, hogy ilyen 

osztályba kerültem, mivel nálunk nincsen semmiféle ellentét közöttünk, igaz barátságok alakultak 

ki így ez alatt a 6 év alatt, melyek remélem soha nem fognak elfelejtődni, én mindenképp ezen 

leszek. Egyáltalán nem bántam meg, hogy ide jöttem, nagyon jó volt ez az elmúlt időszak. Csak 

ajánlani tudom ezt az iskolát bárkinek. 

Legtöbben tudják rólad, hogy vízilabdázol. Hogyan tudod összeegyeztetni a tanulást a sporttal? 

− 6 éve vízilabdázom, eleinte nagyon nehéz volt összeegyeztetni, de egy év alatt belejöttem. 

Heti ötször van edzésem, általában 2,5 órásak, szóval befejezem a suliban a tanulást, hazamegyek, 

eszem és megyek edzésre. De szerencsére nincsenek problémáim a tanulással, bár nagyon nehéz 

megtalálni az egyensúlyt az iskola, a sport és a közösségi élet között, mert ugye mindegyik fontos 

része az életünknek. Én szerencsés helyzetben érzem magam, mert úgy látom, hogy nekem ez 
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sikerült, mindenben törekszem a maximumra, bár ez sokszor az alvás kárára megy, de valamit 

valamiért. 

Mik a további terveid? A sporttal szeretnél komolyabban foglalkozni? 

− Érettségi után a Műszaki Egyetemre szeretnék menni, mérnöknek tanulni, mivel szeretem 

a fizikát, a matematikát, és úgy hallottam, hogy mérnökből kevés van. A sportot sem szeretném 

abbahagyni, majd meglátjuk, hogy megy a kettő együtt, de nem szívesen hagynám abba a 

vízilabdát, mert nagyon szeretem csinálni. Szerencsére a szüleim is támogatnak mindenben, hiszen 

a tanulás fontos, de a sport is. 

Milyenek voltak a tanáraid, az osztálytársaid? 

− Amikor 7-ben először beléptem a suliba, még rengeteg ismeretlen arccal találkoztam, és 

kicsit féltem, mivel idegen volt ez az új helyzet. Pár hónap alatt rájöttem, hogy nagyon kedves és 

barátságos mindenki, örömmel kezdem el iskolába járni. Már sokszor voltam úgy vele, hogy 

hiányzott az iskolai közösség. A tanárok is segítőkészek és kedvesek. Úgy gondolom, annak 

ellenére, hogy a szalagavató miatt azért voltak veszekedések, de az évfolyamunkon a mienk a 

legjobb és legösszetartóbb osztály. 

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

− Nagyon meglepődtem, nem számítottam rá. Csak azt tudtam, hogy mennem kell az 

eredményhirdetésre. Nagyon örültem neki. 

Az érettségi miatt izgulsz már? 

− Kicsit. Inkább a humán tantárgyak miatt, a matekot, remélem, hogy sikerül 95% fölött 

megírnom. Fizikából és angolból érettségiztem már, jól is sikerültek, 92%-osak lettek. Fizikából 

emelt szinten is érettségizek, a matekot nem mertem megpróbálni. 

Milyen nyelveket tanulsz? 

− Angolt és franciát. Angolból megvan a nyelvvizsgám, franciából pedig az írásbeli rész 

sikerült már. 

 

Szatzker Vanda, Körösztös Dávid 
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Volt szerencsém megismerni egy halk szavú, de igen nyitott 

személyiséget Jeney László személyében. Olyan Ercsin lakó 

fiatalember ő, aki emeli az iskola és a 12.B átlagát. Mindig 

jeles tanuló volt, számos tanulmányi verseny eredményes 

résztvevője, különösen történelemből és magyarból 

kiemelkedő. Vele beszélgetve rájöttem, mi is az, valamit 

nagyon szeretni, és csak nehezen tudni elengedni. 

 

 
 

Elég messze laksz, mégis a Vasvárit választottad. Miért? 

− Több ismerősöm is járt ide, akik ajánlották. Már értem is, miért.  

Milyen volt az első pár hét az új osztályban? Rögtön megtaláltátok a közös hangot? 

− Igen, szerencsére nagyon könnyen barátkozott mindenki, szerintem azóta is minden 

rendben van köztünk. Én úgy látom, nagyon nem is klikkesedtünk. 

Mik a terveid a jövőre nézve? 

− Ó, már gyerekkorom óta ügyvéd szeretnék lenni. Ehhez persze előbb be kell jutnom az 

ELTE jogi karára. 

Tehát ezért jársz emelt törire és magyarra! Nagyon szép ez a cél, remélem, sikerülni is fog. Talán a 

családban volt ügyvéd, hogy ilyen határozott vagy? 

− Nem, pont ezért furcsállotta mindenki, mikor kijelentettem, hogy jogász leszek, de 

mindenben támogat a családom, amiért nagyon hálás vagyok. 

Mit csinálsz a szabadidődben? Sportolsz valamit? 

− Régebben sportoltam. Karate, foci, de sajnos abba kellett hagynom, mert nem volt rá 

időm. Ezen kívül eljárok bulizni a haverokkal, persze ez nehéz, ha nem városi vagy, mert este már 

nem jár túl sok busz, vonat. Szóval, ha nincs meccs a tévében, nem járnak a buszok, olvasok. 

Az ez évi teendőitek, a kampány, a szalagavató, mennyiben változtattak az osztályközösségen? 

− Csak még közelebb hoztak minket egymáshoz. A filmforgatáskor nem volt széthúzás, 

mindenki megtette, amit kellett. A szalagavatóra nagyon sokat próbáltunk, persze néha becsúszott 

pár vita is, de nem voltak komolyak, harmónia volt köztünk, éreztük, hogy ott minden a mi 

felelősségünk. 

Mennyiben vettétek igénybe a tanárok segítségét? 

− Minden szervezésnél nagy segítség volt egy-egy tanár, így a vége felé már tisztán látom, 

hogy a tanárok mindenben csak a javunkat akarják.  
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Sokat jártatok el az osztállyal szórakozni? 

− Igen, nagyon sokszor szerveztünk magunknak bulit. Vagy csak egyvalaki meghirdette, és 

ment utána a többség, vagy közös szervezéssel hoztuk össze, de mindig jól éreztük magunkat. Még 

egy saját Kisgyónt is szerveztünk, ami csaknem olyan jó volt, mint az "eredeti"! 

Mit gondolsz, sokáig tartjátok majd a kapcsolatot az osztálytársakkal? 

− Remélem, igen, de ez majd eldől. Mindenesetre még egy utolsó bulit tervezünk, hogy 

megkoronázzuk az együtt töltött időt. 

Mi az, amit megváltoztatnál az iskolában? 

− Ezen a kérdésen nagyon sokat gondolkoztam, ami szerintem jó dolog, mert ha nem ugrik 

be rögtön semmi, ami negatívum lenne, akkor az egyfajta bók az iskolának. Főleg, ha hozzáteszem, 

hogy gondolkozás után se jutott nagyon eszembe semmi, amit megváltoztatnék rajta: a külsőt már 

úgy szeretjük, ahogy van, a belsejével semmi gond, a tanárok segítőkészek, a diákok összetartóak, a 

programok szuperek. 

Mit tartasz a legjobbnak a Vasváris Hétben? 

− Azt, hogy a diákok szervezik. Mindent magunk intézünk, és jól érezzük közben magunkat. 

Szerintem ez igazán jó közösségformáló program. Mi vagyunk a szervezők és a célközönség is. 

Mit érzel most, a búcsúzás küszöbén? 

− Úgy érzem, egy pillanat alatt eltelt ez a hat év, amit itt töltöttem. Egyszerre várom az újat, 

és kezdeném elölről a vasváris éveimet. 

Mit üzensz a Vasvári diákjainak? 

− Azt, hogy mindenképp élvezzék ki ezt az időt, amit itt tölthetnek, mert nagyon is 

élvezhető, és mert nem tart örökké! 

Ábrahám Viktória 
 

 
 

Fotó:Fekete Réka 12.D
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A 12.C-s Schmidt Sárát bizonyára sokan ismeritek. Az iskolai 

rendezvényeken hol verset mondott, hol műsort vezetett. A 

helyi televízióban is láthattuk a Versünnep döntőseként. Az 

idén főként színjátszóként jeleskedett, a Római szín 

Júliájaként, majd Antigonéként élvezhette a közönség 

vastapsát. Ez utóbbi szerep megformálásáért a Diáknapokon a 

zsűri különdíjat nyerte el. 

 

 

Sárival úgy döntöttünk, hogy jó idő van, így kiülünk a Vasvári udvarára, és ott fogunk beszélgetni… 

Hogyan éled meg az utolsó évedet? Voltak fenomenálisra sikerült események? 

− Hát Emi, nem tudom, mit is mondhatnék ... Teljesen elfelejtem, hogy már végzős vagyok, 

a tanárok figyelmeztetnek, és akkor eszembe jut, hogy úristen, mindjárt itt az érettségi! Fenomenális 

az idei Vasváris Hét volt, ez más volt, mint a többi, most a finomságokat sajnos nem mi kaptuk, 

hanem adtuk. ☺ A Művészeti Bemutató is nagy élmény volt, én voltam a „konferátor”, és ráadásul 

két produkcióban is szerepeltem. Nagyon vicces volt ötször átöltözni. Egyedül azt sajnálom, hogy 

nem tudtam elmenni bálba, és nem táncolhattam a tanárokkal az utolsó évemben.  Majd jövőre!!!  

Lassan eltelt 4 év, mióta átlépted a Vasvári kapuját, és először találkoztál Rózsika nénivel, az 

osztályoddal, az osztályfőnököddel. Emlékszel-e még, hogy mindez milyen érzés volt? 

− Nagyon nehéz erre visszaemlékeznem. Nagyon féltem attól, hogy nem fogom megtalálni a 

termem, de szerencsére megtaláltam, először egyedül ültem a padban, de ez nem sokáig tartott, mert 

a többiek odahívtak magukhoz. A következő emlékem az, hogy féltem az avatástól, nem akartam 

semmilyen feladatot megcsinálni. Ám mikor rám került a sor, mégis beadtam a derekam. Kicsit úgy 

éreztem magam akkor, mintha kiállítási tárgyak lennénk, mindenki bennünket bámult. Az első 

héten úgy tűnt, mintha 10 percesek lennének az órák, ezeket az „ismerkedős” órákat felettébb 

élveztem. 

Tudom, hogy régóta színészkedsz, volt már olyan darab is, amiben együtt játszottunk. Hogyan tudod 

összeegyeztetni a fellépéseket a tanulással? 

− Most az érettségi, a két színjátszó (amelyikek közül már csak a vasvárisban 

tevékenykedek aktívan), a Színitanoda és a színművészeti alkalmasságira való felkészülés egy kicsit 

sok, nagyon el tudok fáradni, de nem adom fel! Sokszor egész nap csak aludnék, és szünet után 

vágyódom. Napirendem nincsen, ezért is nehéz néha. Sok mindenre kéne tanulnom napról napra, és 
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néha nagyon nehezen tudom eldönteni, hogy melyikre is készüljek, de szerencsére eddig mindig 

sikeres volt a választásom. ☺ 

Volt már olyan, hogy kisebb-nagyobb bakik adódtak előadás közben? Ha voltak, akkor tudtad 

korrigálni? 

− Nagyobb bakijaim inkább versmondásnál fordultak elő. Volt egy verseny, ahol az egyik 

sor utolsó szava nem jutott eszembe. Találtam egy rímelő szót (mondjuk annak a mondatnak így 

nem volt értelme), de legalább nem volt feltűnő. Volt egy olyan eset is, amikor az egyik szereplő 

megbetegedett, és nekem kellett beugranom helyette. A budapesti tanodából hazafelé a buszon 

tanultam meg a szöveget a délutáni előadásra, de jól sikerült! ☺ 

Már régebb óta van barátod az évfolyamodból. Mik a terveitek a jövőre nézve? 

− Két tervünk is van! Az egyik az, hogy veszünk egy hippibuszt, és hátizsákkal 

körbeutazzuk az egész világot. A másik pedig az, hogy Martin jazz-király, én pedig elismert 

színésznő leszek! ☺ 

Aggódunk, hogy mi lesz akkor, ha nem lesz elég időnk, miközben Martin turnézik mindenfele, én 

meg a világot jelentő deszkákon lépkedek, de majd megoldjuk valahogy! ☺ 

Melyek voltak a legmaradandóbb élményeid az elmúlt 4 év alatt? 

− A legjobb emlékem talán az első Vasváris Hetem volt, amikor az iskolába belépve 4 

oldalról zúgott, hogy Boldog Nőnapot, és minden tele volt lufikkal, plakátokkal, ételekkel és 

nyalókával! ☺ 

Biztosan vannak továbbtanulási terveid. Mik azok? 

− Igen, vannak. Mindenképpen Pestre szeretnék menni a három testvérem miatt, és azért is, 

mert Martinnak is ott van olyan iskola, ahova szeretne járni. A főcélom azonban a Színművészeti. 

 

Kezdett hűvös lenni, és a jól ismert csengő is megszólalt, szóval mennem kellett a következő órámra, 

így a beszélgetést abba kellett hagynunk. Megköszöntem az interjút és elköszöntem Sárától!  

Pap Emília 
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Majdnem király lett! A 12.D jelöltjeként, Altmár Kristófra 

nagyon sokan voksoltak, csak 22 szavazattal kapott többet 

Gera. Nem véletlen népszerű; mindenhol ott van, ahol valami 

történik, ahol szerepelni kell, ahol segítségre van szükség. 

Igazi vasváris szív dobog benne, oroszlánként küzdött a 

Diákpárbajon, lapátolta a vörösiszapot, gyűjtött a betörés 

után, lelkesítette a „gólyákat”, festette a DÖK irodát, és a 24 

órás röpit sem hagyta ki, de még sorolhatnánk… 

 

 

Mit tudtok Altmár Kristófról? 

− Nagyon jó szervezőkészsége van, és sokat látjuk, mert mindig elkéri a húgától a 

kajáját. (10.D-s lányok) 

− Jó fej, kedves, és az utcánkban lakik. (11.C-s lány) 

− Nagyon kedves, igazi csapatépítő. Én rá szavazok. 24 órás röpin is ott volt, mert ő 

mindenhol ott van. (11.D-s lányok)  

− Az ki?/ Rámutattam a mögöttem lévő óriásplakátra/ Jaaaa, hogy Ő. (10.B-s lány) 

 

Azt hiszem, spontán készített (valóságos) kérdőívem is mutatja, hogy miért éppen Kristófra esett az 

Irka választása. A „mindenhol ott van” alatt érthetjük a Diákpárbajt, a királyválasztást, a 

szavalóversenyeket, a márc. 15-ei ünnepséget, az iskola belső falfelületének szinte minden 

négyzetméterét (habár ott Mátyás királyként ☺), vagy akár a folyosón üzemelő pingpongasztalt. 

Mi volt az első benyomásod szeretett iskolánkról? 

− Először egy nyílt napon jártam itt még nyolcadikos koromban, és az első fél óra után, amit 

itt töltöttem az iskolában, úgy voltam vele, hogy ha valahova, akkor ide nem kell jönni. Nem volt 

világítás a folyosókon, a fatáblás ajtók egy második világháborús kórház hatását keltették bennem. 

Aztán mégis ide kerültem, és úgy gondolom, ennél jobbat nem is lehetett volna választani. 

Az új, továbbtanulásra vonatkozó törvények a te álmaidat is romba döntötték? 

− Hála Istennek az enyéimet nem, mert sikerült eldöntenem decemberben (még időben), 

hogy matek-fizika szakos tanár akarok lenni, és mivel a jogászokat és a gazdasági szakosokat 

gyilkolták le, eddig úgy tűnik, nekem minden sanszom megvan arra, hogy bekerüljek. 

És ha sikerül, visszajönnél ide? 

− Persze. Boldog lennék, ha majd tanárként is a Vasváriba járhatnék minden reggel. 
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Sokan tudjuk rólad, hogy te mindenben részt veszel… 

− Igen, szerencsére 10. környékén bekerültem ebbe a szervezkedős körbe, és nagyon 

élvezem. Azóta sikerült több kihívás elé állítanom saját magam, mint például a tavalyi 

királyvetélkedő, vagy a diákpárbajos házi feladatok. Persze ezeket nem egyedül csináltam, hanem 

diáktársaim segítségével, akik rendkívül kreatívak, és igazi vasváris vér folyik az ereikben. 

Mesélj valamilyen maradandó élményedről, amivel az iskolánk ajándékozott meg! 

− Hm … kilencedikes voltam, amikor a VTTKSE a szlovák paradicsomba szervezett 

vándortábort. Az egyik osztálytársammal ez minket nagyon megfogott, és kapva kaptunk az 

alkalmon, hogy elmehetünk oda. Azóta egy egész picit függő lettem, és minden vándortáborban ott 

voltam. Röviden: nagyon tetszik, fergeteges és utánozhatatlan, egyszeri és megismételhetetlen, 

szavakba nem lehet önteni, hogy mennyire istenkirály dolog ez a vándortábor!  

És mit csinálsz akkor, ha nem az iskolában vagy, és éppen nem azt fényezed valaki előtt? 

− Az Ifjúsági Vöröskereszt elnöke vagyok Móron. Velük különböző rendezvényeken tartunk 

elsősegély-nyújtási oktatást, sebfestést, véradást népszerűsítünk, illetve dokudrámákat szervezünk. 

Májusban például a Vöröskeresztes Világnapon Fehérváron én voltam az aszfalton fekvő, balesetet 

okozó részeg biciklis. Móron 7 éve rendszeresen vadászom, ez már a szenvedélyemmé vált. 5 éve 

kézilabdázom, és floorballozom … 

És végül mit gondolsz a Vasváriról? 

− Nem ismerek olyan iskolát, ami ennél jobb választásnak bizonyult volna. Rendkívül 

boldog vagyok, hogy vasváris voltam − jaj ne, mondd úgy hogy még vagyok − na jó, akkor az 

interjú elkészítése során még vasváris voltam, és már nem egy embernek ajánlottam átszellemülten, 

hogy jöjjön ide. 

Te, ha jól tudom, Mórról jársz be. Egyszer sem bántad meg az út során, hogy  az otthonodtól távoli 

iskolát választottál? 

− Mórról bejárni valóban nem feltétlenül kényelmes, hiszen egy órával korábban kell 

kelnem, mintha fehérvári lennék, és egy órával később érek haza. Ugyanakkor a buszon tökéletesen 

el lehet sajátítani négyesre a témazárók tananyagát, és nem egy felelésem lett jó a buszútnak 

köszönhetően. De természetesen a vasváris közösség és az iskola hangulata mindenért kárpótol. 

Tennél kétszer ekkora utat érte? 

− Én Nyíregyházáról is bejárnék. 

Szívesen zárnám az interjút olyan sorokkal, hogy Kristóf ballagásával a közösségünk egyik igazi 

főszereplője távozik falaink közül, inkább azt mondom, hogy Kristófról még sokat fogunk hallani, s 

talán az sem kizárt, hogy egyszer tanárként visszatér a Vasváriba. Azt üzenem az akkori diákoknak, 

jól fogunk járni vele!  

Munkácsy Anna 
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Iskolapadból a tanári székbe 
 

 
Mindnyájan tudjuk, hogy a Vasváriba 

járni egy valódi életérzés, igazi életre 

szóló élmény. Nem is csoda, hogy oly 

sok „öregdiákunk” tér vissza az 

iskola különböző rendezvényeire vagy 

a Vasváris Hét programjaira. De 

milyen érzés lehet egy visszatérő 

diákunknak a Vasvári padjaiban 

eltöltött évek után átülni a tanári 

asztalhoz és tanárként órát tartani 

ott, ahol csupán néhány éve még őt 

magát oktatták? Milyen lehet, ha egykori tanáraid kollégaként köszöntenek, és vajon mitől lesz 

valaki jó tanár? Egyáltalán miért választja valaki a tanári hivatást? Erről és még sok másról 

beszélgettünk Barta Gabriella tanárnővel, aki 2011-ben augusztustól decemberig iskolánkban 

töltötte kötelező tanári gyakorlatát. 

Miért választotta a tanári pályát, mikor jutott eszébe, hogy tanár legyen? 

− 2006-ban végeztem Szabó Endre tanár úr osztályában. A középiskolában jól ment a 

magyar és a töri, tehát mikorra tizedikes lettem, már elhatároztam, hogy tanár szeretnék lenni. Ezért 

Pécsre jelentkeztem egyetemre, magyartanári alapszakra, ahol később második tárgynak a 

történelmet is felvettem. Nem idegenkedtem a tanítástól, és úgy gondoltam, hogy tanárként 

könnyebben elhelyezkedhetnék. 

Hogyan emlékezik vissza az itt eltöltött diákéveire? 

− Szívesen gondolok rájuk. Voltak olyan tanáraim, akiknek tettei egy életre bevésődtek az 

emlékeimbe. Az egész osztályomnak maradandó élmény volt például Rideg tanár úr németórája. Az 

órákon gyakran előfordult, hogy nem indult el a magnó - mint később kiderült - ennek oka az volt, 

hogy nem volt benne kazetta. Démuth tanárnő óráin megtanultuk „kiakasztani a szemünket”, így 

értve meg a háromszög tükrözését. De kihagyhatatlan pillanat volt az is, mikor Szabó Endre tanár úr 

személyében Darth Vader lépett be a kémiaórára. Természetesen a zenélő sisakban. 

Miért a Vasvárit választotta tanári gyakorlatnak? 

− Szerettem volna ismerős környezetben végezni a feladataimat, a régi iskolafalak, az 

ismerős arcok biztonságot jelentettek. Bíztam benne, hogy még mindig tanulhatok egykori 

tanáraimtól. Jó érzéssel töltött el, hogy olyan tanárok is szívesen segítettek nekem, akikkel azelőtt 
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nem álltam tanár-diák kapcsolatban. Itt Kohutné Simon Erika és Bíróné Tóth Erika tanárnőkre 

gondolok.  

Más volt-e a tanóra diákszemmel, mint most, a tanár szemszögéből nézve?  

− Igen, az órák sokkal gyorsabban telnek, mint mikor diákként ültem a padokban. 

Akkoriban alig vártuk az órák végét, most pedig alig kezdődött el a munka, mikor feleszméltem, 

hogy már csak pár percem van hátra a tanórából. És még annyi mindent szerettem volna elmondani 

a diákoknak. Ha három órát készülsz egy tanórára, és sok dolgot szeretnél megbeszélni a diákokkal, 

akkor bizony kevés a 45 perc.  

Hogyan zajlik egy tanórára való felkészülés? 

− A felkészülés jóval hosszabb számomra, mint maga az óra. A tanítási gyakorlatom elején 

három, de olykor három és fél óra is elment a felkészüléssel. Több könyvből, szakirodalomból kell 

gyűjteni anyagot, és azt összegyúrni, hiszen egy kezdő tanárnak még nincs saját, megszokott 

tanmenete, amit rendszeresen lead. Mert ugyebár ami a tankönyvben benne van, azt a diákok is el 

tudják olvasni, és meg tudják tanulni maguktól. 

Mi a különbség a magya - és a történelemórákra való felkészülés között? 

− Egészen más a kettő. Magyarból sokszor úgy éreztem, kreatívnak kell lennem, 

használnom kell a fantáziám. Töriből inkább az anyaghoz kellett ragaszkodnom. Egyrészt, mert 

kevesebb felkészítést kaptam belőle, és sokat kellett behoznom önszorgalomból, így több időt is 

vett igénybe. Másrészt, a történelem kötöttebb tantárgy. Ezért persze igyekeztem érdekességeket is 

gyűjteni, utánanézni dolgoknak, hiszen valamivel fel kell kelteni a diákok figyelmét, hogy ne 

aludjanak el a padokban...  

Mi a legjobb és a legrosszabb a tanári munkában? 

− Számomra a témazáró dolgozatok javítása volt a legrosszabb, főleg az esszéké, mert sok 

időt vett el, mire mindegyiken átrágtam magam, és ugyanolyan türelemmel és nyugodtsággal kellett 

nekiállni a harmincadiknak is, mint a legelsőnek. A legjobb érzés pedig az volt, mikor ötöst 

adhattam valakinek. Nincs is annál jobb! ☺ 

Mit gondol, mi tesz egy tanárt jó tanárrá, milyen tulajdonságokat értékelnek a fiatalok? 

− Empátia, a diákok tisztelete és végtelenül sok türelem. Képesnek kell lenni a diákokkal és 

a tanárokkal való együttműködésre. És ami a legfontosabb, hogy a tanár szeresse a tantárgyat, amit 

tanít.  

Miért szeret fiatalokkal foglalkozni? 

− Nagyon szeretek közösségben lenni, fiatalokkal dolgozni, mert még bennük van a 

gyermeki őszinteség, főleg az alsóbb éveseknél. Nagyon szeretek gimnáziumban életvidám 

diákokat tanítani. 
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Mit érzett az első tanóráján? 

− Nagyon izgultam, mintha valami fontos vizsgát tennék éppen.  Az első percekben 

összekuszálódtak a gondolataim. Sok minden megfordult a fejemben. Hogy fogadnak a diákok? Mit 

fognak rólam gondolni? Mennyire legyek szigorú? Ez utóbbi kérdésben próbáltam az arany 

középutat választani, de nehéz volt egyszerre közvetlennek, barátságosnak, de szigorúnak is lenni. 

Mennyire készít fel az egyetem arra, hogy jó tanár legyen valakiből? 

− A magyarszak jó felkészülést biztosított, mivel ez volt a fő szakom, de töriből kevesebb 

felkészítést kaptam idő hiányában. A valódi tanítást azonban csak a gyakorlati órákon lehet igazán 

megtanulni, amikor belecsöppenünk az iskolai életbe, nem pedig az egyetemi előadásokon. Sok 

haszontalan, túl magas szintű tudást próbáltak a fejünkbe verni. Az egyetemen nem volt arra 

lehetőségünk, hogy gyakoroljuk, hogyan kell bánni a diákokkal, mert hiába mondják el, vannak 

olyan szituációk, amelyekre egyszerűen nem lehet felkészülni. Azonban, ahogy teltek az órák, egyre 

több tapasztalatot gyűjtöttem, és ez megerősített abban, hogy számomra a tanári pálya a megfelelő. 

A tanárok közül ki volt az, aki sokat segített, akivel a legjobb kapcsolata alakult ki? 

− Rengeteget köszönhetek Kohutné tanárnőnek, könnyen megértettük egymást, sokat 

segített nekem, jó tanácsokkal látott el, de engedte, hogy kibontakozzam, használjam a 

kreativitásomat. Más tanárokat is jobban megismertem, többel már tegeződöm is. Hiába tanított 

néhányuk már diákkoromban is, csak ilyenkor lehet őket igazán megismerni, mikor együtt 

dolgozunk. 

Az itt eltöltött néhány hónap során melyik volt az az osztály, amelyikkel a legjobban szeretett 

dolgozni, a legtöbb közös élményt szerezte? 

− A legtöbbet a 10. A-val voltam, ezért úgy gondolom, közeli kapcsolatot alakítottam ki 

velük. Az etyeki kirándulásukon is velük voltam a filmstúdióban, emlékszem, egy fiú majdnem le is 

késte a buszt. Megmaradtak a velük töltött interaktív táblás órák is, nagyon jó élmény volt. Néha 

ügyetlenkedtem is a tábla kezelésével. ☺ 

Mit csinál szívesen szabadidejében? 

− Szeretek filmeket nézni, gyakran nézem őket angolul, felirattal, hogy azért értsek is belőle 

valamit, és hogy tanuljak is. Internetezni is szoktam, megérintett engem is a közösségi oldalak 

„szele”. Ezek mellett, természetesen, mint magyartanár, mi más is lehetne még a hobbim, mint az 

olvasás? Kedvenceim a Harry Potter-könyvek, melyeket többször is elolvastam. 

Hol szeretne elhelyezkedni a tanulmányai befejezése után, szeretne esetleg a Vasváriban tanítani? 

− Természetesen igen, de ez még a jövő zenéje. Vannak más elképzeléseim is, többek között 

Győrről és Budapestről. Nyitott vagyok, hogy merre tovább. 

 

Bolgár Milán, Jeney László, Nagy Dorottya Flóra 
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DIÁKÍRÓK – DIÁKKÖLTŐK 

 

Lázár Viktor novellája arany minősítést kapott a Diáknapokon, és elnyerte a zsűri különdíját is. 

 

A szavak legelésznek 

 

A fiú felkelt. Mondjuk úgy, felriadt. Nyitogatta megduzzadt szemeit, úgy érezte, mintha egy 

szemhunyásnyit sem aludt volna. Apja hajolt fölé mosolyogva. Kezében egy kürtöt szorongatott. – 

Oh, drága fiam, alig merek hinni szemeimnek, hogy méltóztattál felébredni. – A fiú nem tudta 

pontosan, hogy megszólalt-e az a kürt, vagy nem, de amint odapillantott, az apja a háta mögé 

rejtette. – Jaj, hagyj má’! − szólott a fiú. 

− Nem hagylak én téged nyugalomban. Már évek óta az igazak álmát alszod, itt az ideje, 

hogy kikelj az ágyból, vár rád a munka. – Az apa cseppet sem neheztelt, szinte dallamosan beszélt. 

A fiú kikászálódott az ágyból, felöltözött, majd lement a nappaliba. Az apja ott ült a foteljébe 

süppedve, és maga elé meredt. A fiú csak most vette észre, hogy milyen fáradt az öreg. − Azt mi 

van? – kérdezte. Az apa sóhajtott egyet. 

− Fiam, valami irtja a nyájat, légy oly kedves, és derítsd ki, mi az! – Most a fiú sóhajtott 

egyet. Kinézett az ablakon. Odakint a szavak vidáman legelésztek. A fiú apja felé fordult, teljesen 

fel volt háborodva. – Tököm se fog az erdőbe menni. – Láthatóan atyját nem lepte meg a válasz. − 

Vidd magaddal a puskát, és menj a szavak erdejébe, különben nem alhatsz hónapokig! – A fia 

meghunyászkodott, felöltözött, fogta a vadászpuskát, és elindult az erdőbe. 

Odakint még megsimogatott egy-két szót. Kereste kedvencét, de sehol sem találta a drága 

Kopertát. Felgyülemlett benne a méreg, és dühvel teli sétált az erdő felé. A szavak rengetege a 

szélén zsúfolt, alig lehet látni a fáktól. A fiú megállíthatatlanul haladt előre, egészen addig, amíg 

nem találkozott pár elszökött, rémülettől reszkető szóval. Gilics és Kravátli dörgölőztek a lábaihoz. 

– Jól eltűntetek – gondolta a fiú. Velük ment tovább az erdő belsejébe.  

A két szó hűségesen követte és őrizte a fiút. Síri csönd uralkodott az erdőben. Óvatosan 

lépdeltek mind a hárman, és szemeiket meresztették, hátha valami vaddal kerülnek szembe. A fiú 

csőre töltött puskával ment légiesen, mintha keringőzne. Rezzenéstelen arca mosolyba váltott, amint 

észrevette, hogy a két szó kuncogva nézi őt. – Ne röhögjetek má’! – mondta nevetve. Ekkor a hátuk 

mögül reccsenés hallatszott, és mind odafordultak. A fiú a fegyveréhez kapott, de hiába, ez is csak 

egy ártatlan szavacska volt. Bár nem akármilyen. Nem mindennap találkozik ilyennel az ember, 

különlegesen szép toldalékai megcsillantak, ahogy a napsugár rájuk vetült. A fiú és barátai nézték, 

ahogy a magánhangzókkal telitűzdelt lomha Fiaiéi odacammog a földalatti házához. Nem 

gyönyörködhettek sokáig, mert tovább kellett vándorolniuk, hogy megtalálják azt, ami irtja a nyájat. 
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Nem kellett sokáig koptatniuk a lábukat, hamar egy sziklához értek, melynek a túloldaláról hangos 

zene és iszonyú bűz áradt. A zene az ifjúság melódiáját muzsikálta, s nem is ez zavarta a fiút és 

társait, hanem a szag, ami elviselhetetlen volt. 

A fiú úgy gondolta, hogy a sziklán túl megtalálja, amit keres. Elhatározta, hogy felmászik, 

de a két szó, akik eddig követték, nem vállalkoztak a feladatra. Útjaik elváltak. A kalandor mászás 

közben rájött, hogy miért keringőzött a puskájával. A zene volt az, ami ilyen messziről is 

butaságokra ösztönözte. Ahogy egyre jobban felfelé jutott, a szag erősödött. Végül felért a szikla 

tetejére. Meglátta azt a két elfajzott korcsot, akik bűzlöttek. Egy Lájk és egy Fíling szó volt. Az 

előbbi egy –ol toldalékot rágcsált. A fiú rájuk szegezte puskáját. Majd elgondolkodott. – Annyi 

vadszó van még az erdőben, lehet, hogy nem is ezek irtják a nyájat. − Leugrott a szikláról, és 

elhajtotta a szavakat.  

Egy gyönyörű tisztás volt az, ahol a korcsok a zenét bömböltették. Miután elfutottak, a fiú 

meglátott egy egyszerű szót a mező közepén. Jelentése ott gomolygott fölötte, s értéke hatalmasabb 

volt, mint a formája. Egy Turul csücsült a tisztásnak azon pontján, ahova a nap a legerősebben 

sütött. A fiú jobban szemügyre vette, és villámként hasított belé a felismerés, miszerint ez a szó 

nem máshonnan menekült el, mint a nyáj trónjáról. Mi ijesztette meg így ezt a fenséges szót, hogy 

ide meneküljön a B berekbe egyedül? Ugyanaz lehetett, ami irtja a nyájat. A tisztás szélén álló többi 

szó se merte megközelíteni, csak nézték. Bár egy Veréb odament, aminek jelentése érdekes 

változáson ment keresztül mostanság. 

A fiú előkapta a táskáját, hogy hazavihesse a rémült, fejedelmi szót. De az túlságosan félt. 

Vad hajsza vette kezdetét. A Turul, híres humora lévén, cikk-cakkban menekült a fiú elől széles 

vigyorral az arcán. Sokáig kergetőztek, olyannyira, hogy az erdő olyan részére értek, ami a fiú 

számára már ismeretlen volt. Az ágakat egész ügyesen kerülgette, de egyszer csak szem elől 

tévesztette a szót. Azonban ő maga is eltévedt. Fegyverét kezében tartotta, mert nagyon félt, hogy 

valami szörnyű szó megtámadja. Kezdett sötétedni. Úgy gondolta, hogy letáborozik pihenni, mert 

ebben a rohanásban nagyon elfáradt. Ki is választott egy mohával borított lapos követ, amire 

lepihenhet. Mikor már egészen elszenderedet,t szuszogást hallott maga mellől. Egyre hangosodott, 

majd morgás is hallatszott. A fiú felpattant és beigazolódott, amitől rettegett.  

A Vulgáris vadonba érhetett, ugyanis ordenáré szavak hordájával találta szembe magát. 

Azok csak álltak és prüszköltek. A fiú nagyot nyel,t és lassan a táskájáért nyúlt. Az ízléstelen 

szavak vicsorogva állták tekintetét. – Nem tudtam, hogy ezek így elszaporodtak – gondolta a fiú. 

Gyors rántással magára kapta a táskáját, majd futásnak eredt. A közönséges szavak utána. A fiú 

lábába új erő kapott, a félelem. Rohant, ahogy bírt. Szélsebesen ugrotta át az akadályokat, s kerülte 

ki a fákat. Az egyik eldőlt fa kérgén ott üldögélt korábbi üldözöttje, a Turul. Szegény szónak ideje 

sem volt felnézni, a fiú a hóna alá kapta, s vele szaladt tovább. A korhadt fák és leveletlen bokrok 
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újra zöldek és életteli barnák lettek, ahogy a vadonból kiért főhősünk, s ennek olyannyira megörült, 

hogy észre sem vette, hogy eltűnt a lába alól a talaj. Ugyanis egy sziklaszirt széléhez szaladt, és a 

számos szörnyű szóval szemben ő belezuhant a szakadékba. Egy pillanatra megijedt, de aztán a 

Turul kitárta hatalmas jelentését, és hazarepítette a kalandort. A levegőben visszafordult, és a 

vulgáris szavakra fogta a puskáját. – Lehet, hogy elszaporodtak, de akkor is messze vannak a nyájtól 

– gondolta az üldözött. Még jó, hogy rátalált A szóra, a Turulra, hisz ez az egyetlen, ami nem 

irthatja a nyájat. Vagy mégis? Hisz ő sem innen való, egy másik szó szülötte, minek jelentésétől 

sokáig rettegtünk, a Töröké.  

Otthon a trónra ültette a megfáradt szót, majd erőtlenül, de életteljesen, piszkosan, de 

kalandvágyón bebattyogott a házba. Felment a szobájába, ahol megdöbbenve vette észre, hogy az 

ágyában édesapja horkol. Betakargatta az öreget, majd lement a nappaliba. Eljátszadozott a 

gondolattal, hogy használja a kürtöt, de úgy érezte, kijár az apjának egy kis pihenés. – Oh, minő 

borzalom, most nekem kell ügyelnem a nyájra – kinézett az ablakon, s látta, ahogy a szavak 

vidáman legelésznek 

 – Várjunk csak, akkor mi is irtja a nyájat?  

 

 

Munkácsy Anna írása a Diáknapok irodalmi kategóriájában ezüst minősítést kapott 
 

 
Vonatos elbeszélések 

 

A vonatra felszálló két, a ruhájukból ítélve építkezésről érkező munkásember, addig ment a két 

üléssor között, amíg az ízlésüknek megfelelő, egyedül ülő lányt nem találtak, majd vele szemben 

szépen letelepedtek. Az ilyen munkásoknak van egy olyan különleges képességük, hogy habár nem 

beszélnek róla, még szemmel sem jeleznek egymásnak, de rögtön tudják, hogy melyik lányt kell 

megtisztelniük figyelmükkel, és a tapasztalatok szerint talán van egy olyan titkos megállapodásuk 

is, hogy a kiszemelt áldozatot az út egész hosszán feltétlenül nézni kell. Viszont az ilyen helyzetbe 

jutott lányoknak is vannak titkos módszereik, amiket meg talán egymástól lesnek el. Nem tudni 

biztosan, hogyan terjednek az ilyen megoldások, de a sarokba szorított, szőke lány is az ilyen bevált 

módszerek egyikéhez folyamodott. Mivel könyv nem volt nála, hogy azt belemerülten olvassa, az 

alvás szimulálása mellett döntött. Így eljátszhatja, hogy nem veszi észre az új utasokat, sem azt, 

hogy azok minden mozdulatát lesik, de elkerülheti az esetleges kínos szóba elegyedést is. Mikor a 

fiatalemberek látták, hogy a lány inkább álomba merül, minthogy velük beszélgessen, anélkül 

persze hogy tekintetüket egy pillanatra is levették volna róla, elkezdtek beszélgetni. Persze csak 

ahogyan az ilyen erős legényektől elvárhatjuk, hangosan, és hogy keménységüket a még esetleg 
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kétségbe vonó hitetleneknek bizonyítsák, trágár szavakkal díszítetten, amit hogy a kedves olvasó 

szemét ne bántsam, eperfával fogok helyettesíteni. A munkáról folyt a szó.  

 - Na, de azér vágod, hogy ma is eperfa többet kellett dolgoznom, mert az a görény Sunyesz nem 

jött el. 

- Mér, hát nem írtatok neki sms-,t hogy ma jönnie kell? 

- De, de sms-t azt írtunk, eperfa, de nem jött be. Ezt már vagy harmadszor csinálja meg, eperfa. 

- Hát akkor küldjétek el a sunyiba, ne hogy má’ veletek szórakozzon! 

- Ja , hát tudod, kivel szórakozzon… de azt mondja, eperfa, hogy nem tudja elolvasni az sms-t, ezért 

ha valami változás van, hívjuk föl. Hát nem vagyok én a csaja, hogy hívogassam, eperfa! 

- Na ne má’, hogy nem tud olvasni?! Ezt ki hiszi már el? 

A lány éppen azon gondolkozott enyhe cinizmussal, hogy lám-lám, ezeket a fickókat sem lehet 

könnyen átvágni, mert rájönnek ők is azért, ha valaki ekkorát hazudik. A melírozott hajú fiatalabbik 

legény, aki számára egyértelmű volt, hogy a vonaton nem fogható hozzá keménységben egyetlen 

halandó sem, folytatta a történetet. 

- Hát ja, hogy lehet valaki annyira gyökér, hogy má’ olvasni se tudjon? Hát az, hogy él má’ 

meg a mai világban? 

- Ja, nehogy már még, hogy lassan se tud. Mekkora szerencsétlen ez a Sunyesz! 

Nocsak - gondolja a lány, milyen érdekes, hogy ezek a munkások, akik valószínűleg nem nagyon 

jeleskedtek az iskolapadban tizenhárom évesen, mert már nem is jártak akkor iskolába, ők is úgy 

gondolják, hogy egy analfabéta ember nem tud megélni a civilizációnkban. 

- Hát én tutira nem hiszem el. Érted, aki nem tud olvasni, az ne is éljen, eperfa, az inkább dögöljön 

meg ott ahol van , ha ennyire sötét. 

- Ja. Mer azér’ érted. Írni azt má’ én se tudok, de olvasni még a hülyék is tudnak. 

- Hát én is ezt mondom. Írni én se nagyon tudok, de olvasni már húszévesen is tudtam. 

- Ja, mer mondjuk, az írás az rohadt nehéz, érted, de azé olvasni tudjon má az ember.. 

Ezt a gondolatmenetet fűzögették volna tovább minden bizonnyal, ha a lány a nagy döbbenetében el 

nem feledkezett volna taktikájáról és fel nem emeli a fejét, tágra nyílt szemekkel.  -  Hihetetlen - 

mondja magában - aki egyetemet végzett, az lenézi azt, akinek csak érettségije van, aki 

gimnáziumot végzett, az a szakközépbe járót tarja alacsonyabb rendű fajnak. Ezt valahogy még meg 

lehet magyarázni-elmélkedik tovább, hiszen ezek az emberek mind megdolgoztak azért, hogy 

értelmesebbek legyenek másokná,l és lenézhessék a tanulatlanokat, így aztán a tanultak 

kevélységével néznek le a tudatlanok nemzedékére. Nem mintha ez helyes lenne, de meg lehet 

érteni az elméletet. De az, hogy az olvasni igen, de írni már nem tudó munkások lenézik a saját 

munkatársukat azért, mert ő már írni sem tud, ez döbbenet. 
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A lány felébredt, nyugtázták magukban a tényt, de felénk se néz. Ez azt jelenti, hogy nem tudja, 

milyen emberrel ülhet szemben. Nem tudja, hogy konkrétan egész életében még biztos, hogy nem 

került ilyen közel egy IGAZI férfihoz, mint most. Nem csoda, hogy nem tud mit csinálni ez a szép 

leány, egy ilyen nem mindennapi helyzetben még egy bányarém is zavarba jönne. – Mivel a lány 

rendületlenül kerülte a tekintetüket, és inkább kinézett az ablakon, annak ellenére, hogy kint már 

sötét volt, bent pedig világos, és hogy ne a saját tükörképét nézze, és ne is az olvasni tudó férfiakét, 

tulajdonképpen az ablakkeretet nézte - nem vehették fel vele a kapcsolatot. A fiatalabbik filozófus 

így a közvetett társalgás mellett döntött.  

- Na, de amúgy figyelj már, Rájen! Mi is a te teljes neved?  Hát tudod, Kovács István. 

- Ja télleg, az István miatt lettél Rájen. 

A lány olyan erősen gondolkozott az összefüggésen, hogy lemaradt a beszélgetés egy részéről, és 

már csak akkor figyelt ismét, mikor a fiatalabbik hangos sóhaja kizökkentette a rejtvény 

megoldásából. 

- Jaj, de jó is neked, Rájen, hogy van feleséged, eperfa. 

- Ja. 

- Nekem is nagyon kéne már egy. Szívem vágya, hogy szőke legyen majd, mint az angyalok az 

égben.(Egy erőteljes pillantás a lány felé, hogy azt még az ablakkeretről is észrevegye) De jó is 

lenne mán, ha végre egy igazi értelmes csaj értékelné azt is, ami bennem van, nem csak a testemet. 

- Ja, értékelje! 

- De hát hol találhatnék egy ilyen szőke lányt?? A múltkor is egy buliban megpróbáltam udvarolni 

egy lánynak, de reggelre kiderült, hogy csak a testemet akarta. Az ilyen lányokat addig kéne verni, 

eperfa, amíg mozognak. 

- Ja, én mondom, minden lány belülről egy nagy paraszt, eperfa. 

- Az biztos. A múltkor, hallod, az egyik barátomat dobta a csaja, mikor az mindent megadott neki, 

amit csak lehet. Új telefont vett neki, fizette neki az előfizetését, érted. Aztán mikor szüret volt 

náluk, megmondta, hogy a csajomnak nem kell dolgozni, érted. Azt az ebédnél meg, mikor 

mindenki leült az asztalhoz a munka után, eperfául éhesen, a csaj szedett először. A nagymama 

nyúlt volna a szedő után, de a haverom rávágott a kezére, hogy amíg én itt vagyok, a csajom szed 

először! Ekkora tisztességet adott neki, az meg lelépett egy másik gyerekkel, mert annak van autója. 

- És ezt így megmondta a gyereknek, hogy a kocsi miatt hagyja ott? 

- Hát így nem mondta azér, nyilván, de a hülye is vágja, hogy csak a kocsi miatt. 

- Ja. 

Húú, ezek aztán mindent tudnak a szövevényes női érzésekről. különösen, hogy mi tesz boldoggá 

egy nőt. Vajon honnan tudják, hogy az a titkos vágyunk, hogy a nagymama előtt szedhessünk a 

fazékból? - töprengett a szőkeség, és alig bírt már uralkodni az arcizmain, nehogy elmosolyogja 
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magát. A következő állomáson egy csoport külföldi turista szállt fel a vonatra, hangos beszélgetés 

és nevetgélés közben. Az egyik nő nevetve bólogatott, és a barátait túlharsogva mondta, hogy: 

- Sí, sí. 

Egy pillanatra mindenki az új utasokra nézett, hogy min szórakoznak olyan jól. Csak a két munkás, 

hölgytisztelő úriember tekintetét nem tudhatták magukénak, habár az ő figyelmüket is lekötötték. 

- Hallod, ezek nem spanyolok?- kérdezte az idősebbik férfi. 

- Nem, te gyökér. Azt mondta, hogy sí, és az franciául van. - Mondta lekezelő hangon, majd 

önelégült mosollyal a lány arcát fürkészte, hogy vajon hallotta-e, hogy hozzá képest milyen 

tudatlanok a munkatársai. A lány arcáról viszont csak a megbotránkozást és a visszafojtott nevetés 

következtében megjelenő piros foltokat olvashatta le, amit természetesen társa tudatlanságának 

eredményeként tudott be. A vonat az állomáshoz közelítve lassított, és a lány elkezdett öltözködni. 

A nyelvszakértő viszont villámgyors felfogásának köszönhetően azonnal felismerte a helyzetet, 

hogy a lány távozni készül körükből, ráadásul pont akkor, amikor már ilyen jól megpuhította. Így 

tehát a gyors cselekvés mellett döntött. 

- Jaj, hát én meg pont most akartam elkérni a telefonszámod, csak hát nem akartalak zavarni, mert 

láttam nagyon gondolkozol. Máris leszállsz? 

A lány felállt, és csak egyetlen szóval válaszolt. 

- Sí. 

Majd nevetve leszállt a vonatról. 

- Jaj, ha tudtam volna, hogy ez a lány is francia, akkor nem töröm magam egész úton, eperfa. 
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Az ÜNNEPSÉG − a szereplők szemével 

 

Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. Ez a 

nap minden magyar számára ünnep. 

Az idei évben is eljött ez a piros betűs nap, melyen országunk hőseire, bátor tetteikre, eszményeikre 

emlékeztünk. A 10.A osztályosok előadása segített nekünk abban, hogy az akkori eseményeket 

feleleveníthessük, átélhessük. Közülük Bekő Martin  és Bolgár Milán  írták le benyomásaikat. 

− Ez a nap szerintem mindenki számára ünnep volt. Ezek az emberek, a márciusi ifjak és a 

mellettük álló bátor magyarok akkora dolgot vittek véghez ezen a napon, amihez kevés embernek 

lett volna mersze. Nagyon nagy megtiszteltetés és öröm volt eljátszani ezt a műsort, főleg Jókai 

Mór szerepében. A darab azon kívül, hogy a nézőknek felidézi az eseményeket, nekünk, a 

szereplőknek is segített átélni azt a napot. 
 

A darabot az a lelkesedés vitte 

előre, ami már akkor átjárt 

bennünket, amikor elolvastuk a 

szöveget. Biztosan más érzés 

eljátszani, mint megnézni valamit.  

Mikor Jókaiként felolvastam a 12 

pontot, vagy amikor kiabáltuk, 

hogy mit kíván a magyar nemzet, 

akkor értettük meg igazán a dolog 

lényegét, hogy mi is történt akkor, 

március idusán. Mi az a tűz, az a 

hazaszeretet és a szabadság utáni 

vágy, ami ezeket az ifjakat hajtotta. 

A próbákon osztálytársaink sokat mondták, hogy mi, főszereplők túlságosan komolyan 

vesszük az egészet. Ők nem tudhatták, milyen az, ha az ember ott áll a tömeg előtt, és szavaival 

képes feltüzelni őket. Márpedig március 15-én a tömeg is főszereplő volt, az ő lelkesedésük nélkül 

az ifjak szavai hatástalanok lettek volna, s ők ugyanúgy kivették a részüket a forradalomból – és az 

előadásból −, mint Petőfi, Vasvári, Irinyi és Jókai, azaz Juhász Márton, Képíró Ádám, Knoblock 

Roland és Bekő Martin. 

Örülök, hogy ilyen fontos szerepet kaptam, nagyon élveztem az egészet: a 

beszédgyakorlatokat, amikor Szenkovits tanárnő az egész szövegünket szótagoltatta velünk, az 

utolsó próbákat, amikor már felszabadultan tudtunk önmagunkon nevetni a Petőfi téren.  
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− Nekem Vidács karaktere már tavaly is nagyon tetszett, mikor megkaptuk a szövegkönyvet. 

Indulatossága, vezéregyénisége fogott meg, és persze az, hogy olyan szereplő bőrébe bújhattam, aki 

szabadon kiabálhat és mozoghat a színpadon. Nem főszereplő, de az egyik legfontosabb 

mellékszereplő. Az egyetemisták vezéreként feladatom az volt, hogy eljátsszam a lelkes és tettre 

kész ifjút, ami nagy meglepetésemre elég könnyen ment. 

Kedvenc jelenetem, amikor Jókaival 

elfoglaljuk a nyomdát. A tömegben is 

szerepeltem, ami elsőre könnyűnek 

látszott, de korántsem volt az! A 

tömegnek mindig tudnia kellett, 

mikor kiáltson fel, s hogyan adjon 

hangot lelkesedésének. Sokan a 

próbákat is csak elszórakozták, és a 

végeredmény szerintem lehetett volna 

jobb is! Erről jut eszembe, hogy a 

próbák sokszor fergetegesek voltak, 

sokat nevettünk egymáson, 

nyelvbotlásainkon, bénázásainkon. 

Minden egyes próbát élveztem, és az előadáson is jó volt átszellemülni, egy kicsit átérezni az akkori 

helyzetet, s mindezt diáktársainknak átadni.  

Összegezve nem bántam meg, hogy elvállaltuk, sőt már irigylem a következő szereplőket, 

akik megtapasztalhatják Kistelekiné Szenkovits Szilviának és Pajor Andreának rendíthetetlen hitét 

és acélidegzetét. Köszönjük nekik, hogy szinte belénk sulykolták, hogy meg tudjátok csinálni! 
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Vasváris Hét 

 

Minden évben nagy izgalommal várjuk, mi diákok a Vasváris Hét kezdetét. Idén sem volt ez 

másképp. Már hetek óta készültünk, a fejünket törtük a programokon, a szervezésen, az 

időbeosztáson, azon, hogy ki merre fog szétnézni. Aztán, szinte kettőt sem kellett pislantanunk, és 

máris beköszöntött a várva várt, felelésektől és dolgozatoktól mentes hét, a sok-sok kampánnyal, 

izgalommal és persze a temérdeknyi délutáni programmal.  

De kezdjünk mindjárt az elején.  

Hétfő délelőtt még a tanárnők és tanár urak hétvégén összeállított és kitervelt röpdolgozatait 

írtuk meg, ám kettő órakor egyszerre csendesültek el a hosszú folyosók, és egyszerre teltek meg a 

termek kis fizikusokkal, kémikusokkal, valamint a verseket kedvelő diákokkal. Eleinte, gonosz 

mód, azt gondoltam, a fizika - és kémiatermeket megtöltő társaim igencsak óvatosak lesznek, azaz a 

felajánlott ötösszerzési lehetőséget megragadottakon kívül senki még érdeklődni sem fog a tárgyak 

iránt. Hát kellemesen csalódtam! 

Ugyanis átlépve néhány tanterem küszöbét, szinte még a falakra tapadva, morzsolódva is figyelte 

néhány szempár a sok-sok érdekes kísérletet. Míg a földszinti és az emeleti termekben zajlottak a 

magyarázatokkal egybekötött fizika - és kémiakísérletek, a tetőtéri termek egyikében szebbnél 

szebb verseket szavaltak az irodalomért és versekért rajongó gyerekek. Bár a szavalás eredetileg 

versenynek indult, azt gondolom, egyikünk sem érezte magát feszélyezetten, és egyikünk sem azért 

a bizonyos első helyért nevezett a versenybe. Egyszerűen csak azért, mert verset mondani jó, mert 

verset szavalni dicsőség, és mert magát a verset tudni és ismerni nem csak ajándék, kincs is.  

Román Károly tanár úr, Székely Imréné tanárnő, valamint az egykori vasváris királyunk, Szabó 

Bence bírálata után az eredmények magukért beszéltek. Bár senki nem állt dobogóra, és 

természetesen senki nem is csúszott le arról a mindenki számára álomszerű első helyről, hiszen 

helyezettek nem lettünk, no de nem azért, mert olyan rossz volt a színvonal. Éppen ellenkezőleg. Ez 

a verseny inkább ünnep volt, ahol mindenki, aki csak részt vett, nyert és győzött. A versünneppel 

párhuzamosan, még a hétfő délután keretei között, az emeleti folyosók egyikének végén egy erdélyi 

újságíró, Okos Márton tartott előadást Vasvári Pál életéről az oda látogató diákoknak. Tehát kétség 

nem fér hozzá, élményekben gazdag volt, már az első nap is. 

Azonban a kedd sem volt egy cseppet sem unalmasabb. Az osztályok tűkön ülve várták, 

hogy a jobbnál jobb ötleteiket végre megmutathassák iskolatársaiknak. A televízióból már 

megismert tehetségkutató, az „1 perc és nyersz” játékfeladataitól elkezdve egészen a tornateremben 

megrendezett Zumba-partyig, szinte minden életre kelt a falak között. Míg a királyjelöltek között 

egy igazi zumbaverseny alakult ki, más termekben grafológus tartott előadást az íráselemzés 

tudományáról, aki sokunk írását ki is vesézte, süti- és teaház segítségével lakhattunk jól és olthattuk 
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a szomjunkat, sőt egy igazi farmra is bekukkanthattunk, ahol a nyúlsimogatás mellett, tehenet 

fejhettünk, valamint hennázhattunk is. 

Szerda délután elérkezett a királyvetélkedő, ahol végre megnézhettük a minden kételyt 

eloszlató királyvideókat. A tornatermet teljesen megtöltöttük, s ki ennek, ki annak az 12-es 

osztálynak izgatottan szurkolt a megmérettetések alatt. Bár a jelöltek fej-fej mellett haladtak, ám 

végül kiemelkedve a 12 B. osztály és királya, Pécsi Dániel „vihette haza aznap a trófeát”. Három 

nap alatt, bizony már mindenki fejében megszületett a döntés, hogy azon a napsütéses csütörtök 

délelőttön, a királyjelöltek közül vajon kinek adja szavazatát. Hiszen ne felejtsük el, hogy a sok-sok 

érdekes program mellett, erős kampányok színesítették a délelőttjeinket. Nem csak a falakon 

végigragasztgatott plakátok hívták fel a figyelmünket, de a kora reggeli ajtónállók jókívánságai, 

valamint a szünetekben a süti- és üdítőosztások is nagy segítséget nyújtottak a döntésben. Csütörtök 

délelőtt tehát elérkezett a kampánycsend, valamint a választás ideje. A szavazatokat leadva már 

csak a kedvencünkért való izgulás volt a feladat, no meg persze az aznap esti Művészeti Bemutatóra 

való ellátogatás, ahol megismerhettük diáktársaink egy még sosem látott oldalát is. 

 Az első felvonás mindjárt nagy izgalmakat rejtett, hiszen elsőéves kis vasvárisok is 

bebizonyították, hogy rájuk is van miért büszkének lennünk. Bebizonyították, hogy a színpad nekik 

is való, akárcsak a már többéves diáktársaiknak, akik az irodalmi színpad hihetetlen produkciója, 

valamint a zenekarok és a táncegyüttesek mellett, egyénileg is színpadra lépve mutatták meg 

tehetségüket.  

A Művészeti Bemutatót követően, bár egy cseppet fáradtan, mégis mosolyogva vágtunk neki 

a Hét utolsó napjának, ahol még a délelőtt is más volt, mint a jól megszokottak bármelyike. Ugyanis 

a Vasváris Hét tradíciójaképp a péntek délelőttöt, a hét egyik zárásaként, egy nagy sikerű 

főzőversennyel zártuk, ahol elsősorban a saját magunk jóllakásáért küzdöttünk, és csak utána a zsűri 

kegyeiért. De mindezek előtt végre kihirdették a négy királyjelölt közül a legtöbb szavazatot kapott 

osztály választottját, aki idén a 12.A osztályos, Gera néven elhíresült Gerecsei Tamás lett. Nagyon 

szoros volt a verseny, hiszen Gera csak 22 szavazattal győzte le a második helyezett Kristófot. 

Természetesen a főzőverseny mellett örömünket lelhettük a sportban is, azaz a kézilabda és 

a focilabda örömeit is megismerhettük, mégpedig volt, hogy tanáraink oldalán, és volt bizony, hogy 

tanáraink ellen is dobtuk vagy épp rúgtuk a labdát. A tornateremben táncversenyre invitáltak 

minket, és hogy senki ne unatkozzon, ez idő alatt, a már megszokott iskolakvíz is folyt. Nos, nem 

mindennapi élményekkel gazdagodtunk ez idáig sem, és az igazán emlékezetes hétzáró esemény 

még hátra volt. Hát persze, hogy most is, mint minden évben, a Vasváris Bállal koronáztuk meg az 

eseménygazdag Hetet.  

Visszagondolva az elmúlt öt napra, nemcsak felbecsülhetetlen, de felejthetetlen 

pillanatokban is volt részünk. S a sok-sok emlék mellett a Vasváris Hetet követő hétvégén, bizony 
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tudatosítanunk kellett magunkban, hogy ami szép volt, elmúlt, és a táska mélyére rejtett, egy kerek 

hétig nem is látott tankönyveket újra a kezünkbe kellene venni. Mert a következő héten ismét 

valami váratlan és felbecsülhetetlen vár ránk… a tanórákon. 

 

Veigler Bettina 
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A világot jelentő deszkákon 

„Be van fejezve a nagy mű, igen.  A gép forog, az alkotó pihen.” 

 

Az első félévben négy hónap kemény munkáját követően fehérvári diákok százai érezhették 

magukénak ezt a mondatot, mikor a kultúra napján Madách Imre Az ember tragédiája c. művének 

bemutatása után egyszerre meghajoltak a Vörösmarty Színház színpadán. 

Szeptember végén kaptuk a hírt: a római színt adhatják elő a Vasvári színésztehetségei az Ádámok 

és Évák Ünnepén. Szerencsés jelenetet osztottak ránk a szervezők, hiszen a hedonista rómaiak 

alakítása testhez álló feladat volt a kellő mértékben bolond társulatunknak.  

Nem kis lelkesedéssel láttunk neki a munkának a vasváris színjátszók megszokott 

próbatermében, az E12-ben. A színt Nagy Judit, a Szabad Színház rendezője álmodta meg nekünk, s 

a helyszíni próbákon, a Vörösmarty Színház egyik művésze, Szilvási Dániel is mentorált minket. 

Szerencsére kis csapatunk - melyet természetesen egy Ádám, egy Éva, egy Lucifer és bónuszként 

izmos gladiátorok, mindenre kapható kéjhölgyek és élvhajhászok alkottak − hamar 

összekovácsolódott, és néhány alkalom után már nem is munkának, sokkal inkább szórakozásnak 

fogtuk fel a próbákat. Igazából ez a közel négy hónapos felkészülési idő sok nevetéssel, énekléssel 

és persze precíz munkával úgy elszaladt, hogy ihaj-csuhaj, és már el is jött a nap, mikor végre a 

művészbejárón léphettünk be a Vörösmarty Színház épületébe. Némi várakozás után megkaptuk az 

öltözőnket, és még rövidebb idő alatt jól be is laktuk azt, csak az otthonosság kedvéért. Szükség is 

volt erre, hiszen az ezt követő négy napban több időt töltöttünk a színházban, mint otthon. Az első 

nap első perceiben szokatlan volt még a színházvilág sürgés-forgása, hogy tényleg mindenre oda 

kell figyelni. Legfőképpen arra, hogy semmi esetre se találjuk fejbe a zenekar tagjait egy-egy 

elrepülő pohárral, hogy még véletlenül se zakózzunk egy hatalmasat a színpadra felállított tizenegy 

fokos lépcsőről. A kezdeti nehézségeken azonban hamar átlendültünk, és a második nap már a 

legnagyobb természetességgel vettük az iskola helyett a színház felé az irányt. 

Nagyon jó alkalom volt ez a rendezvény nemcsak arra, hogy művelődjünk és betekintést 

nyerjünk egy egészen más világba, hanem arra is, hogy a fehérvári diákok jobban megismerjék 

egymást, és újabb barátságok szülessenek. 

Miután a szűk kis öltözőben egymáshoz már kellő mértékben közel kerültünk, belenéztünk a többi 

iskola produkciójába is. Újabb és újabb Ádámokkal, Évákkal és Luciferekkel ismerkedtünk meg, 

tanultunk egymás jeleneteiből, és minden színpadra lépés előtt izgultunk egymásért. Hiszen, bár az 

iskolák külön-külön raktak össze egy-egy jelenetet, a közös siker mindenkin múlt, s talán ez az, ami 

igazán összehozta a (kicsinek aligha mondható) csapatot.  
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A vasárnapi előadás után következett a − valljuk be − szintén nagy izgalommal várt 

eredményhirdetés.  A díjakat Brájer Éva alpolgármester és Bakonyi Csilla színművész adta át. Ám a 

zsűri semmit sem bízott a véletlenre, s beletelt egy kis időbe, míg a döntések megszülettek. 

Szerencsére a szervezők gondoltak ránk, s hogy a türelmetlen gyereksereg ne unatkozzon annyira, 

elindították a „Várj, míg felkel majd a Nap” című dalt. Köszönjük! 

Ahogy az előadás, úgy a minősítések sem voltak megszokottak. Díjat kapott többek között a legjobb 

teknősbéka, a leghősiesebb fóka és a legkisebb néptömeg is. A római szín színpadra viteléért a 

vasváris színjátszók a „Színpadi tér legjobb kihasználása” díjat kapta. Ezzel lehetőséget nyertünk a 

Vihar című darab bársonyszékes előadásának megtekintésére, és arra is, hogy azt megelőzően részt 

vegyünk az egyik próbán is. Mindannyian nagyon örültünk ennek a nyereménynek. Nagyjából 

olyan boldogok lehettünk akkor, az eredményhirdetésen is, mint mikor az előadás végén közel 300-

an egyszerre meghajoltunk a színpadon. 

Persze nem annak örültünk, hogy vége. Jó volt szusszanni egyet-kettőt, de harmadjára is nagy 

levegőt vettünk, és februárban és márciusban is újult erővel léptünk színpadra, hogy ismét valami 

szokatlant, vidámat és szépet nyújthassunk a közönségnek. ☺ 

 

Schmidt Sára 
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Az áldozatokra emlékezve 
 
 

Marhavagon, szögesdróttal körülvett munkatábor, néma sikolyok, csontsovány emberek 

kimeredt tekintetei, gázkamrák… és még sorolhatnánk azokat a borzalmat keltő kifejezéseket, 

melyek a holokauszt szóról jutnak eszünkbe. 

A zsidóság kiirtására tett náci kísérletet nevezik holokausztnak, görögül égő áldozatnak.  A 

történelem folyamán számos más népirtásra is ráragasztották ezt a nevet. Sokak azonban azt nem 

tudják, hogy Hitler zsidóellenes tevékenységét a Soá, azaz katasztrófa, szerencsétlenség néven is 

jelölik. A zsidó holokauszt, a Soá példátlan esemény a történelemben, mivel a csecsemőktől 

egészen az idős emberekig mindenkit kiirtásra ítéltek származásuk miatt, és ellenük a 

bűncselekményeket modern és személytelen eszközökkel 

hajtották végre a náci katonák.  

Ezekre az eseményekre emlékezett és az áldozatok előtt hajtott 

fejet iskolánk négy végzős osztálya március 5-én, a 

vasútállomáson megrendezett találkozón, ahol az utazó 

holokauszt vándorkiállítást is megtekinthették. Szó szerint 

utazó, mivel az érdeklődők egy vasúti vagonban mélyülhettek el 

a zsidóság történelmében a korabeli fotók és dokumentumok szemléje alatt. A tárlat, melyet az Élet 

Menete Alapítvány szervezett, egy marhavagonban utazik tovább városról városra, és nagy 

szerencsénkre öt napon keresztül Fehérváron láthatta a nagyközönség. Ám nem csak ez volt 

különleges ezen a rendezvényen, hanem az is, hogy először járt izraeli nagykövet a városban. Ilán 

Mor a fontos vallási és kulturális kapcsolatokról tartott 

beszámolót, majd megnyitotta a kiállítást. Ezután pedig nekünk, 

vasvárisoknak tartott egy rendkívüli történelemórát iskolánkban. 

A diákokra a megnyitón Forgács János holokauszt-túlélő 

visszaemlékezése tette a legnagyobb hatást. „Nagyon érdekes és 

elgondolkodtató volt a kiállítás. Főleg a túlélő bácsi történetei 

tetszettek"− számolt be a rendezvényről Bodor Zita, a 12. C osztály tanulója. Jancsi bácsit 1944 

nyarán deportálták családjával együtt Birkenauba, majd Auschwitzba, később pedig Dachauba. 

Családjából egyedül ő élte túl a koncentrációs táborok szörnyűségeit. 

 A történelemkönyvekbe nyomtatott sorok nem, csak egy igazi túlélő tapasztalatai tükrözik 

hűen a kényszermunkatáborok borzalmait. Ezen a rendezvényen mi is jobban megérthettük és 

felfoghattuk, mi is az a holokauszt.               

 

 Vidermann Gréta 

Forgács János holokauszt-túlélő 

A vagonkiállítás egy részlete 
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Egy év Németországban 

  

Tavaly tavasszal eldöntöttem, hogy kiutazom egy évre külföldre, de akkor még nem is 

sejtettem, hogy mit is vállaltam fel igazából. 

Tavaly augusztusban érkeztem meg Hannoverbe, Németországba. Elég mérges voltam, hogy a 

nyárból majdnem egy hónapot elvesztek, és a hazaérkezés is csak július végére esik, így hát a 

következő évben még inkább nehezebb lesz. 

Sajnos már a megérkezésem sem volt valami felhőtlen, amikor is kiderült, hogy a fogadócsaládom 

nem egy házaspár, hanem egyetlen hölgy, aki a nagyszüleivel él, noha a bemutatkozó papíron nem 

ez állt. Így hát az egyetlen vigaszt a három kutya nyújtotta csak. Az iskolakezdés volt az egyik 

legnehezebb dolog: idegen nyelven megtalálni a helyes tantermeket és órákat, sokszor bármiféle 

eligazítás nélkül. Szeptemberben érkezett meg Anne, egy francia cserediák, bár ő csak két hétre 

maradt, viszont a problémák sajnos csak jöttek. Egyre többször fordult elő hogy egyre hosszabb 

időre maradtam otthon egyedül, és komoly gondot jelentett az internethiány is. Őszi szünetben az 

osztály ötnapos kirándulásra ment Berlinbe, és bár az időjárás nem volt nagyon kedvező, de a 

programok szerencsére jók voltak. Megnéztük a Berlini fal egyik megmaradt részét, elmentünk egy 

kalandparkba, és színházban is voltunk. Szintén az őszi szünetben voltam fogadóanyukámmal és az 

unokatestvérével négy napot az Északi-tengernél. Bár ősszel igen szeles ott az idő, nagyszerűen 

lehet ott sétálni a parton vagy kagylókat gyűjteni. Ahogy minden kultúrában máshogy főznek, úgy 

persze Németországban is. Ősszel két hét gyakorlatra kellett mennünk, én egy konyhát választottam 

ki magamnak, így még egy kicsivel több rálátásom volt a német gasztronómiára. Bár általában nem 

voltak problémáim, de a mandarinos, húsos, joghurtos, currys saláta azért eléggé bizarrnak 

bizonyult! Viszont be kell hogy valljam, nagyon sok finom süteményt ettem mióta ott vagyok .A 

problémák sajnos még mindig nem oldódtak meg (az állandó egyedüllét és az internet hiánya), így 

hát felmerült a családcsere lehetősége. Decemberre már három családlátogatáson voltam túl, eléggé 

kifárasztott a dolog, de legalább az vigaszalt, hogy a karácsonyt és a szilvesztert itthon tölthetem. 

Csak februárban sikerült új családot találni. Jelenleg négy testvérrel vagyok együtt, úgyhogy az 

egyedülléttel már igazán nincsenek problémáim. Szerencsére a második félévre Hannoverbe még 

három cserediák érkezett, így most már összesen hatan vagyunk. 

Annyi már biztos, hogy mostanra elég sok élményben volt részem, bár talán némelyik nem 

annyira kellemes. Úgy tűnik, most már a nehézségek is megoldódnak, és a nyelv is egyre jobban 

megy. Remélem, a hátralévő pár hónap már sokkal jobban fog eltelni! 

 

Faragó Enikő 
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SPORT 

 

 

Akik a sportban egy kicsit is jártasak, gyakran találkozhattak 

a 12.A-s Kohut Attila nevével és eredményeivel a helyi 

sajtóban. Nem mindennapi dolog, ha valaki ilyen fiatalon 

nemzetközi versenyen is dobogóra állhat. Az is ritka, hogy 

ennyi edzés mellett Attila mindvégig jeles tanuló volt, és még 

arra is maradt energiája, hogy a gólyatáborban a 

hetedikeseket beavassa a vasváris diákéletbe, és a 

Diákpárbajon csapattagként jó hírét keltse az iskolánkat. 

 

 

Miért pont a Vasváriba jelentkeztél? 

− Nem volt kérdés a választás, hiszen a nővérem is ebbe az intézménybe járt, és tőle csak jót 

hallottam. Ezen felül az édesanyám is itt tanít, tehát sokat tudtam már az iskoláról. Ezért máshova 

nem is jelentkeztem, a felvételi pedig könnyen vehető akadály volt. 

Mikor kezdtél el sportolni, és miért pont a karatét választottad? 

− 7 éves koromban kezdtem el a kyokushin karatét. Mindenképpen valamilyen küzdősportot 

akartam választani, mert meg szerettem volna tanulni, hogy hogyan védjem meg magam. Ezen felül 

voltak baráti kapcsolataink is a helyi karateegyesületben, hiszen édesapám kommandósként 

dolgozott, így sok harcművészoktatót és -tanoncot ismer.  

Mit gondolsz a magyar karate helyzetéről, milyen a helyzet itthon? 

− A magyarok nagyon magas szinten állnak, több világbajnokot is adtunk a világnak, bár 

erről sajnos csak kevesen tudnak, illetve további problémát okoz a pénzügyi támogatás hiánya. De 

ebbe most ne menjünk bele ☺  

Mi volt a legszebb élményed a sporttal kapcsolatban? 

− 2010-ben nyertem meg először a diákolimpiát, és felemelő érzés volt, hogy 

erőfeszítéseimnek meglettek az eredményei. Kevés önbizalommal mentem oda, ezért különösen 

meglepett a győzelem. Abban a pillanatban, amikor a dobogó tetején áll az ember, hirtelen elnyeri 

értelmét a sok edzés, izzadság és munka. Ezért az érzésért érdemes küzdősportokkal szenvedni.  

Nem a lányok miatt? Hiszen őket általában vonzza az ilyesmi… 

− Nem… legalábbis nem csak (*mosolyog*) 
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Idén félévkor 4,9-es átlagot értél el. Világéletedben jó tanuló voltál? 

− Igen, általánosban is sokszor voltam kitűnő, és mindig szép eredményeket hoztam. Sőt, 

sok tanulmányi versenyen is indultam. Főleg matematika és történelem tantárgyakból, megyei és 

városi szinten is, hiszen ezek a tárgyak állnak közel a szívemhez.  

Nem esik nehezedre az edzések és a tanulás összehangolása? 

− Nem, valahogy mindig megtaláltam a megfelelő egyensúlyt. Ráadásul az edzések jó aktív 

pihenési lehetőséget biztosítanak, és egy-egy fárasztó verekedés után sokkal jobban megy a tanulás. 

Mindenkinek tudom ajánlani, hogy illesszenek be a napirendjükbe egy kis mozgást vagy sportot, 

mert nagyban javíthatja a tanulás hatékonyságát.  

Úgy hallottam, meglehetősen sikeres karatés vagy. Milyen eredményekkel büszkélkedhetsz? 

− Kétszer nyertem diákolimpiát, és a Magyarországon rendezett Utánpótlás Európa- 

bajnokságon második lettem. Ezen kívül volt külföldi szereplésem is, hiszen megnyertem a 

Szlovákiai Nyílt Bajnokságot, méghozzá kétszer. De idén az érettségik és a nyelvvizsga miatt nem 

indultam versenyeken, kivéve a Felnőtt Országos Karate Versenyen, amin második lettem.  

Nem riaszt vissza a sok erőszak? Fent lehet-e tartani a baráti viszonyt az edzéstársak között, hiszen 

lényegében mindig megveritek egymást? 

− Először is tisztázzuk, hogy az edzések általában nem egymással való bunyózásból állnak, 

bár én azt élvezem a legjobban, hanem technikák gyakorlásából és erősítésből. Még amikor 

verekedünk is, mindig megtartjuk a sportszerűség szabályait. Bár vannak néha kisebb súrlódások, 

az edző mindig képes diplomatikusan elsimítani a problémákat. Tehát a viszony alapvetően nagyon 

baráti, sokat szórakozunk, és jól érezzük magunkat az edzéseken, annak ellenére is, hogy az 

egyesületben sokféle korcsoport edz együtt a 12 évesektől az 50 évesekig. 

A karate alapvetően elég durva sport. Nem volt komolyabb sérülésed az évek során?  

− Kisebb zúzódások és sebek szinte minden edzés után előfordulnak, de szerencsére nem 

volt komolyabb sérülésem. Edzésen gyakran viselünk védőfelszerelést, így nem is történnek 

balesetek, a versenyek hevében azonban komolyabb agyrázkódások és csonttörések is történnek. 

Ezeket egyelőre sikerült elkerülnöm, és remélem, ez így is marad.  

Mik a terveid a jövőre nézve? Szeretnéd folytatni a sportolást?  

− Igen, Budapesten szeretnék továbbtanulni, ott bőven lesz lehetőségem sportolni, de mint 

mindig, a tanulás az első. Gazdasági szakemberként szeretném keresni a kenyeremet, hiszen mint 

megannyi sportág esetében, a professzionális karatéból is lehetetlen megélni. De azért folytatom a 

sportot, hiszen ez tesz azzá, aki vagyok, és ettől érzem magam igazán elememben. 

 

 

Gerecsei Tamás 



 44 

A Fejér megyei Diáknapokon elért eredményeink 

 

2012. 

 

Arany minősítést kaptak: 

 

 

Vers és prózamondás kategóriában: 

• Bordás Balázs (11.D) 

• Schmidt Sára (12.A) 

• Véninger Bianka (10.C) 

 

Rock-jazz-mai dal kategóriában: 

• Bordás Balázs (11.D) 

• Los Famosos, melynek tagjai: Arany Benjamin és Kőszegi Balázs (11.D) 

 

Sótájm kategóriában: 

• Balogh Fanni (10.B) és Mach Lili (8.A) 

 

Honismeret kategóriában: 

• Beöthy Bence (11.B), aki kategóriadíjat is kapott 

• Mrázik Rebeka (11.D) 

• Végh Máté (11.C) 

 

Irodalmi kategóriában: 

• Lázár Viktor (11.B), aki különdíjat is kapott 

 

Ezüst minősítést kaptak: 

 

Szólóének-kamarakórus kategóriában: 

• Vasvári kórus, melynek tagjai Mosberger Vivien (8.A), Pécsi Sámuel (9.B), Márfi Regina, 

Mader Sára (9.C), Nagy Dorottya (10.A), Cédula Péter (10.B), Véninger Bianka, Dancsó Virág, 

Boda Bernadett, Cserta Róbert, Garda Jennifer Luca, Hites Dániel (10.C), Molnár Júlia (10.D) 

Sallay Niké (11.A), Vaszily Alexandra (11.C) Szabó Kinga, Munkácsy Anna, Mosberger Evelin 

(11.D)  Nagy Zsófia, Pécsi Dániel (12.B) Kerti Barbara, Fehér Eszter (12.C) 
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Vers és prózamondás kategóriában: 

• Borbás Brigitta (9.C) 

• Garda Jennifer Luca (10.C) 

• Veigler Bettina (10.D) 

 

Diákszínpad kategóriában: 

• E12 színpad, melynek tagjai: Varga Petra (7.A), Véninger Bianka, Dancsó Virág, 

Boda Bernadett, Mesterházi Henriett, Borsos Miklós, Csizmazia Ádám (10.C) Halmos Dániel, 

Sziklai Dominik (10.D), Pálkerti Lilla (11.A), Pap Emília (11.B)Klucsik János (11.C), 

Bordás Balázs (11.D), Kóbor Balázs (12.A), Schmidt Sára, Fáncsik Péter (12.C) 

Schmidt Sára Antigoné megformálásáért elnyerte a zsűri különdíját. 

 

Szólóhangszer-kamarazenekar kategóriában: 

• Borbás Brigitta (9.C) 

• Cserta Róbert (10.C) 

• Első próbálkozás, melynek tagjai: Deczky Dániel és Kocsor Hanna (8.A) 

 

Rock-jazz-mai dal kategóriában: 

• Duck ’n’ Roll, melynek tagjai: Osvald Máté (11.C), Arany Benjamin, Kőszegi Balázs, 

László Zsolt és  Straub András (11.D) 

 

Népzene-néptánc kategóriában: 

• Cserregő nádiposzáták, melynek tagjai: Matolcsi Anna, Méhes Hajna (9.A), 

Sallay Kira (8.B) és Sallay Niké (11.A) 

• Hajnalfa, melynek vasváris tagjai: Menik Stefánia és Pölöskey Laura (9.D) 

• Husz Bendegúz (10.B) 

• Napraforgó néptáncegyüttes, melynek vasváris tagjai: Márfi Regina (9.C) és Márfi Renáta 

(12.C) 

 

Sótájm kategóriában: 

• Me Against The Music, melynek vasváris tagja Balogh Fanni (11.B) 
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Honismeret kategóriában:  

• Bach Tímea (11.D) 

• Halla Krisztina (11.B) 

• Munkácsy Anna (11.D) 

 

Irók-költők kategóriában: 

• Munkácsy Anna (11.D) 

 

Bronz minősítést kaptak: 

 

Szólóének-kamarakórus kategóriában 

• Vasvári tercett, melynek tagjai: Boda Bernadett, Véninger Bianka, Garda Jennifer Luca, 

Cserta Róbert (10.C) 

 

Szólóhangszer-kamarazenekar kategóriában: 

• Kürti Péter (8.B) trombita 

• Szabó Kinga – Hach Fanni (10.D) duo – fuvola és gitár  

 

Rock-jazz-mai dal kategóriában: 

• Last Time gitár duó, melynek tagjai Ertl Antal (11.A), Mészáros Martin (12.A) 

• Sallay testvérek: Sallay Kira (8.B), Sallay Niké (11.A) 

 

Sótájm kategóriában: 

• Szirének, melynek vasváris tagjai: Gelencsér Zsófia és Lancz Esztella (10.A) 

• Illusion, melynek tagjai: Brettschneider Nóra és Fekete Réka (12.D) 

• Unique Freaks, melynek vasváris tagjai: Pavlitzky Petra (9.B), Kiss Eszter (10.C) 

 

Honismeret kategóriában:  

• Benedek Réka (11.D) 

• Horváth Henriett (11.D) 

• Kovács Balázs (11.D) 

• Viniczai Dóra (11.A) 
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KRÓNIKA  − események röviden januártól lapzártáig 

 

Január 

• A Diákpárbaj első fordulója (II. helyezés) 

• A Városi Diákgálán Sallay Kira énekes képviselte iskolánkat. 

• Ádámok és Évák ünnepe – Az ember tragédiája Római színét mutatták be iskolánk 

színjátszói. A rendező Nagy Judit volt. 

• Lakos Imréné, volt tanárunk emlékére rendezett „ Piroska túrán” műsorral tisztelegtünk a 

csákberényi emlékhelynél. 

• Az A5-be új iskolabútor került. 

• Az alagsorban asztalokkal és padokkal pihenőhelyeket alakítottunk ki.  

 

Február 

• A Cinema Cityben 110-en nézték meg a Tetovált lány című filmet 

•  A Nemzeti Színház Három nővér c. drámáját 55-en látták. 

•    Az iskolarádióban emlékeztünk meg a kommunista diktatúra áldozatairól. 

• Osztályfotózás 

 

Március 

• Bővítettük a pihenőhelyek számát, a tetőtérbe is kerültek padok és asztalok. 

• Megemlékeztünk Március 15-ről, a műsort a 10.A osztály adta a Petőfi-szobornál. 

• Az emberi test kiállítást 50-en nézték meg Budapesten. 

• 24 órás röpivel indult a Vasváris Hét. 

• A 12.A-s Gerecsei Tamás lett a király, a bálkirálynő Orosz Brigitta 12.A 

 Miniszterek: Pécsi Dániel 12.B, Márton Dániel 12.C, Altmár Kristóf 12.D 

• A KV társulat két előadást tartott iskolánkban a 11. osztályosoknak (Gardénia, Fellebbezés) 

• Művészeti Bemutató, Bál az MMK-ban. 

• Vasvári bérlet: Csárdáskirálynő 

• 120 vasváris képviselte iskolánkat a Diáknapokon Dunaújvárosban. 

• A „Bakony 25” illetve a „Bakony 50” túrán 17diák vett részt. 

• A vagonkiállítás megtekintésével emlékeztünk meg a Holokauszt áldozatairól. A kiállítás 

megnyitása után az izraeli nagykövet rendkívüli történelemórát tartott. 
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Április 

• Diákpárbaj II. forduló 

• A Fejér Megyei Hírlap Séta programjában vesznek részt Székely Imréné 11. évfolyamos 

tanítványai 

• A 8.B osztály a Rádió- és Televíziótörténeti Múzeumba látogatott. 

• A 11-es osztályok üzemlátogatása Pakson. 

• Ivánfy bérlet: Anna Karenina 

• Vasvári bérlet: A testőr 

 

Május 

• Bolondballagás 

• Ballagás 

• Megkezdődnek az írásbeli érettségik 

• Kompetenciamérés 8. és 10. osztályosoknak 

• Dolgozz egy napot az iskoláért! − udvarrendezés 

 

Június 

• Osztálykirándulások 

• Emelt szintű szóbeli vizsgák, középszintű szóbeli vizsgák 

• Június 15. utolsó tanítási nap 

• A gimnáziumba felvettek beíratása 

• Készülés a gólyatáborra 
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ADATOLÓ 
 
Kitüntetések, eredmények, statisztika a tanulmányi élet, a kultúra, a sport világából 
 
 

A 2011/2012. tanév ballagási ünnepségén a következő tanulók részesültek elismerésben 

Könyvjutalomban részesültek a diáksportban végzett eredményes munkájukért: 

a 12.A osztályból:  Bicskei Levente, Cseh András, Horváth Máté, Juhász Balázs,  

Molnár Roland, Samu Krisztián, Szarka Martin 

a 12.B osztályból:  Felhoffer Kitti 

a 12.C osztályból:  Dékány Viktória, Nagy Enikő, Nagy Martin, Uszkai Dóra Krisztina 

a 12.D osztályból:  Ackermann Axel, Czúcz Gréta, Fekete György, Fekete Réka, Gál János, 

Herczig Ádám, Kádár Zoltán, Szarka Dávid 

 

Kiemelkedő tanulmányi eredményükért, kulturális tevékenységükért, illetve közösségi munkájukért 

a következő tanulókat jutalmaztuk: 

a 12.A osztályból:  Balogh Bianka, Elek Szilvia, Felvidéki Anna, Gerecsei Tamás,  

Györe Szabina, Horváth Márton, Horváth Nóra, Kövesi Anikó,  

Krausz Blanka, Márkus Vivien, Mészáros Martin, Nikházy Letícia,  

Orosz Brigitta, Réder Dalma, Szabadi Zsófia, Székelyhidi Annamária, 

Zipperer Bernadett,  

a 12.B osztályból:  Gál Tamás, Gránási Virág, Heresznyei Csilla, Jeney László, Nagy Zsófia,  

   Pécsi Dániel 

a 12.C osztályból:  Bodor Zita, Fáncsik Péter, Fehér Eszter, Kálmán Anna Léda,  

Kenyér Vilmos Gábor, Kerti Barbara, Márton Dániel, Nagy Martin,  

Surján Eszter, Uszkai Dóra Krisztina, Vidermann Gréta 

a 12.D osztályból:  Borbás Orsolya, Boros Norina, Brettschneider Nóra, Kaminszki Vanda, 

Keindl Marietta, Kató Bernadett, Lengyel Zsófia, Matolcsi Nóra,  

Rapali Dóra 
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Kiváló kultúrmunkáért  kitüntetéssel idén Kóbor Balázs 12.A osztályos tanulót jutalmaztuk. 

Iskolánk egyik legkreatívabb egyénisége, minden, ami irodalom, zene, tánc, abban Balázs 

nélkülözhetetlen. Megalakulásától a színjátszókör tagja, ő volt Kreon az Antigonéban, és az előző 

évi Blog című előadásban alakításával jelentősen hozzájárult az arany minősítéshez. A karácsonyi 

ünnepség Gábriel angyalaként fergeteges sikert aratott, és természetesen nem hiányzott a 

Diákpárbajról sem. A Művészeti Bemutatókon is színpadra lépett, humoros jelenetek állandó 

szereplőjeként mindig vidám perceket szerzett a hallgatóságnak.  

 

DÖK-díj 

Ezt a díjat az kapja, aki a legtöbbet tesz az iskolai diákközösségért, nemcsak a szórakozásból, de a 

munkából is kiveszi a részét. Idén egy olyan embernek ítéltük oda a díjat, aki ugyan nem volt DÖK 

vezető, nem ő állt a reflektorfényben a királyválasztáskor, mégis példaértékűnek tartjuk 

tevékenységét. A gólyatábor szervezésében és lebonyolításában is élen járt, lelkesen szervezte a 

diákpárbaj csapatát, egyike volt azoknak, akik elnyerték a fődíjat; az év legjobb iskolai közössége 

címet, és a kirándulást a Juventus Hotelbe. Ő volt az is, aki az iskolai felújítás után a nyári szünet 

végén önként jött segíteni. Szabadidejét áldozta azért is, hogy elkészüljön a DÖK iroda, s társai ott 

vígan készülhessenek a szalagavatóra. S aki a díjat kapja: a 12.D-s Herczig Ádám. 

 

Jó tanuló – jó sportoló kitüntetésben részesült Strobl Andrea 12.A 

osztályos tanuló, aki tollaslabda sportágban az elmúlt tanévben B 

kategóriában az Országos Diákolimpia 1. helyezettje, az idei tanévben 

megyei 1. helyezett és az Országos Döntő résztvevője. Tanulmányi 

eredménye szintén kiemelkedő, hat éven át jeles tanuló.  

 

 

Az év sportolója ebben az évben Horváth Márton 12.A osztályos 

tanuló, aki kézilabda sportágban az Alba Regia KSE NB I. B osztályú 

felnőtt és ifjúsági csapatának játékosa. Az iskolai sportélet aktív 

résztvevője. Tagja az országos döntőbe jutott kispályás és 

teremlabdarúgó csapatnak. A tavalyi tanévben a Kaszás Kupa győztese, 

idén gólkirálya. Az iskolai röplabdacsapat erőssége.  
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Iskolánk legmagasabb kitüntetését, A VASVÁRIÉRT  emlékplakettet a következő tanulók 

kapták: 

a 12.A osztályból: 

Bőhm Ákos, aki a hat év folyamán végig kitűnő tanulmányi eredményt ért el. A Fejér Megyei 

Diáksport Szövetség a 2010/2011. tanévben elért kiváló tanulmányi munkájáért és a vízilabdában 

elért sporteredményeiért „Fejér megye jó tanulója – jó sportolója” címmel tüntette ki. Megyei és 

országos tanulmányi versenyeken rendszeresen indult matematika, fizika, kémia és történelem 

tantárgyakból. Angol és francia nyelvekből középfokú nyelvvizsgát tett. Hat éven keresztül az 

iskolai diákönkormányzat tagja volt.  

 
Kohut Attila, aki a gimnáziumi tanulmányai alatt végig jeles vagy kitűnő tanuló volt. A Wekerle 

Sándor Megyei Történelem Versenyen és a Szekfű Gyula történelem tantárgyi versenyen is a 

döntőbe jutott. A Fejér Megyei Diáksport Szövetség a 2010/2011. tanévben elért kiváló tanulmányi 

munkájáért és a karatéban elért sporteredményeiért „Fejér megye jó tanulója – jó sportolója” 

címmel tüntette ki. A Certificate Szlovakia Kyokushin Karate versenyen és a Bushido Utánpótlás 

Magyar Bajnokságon is 1. helyezést ért el. A Kyokushin Karate Diákolimpia győztese az előző 

tanévben. Kiváló emelt szintű angol érettségivel rendelkezik, a középfokú francia nyelvvizsga 

folyamatban van. Szervezője volt a gólyatábornak, a Diákpárbaj csapatának pedig lelkes tagja. Az 

iszapkatasztrófa után Devecserben önkéntes munkájával segített. 

 

a 12.C osztályból: 

Schmidt Sára, aki nemcsak jó tanuló, hanem a művészetekben is kiváló. Évek óta eredményesen 

képviselte iskolánkat a városi és a megyei kulturális rendezvényeken. Vers- és prózamondása, 

illetve színészi játéka mindig elkápráztatott bennünket a Művészeti Bemutatókon és a Diáknapokon. 

A 2011-ben megrendezett Fejér Megyei Versünnep döntőse volt. A 2012-es Diáknapokon 

versmondásával arany minősítést szerzett, ugyanekkor Szophoklesz Antigoné című tragédiájának 

főszereplőjeként, alakításáért a zsűri különdíját is elnyerte. 
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a 12.D osztályból:  

Altmár Kristóf, aki meghatározó egyénisége az osztálynak. Kimagasló közösségi munkát végzett az 

osztályban és a DÖK-ben is. Tagja volt a Diákpárbaj csapatának az idei és a tavalyi tanévben is, 

lelkes szervezője volt a gólyatábornak. Segített Devecserben a rászorulóknak, ott volt az 

adománygyűjtők között, mikor az iskolának volt szüksége támogatásra. Szavalatát, konferálását 

többször hallhattuk a Művészeti Bemutatókon, iskolai ünnepségeken. A Diáknapokon, a 

Versünnepen is eredményesen szerepelt. Mind a négy évben szép tanulmányi eredményt ért el, 

angolból és németből nyelvvizsgája van. A Wekerle Sándor országos történelmi vetélkedőn 6. 

helyezést ért el a csapatával. Öt éve kézilabdázik, a Móri KSC tagja. A Vöröskereszt móri ifjúsági 

szervezetének elnöke. 

 

Tóth Erik, aki kiváló képességeivel, maximális szorgalmával, sokoldalú érdeklődésével kitűnik 

társai közül. Tanulmányi eredménye végig kiváló volt. Részt vett a megyei matematika- és 

történelemversenyeken, a Gordiusz matematika versenyen. A megyei matematikaversenyen az idén 

a döntőbe jutott, a Gordiuszon pedig 5. helyezést ért el. Tavaly tagja volt a Diákpárbaj csapatának, 

részt vett az önkéntes munkán Devecserben. 
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A 2011/2012. tanév eredményei 
 

Történelem 

ÉLŐ TÖRTÉNELEM – ÓKOR ONLINE ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM VERSENY  

2. helyezés (helyesbítés, 2011. májusi eredmény) 
csapattagok:  

Bolgár Milán (9.A), Knobloch Roland (9.A), Orosz Balázs (9.A) 

felkészítő tanár. Kohutné Simon Erika 

 

 

SZEKFŰ GYULA MEGYEI TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY – ÍRÁSBELI FORDULÓ  

2. helyezés: Végh Máté (11.C)   felkészítő tanár. Kohutné Simon Erika 

6. helyezés: Kohut Attila (12.A)   felkészítő tanár. Nagy Péter 

12. helyezés: Jeney László (12.B)   felkészítő tanár. Havranek Mária 

Mindhárman a szóbeli döntőbe jutottak. 

 

 

VASVÁRI PÁL ÉLETE ÉS KORA  

2. helyezés csapattagok:  Jászai Viktória (7.A), Kálmán Eszter (7.A), Varga Petra (7.A) 

3. helyezés csapattagok:  Boa Tamás (7.A), Palásti László (7.A), Szente Milán (7.A) 

4. helyezés csapattagok:  Király Dzsenifer (7.A), Lukács Gabriella (7.A), Szakáts Réka (7.A) 

       felkészítő tanár: Havranek Mária 

 

 

Magyar irodalom 

„K ÖLTŐNK ÉS KORA”  JÓZSEF ATTILA M ŰVELTSÉGI  

VETÉLKED Ő  

4. helyezés 

Csapattagok: Balogh Klaudia (12.A), Jeney László (12.B),  
Vidu Anita (12.B), Brettschnieder Nóra (12.D) 

 

felkészítő tanár: Kohutné Simon Erika 
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Matematika 

ARANY DÁNIEL MATEMATIKA VERSENY 

továbbjutott a 2. fordulóba:  Nagy-Ludassy Mátyás (9.C) 

     felkészítő tanár: Szőkéné Kiss Erika 
 

Eredménye alapján az országos döntőbe jutott. 

 

VARGA TAMÁS ORSZÁGOS MATEMATIKA VERSENY 

a II. (megyei) fordulóba jutott:  Ferkócza Dániel (7.A), Jászai Viktória (7.A) 

     Kreitl Viktória  (8.A), Csorba Ágota (8.B) 

     felkészítő tanárok: Horváth József, Horváthné Bohner Teréz 

 

FEJÉR MEGYEI KÖZÉPISKOLÁSOK MEGYEI MATEMATIKA VERSENYE 

a II. (döntő) fordulóba jutottak: Nagy-Ludassy Mátyás  (9.C) 

     Bolgár Milán (10.A) 

     Szathmári Ádám (11.C) 

     Györe Szabina (12.A) 

     Tóth Erik (12.D) 

felkészítő tanárok: Démuth Csaba, Démuthné Merkl Katalin, Szőkéné Kiss Erika 

 

GORDIUSZ ORSZÁGOS MATEMATIKA TESZTVERSENY 

csapatban: 

megyei 2.helyezés csapattagok: Hétvári Norbert (12.D), Szarka Dávid (12.D), Tóth Erik (12.D) 

 

egyéniben: 

megyei 3.helyezés:  Hétvári Norbert (12.D) 

megyei 4.helyezés:  Szarka Dávid (12.D) 

megyei 5.helyezés:  Tóth Erik (12.D) 

megyei 5.helyezés:  Tímár Dávid (10.C) 

megyei 8. helyezés:   Bolgár Milán (10.A) 

megyei 8. helyezés:   Mészáros Anett (11.C) 

megyei 10. helyezés:  Cserta Róbert (10.C) 

megyei 10. helyezés:  Nagy-Ludassy Mátyás (9.C) 

felkészítő tanárok: Démuth Csaba, Démuthné Merkl Katalin, Kiffer Zoltán,Szőkéné Kiss Erika 
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Kémia  

IRINYI JÁNOS KÖZÉPISKOLAI KÉMIA VERSENY 

A megyei döntőbe jutottak: 

   Nagy-Ludassy Mátyás (9.C)  megyei 1. helyezés 

   Wágner Tamás (9.C)   megyei 2. helyezés 

   Borbás Brigitta (9.C)   megyei 3. helyezés 

   Bolgár Milán (10.A) 

 

Az országos döntőbe jutottak:  

   Nagy-Ludassy Mátyás (9.C) 

   Wágner Tamás (9.C)  

felkészítő tanár: Szabó Endre 

 

MAGYAR KÉMIKUSOK EGYESÜLETE , BME  VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR, SZENT-
GYÖRGYI ALBERT SZAKKOLLÉGIUM − KÉMIA ÉVE VERSENY 

12. helyezés: Nagy Beáta (11.C)   felkészítő tanár: Szabó Endre 

 

I.  SZÉCHENYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY 

1. helyezés: a Vasvári csapata, melynek tagjai:  

Bicskei Levente (12.A), Bőhm Ákos (12.A), Gerecsei Tamás (12.A), Juhász Balázs (12.A) 

       felkészítő tanár: Gugolya László 
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Német nyelv 

ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 

A II. fordulóba jutott Imrei Erzsébet (12.C). 

felkészítő tanár: Peresztegi-Nagy Istvánné 

 

Angol nyelv 

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 

A megyei (második) fordulóba jutottak: 

Szente Milán (7.A), Varga Petra (7.A) 

Csrepka Márton (8.A), Darvas Barbara Jázmin (8.A), Dely Ábris (8.A),  
Gelencsér Ábel (8.A), Hagymási Anita (8.A), Hites Benjamin (8.A),  
Mosberger Vivien (8.A), Sashalmi Soma (8.A), Szabó Balázs Máté (8.A) 

felkészítő tanárok: Bartos Péter, Juhász- Balogh Julianna, Somfai-Tóth Barbara 

 

ANGOL NYELVI FORDÍTÓ VERSENY  

9. évfolyam: 

1. helyezés: Katona Réka (9.D) 

2. helyezés:  Berecz Csilla (9.A) 

3. helyezés: Almásy Patrik (9.D) 

 

10. évfolyam: 

 1. helyezés:  Pucsek Dávid (10.D) 

 2. helyezés:  Dobrovoczki Péter (10.A) 

 3. helyezés: Brettschneider Márk (10.A) 

 

felkészítő tanárok: Hajdú Györgyi, Nagyné Komlósfalvi Ágnes, Somfai-Tóth Barbara 
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Vers- és prózamondás 

 

ÓPERENCIÁS MESEMONDÓ VERSENY 

 

A döntőbe jutott Koller Botond (7.A), Varga Petra (7.A) és Palásti László (7.A) 

A döntőben különdíjat kapott Palásti László (7.A) 

 
BELLA ISTVÁN MEGYEI SZAVALÓVERSENY  

 

2. helyezés: Véninger Bianka (10.C) 

 

VÖRÖSMARTY M IHÁLY MEGYEI SZAVALÓVERSENY  

 

1. helyezés: Véninger Bianka (10.C) 

 

III.  FEHÉRVÁRI VERSÜNNEP 

 

2. helyezés: Bordás Balázs (11.D) 

Különdíj: Veigler Bettina (10.D) 

 

felkészítő tanár: Szemere Judit 
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Sport 
 

Kosárlabda 

 
MEGYEI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA  
 
Lányok: 
 
VI. korcsoport (amatőr)  
3. hely  

Dékány Viktória (12.C), Fekete Réka (12.D), Gábris Katinka (10.C), Karácsony Janka (10.D), 
Panyor Kitti (11.A), Suba Réka (11.B), Tenyér Sára (9.A), Tomsics Dorina (10.C) 
 
VI. korcsoport  
3. hely  

Balsay Anna (11.D), Debreczeni Zsófia (11.D), Dékány Viktória (12.C), Fekete Réka (12.D), 
Gyuricza Fruzsina (9.D), Karácsony Janka (10.D), Kurucz Anita (10.D), Panyor Kitti (11.A), 
Tenyér Sára (9.A), Uszkai Dóra (12.C) 
 
Fiúk: 
 
IV. korcsoport  
1. hely  

Czimer Máté (9.C), Horváth Bence (7.B), Karácsony Tamás (8.B), Kiss Domonkos (7.B),  
Koller István (8.B), Molnár Máté (9.B), Orczi Krisztián Bence (7.A), Őry Szilveszter (8.B), Palásti 
László (7.A), Somogyfoki Péter (8.B), Sponya Bence (7.A), Walk Patrik (9.B) 
 
VI. korcsoport 
3. hely 

Burai Róbert (10.C), Derényi Zsombor (11.C), Gál János (12.D), Kádár Zoltán (12.D),  
Kiffer Magor (11.A), Kiss Domonkos (9.A), Kodak Gergő (11.A), Lázár Viktor Mátyás (11.B), 
Rácz Dávid (11.D), Rácz Tamás (11.D) 
 
VÁROSI ALAPFOKÚ BAJNOKSÁG  
 
Lányok: 
 
3. hely 

Debreczeni Zsófia (11.D), Dékány Viktória (12.C), Dreska Diána (11.C), Fekete Réka (12.D), 
Gábris Katinka (10.C), Karácsony Janka (10.D), Kurucz Anita (10.D), Panyor Kitti (11.A),  
Suba Réka (11.B), Tenyér Sára (9.A), Tomsics Dorina (10.C) 
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Röplabda 
 
MEGYEI RÖPLABDA DIÁKOLIMPIA  
 
Lányok: 
V. korcsoport 
1. hely  

Csehó Fruzsina (9.A), Hajós Klaudia (10.B), Jánosi Vivien (10.B), 
Kreitl Viktória (8.A), Molnár Nikolett (11.A), Németh Anett (10.B), 
Reim Dóra (9.D), Tenyér Sára (9.A), Tömösy Dorina (10.B) 
 
A csapat az Országos Elődöntőn 4. helyezett lett.  
 
VI. korcsoport 
3.hely 

Hajós Klaudia (10.B), Körmendi Nóra (11.A), Molnár Nikolett (11.A), Németh Anett (10.B), 
Takács Rebeka (11.A), Tenyér Sára (9.A), Viniczai Dóra (11.A) 
 
MEGYEI AMATŐR DIÁKOLIMPIA  
 
Lányok:  
2. hely 

Csehó Fruzsina (9.A), Hajós Klaudia (10.B), Jánosi Vibien (10.B), Körmendi Nóra (11.A), 
Molnár Nikolett (1.A), Németh Anett (10.B), Reim Dóra (9.D)Takács Rebeka (11.A),  
Tenyér Sára (9.A), Tömösy Dorina (10.B), Viniczai Dóra (11.A),  
 
Fiúk: 
3. hely 
Arany Benjamin (11.D), Binszki Máté (11.A), Csóka Bence (11.B), Horváth Márton (12.A), 
Klucsik János (11.C), Osvald Máté (11.C), Pécsi Dániel (12.B),  
Pintér Mátyás (11.B), Szabó Bence (10.A) 
 
VÁROSI ALAPFOKÚ BAJNOKSÁG  
 
Lányok: 
2. hely 
Csehó Fruzsina (9.A), Hajós Klaudia (10.B), Jánosi Vibien (10.B), Körmendi Nóra (11.A), 
Molnár Nikolett (1.A), Németh Anett (10.B), Reim Dóra (9.D)Takács Rebeka (11.A),  
Tenyér Sára (9.A), Tömösy Dorina (10.B), Viniczai Dóra (11.A),  
 
Fiúk: 
 
3. hely 
Arany Benjamin (11.D), Binszki Máté (11.A), Csóka Bence (11.B), Horváth Márton (12.A), 
Klucsik János (11.C), Osvald Máté (11.C), Pécsi Dániel (12.B),  
Pintér Mátyás (11.B), Szabó Bence (10.A) 
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Labdarúgás 
 
KASZÁS KUPA 
 
3. hely 

Bencze János (10.A), Bicskei Levente (12.A), D’Urso Marvin (9.B), Herczig Ádám (12.D),  
Horváth Márton (12.A), Molnár Roland (12.A), Samu Krisztián (12.A), Szarka Martin (12.A), 
Szőts Máté (9.C) 
 
A torna gólkirálya: Horváth Márton (12.A).  
 
NAGYPÁLYÁS LABDARÚGÁS 
 
V. korcsoport  
megyei 3. hely 

Almásy Patrik (9.D), Bencze János (10.A), D’Urso Marvin (9.B), Füreder Zoltán (10.A),  
Képíró Ádám (10.A), Krausz Péter (9.B), Kulcsár Gergely (9.B), Rubliczky Gergely (10.A), 
Sebestyén Márton (10.C), Szepsy-Müller Dániel (9.A), Szőts Máté (9.C), Tímár Dávid (10.C), 
Tóth Balázs (9.C),Varga Balázs (9.B) 
 
TEREMLABDARÚGÁS (FUTSAL) 
 
V-VI. korcsoport 
 
megyei 1., országos 9. hely 

Bencze János (10.A), Bicskei Levente (12.A), D’Urso Marvin (9.B), Herczig Ádám (12.D), 
Horváth Márton (12.A), Molnár Roland (12.A), Samu Krisztián (12.A), Szarka Martin (12.A), 
Szőts Máté (9.C) 
 
 
Kézilabda 
 
VÁROSI ALAPFOKÚ FIÚ KÖZÉPISKOLÁS KÉZILABDA TEREMBAJNOKSÁG  
 

3. hely 
 

Ackermann Axel (12.D), Beőthy Bence (11.B), Bőhm Ákos (12.A), Csóka Bence (11.B),  
Dósa Krisztián (11.A), Herczig Ádám (12.D), Klucsik János (11.C), Molnár Roland (12.A), 
Pintér Mátyás (11.B) 
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Úszás 
 
MEGYEI DIÁKOLIMPIA  
 
Lányok: 
 
„B” kategória VI. korcsoport   
 
100 m hátúszás  1. hely   Méhes Hajna (9.A) 
 
100 m gyorsúszás  1. hely   Méhes Hajna (9.A) 
 

2. hely   Bende Filippa (9.D) 
 
4x50 m gyorsváltó 

1. hely  Bende Filippa (9.D), Berecz Csilla (9.A), Matolcsi Anna (9.A), Méhes Hajna (9.A) 
 
Fiúk:  
 
„A” kategória VI. korcsoport 
 
100 m pillangó  3. hely   Horváth Zsombor (10.D) 
 
100 m mell   5. hely   Horváth Zsombor (10.D) 
 
100 m hát   6. hely   Strobl Krisztián (10.C) 
 
100 m gyors   7. hely   Strobl Krisztián (10.C) 
 
4x50 m gyorsváltó  4. hely  

Bőhm Gergely (11.B), Horváth Zsombor (10.D), Láng Szabolcs (11.D), Strobl Krisztián (10.C) 
 
 
„B” kategória IV. korcsoport 
 
100 m hát   2. hely   Szabó Botond (7.B) 
 
    5. hely   Kneifel Áron (7.A) 
 
4x50 m gyorsváltó  3. hely   

Filó Bence (9.A), Kneifel Áron (7.A), Szabó Botond (7.B), Turcsán Márton (7.B) 
 
 
„B” kategória VI. korcsoport 
 
100 m mell 2. hely   Ádám Tamás (11.C) 
 
 
Az 1. helyezettek az országos döntőbe jutottak. 
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Tollaslabda 
 
MEGYEI DIÁKOLIMPIA  
 
Lány B kategória 
 
VI. korcsoport 

1. hely:    Strobl Andrea (12.A) 
 
Továbbjutott az Országos Döntőbe.  

 
Asztalitenisz 
 
MEGYEI DIÁKOLIMPIA  
 
III. korcsoport  

lány egyesben  3. hely  Tiringer Virág (7.B) 
 
VI. korcsoport 

fiú egyesben   2. hely  Skázel Nándor (11.A) 
 
fiú párosban  2. hely  Krausz Tamás (11.C) – Skázel Nándor (11.A) 
 
 
Sportlövészet 
 
MEGYEI DIÁKOLIMPIA  
 
„B” kategória VI. korcsoport 
 
fiú légpuska  1. hely  Bernáth Róbert (11.A) 
 
   7. hely  Szabó Ádám (11.A) 
 
„C” kategória VI. korcsoport 
 
lány légpuska  1. hely  Halla Krisztina (11.B) 
 
lány légpisztoly 1. hely  Mészöly Dóra (10.A) 
 
Az 1. helyezettek az országos döntőbe jutottak.  
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Atlétika 
 
MEGYEI MEZEI FUTÓBAJNOKSÁG  
 
Fiúk: 
 
V. korcsoport 
 
egyéni   2. hely  Strobl Krisztián (10.C) 
 

3. hely  Kovács Máté (10.B) 
 
csapat   1. hely   

Balogh Ákos (9.B), Gazdag Áron (9.B), Kovács Máté (10.B), Strobl Krisztián (10.C), Tímár Dávid (10.C),  

 
A csapat továbbjutott az országos döntőbe. 
 
 
Torna 
 
VÁROSI ALAPFOKÚ HÁROMSZERES VERSENY  
 
Lányok: 
 
csapat  3. hely  Körmendi Nóra (11.A), Molnár Nikolett (11.A), 
Gelencsér Zsófi (10.A) 

 
 
 
Karate 
 
KYOKUSHIN KARATE DIÁKOLIMPIA  
 
Junior 60kg 

1. hely    Kreitl Viktória  (8.A)  

 

 

Felkészítő tanárok:  Kiffer Zoltán, Majorné Szloboda Mária, Müller Csaba 
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2011/2012 félévi statisztika 

Osztály létszám kitűnő jeles jó közepes elégséges elégtelen 
Osztályo-

zatlan 
tanulmányi 

átlag 
Tanulmányi rangsor 

Egy főre jutó hiányzás Hiányzási rangsor 

  igazolt igazolatlan igazolt igazolatlan 

7.A 36 1 10 24    1 4,44 1. 8.A 4,47 7.A 16,06 0,00 1. 7.A 16,06 1. 7.A 0,00 

7.B 34 5 3 21 5    4,33 2. 7.A 4,44 7.B 20,40 0,00 2. 8.A 17,57 2. 7.B 0,00 

8.A 35 3 6 23 3    4,47 3. 7.B 4,33 8.A 17,57 0,02 3. 7.B 20,40 3. 8.B 0,00 

8.B 34  2 25 3  3 1 3,84 4. 9.D 4,26 8.B 32,75 0,00 4. 12.B 23,36 4. 9.A 0,00 

9.A 33  2 18 8 1 4  3,66 5. 11.A 4,24 9.A 33,00 0,00 5. 12.D 24,70 5. 9.C 0,00 

9.B 30  1 16 11  2  3,80 6. 10.B 4,23 9.B 29,30 0,30 6. 9.D 26,42 6. 10.B 0,00 

9.C 34  2 20 9  3  3,80 7. 11.D 4,17 9.C 28,70 0,00 7. 11.D 26,64 7. 10.C 0,00 

9.D 35  4 23 6   2 4,26 8. 12.C 4,06 9.D 26,42 0,01 8. 10.C 27,60 8. 10.D 0,00 

10.A 33  6 18 7 1 1  4,01 9. 10.A 4,01 10.A 30,40 0,25 9. 10.B 27,84 9. 11.A 0,00 

10.B 21  3 11 5   2 4,23 10. 12.D 3,98 10.B 27,84 0,00 10. 9.C 28,70 10. 11.C 0,00 

10.C 35  1 18 16    3,85 11. 10.D 3,90 10.C 27,60 0,00 11. 9.B 29,30 11. 11.D 0,00 

10.D 35  2 22 9  2  3,90 12. 11.C 3,89 10.D 42,77 0,00 12. 10.A 30,40 12. 9.D 0,01 

11.A 31  5 19 6   1 4,24 13. 12.A 3,86 11.A 36,16 0,00 13. 12.C 32,17 13. 8.A 0,02 

11.B 36   12 15 3 5 1 3,21 14. 10.C 3,85 11.B 50,71 0,14 14. 8.B 32,75 14. 12.C 0,02 

11.C 35  2 19 12  1 1 3,89 15. 8.B 3,84 11.C 37,45 0,00 15. 9.A 33,00 15. 12.A 0,09 

11.D 36 2 6 23 4  1  4,17 16. 9.B 3,80 11.D 26,64 0,00 16. 12.A 34,09 16. 11.B 0,14 

12.A 34  4 22 2  5 1 3,86 17. 9.C 3,80 12.A 34,09 0,09 17. 11.A 36,16 17. 10.A 0,25 

12.B 25  1 11 12 1   3,69 18. 12.B 3,69 12.B 23,36 0,36 18. 11.C 37,45 18. 9.B 0,30 

12.C 35 1  26 6 1 1  4,06 19. 9.A 3,66 12.C 32,17 0,02 19. 10.D 42,77 19. 12.B 0,36 

12.D 33 1 2 15 15    3,98 20. 11.B 3,21 12.D 24,70 0,42 20. 11.B 50,71 20. 12.D 0,42 

össz 660 13 62 386 154 7 28 10 3,98 átlag: 3,98 átlag:  30 0,08 átlag: 29,90 átlag: 0,08 

%  1,1% 8,2% 59,2% 21,7% 0,5% 4,2% 1,2%               

Fegyelmi büntetések: - szaktanári figyelmeztetés:   57  - igazgatói figyelmeztetés: 4 - Osztályfőnöki dicséret: 97  

   - osztályfőnöki figyelmeztetés:  39  - igazgatói intő:    1 - Szaktanári dicséret: 180  

   - osztályfőnöki intés:   16  - igazgatói rovó:    0 - Igazgatói dicséret: 43  

   - osztályfőnöki rovó:   1               
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