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Karácsonyi vers 

 

Együtt dobban ma a szívünk a szeretet ünnepén, 

Melegítsen minden lelket ez a kis gyertyafény! 

Ragyogja be kicsi lángja ezt az osztálytermet, 

Varázsoljon nekünk néhány nyugodt, meghitt percet! 

Gondoljunk az együtt töltött néhány napra, hétre, 

Rosszaságot elfeledve, csak a jóra, szépre! 

Örömet és mosolyt hozott ez a pár pillanat, 

Reméljük, hogy ez a helyzet továbbra is így marad! 

Megőriznénk így a múltat, táplálnánk a jövendőt, 

Így kívánunk boldog, meghitt karácsonyt, s új esztendőt! 
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ŐK IS SZEPTEMBERBEN KEZDTEK  

 

Fucskuné Révész Gyöngyi vagyok. Az első diplomámat magyar 

orosz szakon szereztem Nyíregyházán, aztán Székesfehérváron, 

majd Veszprémben a Pannon Egyetemen tanultam németet.  

Több mint 30 éve tanítok. A férjem katona, ezért nagyon sokszor 

költöztünk (pl. Tuzsérra, Tornyospálcára, Budapestre, 

Nyíregyházára, Bacoliba - Olaszország, Jurbisebe - Belgium), 

Székesfehérváron dolgoztam már az István Király Általános 

Iskolában és a Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari 

Szakközép Iskolában. Az elmúlt egy évben más területen is kipróbálhattam magam. 

Dolgoztam tanügyi szakreferensként, majd rövid ideig ellátási ügyintézőként. Bár a 

közigazgatás nagyon fontos terület, de én az iskolában érzem otthon magam. 

Nagyon örülök, hogy újra lehetőségem van tanítani, ráadásul a Vasvári Pál Gimnáziumban. 

Már ismertem a sulit, többször voltam itt emelt szintű érettségi dolgozatokat javítani és 

vizsgáztatni. Tetszik, hogy itt a klasszikus nevelési elvek érvényesülnek - szellem, test és 

lélek harmonikus egységének kialakulása és fejlesztése. A diákok akarnak tanulni, fontos a 

testedzés is, és a kultúra iránti igény is napi szinten tapasztalható. 

Kevés szabadidőm van, de azt a kicsit is azzal töltöm, amit szeretek (pl. család, zene, 

kirándulás.) 

Köszönöm a lehetőséget a bemutatkozásra. Örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy vasváris 

pedagógusnak mondhatom magam. Remélem, még sok-sok évig!  
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Óber-Fekete Noémi  

 

1996-ban érettségiztem a Vasvári Pál Gimnáziumban. Sokat 

tanultam a gimnáziumi évek alatt, és mindig jó volt 

visszagondolni az itt eltöltött időre, diáktársaimra, tanáraimra, 

akiknek hálás vagyok, mert példaképként tudtam és tudok 

felnézni rájuk. Különösen fontos, hogy egykori tanáraimmal 

dolgozhatok együtt. Osztályfőnökömnek, Baranyainé Endrődi 

Melindának köszönhetően nagyon megszerettem és megtanultam 

az olasz nyelvet. Baranyai László tanár úr földrajzóráira vagy 

Démuthné Merkl Katalin tanárnő matematikaóráira a mai napig szívesen emlékszem vissza, 

és minden tanáromról sok jó emlékem van. 

A középiskola után a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán folytattam 

tanulmányaimat, ahol olasz szakon szereztem diplomát, majd a Pannon Egyetemen okleveles 

némettanárként végeztem. 2001-től a Kodály Zoltán Gimnáziumban dolgoztam olasz-német 

nyelvtanárként. Diákként szerettem a Vasvári Pál Gimnáziumba járni, ezért céljaim között 

szerepelt, hogy tanárként szeretnék visszatérni és itt dolgozni. Nagyon örültem, hogy az idei 

tanévtől már itt taníthatok. 
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MIRŐL MESÉLNEK AZ ANYAKÖNYVEK? 

 

„A legtöbb amit gyerekeinknek adhatunk,  

gyökerek és szárnyak.” 

Goethe 

 

 „A mai nemzedékek úgy nőnek fel, hogy kevés fogalmuk van felmenőik sorsáról. 

Pedig a fiataloknak égetően szükségük lenne elérhető példaképekre, gyökereik ismeretére” – 

állítja Kopp Mária, a nemrég elhunyt magatartáskutató. Az elmúlt 50 évben nem volt divatos, 

sőt tanácsos sem a múlt megismerésére való törekvés. Szerencsére azonban a 90-es évek 

végétől egyre több figyelem fordul a családi múlt, a különböző társadalmi csoportok 

történelmének megismerésére. Ugyancsak Kopp Máriát idézve: „egy egészséges, 

sokszínűségére büszke nemzeti identitásnak is alapja lehet a sok-sok felszínre hozott 

magántörténelem. Norvégiában például erős kultusza van az ősöknek.” És igazat adhatunk 

Czeizel Endrének is: „Ahová megyünk, alapvetően függ attól, hogy honnan jöttünk.” 

 A genealógia, a családkutatás hosszadalmas, bonyolult és fáradságos munka, nemcsak 

háttérismeretek és kitartás, de szerencse is kell hozzá. 

 A családkutatatás elengedhetetlen és legmegbízhatóbb forrása az anyakönyv. 

Magyarországon a középkor végéig csak a legnagyobb nemesi családok rendelkeztek írásos 

dokumentumok gyűjteményével. Az 1515-ben Veszprémben megtartott egyházi zsinat 

határozata arra hívta fel a plébánosokat, hogy a kereszteléseket jegyezzék fel. A rendszeres 

anyakönyvezést 1563-ban a Tridenti zsinaton rendelte el IV. Pius pápa, kötelezővé az egész 

országban Pázmány Péter tette először a katolikusoknál, majd néhány év múlva a többi 

felekezetnél. Az 1827: 23. t.c. biztonsági okokból elrendelte az egyházi anyakönyvek két 

példányban történő vezetését. Ezeket a másodpéldányokat a területileg illetékes levéltárak 

őrzik. Az anyakönyvek – keresztelési, házassági és halotti – közhitelű dokumentumnak 

számítottak, mivel állami anyakönyvezés 1895. október 1. előtt nem létezett. 1863-ig az 

anyakönyvek latin nyelvűek. 1851-ig magyar, majd 10 éven át ismét latin, ettől kezdve pedig 

végérvényesen magyar. 1895 után az egyházi anyakönyvek ugyan továbbra is megmaradtak, 

de a polgári lett a hivatalos. Gyakorlatilag anyakönyvek csak a török utáni időkből maradtak 

fenn. Ezeket régen a plébániákon írták, rovatok nélkül folyamatosan vezették, egészen a 18. 

század végéig. Jellemző, hogy minél régebbiek, annál pontatlanabbak, kevesebb adatot 

tartalmaznak, sok esetben nehéz elolvasni a kézírást, amely helyenként kifakult vagy valaha 
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elázott, megégett, különféle foltokkal tarkított, elmosódott szövegből kell kibetűzni legalább a 

neveket. 

 A 18. század 70-80-as éveitől visszamenőleg a keresztelési anyakönyvben nem jegyzik 

fel az anya vezetéknevét, csak a keresztnevét. Az ilyen esetekben csak a másik két 

anyakönyvvel való egybevetés során juthatunk pontosabb adatokhoz, ha szerencsénk van. 

Később rendszeresen jelzik a törvénytelen születésű gyermekeket. Az apa neve hivatalosan 

nincs bejegyezve még akkor sem, ha tudják, legfeljebb a pap a megjegyzés rovatban jelzi, 

vagy közvetve utal rá. E vonatkozásban ilyen bejegyzések találhatók: 

„1874. Anna, Szalai Anna törvénytelen gyermeke.” 

A megjegyzés rovatban pedig: 

„törvénytelenül együtt él Molnár Mihállyal” 

Másutt szerepel mindkét szülő neve a viszonyukra utaló bejegyzéssel: 

„1872. Mihály, Pálfy János fia, aznap a bába keresztelte meg, anyja neve: Horváth Terézia.” 

Megjegyzés: „Csak ágyas életűek.” 

1835-ben pedig nemes egyszerűséggel csak ennyi a bejegyezni való: „B. Rozi, fattyú.” 

Aki viszont később férjhez ment, annak gyermekét később törvényesítették. 

„1891. január 21. Lidi, Benke Juliannának, református nőnek törvénytelen leánya” 

A halotti anyakönyvben ez a bejegyzés olvasható:  

„Benke Juli, Olasz Józseffel házasságra lépvén leányát, Olasz Lidinek nevezték.” 

A keresztszülőket általában a rokonságból választották, és gyakran az egymás után 

születő gyerekekhez is ugyanazokat hívták. Sokszor az egyik keresztszülő maga a plébános, a 

keresztanya sem mindig a keresztapa felesége. Ikrekhez sokszor különböző keresztszülőket 

hívtak. Ikrek évtizedenként egy-két esetben születtek. A hármas iker még ritkább. 

Olaszfaluban 1863. október 27-én 3 fiú született: Casparus, Melchior és Balthasar (azaz 

Gáspár, Menyhárt, Boldizsár), ami olyan ritka eset volt, hogy a pap a megjegyzésben jelezte:  

„Századokon át itt nálunk csak egyszer történt ilyen eset.” 

 A házassági anyakönyvekbe a házasságkötés idejét, a házasulandók nevét és a két 

tanút jegyezték csak be eleinte, 1776-tól már a házasulandók korát is, később pedig a szülők 

nevét és társadalmi állapotát is. A legtöbb házasságot január, február és május hónapokban 

kötötték, igazodva a mezőgazdasági munkákhoz és az időjáráshoz. Advent idején és 

nagyböjtben nem házasodtak. Általában évente 10-15 házasság volt, városon jóval több. 

Kevés, vagy egyáltalán nem volt esküvő az 1848-as forradalom és szabadságharc, valamint az 

első világháború idején.  
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 1870-es évektől a házasulandók között gyakoriak a katonai szolgálatot teljesítők. Az 

anyakönyvek pontosan rögzítik ezt a tényt:  

„1872. Barabás József, B. Antal és Halász Magdolna nőtlen fia, 25 éves. Megjegyzés: a 

Radetzky huszárezredben szolgál.” 

 Az esküvőt általában a menyasszony lakóhelyén tartották. Gyakran két testvér 

egyszerre házasodott, nyilvánvalóan költségkímélés céljából. 

 

 A halotti anyakönyvek eleinte ugyanolyan szűkszavúak voltak, mint a másik kettő. 

Csak a halott nevét, korát és a halál vagy a temetés időpontját rögzítették. A nőknél a 

leánykori nevet, utána írva, hogy kinek a felesége. Később a férfiak neve után is beírták a 

feleség nevét, majd azt is, miben halt meg. Íme, néhány példa: 

 „1825. Tóth Zsuzsanna asszony, 66 éves korában meghalt, beteges vénsége, 

erőtlenségibe.” 

„1837. június 25. Matso János, adózó, lakik Szápáron, 47 éves, Adamecz Katalin férje, a halál 

oka: az Isten nyila ütötte agyon.” 

 A korai halotti anyakönyvekben a gyerekek esetében csak az apa neve szerepelt, az 

anyáé csak a 19. század második felétől. 

„1810. Josephus, filius Josephi Horváth, alias Sánta.” 

 Az azonos nevűeket közkeletű ragadványneveikkel különböztették meg. 

 

 Hogy miről mesélnek még az anyakönyvek? Minden sor, minden bejegyzés egy kis 

mini történelem. A névhasználatról és azok helyesírásáról, a falusi és városi foglalkozásokról, 

valamint az egyéb – az anyakönyvvezető által megőrzésre érdemesnek tartott – eseményekről: 

bérmálás, oltások, iskolalátogatások és természeti eseményekről az Irka következő számában 

olvashattok.  

 

Nagyné Komlósfalvy Ágnes 
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SZENT LÁSZLÓ ÉS A LENGYEL-MAGYAR  BARÁTSÁG 

 

A 2014-es Szent László Emlékév alkalmából szeretném bemutatni, hogy királyunk mekkora 

szerepet játszott a lengyel-magyar barátság kialakulásának terén. László király volt az a 

férfi, aki egyszerre testesítette meg a keleti hadvezért és a nyugati lovagkirályt, a 

keménykezű uralkodót és az irgalmas győztes hadvezért. Népünk talán egyetlen olyan 

alakja, kire mind kortársai, mind az utókor szeretettel és tisztelettel emlékezik. 

 

A lengyel  magyar barátság hajnala 

 

"Magyarország és Lengyelország két örökéletű tölgy, melyek külön törzset 

növesztettek, de gyökereik a föld alatt messze futnak, összekapcsolódtak és láthatatlanul 

egybefonódtak. Ezért egyiknek léte és erőteljessége a másik életének és egészségének 

feltétele." Stanisław Worcell (1849) 

Mikor Árpád vezetésével eleink 

letelepedtek a Kárpátok közé, a lengyelek már 

akkor is északi határainknál éltek, és olykor 

támadták törzsterületünket. Még első 

királyunknál sem változott a helyzet. Szent István 

is kénytelen volt velük harcolni. Az ő életében 

következett be az első fordulópont a két nép 

történetében. A Német-római Birodalom 

megkezdte Kelet-Európa meghódítását, de még 

ez évben hatalmas vereséget szenvedtek a 

magyaroktól. Ekkor ismerték fel a lengyelek, hogy közös ellenségük van, és végre 

megbékéltek a magyarokkal. Mindkét nép egyazon emberöltő alatt hajtotta fejét a keresztvíz 

alá, és kért koronát a pápától. 

A Szent István halálát követő évtizedben új 

fejezet kezdődött. A megvakított Vászoly fia, Béla 

a lengyeleknél talált menedéket. Már életében 

hatalmas tisztelet vette körül, a lengyelektől kapta a 

Bajnok nevet, akihez Krakkó királya a leányát adta. 

Az ő házasságukból született László, lengyelül 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Stanis%C5%82aw_Worcell&action=edit&redlink=1
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Vladislav. Gyermekkorát Lengyelhonban töltötte, száműzve hazájából. A felcseperedő, 

erényekben bővelkedő ifjút a lengyel nép nemcsak tisztelte, de szerette is. Lengyel katonák 

segítették a hazatérő Lászlót, és mikor magyar király lett, 

viszonozta nekik. Uralkodása alatt vált a két nép kapcsolata 

szövetségből barátsággá. Rögös út vezetett ahhoz, hogy a 

történelem viharai között népeink bajtársként álljanak egymás 

mellett, de ennek csíráját Szent László vetette el. A vállal a 

tömegből kimagasló, csodatevő uralkodó, Európa első 

lovagkirálya volt.  Az erős karok, melyek utóbb a csaták viharaiban a győzelmes fegyvert 

forgatták, legörömestebb imára kulcsolódtak, s a deli magas termet alázattal omolt térdre, 

hogy Teremtőjét magasztalja.  A pápa által meghirdetett keresztes hadjárat fővezérének 

megválasztott László 1095-ben visszaadta 

nemes lelkét a Teremtőnek. 

Sok nemzet esetében, az őket összekötő 

ember halála után útjaik szétváltak. De nálunk 

nem így történt. Történelmünk folyamán 

összekötöttek minket közös uralkodóink: Nagy 

Lajos, a Jagellók, Báthory és a Krakkóba került 

magyar királynék, Szent Kinga és Hedvig, akik 

enyhítettek a sokat szenvedett lengyel nép sorsán. 1848-ban a lengyelek külön légióval 

támogatták szabadságharcot.  Horthy kormányzó adott menedéket a lengyel menekülteknek a 

világháborúban, és az 56-os forradalom a lengyelek melletti szolidaritás kinyilvánításával 

kezdődött. 

Ezen események csak cseppek a tengerből, hogy mi mindent 

megtett egymásért e két testvérnemzet. A Kárpátok nem 

jelentettek akadályt, nem elválasztották, hanem összekapcsolták 

a két népet. Manapság sem választanak el minket, amikor már 

nem töltik be a határ szerepét a két ország között.  

Ezt a barátságot a politikai uniók, a királyi családokon belüli 

házasságkötések és közös szentjeink szilárdították meg. Ez a 

barátság ne legyen csak történelmi és pusztán csak 

hagyományos, ne csak az ismert mondást ismételgessük: 
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 „Lengyel–magyar két jó barát, 

Együtt harcol, s issza borát”, 

hanem tegye kapcsolatainkat is éltetővé, gazdagítsa imáinkat. 

A szent király példájáról, nagy és fenséges erényeiről soha ne feledkezzék el nemzete! 

Különösen ti, hazám ifjai, az ezeréves magyar hazának reményei, kiknek a Gondviselés az új 

ezredévet nyújtja működési teréül, ne feledkezzetek el László király példájáról! 

 

„Idvez légy, kegyelmes szent László kerály, 

Magyarországnak édes oltalma. 

Szent kerályok közt drágalátos gyöngy, 

Csillagok között fényességes csillag!” 

 

 

 

 

Palásti László 10.A 
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DIÁKOKRÓL DIÁKOKNAK 

 

Kedves Vasvárisok!  

 

Először is szeretném megköszönni, hogy még így, volt 

vasvárisként is írhatok az Irkába. Nagyon boldoggá tett, hogy 

kíváncsiak vagytok rá, mi történt velem az elmúlt hónapokban. 

Az én történetem nem az a vidám és gondtalan sztori lesz, 

mely szerint az egyetem másról sem szól, mint bulizásról, 

vagy, hogy „szabad vagyok, és azt csinálok, amit akarok”. 

Szeretném megosztani veletek, hogy jutottam oda, ahol most 

vagyok, és hogyan tovább, hátha valaki hasonló cipőben jár, 

mint én 1-2 évvel ezelőtt. 

Már egész 12.-ben körvonalazódott bennem, mi szeretnék lenni, ha nagy leszek. Kész 

tervekkel jelentkeztem februárban az ELTE szabad bölcsészet, illetve pedagógia szakjaira. 

Úgy gondoltam, az álmom (mely szerint múzeumpedagógus leszek) eléréséhez tökéletes lesz 

e két szak valamelyike. Megszámolni sem tudnám, hányszor magyarázkodtam hány 

embernek, hogy miért ezek a szakok, miért ez az irány, mit fogok ezzel kezdeni. Rengetegen 

próbáltak elbizonytalanítani, nem hittek benne, hogy jutok valahová. Én azonban tudtam, 

hogy azt kell csinálnom, amit legbelül szeretnék. Szerencsére a családom nemcsak hogy 

támogatott, de biztatott és bátorított is. Így senki más véleménye nem számított. 

Aztán hirtelen vége lett a Vasvárinak. Eljöttek és elmúltak az érettségik, jött és ment a 

nyár, engem pedig felvettek az Eötvös Loránd Tudományegyetem pedagógia szakára. 

Felköltöztem Pestre, elindult az egyetem, és minden megváltozott körülöttem. Egy csapásra 

fel kellett nőnöm, még ha nem is álltam rá készen. Sokáig tartott megszoknom, hogy egyedül 

vagyok, és magamra vagyok utalva. Valóban igaz, hogy óriási, talán túl nagy a szabadság, 

hogy sokan tényleg nem mennek be 1-1 órára, ha nem akarnak, senki sem ül a portán, hogy 

megkérdezze, miért mennek ki suli időben. Apropó, itt már nincs olyan, hogy tanítási idő. 

Van, hogy délelőtt 11-re megyünk, van, hogy este 7-kor végzünk. Rendszerszerető 

önmagamnak ez egyelőre megszokhatatlan. 

Az én esetemben az egyetem szinte csak a tanulásról szól (nem vagyok az a bulizós 

típus), így ideje szót ejtenem a választott szakomról is. Pedagógiára járok, ami a 

közhiedelemmel ellentétben nem tanárképző. Nevelési, oktatáspolitikai, pszichológiai 
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alapokat kapunk, a 3 alapképzési év után pedig pedagógiai asszisztensként helyezkedhetünk 

el oktatási intézményekben, hivatalokban, nonprofit szervezeteknél. Ezen kívül 

továbbtanulhatunk mesterképzésen vagy szakirányú továbbképzésen. Tudom, ez még mindig 

elég „kézzelfoghatatlanul” hangzik. A lényeg, hogy nagyon kreatív a szak, rengeteg a 

csoportmunka, a projektfeladat, a vita, a beszélgetés a suliban. Otthonra pedig a temérdek 

olvasnivaló, az önálló munka és a szövegszerkesztés marad. Teljesen más, mint eddig, de 

megéri megszokni és megtapasztalni. Ezen a szakon bármi kapcsolódhat bármihez, mert az 

oktatás és a tanulás az egész életünket behálózza. Aki szeretne jókat vitázni, bátrabban és 

magabiztosabban előadni, szereti az iskolát és a tanulást, szeretne elmélyülni az 

iskolarendszerre vonatkozó aktuális kérdésekben, vagy csak érdekes, az eddigiektől eltérő 

ismeretekre szeretne kötetlenebb iskolai környezetben szert tenni, annak bátran ajánlom a 

pedagógia szakot. Itt elvétve lesz csak néhány olyan tantárgy, ami nem köt le maximálisan, a 

legtöbb órán foglalkozhatsz azzal a témával, ami téged érdekel. Fontos tehát, hogy legyen 

Téged érdeklő téma, céllal gyere ide. 

Persze felmerülhet a kérdés, hogy innen hova tovább, hol lehet elhelyezkedni. 

Mindenhonnan hallunk olyanokat, hogy „büfészak”, „semmit sem lehet vele kezdeni”, 

„mehetünk a Mekibe”, stb., stb. Én úgy gondolom, aki őszintén szereti a szakmáját és szeretne 

dolgozni, az fog is tudni, bármilyen szakot végzett is az egyetemen. Legyen tehát célotok, 

legyenek alternatívák, építsetek kapcsolatokat, álljatok ki amellett, amit szeretnétek! 

Vasvárisok!  

Fantasztikus érzés volt megosztani veletek, mi történt velem az elmúlt néhány 

hónapban. Amíg írtam, újra a közösség tagjának éreztem magam. A fent említett tanácsaimon 

kívül fogadjatok meg még egyet: élvezzétek ki a Vasvárit, amíg lehet! Ugyanis, ha vége lesz, 

nagyon fog hiányozni a családias légkör, az ismerős közeg, az ismerős arcok. Boldog vagyok, 

hogy itt tanulhattam, hogy a közösséghez tartozhattam, és hálás vagyok mindenért, amit a 

Vasvári nyújtott nekem.  

Használjatok ki minden pillanatot, tanuljatok, tervezzek, nevessetek, éljetek!  

  Szeretettel: Julcsi 

 

Molnár Júlia (volt 12.D) 
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„Ugyanabban az időben két fiú születik a 16. századi Londonban. 

Az egyikük nyomortanyán, a másik a Buckingham palotában. A 

két fiú, Tom és Edward élete azonban egy véletlen folytán 

összekapcsolódik: a koldusfiú királyként, a királyfi pedig 

koldusként él tovább. Mindketten életre szóló tapasztalatokat 

szereznek.” 

A Koldus és Királyfi darab kapcsán beszélgettem Börcsök 

Olivérrel a színészetről, „főszereplőségről”.  

 

 

Mikor és miért kezdtél színészkedni?  

 Mikor 5. osztályos voltam, iskolát váltottam, és a küzdő sportok (karate, dzsúdó) 

helyett más elfoglaltságokat kerestem. Ekkor találtunk rá édesanyukámmal Kozári Ferenc 

Patália Színjátszókörére, ami nagyon megtetszett. A felvételi az Öreghegyi Művelődési 

Házban folyt, ahol helyzetgyakorlatokat kellett csinálni: kaptunk egy random jelenetet, és azt 

kellett lerögtönöznünk. Szerencsére jól sikerült, fel is vettek, és úgy érzem, ott megtaláltam a 

helyem. Miután felvettek, rá pár hétre elindult a második évi MegaDance Tánckurzus. Ahova 

szintén egyből mehettem, ugyanis oda nem kell semmi felvételi. (Mindenkit szívesen látunk, 

és nem számít, hogy mennyire tudsz táncolni.) Szóval innen indult. Illetve az egésznek van 

egy előtörténete is. Nagynéném, Börcsök Enikő által már kiskorom óta ismerem ezt a világot. 

Ő ebben a szakmában dolgozik, és sokszor láttam fellépni, rengeteg időt töltöttünk el együtt, 

és úgy gondoltam, talán ez az a dolog, ami jó lenne nekem is. 

A koldus és királyfiban te voltál a királyfi. Hogyan kerültél be a darabba?  

 A hirdetésre az újságban találtak rá szüleim, miszerint főszereplőket keres a 

színház. Tavaly tavasszal volt az első casting, a Vörösmarty Színházban. Elmentünk a 

válogatóra. Mint utólag kiderült, már ott tudták, hogy én leszek nekik a megfelelő.  

Oda kellett vinni egy dalt és egy verset, de csak a dalt hallgatták meg. A kedvenc dalomat 

vittem, Nina Simone-től a Feeling Goodot, aztán ugye elénekeltem, és tetszett nekik. (A 

későbbiekben pedig, ha éneklésről volt szó, Réti Anikó foglalkozott velem, segített fejlődni és 

tanácsot adott.) 

Még a válogatón mondták, hogy majd visszahívnak. Én hónapokig vártam arra, hogy 

visszahívjanak. A válogató május környékén volt, augusztusban már kezdtem feladni a 

reményt, hogy engem valóban visszahívnak. De végül augusztus végén kaptuk a 
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telefonhívást, hogy szeretnék, ha visszamennék egy második rostára. Ott derült ki,  hogy már 

nem is rosta volt, hanem ténylegesen benne vagyok.  

És akkor mi történt ezen a második „álrostán”?   

 Először úgy indult, hogy 2 szereposztás lesz, ha egyikünk betegség vagy bármi más 

miatt nem léphetne színpadra, akkor legyen beugrónk. Így 4-en voltunk fiúk azon a rostán, és 

nagyon igyekeztem, mert akkor még azt gondoltam, hogy valamit ott még bizonyítanom kell, 

de szerencsére nem kellett. És a későbbiekben a 2. szereposztásra se volt szükség. Pedig 

nagyon megkedveltük a másik két srácot Lehotai Miksával, a főszereplő társammal. Viszont 

az első próba érdekes volt, mert a rendező arra kért minket Miksával, hogy akkor most 

találjuk ki, hogy kik legyünk. Először nem is gondoltuk, hogy jelentősége lesz, hogy most én 

leszek Tom és te leszel Edward, vagy fordítva, csak szívünk szerint mentünk. Miksa Tom 

szerepét érezte jobban magáénak, én pedig Edwardét. Nem Szurdi Miklós, a rendező döntötte 

el, teljesen zsigerből jött mindkettőnknek a választás, és jól is sült el… Utána nagyon sok időt 

töltöttünk együtt, volt, amikor hetekig rágtunk egy-egy jelenetet. Mi voltunk a főszereplők, 

rajtunk volt mindig a hangsúly, és ha mi nem tudtunk volna olyanok lenni, mint amilyennek a 

Miki gondolt, akkor az egész darab megbukhatott volna. De végül szerencsére minden jól 

ment.  

Mint minden előadásban, gondolom, nálatok is voltak bakik. Mesélj egy-kettőt! 

 A főpróba volt az első közönséges (= közönség előtt zajló; szerk.) előadásunk, előtte 

volt a sajtófőpróba, ahova beültetek ti is, anno 9.D, meg sajtóreferensek és fotósok. Szóval 

utána volt a főpróba, ahol árva gyerekeknek játszottunk. Ezen az előadáson történt egy vicces 

eset, ezt pont láttam, pedig általában sajnos sokat nem látok az előadásból, csak kint ülök. A 

legelején van egy olyan jelenet, hogy a kis bábu babát, ami Tomot jelképezi, egy magas 

helyről ledobják. És ugye el kéne kapni. Az első ember utána nyúl, de nem kapja el, viszont a 

második embernek már el kell kapnia. De a második ember sem kapta el… Nagyon vicces 

volt, hogy az első közönséges előadáson, az első jelenetben a baba leesett a földre és koppant 

egy óriásit a feje. Mindenki nézett, gyorsan felkapták, hátha nem látta a 600 néző közül egy 

se, hogy mi történt. Előadás közben történt még egy baki: van egy olyan jelenet, amikor 

elvisznek engem a kocsmába, és jól összevernek. Ott táncolnak a részeg emberek. És van egy 

olyan rész, hogy az egyik táncost a másiknak el kéne kapnia. Tehát löki az egyik táncos a 

másik táncost a nézők felé, és a harmadiknak a kezét meg kéne fognia, és így a közönség fölé 

kicsit behajolnia. Hát, nem sikerült, mert nem volt ott az a táncos, akinek el kellett volna 

kapnia, így a srác bebucskázott a nézők közé az első sorba. Szerencsére volt annyi 
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lélekjelenléte a két nézőnek, apa és fia voltak, hogy ránéztek a táncos fiúra, és gyorsan 

visszatolták. Kicsit interaktívra sikerült a dolog.  

Volt még hasonló interaktivitás?  

 Volt. Ugyan ebben a kocsmás jelenetben van egy kupás táncos rész, mikor kupákkal 

táncolnak az emberek. Isznak belőle, esznek, mulatoznak, én a színpad elején vagyok, mert 

oda lelöknek az emberek, nem értem, hogy mi történik, forgolódok összevissza. Annyit látok, 

(egy méterre van kb. az első sor) hogy kisgyerekek ülnek ott. Ez a 15.00 órás előadás volt, és 

azok általában gyerekelőadások. Szóval a kisgyerekek ott ültek az első sorban, a kupák a 

színpad elején karnyújtásnyira tőlük. Szerepe szerint mindenki a színpadon úgy csinált, 

mintha azokból inna, és utána táncoltak vele. Abban elvileg bornak kellett volna lennie, vagy 

valami itókának, és a kisgyerekek levették, beleszagoltak, belenéztek, nem, nincs benne 

semmi, és így visszatették. Ez a fajta interaktivitás engem nagyon meglepett… 

A többi színésszel milyen volt a kapcsolatotok?  

 A többi színésztől eleinte tartottunk, ők neves színészek, régóta színpadon állnak, 

tapasztaltak. A fehérvári társulattól is nagyon sokan benne voltak ebben a darabban, és mi 

kívülállók voltunk ott mindenki számára. Féltünk, hogy pikkelni fognak majd ránk, nem 

fognak bírni minket, ki fognak közösíteni, de mind nagyon kedvesek és befogadóak voltak. 

Mindig segítettek, adtak utasításokat ők is, hogy mit hogyan kéne, hogy jobb legyen a darab, 

és pozitívan álltak hozzánk. Teljes értékű kollégának tekintettek minket a végére. Ez azzal 

járt, hogy sokszor szívattak is minket. Nagyon érdekes dolog ez a szívatás: mindig egy-egy 

mondatot félremondanak az előadás közben, így másként kell válaszolni rá, és ezzel arra 

kényszerítenek, hogy ne a leírt szöveget mondjuk, hanem a kérdésükre válaszoljunk. Szóval 

nagyon szabadon játszottak, nagyon élvezték ezt a darabot, mint ahogy mi is.  

Hogy sikerült ezt összehoznod az iskolai élettel?  

 Tavaly félévtől magántanuló voltam, mert elég sok hiányzásom lett volna, hiszen 

sokat lógtam, mármint hogy próbákon voltam suli helyett. Szerintem sikerült behoznom a 

lemaradást, a tanárok is tolerálták, és az jólesett. Bár még mindig van egy-két apró 

hiányosságom, de a jegyeim egész jók lettek.  

Van példaképed, valaki, akire felnézel?  

 Nem mondhatok sokat. Kozári Feri, aki sokat tanított nekem, a teljes alapokat pl.: 

hogy ne forduljak háttal a közönségnek, artikuláljak a színpadon, természetesen játsszak.  



16 
 

Rovó Tamás a MegaDance vezetője, aki pedig a táncban segített sokat, ő rá is felnézek, 

valamint hát Enci, a nagynéném. Ő nyaranta csinál Zalában egy tábort (az élettársa zalai), ami 

egy nyári színjátszó tábor, és ott tőle sok praktikát leshetek el, hasznos tanácsokkal lát el. 

A jövődet is a színházban képzeled el?  

 Képzelném, igen jó lenne, de hát nehéz, mint minden más szakma. A 

Színművészetire akarok menni. Mondjuk úgy, hogy egy opció a színészet, amit nagyon 

szeretnék, csak kell egy B terv is, mert mi van, ha mégsem jön össze. De természetesen 

mindenképp megpróbálom. Nem adom fel az álmaimat.  

 

Török Beatrix 10.D 
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Az idei szivaravató is izgalmas volt, főleg a gólyák számára. Szokás szerint az új osztályok, a 

7.A, a 7.B, a 9.C és a 9.D versengett a győzelemért. A végzősök alaposan megdolgoztatták 

őket, nemcsak az avatás alatt, hanem mint mindig, egy-egy „házi feladattal” is. Most az idei 

győztessel, a 9.D-vel készült interjút olvashatjátok. 

 

Miért jelentkeztetek a Vasváriba? 

− Először is a közösség, a diákélet és a nyelvi lehetőségek miatt. Úgy hallottuk, hogy 

ez egy nagyon jó iskola, családias, barátságos légkörrel. Számos lehetőséggel élhetnek a 

diákok.  Ez alatt nemcsak a különórákra, szakkörökre gondolunk, hanem a külföldi utakra, 

sítáborokra és sok más érdekes dologra. Az iskolának nagyon jó híre van, nemcsak 

Fehérváron, hanem más településeken is, ezt bizonyítja az is, hogy nagyon sok vidéki diák jár 

ide. 

Milyen volt a gólyatábor? 

 Sokan úgy mentünk gólyatáborba, hogy még sosem találkoztunk. Ezért nagyon 

alkalmas volt arra, hogy megismerjük egymást. Az osztály többsége el is tudott jönni. Voltak 

olyanok, akik sajnos nem tudtak részt venni, de később nekik sem okozott problémát a 

beilleszkedés. Mindenki kíváncsi volt és szerette volna tudni, hogy kik lesznek az 

elkövetkezendő 4 évben az osztálytársai. Sok játékot játszottunk közösen és csoportokra 

osztva is. Ezek arra adtak lehetőséget, hogy megismerjük társainkat.  Az egyik ilyen kedvenc 

játékunk az éjszakai kincskeresés volt. Amikor egymás ellen versenyzett a C és a D osztály, 

és legnagyobb örömünkre mi, D-sek nyertünk! Mind a két napon irtó jó hangulat uralkodott. 

A második nap délutánjára az ismerős arcokhoz már neveket is tudtunk kötni. Szerintünk a 

gólyatábor egy hatalmas lehetőség volt arra, hogy hétfőn ne idegeskedve és izgulva keressük 
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az osztálytermet, hanem olyan érzéssel jöjjünk iskolába, hogy örülünk annak, hogy újra 

találkozhatunk, újra láthatjuk egymást. 

A szivaravatóra egy külön feladatot kaptatok. Meséljetek róla! 

 Mi egy török-arab témájú műsort kaptunk „házi feladatként”. Nagyjából az avatás 

előtt 3 héttel tudtuk ezt meg. Nagyon jó ötleteink támadtak ezzel kapcsolatban, tehát 

könnyedén vettük a feladatot. Voltak olyan gyerkőcök, akik rengeteget tettek hozzá, hogy 

szuperül sikerüljön ez az egész. Elég sokat küzdöttünk együtt a próbák alatt. Sok kreatívkodás 

után egy szerintünk (és úgy látszik szerintetek is), győztes műsor született. Voltak Arab 

Cicáink, Szavaló Arabjaink és Laza Arabjaink is a Terroristák mellett. Végeredményként 

remekül sikerült az előadás, bár eleinte voltak kétségeink, hogy valóban jók leszünk-e. Ezek a 

kétségek azonnal elszálltak, amikor az Arab Cicáink kiálltak, hogy egy jó kis hastánccal 

szórakoztassák a népet, és hát Lovász Tanár Úr (aki mellettünk már a hasát fogva nevetett) 

lehet a bizonyíték arra, hogy igazán viccesre sikeredett a műsorunk. Próbáink során mi is elég 

jól szórakoztunk. Ezek a délutánok kovácsoltak igazán össze minket, és ettől lettünk igazi 

osztály. Ez a győzelem nagy sikerélmény volt a számunkra. Reméljük, hogy még jó sokáig 

megőrizzük a D-s győzelmeket. 

Melyik feladat tetszett legjobban a szivaravató során? 

 Nekünk a pingponglabdás tetszett a legjobban. A labdát minél rövidebb idő alatt 

kellett egy körben állva átütni egymásnak. Azért nyerte el a tetszésünket ez a feladat, mert 

nemcsak egy ember vehetett rajta részt, hanem az osztály nagyobb része. Igazából mindegyik 

feladat nagyon ötletes volt, és úgy gondoljuk, hogy már egy jól összekovácsolódott csapatként 

oldottuk meg az összeset. 

A szivaravatón tavaly is a D-sek győztek. Milyen érzés ezt a „hagyományt” folytatni? 

 Nagyon jó, mert bebizonyíthattuk, hogy a D jobb a többi osztálynál. Büszkén 

viseljük a „D-sek” jelzőt, és reméljük, hogy eredményünket a többi D-s osztály is elismeri. 

Örülünk, hogy nem hoztunk szégyent az előző D-s osztályokra, és reméljük, hogy az utánunk 

következők is tovább viszik majd ezt a hagyományt. Talán még azt is elmondhatjuk, hogy ez 

a nyereség az imidzsünket is megnövelte, különösképpen a nagy tehetséggel rendelkező 

táncos fiaink örvendhetnek most ismertségnek. :D 

Mit gondoltok a vasváris életről? 

 Már most nagyon szeretjük. A diákok és a tanárok többsége nagyon szimpatikus. 

Nagyon sokféle személyiség vesz minket körül, mindennap tanulhatunk valami újat. Ha 

megismerünk valakit, akkor öt perc múlva már úgy beszélgetünk, mintha régóta jó barátok 
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lennénk. Facebookon is gazdagodott az ismerőseink száma. Külön kedvencünk a büfé, szinte 

minden szünetben csoportok indulnak felfedezésére. Emellett nagyon örülünk annak, hogy 

ilyen jó a diákélet, és a tanulás mellett lehetőségünk van különböző programokon is részt 

venni, így lazíthatunk és szórakozhatunk is egy picit. Összességében szeretjük az iskolát, és 

büszkék vagyunk arra, hogy vasvárisok lehetünk. 

Van olyan az osztályban, akinek nagyon sokat számít a véleménye? 

 Nem igazán. Nálunk mindenkinek egyformán számít a véleménye. Mindent 

megvitatunk, megbeszélünk, és utána közösen döntünk. Ha nem jutunk rögtön ugyanarra a 

véleményre, akkor megszavazzuk a dolgot. De addig semmiben sem döntünk, illetve semmit 

nem teszünk önállóan, amíg azt meg nem beszéltük. 

Vannak tehetségesek az osztályban? 

 Mi csak tehetséges emberekkel rendelkezünk. :D Mindenki jó valamiben. Sokféle 

sportág képviselteti magát a focitól a karatéig. Emellett sok lány táncol az osztályból, ők 

jazzbalettoznak, hastáncolnak, illetve néptáncolnak. De nem csak a sportokban és a táncokban 

jeleskedünk. Kitűnő szavalóink, fogalmazóink és rajzosaink vannak. Sokan vesznek részt 

versenyeken, ahol kiváló eredményeket érnek el. 

Mi az osztály erőssége? 

 Osztályunk erősségei: kémia, fizika, matek, irodalom, rajz. Főként ezeket emelnénk 

ki, ezekben igazán jeleskedünk… Komolyra fordítva a szót, már most is elmondhatjuk 

osztályunkról, hogy igen összetartóak vagyunk, jól tudunk csapatban dolgozni…, és szorult 

helyzetekben mindig segítünk egymásnak. Kitartóak is vagyunk, hiszen addig küzdünk, 

ameddig el nem érjük céljainkat. Reméljük, ezek a dolgok az elkövetkezendő 4 évben sem 

fognak változni. 

Mik a terveitek a következő 4 évre? 

− Mindenképpen szeretnénk jó jegyeket szerezni, és megközelíteni az általános iskolai 

átlagainkat. Mindannyian szeretnénk sikeresen leérettségizni és utána továbbtanulni, amihez 

elengedhetetlen a jó bizonyítvány. Azt viszont semmiképpen se szeretnénk, hogy az 

elkövetkezendő 4 évet végigidegeskedjük a tanulás miatt, hiszen életünk talán legszebb 4 éve 

lesz. Szeretnénk, ha jó hangulatban tölthetnénk el minden napunkat, ami idáig így is van, 

illetve szeretnénk együtt szórakozni is a sok tanulás mellett. Reméljük, hogy felejthetetlen 4 

évünk lesz, hogy rengeteget fogunk nevetni, és hogyha majd odajutunk, akkor büszkén, 

szomorúan, de mégis boldogan hagyjuk el az iskolát. 

Tóth Eszter 10.D 
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A túlélés törvényei a suliban 

 

Senkinek sem idegen az iskola (suli) kifejezés, hiszen aki e falak közé jár jegyeket szerezni, 

az biza legalább már 6 éve ezen a pályán van. Mindenki tudja, hogy bármelyik iskolába is 

jár, mindig akadnak számunkra lehetetlennek tűnő küldetések. Ebben a pár sorban néhány 

tippet szeretnék adni, hogy a szürke hétköznapok, miként ne tűnjenek annyira színtelennek! 

;-) 

 

I. Talán a legnehezebb és legfárasztóbb feladat 7:45 előtt köszönteni az iskola portás urait. 

Lehetsz fehérvári vagy vidéki, jobb lenne, ha az éjszaka egy picit tovább tartana, hogy ne 

kelljen az első órákat múmiaként végigülni … Bár biztosan tanácsolták már szüleitek, hogy 

,,Ne nézz késői tv-műsort gyermekem!”, de ki szeretne lemaradni kedvenc műsorának, az 

éppen borzasztóan izgalmas részéről … Éppen ezért ajánlom figyelmetekbe a mai szuper 

technikának köszönhetően létrehozott alkalmazásokat és weboldalakat, ahol bármely tv-

műsort megnézhettek a nektek megfelelő időpontban!  

Mellesleg megjegyezném, hogy sokkal érdekesebb lenne a világ, ha egy saját, képzeletbeli 

„sorozatot” írnál… neem… nem a drámákra gondolok, hanem olyan történetekre, amiket 

irigykedve nézünk a filmekben. Ha más emberek ki tudnak találni, számodra izgalmas 

storykat, akkor te mért ne tudnál fiataloknak szóló regénybe illő mindennapokat élni… (Bár 

azért nem szeretnénk vérfarkasokkal vagy vámpírokkal találkozni a folyosón.)  

II.  A rossz osztály és iskolaközösség nem jellemző iskolánkra…. ha mégis akad némi susmus 

néhány ember között, igyekezzünk azokat tisztázni, de nem muszáj mindenkivel 

puszipajtásoknak lenni… hisz nem vagyunk egyformák, és a keskeny folyosókon is el lehet 

menni szó nélkül azon társaink mellett is, akiket nem kedvelünk.  

Sokan azért jöttek ebbe az iskolába, mert azt hallották, hogy itt jó a közösség… ez csak 

rajtunk múlik, hogy miként viszonyulunk TÁRSAINKhoz!  

III. Azok a fránya „nem tudom” dolgozatok! Minden ilyen dolgozat legrosszabb megoldása, 

ha nem jövünk be iskolába azon a napon, amikorra kitűzték azok megírását. Először azért, 

mert így is, úgy is megírod őket, és ha már nem tudod, legalább a többiek segíthetnek az órán. 

Másodszor sem a tanárod, sem a társaid nem fogják jó néven venni az ilyen kihagyott 

dogákat.   

Az ilyen esetek elkerülése érdekében fordíts minden óra előtt legalább 15-20 percet az 

anyagra.  
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IV. Nem jössz ki a tanáraiddal? Mindig is lesz olyan ember az életben, akivel nem jöttök ki 

teljesen, mert minden ember más. Add meg a kellő tiszteletet, csináld meg, amit kér, tarts 

magadban kellő lazaságot, és nem lehet nagy gond.  

V. Nem jut idő szünetben átnézni az anyagot? Az órák közötti idő valóban nem elég a világ 

megváltására… főleg ha a két terem között „dugóba” is keveredsz! Néha megéri a majdnem 

700 ember tolongását az emeleti aulában a hátsó lépcsőn kikerülni (főleg kampány idején)! 

VI. Sok a cucc, amit cipelned kell?? Hasznosak lehetnek a boxok, de ha már az is teljesen tele 

van, akkor jól jöhet, ha jóban vagy a portás bácsival… meg tudsz szabadulni néhány 

felesleges tehertől.  

VII. Ha nyugodt éveket szeretnél élni, ajánlott az évek első pár hetében okosan választani a 

padok között és kiismerni tanárod szokásait… így mindig tudhatod, mikor és hogyan kell 

meghúzódni az órán. 

VIII. Csalni csak okosan... a puska lehet ellenfél is… Szokták mondani: „Segíts magadon, 

Isten is megsegít!” Legyél szemfüles, ha tudsz, próbálj meg segíteni, hogy ha majd Te leszel 

bajban, neked is segítsenek!  

IX. Sok elveszett holmid van? Talán rossz helyen keresed… miután észrevetted, hogy 

elveszett valamid, gondold végig, hol hagyhattad. Ha van ötleted, nézd meg, hogy ott van-e 

még ... ha nincs, nyomás a portára, hiszen általában minden talált tárgy ott landol.  

X. Büfé! Ha van már kedvenced, érdemes beszerezni az első szünetben… könnyen 

előfordulhat, hogy szemfüles éhező társaink ellopják előled napi kincsedet! ;)  

További tanácsok elsajátítása érdekében figyeld a többi Irka tartalmát!  

 

Tóth Lilla 9.B 
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NYELVELJÜNK! 

 

Iskolánkban már hagyománya van, hogy február végén a 9. és 10. évfolyamosok egy 

fordítóversenyen mérik össze erejüket. Íme az angol szövegek és a két kategóriagyőztes 

fordítás: 

  

ANGOL FORDÍTÓVERSENY I. KATEGÓRIA 

Kategóriagyőztes: Börcsök Olivér 9.D 

Text: Peter Dainty:  The Love of a King 

A King’s Story 

 

On Saturday the weather was cold and windy. It was raining heavily so we could not ride our 

horses. We decided to stay in the house and have an early lunch with some of Lady Furness’ friends. 

At one o’clock Wallis arrived with her husband. She was beautifully dressed and she smiled 

all the time. She spoke with Lord Furness for a few minutes, and then Lady Furness brought her over 

to see me. 

’Sir, I would like you to meet one of my dearest and sweetest American friends, Mrs. Wallis 

Simpson.’ 

’How do you do, Mrs Simpson,’ I said. ’Please come and sit down.’ 

Lady Furness left us and we began to talk. 

I could see that Wallis was not feeling very well. She had a bad cold and her eyes were red. 

’I’m afraid that our English houses aren’t very warm,’ I said. ’We don’t have American central heating 

here.’ 

There was a long silence. Mrs Simpson turned her face and looked out of the window. Then 

she said: ’You have disappointed me, Sir.’ 

’And why is that?’ I asked. 

’Because everybody asks me about American central heating. I thought that the Prince of 

Wales would talk about something more interesting.’ 

I began to laugh. 

’What’s the matter, Sir?’ Wallis asked. ’Have I said something wrong?’ 

’No,’ I replied. ’I’m laughing because you didn’t lie to me. You told me the truth.’ 

’But why is that funny? Doesn’t everybody do that?’ 

’One day I’ll be King of England,’ I replied. ’And people are afraid of me. If I say that 

Wednesday is the first day of the week, they say, „Yes, Sir, you are right”. And if I say that Scotland is 

bigger than Canada, they say, „Yes, Sir, you are right.” But you told me that I was boring! You told 

me the truth. I like that!’ 
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A szöveg Börcsök Olivér fordításában: 

Peter Dainty:  Egy király szerelme 

Egy király története 

 

Szombaton hideg, szeles idő volt. Az eső zuhogott, ezért nem tudtunk lovagolni. Úgy 

döntöttünk, hogy a házban maradunk és korán ebédelünk Lady Furness barátaival. 

Egy órakor megérkezett Wallis a férjével. Gyönyörűen öltözött volt, és folyamatosan 

mosolygott. Egy pár percig Lord Furness-el társalgott, majd Lady Furness elhívta őt, hogy bemutasson 

minket egymásnak. 

 „Uram, hadd mutassam be az egyik legdrágább, legkedvesebb amerikai barátomat, Mrs 

Wallis Simpsont.” 

 „Hogy s mint Mrs Simpson?” – kérdeztem -„Kérem, foglaljon helyet.” 

Lady Furness magunkra hagyott minket, s beszélgetni kezdtünk. 

Láttam, hogy Wallis nincs teljesen jól. Csúnyán megfázott, és vörösek voltak a szemei. „Attól 

tartok, hogy a mi angol házaink nem túl melegek.” – mondtam. „Nekünk nincs amerikai központi 

fűtésünk.” 

Hosszú csend következett. Mrs. Simpson elfordította a fejét, és kimerengett az ablakon. Majd 

így szólt: „Csalódtam magában, uram.” 

 „Mégis miért?”- kérdeztem. 

 „Mert mindenki az amerikai központi fűtésről érdeklődik. Reméltem, hogy a walesi 

herceggel érdekfeszítőbbről is tudok beszélgetni.” 

Kacagni kezdtem. 

 „Mi a baj, uram?”- kérdezte a hölgy. „Valami rosszat mondtam?” 

 „Nem” – feleltem. -„Csak azért nevetek, mert nem hazudott nekem. Az igazat mondta.” 

 „De ez miért olyan vicces? Nem tesz mindenki hasonlóan?” 

 „Egy napon Anglia királya leszek.” – válaszoltam „és az emberek félnek tőlem.” 

„Ha azt mondom, hogy az ég sárga, akkor azt válaszolják, hogy „Igen, uram, pontosan.” Ha 

azt állítom, hogy szerdával kezdődik a hét, mondják, hogy „Valóban uram, ez így igaz.” És ha esetleg 

olyat mondok nekik, hogy Skócia nagyobb Kanadánál, azt felelik, hogy „Igen, Uram, igaza van.” De 

ön megmondta nekem, hogy untatom. Az igazat mondta. Ez tetszik!” 
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ANGOL FORDÍTÓVERSENY II.KATEGÓRIA  

Kategóriagyőztes: Kálmán Eszter 9.A 

Text: Morley Callaghan : All the Years of her Life (extract) 

 

Ever since Alfred had left school he had been getting into trouble wherever he worked. He 

lived at home with his mother and his father, who was a printer. His two older brothers were married 

and his sister had got married last year, and it would have been all right for his parents now if Alfred 

had only been able to keep a job. 

After he had stolen a few things from the shop, Sam Carr, the shop keeper phoned his mom to 

come immediately in the late summer night.  

Mrs Higgins must have been going to bed when he telephoned, for her hair was tucked in 

loosely under her hat, and her hand at her throat held her light coat tight across her chest so her dress 

would not show. She smiled, her blue eyes never wavered, and with a calmness and dignity that made 

them forget that her clothes seemed to have been thrown on her, she put out her hand to Mr. Carr and 

said politely, „I’m Mrs Higgins. I’m Alfred’s mother.” 

Mr. Carr was a bit embarrassed by her lack of terror and her simplicity, and he hardly knew 

what to say to her, so she asked, ’Is Alfred in trouble?” 

„He is. He’s been taking things from the store. I caught him red-handed. Little things like 

compacts and toothpaste and lipsticks. Stuff he can sell easily,” the proprietor said. 

Mrs Higgins put out her hand and touched Sam Carr’s arm with an understanding gentleness, 

and speaking as though afraid of disturbing him, she said, „If you would only listen to me before doing 

anything.” Her simple earnestness made her shy; her humility made her falter and look away, but in a 

moment she was smiling gravely again, and she said with a kind of patient dignity, „What did you 

intend to do, Mr Carr?” 

„I was going to get a cop. That’s what I ought to do.” 

„Yes, I suppose so. It’s not for me to say, because he’s my son. Yet I sometimes think a little 

good advice is the best thing for a boy when he’s at a certain period in his life,” she said. 

Without being alarmed, while being just large and still and hopeful, she was becoming 

dominant there in the dimly lit store. „Of course, I don’t want to be harsh,” Mr. Carr was saying. „I’ll 

tell you what I’ll do. I’ll just fire him and let it go at that. How’s that?” and he got up and shook hands 

with Mrs. Higgins, bowing low to her in deep respect. 

„Sorry we had to meet this way,’ he said. „But I’m glad I got in touch with you. Just I wanted 

to do the right thing, that’s all,” he said. 

„It’s better to meet like this than never, isn’t it?” she said. Suddenly they clasped hands as if 

they liked each other, as if they had known each other a long time. „Good night, sir,” she said. 

„Good night, Mrs Higgins. I’m truly sorry,” he said. 
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A szöveg Kálmán Eszter fordításában: 

Morley Callaghan: Életének minden éve (részlet) 

 

Egészen azóta, hogy befejezte az iskolát, Alfred mindenhol bajba keveredett, ahol csak 

dolgozott. Otthon lakott édesanyjával és nyomdász édesapjával. Két bátyja már megnősült, és a húga 

is férjhez ment az elmúlt évben, szóval a szüleiknek már semmi gondjuk nem lett volna, ha Alfred 

képes lett volna megtartani egy állást. 

Miután ellopott néhány árut a boltból, Sam Carr, a boltvezető felhívta az anyját, kérve, hogy 

azonnal menjen, bár késő nyári éj volt. Mrs. Higgins bizonyára már aludni készült, amikor a hívás 

érkezett, mert kibontott haja lazán volt a kalapja alá tűrve, lenge kabátját pedig a kezével fogta össze a 

torkánál, így nem látszott a ruhája. Mosolygott, kék szeme egyáltalán nem remegett, és olyan 

nyugalommal és méltósággal nyújtotta a kezét Mr Carr felé, ami feledtette, hogy úgy nézett ki, mintha 

a ruháit éppen csak magára dobálta volna. Udvariasan szólt: - Mrs Higgins vagyok. Alfréd anyja. 

Mr Carrt egy kicsit zavarba hozta a nő egyszerűsége, és az, hogy nem volt megrémülve. Nem 

tudott mit mondani neki, a nőnek kellett megkérdeznie: 

 Alfred bajban van? 

 Igen. Rajtakaptam, eltulajdonított dolgokat a boltból. Apró tárgyakat, mint a 

púdertartó, fogkrém, vagy éppen rúzs. Olyasmi, amit könnyen el tud adni – mondta a 

tulajdonos. 

Mrs Higgins kinyújtotta a kezét, megértő kedvességgel megérintette Sam Carr karját, 

és mintha attól tartana, hogy zavarja, azt mondta:- Hallgasson meg, kérem, mielőtt bármit is 

tesz. 

Egyszerű komolysága szemérmessé tette, alázatossága pedig tétovázásra késztette, és a 

távolba nézett, de egy pillanat múlva ismét ünnepélyesen mosolygott, és türelmes méltósággal 

kérdezte. 

 Mit szándékozik tenni, Mr Carr? 

 Éppen zsaruért indultam. Ezt kellene tennem. 

 Igen, én is így gondolom. Nem ezt kellene mondanom, hiszen ő a fiam. Úgy 

gondolom, egy kis jó tanács a legjobb dolog egy fiúnak bizonyos életszakaszokban. – mondta. 

Anélkül, hogy megijedt volna, nagyvonalúan, ám még mindig egyszerűen és reménykedve, 

egyszerre domináns lett a homályos üzlethelyiségben. 

 Természetesen nem szeretnék szigorú lenni – mondta Mr Carr. – Elmondom, mit 

fogok tenni. Egyszerűen kirúgom, és ennyiben hagyom a dolgot. Mit szól hozzá? – felállt és 

kezet rázott Mrs Higginsszel, mélyen meghajolva. 
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 Sosem fogom elfelejteni a kedvességét – ezt Mrs Higgins olyan hálásan és melegen 

mondta, hogy Mr Carr nagyon barátságosnak érezte magát. 

 Sajnálom, hogy így kellett találkoznunk – mondta –, de nagyon örülök, hogy 

megismertem. Csak tudni akartam, mi a helyes cselekedet. 

 Jobb volt így találkozni, mint soha, nem igaz? 

Hirtelen összekulcsolták a kezeiket, mintha kedvelnék egymást, és mintha már régóta ismerték 

volna egymást. 

 Jó éjt, uram. 

 Jó éjt, Mrs Higgins. Őszintén sajnálom. 
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Beszélgetőpartnereim Szakáts Réka és Lakatos Zita a 9. A-ba jártak, amikor ez az interjú 

készült. A két lány akkor tette le a középfokú angol nyelvvizsgát.  Azóta eltelt egy év, a 

lányok kezében a bizonyítvány. Hogy rajtuk kívül még más is sikeresen vizsgázzon, 

felajánlották segítségüket pár tipp és néhány kulisszatitok formájában. 

 

Mióta tanuljátok ezt a nyelvet? 

Zita: Már óvodás koromtól kezdve foglalkoztam az angollal, de intenzívebben általános iskola 

negyedik osztályától kezdve tanultam. 

Réka: Két és fél éve. 

Meséljetek egy kicsit a vizsgáról! Terjengnek olyan rémhírek, hogy nagyon nehezek a 

feladatok, a vizsgáztatók túl gyorsan beszélnek, stb.… Az efféle pletykák miatt kevés diák mer 

vállalkozni erre a feladatra. Nektek mi a véleményetek? 

Zita: A feladatok nem voltak könnyűek, ám a kezdeti idegesség után, már nyugodtabban 

tudtam a vizsgára koncentrálni. A vizsgáztató fürge beszédétől nem kell félni, hisz nekik is az 

a céljuk, hogy megértsük a feladatot. Míg az egyik hangfelvételen egy eredeti rádióriportot 

kellett követni, ahol a szereplők teljesen a hétköznapi módon kommunikáltak, ezt tényleg nem 

volt könnyű értelmezni. 

Réka: Nem nehezek a feladatok, a jó felkészülés a titka mindennek, rendelkezni kell egy 

alapszókinccsel, és nem szabad túlságosan izgulni. Én csak ajánlani tudom a nyelvvizsgát, jó 

dolog. 

Szerintetek mi a legjobb módja a félkészülésnek? 

Zita: Hát, a legjobb módja szerintem mindenkinek más. Én amellett, hogy nyelvvizsga 

előkészítő tanfolyamra jártam, angol szinkronnal néztem filmeket, angol könyveket olvastam 

meg, ha zenét hallgattam, odafigyeltem a dalszövegre. 

Réka: Sok feladatot kell végigcsinálni, és akkor mindenre fel leszünk készülve, nem érhet 

meglepetés. 

Tudjátok már az eredményeket? 

Zita: A szóbelim sikeres volt, az írásbelim eredményére azonban még várnom kell. (Sikerült. 

szerk.) 

Réka: Sajnos még csak a szóbelimet – ami nagyon jól sikerült −, a többire már hosszú ideje 

várok, és bevallom, izgulok miatta. (Szintén sikerült. szerk.) 

Gratulálok a sikerekhez! Tanultok most más nyelveket is, akár külön tanárnál, akár itt az 

iskolában? Terveztek még további nyelvvizsgákat is? 



28 
 

Zita: Igen, franciát tanulok itt a suliban, meg, majd ha rászánom magam, a német nyelv 

tanulására iskolán kívül. Mindkettőből legalább egy alapfokút szeretnék letenni, mondjuk 2 

éven belül. 

Réka: Igen, németet és olaszt tanulok az angolon kívül. Imádom az új nyelveket, mindegyik 

tanulása egy izgalmas kihívás. Szeretnék még franciául és spanyolul is megtanulni. A 

következő lépcsőfok a felsőfokú lesz mind angolból, mind németből, de addig még sokat kell 

tanulnom. 

Köszönöm az interjút, további sikeres nyelvtanulást!  

Lukács Gabriella 10.A 

 

A sikeres, élvezetes, önálló (nyelv)tanuláshoz nyújt hasznos információkat a 10. D-s Tóth 

Eszter összeállítása tanulást segítő oldalakról: 

 

http://www.5percangol.hu/ Sok angolos osztály „lakik” a Vasváriban. Mindenhol tervezik a 

nyelvvizsgát, érettségit. Akik nemcsak azért választották, mert csak így kerülhettek be ide, 

azoknak garantáltan tetszeni fog. Hogy miért? A honlap és egyben egy havonta megjelenő 

újság segítségével csak bővíteni lehet a tudást. Ráadásul különböző tesztek várnak, ahol 

játékosan tanulhattok.   

http://www.openculture.com/freelanguagelessons Ezen a honlapon nemcsak az átlagos 

nyelvek után lehet kutakodni, hanem például a kínait, a törököt és még sok mást is lehet 

találni. Ha lenne rá elég időm, biztos, hogy nekiállnék tanulmányozni őket! Remélem, 

helyettem is megteszitek! 

http://www.nyelvipercek.hu/ Na jó, elismerem, az angol az egyik kedvencem, hiszen itt is az 

angolról tanulhattok. Remélem, örömmel fogjátok tenni, és sok mindent tanultok az ingyenes 

oktató videóknak köszönhetően! 

http://www.nemet-alapszokincs.info/ Bevallom, mivel én nem tanulok németet, így elég 

nehéz véleményt alkotni erről az oldalról. De azok alapján, amit hosszas böngészés után 

láttam, megéri használni, hiszen témákra bontják, és úgy magyarázzák az anyagot. 

http://altsuli.hu/ A legalapvetőbb tantárgyakat lehet gyakorolni ezen az oldalon. Nemcsak 7. 

és 8. osztályban lehet használni, hanem akár az érettségire készülők is ellenőrizhetik a 

tudásukat. Csak hogy pár tantárgyat említsek: matek, biológia, kémia, töri… Szóval én 

mindenkinek ajánlanám, akinek csak egy kis gyakorlásra van szüksége.  

http://www.5percangol.hu/
http://www.openculture.com/freelanguagelessons
http://www.nyelvipercek.hu/
http://www.nemet-alapszokincs.info/
http://altsuli.hu/
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IRODALMI KUCKÓSAROK 

 

Honfoglalás 

 

Régen történt, réges-régen, 

Hogy átkeltek a vidéken, 

Melynek neve Etelköz volt, 

Mert határin két folyó folyt. 

 

Ősünk, Árpád és a népe 

Ment a Kárpát-medencébe 

A Vereckei-hágón át, 

Hogy meglássa az Új Hazát. 

 

Ám voltak, kik ott maradtak 

Folyóközben, és kalandnak 

Először itt esett nyoma, 

Noha ők nem hitték volna… 

 

Gonosz szomszéd: a besenyők 

Háborgatták a legelőt; 

Így e kis csoport magyarnak 

Mennie kellett nyugatnak. 

 

Ők Erdélybe jutottak el 

A menekvés végeztével. 

895 az év, 

Mikor népünk már „Hazatért”. 

 

Törzseink a Garam-Duna 

Vonaláig értek, tudva 

Azt, hogy itt már nem vár veszély, 

Vagy, ha igen, az is csekély. 

 

Később harcba vonula a 

Keleti frankok nagy ura. 

Itália ellen mentek, 

Magyar segítséget kértek. 

 

Észak-Itália bajban, 

Mert magyarokkal áll harcban: 

Népünk őket nem kímélte, 

Kirabolta és legyőzte. 

 

Magyarok itt kiteleltek, 

És ezután hazatértek, 

Vissza a Kárpátok közé, 

Győzelmi hírt tettek közzé. 

 

Folytatván a harcokat, 

Ők elűzték a morvákat. 

Bizony itt sem álltak meg még, 

Pannóniát célba vették. 

 

Csodálatos Pannónia 

A bajorok tulajdona. 

Ahhoz, hogy ezt megszerezzék, 

Bajorokat le kell, győzzék. 

 

Népünk ezt már eldöntötte, 

Küzdött érte, megszerezte. 

Pannónia magyar föld már, 

De érte szörnyű bosszú vár: 
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Bajor sereg rémes árnya 

Visszatért a tartományba. 

Elfogadni nem képesek, 

Hogy egy földet elvesztettek. 

 

Szörnyű és nagy fegyverekkel 

Harcolt ott az összes ember. 

Pozsonyban a magyar hadak 

Végül győzelmet arattak. 

 

Ma nagyjából e vidéken, 

Európának szívében— 

Bár kissé megfogyatkozva—, 

De áll még a magyar haza. 

 

Régen történt, réges-régen, 

Hogy átkeltek e vidéken, 

S történetük máig mondja 

Ezerféle magyar monda. 

Rechner Rebeka és Veronika 9.A 
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Reménysugár 
 

Komor felhők keretezték az égboltot, a szél hidegen fújt, mégis sokan a parkban töltötték az 

idejüket. A gyerekek önfeledt nevetése töltötte be a teret, imádták a tarka faleveleket, amikből 

kisebb kupacokat készíthettek. A fiatalos anyukák mosolyogva osztották meg egymással az 

elmúlt hét történéseit, miközben egyik szemüket csemetéjükön tartották. A köd szerencsére 

már felszívódott, ezért egyre többen merészkedtek ki. A park melletti sétányt keretező fák is 

már jócskán „kopaszodtak”, beterítették az út nagy részét. 

Ő is a levelek között bóklászott, némán, megtörten. Senki nem tudta, hogy min gondolkozott, 

de az még a vaknak is feltűnt, hogy mennyire szomorú és kétségbeesett. Valóban így volt, és 

meg kell hogy mondjam, egyáltalán nem csodálkozom. Minden joga megvolt, hogy szomorú 

és dühös legyen. Bevallom, kicsit megijedtem, mikor hazaért. Az állapota ijesztő volt. 

A kulcsot elfordította a zárban, az ajtó lassan nyikorogva nyílt. Ezt megelégelve, erősen 

belerúgott a rozoga ajtóba, majd hirtelen a lábfejéhez kapott, és hangosan káromkodott a 

fájdalomtól. Jól látszott rajta, hogy ittas. Nehezen lépkedett, félre-félrebillent. A következő 

mozdulattal megfordult, de hirtelen előredőlt, és csak az az ajtó akadályozta meg, hogy ne a 

padlón kössön ki, amin percekkel ezelőtt próbálta meg levezetni a dühét. Halkan motyogott 

valamit, megpróbálta összeszedni minden erejét és felegyenesedni. Bal kezével még egy erős 

löketet adott az ajtónak, ami hangos csattanással záródott be, utána pedig nyikorogva nyílt ki 

újra.  

A férfi cinikus nevetése töltötte be a lakást. Már nem törődött a nyílászáróval, a kanapéhoz 

ténfergett, és asztalra dobta a kulcsot, ami tovább csúszott a tervezettnél, és a földre esett. 

- A fenébe! - mérgelődött. 

Lehajolt a kulcsért, felvette és az asztalra helyezte. A fotelbe zuhant, kezeit combjain 

támasztotta meg, és fejét tenyereibe temette. Hangos sóhaj szakadt fel belőle, kis híján 

elöntötték az érzelmek, azonban igyekezett erősnek maradni.  

Nem először fordult elő az utóbbi időben, hogy alkoholba fojtja bánatát. Egy ideje szinte 

minden este így ér haza. Úgy érzi, ez az egyetlen módja annak, hogy megszabaduljon az 

érzésektől és gondolatoktól, melyek minden reggel ostromolják. A veszteség érzete keveredik 

azzal a mérhetetlen fájdalommal, ami meggátolja mindenben.  

Azzal, hogy örökre elment, mindent magával vitt. Vonásai megkeményedtek, szemei 

könnyesek lettek, mikor a polcon lévő képre terelődött a tekintete. A csodás arcra, melyet 

hosszú barna fürtök kereteznek, a türkiz szemekre és a rózsaszín ajkakra. A szíve összerándult 

a keserűségtől, nem tudta elhinni a történteket. Nem tudta elhinni, hogy nincs többé, hogy 



32 
 

nem ölelheti meg, hogy nem hallhatja vidám kacagását, hogy örökre elment. Nélküle már más 

minden. Minden borzalmas, és valószerűtlen.  

Visszaidézte az utolsó reggelt, amit együtt töltöttek, a nevetést, a szerelmet, az incselkedést, 

aztán a búcsúcsókot, ami valóban az utolsó volt. Még elköszönni sem volt lehetősége, hiszen 

túl hirtelen történt minden. A kamion, az ő autója, egy ütközés, a kórház, majd a hirtelen 

szívmegállás. A férfi letörölte a kibuggyanó könnycseppet, becsukta szemeit, próbálta 

visszatartani a könnyeket, de azok megállíthatatlanul szántottak végig arcán. Hang nélkül 

siratta élete legfontosabb személyét.  

Halk kopogás törte meg a fájdalomtól terhes csendet, a férfi felnézett: egy nő ácsorgott az 

ajtóban kezét tördelve.  

- Már csak ez kellett! - motyogta. 

A nő füle mögé tűrte sötétbarna tincseit, aggódó pillantásokkal szuggerálta a férfit, féltés 

csillant mogyoróbarna szemeiben. Beljebb merészkedett, halk beszédbe kezdett, az idegesség 

miatt el-elcsuklott a hangja. 

- Sajnálom, de már képtelen vagyok arra, hogy ne cselekedjek. Hidd el, nagyon sajnálom, ami 

történt, tudom, milyen érzés elveszíteni valakit, aki ennyire fontos Neked. De nem teheted ezt 

magaddal, kérlek, ne tedd tönkre magad! Gondolj bele, szerinted ő azt szeretné, hogy ennyire 

elhagyd magad? - a nő szeretettel teli hangon beszélt. 

- Te honnan a fenéből tudod, hogy hogyan érzek? Egyébként meg ki kérte, hogy szólj bele az 

életembe? Nem vagy az anyám, csak a szomszédom! 

- Kérlek, ne viselkedj ilyen gyerekesen! A barátod vagyok, és hiszed vagy nem, de segíteni 

akarok. 

- Te aztán csak ne segíts, Isten ments! - a férfi szeme villámokat szórt, de a nő látta, hogy 

hamarosan megtörik. 

- Könyörgöm, tényleg csak segíteni akarok, tudod, hogy azt szeretném, hogy újra boldog 

lehessél! 

Ez volt az a pont, ahol a férfi megadta magát, szabad utat adott minden elfojtott érzelmének, 

először csak szorosan magához ölelte a gyerekkori legjobb barátját. Majdnem őt is eltaszította 

magától úgy, mint mindenkit, akik támogatták volna őt, ha nem kezd bele az önpusztításba. 

Még szerencse, hogy a nő nem hagyta, hogy elüldözze maga mellől, mert akkor nagy hibát 

követett volna el. A lány személyisége valami hihetetlen békét és szeretetet árasztott, a 

mosolya elragadó volt. A nő szoros átölelte a férfit, ami ráébresztette őt, mennyire is hiányzott 

neki a gyengédség. Az utóbbi időben csak tört és zúzott, a kamion sofőrjét kereste bosszú 
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céljából, ivott, és elveszített mindent és szinte mindenkit. De most talán ráébredt arra, 

mennyire helytelenül csinált mindent. A remény szikrája csillant meg előtte. 

- Annyira hiányzik! - suttogta a férfi. 

Légzése egyenletessé vált, nem akarta bevallani magának, de jobban érezte magát. 

Lelkiismeret-furdalása volt, úgy gondolta, ez nem tisztességes, nem lenne szabad így éreznie, 

hiszen nem rég vesztette el barátnőjét. 

- Tudom. Tudom, mennyire szeretted, és ő is imádott téged, de hidd el, ő sem ezt akarná. Ő 

volt a legjószívűbb ember, akit valaha ismertem, éppen ezért akarná ő is a legjobbat Neked. 

Azt akarná, hogy boldog legyél. 

A nő bizakodó mosolyra húzta rózsaszín ajkait, a férfi viszonozta a gesztust, úgy érezte, végre 

nincs egyedül, van, aki megérti őt, és nem csak egy idióta vagy alkoholista jelzőt aggat rá.  

- Köszönöm, hogy nem hagysz cserben soha. 

A lány kedvesen elmosolyodott, a férfi lelkiismeret-furdalása egyre nőtt, de ugyanakkor 

érezte, mint lesz egy kicsivel könnyebb a teher. Büszke volt arra, hogy a lányt a barátjának 

mondhatja. Ő igazi barátként viselkedett minden percben, kiállt mellette, segített neki, amikor 

csak szüksége volt rá, soha nem hagyta egyedül a bajban. 

Másnap a férfi napsütésre kelt, finom illatokra. A friss kávé, a pirítós, gofri illata érződött. A 

meglepődöttség még akkor is ott volt az arcán, mikor meglátta a lányt, aki jókedvűen terítette 

meg az asztalt. 

- Remélem, nem baj - mondta kedvesen a nő. 

A férfi apró mosollyal köszönte meg a kedvességet. Nem volt túl nagy étvágya, de nem akarta 

megbántani a nőt. Aznap még együtt kimentek a temetőbe, és egy csokor rózsát tettek a sírra. 

A szomorúság elemi erővel tört a férfire, az önpusztítás gondolata újra beférkőzött a fejébe. 

Aztán belegondolt: mi lenne, ha ezt látná a szerelme? Úgy gondolta, sőt biztos volt benne, 

hogy csalódott lenne, közben egy kicsit talán meg is értené, de leginkább szomorúság 

gyötörné. Már egy hónapja, hogy meghalt. 

- Bárcsak még egyszer láthatnálak! Még egyszer meg akarlak csókolni, még egyszer meg 

akarlak érinteni, és még egyszer a szemedbe akarok nézni, és elmondani, mennyire szeretlek - 

suttogta a férfi. 

Remélte, ahol most van, ott boldog, és sokat mosolyog azzal a gyönyörű mosolyával. Tudta, 

soha nem lesz képes teljesen elengedni őt, az emlékek és a fájdalom örökké benne maradnak. 

Tudta, hogy idővel képes lesz újra mosolyogni, képes lesz szeretni. Hitt egy új kezdetben. 

 

Szakáts Réka 10.A 
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ADATOLÓ 
 

Ami a 2013/2014-es tanévből kimaradt 
 

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚRA EMLÉKEZÜNK ORSZÁGOS TÖRTÉNELMI CSAPATVERSENY  

1. helyezés  9. A csapata 

Csapattagok:  Ferkócza Dávid Áron, Molnár Dominik, Palásti László, Szente Milán, 

Törvényi Máté 

felkészítő tanár: Havranek Mária 

 

IRINYI JÁNOS KÉMIAVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ 

Országos döntőbe jutott: Ferkócza Dávid Áron (9.A) 

    Petrás Botond (9.C) 

felkészítő tanárok: Bukorné Bamberger Zsuzsanna, Szabó Endre 

 

A MAGYAR KÉMIKUSOK EGYESÜLETE  KÉMIATANÁRI SZAKOSZTÁLYÁNAK "KERESD A 

KÉMIÁT!" ORSZÁGOS VERSENY 

4. helyezett     Jászai Viktória Adrienn (9. A)  

7. helyezett      Garda Luca Jennifer (12.C) 

8. helyezett      Mudris Renáta (12.D) 

felkészítő tanár: Szabó Endre 

 

KÖZÉPISKOLÁS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KUPA 

 Megyei  1. helyezés 

Országos  egyéni 5. helyezés 

  csapat 3. helyezés: 

 

 

„KÖRNYEZETVÉDELEM A JÖVŐNKÉRT” KÖRNYEZETVÉDELMI 

VERSENY DÖNTŐ 

 2. helyezés:  

 Csapattagok: Király Dóra (8.A), Puklics Barbara (8.B), 

   Tóth Dániel (8.A) 

Felkészítő tanár: Holmanné Zimmermann Júlia, Szabó Endre 

 

  

Paska László (10.C) 
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PCKISMESTER ORSZÁGOS INFORMATIKAI VERSENY 

Az országos döntőbe jutott csapatok: 

 

DAD8A  8.A osztály 

csapattagok:  Balázs Ádám 

Dörömbözy Dénes 

Tóth Dániel 

KISOKOS   8.B osztály 

csapattagok:  Kálmán Kata 

Heitmár Renáta 

Turcsán Bálint 

OKOSKA   8.B osztály 

csapattagok  Lehota Lili 

Tóth Lilla 

Piller Kármen 

 felkészítő tanár: Lovász Péter 

 

ORSZÁGOS ALAPFOKÚ LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA  

 

9. helyezés  Vasvári csapata 

Csapattagok:  Almásy Patrik (11.D), Balogh Bence (12.B), Bencze János (12.A), 

  Delly Csaba (12.B), Füreder Zoltán (12.A), Koller Botond (9.A), 

  Szabó Bence (12.A), Tóth Balázs (11.C) 
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A 2014/2015. tanév tanulmányi és sporteredményei  

 

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY – MEGYEI FORDULÓ 

 

2. helyezés  Erős Regő (7.A), Kiss Orsolya (7.B), Tóth Bálint (7.B) 

4. helyezés  Csörgei Bálint, Markó Ivett Laura, Kedves Tamara Lilla ,  

   Sebestyén Bianka (7.A) 

5. helyezés  Gyenes Arthur Szilárd, Kétszeri Dóra, Palásti Norbert,  

   Szendrődi Balázs (7.A)  

felkészítő tanárok: Démuth Csaba, Kovácsné Csornai Márta, Peidl-Örkényi Helén 

 

 
BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY  
 

7. OSZTÁLY  GIMNÁZIUMI KATEGÓRIA 
 

1. helyezés  „Semmi különös”  – 7.A  

Csapattagok:  Erős Regő, Kedves Tamara Lilla, Nagy Ádám 

felkészítő tanár: Horváth Ildikó 

 

2. helyezés  „Agyas csajok” – 7.B 

Csapattagok:  Horváth Dóra, Kiss Orsolya, Nagy Kata, Szatzker Luca 

felkészítő tanár: Juhász Lívia 

 

3. helyezés  „Fantasztikus négyes”  7.B 

Csapattagok:  Bodó Barnabás, Magyar Szabolcs, Nagy Márton, Puklics Bernadett 

felkészítő tanár: Juhász Lívia 

 

4. helyezés  „Santos VPG” – 7.A 

Csapattagok:  Markó Ivett, Sebestyén Bianka, Szabó Maja, Szabó Petra 

felkészítő tanár: Horváth Ildikó 

5. helyezés  „Rejtélyes névmások” – 7.A  

Csapattagok:  Á. Tóth Lili, Barbagallo Valentina, Gombos Luca Róza,  

Pankaczi Petra 

felkészítő tanár: Horváth Ildikó  
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8. OSZTÁLY  GIMNÁZIUMI KATEGÓRIA 
 

3. helyezés  „Kiellytéselve” – 8.A  

Csapattagok:  Démuth Dávid, Hun Balázs, Kálniczky Máté, Kun Balázs 

felkészítő tanár: Juhász Lívia 

 

4. helyezés  „Töltött káposzta” – 8.B 

Csapattagok:  Csanády Gréta, Gimesi Dorottya, Horánszky Dorina, Pencz Panna  

felkészítő tanár: Udvardi-Básti Edina 

 

 „AZ ÉGRE ÍRJ, HA MINDEN ÖSSZETÖRT" –  Radnóti Miklós halálának 70. évfordulója 

alkalmából rendezett középiskolai vetélkedő  

 

1. helyezés „Konkvisztádor Literátorok” csapata 

csapattagok:  Juhász Zsolt (11.C), Kovács Márk (11.C), Menik Stefánia (12.D),  

   Nagy Gréta (12.C) 

felkészítő tanár: Szalainé Szántó Marianna 

 

NÉMET NYELVI SZÉPKIEJTÉSI VERSENY 

középiskolás kategória: 

2. helyezés Faragó Franciska (12.B)  

 

általános iskolás kategória: 

6.  helyezés Boros Blanka (8.B) 

7.  helyezés Niederer Akilina (8.B) 

8.  helyezés Reszegi Rebeka (8.B) 

11. helyezés Klujber Kristóf (8. B) 

felkészítő tanár: Fucskuné Révész Gyöngyi 

 

ARANY JÁNOS IRODALMI VERSENY  

Az országos döntőjébe jutott tanulók: 

Puklics Barbara (9.B) 

Jászai Viktória (10.A) 

Kelemen Eszter (10.A) 

felkészítő tanárok: Havranek Mária, Kohutné Simon Erika 
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„4 FOR EUROPE" ORSZÁGOS FÖLDRAJZI VERSENY, REGIONÁLIS DÖNTŐ  

8. helyezés – 9.A csapata 

Csapattagok: Réti Boglárka, Sábián Anna, Rechner Rebeka, Rechner Veronika 

felkészítő tanár: Baranyai László 

 

„ISMERD MEG ÉS ÓVD!" országos földrajzi csapatverseny  

1. helyezés – 9.A csapata 

Csapattagok: Réti Boglárka, Sábián Anna, Rechner Rebeka, Rechner Veronika 

felkészítő tanár: Baranyai László 

 

ALBA REGIA INFORMATIKA VERSENY (DÖNTŐ) 

12. helyezés Tóth Dániel (9.A)  

felkészítő tanár: Lovász Péter 

 

LANGWEST 2014 ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ ANGOL TANULMÁNYI VERSENY 

 7. helyezés: Herczeg István (11.C) 

felkészítő tanár: Regősné Kobán Mónika 

 

„LY VAGY J?” MEGYEI HELYESÍRÁSI VERSENY  

1. helyezés: Kedves Tamara Lilla (7.A) 

felkészítő tanár: Horváth Ildikó 

 

"TITOKZATOS SÜN-TÖRTÉNETEK" MESE- ÉS KÉPREGÉNYÍRÓ PÁLYÁZAT 

 2. helyezés: Rechner Rebeka és Rechner Veronika (9.A) 

felkészítő tanár: Csanády Mária 

 

A TÖRTÉNELEM OKTV 2. FORDULÓJÁBA JUTOTT: 

 Sashalmi Soma (11.A) 

felkészítő tanár: Nagy Péter 

 

VÖRÖSMARTY MIHÁLY MEGYEI SZAVALÓVERSENY 

2. helyezés:  Kálmán Eszter (10.A) 

 

VÖRÖSMARTY MIHÁLY SZAVALÓVERSENY 

3. helyezés:  Börcsök Olivér 10.D 

felkészítő tanár: Szemere Judit 
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ATLÉTIKA 
 

VÁROSI ALAPFOKÚ BAJNOKSÁG  
 

Fiúk:   400m síkfutás  3. Juhász Zsolt (11.C) 

800m síkfutás   2. Tóth Nándor (11.B) 

1500m síkfutás  2. Klauzer Viktor (12.C) 

Magasugrás   1. Molnár Ákos (10.D) 

2. Bátor Gábor (12.D) 

Távolugrás   2. Orczi Krisztián (10.A) 

2. Tóth Nándor (12.B) 

Súlylökés   1. Molnár Ákos (10.D) 

 

Lányok:  100m síkfutás   2. Hartl Szabina (12.C) 

400m síkfutás   2. Szénai Réka (12.C) 

3. Tenyér Sára (12.A) 

800m síkfutás  2. Faragó Franciska (12.B)  

Magasugrás   1. Marczinkó Dóra (12.B) 

2. Szarvas Renáta (12.B) 

3. Tenyér Sára (12.A) 

Távolugrás   1. Hartl Szabina (12.C) 

3. Szénai Réka (12.C) 

Súlylökés   1. Kreitl Viktória (11.A) 

 
 

ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG FEJÉR MEGYEI DÖNTŐ 
 

Fiúk:  Svédváltó  2. hely  Deczky Dániel (11.A), Kocsis András (10.B), 

    Lipp Csaba (11.B), Szőts Máté (12.C) 

Lányok:  Svédváltó  2. hely  Balsay Dalma (10.B), Hartl Szabina (12.C),

      Kovács Daniella (12.C), Szénai Réka (12.C) 

Magasugrás  2. hely  Faragó Franciska (12.B), Marczinkó Dóra 

     (12.B), Kovács Daniella (12.C), Tenyér Sára 

     (12.A), Varga Renáta (11.D)  
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Távolugrás  1. hely  Balsay Dalma (10.B), Hartl Szabina (12.C),

     Kovács Daniella (12.C), Szénai Réka (12.C),

     Varga Renáta (11.D) 

Súlylökés  3. hely  Berecz Csilla (12.A), Gránitz Zsuzsanna (11.C), 

     Kreitl Viktória (11.A), Kovács Daniella (12.C) 

Magasugrás  1. hely  Csanádi Gréta (8.B), Szépe Flóra (8.B),  

    Menyhárt Zsófia (7.A), Szendrődi Réka (8.A) 

 

VÁROSI FUTSAL DIÁKOLIMPIA  
 

IV. korcsoport 

3. helyezés:  Vasváris csapat  

Csapattagok:  Balogh Péter (9.D), Brettschneider Péter (8.A), Klujber Kristóf (8.B), 

  Kovács Dávid (8.A), Kovács Ádám (9.A), Kurucz Áron (8.A),  

  Szamarasz Periklész Ioannis (8.B) 

 

VÁROSI ALAPFOKÚ RÖPLABDA BAJNOKSÁG 
 

3. helyezés Vasváris csapat 

Csapattagok: Csehó Fruzsina (12.A), Csizmazia Nóra (10.B), Csoma Gabriella 

   (10.A), Jászai Viktória (10.A), Kreitl Viktória (11.A), Markó Alíz 

   (10.A), Novák Lilla (10.A), Sándor Alíz (10.A), Szabó Blanka (10.A), 

   Szeghalmi Sára (10.A), Tenyér Sára (12.A), Vágó Kata (10.A),  

   Varga Petra (10.A) 

 

MEGYEI RÖPLABDA DIÁKOLIMPIA  
 

VI. korcsoport 

2. helyezés: Vasváris csapat 

Csapattagok: Csehó Fruzsina (12.A), Csizmazia Nóra (10.B), 

Csoma Gabriella  (10.A), Kreitl Viktória (11.A), Markó Alíz (10.A), 

Novák Lilla (10.A), Sándor Alíz (10.A), Szeghalmi Sára (10.A), 

Tenyér Sára (12.A), Vágó Kata (10.A), Varga Petra (10.A) 
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MEGYEI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA  
 

VI. korcsoport 

Fiúk: 

1. helyezés: Vasváris csapat 

Csapattagok:  Horváth Bence (10.B), Illés Áron (10.D), 

Karácsony Tamás (11.B), Kiss Domonkos (12.A),  

Koller István (11.B), Lipp Csaba (11.B), Molnár Máté (12.B), 

Nagy-Ludassy Mátyás (12.C), Orczi Krisztián (10.A),  

Plesz Boldizsár (9.A), Walk Patrik (12.B), 

 

Lányok: 

1. helyezés: Vasváris csapat 

Csapattagok:  Balsay Dalma (10.B), Csabai Csenge (9.A), Góbi Maja (9.A),  

  Gyuricza Fruzsina (12.D), Huszárik Anna (12.D),   

  Réti Boglárka (9.A), Svéninger Enikő (11.B) 

 

VÁROSI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA  
 

IV. korcsoport 

Lányok: 1. helyezés: Gombos Luca (7.A) 

2. helyezés: Kiss Orsolya (7.B) 

Fiúk:   1. helyezés: Nagy Márton (7.B) 

2. helyezés: Nagy Ádám (7.A) 

 

 

VÁROSI TEKE DIÁKOLIMPIA 
 

1.helyezés: Balázsik Olívia (11.A) 

 

IFK NYÍLT KYOKUSHIN KARATE EURÓPA-BAJNOKSÁG  
 

Női ifjúsági -50 kg súlycsoport 

1. helyezés:  Kreitl Kitti (9.A)  
 

Kadett női 58 kg 

 6. helyezés: Kreitl Viktória (11.A) 

 

 

felkészítő tanárok: Kiffer Zoltán, Kovács Tímea, Majorné Szloboda Mária, Müller Csaba  
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REJTVÉNY 

 

Ismét kattoghatnak a kerekek az üres kockák kitöltésén…. A nyeremény idén sem más, mint 

egy felelésmentes nap!  

Nincs más teendőd, mint kitölteni a rejtvényt, megmutatni a szerkesztőség egyik tagjának és 

máris felkerültél a listára. A győztest sorsolással húzzuk ki!  

A határidő január. 16.!!!  

Sok sikert!  
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A 2014/2015. tanévre felvett diákok névsora 
 

Négy évfolyamos 
 

9.C  9.D 

természettudományos tantárgyakból, ill. 

matematikából emelt szintű 

 angol nyelvből emelt szintű 

osztályfőnök: 

Lovász Péter 

 osztályfőnök:  

Kiffer Zoltán 

Bagoly Dorottya  Ambrus Szilárd 

Basal Gergő  Balogh Péter 

Borján Dávid  Benke Brigitta 

Fábián Beatrix  Bernáth Bálint 

Fórizs Anna Eszter  Bernáth Gyula Bence 

Gránitz Nóra  Berta Lydia Gabriella 

Hekkel Bálint  Biró Benita Bettina 

Horváth Péter  Burka Eszter Laura 

Johannidesz Eszter  Csali Tünde 

Kaifis Dorina  Farkas Csenge 

Kiss Krisztián  Fejes Erik 

Kiss Remig  Förhécz Ádám 

Klupács András Sándor  Hirják Árpád Botond 

Komáromi Klaudia  Horváth Anna 

Kovács Bendegúz  Horváth Gergő 

Körmendi Kristóf  Jábor Rebeka Zsófi 

Leposa Laura  Kiss Márk 

Lukácsovics Máté  Kolláth Rebeka 

Makk Roland  Kóti Alexandra 

Mesterházy Krisztina  Kőszegi Kinga 

Meretei Bence Balázs  Lagler Szandra Laura 

Mészáros Eszter Kata  Lakatos Mónika 

Nagy Nikolett Franciska  Magyar Tünde Nóra 

Nagymáthé Richárd  Mihályi Alexandra 

Puskás Petronella Maja  Nagy Boglárka Zsófia 

Szabó Lénárd  Pánczél Róbert 

Szegfű Szabina Dóra  Pók Panna Boglárka 

Szirbek József Ábel  Ponta Bettina Dorina 

Szkok Csaba  Sárkány Dóra 

Takács Lili Lúcia  Szabó Kornél 

Tatai Balázs  Szénai Szabolcs 

Todorov Klaudia  Szigeti Fanni 

Torma Ramóna  Temesvári Eszter 

Tóth Blanka Gyöngyi  Udvaros Dóra Anna 

Varga Barbara  Vidermann Zsombor Ármin 

Vranszki Attila Martin  Vigh Brigitta 
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A 2014/2015. tanévre felvett diákok névsora 
 

Hat évfolyamos 
 

7.A  7.B 

angol nyelvből emelt szintű  német nyelvből emelt szintű 

osztályfőnök: 

Lukács Zsuzsanna 

 osztályfőnök:  

Peidl-Örkényi Helén 

Á. Tóth Lili  Angyal Botond 

Árgyelán Ádám  Balogh Sára Judit 

Balogh Blanka  Barna Dorina 

Barbagallo Valentina  Bodó Barnabás 

Csörgei Bálint  Dóczy Eszter 

Csörgő Dóra  Dvéri Maja 

Csurdi Donát  Farkas Bence 

Dávid Dóra  Gallai Péter 

Erős Regő  Hites Barnabás 

Gajdóczi Barbara  Horváth Dóra 

Gombos Luca Róza  Kertész Boglárka 

Gödri Gitta  Kiss Orsolya 

Gyenes Artúr Szilárd  Koleszár Zsófia 

Horváth Balázs  Kukoda Ákos 

Kedves Tamara Lilla  Magyar Szabolcs Zsolt 

Kétszeri Dóra  Mészáros Kíra 

Lánczos Patrik  Micheller Blanka 

Markó Ivett Laura  Nagy Kata 

Menyhárt Zsófia  Nagy Márton 

Nagy Ádám Dávid  Orova Péter 

 
Oszlányi-Salacz Máté Iván  Osváth Gergely 

Palásti Norbert  Páj Ágnes Viktória 

Pankaczi Petra  Papp Veronika 

Sajtos Csenge  Pesti Zsófia 

Sasvári Patrik  Puklics Bernadett 

Sebestyén Bianka  Sándor Réka 

Sponga Zsófia Kata  Somos Nóra 

Szabó Maja  Szabó Dániel 

Szabó Petra  Szatzker Luca 

Szendrődi Balázs  Szolnoki Fanni 

Tóth András  Takács Eszter Dorka 

Varga Alíz  Tóth Bálint 

Vizinger Viktória  Váncsa Judit Kitti 

Vörös Viktória Barbara  Varga Laura Dana 

  Vida Máté András 
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