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BALLAGÁS 2016.   

  

Az elköszöngetés balladája  

 

Belőletek hogy mit se látok 

Többé, okosok, ostobák, 

Portásbácsik, magyartanárok 

S ti sok sínylődő kisdiák 

(Nektek se légyen mostohább 

A sorsotok, mint volt nekem), 

Szivembe kardok kínja vág, 

S hiány ül majd a lelkemen 

 

Rosszakaróim, jóbarátok, 

Temérdek angyal és svihák, 

Szép, szőke, barna, csúnya lányok, 

Sakkpartnerek, konyhásmamák, 

Tavaszi leves, tészta, mák, 

Rongy testem innen elmegyen, 

Közös sorunknak vége hát! 

Hiány ül majd a lelkemen. 

 

Töri-, matek-, rajz-, nyelvtanárok, 

Kerámiák, köcsögdudák, 

Könyvtárosok és csillagászok, 

Vegyétek szívem búcsúját! 

Nem vágok hozzá bús pofát, 

Ha könnyem csorran, elkenem, 

De mit tagadjam, sok pupák, 

Hiány ül majd a lelkemen. 

Ajánlás 

Hát nem is folytatom tovább, 

Bozontos orrú hercegem: 

Ha nem lakom már iskolád, 

Hiány ül majd a lelkemen. 

Varró Dániel 
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                                                                 Tanáraink 

                                  Horváth József                                Juhász László 

                                        igazgató                                  címzetes igazgató 

 

 

       Démuth Csaba           Szenkovits Szilvia 

     igazgatóhelyettes            igazgatóhelyettes 

   

Ágoston Istvánné Horváth Ildikó Nemesné Pajor Andrea 

Balogh Julianna Horváthné Bohner Teréz Németh Anikó 

Baranyai László Jáger Zsófia Óber-Fekete Noémi 

Baranyainé Endrődi Melinda Juhász Judit  Párkányi Virág 

Bartos Péter Juhász Lívia Peidl-Örkényi Helén 

Bíróné Tóth Erika Kiffer Zoltán Rideg Imre 

Bukorné Bamberger Zsuzsanna Kisari Orsolya Regősné Kobán Mónika 

Csákberényi-Nagy Erzsébet Kohutné Simon Erika Saláta Józsefné 

Csanády Mária Koncz Hajnalka Somfai-Tóth Barbara  

Csordásné Marton Melinda Kovács Tímea Szabó Endre 

Démuthné Merkl Katalin Kovácsné Csornai Márta Szabó-Bakosné Jacenko Éva 

Fűsz Anita Lovász Péter Szabóné Schneider Anikó 

Fucskuné Révész Gyöngyi Lukács Zsuzsanna Szalainé Szántó Marianna 

Galbács Sándor Majorné Szloboda Mária Szarka Judit 

Hajdú Györgyi Markóné Bese Franciska Szőkéné Kiss Erika 

Havranek Mária Monostory Zsuzsanna Tamás Renáta 

Helesfai Marcell Müller Csaba Tarné Szabó Magdolna 

Holmanné Zimmermann Júlia Nagy Péter Tóth Andrea 

Horváth Dóra Nagyné Katona Mária Udvardi-Básti Edina 

 Nagyné Komlósfalvi Ágnes  
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„Minden nap megszűnik valami,  

amiért az ember szomorkodik, 

de mindig születik valami új,  

amiért érdemes élni és küzdeni.” 

 (Hérakleitosz)  

 

 

 

  

4.A 

Aranyballagók 

1962-1966. 

 

Hajmási József 

osztályfőnök 

   

Albrecht József Dr.Nagy Pál Nagy Ákos 

Arany Lajos Dr.Temesvári György  Pisch József 

Badáczy Endre Fogarasi László Prekop Csaba 

Balogh András Gazdagh Pál Sárközi Kálmán 

Barbély Ákos Gazdagh Péter  Siki György 

Bernáth Péter Horváth István Sviderszki Zoltán  

Borján Gábor Jermann István Szamos László  

Császár Gyula Kelemen József Teész Ferenc 

Csikós István Kiss István Zoltán Urbán Vilmos 

Csikós Zoltán Kornokovics Márton Vértesaljai Antal 

Darvas Gergely  Mohai István Vida János 

Donner Lajos Morva Lajos Vinklár Ferenc 

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi50cGZwIvMAhUHVxQKHWUVAq4QjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/458663543277806193/&bvm=bv.119408272,d.bGs&psig=AFQjCNEQpTeQpKK9-P-MW6UPOx8Br15tTw&ust=1460632924153473
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„Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, 

remény, csalódás, küzdelem, bukás,  

Sírig tartó nagy versenyfutás. 

Keresni mindig a jót, a szépet,  

S meg nem találni,  ez az élet.” 

 (Madách Imre)  

 

 

 
  

 

 

12.A  

hat évfolyamos angol tagozatos osztály 

2010-2016. 

 

Nagyné Katona Mária 

osztályfőnök 

   

Balázsik Olívia Gulyás Zsófia Sashalmi Soma 

Berta Krisztina Hagymásy Anita Schnéberger Fanni 

Csala Rebeka Johanna Hites Benjamin Schöffer Fruzsina Zsófia 

Csrepka Márton Bertalan Juhász Kinga Szabó Balázs Máté 

Darvas Barbara Jázmin Kovács Marcell Szabó Evelin Mercédesz 

Deczky Dániel Kreitl Viktória Szabó Milán 

Ferenci Fanni Mach Lili Szalai Anna  

Fodor Dávid Mészöly Flóra Teker Márton 

Gáti Szabolcs Mosberger Vivien Tóth Patrícia 

Gelencsér Ábel Plesz Bendegúz Vas Réka 

Gulyás Bence Sajtos Dorka Végh Kata 
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„Megcélozni a legszebb álmot,  

komolyan venni a világot,  

mindig hinni és remélni,  

így érdemes a földön élni.”  

 (Shakespeare) 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

12.B  

hat évfolyamos német tagozatos osztály 

2010-2016. 

 

Juhász Lívia 

osztályfőnök 

   

Baranyai Judit Bettina Kovács Kristóf Sallay Kíra 

Barbély Levente Krausz Gréta Sarf Gergő 

Csibrik Petra Lipp Csaba Bence Steigerwald Emma 

Csorba Ágota Mester Anita Mira Sveininger Enikő 

Dobrovoczki Dóra Mohos Dóra Szabina Szita Donát 

D’urso Marvin Márió Nagy Eszter Zsuzsanna Takács Bence Gáspár 

Gazdag Áron Őry Szilveszter Tombor Jennifer 

Horváth Réka Rangel Rebeka Tóth Alexandra 

Karácsony Tamás Rédli Márk Vadas Tamara Gabriella 

Koller István  Varga Ádám Marcell 
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„Az élet már adott sokat,  

Bódítót, furcsát és keservest,  

De még valamit tartogat.” 

(Ady Endre)  

 

 

 

 
 

  

 

12.C  

Négy évfolyamos matematika – természettudományos osztály  

2012-2016. 

 

Bukorné Bamberger Zsuzsanna 

osztályfőnök 

   

Ádám Eszter Horváth Virág Nagy Szilvia Nóra 

Bencze Kiara Juhász Zsolt Tamás Németh Laura 

Botyánszki Ádám Kelemen Gábor Paska László 

Burcsik Dóra Korcz Soma Pintér Katalin 

Csörgei István Kovács Márk  Polányi Linda 

Farkas Bálint Lőrincz Viktória Schlett Orsolya Fanni 

Földi Ádám Matuz Vanessza Szehofner Eszter 

Gránitz Zsuzsanna Mihályi Alexandra Tihanyi Dóra 

Gulyás Ádám Molnár Ilka Trombitás Orsolya 

Hegedűs Márió Nagy Dorina Varga Réka 

Herczeg István Nagy Máté Vas Eszter 

Hirják Attila Péter  Wagner Balázs Áron 
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„Nem tudtam elképzelni, hogy egyszer véget ér a gimnázium. 

 Életem legboldogabb négy évét töltöttem itt.  

Végignéztem az asztalnál ülő nevető és sikítozó társaimon.  

Ők voltak a családom. Megértettek és úgy ismertek, ahogy senki más a világon.” 

(Cora Carmack) 

 

 

   

 

 

12.D 

Négy évfolyamos angol tagozatos osztály 

2012-2016. 

 

Szőkéné Kiss Erika 

osztályfőnök 

   

Abella Dorina Gránitz Ádám Princz Klaudia 

Antal Erika Grátzl Dorina Réger Nóra 

Balassa Gergő Kertész Domonkos Reichardt Laura 

Balogh Réka Kóber Anett Simon Annamária 

Beliczai Béla Kovács Eszter Smolár Fanni 

Bíró Dávid Kovács Orsolya  Sprőder Anna 

Borza Boglárka Lukács Alexandra Szaniszló Dóra 

Csapó Ramóna Mader Réka Sziksz Ádám 

Éles Marcell Molnár Anita Szoboszlai Adél 

Franek Noémi Nagy Bálint Varga Renáta Mónika 

Fülöp Árpád Nagy Dorottya Vincze Zoltán 

 Nyári Bence  
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ARANYBALLAGÓINK 

 

Éppen 50 éve történt, hogy a kedves Vasvári osztálytermeit, végzősökként mi 

ballagtuk végig, és nagyon csodálkoztunk volna, ha a mi ballagásunkon is egy 50 éve végzett 

osztály jelenik meg.  

Ez a néhány megilletődött, nagyapa korú ember, akik itt végigballagtak veletek együtt 

a mai napon, a hajdani 4.A osztály tagjai.  

Sajnos bennünket már nem vezet az áldott emlékű, tudós osztályfőnökünk, Hajmási 

József, és volt tanáraink közül is sokan már csak az égi katedráról figyelik a lépéseinket, és 

szüleink sem tudnak már jelen lenni ezen a nagy eseményen. 

Az a korszak, amelyben mi kezdtük a középiskolát, nektek már csak történelem. Azok 

a bizonyos szürke 60-as évek. Mindenki egyformán szegény, ma tán azt mondanánk, hogy 

hátrányos helyzetű. Persze fiatalként, és összehasonlítási alap híján, ez fel sem tűnt, vidám, 

boldog diákok voltunk. 

Éppen a szocializmus építése folyt, lebontása a régi értékeknek, az ország átalakítása 

agrár országból, agrár – iparivá. Nagyszabású reformok mindenütt, az oktatásban is. 
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Így történhetett, hogy ebbe a nagy múltú humán lánygimnáziumba felvettek két komplett 

fiúosztályt, és tervezték oktatni őket arra, hogy mezőgazdasági elektromosberendezés- 

szerelők legyenek, ami megfelelt az akkori agrár-ipari célkitűzéseknek.  

Az is feladata lett az iskolának, hogy ne csak szakbarbárok legyünk, hanem komoly 

általános műveltséggel rendelkező szakemberek. Így hát olyan nagyszerű tanárok, mint 

Szopory Nagy Lajos, Dienes Ottó, Román Károly, Lőrinczi Attila és a Döbrentey 

házaspár határozták meg szellemiségünket. Olyan tanáraink voltak tehát, akikre nemcsak a 

Vasvári, hanem Székesfehérvár is büszke lehet. Osztályfőnöknek is egy csodálatos embert 

kaptunk. A halálát követő évben, 2011-ben a 164268 számú kisbolygót róla nevezték el. A mi 

osztályunk összefogott, és 1999-ben az összegyűjtött osztálypénzünkön Bölcsföldy tanár úr 

irányításával legyártattunk egy csillagászati távcsövet, amit szintén róla neveztünk el. 

Mert Hajmási tanár úr megszállott csillagász is volt, és olyan magával ragadó, csodálatos 

előadásokat tartott nekünk  az ő hőn szeretett UNIVERZUMÁRÓL, amelyeket máig se 

feledtünk. Nagyon hálásak vagyunk a Sorsnak, hogy ez a mélytudású, végtelenül humánus 

ember tanított bennünket, akinek köszönhető, hogy igazi közösséggé kovácsolódtunk. Olyan 

osztállyá, akik az érettségi óta is évente találkoznak, néha kétszer is. Akik az 5 éves 

találkozásaik alkalmával mindig elmennek az eltávozott osztálytársaik sírjára virágot tenni, 

pedig sokfelé sodort néhányunkat az élet. Bár egyikünk se lett híres ember, de lettünk 

polgármesterek, katonatisztek, tanárok, oktatók, cégvezetők, szakmát gyakorlók, és a végén 

persze nyugdíjasok, de a műszaki tudásunk nem feledtük. 

A Vasvári olyan tudásalapot adott, amire bátran építhettük az életünket, és olyan 

erkölcsi értékrendet, példát mutatott, aminek bizonyítékai az ugyanilyen szellemben nevelt 

gyerekeink, unokáink. 

Nagyon hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk Veletek, és mindezt elmondhattam, az 

osztálytársaim nevében. 

Kívánunk Nektek nagyon jó, szép és tartalmas életet. Előtte persze sikeres érettségit, 

és azt a sok akadályt is vegyétek sikerrel, ami előttetek áll. És 50 év múlva Ti is vegyetek 

részt az aranyballagásotokon, minél nagyobb számban! 

 

Az aranyballagó 4.A osztály nevében: 

Albrecht József 
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ÍGY LÁTTÁK AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK 

 

Az Irka szerkesztői azt kérték tőlem, hogy mint végzős osztály osztályfőnöke 

készítsek egy visszatekintő-búcsúzó írást a tavaszi számba. Ám ezen a borongós, télvégi estén 

még nem vagyok képes érzelmileg a ballagásra hangolódni. És nem akarom összeszámolni a 

6 év alatt együtt töltött órákat/napokat/éjszakákat (meg kijavított dolgozatokat) sem. 

Én még nem vagyok képes visszatekinteni az eltelt 6 évre, mint egy már lezárt korszakra. 

Ezért nem akarok búcsúzkodni sem.  Most csak tűnődni vagyok képes azon, hogy milyen is 

egy osztályfőnök sorsa, munkája. Van, aki egy jó kertészéhez hasonlítja, aki gondos kézzel, 

hozzáértéssel nyesegeti fácskáit, gondozza őket, óvja széltől és fagytól, hogy majd virágba 

boruljanak és termést hozzanak, gyümölcsöt érleljenek.  

De milyen kertész az, aki éveken át ügyelte növekvő fáit, de az igazi virágzásban már nem 

gyönyörködik, és nem szüreteli a termést?! 

 Hogyan is búcsúzhatnék még, hiszen annyi közös tennivalónk van, több és másféle, 

mint az előző években ilyen idő tájt: királyjelölés, kampány, daltanulás, szerenád, ballagás, 

írásbeli érettségi …! S a szülők elé is oda kell még állnom és közölnöm: amit 2010. 

szeptember 1-jén tőlük mint megtisztelő megbízást vállaltam, azt elvégeztem, azaz egy zsák 

bolhából 33 értelmes, szép fiatal felnőtté válását segítettem.  
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Oly messze még a június! Arra tanítottam az osztályomat, hogy legyenek türelmesek, mert 

mindennek megvan a maga rendelt ideje – a búcsúzásunknak is, eljön a zárszó pillanata is. 

Azon tűnődöm, hogy is lesz majd az. Talán csak elköszönök, ahogy minden júniusban tettem: 

Jó pihenést, és szeptember 1-jén mindenkit épségben visszavárok! De 2016. szeptember 1-jén 

már nem tudlak benneteket, 12.A osztály, az E1 teremben üdvözölni. A szokott módon 

bizonyára nem – de itt lesztek velem lélekben, itt maradtok a szaporodó ősz hajszálaimban, 

mélyülő ráncaimban: az életem részeként. És én is ott leszek veletek, talán 33 helyen, egy - 

egy szófordulatban, odamordulásban, cinkos összekacsintásban – elvisztek belőlem egy-egy 

darabot. Amit nem tudtok majd kitörölni a váratlanul felbukkanó emlékekből akár 30 év 

múltán sem. A 6 év összeköt bennünket. Mert akárhogy is lesz, mi, a 12.A= 33 fiatal + 1 ofő 

összetartozunk, nekünk közös múltunk van.  

 És még mindig azon tűnődöm, milyen egy osztályfőnök munkája, sorsa. Ilyen! 

 

„A főigazgató szólásra emelkedett: 

-Hazám reménye, magyar ifjúság! Önök pár pillanat múlva elhagyják ezt a 

tanintézetet, annyi munkájuk, küzdelmük színterét s nevelőiket… kik önökbe csepegtették a 

tudást… 

A főigazgató arról elmélkedett, hogy az élet, az igazi élet most kezdődik. Ő azonban 

gondolatban ellentmondott neki. Az élet, az igazi élet most végződik. Ami jön, az szürke és 

hétköznapi, mert a gimnáziummal zárul az első, öntudatlan, boldog ifjúság… 

Igazán csak az utcán lélegzettek föl. Végre, végre itt a legnagyobb nap, melyre vártak, 

a beteljesülés napja. Úgy tetszett, hogy nem is az utcán voltak, hanem az életben, melyről a 

főigazgató beszélt. 

Minden szabad már. De mi az a minden?  És mi az a szabad? … Nincs már semmi gát, semmi 

tilalomfa. Nekirohantak a levegőnek, de ez nem lökte vissza őket. Hová, merre? Az okosabbak 

zavarba jöttek ettől a szabadságtól, nem tudtak vele mit csinálni. Az első nagy örömet 

fölváltotta az első nagy csalódás."             

 (Kosztolányi Dezső: Aranysárkány) 

 

Nagyné Katona Mária 
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VOLT EGYSZER EGY 12.B 

 

„Ahol néha-néha alig fértünk el, ahol azt ígértem, soha-soha nem adom fel, ahol annyi-

annyi kesztyűt vettünk fel, ahol néha angyal járt, s néhány dalra áldás várt… 

Volt egyszer egy zenekar, szólni többé nem akar, ha elfelejted az se baj, volt egyszer  

egy … 12.b”         (LGT) 

 

Részletek egy karmester naplójából 

2010. április 12. 

Ma kaptam egy zenekart. Az intézmény főintendánsa azzal a feladattal bízott meg, hogy 6 

évig vezessem ezt a 34 főből álló csapatot. Nem ismertem a zenészeimet, nem tudtam, milyen 

tehetséggel áldotta meg őket a Teremtő, de elfogadtam a felajánlást. Jóleső izgalommal 

vártam az első találkozást. 

 

2010. június 24. (Beíratkozás) 

Végre láttam őket, egyéni meghallgatáson vettek részt. Fiatal koruk ellenére egészen 

ambiciózus társaság, éreztem, nem lesz könnyű, de megcsináljuk a nagy koncertet 6 év múlva.  
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2010. augusztus 26-27. (Gólyatábor) 

Az első csapatépítő alkalmával kiderült, tudunk együtt dolgozni. Mennyi élénk szemű, izgága 

muzsikus. Már 9 órakor aludtak a nagy vihar miatt, igazán nekem való társaság. 

 

2010. október 8. (Szivaravató) 

Az első koncert napja. Nem is akármilyen esemény, hiszen verseny volt a javából. És mi 

megnyertük, miénk lett a fődíj. Tudtam, éreztem, ők a legjobbak, egészen tehetséges 

zenészek, de nem bíztuk el magunkat, mert a java még hátra volt. 

 

2011. szeptember 1. 

Megkezdődtek az átigazolások. Volt, akit külföldi vendégszereplés szólított el (Írisz), volt, aki 

a szomszéd zenekarba szegődött (Csenge, Szunyi). Olyan is akadt, aki inkább sportolni akart 

(Peti, Dávid), vagy éppen szakított a zenész pályával,és más szakmát keresett magának 

(Kornél, Anna). 

 

2013. szeptember 1. 

Hozzánk is érkeztek új muzsikusok Gergő és Áron személyében. Igyekeztünk 

összecsiszolódni, hogy jó legyen az a koncert, amire minden nap készülünk. 

 

2014. szeptember 1. 

Újabb vendégművész Olaszországból. Marvin a neve, hallottunk már róla, vártuk a 

találkozást. 

 

2015. december 4. (Szalagavató) 

Fontos fellépés, még nem az utolsó, legnehezebb, de a legünnepélyesebb. Ott álltak 

körülöttem, és igyekeztem meghatottságomban mindenkiről 1-1 emléket, gondolatot felidézni. 

Judit - mindig boldog voltam, amikor az átlagát számoltam, olyan szép most is, öröm 

ránézni. 

Ágota - ezt az estét is emelt szinten fogta össze. Petra - talpraesett, határozott egyéniség, 

remélem, minden álma megvalósul. Levente - művész úr, most itt van, pontos, nem aludta át 

a koncertet. Áron - csendes, visszafogott zenész, szép mosolyú. Marvin - az olasz 

vendégművész, ami a szívén, az a száján. Dóri - kritikus alkat, kiválóan beszél több nyelven, 

még magyarul is. Réka - az idén alig találkoztunk, vele mindig történik valami. Tomi - 

ártatlan kék szemei miatt minden botlását megbocsátottam.  
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Isti - akinek először lett nyelvvizsgája a zenekarban, nagyon kedves és megbízható fiú. 

Kristóf - senki sem hiszi el, hogy nem azért ötös magyarból, mert a szomszédom. Gréti - 

törékeny, bájos jelenség, imádni fogják a gyerekek. Csabi - a csinos fiatalember gyermeki 

lelket rejt. Anita - akire mindig lehetett számítani, lelkiismeretesen intézte az osztály dolgait. 

Dóra - a hegedűs, halk szavú, igyekezett jó eredményt elérni. Eszti - a kreatívmanager, 

jelmondata: Ne tessék aggódni, minden a legnagyobb rendben lesz! Szilveszter - a kreativitás 

és a tagadás ősi szelleme. Rebeka - olyan titokban vizsgázgatott, hogy csak a posztokból 

tudtam meg a jogosítványt és a B2 német eredményét. Márk - bár 6 évig fájt a sarka, 

végigtáncolta a Grease-t. Kíra - az angyali hangú és lelkű énekesem, mindig nagy örömet 

okozott, ha halottam énekelni. Gergő - nehéz pillanataiban a telefonjába kapaszkodott. 

Emma - Esztivel elválaszthatatlan barátnők, ha kellett, ő mindig segített. Enikő - a legjobb és 

legszelídebb kosaras, akit ismertem. Donát - Szöszi, vendég a háznál, most is csak 

gondolatban van jelen, mert éppen a gólokat szerzi a MOL Ligában. Taki - a csendes 

jégkorongos. Jenni - álmaiban Amerika visszainteget. Szandra - a közös éneklésnek meglett 

az eredménye. Tami - olyan határozottan mondott véleményt, hogy nem lehetett nem elhinni 

neki. Marci - elég volt, ha rám nézett, és tudtam, milyen tempóban kell az órát tartanom. 

Hát ennyi. Nem mondom, hogy ez az utolsó néhány hét könnyű volt, de túl vagyunk rajta. 

Amikor ezeket a sorokat írom, még nem tudom, hány zenészemet vihetem el arra a bizonyos 

nagy fellépésre (érettségi). Ti, kedves muzsikusaim, amikor ezeket a sorokat olvassátok azon 

a szép ünnepnapon, amelyet a tiszteletetekre rendezett az az intézmény, ahova eddig jártatok, 

őrizzetek meg bennünket jó emlékezetetekben. Az oly sokat emlegetett keretes szerkezet 

jegyében kívánok Nektek minden jót - Osztályfőnök anyuci. 

 

„Jó, ha túl sokat nem vársz tőlünk, nekünk korlátok kellenek. Párat félre löktünk és 

össze is törtünk, most itt állunk együtt, együtt veled. És most jók vagyunk, rendes 

gyermekek, körben szép ruhák, tágra nyílt szemek. Nézd az emberek mind-mind 

angyalok, együtt élnek át most egy szép napot.” 

(ZORÁN) 

 

Juhász Lívia 
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Négy év. Sok idő vagy kevés? Négy év. Ennyit töltöttünk együtt a gimnáziumban. Egy 

élethez viszonyítva csak pár év, mégis élményekben életünk egyik leggazdagabb időszaka: 

kamaszként érkeztetek, ifjúként távoztok. 

Soha nem felejtem el azt a nyár végi időszakot, mikor izgatottan, kissé aggódva 

vártam én is a gólyatábort. Ezzel nem voltam egyedül, harminchat diák ugyanígy érzett. Míg 

ők az interneten ismerkedtek, én fényképeiket memorizáltam a neveikhez. Többségüket nem 

ismertem, ők sem engem, és a leendő osztálytársaik zömét sem.  

Lassan végéhez közeledünk gimnáziumi éveinknek. Vajon ez alatt az idő alatt 

mennyire sikerült megismernünk egymást? Örömmel láttam, hogy a majd 4 év alatt komoly, 

és remélem, életre szóló barátságok is szövődtek. Van, aki könnyebben, van, aki nehezebben 

találta helyét az osztályban. Viszont a 12. év karácsonyán már senki sem mondta, hogy nem 

tudja bemutatni az általa húzott társát. (Persze lehet, hogy csak ügyesebben csereberéltétek 

már a neveket!?) Bizony ez 9.-ben még többször elhangzott.  

A két időpont között sok minden történt velünk. Túléltünk egy március 15-ét 

Kishegyesen szakadó hóesésben, sőt az oda vezető utat is! 
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Megismerkedtünk a vajdasági magyarok vendégszeretetével, megtapasztaltuk, milyen jó, ha a 

bajban a segítségünkre sietnek, és azt is, hogy nem is olyan félelmetes egyedül aludni egy 

idegen, igaz nagyon barátságos családnál! Voltunk evezni a Velencei-tavon, megjártuk 

Kisgyónt barlangostól, Paks után pedig Orfűn élveztük a szakadó esőt a jurtáinkban. Végig 

izgultatok jó pár tanórát, és élveztünk jó pár iskolai rendezvényt együtt. Tavaly mi szerveztük 

a Vasváris Bált, idén pedig egy nagyszerű, hol vicces, hol megható és meghitt szalagavató 

műsort készítettetek tanáraitok, szüleitek, rokonaitok, barátaitok számára. Mindkettő sok 

munkát és nagy erőfeszítést igényelt tőletek, de mindkettő nagyon jól is sikerült!  

A gimnázium azonban rengeteg tanulást is jelent. Mi, tanárok nem is mindig 

gondolunk bele, hogy mennyit! Mind a mai napig emlékszem egy év eleji beszélgetésre, 

mikor Ádám azt mesélte, hogy a nyarat édesapjánál töltötte Németországban, ahol ő is vele 

együtt dolgozott egy autóipari cégnél. Habár sokat és keményen dolgozott, mégis furcsa, de 

nagyon jó érzés volt, hogy mikor hazaért, szabad volt a délutánja, estéje, nem várt rá a 

másnapi tanulnivaló! Bizony a gimnáziumhoz az is hozzátartozik, hogy miután a suliban 

voltatok 5-10 órát, utána hazaérve nekiálltok másnapra készülni, tanulni. Van, aki többet, van, 

aki kevesebbet! Így aztán az elmúlt három év végén 10 kitűnő, 12 jeles bizonyítványt 

oszthattam ki Matuz Vanesszának, Gulyás Ádámnak, Horváth Virágnak, Trombitás 

Orsolyának, Gránitz Zsuzsannának, Burcsik Dórának, Molnár Ilkának, Lőrincz Viktóriának és 

Polányi Lindának. Tanáraitoktól 179 szaktanári dicséretet kaptatok, és 20 középfokú 

nyelvvizsga boldog tulajdonosai vagytok angolból, németből és olasz nyelvből. Ez a szám év 

végéig még biztosan növekedni fog, hiszen van, aki az első középszintű vizsgája eredményét 

várja még, Kelemen Gábor pedig már a harmadikét! A sok jó eredmény között azért akadnak 

kevésbé jók, még sajnos bukás is. Azért az osztály tanulmányi átlaga mindig az iskolai átlag 

fölött vagy a körül volt.  

Rengeteg újítás is várt rátok a négy év alatt, hiszen a ti évfolyamotok kezdte az iskolai 

közösségi szolgálatot is. Mostanra már megkönnyebbülten mondhatjátok, hogy ezen is túl 

vagyunk, de remélem, a végső mérleg azt mutatja, hogy nem is volt olyan vészes, sőt érdekes 

és tanulságos 50 óra volt. (Én ezt kevésbé mondhatom el magamról, persze nekem csak az 

élménybeszámolók és az adminisztráció jutott!) Az E4-es tanterem is magán viseli jó pár diák 

és szülő keze nyomát. Nyáron épp strandon voltam a gyerekeimmel, mikor Ti már a sulira 

gondolva hívtatok, hogy mikor mehetünk termet szépíteni!  

Nálunk sem mindenki tettvágyó és a közösséget saját munkájával, energiájával 

támogató emberke, de szerencsére mindig van egy csapat, akik magukénak érzik közös 

dolgainkat, megfogják az osztály szekerét és húzzák azt.  
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 Persze van egy Trombitás Orsink is, aki az egész gimi diákságát segítette éveken át, mint a 

diákönkormányzat elnöke. Számomra pedig nagy segítség volt, mint az osztály 

„pótanyukája”! A valódi szülőknek is nagyon sokat köszönhetünk, köszönhetek. Az évek 

során mindig számíthattam támogatásukra.  

Nagyon sokfélék vagytok. Van, akinek a tanulás a legfontosabb, komoly 

továbbtanulási tervei vannak. Van, akinek mindene a sport, a rögbi, az evezés, a lovak, a tánc, 

a zene, szépen rajzol, énekel, vagy mindene a motor, illetve bármi, aminek kerekei vannak! 

Van, aki a hideget szereti, van, aki a meleget (mint kiderült emiatt komoly harcok dúltak a 

szünetekben!), van, aki folyton pörög, és van, aki inkább a nyugalomra vágyik. Sokfélék 

vagytok, mégis együtt egy közösséget alkottok. Egy olyan közösséget ahol megpróbáljuk 

elfogadni egymást, nincs kirekesztés, figyeltek egymásra, ahol biztos, hogy nem szeretünk 

mindenkit egyformán, de mégis meghallgatjuk egymást, és sikerül megegyeznünk a másik 

eltiprása, megbántása nélkül. Én pedig nagyon megszerettem ezt a közösséget. Azt is tudom, 

hogy tanáraitok közül is sokan ugyanígy (majdnem!) éreznek. Sokszor hallottam, amint azt 

mondják Rólatok: „ők a kedvenc osztályom, csoportom!” Aztán persze panaszokat is…Úgy 

gondolom, így kerek egy osztály,  így teljes négy év.  

Azt nem ígérhetem, hogy az egyetem, főiskola vagy a nagybetűs ÉLET könnyebb lesz, 

mint a gimnázium (sőt!!!), de kívánom, hogy legyen sikeres az érettségitek, váljanak valóra 

álmaitok, találjátok meg az életben a helyeteket; olyan munkát, ami hasznos, amit szerettek, 

és olyan családot és barátokat, akik boldoggá tesznek! 

Ennek elérésében remélem, segítenek a kétszeres Nobel-díjas vegyész, fizikus szavai: 

„Az élet egyikünk számára sem könnyű, de nincs semmi baj, ha van az embernek 

kitartása, s főleg önbizalma. Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és ezt 

a valamit bármi áron el kell érnünk.”     

(Marie Skłodowska-Curie) 

 

 

Bukorné Bamberger Zsuzsanna 
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Kedves Osztályom, 

 

Dorina Erika Gergő Réka Béla Dávid Bogi Rami Marci Árpi Noémi Ádám Dorina Doma 

Anett Eszti Orsi Szandra Réka Anita Bálint Doró Bence Klaudia Nóri Laura Ancsa Fanni 

Anna Dóri Ádám Adél Reni Zoli! 

 

2012 júniusában találkoztunk először, a beiratkozáskor. Csak azt láttam, hogy 

szebbnél szebb gyerekek jönnek egymás után, ki megilletődötten, ki magabiztosan, de 

mindnyájan nagy tervekkel. Mi lett a fogadkozásokból és a tervekből? Hamarosan kiderül… 

A négy év olyan volt, mint egy nagy utazás, sok-sok megállóval, emlékezetes pillanatokkal. 

Voltak az osztályban néhányan, akik csak rövid időre szálltak fel, de szerencsére a többség 

végig maradt, és sikerült a célokat megvalósítania, ha nem is mindig elsőre.  

Sosem feledem a közösen átélt élményeket, az izgalommal szervezett és várt 

osztálykirándulásokat, az orfűi naplementét, a különböző iskolai rendezvényeket. Míg én a 

négy év alatt oly sok emlékkel gazdagodtam, addig Ti, igazán összetartó, sokszínű és kreatív 

csapattá váltatok. Van, aki a sporttevékenységével, van, aki kulturális és művészeti 

tevékenységével, mások kiváló tanulmányi eredményeikkel növelték a Vasvári hírét. 

Először a gólyatáborban éreztem a felelősséget, a kötődést, akkor, amikor a másik 

osztály már rég elaludt, de Ti, a napi játékos feladatoktól feltöltődve hajnalig beszélgettetek, 

és én hiába vártam, hogy elcsendesedjetek. Most pedig már az érettségi és a felvételi 

vizsgáitok miatt izgulhatok. 
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Az iskolai hagyományok sokszor észrevétlenül ivódtak osztályunk közösségébe, így 

formáltak, tereltek a jó irányba benneteket. Az első ballagási díszítésetek azóta is 

utánozhatatlan. A Vasváris Héten az osztály által minden évben megszervezett „40 cukros 

játszma” nagy sikert aratott a diákok körében. Hatalmas volt a készülődés az utolsó Vasváris 

Hétre. Az utolsó évben voltak ugyan kisebb-nagyobb összezördülések, de a békülések után 

még nagyobb összhangban készültetek a következő feladatra. Osztályunk tanulmányi 

eredménye, bármennyire is szerettem volna, nem volt éppen mindig kiemelkedő, de az biztos, 

hogy a kreativitásotok nem ismert határokat. A szalagavatón is nagyon kitettetek magatokért. 

Egyszerre volt ünnepélyes, szórakoztató és hangulatos. Meghatódva nyeltem könnyeimet, 

miközben nagyon büszke voltam Rátok. 

Ha néha bosszankodtam is, mert nem készítettétek el időben a megbeszélt feladatokat, 

közben is éreztem, hogy szerettek, elfogadtok, és tudjátok, hogy én is szeretlek benneteket. 

Hiányozni fogtok. Van, akinek a kedvessége, szeretete, van, akinek a nevetése, humora, van, 

akinek udvariassága, szerénysége, és van, akinek a nyugalma, tömör válaszai hiányoznak 

majd. 

Ezzel a sokszor hallott idézettel búcsúzom.  

„Ahol akarat van, ott út is van.”  

Azt szeretném, hogy bennetek szülessen meg a vágy, hogy elérjetek valamit, és ne külső 

kényszer hatására valósítsatok meg olyan célokat, amiket talán ki sem tűztetek.  

Kívánom, hogy mindig legyen bennetek annyi akarat, erő és kitartás, hogy meg tudjátok 

valósítani életetek minden tervét! 

„Az élet szép, csak küzdeni kell érte, 

Boldog az, ki célját elérte 

Akarni kell és minden sikerül, 

Akarni és bízni rendületlenül.”  

(Tóth Árpád) 

 

Szőkéné Kiss Erika 

  



20 
 

HATAN A BALLAGÓK KÖZÜL 

  

Hites Benivel, a 12. A osztály jövendőbeli missziós 

orvosával beszélgettem, aki bár az ógörög ábécét kívülről 

fújja, de a diákok figyelmét a reggeli gitározásaival vívta 

ki. Beni emellett hivatásos súlyemelő, és a jövőben 

kísérteni szeretne a Vasvári öreg falai között. 

 

 

 

Hatodikosként, miért pont a Vasvárira esett a választásod? 

 ˗ Tesztnek írtam meg a felvételit, ami jól sikerült, felvettek. Úgy gondoltam, ha nem 

tetszik, akkor visszamegyek, de maradtam. Az iskolaválasztásban a közlekedés is szerepet 

játszott, mert egy kis faluban lakom, és jól jött a vasút közelsége.  

Milyen az osztályközösségetek? Mennyire veszel részt az osztály életében? Ötletgazda vagy 

inkább kivitelező vagy?  

 ˗ Mindenki azt mondaná szerintem, hogy a saját osztályának a legjobb az 

osztályközössége, ezért nem is mondom, hogy a miénk a legjobb a Vasváriban. Összetartó 

közösség vagyunk, kiegészítjük egymást, és így vagyunk egy egész. Mikor idekerültem, nem 

ismertem senkit, nem is mertem szerepelni az osztály előtt. Most már a feladatokban egyre 

többször veszek részt, de vannak ötletgazdáink, akik kitalálnak egy-egy feladatot, mi pedig 

megvalósítjuk ezeket. Ebből a szempontból van egy kis „munkaköri” különbség.  

Mit csinálsz szívesen a szabadidődben?  

 ˗ Szabadidő… Hát nem sok van. Szívesen zenélek, olvasok, beszélgetek a 

barátaimmal, túrázni és biciklizni is szeretek nagyon, főleg az apukám által épített rekumbens 

kerékpárokkal. .  

Reggelente az emeleti aulában lassan már elmaradhatatlanok a gitározások. Van ennek 

valami konkrét célja vagy csak pusztán szórakoztatás?  

 ˗ Tízévesen tanított egy barátom gitározni körülbelül két hétig, aztán magamtól is 

tanulgattam, és ezzel a tudással éldegélek mostanáig. Mikor behozom a gitárt, nehezen állom 

meg, hogy ne nyúljak hozzá. Mivel sosincs első órám, ez afféle ráhangolódás az iskolára. A 

szerenádok miatt is kell a hangszer, ha minden jól alakul, Teker Marcival kísérőzenészek 

leszünk.  
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Fellépsz-e a Művészeti Bemutatón vagy a Diáknapokon valamilyen produkcióval?  

 ˗ Azzal a gitáros, furulyás produkcióval szerettek volna minket Sashalmi Somával 

indítani, amit a szalagavatóra készítettünk, de Soma elfoglaltságai miatt ez nem jött össze. Így 

a Diáknapokra csak mint kórustag megyek, és a sótájm kategóriában a szalagavatós 

fiútáncunkkal szerepelek.  

Ha visszagondolsz az elmúlt évekre, mely emlékek jutnak az eszedbe? 

 ˗ Ezekből nagyon sok van. Engem még tanított Bujpál Péter tanár úr, akiről sokáig azt 

hittük, hogy Buj Pál Péter, és ő mindig kiscsillagnak és kis öcsinek hívott bennünket. Arra 

emlékszem, hogy egyszer óra közben felhívták, és eléggé artikuláltan beszélt, ami vicces volt. 

Bartos Péter tanár úrra is szívesen gondolok vissza, hiszen miután elment, megcsináltam a 

nyelvvizsgámat, és mondhatni, hogy csak ő készített fel. Ezért neki nagyon sokat 

köszönhetek. És talán még a Vasváris Hetek azok, amelyekre élénken emlékszem.  

Mik a terveid? Mivel szeretnél foglalkozni érettségi után?  

˗ Orvosként, azon belül pedig missziós orvosként szeretnék majd dolgozni. Volt egy 

könyv, Dr. Benjamin Carson Áldott kezek című könyve, amit negyedikes koromban 

olvashattam el. A könyv az ő történetét meséli el, ez után terveztem el, hogy majd én is 

agysebész leszek. Ez nem is változott azóta, csak még szóba került a teológia és a tanári pálya 

is. De csak az orvosit jelöltem meg, első helyen Szegeden. Angolból tavaly megcsináltam a 

felsőfokú nyelvvizsgát, most a szinten tartás lenne a feladat, meg az orvosi szaknyelv 

elsajátítása. Franciából áprilisban nyelvvizsgázom. Tavaly az ógörögöt kezdtem el, de az 

ábécénél tovább nem jutottam. Latint pedig azért tanultam a francia előtt, mert kíváncsi 

voltam a latin nyelvcsaládba tartozó nyelvekre, és az orvosihoz sem jött volna rosszul, de ez 

sajnos nem jött össze.  

Hogy érzed magad, hogy már fél lábbal kint vagy az iskolából? A későbbiekben tervezed, 

hogy visszatérsz majd a Vasvári falai közé?  

˗ Nem vagyok teljesen nyugodt, van bennem egy kis feszültség. Igazából kicsit tartok 

az érettségitől, de megpróbálok előre nézni. Sokáig nem is tudatosult bennem, hogy ez az 

utolsó évünk, januárban döbbentem rá, hogy fogy az időnk. Hogy visszatérek-e? Igen. A két 

öcsém ballagásán fel fogok bukkanni. A kórusba is valószínűleg vissza fogok térni, ha Tarné 

tanárnőnek még nincs elege belőlem. Katona tanárnőt is mindenképpen meglátogatom, mert ő 

olyan osztályfőnök, akihez bármikor mehettünk megbeszélni a problémáinkat.  

Király Dzsenifer 11.A 
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„Akinek dalból van a lelke „ 

 

A 12.B-s Sallay Kírával beszélgetek, aki hetedikes kora 

óta nem csak ünnepségeken, versenyeken kápráztat el 

minket hangjával a Nádiposzáták társaságában vagy 

egyedül, de napról napra jókedvre derít minket, miközben 

dúdolászva suhan végig a folyosókon.  

 

 

 

Miért döntöttél úgy 12 évesen, hogy vasváris leszel? 

 ˗ A nővérem miatt. Akkor már 2 éve járt ide, és nagyon sokat mesélt arról, milyen az 

iskola, a programok, az emberek, milyen is vasvárisnak lenni. Nagyon irigyeltem érte, szóval 

alig vártam, hogy végre felvételizhessek. Egyedül a Vasvárit jelöltem, nem is szerettem volna 

máshova menni.  Amúgy a nővéremen kívül még idejárt az unokatestvérem, a nagynéném, 

a nagymamám, sőt, még a szomszédom is…  

Mesélj pár mondatban magadról! Mi a hobbid? Mi teszi ki a napjaidat? 

˗ A végzős év velejárójaként hétköznap általában a tanulást és az alvást váltogatom, de 

hétvégéken szerencsére jut időm másra is. Nagyon szeretek énekelni, és rajongok a 

színészetért, a színházért. Jelenleg épp Seregélyesen játszom a Rómeó és Júlia című darabban, 

így a hétvégéimet mindig ott töltöm a próbák miatt. Ha esetleg még maradna egy kis időm, 

azt mindképp a testvéreimnek, a családomnak és a barátaimnak szentelem. 

Sikerült az iskolai élet közepébe belecsöppened. Sok helyen ott vagy a suli programjain. 

Hogy alakult ez ki? És hogy egyezteted a tanulással? 

˗ Ez mindenképpen az osztályfőnökömnek, Juhász Lívia tanárnőnek köszönhető. Már 

hetedik óta ő egyengeti az utam, és mindig bármiben számíthatok rá. Ezért nagyon hálás 

vagyok Neki! Az első fellépésemre is ő készített fel, aminek köszönhetően már gólyaként 

megismertek az emberek, így sokkal könnyebben tudtam részt venni a programokban.  

˗ Azt hiszem, 9. osztályban lettem DÖK-képviselő, ezért onnantól még jobban 

elkezdtem „aktívkodni”. Nagyon szeretem a közösségi és a kulturális dolgokat, szeretek új 

embereket megismerni, ezért igyekeztem mindig ott lenni mindenhol. A titkom a tanulással 

kapcsolatban pedig az, hogy mindig figyelek órákon. Nagyon ritkán kalandozom el, ezért 

otthon vagy a buszon már csak át kell olvasnom, hogy tudjam az anyagot, és kész is. 
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Melyek a legszebb és legemlékezetesebb élményeid az elmúlt 6 évből? 

˗ Nehéz pár dolgot kiemelni… De amit mindenképpen szeretnék megemlíteni, az első 

Művészeti Bemutatós fellépésem. Hetedikes voltam, szinte senki nem ismert. A Diótörő és 

Egérkirály című musicalből énekeltem egy dalt. Nagyon izgultam, végig remegtem és meg se 

mertem mozdulni éneklés közben. De mire befejeztem, mindenki felállva tapsolt és ujjongott. 

Szinte sokkot kaptam, annyira, hogy zokogva kifutottam a színpadról, de mivel nem akart 

szűnni a taps, egy fiú visszavezetett, hogy még egyszer meghajolhassak. Életem egyik 

legboldogabb pillanata volt.  

˗ Ezen kívül újraélném a gólyatáborunkat, a „szívatásokat”, a szivaravatónkat (amit 

megnyertünk!), az idei gólyatábort (ahol most segítőként vehettem részt), a szalagavatót. De 

egytől-egyig szerettem minden Vasváris Hetet, szerettem a Diáknapokat (ahol mindig jó 

hangulatot csináltunk és szurkoltunk egymásnak), szerettem az osztálykirándulásokat (annak 

ellenére, hogy sosem úgy zajlottak, ahogy elterveztük), szerettem Cserregő Nádiposzáta lenni, 

szerettem DÖK-tag lenni.… Csak úgy összességében VASVÁRISnak lenni a legszebb 

élményem. 

Mik a terveid az érettségit és a jövőt illetően? Mit tanácsolsz az alattad járó évfolyamoknak? 

˗ Mindenképpen gyerekekkel szeretnék foglalkozni, ezért a gyógypedagógia és az 

angol-magyar tanári szakokat jelöltem az ELTE-n. Mindkét foglalkozás nagyon érdekel, ezért 

még nem tisztázódott le bennem, melyik is az elsődleges célom.  Mindenképpen szeretnék 

valamilyen szinten a színészettel is foglalkozni. 

˗ A tanácsom pedig az, hogy vegyetek részt minden programon, amin tudtok!!! 

Higgyétek el, Nektek és Értetek vannak. Ti alakítjátok az iskolai életet – legyen olyan, amiért 

büszkeség vasvárisnak lenni. 

 

Köszönjük a közös élményeket és kívánunk sok sikert a jövőben! 

És persze még több dalt a szívedbe!!! 

 

Tóth Lilla 10.B 
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Egy hosszú tanítási nap után a 12.C-s Trombitás 

Orsolyával beszélgettem. A volt DÖK-elnök minden 

kérdésemre nyíltan válaszolt, mert nem létezik olyan 

dolog, amire ne őszintén, szókimondóan felelne. 

 

 

 

 

 

Kishegyesi létedre miért pont a Vasvárit választottad? 

˗ Igazából csak a honlapon láttam az iskolát először, szimplán szimpatikus volt a neve. 

Megjelöltem és felvettek.  

Az osztályközösséged milyen volt és milyenné vált a 4 év során? Megtaláltad a helyed 

köztük? 

˗ Egyértelműen megtaláltam. Ha ránézel a mai 12.C-re, látszik, hogy mi mások 

vagyunk, mint a többi osztály. Egyrészt olyan ismeretlenek, másrészt különcek, de ezt a 

különc szót pozitívan értem. Szerintem én sem vagyok olyan hétköznapi, ezért könnyű volt 

közéjük beilleszkedni. 

A majdnem 4 év DÖK-elnökségedről tudnál kicsit mesélni? 

˗ Ennek köszönhetően rengeteg ajtó nyílt meg előttem, és sok helyre eljutottam, de sok 

feladatot is kaptam. Ami azt illeti, én szeretek beszélni, ez így igaz, de nem kamera előtt. 

Ennek ellenére voltak „küldetéseim”, mikor ki kellett állnom kamera elé. Hát azt a mai napig 

nem kívánom senkinek! A Városi Diáktanács tagjaként sokat utaztam, ezáltal sok embert 

ismertem meg. Az iskolai pályázatok programjain szervezőként is részt vettem, így kóstolót 

kaphattam abból, hogyan is működnek a pályázatok. Ezt szerettem. Másrészt ugyanúgy 

tanultam, dolgozatokat írtam és feleltem, ahogy mindenki más. 

Mit csinálsz akkor, ha nem tanulsz? Mi a hobbid? 

˗ Szeretek olvasni és zenét hallgatni. Sokféle zenét meghallgatok, nem utasítom el 

egyik zeneműfajt sem, és mindegyikről van véleményem. Sajnos rájöttem, hogy nem lehet 

tanulás mellett zenét hallgatni, mert nem tudok úgy koncentrálni, úgy érzem, az érettségire 

készülve ezt nem engedhetem meg magamnak.  
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Mi szeretnél lenni? Hova adtad be a jelentkezési lapodat? 

˗ Nekem igazából a biológia az a tantárgy, ami leköt és érdekel, és szerintem, ha valaki 

választás előtt áll, csak azt fogja választani, ami a legjobban kötődik hozzá, ezért a biológiával 

kapcsolatos jövő jöhet csak szóba. Elsősorban orvosi szak, és ha az esetleg nem jönne össze, 

akkor valamilyen más egészségügyi szak. Első helyen a Budapesti Semmelweis Ignác 

Egyetemet, másodiknak a pécsi egyetemet, aztán Debrecent, negyediknek pedig Szegedet 

jelöltem meg, de ha esetleg ezekre nem vennének fel, ötödiknek még megjelöltem a 

Semmelweis szülésznői szakát is. 

Mi a legkellemetlenebb emléked? 

˗ A legrosszabb talán az, mikor sikerült „lebuknom” puskázás közben. Angol 

témazárót írtunk, és azt tudni kell, hogy az én nyelvérzékem valahol a béka feneke alatt van, 

nem hiába vagyok én reál beállítottságú. 40 mondatot kellett volna megtanulnunk a 

tankönyvből, emellett nyelvtani feladatok is voltak természetesen, amiket meg is tudtam volna 

csinálni, de azt a 40 mondatot nem voltam hajlandó bemagolni. Úgy döntöttem, hogy ha már 

helyettesítő tanár jön be megíratni, akkor 40 mondatot simán kipuskázok. Hát nem volt 

annyira sima ügy! Nem úgy sikerült, ahogy terveztem, de a végén mindenképpen meg kellett 

tanulnom azt a 40 mondatot, mert utána megint írtunk belőle, szóval nem úsztam meg. Az 

elkövetkező napokban a folyosón nem mertem végig menni, nagyon szégyelltem magam. De 

így visszagondolva, kellett egy ilyen is. 

És a legkedvesebbek? 

˗ A hétköznapok. Voltak olyan napok 10.-ben, amik semmi másról nem szóltak, csak hogy 

órán ültem, és minden szünetben meglátogattam Szilárdot a barátnőimmel. Jó volt az egész, a 

hangulat is, minden. Nem volt rajtam felelősség, nem volt rajtam nyomás, és az ilyen 

„semmi” hétköznapok, ami más diáknak fel sem tűnne, hogy így telik a napja, ez nekem jó 

volt, mert az én hétköznapjaim általában nem így teltek. Mivel DÖK-elnök voltam, sokkal 

„frusztráltabb” körülmények között kellett itt lennem, és ezért voltak ezek a „semmittevős” 

hétköznapok nekem olyan szépek. 

 

Csanádi Gréta 9.B 
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Az egyik csütörtöki első órában a 12.D egyik 

büszkeségét, Nagy Dorottyát kérdeztem a Vasváriban 

töltött időkről, valamint jövőbeli terveiről. 

 

 

 

 

 

 

Ki vagy mi befolyásolt abban, hogy a Vasváriba jelentkezzél? 

˗ Mindenképpen gimnáziumba szerettem volna jönni. Az egyik volt 

osztálytársam ide jött hatosztályosba, és nagyon sok jót hallottam tőle, mind magáról 

az iskoláról, mind a közösségről. Igazából más nagyon nem is került szóba. 

Mi volt a véleményed gólyaként az iskoláról? És hogy látod most végzősként, az 

iskolai nyüzsgést? 

˗ Őszintén szólva először egy kicsit féltem, az iskola romos kinézete miatt, így 

tartottam tőle, hogy milyen lehet belülről, de amint beléptem, rögtön láttam, hogy ez 

egy jó hely! A diákok barátságosak voltak egymással, mindenki köszönt mindenkinek, 

rögtön megfogott a barátságos légkör.  

˗ A nyüzsgést most felfokozottan érzem, hiszen végzősként rengeteg dolgunk 

van, például a kampányra való felkészülés. Ennek ellenére még jobb érzéseim vannak 

az iskoláról, egyre jobban megerősödik bennem, hogy annak idején jól döntöttem. 

Mi volt a legjobb pillanatod az osztályoddal az itt töltött évek során? 

˗ Nagyon sok jó pillanatom volt, nehéz egyet kiválasztani. Talán az egyik 

legjobb számomra az volt, hogy a szalagavatón az osztályom meglepett, kaptam egy 

csokor virágot a négy év alatt nyújtott segítségért, és ez nagyon jól esett.  

Mire vagy a legbüszkébb az itt elért eredményeid közül? 

˗ Sok minden történt a négy év alatt, sok mindenre büszke vagyok, valamint 

sok mindennek örülök is, de a legbüszkébb arra vagyok, hogy az osztály ennyire 

összekovácsolódott a negyedik év végére, és nagyon örülök, hogy a tagja lehetek, de 

ez nemcsak az én, hanem az egész osztály érdeme is. 
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Úgy hallottam, nagyon jó tanuló vagy, de mit csinálsz a szabadidődben? 

˗ Próbálok minél több időt tölteni a családommal és a barátaimmal, hiszen 

jövőre már nem lesz rá ennyi alkalmam. Ezen kívül szeretek olvasni, filmeket nézni, 

bár mostanában sajnos nincs olyan sok szabadidőm a sok tanulás miatt. 

Mit tanácsolsz a kezdő osztályoknak? 

˗ Használjanak ki minden alkalmat, amit az osztályukkal tölthetnek, menjenek 

el az iskolai programokra, mert ha nem teszik meg, később bánni fogják. Ezek olyan 

emlékek, amelyekre később szívesen fognak visszaemlékezni.  

Milyen módszerekkel készülsz az érettségire? 

˗ Az sokat segít, ha minden órára készülök, emellett érettségi feladatokat is 

szoktam megoldani. Igazság szerint én magolós típus vagyok, amire órán azt mondják, 

hogy nagyon fontos elsősorban arra fordítok nagyobb hangsúlyt. 

Mik a terveid a Vasvári után? Visszalátogatsz majd a Vasváriba? 

˗ Tanító néni szeretnék lenni, Győrben, A Széchenyi István Egyetemen 

szeretnék tanulni, de bejelöltem az óvónői szakot is. 

Természetesen vissza szeretnék, és vissza is fogok, úgyhogy nem szabadultok 

meg tőlem!  

 

Szepetneki Tamara 11.B 
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A bőbeszédű, nagy szereplésvággyal megáldott Beliczai 

Bélával beszélgettem pont Nőnap délutánján, aki beszámolt 

művészeti tevékenységeiről, vasváris életéről, a természetes 

ihletforrásokról, illetve az „őszhajszáldúsítás” titkairól is… 

 

 

 

 

 

Hogyan indult a te vasváris pályafutásod? Te is voltál, gondolom, gólyatáborban, 

szivaravatón… Hogyan alakult az osztályközösségetek? 

˗ Számomra nagyon pozitív volt a gólyatábor és a szivaravató is. A Vasvárinak nagyon 

jó beavatása van, ami gólyaként is szórakoztató volt, és most is az volt mentorként. Az 

osztályunk nagyon összetartó, jól koordinálható csapat. Vannak olyan dolgok, amikben nem 

értünk egyet – már csak más-más személyiségünkből adódóan is –, de találunk egy köztes 

utat, ami mindenkinek megfelelő. 

Sokan láthattuk már megcsillogtatni tánc - és énektudásod, illetve színészi tehetséged. Miért 

pont ezeket a művészeti ágakat választottad? 

˗ A szavalás és a színészi játék elég közel állnak egymáshoz – érzelemátadás egy 

szövegen, mozdulaton keresztül. A tánc másodikos korom óta az életem része, először 

hobbiból indult, aztán komolyabbá érett. Énekelni is szeretek, kórustag vagyok. 

Mit tanácsolnál egy kezdőnek? Mitől lesz valaki jó előadó szerinted? 

˗ Először is türelmet és kitartást. Mikor elkezdtem szavalni, nem úgy hangsúlyoztam, 

ahogy szerettem volna – rengeteg időbe telt, mire egy versnek ráéreztem a hangulatára. A 

táncnál fontos a nyújtás, a tréningek. Éneklésnél kitartásra is szükség van, „nyújtani a 

hangszálakat”, amíg lehet…  Meghatározó a személyiség: mindenkinek van egy kisugárzása, 

amivel meg tudja nyerni a közönséget. Ezt lehet úgy is érteni, hogy szimpatikus, de úgy is, 

hogy negatív karakter. Mind a kettőre szükség van a színházi világban.  

 Mit jelent számodra a színpadon lenni? Van még lámpalázad? 

˗ Egy természetes izgulás szerintem mindenkinek kell, mert az mutatja, hogy érdekel 

az, amit csinálsz. Fókuszban vagy a színpadon, ahol minden egyes szónak, mozdulatnak még 

nagyobb hatása van. Ez olyan az embernek, mint egy drog. 
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Ha jól tudom, írogatsz verseket is. Honnan merítesz ihletet? 

˗ Igen, rájöttem, hogy a sok stressz után van egy pont, amikor legszívesebben 

leordítanék valakit – de ez nem a leghatékonyabb dühkezelési program. Helyette inkább 

kiírtam magamból, megírtam egy verset.  

Milyen érzés most nagynak lenni, a „kicsiket szívatni”, gólyatábort szervezni? Honnan jött 

a gólyatánc ötlete? 

˗ Nagyon ijesztő. Amikor ott álltunk az állomáson és jöttek a gólyák, azt hiszem mi 

voltunk a legkényelmetlenebb helyzetben. Realizálódott bennünk, hogy ők most ránk néznek 

fel… Fantasztikus érzés, hatalmas élmény, s nagy felelősség. A gólyatáncot Mach Lili (12. A) 

vetette fel, pár egyeztetés, zenemegbeszélés után jött létre ez a koreográfia. Örültem, hogy 

mikor tanítottam a gólyáknak, nem nyavalyogtak, hanem élvezettel csinálták.  

Te vagy az idei tanév egyik királyjelöltje. Milyen érzés? Hogyan áll össze egy királyvideó? 

˗ Jelöltnek lenni megtiszteltetés és felelősség egyben. A szabadidő teljesen megszűnt 

létezni, de ez egy remek program magunknak. Sok videót láttunk már, így nehéz egyedit 

alkotni. A legelső lépés az alapötlet megfogalmazása, majd jöhet a kreatív munka. A filmbe 

nem illő ötletek megvalósítására létrehoztunk egy kampányoldalt. Nagyon „őszhajszáldúsító” 

videót készíteni, de meglehetősen egyedi élmény.  

Honnan pattant ki a 12. D’s Land – a „kampányszlogen”?  

˗ Nem titok, hogy én a Jégvarázs c. filmet huszonnégy alkalommal láttam. Viccből 

felvetettem, hogy a Disney legyen a kampányunk témája, elvégre, a királyvideókba is 

királyok vannak… Innen indult el. A videó elejére is csináltunk egy kis Disney intrót, - kicsit 

más feldolgozásban… 

Hova tovább? Folytatod a művészeti tevékenységed, vagy valami újba kezdesz?  

˗ Valami olyasmit szeretnék csinálni, ami élvezeti faktort tud nyújtani. Első helyre a 

koreográfusit jelöltem be a Táncművészetin, ha ez nem sikerülne, elmegyek kulturális 

rendezvényszervezőnek. Táncolni továbbra is szeretnék, legalább hobbi szinten.  

Mit adott neked a Vasvári? Üzennél az itt maradóknak valamit?  

˗ Lehet, hogy nagyon közhelyesen hangzik, de a kiteljesedést kaptam meg a 

Vasváriban. Azt üzenném utódaimnak, hogy ne negatív dologként fogják fel a távozásom, 

hanem lehetőségként. Még több hely fel fog szabadulni, olyan tehetségek mutathatják meg 

magukat, akik eddig háttérbe szorultak. Szeretném mindenkinek megköszönni a csodálatos 

éveket – egy-egy mosoly, vagy csak, hogy rám köszöntek, néha nagyon sokat segített. 

Remélem, hogy a jó barátságok örökre megmaradnak.  

Lukács Gabriella 11.A  
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Kovács Márk, az U23 és Ifjúsági Vidék Bajnokságon 

háromszoros bajnok, U23 és Ifjúsági Magyar Bajnokságon 

váltóban 2. helyezett kajakozó. Európa – és Világbajnoki 

Válogatóversenyek döntős helyezettje. A Megyei Mezeifutó 

Diákolimpián az 1. helyezett csapat tagja, az Országos 

Döntő résztvevője. 

 

 

 

Melyik egyesületben sportolsz és miért pont a kajak? 

˗ A Velencei Vízi-sport Iskola az egyesületem. Hogy kajakozni fogok, ez pontosan 9 

évvel ezelőtt, szeptemberben dőlt el. Apukám és anyukám elvitt a telepre, és azon a napon 

megismerkedtem a kajakkal. Miután megismertem az edzőt, végignézhettem egy edzést, ami 

rögtön megtetszett. 

A kajak mellett szívesen veszek részt amatőr szinten más versenyeken, és az iskolai 

csúcsokat is próbálom megdönteni. Mielőtt ezt a sportot elkezdtem, 3-4 évig úsztam, de az túl 

kötött volt nekem, a kajakozás szabadabb volt, így sokkal jobban tetszett. Ezért is maradtam 

mindenképp ennél. 

Hetente hány edzésed van, milyen hosszúak? 

˗ Heti öt-hat edzésem van, de idén, mivel érettségi előtt állok, kevesebbet tudok 

edzeni. 

Hogyan egyezted össze a sportot a magánélettel? 

˗ Kilenc év alatt megtanultam beosztani az időmet, jut időm a barátaimra és a 

barátnőmre is. 

Mik a terveid a továbbtanulással? A sport meghatározó lesz? Gondolom, folytatni szeretnéd 

a jövőben is ... 

˗ A szüleimmel és az edzőmmel megbeszéltem, hogy ebben az évben többet kell 

tanulnom, így azt helyeztem középpontba, ha sikeresen felvételiztem, újra keményebben 

szeretnék sportolni, remélhetőleg egy budapesti egyesületnél. Mindenesetre szeretném 

meghagyni mindkét utat, lehetőséget. 
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Az osztályközösségetek milyen?  

˗ Szerintem jó, bár kissé nehezen indult. Mindent megbeszélünk, a közösség 

összetartó, és mindenki kiveszi a munkából a részét. 

Sporteseményeken milyen gyakran ismersz meg új arcokat? Inkább sportolókkal, vagy 

iskolatársakkal barátkozol/barátkoztál? 

˗ Már sok embert ismerek azok közül, akik megfordulnak a versenyeken, többükkel 

tartom a kapcsolatot - ők segítenek a továbbtanulás ügyében tanácsokkal, tapasztalatokkal, 

ami nagyon hasznos. Amikor edzésen vagyok, akkor az ottani haverokkal beszélgetek, de az 

iskolában teljesen kizárom a sportot, és csak az itteni barátaimra és a tanulásra koncentrálok. 

Költői kérdés: Szereted a Vasvárit, vagy megbántad, hogy idejöttél? 

˗ Persze, nagyon szeretem. A diákok mellett a tanárokkal is jó a kapcsolatom. 

Némelyikük jobban támogat, ezt nem úgy értem, hogy kivételeznek velem, de például egy 

nehéz nap után, ha látják, hogy fáradt vagyok, megkímélik az életemet. Nem, egyáltalán nem 

bántam meg, jól választottam! 

 

Balassa Gergő 12.D 
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IRODALMI KUCKÓ 

 

A Fejér Megyei Diáknapokon irodalmi kategóriában arany minősítést kapott a 9.D-s 

Kaiser Kamilla írása 

Az utolsó utáni szó 

 

Bújócskáztunk, Zsófi volt a hunyó. Azon gondolkodtam, hol keresne utoljára, végül 

felrohantam a padlásra, de megbotlottam egy kiálló lécben. Éppen, hogy meg tudtam 

kapaszkodni, ám lerántottam egy dobozkát a poros íróasztalról, ami hangos csattanással ért 

földet. 

A doboz tartalma a padlóra borult. Néhány megfakult boríték és fotográfia volt benne. 

Megnéztem a képeket. Fiatal lány, a haja két fonott copfban, szoknyát, blúzt, hímzett mellényt 

visel. A másikon egy fiú, egyenruhában, vigyázban áll, mosolyog. A fényképek hátulján írás 

és dátum. Nevek; Balogh Anna és Dunai Tamás 1914. augusztus 17. A világháború első éve. 

Gyorsan megnézem a borítékokat is, az egyiken még látszik, hogy fénykorában valami 

hivatalos irat lehetett. Kinyitom, de közben kicsusszan belőle egy kitüntetés. Egyre jobban 

érdekel, mi állhat bene. 

 

,,Részvéttel értesítjük, hogy Dunai Tamás, a 69. gyalogezred közkatonája szolgálat teljesítése 

közben életét vesztette. 

Hazafiasságáért és hősies magatartásáért vas érdemkereszttel jutalmazzuk.” 

 

Szinte ismerősként köszöntenek a részvétet nyilvánító sorok, a nagyanyám olyannyiszor 

megmutatta nekem azt a levelet, amelyben dédapámról írják csaknem teljesen ugyanezt. 

 

A következő levélért nyúlok, bár elszorult szívvel. A címzésből látom, hogy a lánynak szól, 

aki az előző fotón szerepelt. Gondolom a fiú kedvese, de úgy is nemsokára kiderül. 

 

,,Drága Anna! 

 

Csak most kaptam kézhez legutóbbi leveledet, mert erre a kihalt tájékra, ahová vezényeltek 

minket, nehezen jut el bármilyen üzenet.  

Hat napja kerültünk biztonságos helyre. 

Azt hittük, mivel egy lélek sem volt közel s távol, hogy nyugodtan fellélegezhetünk és 

megünnepelhetjük a diadalt, amit néhány hete arattunk az ellenség egy csapata felett. De az 

óvatlanságunk miatt észrevettek minket és lerohantak. Egyenlőtlen küzdelem volt, sokan 
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meghaltak, köztük András és Máté is...de ezt már biztosan tudod. Néhányunknak sikerült 

elmenekülnünk, és rábukkantunk egy, a közelben állomásozó századra, akiket a minket 

megtámadók bekerítésére vezényeltek oda. Biztosan nagyon aggódsz, hogy megsebesültem-e, 

és be kell vallanom, igen. Reszketős írásomból úgyis rájönnél. Vállamon ért a találat, de nem 

súlyos, nemsokára ki is engednek a tábori kórházból. Ne aggódj kérlek, mert érzem, még a 

nyár előtt újra találkozunk. Így vagy úgy, de melletted leszek, békében. 

Tudod, számomra nyitott könyv az ég, de itt idegenek a betűk. Messze tőled, kedvesem úgy 

érzem, menthetetlen vagyok. 

A remény csalfa szerelmes. Már sokakat elhagyott, most engem is. De te ne hagyj el, 

angyalom, mert csak érted érdemes életben maradnom. 

Ám, ha csak későn térhetek haza hozzád e lángoló pusztaságból, légy felesége valaki másnak. 

Íme, feloldozlak ígéreted alól, visszaadom a zálogba kapott gyűrűt. Kérlek bocsáss meg 

nekem!  

 Örökké a tiéd, Tamás” 

 

Olyan különös érzés, a már régen meghalt emberek érzéseit, gondolatait olvasni. Ismeretlenül 

is fáj értük a szívem. Jó lenne tudni, mi történt Annával, talált-e valaki mást, akivel eltölthette 

az életét? Vagy magányban halt meg, Tamást gyászolva? Talán azóta, ha él még, szomorú 

mosollyal mesél unokáinak, hogy volt valaha egy Dunai Tamás nevű fiú, akit szeretett, de a 

háború elrabolta tőle. Meg kell kérdeznem anyát, kitől bérelték ki ezt a kedves, régi házat... 

Hallom, ahogy recseg a padláslétra, de nem érdekel, hogy megtalálnak-e vagy sem. 

- Megvagy!- kiáltja Zsófi. 

- Meg- mondom halkan- Megvagyok. 

Elég különös látványt nyújthatok, a porban térdelve, kétségbe esett arccal, kezemben 

papírokat szorongatva. Zsófi csak néz, mikor egy nagy csattanás töri meg a csendet. 

Összerezzenünk mindketten. 

- A létra. Elfelejtetted kitámasztani? - kérdezem. 

- Hát- válaszol nevetve- előfordulhat. 

- Nem baj. Gyere, mutatok valamit - intek neki. - Érdekelni fog. 

Leül mellém, felveszi az első levelet.  

- Mi ez? 

- Olvasd el! 

- De fent ragadtunk a padláson! 

- Majd megtalálnak. Időnk van. Két ember, egy történet, csak jó sülhet ki belőle.  
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Egy jól sikerült iskolai dolgozat ... 

 

Polgárnak lenni 

 

Megint ez a borzasztó lárma! Minden vasárnap hajnalban a bevonuló vásárosok zajára 

ébredhetek. Már hallom, hogy a legkisebbik is sír. Tudom én, hogy nem az utcai szobában 

kellene altatni a gyerekeket, de hát akkor hol lenne a szalon? Jut is eszembe, ki kellene 

takaríttatni azt a szobát. Milyen kár, hogy múlt héten felmondtam Margónak! De hogyan is 

bízhatnék ebben a nőszemélyben? Sőt, úgy általában a cselédekben. Mind romlottak; egyik 

részeges, másik lop, a harmadik paráználkodik, pedig mindnek megfizettem a kosztot és a 

kvártélyt.  

Manapság senkinek sem hihet a tisztes polgár. Aki naiv, azt könnyen átejti még a hentes vagy 

a borbély is. Bár akinek ezekhez hasonló kellemetlen szakmája van, annak bizonyosan 

érdekében áll törvénytelen úton pénzhez jutni. Ha már az alantos dolgoknál tartok, mindig 

eszembe jut az a pletyka, miszerint itt lent az udvar végében düledező, egyszintes, ólszerű 

házikóba, ahol a házmesterék laknak, néhány hete egy fiatal, gömbölyödő hasú cselédlány 

állított be. Kiderült, hogy a házmester a kétsaroknyira lévő, kávézónak keresztelt lebujban 

többszörösen közeli kapcsolatba keveredett az illető kisasszonnyal, aminek az eredménye alig 

7 hónap múlva egy ártatlan, de törvénytelen csecsemő alakjában fog visszaköszönni. Állítólag 

a lány néhány nap múlva eltűnt a városból, sokan pedig egyenesen a lány 

kettősöngyilkosságát rebesgetik. 

Még jó, hogy az én férjem tisztességes úriember. Megkap tőlem mindent, amit csak óhajt. 

Alig 30 évesen már szültem neki 2 lány-és egy fiúgyermeket. Mindig csinos ruhákat varratok 

a pénzből, amit ad nekem, és ünnepek előtt még fürödni is szoktam, pedig a sok fürdés 

köztudottan ártalmas. Ezt is tőle hallottam. Egy német nyelvű lapban olvasta. Mert az én uram 

németül, franciául és egy kicsit angolul is ért, magyarul szintén sokfélét olvas, esti 

olvasmányként kedveli Mikszáthot, reggeli rumos teája mellé pedig a Magyar Figyelőt vagy a 

Pesti Hírlapot forgatja. Persze, ez ilyen magas beosztásban nem meglepő, már 6 éve a 

szomszédos banknak dolgozik, épp úgy, ahogy ezt tették a felmenői is, akik egytől egyig 

mind német nemesi származású értelmiségiek voltak. Az ilyen rangos emberek még az 

evőeszközt is másként tartják, mint az én családomban. 

Jaj, csak ez a Bercike is lenne olyan szorgalmas, mint az apja! Már majdnem 12 éves és még 

mindig rettenetesen neveletlen. Pedig a legkiválóbb magántanítókhoz járattuk, zeneórára is 

beírattuk, de mind hiába.  
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Biztos ezek a szomszéd zsidó meg proligyerekek rontják el az egyébként már-már lányosan 

szép arcú fiamat. Folyton bandáznak, és ki tudja miféle játékokat művelnek…Múlt héten is 

panaszkodtak miatta az iskolai nevelők. Bár igazándiból az ő feladatuk lenne megnevelni a 

gyereket, hiszen én mégsem foglalkozhatom ilyesmivel. Legjobb lenne, ha internátusba 

adnánk, habár azt az apja számomra rejtélyes okokból mindig is ellenezte. Esetleg 

elküldhetnénk Bécsbe, a gazdag rokonokhoz, hogy legalább a polgári létformánk alapvető 

viselkedési formáit elsajátíthassa. Ezt persze Berci még kevésbé élvezné, mint régen én. Pedig 

számomra fiatal hölgyként rengeteg lehetőség mutatkozott volna. Akkor nem tudtam, mit 

szalasztok el, még nem ismertem fel az összeköttetések, az érdekházasságok és a családi 

elvárások lényegét… 

De ma, 30 évesen már nincs mit tenni. Ha kívülről,egy idegen szemszögéből nézném 

magamat, bizonyosan nem találnék semmi sajnálni valót, sőt inkább irigykednék. Van sok 

szebbnél szebb ruhám, a város egyetlen kétemeletes házában lakom, a cselédjeim pedig 

elvégeznek helyettem mindent. Mindezt úgy, hogy a kisujjamat sem mozdítottam érte… Ha 

jobban belegondolok, mégsem annyira zavaró a vásárosok lármája… 

 

Hagymásy Anita 12.A 
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DIÁKÉLET 

SHAKESPEARE HÉT – tanár szemmel 

 

      And yet to times in hope my verse shall stand, 

      Praising thy roorth despite his couel hand. 

           (Sonnet 60) 

 

David Cameron brit miniszterelnök felhívásához csatlakozva, miszerint”…ünnepelje velünk a 

dalnokot…érjük el,hogy hagyatékán keresztül Shakespeare valóban életre kelljen”,rendeztük 

meg iskolánkban a Shakespeare-hetet, az angol nyelvű drámaírás egyik legnagyobb alakja 

halálának 400. évfordulója alkalmából. 

Az előkészületek a program emblémájának szánt pólók tervezésével kezdődtek. Sokan 

viseltük büszkén a Shakespeare képmásával és aláírásával díszített trikókat. Az iskolai 

fordítóverseny is Shakespeare-ről szólt; mely az író három lehetséges arcmásának hitelességét 

boncolgatta. 

A hét eseményeit Matuz János, a Vörösmarty Színház kreatív igazgatója nyitotta meg egy 

humoros történettel, mely a nyüzsgő színházi világtól már visszavonult Shakespeare-t idézte. 

Az iskola lépcsőházában rendezett kiállításon megismerkedhettünk Shakespeare életével és 

korával, megtudhattuk, hogyan működtek a színházak, milyen volt a közönség, és 

bepillanthattunk a drámaírás rejtelmeibe. Külön tabló mutatta be a Globe Színház régi és mai 

arculatát. Könyv-és plakátkiállításban is gyönyörködhettünk. 

A humor sem maradt el, hiszen a rajzórákon készült életnagyságú Shakespeare-figura mögé 

bújva költőóriásnak képzelhettük magunkat, legalább egy fénykép erejéig. De Sziksz Ádám 

12.D osztályos tanuló plakátjai vagy a vicces vetélkedő ugyanúgy mosolyt csalt arcunkra. 

Délutánonként filmvetítések folytak. Jól válogatott, akár ritkaságszámba menő alkotásokat 

láthattak az érdeklődők. Tom Rooney, a CEU tanára rendhagyó irodalomórájának résztvevői 

nagy lelkesedéssel olvasták és játszották Shakespeare-t eredetiben. A hetet egy jó hangulatú 

teaházi rendezvénnyel zártuk, itt a diákok és tanárok együtt olvashatták fel kedvenc 

Shakespeare-szonettjeiket. 

Lehet-e nagyobb ráadás annál, minthogy iskolánk egy csoportja ellátogatott Stratford-upon-

townba és felfedezte magának Shakespeare szülővárosát? A Henly utcai házban még 

rögtönzött színielőadásban is részesült! Végül tisztelettel adózott az „Avoni Hattyú” sírjánál. 

Hajdú Györgyi 
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SHAKESPEARE HÉT – diák szemmel 

 

Számomra már a Shakespeare hétre való készülődés is nagyon élvezetes volt. Hajdú tanárnő 

angolórán említette az ötletét, ami engem, mint Shakespeare - rajongót lelkesedéssel töltött el. 

Jó volt látni a sokak által megrendelt shakespeare-es pólókat a folyosókon, és a 

plakátversenyre nevezett humoros kis posztereket.  

Úgy gondolom, a hét nem csak nekem, de sok más diáknak is tetszett. Mikor a tanári 

folyosóján mentünk végig, bal oldalt a vitrinben megszemlélhettük a különböző Shakespeare- 

drámákat és a Shakespeare életéről szóló könyveket. A lépcsőfordulóban feltűzött táblákból 

sok mindent megtudhattunk Shakespeare életéről, a Globe-ról, a National Shakespeare 

Companyról, sőt, még a női főszereplők arcképeit is megcsodálhattuk az emeleti aulában, ahol 

az ott rendezett vetélkedőbe bárki beszállhatott, nyalókákat zsebelhetett be nyereményként a 

Shakespeare-kvízen szünetben, ha pedig bent maradt az iskolában délután, egy-egy 

filmadaptációra is be lehetett ülni.  

A hét fénypontja Tom Roney előadása volt Shakespeare-ről, majd az utána lévő szonett- 

felolvasás. Az előadás angolul folyt, mindenkit bevontak, s híresebb Shakespeare-darabok 

kerültek terítékre: Rómeó és Júlia, Macbeth, Hamlet, Julius Caesar. Mindenki örömére egész 

sokan összegyűltünk a T4-ben, és vettünk részt ezen az igencsak érdekes és szórakoztató 

előadáson, ahol olyan dolgok is elhangzottak, amit eddig Hajdú tanárnő sem tudott.  

A szonettolvasás mondhatni családias 

hangulatban telt, a 10. A-s lányok kávézót 

is nyitottak az F3-ban. Itt lehetett 

fényképezkedni a Csanádi tanárnőék által 

elkészített csodálatos figurákkal. 

Shakespeare-ré és I.Erzsébetté válhattunk 

pár perc erejére.  

Én úgy gondolom, igencsak szórakoztató 

és érdekes hét volt, s remélem, ezek után 

több diáktársam is elkezdett érdeklődni 

Shakespeare után.  

 

Sprőder Anna 12. D 

  



38 
 

Tündérhon vándorai és dílerei – újszerű előadás egy szereplő szemszögéből 

 

Mirigy, a kő-gazdag drogbáró berobog luxusautójában, ördög-dílerei (Duzzog és Berreh) 

kíséretében. A kocsit húzó ördögöt (Kurrah) kifizeti, majd „füvekkel gazdagon” küldi, hogy 

teljesítse küldetését: váljon Csongor úrfi szolgájává…  

A Vörösmarty Színház február utolsó hetében ismét vasvárisoktól (is) volt hangos, ugyanis 

szerepet kaptunk a Matuz János által rendezett előadásban, a megye további nyolc kiemelkedő 

iskolája mellett. Mi, egy egészen hosszú, több helyszínváltással, illetve szereplőcserével is 

megáldott jelenetet kaptunk.  

...Távozása után észreveszi a fiatal, nehézsorsú Ledért, akit gonosz terve kulcsfigurájaként 

kíván kiemelni hajléktalan apja árnyékából. A lány hollywoodi átalakuláson megy keresztül, 

haja tündér-szőkévé válik, azonban rá kell döbbennie, hogy „megmentője” karjai közül nincs 

menekvés. Mirigy durva bánásmódja ráébreszti a lányt, hogy mibe keveredett… 

Nagyon nehéz színvonalas és rendhagyó darabot létrehozni olyat, ami valamiben különbözik 

a többitől, a megszokottól. Nagy Judit rendezőnkkel azonnal eldöntöttük, hogy nem 

szeretnénk korhű jelmezeket és mentalitást – mint tavaly –, most valami újat, modernizáltat 

próbálnánk ki inkább. Úgy éreztük, ez sikerült: a végeredmény igazán nem lett hétköznapi. 

…Diáklányok érkeznek az Aranyalma-körtéri kávéházba metróval. Velük utazik a szerelmét 

lelkesen kereső Csongor és a fáradt Balga. Amíg utóbbi megpihen, két ördög „véletlenül” 

szemetet borít a nyakába. Míg próbálja letakarítani magát, szerencsétlenségére megjelenik a 

harmadik ördög és lábához köti bringáját…  

Színházban játszani életérzés. Idén kibővült a vasváris csapat, de sokan azért már rutinosnak 

számítottunk a forgószínpadon. Úgy tapasztalom, hogy  egészen addig nem éljük bele 

magunkat teljesen a „szerepelni fogunk” gondolatba, amíg be nem pakolunk a színházi 

öltözőbe az első előadásnapon.  

…Feltűnik a kávézó pincérnője a színen, aki egy kis „papramorgóval” kínalja az „édes urat”. 

Balga „vonakodva” elfogadja, azonban mikor kiderül, hogy fizetésképtelen, vendéglátója 

haragosan elzavarja. Erre megkötözője visszatér és elhurcolja, hogy megkaparinthassa 

öltözékét… 

Próbáink ugyan nem mindig a legnagyobb koncentrációval, de nagyon jó hangulatban teltek. 

Motiváló érzés, amikor az előadás kezd összeállni, a mentorunk és a vezetőnk még közösen 

csiszolgatják az apró részleteket. Színpadon játszani viszont egyszerűen felemelő és katartikus 

élmény. 
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…Visszatér Csongor, s a szerepcsere áldozatává válik. Új segítője altatót csepegtet a 

kávéjába, ami miatt az ifjú átalussza a találkozót szerelmével, Tündével. Közben a 

megrészegült Ledért bevezeti Mirigy, illetve a lány Csongor álmában is megjelenik egy tánc 

erejéig… 

Nagyon izgultunk a készülődés közben: mindenkinek megvan a jelmeze, a sminkje, a haja? 

Idegölő volt. Azonban mikor a mi jelenetünk következett, ez az egészséges drukk is 

elpárolgott, és maximális erőbedobással játszottunk. 

…Az ördögök jönnek, egy tréfás „Itt a piros, hol a piros” keretében Duzzog megszerzi az 

elrabolt örökséget: a palástot, a bocskort és az ostort, majd eltűnik. Tünde és Ilma érkeznek, 

de Csongort senki sem tudja felébreszteni. Ilmát elsőre megtéveszti a szerepcsere, de ráébred, 

hogy akit most lát, az nem az ő Balgája… 

Csapatunk megszerezte a legjobb jelmezek díját, és Börcsök Olivér lett a legjobb Mirigy! 

Nagyon büszkék vagyunk a sikereinkre, és már ötletelünk a jövő évi Lúdas Matyira. Minden 

érdeklődőt várunk szeretettel 2017-ben!  

…A tündérek üzenetet hagynak Csongornak, akit távozásuk után felébreszt a csaló Kurrah. Az 

úrfi rájön, hogy átverték, s szörnyű haragra gerjedve kezdi üldözni a bűnöst. Azonban újra, 

mintha nevét kiáltanák, így már végképp nem ért semmit… 

 

Lukács Gabriella 11. A 
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Akik egy napig képviselők lehettek 

 

Hallottatok már a Demokráciajátékról? 

Ez egy különleges játék a 

Parlamentben: a felsőházi ülésterem 

megtelik lelkes diákokkal, akik készek 

megvédeni az álláspontjukat és harcolni 

az igazukért. Egy napig mi vagyunk a 

képviselők, büszkén viseljük pártunk 

jelvényét. Csak a koalíciós partnerekkel 

menő barátkozni, a szemben ülőket 

pedig kompromisszumra kell bírni. A 

hangulat szavakkal kifejezhetetlen. 2016 februárjában két vasváris diákcsoport, a 10.A és a 

11.-es történelem fakultáció kóstolhatott bele így a demokráciába.  A tizedikesek a falfirkák 

szabályozásáról, míg mi, tizenegyedikesek az iskolai öltözék szabályozásáról szóló fiktív 

törvényjavaslat sorsáról dönthettünk.  Mindkét csapatból megkértem néhány embert, hogy az 

Irka olvasóival osszák meg az élményeiket. 

Orbán Luca (10.A) országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának 

tagja, a Téli Menedék Fórum vezérszónoka: Mi, a falfirkák legalizálásáról vitáztunk. A 

törvényjavaslat lényege az volt, hogy minden településen legyen megfelelő hely graffitik, 

tagek készítésére. Szerintem, ha vannak engedmények, de szabályok is, akkor nagy gond nem 

lehet. Ha lenne hely direkt a firkálásra, akkor én biztosan kipróbálnám. A nap elején még 

izgultam, majd megtapasztaltam, hogy milyen az, amikor úgy próbál az ember meggyőzni 

valakit, hogy a másik fél figyelmen kívül hagyja az érveinket, még ha azok erősek, jók is.  

Határhegyi Gergely (10.A) országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Igazságügyi 

Bizottságának tagja, a Téli Menedék Fórum szóvivője: Mi, a szerepünk szerint középkorú 

kisvárosi állampolgárokat képviseltünk, a célunk az volt, hogy a graffitizést ésszerű keretek 

közé szorítsuk úgy, hogy eközben ne sértsen törvényt a kedvenc időtöltését űző falfirkás. Az 

én véleményem a témáról röviden az, hogy mindenki kifejezheti a gondolatait, viszont ezt 

olyan formában kell megtenni, hogy ezzel ne sértsük mások érzéseit, illetve ne okozzunk 

senkinek anyagi kárt, ezért szerintem a graffitizés nem a legjobb mód az önkifejezésre. Én 

személy szerint nagyon jól éreztem magam, rengeteg érdekes dolgot tudtam meg az 

országgyűlés működéséről, annak pedig külön örültem, hogy Kohutné tanárnő és Havranek 

tanárnő bizalmat szavazott nekem, így aktívan részt vehettem a programban. 
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Szeghalmi Sára (11.A) országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Népjóléti Bizottságának 

tagja, a Jövő Nyárért Egyesülés vezérszónoka: A nap elején eléggé izgultam, mert 

vezérszónokként ki kellett állnom a tömeg elé, és az én idegeimet nem erre találták ki. De 

miután a nehezén túlestem, nagyon élveztem a dolgot. A pártunk nagyrészt vidéki fiatalokból 

álló, lendületes, hangos, megalkuvást nem tűrő, liberális, sok külföldi kapcsolattal bíró 

zöldpárt volt. Nekem és szerintem a többieknek is könnyű volt alkalmazkodni a profilhoz, 

elvégre lázadó kamaszok vagyunk, akik készek kiállni a véleményük mellett. A személyes 

véleményem hál’ Istennek egyezett azzal, amit a pártunknak képviselnie kellett: Nem lennék 

hajlandó egyenruhában iskolába járni, az ünneplő szoknyáról nem is beszélve... Elismerem, 

mikor késve kelek, sokat segítene, ha nem kéne még azt is kitalálnom, mit vegyek fel, de 

annyit nem ér a dolog, hogy cserébe úgy nézzek ki, mint mindenki más a suliban.  

Osztotics Anett (11.B) a Jövő Nyárért Egyesülés országgyűlési képviselője, az Országgyűlés 

Kulturális Bizottságának, illetve Törvényalkotási Bizottságnak a tagja: Már a felkészülés 

során Lukács tanárnővel egyetértettünk abban, hogy mind a törvényjavaslatot, mind a 

módosító javaslatokat igyekszünk megvétózni, és az egészet a „kukába dobni". Teljes 

mértékig azonosulni tudtam pártunk 

véleményével, mert nem gondolom 

azt, hogy az egyenruha elfedné a 

társadalmi különbségeket, ráadásul 

véleményem szerint ennek az 

egésznek több kára lenne, mint haszna.   

Mindegyikünk egyetértett abban, hogy 

a nap végére eléggé elfáradtunk, ám 

ennek ellenére nagyon-nagyon jól 

éreztük magunkat. Minden tökéletesen meg volt szervezve, megtiszteltetés volt, hogy ott 

lehettünk. Mindenkinek ajánljuk ezt a programot, mert ennek köszönhetően beleláthattunk az 

országgyűlés működésébe, kicsit átélhettük, hogy milyen is politikusnak lenni. Új emberekkel 

találkozhattunk, gyakorolhattuk a kulturált vitázást, és a felkészülés alatt az osztály, ill. a 

csoport is jobban összekovácsolódott. Véleményünk szerint a demokráciajáték mindenkinek 

pozitív élmény lenne, nem beszélve arról, milyen fantasztikus volt abban a gyönyörű 

épületben tartózkodni. 

Kálmán Eszter 11.A 
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Élménybeszámoló a szalagavatómról 

 

A szalagavató nem más, mint egy összetett, utólag vicces, előtte fárasztó és agyzsibbasztó 

felkészülést igénylő esemény, ami viszont tényleg fontos része minden diákember életének. 

Ez az első alkalom ugyanis, amikor az osztály ténylegesen megmutathatja, hogy mire képes. 

Össze kell dolgozni, be kell osztani az időt, vitatkozni kell, döntéseket hozni. Nos, ezen a 

ponton mindenki meglátja, hogy ez bizony nehéz. Menjünk sorjában. 

Először kettéválik az osztály azokra az emberekre, akik szerint azonnal, még szeptemberben 

kezdjük el a szervezést, és azokra, akik szerint ne. Általában utóbbi felet több ember alkotja, 

így a vitatkozás a két fél között eltart hetekig, majd hónapokig, és akkor oda jutunk, hogy 

hogy el kellett volna kezdeni, már most is kis késésben vagyunk. De nem kell aggódni, ezt a 

csúszást lenyeljük, kezdjük el! És jönnek az apróbb viták, melyek színessé teszik a 

mindennapokat. Az az érdekes a veszekedésekben, vitákban, hogy amint megoldódott az adott 

kérdés, mindenki rögtön lecsillapodik, és vicces sztoriként mondogatjuk a következő 

hónapokban. Így vagyunk most is, miután már bőven a szalagavató után vagyunk. Bárki 

szóba hozná, csak nevetnénk mindenen. 

A felkészülés tehát elkezdődött, és folyamatosan mennek a viták, ehhez kapcsolódik a sok 

koreográfia plusz a beszédírás, és már el is érkezett a szalagavató napja. Mindenki készen áll, 

minden jó, és mindenki úgy érzi, hogy ma a legjobb formáját hozza majd. Teljes mértékben 

megszűnik a vitatkozós hangulat, mindenki gyakorol. 

A szalagavatónkról annyit mondhatok, hogy szerintem nagyon színes volt, és rengeteg 

programot összehoztunk. Felejthetetlen élmény volt, mindenki bemutathatta egyéni és 

csoportos produkcióban a tehetségét. A szalagavató legjobb része szerintem az, amikor vége 

van. Ekkor már tudjuk, hogy hogyan sikerültek a táncok, elkészültek a fotók, mindenki 

megkérdezheti a rokonaitól, hogy szerintük milyen volt, és a hangulat sokkal oldottabb lesz. 

Abban biztos vagyok, hogy az osztály és osztályfőnökünk is teljesen elégedett a munkánkkal, 

és ez a pozitív élmény egy újabb löketet ad az érettségihez és a királykampányhoz is. 

Zárásként a leendő végzős osztályoknak néhány olyan tanácsot adnék, melyet érdemes 

megfogadni. Ne halasszátok a megbeszéléseket az utolsó pillanatra, ne vitázzatok túl sokat, ne 

vesszetek össze egymással! Mi halasztottunk, vitáztunk, összevesztünk egymással (sokszor!), 

és látjátok, mi lett a vége...:D 

Balassa Gergő 12. D  
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Nyári programajánló 

 

Efott: július 12-17. Velence 

 Az idén ismét Velencén rendezik meg a már 40 éve 

vándorló fesztivált. Az ismerős helyszín előnyét 

kihasználva a szervezők megkezdték az előkészületeket, 

sőt a fellépők egy részével már meg is állapodtak. 2016-

ban a brit elektro egyik új felfedezettje Zomboy is fellép. 

Természetesen a híresebb magyar zenészek is részt 

vesznek az eseményen, így pl. a Cloud9+  is.  

 

 

Fezen: augusztus 3-6. MÁV-pálya 

 

 Az ezen a nyáron 20. alkalommal megrendezendő Fezen fesztivál nem csak területében, de 

zenei felhozatalában is jelentős bővítésen ment keresztül. Most először két nagyszínpadon, 

kétféle stílus szólalhat meg. Augusztus 5-én fellép a looperek koronázatlan királya, az ausztrál 

DubFx, aki fesztiválkedvencnek számít a világon mindenhol. A hazaiak közül nem maradhat 

ki a Halottpénz és a Wellhello sem. Utóbbival augusztus 3-án találkozhatunk Fehérváron. 

Mindkét stílusban ígérnek még IGAZI meglepetéseket a szervezők. 
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Királyi napok: augusztus 12-21. Belváros 

 

A tíznapos rendezvénysorozat az egykori koronázó város nagy alakjainak állít méltó emléket. 

Az egyedi és látványos, zenés, táncos és történelmi hagyományőrző programok között 

különleges kulturális csemegék és nagyszabású fesztiválprodukciók is megtalálhatók. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha pedig kikapcsolódásra vágysz, sétálj barátaiddal a városban, vagy túrázz egyet vidéken. 

2016. A TE NYARAD!!!! ;) 

 

 

 

Váncsa Kitti 8.B  
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A 2016-os Fejér megyei Diáknapokon elért eredmények:  

Arany minősítést szereztek: 

 

Vers – és prózamondás kategóriában: 

 Börcsök Olivér 11.D, aki a zsűri különdíját is elnyerte 

 Kálmán Eszter 11.A 

 

Népdal, népzene, néptánc kategóriában: 

 Vasvári négyes, melynek vasváris tagjai a 8.B-ből Takács Dorka, Szabó Dániel, 

Köteles Kata  

 Takács Dorka – Szabó Dániel 8.B 

 Török Beatrix 11.D 

 

Komolyzene kategóriában: 

 Végvári Dorottya 11.B 

 

Sótájm kategóriában: 

 Beliczai Béla 12.D - Börcsök Olivér 11.D 

 Gesztus, melynek tagjai: 8.B-ből  Horváth Dóra, Varga Laura, Szatzker Luca, 9.B-ből 

Csanádi Gréta, Reszegi Rebeka, Lukács Borbála, Horváth Csenge, Pencz Panna, 9.C-

ből Horváth Stefánia, Kiss Veronika, Szekeres Csanád, Nagy Szabolcs, Bartos 

Violetta, Kovács Sára, 10.A-ból Rechner Rebeka, Rechner Veronika, Sábián Anna, 

10.B-ből Tóth Lilla, 11.C-ből Bagladi Sára, 11.D-ből Török Beatrix, Bátai Nóra 

 

Honismeret kategóriában: 

 Herczog Roberta 11.B 

 Horváth Bence 11.B 

 Kálmán Eszter 11.A 

 Kemele Kata 11.D 

 Preszter Borbála 11.B 

 Szakáts Réka 11.A 

 Szeghalmi Sára 11.A 

 

Irodalmi kategóriában: 

 Kaiser Kamilla 9.A  
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Ezüst minősítést szereztek: 

 

Vers – és prózamondás kategóriában: 

 Beliczai Béla 12.D 

 Dóra Donát 11.D 

 Vas Réka 12.A 

 

Szólóének, társasének, kórus kategóriában: 

 Horváth Anna – Pók Panna 10.D 

 Vasváris kórus 

 Vasváris fiúk 

 Vasváris kamarakórus, akik a zsűri különdíját is megkapták 

Kórustagok: Hendlein Tímea 9.A, Tóth Emese 9.C, Lerner Petra 9.C, Kovács Sára 9.C, 

Káldi Anna 9.C, Bartos Violetta 9.C, Kósa Eszter 9.C, Rechner Rebeka 10.A, Rechner 

Veronika 10.A, Sábián Anna 10.A, Hites Balázs 10.A, Boda Bianka 10.B, Teker Franciska 

10.B, Szarka Bettina 10.B, Pók Panna 10.D, Horváth Anna 10.D, Kálmán Eszter 11.A, Novák 

Lilla 11.A, Szakáts Réka 11.A, Szeghalmi Sára 11.A, Vágó Kata 11.A, Lukács Gabriella 

11.A, Végvári Dorottya 11.B, Papp Lilla 11.B, Kneifel Áron 11.A, Grimm Gergely 11.C, 

Török Beatrix 11.D, Bátai Nóra 11.D, Scheller Naomi 11.D, Szabó Réka 11.D, Scheller 

Richárd 11.D, Börcsök Olivér 11.D, Hites Benjamin 12.A, Beliczai Béla 12.D, Bíró Dávid 

12.D, Kertész Domonkos 12.D 

 

Könnyűzene kategóriában: 

 BEMSZ, melynek vasváris tagja Börcsök Olivér 11.D 

 Sallay Kíra – Barbély Levente 12.B 

 High Five, melynek tagjai a 11.C-ből Bagladi Sára, Grimm Gergely, Bihari Róbert, 

Csoknyai Adél, Molnár Máté 

 

Komolyzene kategóriában: 

 Scheller Naomi 11.D 

 

Honismeret kategóriában: 

 Dóra Donát 11.D 

 Osztotics Anett 11.B 
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Irodalmi kategóriában: 

 Bálint Sára 10.A 

 Kneifel Áron 11.A 

 Ratkovics Flóra 9.D 

 Rechner Rebeka és Rechner Veronika 10.A 

 Sprőder Anna 12.D 

 Szántó Cintia 9.D 

 

Bronz minősítést szereztek: 

 

Vers – és prózamondás kategóriában: 

 Preszter Borbála 11.B 

 Sábián Anna 11.A 

 Tóth Emese 9.C 

 

Könnyűzene kategóriában: 

 Török Beatrix 11.D 

 Lámpabúrák, melynek vasváris tagja Kneifel Áron 11.A 

 

Komolyzene kategóriában: 

 Bálint Sára 10.A 

 Heindlein Tímea 9.A 

 Kiss Veronika 9.C 

 Vasváris vonósok, melynek tagjai: Tarné Szabó Magdolna tanárnő, Kneifel Áron 

11.A, Csoknyai Adél 11.C, Sándor Alíz 11.A 

 

Sótájm kategóriában: 

 Vadvirág tánccsoport, melynek vasváris tagja Nagy Boglárka 10.D 

 

Honismeret kategóriában: 

 Lakatos András 11.C 

 

Irodalmi kategóriában: 

 Jászai Viktória 11.A 

 

Fotó, - film – és vizuális kultúra kategóriában: 

 Rechner Rebeka 10.A, Rechner Veronika 10.A 
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Iskolánk legmagasabb kitüntető címeit a következő tanulók kapják: 

A 2015/2016-os tanév Jó tanuló - jó sportoló díját Kreitl Viktória 12.A osztályos tanuló 

kapja, aki hat éven át jeles tanuló, matematikaversenyek eredményes résztvevője. Kyokushin 

karate sportágban kétszeres diákolimpiai bajnok, idén 3. helyezett, kétszeres magyar bajnok 

utánpótlás korosztályban, nemzetközi versenyek többszörös dobogós helyezettje. Emellett az 

iskola röplabdacsapatával az országos diákolimpia résztvevője, atlétikaversenyeken 

súlylökésben városi, megyei versenyeken többszörös dobogós helyezett. 

 

Az Év sportolója címet a fiúk közül Kovács Márk 12.C osztályos tanuló kapja, aki az U23 

illetve az Ifjúsági Vidék Bajnokságon háromszoros bajnok, az U23 illetve az Ifjúsági Magyar 

Bajnokságon váltóban 2. helyezett kajakozó. Európa – és Világbajnoki Válogatóversenyek 

döntős helyezettje. A Megyei Mezeifutó Diákolimpián az 1. helyezett csapat tagja, az 

Országos Döntő résztvevője.  

 

Az Év sportolója címet a lányok közül Gránitz Zsuzsanna 12.C osztályos tanuló kapja, aki 

rögbi sportágban többszörös utánpótlás bajnok, az utánpótlás válogatott tagja, csapatkapitány. 

A United World Games többszörös dobogós helyezettje. A Diákolimpia városi - és megyei 

versenyein súlylökésben dobogós helyezéseket ért el. 

 

A kiváló kultúrmunkáért kitüntetést az idén két tanuló is kiérdemelte: 

Beliczai Béla, aki minden évben kiválóan szerepelt több kategóriában is a Fejér Megyei 

Diáknapokon. Sótájm kategóriában ezüst, majd arany minősítést kapott, 2015-ben 

kategóriadíjas lett. A Művészeti Bemutatókon és a városi rendezvényeken rendszeresen 

szerepelt. A Vörösmarty Színházban több alkalommal vett részt táncos produkciókban. 

Sallay Kíra, aki 6 éven keresztül jeles tanuló volt. Emellett minden évben indult a Fejér 

Megyei Diáknapokon, több kategóriában is, mindig ezüst és arany minősítést szerzett. 

Rendszeres résztvevője volt iskolai és városi rendezvényeknek. Szerepelt a Pannon 

Várszínház Száll az ének című darabjában. Az idén áprilisban Seregélyesen bemutatott 

Rómeó és Júlia előadásban is szerepet kapott.  
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Iskolánk legmagasabb kitüntetését, a VASVÁRIÉRT emlékplakettet a következő tanulók 

kapják: 

 

A 12.A osztályból: 

 

Hites Benjamin   

Akinek hat éven át kitűnő tanulmányi eredményei voltak, szorgalmával és magatartásával 

mindenkor igazi példát mutatott. Az iskolai kórus állandó tagja, minden fellépésen szerepelt, 

így hozzájárult a kórus sikereihez. A legkülönbözőbb versenyeken képviselte iskolánkat, 

gyarapította jó hírünket városi, megyei és országos szinten. 2012-ben az Arany János irodalmi 

verseny országos döntőjében bronz minősítést, szóbelei feleletéért különdíjat kapott. 

Ugyanebben az évben a Bolyai matematikaverseny megyei fordulóján 5. helyet szerzett. 

Bejutott az Irinyi kémiaverseny 2. fordulójába. 2015-ben a Georgikon biológiaverseny 

országos 14. helyezettje, majd a városi atlétikaversenyen 3. helyen végzett 1500 m-es 

futásban. 

 

Sashalmi Soma   

Aki jeles és kitűnő tanulmányi eredményeket ért el tanulmányi során, példamutató szorgalmat 

és magatartást tanúsítva. Tavaly két tantárgyból: történelemből és orosz nyelvből a 

legmagasabb rangú versenyen, az OKTV-én a középdöntőbe jutott, orosz nyelvből a 17. 

helyen végzett. Az idén biológiából jutott el a középdöntőig, orosz nyelvből pedig az országos 

döntőben 3. helyezést ért el.  

 

A 12.C osztályból: 

 

Trombitás Orsolya 

Aki mindvégig kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el, amellett hogy a közösségi munkában 

is jeleskedett. 3 évig volt az iskolai Diákönkormányzat elnöke, ebben a minőségében aktívan 

vett részt az iskolát és a diákságot érintő projektek létrehozásában, lebonyolításában. 

Diáktársai érdekeit nem csak itt helyben képviselte, hanem a Székesfehérvári Diáktanács 

tagjaként városi szinten is. 
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ADATOLÓ - Kitüntetések, eredmények, statisztika a tanulmányi élet, a 

kultúra, a sport világából 

 

A 2015/2016. tanév ballagási ünnepségén a következő tanulók részesültek elismerésben  

 

Könyvjutalomban részesültek a diáksportban végzett eredményes munkájukért:  

12.A osztályból:  Csrepka Márton, Deczky Dániel, Gáti Szabolcs 

12.B osztályból:  Karácsony Tamás, Koller István, Sveininger Enikő 

12.C osztályból:  Botyánszki Ádám , Csörgei István 

12.D osztályból:  Antal Erika, Nyári Bence, Varga Renáta 

 

A közösségért végzett munkájáért és sporttevékenységéért jutalomban részesültek:  

12.C osztályból:  Juhász Zsolt 

 

Kimagasló tanulmányi munkájáért és sporttevékenységéért jutalomban részesültek:  

12.A osztályból:  Mészöly Flóra 

 

Kulturális munkájáért jutalmaztuk:  

12.A osztályból:  Mach Lili, Vas Réka 

12.D osztályból: Balassa Gergő 

 

A közösségért végzett munkájáért jutalomban részesültek:  

12.B osztályból:  Mester Anita, Nagy Eszter 

12.D osztályból:  Nagy Dorottya, Reichardt Laura 

 

Kimagasló tanulmányi eredményükért a következőket jutalmaztuk:  

12.A osztályból:  Csala Rebeka, Teker Márton 

12.B osztályból:  Baranyai Judit, Varga Marcell 

12.C osztályból:  Gulyás Ádám, Matuz Vanessza 

12.D osztályból:  Abella Dorina, Borza Boglárka, Grátzl Dorina, Lukács Alexandra,  

   Simon Annamária, Szoboszlai Adél 
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Kimagasló tanulmányi eredményükért és közösségi munkájukért a következőket 

jutalmaztuk:  

12.A osztályból: Berta Krisztina, Juhász Kinga, Mosberger Vivien 

12.B osztályból: Vadas Tamara 

12.C osztályból: Burcsik Dóra, Horváth Virág, Lőrincz Viktória, Molnár Ilka,  

   Polányi Linda  

12.D osztályból: Balogh Réka 

 

Az országos közlekedésbiztonsági versenyen elért kimagasló eredményeiért jutalmaztuk: 

12.C osztályból:  Hegedűs Márió, Paska László 

 

 

 
  

http://veressanita.blogspot.com/2016/02/2016-konyvei-2.html
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A 2015/2016. tanév tanulmányi- és sporteredményei  
 

ÉDES ANYANYELVÜNK NYELVHASZNÁLATI VERSENY MEGYEI DÖNTŐ 
 

1. helyezés: Szabó Botond (11.B) – bejutott az országos döntőbe  

3. helyezés: Rechner Rebeka (10.A) 

   felkészítő tanárok: Havranek Mária, Kohutné Simon Erika 

  

BENDEGÚZ NyelvÉsz VERSENY MEGYEI FORDULÓ 
 

1.helyezés  Kedves Tamara Lilla  (8.A)  

felkészítő tanár: Horváth Ildikó 
 

7.helyezés  Tárkány-Szücs Dóra (7.B)  

felkészítő tanár: Kohutné Simon Erika 

 

TERÜLETI BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY  
 

8. évfolyam 

1. helyezés: A 8.B osztály  „Agyas CSAJOK” csapata 

csapattagok:   Dóczy Eszter, Kiss Orsolya, Nagy Kata, Szatzker Luca  
 

2. helyezés:  A 8.B osztály  „CICABOGARAK” csapata  

csapattagok:   Horváth Dóra, Micheller Blanka, Kertész Boglárka,  

     Takács Dorka 
 

3. helyezés:  A 8.B osztály  „MITTUDOMÉN” csapata  

csapattagok:   Puklics Bernadett, Páj Ágnes, Gallai Péter, Hites Barnabás  
 

 

 7. évfolyam 

2. helyezés:  A 7.A osztály „ROPOLÁDÉ” csapata  

csapattagok:   Molnár Panna, Matics Júlia, Nigovicz Kinga, Kádár Regina 
 

3. helyezés:  A 7.A osztály „GUMIKACSÁK” csapata  

csapattagok:   Büki Lili, Végh Botond, Kiss Gergő  
 

5. helyezés:  A 7.A osztály „GRUMPY CAT” csapata  

csapattagok:   Csulics Bianka, Tóth Viktória, Bontovics Vanda, Á.Tóth Hédi 

     felkészítő tanár: Juhász Lívia 

 

BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ: 
 

3. helyezés:  Az „Agyas CSAJOK” csapata 

csapattagok:   Dóczy Eszter, Kiss Orsolya, Nagy Kata, Szatzker Luca (8. B)  

     felkészítő tanár: Juhász Lívia 
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SIMONYI ZSIGMOND HELYESÍRÁSI VERSENY  
 

Városi és megyei forduló  

1. helyezés: Kedves Tamara Lilla (8.A) 

felkészítő tanár: Horváth Ildikó 

 

A KÖLTÉSZET NAPJA ALKALMÁBÓL RENDEZETT, „KÖLTŐNK ÉS KORA” 

IRODALMI VERSENY 

   1. helyezés A vasváris csapat 

   csapattagok:  Vas Eszter (12.C), Balassa Gergő (12.D), Juhász Zsolt (12.C),  

       Kovács Márk (12.C) 

    felkészítő tanár: Szalainé Szántó Mariann 
 

ARANY JÁNOS IRODALMI VERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ 
 

ARANYDIPLOMA kitüntetést kapott:  

Nyári Ádám (9.A) 

  felkészítő tanár: Kohutné Simon Erika és Havranek Mária 

BELLA ISTVÁN MEGYEI VERSMONDÓ VERSENY 
 

   1. helyezés Tóth Lilla (10.B) 

felkészítő tanár: Szemere Judit 

 

ÓPERENCIÁS FEJÉR MEGYEI MESEMONDÓ VERSENY 
 

  1. helyezés: Erős Regő (8.A) 

   felkészítő tanár: Szemere Judit 

 

VÖRÖSMARTY MIHÁLY MEGYEI SZAVALÓVERSENY:  
 

  1. helyezés: Balassa Gergő (12.D)  

 

  2. helyezés: Kálmán Eszter (11.A)  

     felkészítő tanár: Szemere Judit 

 

 

VII. FEHÉRVÁRI VERSÜNNEP  
 

1. helyezés:  Börcsök Olivér (11.D) 

 

„A legígéretesebb ifjú tehetség” különdíjat kapta: 

Körmendi Kristóf (10.C) 
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A NEMES NAGY ÁGNES KOLLÉGIUM SZÉP MAGYAR BESZÉD MEGYEI VERSENY  
 

 

  1. helyezés: Vas Réka (12.A) 

  3. helyezés: Szarka Eszter (10.A) 

felkészítő tanár: Kistelekiné Szenkovits Szilvia 

magyartanár: Nagyné Katona Mária, Kohutné Simon Erika 

 

A KAZINCZY- DÍJ ALAPÍTVÁNY "SZÉP MAGYAR BESZÉD" MEGYEI VERSENY  
 

  1. helyezés: Végh Botond (7.A)  

Bejutott az országos döntőbe. 
  

3. helyezés: Takács Dorka (8.B)  

felkészítő tanár: Kistelekiné Szenkovits Szilvia  

magyartanár: Juhász Lívia 

 

IV. VÁROSI DEÁK TÖRTÉNELEMVERSENY 
 

1.helyezés a 11.A osztály„Vasváris határvadászok” csapata 
 

csapattagok: Ferkócza Dávid Áron, Palásti László,  Szente Milán,  

    Törvényi Máté  

felkészítő tanár: Havranek Mária 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEMVERSENY 
 

A megyei fordulóba jutottak: Csoknyai Dávid (10.B); Puklics Barbara (10.B) 

felkészítő tanár: Rideg Imre 

 

CURIE MATEMATIKAVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ 
 

10. ÉVFOLYAMOSOK VERSENYÉN  
 

1. helyezés:  Kreitl Kitti (10.A)  

     felkészítő: Démuthné Merkl Katalin 
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ORSZÁGOS ZRÍNYI-GORDIUSZ MATEMATIKAVERSENY: 
 

Az országos döntőbe jutott:  Kedves Tamara Lilla (8.A)  

      felkészítő tanár: Démuth Csaba 

 

VARGA TAMÁS MATEMATIKAVERSENY  
 

A megyei döntőbe jutott: 

     Kedves Tamara Lilla (8.A), Erős Regő (8.A),  

     Horváth Balázs (8.A)  

      felkészítő tanár: Kovácsné Csornai Márta és Démuth Csaba 

 

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY MEGYEI FORDULÓ  
 

    2. helyezés: „Egy csapat”  

   csapattagok:  Horváth Balázs; Erős Regő; Kedves Tamara Lilla (8.A) 

     Kiss Orsolya( 8.B) 

felkészítő tanárok: Peidl-Örkényi Helén;  

  Kovácsné Csornai Márta;Démuth Csaba 
 

    5. helyezés: A 8.A osztály „MatekÁsok” csapata 

   csapattagok:  Palásti Norbert; Oszlányi-Salacz Máté; Ág Kristóf 

felkészítő tanárok: Kovácsné Csornai Márta;Démuth Csaba 

 

NEMZETKÖZI KENGURU MATEMATIKAVERSENY MEGYEI FORDULÓ 
 

  2. helyezés: Kedves Tamara Lilla (8.A) 
 

  3. helyezés: Ocskó-Kü Anikó (9.C)  
 

  5. helyezés: Ferkócza Dávid (11.A)  

felkészítő tanár: Démuth Csaba,  Kovácsné Csornai Márta, 

  Horváthné Bohner Teréz 

 

ORSZÁGOS IRINYI KÉMIAVERSENY  
 

Az országos döntőbe jutott:  Puklics Barbara (10.B)     

   felkészítő tanár:Szabó Endre 

 

 

DÜRER KÉMIAVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ 
 

9. helyezés:  A vasváris csapat 

csapattagok:  Csorba Ágota (12.B),  

  Ferkócza Dávid Áron (11.A),  

   Tóth Dániel (10. A)  

    felkészítő tanár: Szabó Endre 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivxtzikJvMAhULPRoKHVOgDKQQjRwIBw&url=http://www.axolotl.hu/viewtopic.php?t%3D164%26p%3D5584&bvm=bv.119745492,d.d2s&psig=AFQjCNFBQIDOQvbQc5tLHQaCCLUsrq-tIA&ust=1461169956335391
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GEORGIKON BIOLÓGIA TANULMÁNYI VERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ  
 

   14. helyezés: Hites Benjamin (12.A)  

      felkészítő tanár:Jáger Zsófia és Szabó Endre 

 

 

ISKOLAI FORDÍTÓVERSENY 
 

8. ÉVFOLYAM 

1. helyezés: Erős Regő (8.A) 
 

9. ÉVFOLYAM 

   1. helyezés: Muskovics Dóra (9.C) 

  2. helyezés: Hagymásy Márton (9.A) 

3. helyezés: Kálniczky Máté (9.A)  
 

10. ÉVFOLYAM 

   1. helyezés: Bán Zsófia (10.A) 

  2. helyezés: Szigeti Fanni (10.D) 

3. helyezés: Jábor Rebeka (10.D)  
 

11. ÉVFOLYAM 

   1. helyezés: Szeghalmi Sára (11.A) 

  2. helyezés: Kálmán Eszter (11.A) 

     felkészítő tanár: Szabóné Schneider Anikó, Hajdú Györgyi,  

    Szarka Judit, Németh Anikó, Párkányi Virág 

 

ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENY (OKTV)  
 

2. fordulóba jutott: 

  ANGOL NYELVBŐL:  Teker Márton (12.A)  

      felkészítő tanár:Szarka Judit 

  OROSZ NYELVBŐL:  Sashalmi Soma (12.A)  

      felkészítő tanár:Baranyainé Endrődi Melinda 

  BIOLÓGIÁBÓL:   Sashalmi Soma (12.A)  

      felkészítő tanár: Jáger Zsófia és Szabó Endre 

 

ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENY (OKTV) OROSZ NYELVI DÖNTŐ 
 

3. helyezés: Sashalmi Soma (12.A) 

   felkészítő tanár: Baranyainé Endrődi Melinda  

 

AZ OATV ANGOL NYELVI VERSENY 
 

Megyei fordulóba jutottak: 

   Kedves Tamara (8.A) 

felkészítő tanár: Hajdú Györgyi 

Erős Regő (8.A)  

    felkészítő tanár: Szabóné Schneider Anikó   
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KÖZÉPISKOLÁS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KUPA MEGYEI FORDULÓ 
 

SEGÉDMOTOR, KERÉKPÁR KATEGÓRIÁBAN   

1. helyezés: Paska László (12.C) 
 

SZEMÉLYGÉPKOCSI KATEGÓRIÁBAN  

1. helyezés: Hegedűs Márió (12.C) 

 
 

ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI VERSENY 
 

CSAPATVERSENYBEN  
 

1. helyezés:  Fejér megye csapata, akik az 

országos döntőbe is bejutottak 

(a háromfős csapat két tagja iskolánk tanulója) 

 Paska László (12.C) és Hegedűs Márió (12.C) 
 

SEGÉDMOTOR, KERÉKPÁR KATEGÓRIÁBAN EGYÉNI 
  

3. helyezés: Paska László (12.C) 

 

 

PÁRBAJTŐR 
 

ORSZÁGOS GRAND PRIX PÁRBAJTŐRVERSENY 
 

3. helyezés:  Kollár Kincső (7.B)  

 

ÚSZÁS 
 

MEGYEI DIÁKOLIMPIA: „B” kategória (nem igazolt) 
 

V-VI. korcsoport  

Korponai Zoltán (11.C) 100 m gyorsúszás 2. helyezés 

Gazdag Áron (12.B)  100 m mellúszás  2. helyezés 

  Molnár Dominik (11.A) 100 m mellúszás 3. helyezés 
 

4x50 m fiú gyorsváltó   

   2. helyezés:  A vasváris fiúk csapata 

 csapattagok:  Hruskó Csaba (11.B); Boa Tamás (11.A);  

  Korponai Zoltán (11.C) Gazdag Áron (12.B) 

 
 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://hexavit.hu/szolgaltatasok/&bvm=bv.119745492,d.bGs&psig=AFQjCNH9CqO0hgoY3OjYB8n3dNPGAYMFMQ&ust=1461155876093058
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KOSÁRLABDA 
 

VÁROSI DIÁKOLIMPIA  

IV. korcsoport - lányok 

 2. helyezés:  A vasváris csapat 

csapattagok:  Balogh Blanka, Sajtos Csenge, Szabó Petra, 

   Gombos Luc, Markó Ivett (8.A) Büki Adél , 

Matics Júlia (7.A), Diószegi Krisztina, 

Karácsony Tamara, Kenessey Katalin,  

Matern Vanda, Tárkány-Szűcs Dóra (7.B),  

Horánszki Dorina (9.B), Sándor Réka (8.B) 

 

IV. korcsoport - fiúk 

 2. helyezés:  A vasváris csapat 

  csapattagok:  Ág Kristóf (8.A), Birkás András (9.B),  

     Brettschneider Tamás (8.B), Csurdi Donát (8.A), 

Góbi Marcell (7.A), Gyenes Artúr (8.A), Jámbor Tamás (9.D) 

Káldi Gergely (7.B), Kiss Gergő (7.A), Palásti Norbert (8.A),  

Tóth András (8.A), Tóth Bálint (8.B) 

 

DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ  

V-VI. korcsoport  

3. helyezés: A vasváris csapat 

csapattagok:  Sveininger Enikő (12.B), Balsay Dalma (11.B),  

 Góbi Maja (10.A), Csabai Csenge (10.A), Szabó Gréta (9.D), 

Nagy Dorottya (9.D), Sturcz Luca (9.C), Réti Boglárka (10.A) 

 

B33 REGIONÁLIS DÖNTŐ  
  

2. helyezés:  A vasváris csapat 

csapattagok:  Ág Kristóf (8.A), Birkás András (9.B) , Káldi Gergely (7.B),  

     Tóth András (8.A) 

 

VÁROSI DIÁKOLIMPIA 
  

V-VI. korcsoport   

2. helyezés:  A vasváris csapat 

csapattagok:  Horváth Bence (11.B), Karácsony Tamás (12.B),  

  Koller István (12.B), Lipp Csaba (12.B), Őry Szilveszter (12.B),

 Orczi Bence (11.A), Sponga Bence (11.A), Takács Ákos (9.D) 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDhJnJ1ZzMAhXKfhoKHeV6CBcQjRwIBw&url=http://www.jnksz-basketball.hu/20122013/02-hirek/2012-09.htm&psig=AFQjCNGnmMKEt246v1nDicYInF84S_lsXQ&ust=1461222868019661
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LABDARÚGÁS 
  

KASZÁS GÁBOR EMLÉKKUPA  
  

2. helyezés:  A vasváris csapat 

 csapattagok:  Nyári Bence (12.D), Botyánszki Ádám (12.C),  

    Csrepka Márton (12.A), Plesz Bendegúz (12.A),  

   Szabó Renátó (11.D), Koller Botond (11.A),  

   Balogh Bence (11.A) 

 

KISPÁLYÁS VÁROSI BAJNOKSÁG  
 

IV. korcsoport 

3. helyezés:  A vasváris fiúcsapat 

csapattagok:  Hruskó Gergő (7.B), Bálint Tamás (7.B), Joszkin Péter (7.A),  

Lendvai Martin (7.A), Palásti Norbert (8.A),  

Csurdi Donát (8.A) 

 

FAIR PLAY KUPA KÖRZETI TORNA  
  

1. helyezés: A vasváris csapat  

csapattagok:  Botyánszki Ádám (12.C), Erdész Krisztián (11.C),  

   Horváth Bence (11.B), Kocsis András (11.B),  

   Koller Botond (11.A), Plesz Bendegúz (12.A),  

   Plesz Boldizsár (10.A), Takács Henrik (10.B), 

   Turcsán Bálint (10.B), Turcsán Márton (11.B) 

 

KISPÁLYÁS VÁROSI BAJNOKSÁG  
 

IV. korcsoport 
  

3. helyezés:  A vasváris lánycsapat 

csapattagok:  Szabó Katinka (7.A), Tárkány-Szücs Dóra (7.B),  

  Gajdóczi Barbara (8.A), Gombos Luca (8.A),  

  Gödri Gitta (8.A), Váncsa Judit Kitti (8.B),  

  Horváth Ildikó (9.A), Káldi Anna Napsugár (9.C),  

  Pincési Eszter (9.D) 

 

 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7monP_pzMAhXMPxoKHeG-C24QjRwIBw&url=http://szinezovilag.sztarcafe.com/foci-szinezo-021-2/&psig=AFQjCNHModY5iejoKtvRNbzTWYFvSGkeBw&ust=1461233879662633
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TORNA  
 

VÁROSI 3 SZERES VERSENY 
 

ÖSSZETETT VERSENYBEN   

   2. helyezés:  a vasváris lánycsapat  

  csapattagok: Kovács Luca (9.D), Szabó Tamara (9.D),  

   Markó Aliz Izabella (11.A), Vas Réka (12.A) 

EGYÉNI VERSENYBEN 

  2. helyezés:  Kovács Luca (9.D) gerenda 

  3. helyezés:  Vas Réka (12.A) gerenda 

  2. helyezés:  Kovács Luca (9.D) talaj 

  3. helyezés:  Vas Réka (12.A) talaj 

  2. helyezés:  Kovács Luca (9.D) ugrás 

  3. helyezés:  Gazdag Áron (12.B) talaj 

 
 

RÖPLABDA   
 

VÁROSI DIÁKOLIMPIA 
 

IV. korcsoport  

1. helyezés  A vasváris lánycsapat  

 csapattagok: Markó Ivett (8.A), Szabó Maja (8.A), Gombos Luca (8.A),  

   Varga Alíz (8.A), Dóczy Eszter (8.B), Váncsa Kitti (8.B),  

   Barna Dorina (8.B), Büki Adél Lili (7.A),  

   Szabó Boglárka (7.B) 
 

2. helyezés  A vasváris fiúcsapat  

csapattagok: Jámbor Tamás (9.D), Gertner Antal (9.C), Ág Kristóf (8.A), 

Palásti Norbert (8.A), Brettschneider Tamás (8.B),  

Káldi Gergely (7.B) 

 

MEGYEI AMATŐR DIÁKOLIMPIA 
  

V-VI. korcsoport 

2. helyezés:  A vasváris lánycsapat 

csapattagok: Csizmazia Nóra (11.B), Csoma Gabriella (11.A),  

 Jászai Viktória (11.A), Markó Alíz (11.A), Sándor Alíz (11.A),  

Szabó Blanka (11.A), Szeghalmi Sára (11.A),  

Vágó Kata (11.A), Kreitl Viktória (12.A), Kovács Petra (9.A) 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi07YqagJ3MAhXJfxoKHRWGA5EQjRwIBw&url=http://protein-vitamin.hu/partnereink/szigethy-anett&bvm=bv.119745492,d.d2s&psig=AFQjCNEroTdgSYBdjX-9z8F72EFC9qEy0A&ust=1461234182821612
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MEGYEI DIÁKOLIMPIA  
  

V-VI. korcsoport 

2. helyezés:  A vasváris lánycsapat 

csapattagok: Csizmazia Nóra (11.B), Csoma Gabriella (11.A),  

 Jászai Viktória (11.A), Markó Alíz (11.A), Sándor Alíz (11.A),  

Szabó Blanka (11.A), Szeghalmi Sára (11.A),  

Vágó Kata (11.A), Kreitl Viktória (12.A), Kovács Petra (9.A) 

 

ASZTALITENISZ   
 

VÁROSI ALAPFOKÚ BAJNOKSÁG  
 

Lányok 

2. helyezés: Csányi Abigél (11.C), Arató Flóra (10.A) 
 

Fiúk 

2. helyezés: Csrepka Márton (12.A), Kiss Márk (10.D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOLLASLABDA  
 

MEGYEI DIÁKOLIMPIA 
   

IV. korcsoport fiú „A”  

   1. helyezés:   Nagy Márton (8.B)   

4. helyezés:  Nagy Ádám (8.A) 

IV. korcsoport lány „A”  

   3. helyezés:   Tárkány-Szűcs Dóra (7.B)  

IV. korcsoport lány „B”  

 2. helyezés:  Gombos Luca (8.A) 

VI. korcsoport lány „B”  

  3. helyezés:   Antal Erika (12.D) 

VI. korcsoport fiú „B”  

  2. helyezés:   Őry Szilveszter (12.B) 

 

ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIA  
 

3. helyezés:   Nagy Márton (8.B) 

4. helyezés:   Gombos Luca (8.A) 
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ATLÉTIKA 

 
       

ORSZÁGOS MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA 
 

V. korcsoport 

8. helyezés: 

  Kiss Virág (9.A), Király Dóra (10.A), Cseke Lilla (9.A), Jáksó Virág (9.D) 

 

 

KARATE   
       

ORSZÁGOS KYOKUSHIN DIÁKOLIMPIA  
 

Lányok: 

1. helyezés: Kreitl Kitti (10.A) 

3. helyezés: Kreitl Viktória  (12.A) 

Fiúk: 

  3. helyezés: Hekkel Zsolt (7.A) 
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