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Karácsonyszellem 

 

 

A karácsony szelleme különös lélek. 

A nagy télnek idején, decemberben ébred. 

Olyan lény ő, kit csupán pár szép szó éltet, 

És havat hintve útján figyeli a lépted. 

 

Nem ő a kandalló vagy benne izzó parázs, 

Ő a mögöttük rejlő különleges varázs. 

Ha gyertya lángja lobban, melegíti házad, 

És eltűnik is nyomban mindenféle bánat. 

 

A karácsony nyugodtan, türelmesen lépked, 

És hozzád szól szó nélkül, vigyáz rád, ha kéred. 

A karácsony neked szól, rólad szól és veled; 

Figyelj, ha megszólít, hogy biztosan észrevedd! 

 

Rechner Rebeka és Veronika 10.A 
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Hógömb 

 

 

Nem vagyok én kalitkában, 

Kérlek szépen, ez a tájam! 

Más világban élek, nézz rám: 

Hófehér a litoszférám! 

 

Mögöttem áll egy nagy fenyő 

Árnya lassan mindent benő, 

Milyen büszke minden ága, 

Hisz nem tudja: be van zárva! 

 

Be van zárva, s nem nyavalyog, 

Én azonban szabad vagyok! 

Mégis ő van díszben, fényben, 

Oly gyönyörű, nézem, nézem. 

 

Csomagokat tettek köré, 

Most nézem csak, mind az övé? 

És csak átnéz minden kincsen! 

Hogy lehet, hogy nekem nincsen?! 

 

Felcsendül egy gyereksereg, 

Hallom hangját, hogy közeleg. 

Sok szép dobozt mind megnézik, 

Csomagolását letépik. 

 

 

 

 

 

Oly vidámak, mosolyognak, 

Majd megindul az egész had. 

Az egyikük felkap engem, 

Most rájöttem: én vagyok benn! 

 

Mégsem érzem magam zártan, 

Úgy gondolom, eddig fáztam. 

Magányban voltam még nemrég, 

Most én vagyok az ajándék. 

 

A kis lurkó rángat föl-le, 

Mindjárt el is szédül tőle. 

Egyszerre csak abbahagyja, 

Nézek jobbra, nézek balra: 

 

Sok kis pehely hullik fentről 

Szívemből az öröm feltör, 

És számon is hangzik vágyam: 

„Rázd meg újra!” – kérem bátran. 

 

Nem tudom, hogy miért tetszik, 

Ahogyan sok pehely hullik. 

Nem tudhatom, mi rossz, mi jó, 

Ennyit tudok: most hull a hó. 

 

 

Rechner Rebeka és Veronika 10.A 
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MIRŐL MESÉLNEK AZ ANYAKÖNYVEK? 

 

„Sine praeteritis futura nulla.” 

                                                                                                    Múlt nélkül nincs jövő. 

 

Előző írásomban az anyakönyvek létrejöttét, szerkezetét és főbb tartalmi elemeit próbáltam 

bemutatni. Most az egyik legfontosabb adatról lesz szó, amelyet a matrikulák elsődlegesen 

rögzítenek: a bennük szereplő személyek és lakóhelyük neveit.  

A családnevek kialakulása 

 

Napjainkban a személyek azonosítására a legtöbb országban két nevet használnak a 

hivatalos írásbeliségben: családnevet és keresztnevet. Ez azonban nem volt mindig így. Európában 

sokáig csak egy név azonosította az egyéneket. A honfoglaláskor még Magyarországon is csak 

egytagú nevek voltak: a keresztségben kapott nevek. Később kezdték körülírni, pontosítani a 

neveket. Latin hatásra terjedt el az apára való utalás szokása. (filius/ filia). Pl. Georgius filius Keled 

= Keled fia György. Átmenetet képeztek az ún. dictus-os nevek, amelyek a de + helynév 

szerkezettel az illető lakóhelyére utaltak. Pl. Michael dictus de Buda = Budainak mondott Mihály, 

azaz Budai Mihály. Hazánkban az írásbeliség terjedése tette szükségessé a személyazonosítást. 

1787-ben II. József pedig rendeletileg tette kötelezővé mindenki számára a családnév viselését.  

Vezetéknevünket tehát nem magunk választjuk, az apánktól, illetve a felmenőinktől 

örököljük, (ezért is tudunk visszamenőleg kutatni az anyakönyvekben), keresztnevünket a szüleink 

adják, esetleges ragadványnevünket pedig a közösségtöl kapjuk, amelyben élünk. Vezetéknevünk 

kellő indokkal hivatalos úton megváltoztatható. (pl. névmagyarosítás a történelem különböző 

korszakaiban.) 

A magyar családnevek 

Családneveink mindössze néhány száz évesek, valamennyi köznévből eredeztethető, és az 

objektív valósághoz kapcsolódó jellemzők alapján jött létre. Pl. egy szabómester nem lehetett 

Mészáros, vagy egy debreceni származású nem lehetett Turi. Később a névválasztás elvesztette a 

valósággal való kapcsolatát, és szubjektív választás eredménye lett.  

A szabályosan öröklődő névhasználat előbb a nemesség körében, majd XV.sz.-ra a 

jobbágyoknál is kialakul. Erre az időre az eredeti magyar, török és ún. ’ pogány ’ neveket (Achilles, 

Álmos, Tas, Huba, Gyula, Levente stb.) teljesen kiszorították az ún. ’keresztény’ nevek, ami a 

Biblia széleskörű terjedésével magyarázható. A XVIII. sz.-ban a legnépszerűbb nevek szinte kivétel 
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nélkül zsidó erdetűek, amelyek latinos alakjukban honosodtak meg. Pl. Hannah - Anna, Havva – 

Éva, Mirjam – Mária stb., a férfiaknál a Johannes (= János), Josephus (=József). A XIX. sz.-tól 

egyre gyakrabban fordulnak elő a különböző idegen nevek is. A nevek terjedésében óriási szerepe 

volt és van a divatnak is, amely felülről lefelé terjedt: a polgárság utánozta az előkelőket, a falu a 

várost. Nemcsak koronként és vidékenként, de vallás szerint is más – más nevek voltak a 

kedveltebbek, illetve a leggyakoribbak. A női nevek természetesen gyakrabban követték a divatot. 

Egy felmérés szerint a XVI. sz. második felének keresztneveit négy különböző időpontban 

vizsgálva az első 15 férfinév között mindenütt a János vezetett. Ezután váltakozva Péter, István, 

György, Mihály, József, Pál, Ferenc, Gergely, Márton, András, majd a sor vége felé Balázs, 

Benedek, Tamás, Máté, Miklós, Imre és Bálint következtek. A női nevek esetében a Katalin és az 

Anna a leggyakoribbak, de előkelő helyen szerepel az Erzsébet, Zsuzsanna, Judit, Julianna, Teréz, 

Rozália, Borbála, Orsolya, Klára, végül az Ágota (Ágnes), Magdaléna, Dorottya és a Márta.  A 

XIX. sz. végén az Erzsébet és a Mária vezet. Ezt a saját munkám során is megtapasztaltam  

A többes keresztnév használata a XVIII. sz.-ban, főleg a nemesek körében volt gyakori, a 

XIX. sz-ban az értelmiség is gyakran élt vele, különösen akkor, ha az egyik név szokatlan volt. Pl. 

Schmidbauer ( később Soproni) Károly Vitus (1843. Sopron). A személynevek azontúl, hogy 

identifikálnak, bepillantást engednek egyes korszakok, népek névadási szokásaiba is. A magyar 

családnevekben az egész középkor tükröződik: foglalkozások, ruházat, falusi, városi élet, különböző 

emberi tulajdonságok. Mollay Károly a XV.sz-i soproni családneveket vizsgálva hat kategóriát 

állított fel a névadási technikákat illetően: - foglalkozásra vagy viselt hivatalra utaló, származás 

vagy nemzetiség, testalkat és testi tulajdonságok, lelki tulajdonságok, külső körülmények, 

állatnevekből kölcsönzöttek. A korábbi századokban gyakran neveztek el valakit a mesterségéről, 

foglalkozásáról vagy a hivataláról szinte kizárólag a városi polgárok és a jobbágyság körében. A 

régi magyar családnevek egy része mára már kihalt foglalkozások neveit őrzik az utókor számára. 

Pl. Sütő (pék), Tőzsér (pénzváltó), Kaszab (mészáros), Bodnár (hordókészítő), Bognár 

(kerékgyártó), Csapó (gubakészítő), Faragó (kőfaragó), Csiszár (fegyverkovács), Gerencsér 

(fazekas), Olajos (olajsütő), Pintér (hordókészítő), Szijártó (szíjgyártó), Tímár (bőrkikészítő), 

Porkoláb (börtönőr). A ma is igen gyakori vezetéknevek, mint Szabó, Varga, Kovács stb. viselői 

eredetileg a nevükben viselt mesterséget űzték,  a későbbiekben csak a név maradt meg, a mesterség 

megváltozott. Legalább ilyen gyakoriak a termetre, életkorra, egyéni tulajdonságokra utaló nevek. 

Pl. Nagy, Kiss, Veres, Tar, Fekete. 

A 100 leggyakrabban előforduló vezetéknév listáján az első tíz között 1. helyen a Nagy 

(234.4679, a 4. helyen a Szabó (208.904) és a 7. helyen a Kiss (130.808) neveket találjuk. 

Bármelyik anyakönyv igazolja ezt a statisztikát. 
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És most lássunk példákat a fent említett kategóriák szerint keletkezett, valamint egyéb nagyon 

különleges, esetenként vicces vagy alliteráló nevekre.  Pl.. 1885. Sopron: Veres Piroska, Dombos 

Agatha, Súlyos Erzsébet, Pandúr Zsófia, Szelíd Vincze, Dudás Mátyás (zenész!), Bújdosó Anna, 

1848. Szaringer Ferencz, 1791. Pálfiszeg (Zala megye): Buta Imre földműves, 1871: István, 

Szájpók Rozi törvénytelen fia, 1866. Sóoldat Antal (az illető Bohémiából származott, a pap durván 

„magyarosította” a nevét), elhunyt 

Mindentudó István cigánykoldus, 1910-ben 

Szombathelyen született Mácsik Ilona és 

Kamasz Ilona, házasságot kötött: Kádas 

János és Csapó Julianna. Ugyanitt szerepel 

Hízó Eszter, Reszelő Mária, Gyémánt 

Albert kereskedő, Vad Gábor csecsemő, 

1957. + Kis Apor 14 éves tanuló, 1930. a 18 évesen meghalt Ferenczi Gyöngyike anyja: Katits 

Deszonka, 1894. Pozsony: Dohos Gizella, Rest Barbara csecsemő, Szapora Anna (72 éves), Piszkos 

Terézia (81 éves), 1862: Haramia Anna (82 éves), 1832. Modor: Szodoma Mária 1825.: Kukta 

(Kuchta!) Samuel, 1896. szívbajban elhunyt a 25 éves Chraschina Anna mosónő, férje: Gonosz 

István. 1771. Michael Torkos, 1876. Éva Pelikán. 1914. Szombathely: Banga Anna, Gróf Margit 

házicseléd, 1904. Viszket István, Kámpics Ferdinánd favágó, Francz Anna, Pintyőke Malvin, 1873. 

Békéscsaba: Kuka Mihály, Dohányos Rebeka, Klassz Rudolf gyógyszerész, Terhes Pál lakatos, 

Frankó András, 1956-ban elhunyt Kmercz Mária, szülei: Kmercz Trofi és Posznek Szabina, 

Vakarcs Mária,  1910. Székesfehérvár: Paraszt (később Pataki) István, 1891. Rontó Pál, 1909. 

Menykő Viktória, Fenekes Józsefné, Bocs Józsefné, 1913. Csizmás Elek cipész, Pindur József, 

Mennyei József újságárus, Muszáj Karolina. 

Helyesírás az anyakönyvekben 

1830 előtt az anyakönyveket latinul vezették, így nem volt gond a helyesírással. A nemzeti 

romantika korában mindenben a nemzeti nyelv használata került előtérbe, amelyet addig nemigen 

szabályoztak. 1832-ben jelent meg az első komoly helyesírási szabálygyűjtemény Vörösmarty 

Mihály közreműködésével. S mivel a Magyar Tudós Társaság (Akadémia) tagjai is a nyelvhasználat 

kétféle alapelvén – kiejtés és a szóelemzés elve –vitatkoztak (ypszilonista - jottista háború!), nem 

csoda, ha az anyakönyvekben is kisebb káosz uralkodott. A bejegyzések pontossága, helyes 

írásmódja a beíró műveltségétől és igényességétől függött. A keresztneveket sokáig a hétköznapi 

használat szerint írták. Pl. +Molnár Náni, 4 éves leányka 1841.Súr, + Nagy János, 45 éves, 

Hajdovics Manczi férje 1832.Tapolca. 
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A keresztnevek változatai: Pl. a Géza név variánsai: 1870: Geiza , 1873: Geyza, 1892: 

Geisa.  1840. Szombathely: Beniamin (= Benjámin), 1863. Pápa: Luiza illetve Aloyzia (=Lujza), 

1846. Tapolca: Jóseff, másutt: Josef vagy még mindig latinosan: Joseph. Hasonlóképpen a Terézia: 

Theresa, Trézsi, 1887. Szombathely: Treszka. 1815. Külső-Vath: Adamus et Heva (Éva). Az 1800-

as évek elején a Mária név még Marianna, később Marinka változatban élt, csak a század végén lett 

Mária, esetenként csak Mari, Mári, de előfordult, hogy nemes egyszerűséggel csak Marcsa. 

Hasonlóképpen alakult a Judit és a Rozália név is: Juda, Judka, Juditha, Rosina, Rozina, Rozsáli. A 

vezetéknevek még változatosabbak. Pl. 1830. Tapolca: Anna Farragó (=Faragó), 1720: Nagj 

(=Nagy), Siarto, 1719.Súr: Sziárthó (=Szijártó), aki erdetileg szíjgyártó, mint a foglalkozás, 1798. 

Nimeth, Nimet (=Németh), 1836. Szakolca: + Seggesdi (=Segesdi) János, 1787. Milej: Wolfgang 

Pálfi uxor Elisabetha Zsódos (=Zsoldos), egyéb változatai: Pállfi, Pállfy, Pállfy  

Nem kisebb a zavar a –né, -nő toldalékolással kapcsolatban sem. 1894. Pálfiszeg: + Patuki 

Anna, Pálfi László nője, 1839. Milej: + Pálfi Ferenc, feleséges (=nős). A nem házas családi 

állapotot a latinban a juvenis, illetve a virgo szavakkal nevezték meg, később férfira, nőre a 

nyőtelen megnevezést használták, csak a század végefelé lett általános a nőtlen/ hajadon megjelölés 

1895. október 1-től megkezdődött a polgári anyakönyvezés hivatásos anyakönyvvezetők 

közreműködésével, ettől kezdve tartalmi és helyesírási szempontból egységesültek a matrikulák. 

De lássuk, mi a keresztnévadási divat manapság: Régen ugyan szokás volt, ma már kevésbé 

divat úgy hívni a gyermeket, mint a szülőjét, most sokkal inkább számít a hangzás, a becézhetőség, 

illetve az egyediség az utónévválasztáskor, százával érkeznek a névadási kérelmek a Magyar 

Tudományos Akadémiához, és bizony rengeteget be is fogadnak, még ha némelyik furcsa is kicsit. 

Gyümölcsök, fogalmak, jelzők és helységnevek is helyet kapnak ugyanis évről évre az 

utónévkönyvben. 

2014-ben újonnan elfogadott, ám kicsit furcsának nevezhető nevek a palettán: Fehér, Színes, 

Balzsam, Sudár, Remény, Béke, Áldás, Ozora, Móka, Dió, Fahéj, Gesztenye, Szeder, Ében, Hárs és 

Március - de vannak még ezeken kívül is meglepő hangzásúak, mint a Küne, az Ata, a Sáfély, a 

Létó vagy a Zejnep. Vajon idén milyen nevekkel bővül majd az utónévkönyv? Jövő ilyenkor már 

tudni fogjuk. 

 

 Nagyné Komlósfalvi Ágnes 
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A Nagy Háború magyar áldozataira emlékezünk 

 

„Doberdó!... Fogalommá vált név, s mégis azt 

hiszem, legtöbben távolról sem sejtik, miért és 

milyen körülmények között vált azzá” - írta József 

főherceg, hadtestparancsnok visszaemlékezései 

előszavában. Doberdó, akárcsak Isonzó, a 

magyarság számára különös jelentéssel bír: a száz 

éve zajlott véres csaták emlékét idézi, s egyben a 

magyar katonák hősies helytállását. Mi, 

fehérváriak büszkék lehetünk városunk honvéd 

gyalogezrededére, a 17-esekre, akik az olasz fronton, a Doberdói-fennsík sziklái között harcoltak.  

Székesfehérváron hagyománnyá vált, hogy július 18-án, az ezrednapon a Zichy ligetben rendezett 

tiszteletadáson emlékeznek meg a csatatereken életüket vesztett honvédekről, ük- és dédapákról. Az 

idei megemlékezésnek katonatörténelmi jelentőséget az adott, hogy most volt a 2. isonzói csata 100. 

évfordulója. Nekem az egyik dédapám az Isonzó folyónál harcolt, és ő ott fejlövést szenvedett. 

A Magyar Királyi 17-es Honvéd Gyalogezred megjárta a Kárpátokat, harcolt a betörő orosz 

csapatok ellen, majd 1915-től az olasz fronton, főként Doberdón és környékén vívott állóháborúban 

töltött be meghatározó szerepet. Az ezred több ízben elveszítette hadra fogható embereinek jó 

részét, és hatalmasak voltak az emberveszteségeik is.  

Részlet a 2. isonzói csata leírásából, mely a 17-es gyalogezred naplójában olvasható:  

 „A Doberdó-fennsík sziklaerdejében, több ezer méter magasan húzódott meg az olaszokkal 

szemben 1915. júl. 18-án a 17-es gyalogezred állása. Még lövészárkot se lehetett ásni a kövekbe. Az 

olasz hadsereg-parancsnokság a Doberdó 

mögött elterülő Görz városát tekintette fő 

célpontjának, és ide koncentrálta a 

támadást.  

A majdnem fedezék nélkül álló magyar 

katonák között nemcsak a lövedékek, 

hanem a sziklaszilánkok is pusztítottak. 

Majd az az olasz gyalogság 4-5-szörös 

túlerőben nyomult előre, de csak néhol 

tudott az ellenség egészen az állásunkig előrejutni, ott kézitusával verték vissza őket a századaink. 
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Majd minden kezdődött újból: tüzérségi tűz, utána tömegroham. A szürkület beálltáig tartott a 

harc.”  

A magyar ezred a következő napokban hasonló erejű támadásokat szenvedett el, de végig a helyén 

maradt. Küzdöttek a végsőkig, szó nélkül tűrték az emberfeletti szenvedést és a nélkülözést 

valamennyien. Az ezred túlerővel szembeni harci tevékenysége mindenkit meglepett. Az ütközet 

után kitört kolera elleni védekezésben is az élen jártak a 17-esek egy saját fejlesztésű 

víztisztítórendszerrel. Az ezred 

magatartását különösen kiemeli 

József főherceg 

hadtestparancsnoknak néhány 

szava: „Hogy mit tehet egy férfi, 

azt megmutatta a 17-es 

honvédgyalogezred bravúros 

magatartása Sipos alezredes 

vezetése alatt, mert bár 

ugyanannyit szenvedett, egy 

lépést sem hátrált és az 

ellenségnek a legjelentékenyebb veszteséget okozta.”A magyar honvédek elkeseredettségükben egy 

kápolnát építettek a frontvonal mögött, melyet a harcokban szétlőttek. ( 2009-ben újították fel) 

A legendás hírű gyalogezred egészen 1918-ig kitartott az olasz fronton. A fegyverszünet után, a 

vesztes háborúból a Sipos Gyula által vezetett gyalogezred zászlóját, fegyvereit megtartva 

díszmenetben érkezett haza a fehérváriak éljenzése közepette.  

 

Emlékeznünk kell azokra a hősökre, 

akik száz évvel ezelőtt a nehéz 

körülményeket vállalva, testi 

épségüket és életüket áldozva 

harcoltak a hazáért, a nemzetért! 

 

 

 

                 Palásti László 11.A   
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DIÁKOKRÓL DIÁKOKNAK 

 

 

 

Menyhárt Barna az AFS révén cserediákként 1 évet tölt 

Oroszországban, Klimovskban. Őt kérdeztem ottani élményeiről.  

 

 

 

 

Klimovsk Moszkvától 40 km-re elhelyezkedő 60000-es kisváros. Ide szerettél volna kerülni? 

˗ Amikor országot kellett választani, mindenki azt hangsúlyozta, hogy a kultúra miatt 

válassz és ne a nyelv miatt! Ha őszinte akarok lenni, soha nem választottam volna Oroszországot, 

ha nem veszem fel az iskolában az orosz nyelvet, hiszen annyi sztereotípia van az országot illetően. 

Azonban így, lassan három hónap után, bátran állítom, hogy életem legjobb döntése Oroszország, 

mert minden egyes percét imádom, élvezem és minden percét kihasználom a tanulásra, az újabb 

dolgok megismerésére. 

Legszívesebben Moszkvába, esetleg Szentpétervárra mentem volna, de az AFS nem küldhet 

cserediákot nagyvárosba, hiszen azok veszélyesek lehetnek. 40 km azonban nem távolság, amikor 

időnk engedi, ott vagyunk a családommal, barátaimmal. 

Milyen a családod, az orosz élet és a suli? 

˗ Szerencsére a családom nagyon jó: anya és apa (igen, így hívom őket) és Pvea mindig 

nagyon kedvesek, soha nem volt még konfliktusunk sem. Nehezebb eset a 10 éves „kistestvérem”, 

viszont mivel Magyarországon is van két kisebb testvérem, így a helyzet nem újdonság, és tudom 

"kezelni". A fiútestvérek közötti verekedés, párnacsata és miegymás, mindenhol ugyanolyan. 

Az orosz élet elképesztő. Amikor Magyarországon azt mondtam valakinek, hogy Oroszországba 

megyek, 40 emberből talán 5 mondta azt, hogy: "Úristen, de jó neked, hogy Oroszországba mész". 

Ez azért lenne, mert a többi 35 ember már járt Oroszországban? Tudja, milyen itt az élet? Milyenek 

az emberek? Nem! Fogalmuk sincs arról, hogy milyen itt, de ítélkeznek. Az orosz emberek először 

befogadóak, utána kicsit "hidegek" lesznek, de ha meg tudod mászni a jéghegyet, utána örökké a 

barátjuk maradsz. Az orosz iskolában, mivel cserediák vagyok, nekem nem kötelező iskolába 

járnom szombaton, viszont alapjáraton az orosz diákok minden szombaton iskolapadban ülnek.  
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De az óraszámok ugyanúgy jönnek ki, mint Magyarországon, hiszen az iskolákban egy nap 

általában öt, nagyon ritkán hat órájuk van. Ami nagyon meglepő és pozitív, az az, hogy a tanárok 

egy percet sem késnek. Csengetés előtt már 1 perccel a teremben vannak, és csengetésre mindenki 

csöndben áll. Ha a tanár felszólít valakit, akkor fel kell állnia és utána válaszolhat. Itt a tanári szoba 

kb. akkora, mint egy sulibox 6 székkel, és 5 asztallal. Itt mindig csak 5-10 perces szünetek vannak, 

így a tanároknak nincs idejük leülni se. Olyan, hogy büfé? Ámultak-bámultak, amikor mondtam, 

hogy nálunk miket lehet kapni. A földszinten elhelyezkedő nagy előtér a ruhafogasoknak ad helyet, 

hiszen Oroszországban Moszkva kivételével, mindenhol kötelező az egyenruha, ami nálunk egy 

ünneplőt takar. Ha valaki azt mondja nekem 3 évvel ezelőtt, hogy AK 47-est fogok majd a kezembe 

az iskolában, azt mondom neki, hogy bárcsak… persze viccelek. Viszont ez itt nem vicc. Az egyik 

legmegdöbbentőbb dolog az ОБЖ (magyarul OBZS) nevű tantárgy, ahol az oroszok önvédelmet és 

pisztoly-, puskahasználatot tanulnak meg, újraélesztést, és még sok más dolgot. Ha valaki azt hitte, 

hogy a Vasváriban kicsi a tornaterem, akkor még nem volt az én iskolámban. 

Mi tetszik a legjobban/legkevésbé? 

˗ Gondolkodom, gondolkodom, de igazából nem tudnék olyat kiemelni, ami a legjobban 

tetszik, hiszen azt tudom mondani, hogy a dolgok 90%-a jobb itt, mint otthon. A legjobb dolog, 

talán az emberek hazaszeretete, ami elképesztő. Putyin képe minden osztályteremben, minden 

folyosón, minden iskolában ott van, ami nekik teljesen normális. 

A legrosszabb dolog az időjárás, mivel utálom a hideget. Már most novemberben - 4 - 5 ° van, és 

azért azt nem szabad elfelejteni, hogy ez Nyugat, mivel az Urálon túl már - 20 ° van, télen pedig  

itt - 25 fok az Urálon túl pedig - 45 ° van. 

Mik a legszembetűnőbb különbségek? 

˗ A legszembetűnőbb különbség, hogy az oroszok nem fújnak orrot! Aki ismer, tudja, hogy 

allergiám van, tudja, hogy minden nap hússzor fújom ki az orromat, és emiatt sajnos elfogy a 

zsebkendőm, azonban az, hogy itt valakitől kapjak, esélytelen. Hogy hova fújnak orrot? Néha a 

csapba, néha visszaszívják, de alapjáraton véve csak az utcán sétálnak, és ott elintézik egy 

kézmozdulattal és egy fújással. A bevásárlókocsikat a bevásárlás után a parkolóban szétszórva 

hagyják éppen ott, ahol akarják, de sokan hazaviszik, és arra, hogyan fér be a liftbe, vagy hogy 

éppen hogyan tolják fel a 7.-re, még nem jöttem rá. Az oroszok imádnak enni, ugyanúgy, mint mi. 

Szeretik a rákot, a krumplit, de legfőképpen a gombát és a káposztát, a leveseket, és mindent 

lereszelnek salátának.  Ezzel el is mondtam egy átlagos orosz ebédet.  
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Van, ami kifejezetten hiányzik? 

˗ Persze, a családom, a barátaim, de legfőképpen a magyar konyha az, amit minden egyes 

nap visszasírok! Hogy mit meg nem adnék egy jó kis pörköltért, egy hortobágyi palacsintáért, egy 

halászléért vagy egy gulyáslevesért friss pogácsával, azt nem tudom elmondani! 

Mit csinálsz szabadidődben? 

˗ A probléma az, hogy az orosz diákok egész héten sokat tanulnak, ezért hétköznap csak 

kedden és csütörtökön megyek el edzésre, egyébként minden nap itthon tanulok 4-5 órát. Hétvégén 

vannak családi programok, és az AFS is szervez különböző csoportfoglalkozásokat, táborokat. 

Mennyit fejlődött a nyelvtudásod, amióta kint vagy? 

˗ Soha nem tagadtam és nem is fogom, hogy Magyarországon az orosztudásom egyenlő volt 

a nullával. Sajnos nem foglalkoztam vele igazából semmit se. Most azonban napi 4-5 órát tanulok, 

olvasok, Tv-t nézek, rádiót hallgatok - mindezt oroszul. Nem is tudok és nem is szeretnék 

gondolkodni magyarul. Két és fél hónap telt el, és az alapfok 80%-át már meg tudnám csinálni. De 

persze nem bízom el magam, nem várom a csodát, hanem teszek azért, amit el szeretnék érni. 

Többször gondolkodtam már azon, hogy mi lenne, ha esetleg itt járnék egyetemre. 

Ajánlanál másoknak is egy ilyen „kis kiruccanást”? 

˗ Azt gondolom, hogy az a család, amelyik meg tudja adni, és megadja gyerekének azt a 

lehetőséget, hogy cserediák legyen egy idegen országban, akkor a gyereknek élete egyik 

legnagyobb lehetőségét adja meg. Az önállóság, a fejlődés, az élettapasztalat, amit egy év alatt az 

ember kap, azt semmi más nem tudja megadni. Ne féljetek változtatni! 

 

Terjedelmi okok miatt minden nem férhetett az interjúba, de ha érdekel benneteket, mi van 

Barnával, olvassátok a blogját: (http://goodvibesinrussia.tumblr.com/)  

 

 

Tóth Eszter 11.D 

http://goodvibesinrussia.tumblr.com/
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Vándortábor 2015. 

 

Balassa Gergő - bár végzős - először vándortáborozott, s ez olyan nagy élmény volt számára, hogy 

azonnal tollat ragadott, hogy mindenkit biztasson, ne várjon a jelentkezéssel olyan sokáig, mint ő. 

  

Az idei tábor, melyen részt vettem, az egyik legjobb túrám volt az eddigiek közül. Az idén a 

Tátra volt a célpont, ugyanis a Vasvári egyik évben Magyarországon, másik évben külföldön 

táborozik. Először a Magas-Tátrát hódítottuk meg, hágókon másztunk át, tengerszemeket 

kerülgettünk. Talán a legfurább és a legszebb a Rysy volt, amit két külön csapatban támadtunk meg 

– az egyik csapat a lengyel oldalról indult, a másik a szlovákról. A hegycsúcson hihetetlenül 

gyönyörű látvány 

fogadott minket, a szép 

időt mindig pont akkor 

fogtuk ki, amikor a 

legszebb volt a kilátás. A 

fejünk fölött nem volt 

egy szem felhő sem, 

ellenben mindenfelé a 

távolban gomolyogtak a 

kis felhőpamacsok. 

Mindenfelé sziklák, hegycsúcsok látszottak, a lengyel oldalon tengerszemek... 

A többnapos poprádi tartózkodás – és jó pár kora reggeli elektricskán való utazás – után a 

csapat áttelepült a Szlovák Turistaparadicsomba. Itt a Hernád-parti túrák voltak nagyon izgalmasak, 

különösen az, amikor a folyó fölött vastálcákon, láncokon függve mentünk. 

A fárasztó gyaloglások után sokat játszottunk, főképp kártyáztunk, my little ponyt és hasonló 

jóságokat, esténként a tábortűz mellett beszélgettünk, énekelgettünk. A minket kísérő tanárok 

jókedvvel (Igazgató úr és Szabó Endre tanár úr pedig teljes odaadással) vettek részt mindenben, 

legyen szó akár a kezdő túrázók forrásvízzel való felfrissítéséről, akár a szalmakupacban való 

birkózásról. A Vasvári vándortábora nem szokványos tábor, sokkal viccesebb, nekem a vasváris 

programok közül ez volt az egyik legjobb élményem! 

Hajrá Vasvári! 

 

Balassa Gergő 12.D 
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Pályáztunk és nyertünk! 

 

Bizonyára kevesen tudjátok, hogy mi is zajlik valójában a helyettesi iroda ajtaja mögött. 

Mindent én sem látok, de azt most megtapasztalhattam, hogy rendületlenül pályáznak értünk. 

Az elmúlt időszakban több pályázatnak is részesei lehettünk résztvevőként és szervezőként 

egyaránt.  

A partnerség és hálózatosodás nevet viselő TÁMOP-os pályázat keretein belül csináltuk 

meg az „Önként és Dalolva” programot, mely a Vasváris Hét utolsó napján zajlott, és abban tért el 

az eddigiektől, hogy most a bogrács mellett nemcsak mi, hanem a szülők és a meghívott civil 

szervezetek képviselői is álltak. Olyan szervezetekkel kavartuk együtt a paprikás krumplit, 

amelyekkel a közösségi szolgálat révén is kapcsolatban állunk. Célunk az volt, hogy ezeket a 

szervezeteket közelebb hozzuk a diáksághoz, és a személyes kapcsolat révén népszerűsítsük az 

önkéntességet. Ezt a programot egy flashmobbal zártuk a parkban, ahol diákok százai 

hangszerkísérettel énekelték közösen az Örömódát, mellyel az összetartozást és toleranciát 

próbáltuk népszerűsíteni. Az éneklés során jelképes esernyőnyitásokra is sor került, melyek a 

rászorulók védelmezését, támogatását jelképezték.  

Egy másik projektben közösségi tér létrehozásához eszközökre lehetett pályázni. Ennek a 

programnak köszönhetően kapta az iskola a büfében elhelyezett dartsot, biliárdasztalt, a tetőtérben 

levő babzsákokat, új asztalokat és székeket, párnákat, polyfoamokat, 15 féle társasjátékot, mobil 

kosárpalánkot és pingpongasztalt.  

A harmadik pályázat, amely a 

legközelebb áll a szívemhez, alig 

pár hete zajlott. A diákmini 

projekt a szokásostól igen eltérő 

pályázat volt: azt kérték a 

mentortól, hogy olyan programot 

hozzanak létre, amelyet egy 

kiválasztott diák talál ki, tervez 

meg és hajt végre. Én lettem a 

kiválasztott! A megtiszteltetés 

mellett egy jó adag félelemmel 

fogadtam el a felkérést, hiszen ez nem kis feladatnak ígérkezett. Sok gondolkodás után végül a 

„Pincétől a padlásig” program mellett döntöttem. Hogy ez pontosan mit is jelent? Elmondom .  
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A program során a hetedikesek bejárták az iskola titkos zugait, ahová az ember általában 

diákélete során nem jut el. Így láthatták ők a padlást, az E12 mögött lévő beépítetlen területet, 

szertárakat, tanári konyhát, műhelyeket, titkos tárolóhelyeket. A programot ugyan én koordináltam, 

de a „túravezető” Horváth József Igazgató Úr volt. Sokat mesélt útközben, mondhatom, a 

résztvevők nagyon élvezték a történeteit. Közben, egy-egy állomáson megállva, feladatokat 

teljesítettek: kérdőívet töltöttek ki az iskoláról,  alaprajzot alkottak, rubik kockát raktak ki… A 

program céljai között volt az iskola megismerése mellett az is , hogy a diákok otthonosan érezzék 

magukat az iskolában, közelebb kerüljenek az iskola vezetőjéhez, mert vele a  tanórájukon nem 

találkoznak. Azt gondolom, a résztvevők visszajelzéseiből is, hogy élvezetes programot sikerült 

összehoznom, azt is mondták, hogy folytatni kellene, mert sokan szívesen bejárnák pincétől a 

padlásig a sulit. Leköszönő  

DÖK-elnökként jó érzés volt egy sikeres programmal elköszönni, mely közben én is 

tapasztalatokkal és élményekkel gazdagodtam. 

De hogy visszatérjek a kezdő gondolatomhoz, elmondható tehát, hogy sok munkával jár 

pályázni, de szerencsére vannak, akik ezt helyettünk megteszik azért, hogy nekünk élményeket 

adjanak, lehetőséget teremtsenek a színes diákéletre. Köszönetként mi diákok csak annyit tehetünk, 

hogy nem sajnálva a szabadidőnket, lelkesen részt veszünk a programok szervezésében, 

lebonyolításában.  

Trombitás Orsolya 12.C 
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Megterveztük! – Az „Okosjövőről” dióhéjban 

 

A Nők a Tudományban Egyesület gondolt egy nagyot, és 2014 tavaszán útjára indította 

„Megtervezem - Okosjövő lányoknak” projektjét. Néhányan, főleg a lányok biztosan emlékeznek 

arra a napra, amikor az Egyesület munkatársai résztvevőket toboroztak nyári „job shadowing” 

programjukra a tetőtéri aulában és az osztályokban is. A program célja az volt, hogy minél több 

diáklány érdeklődése forduljon az ún. STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) 

területek felé. És miért csak lányok? A lányok csak a humán tárgyakban jók, matekórán mind unják 

magukat - gondolhatnád, csak úgy, megszokásból. Persze minden sztereotípiának van 

valóságalapja…mégis bebizonyítottuk, hogy mi, lányok nem férünk bele egyetlen skatulyába! Azért 

csak lányoknak hirdették meg az Okosjövő programot, mert a Nők a Tudományban Egyesület 

székesfehérvári cégekkel (többek között az Alcoával, a Videotonnal, az Innoskarttal), valamint az 

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karával együttműködve szeretné elérni, hogy a jövőben több 

nő tanuljon tovább és helyezkedjen el a STEM területeken. A „job shadowing” program keretein 

belül az adott vállalatoknál mérnök, projektmenedzser, vagy éppen informatikus hölgyek egy 

munkanapját követtük végig, belepillantottunk, milyen is az élet egy multicégnél - nőként. 

Maroknyi vasváris lány egyikeként én is lelkesen használtam ki a lehetőséget. Heten a Logiscool 

ajándékát, egy egynapos programozói tanfolyamot is kiérdemeltük pályamunkáinkkal, többen 

további elismeréseket és jutalmakat is kaptunk. Megkérdeztem néhány díjazott lányt, mit adott 

nekik a „Megtervezem” program.  

Cseke Lilla, 9.A , Logiscool-különdíjas, 3.helyezett:  
 

Akinek még nincsen elképzelése a 

jövőről, annak mindenféleképpen 

ajánlom ezt a programot. Én nagyon 

élveztem az egészet, és a pályamunkám 

elkészítése igazi kihívást jelentett. A 

Videotont látogattam meg, a makett 

(képen) is erről készült. Egyszóval: ha 

jövőre lesz, semmiképpen ne hagyjátok 

ki! Higgyétek el, nagyon nagy szükség van a nőkre, és egyre több támogatást fogunk kapni! 
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Tiringer Virág Kármen, 11.B, Logiscool-különdíjas, különdíjas: 

A shadowing napot az Alcoában töltöttem, ami fantasztikus volt. Sok dolgot mutattak meg nekem, 

amelyek nagyon érdekesek voltak. A Nők a Tudományban Egyesület programjai csak megerősítettek 

elhatározásaimban, hogy tanulmányaimat természettudományos területen folytassam. Nagyon sok 

kedves embert ismertem meg a programok által, akikkel a mai napig tartom a kapcsolatot. Úgy 

érzem, az Egyesület valami pluszt adott nekem, amiért nagyon hálás vagyok. 

Smatkó Vanessza, 11. C, Logiscool-különdíjas: 

Először az Alcoában voltam a beszerzési osztályon, ami nem igazán a mérnöki terveimet erősítette, 

de az ottani emberek meggyőztek arról, hogy mennyire egyedi az, amikor valakinek az az álma, 

hogy mérnök legyen. Ezáltal teljesen kitöröltem a céljaim közül a pénzügyi szakirányt. Majd az 

IBM-hez mentem, amely már sokkal gyakorlatiasabb volt. Megmutatták, milyen ördöngösségeket 

lehet csupán számítógéppel elérni. Villamosmérnök szerettem volna lenni, de nagyon vonz a gépek 

működése és mechanikája, ezért úgy döntöttem, hogy mechatronikai mérnök leszek. Remélem, majd 

ha duális képzésen veszek részt, akkor majd az IBM-nél vagy az Alcoánál leszek. 

Én is részt vettem három „shadowing” napon, és bizony vegyes érzelmek kavarognak bennem. 

Amikor regisztráltam a programra, még kacérkodtam a természettudományos (azt is elárulom, hogy 

agrár) továbbtanulással, de a családom és a tanáraim lebeszéltek róla. Még mindig úgy gondolom, 

hogy büszkeség lehet nőként egy olyan pályán érvényesülni, amiről eddig azt hitték, csak férfiaknak 

való, és biztosan az is sok lányt motivál, hogy például a gépészmérnöki karon az iskolatársaik több, 

mint 90%-a fiú. Viszont kénytelen vagyok felvállalni azt, hogy én személy szerint a lányok másik 

(„sablonos” ) csoportjához tartozom, ez a program során egyértelműen kiderült. Nem érdekel a 

fröccsöntő gép működése, nem szeretnék minden nap egy 40 C°-os üzemben dolgozni, sem 

számítógép előtt ülni.  

De persze ezeket az eltökélt lányokat sem ezek a külsőségek vonzzák. Ők megláttak valamit ezek 

mögött, amit nekem nincs képességem látni, és ezért felnézek Virágra, Vanesszára és a többiekre, 

akiket ez a rejtélyes elhivatottság visz előre a céljuk felé. Az Okosjövő program remek lehetőséget 

kínált nekik arra, hogy kapcsolatokat építsenek, példaképeket, inspirációt találjanak. Tisztelek 

mindenkit, aki természettudományos, műszaki vagy informatikai pályát választ, mert hiszem, hogy 

ők azok, akik előreviszik a világot. Azonban a női lélek sajátosságai miatt, és azok miatt a bizonyos 

sztereotípiák miatt egy lánynak, nőnek nehezebb dolga van ezeken a területeken, viszont a sikere is 

nagyobb. A nagy cégek örömmel foglalkoztatnának női programozókat, mérnököket, vezetőket, - 

tehát hajrá, csajok!   

(Sok köszönettel tartozom Tiringer Virág Kármennek a technikai segítségért!) 

Kálmán Eszter Magdolna 11.A 
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Székesfehérvári Városi Diáktanács 

 

Talán nem sok az iskolában a 

Városi Diáktanácsról, azaz az 

SZDT-ről, ezért szeretnék most 

egy kicsit mesélni róla. Tavaly, 

miután az osztályok DÖK- 

képviselői megválasztottak az 

iskola DÖK elnökének (amiért a 

mai napig rettentően hálás vagyok), még én sem hallottam sokat a tanács működéséről. Idén viszont 

úgy kezdtem az évet, hogy meghívást kaptam a diáktanács évindító táborába, ahol 

megismerkedhettem az iskolák képviselőivel, és közösen tervezgettük a jövő programjait. A 

székesfehérvári iskolák aktívabb diákjainak összefogásával igyekszünk jobbnál jobb programokat 

kitalálni és megszervezni. A munka során megtapasztalhattam, hogy Székesfehérvár felnőtt 

vezetőinek mennyire szívügye az aktív diákélet: Dr. Cser-Palkovics András polgármester úr és 

Mészáros Attila alpolgármester úr (volt vasváris diák) minden ötletünket szívesen fogadja és segíti 

azok megvalósulását.  Október 22-én megkaptuk a lehetőséget egy saját klubhely kialakítására, így 

a polgármester úr személyesen át adta csapatunk számára a Hiemer-ház alagsorában található 

Pinceklubot. Ez a kis tér tökéletes helyet biztosít számunkra, hogy megvalósíthassuk terveinket, ill. 

többi diáktársunkat is idecsábíthassuk, és együtt tudjunk kötetlenül szórakozni, álmodozni a 

székesfehérvári diákélet „megváltásáról”. Célunk kimozdítani a tanulókat a szürke hétköznapokból, 

összefogni a diákságot, közelebb hozni egymáshoz a különböző iskolák tanulóit és felvenni a 

kapcsolatot az ország többi diákszervezetével.Az első általunk szervezett program december 5-én a 

Mikulás nap volt, ahol az egészen pici gyerekektől a nagyokig látogattak el hozzánk, és velük 

együtt készítettünk apró díszeket, és gyűjtöttünk adományokat a székesfehérvári gyermekotthon 

részére. A délutáni vetélkedő után egy flashmobbal zártuk a napot. Már elkezdtük a II. Városi 

Diákbál előkészítését, amelyre január 15-én szeretettel hívunk és várunk mindenkit! A Valentin – 

napot városi diákrendezvénnyé fogjuk tenni, márciusban tájékozódási futást és egy vicces 

feladatokkal megspékelt sportnap szervezünk. Fontosnak tartjuk a társadalmi felelősségvállalást is, 

ezért tervezzük a város szépítését, az óvodák színesítését. 

Természetesen mindenkit várunk programjainkra. Az aktuális rendezvényekről az osztály  

DÖK-képviselője ad majd tájékoztatást.  

Tóth Lilla 10.B 
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Az a bizonyos diákszínpad-életérzés… 

 

- Függöny! 

Felkapcsolják a lámpákat, ketten megfogják kezedet, majd együtt kivonultok még egy utolsó 

meghajlásra. A szemedbe szinte napként világítanak minden irányból az erős izzók, fejedre konfetti 

hullik a magasból, azonban még így is valamennyire látod: a nézőtéren állva tapsolnak, Neked.  

Hetekkel ezelőtt  

Elkezdődtek a próbák. A darab még sehol sem tart, semmi sem világos. A főszereplő hiányzik, 

nincs koreográfia, és a fél csoport megint elhagyta a szövegkönyvét. De ezeken az apró-cseprő 

bajokon még senki sem izgul, minden olyan nyugodtan kaotikus. Kicsit talán elkalandozik a 

társaság, az egyik színpadi elemről folytattok diskurzust, aztán kerekedik belőle egy totálisan 

teljesen más téma, majd abból egy következő, és a végén már mindenki másról beszél, lehetőleg 

egyszerre. Hirtelen valakinek eszébe jut, hogy talán össze kéne olvasni a szöveget, de már mindenki 

elfáradt, és még tanulni is kéne másnapra… 

Az előadás előtti héten talán arra számítanál, hogy minden rendeződött, de ez a legkevésbé sem így 

van. A koncepció „fogjukráhogykész” (valamit mondani kell a rendezőnek), de ezen, meg azon és 

amazon, még kéne kicsit csiszolni. Mindenki tudja a szerepét, a szövegét… azt nem annyira 

pontosan. Mindezek mellett naponta próbáltok, a csapat összetart, amennyire tud.  

Színházi próba. Amint belépsz a terembe, minden megvilágosodik, látod magad előtt a nem létező 

díszletet, a jelmezed, illetve a társaidat, ahogy fejvesztve futkorásznak és nevetnek Már érted, hogy 

miről volt szó múlt héten, mit jelent a „forgószínpad” kifejezés, átérzed azt a bizonyos „színházban 

vagyok, úristen” feelinget.  

Telik az idő, este előadás. Utolsó percek sminkelésre, öltözködésre, néhány selfie. Természetesen 

még a legvégső másodpercben is egyeztetés folyik, akkor ez most így lesz, az meg úgy, ahogy 

megbeszéltük. Miután minden „oké, persze”, megszólal a hangosbemondó. 

- Vasvári a takarásba, Vasvári színpadot kérem a takarásba! 

Nagy ölelkezés, pacsi veled, meg veled is, te se maradj ki. Sok szerencsét. Megcsináljuk.  

Pár órával később  

- Gratulálunk. 

A zsűri mosolyog, majd egy emléklapot nyújt át, rajta hatalmas betűkkel: „ARANY minősítés”. 

 

Lukács Gabriella 11.A 
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Iskolai babonák 

 

„…Az iskolába menvén, a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én." – írta 

Radnóti Miklós Nem tudhatom című versében. Ehhez hasonló gondolatokat és elméleteket nem 

csak a Radnóti korában élő diákság talált ki. Feleléssel, dolgozatírással kapcsolatos hiedelmek 

mindig is voltak, és vannak a mai napig is, és számos diák bővíti őrült vagy újszerű ötletekkel e 

furcsa szokások listáját. Ugyanakkor felmerülhet a kérdés, hogy vajon mit gondoltak ezekről 

tanáraink annak idején, diákszemmel… 

 

„ Emlékszem, mi mindig odafigyeltünk arra, hogy ne jobb lábbal lépjünk az utolsó lépcsőfokra, 

mert ha így történt, az felelést jelentett. Néha eléggé mulatságos látványt nyújthattunk, ahogy 

cserélgettük a lábainkat, hogy biztosan jól jöjjön ki a lépés…” 

Hajdú Györgyi tanárnő 

 

„Számomra nem volt jelentős semmilyen iskolai babona. A fekete macska és a tenyérviszketés 

azóta is beválik, de diákkoromban nem nagyon foglalkoztam hasonlókkal, főleg azután, hogy 

egyszer kipróbáltam a történelemkönyvem párna alá rakását, hátha a fejembe száll a tudás – 

természetesen sikertelenül…” 

Tarné Szabó Magdolna tanárnő 

 

„Én személy szerint úgy gondolom, hogy az emberek maguk alakítják a saját babonáikat, iskolai 

élettől függetlenül, tapasztalatok alapján. Például volt egy „szerencsepólóm”, és megfigyeltem, 

hogy amikor azt vettem fel, mindig jól sikerültek a dolgozataim. Ezen kívül történt olyan eset is, 

amikor tanulás közben szotyit ettem, és másnap könnyebben tudtam felidézni a tananyagot…” 

 Kohutné Simon Erika tanárnő 

 

„A tételeket mindig bal kézzel húztam ki, és mindig számra pontosan a középsőt. Ha páros számú 

tétel volt, akkor a két középső közül azt húztam, amelyik éppen a kezem ügyébe került. Ezen kívül 

az egyetemen mindig ugyanabban az öltözékben mentem vizsgázni; volt külön vizsgaingem, 

vizsganyakkendőm, vizsganadrágom, vizsgaalsónadrágom, vizsgazoknim és vizsgacipőm is…” 

Szabó Endre tanár úr 
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„Ami azt illeti, nem vagyok babonás típus, bár én is mindig ugyanazt a blúzt és szoknyát vettem fel, 

amikor vizsgázni mentem. Úgy vettem észre, hogy amikor esett az eső, mindig jó jegyet kaptam, de 

nem hittem abban, hogy az időjárás különösebben befolyásolná a teljesítményemet. Harmadéves 

egyetemista voltam, amikor a legjobb barátnőmmel az egyik vizsgát megelőző napon moziba 

mentünk, hogy kipihenjünk a tanulás fáradalmait. Másnap mindketten ötöst kaptunk. Ezután ezt a 

szokásunkat megtartottuk, és szerencsét hozott.” 

Démuthné Merkl Katalin tanárnő 

 

„Véleményem szerint szükség van babonákra. A dolgozataim nagy részét mindig ugyanazzal a 

tollal írtam, az én szerencsetollammal, és a nagyobb tesztek esetében (például a féléves történelem 

teszteknél) egy kabala plüssfigurát is hoztam magammal. Reggelente a 36-os busszal jöttem 

iskolába, az utasok 60%-a vasváris volt. A 20 perces úton az évfolyamtársaimmal mindig 

egyeztettük a házit és megbeszéltük a feleléseket, amelyek aznap vártak ránk. Ez később rutinná 

vált: akkor is egyeztettünk, amikor nem volt mit egyeztetni, valószínűleg úgy éreztük, hogy ha 

mindent megbeszélünk, jobban sikerülnek a dolgozatok.” 

 Óber-Fekete Noémi tanárnő 

 

„Nem vagyok babonás, de az biztos, hogy minden diák tudta akkor is és tudja most is, hogy amikor 

nincs kötelező ülésrend, jó helyre és (adott tantárgyból) jó ember mellé kell ülni…” 

Havranek Mária tanárnő 

 

„A Szegedi Tudományegyetemen tanultam, amelynek van egy hírhedt hármas kapuja, ezzel a 

felirattal: JUSTUM AMORE. Soha semelyikünk sem ment át rajta, mert úgy hittük, aki megteszi, az 

a következő vizsgáján biztosan megbukik. Néha figyelmeztetnünk kellett egymást a kapu 

közelében, hogy nehogy átmenjünk… Még szakadó esőben is nagy ívben elkerültük a rettegett 

kaput, mondván, hogy még megázni is jobb, mint utóvizsgát tenni!” 

Baranyai László tanár úr 

 

Abban azonban természetesen minden tanár egyetért, hogy bár ezek a szellemes módszerek eléggé 

szórakoztatóak, mégis csak egyetlen biztos lehetőség van a tudás és a jó jegyek megszerzésére: a 

pontos és rendszeres tanulás.   

 

Rechner Rebeka és Rechner Veronika 10. A 
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IRODALMI KUCKÓSAROK 

Tündérének 

 

Tündérléptem, tündérszárnyam 

Hűs szellővel lebben, 

Tündérálmom, tündérvágyam 

Ég felé eresztem. 

 

Tündérarcom, tündérszemem 

Ég felé fordítom, 

Tündérajkam lehelletét 

Csak neki suttogom. 

 

Tündérkacaj, tündérjáték 

Lebben ide hozzám. 

Tündértó ott, tündértajték, 

Boldog varázshullám. 

 

Tündérkezem, varázslatom 

Csillámszikrát rajzol, 

Tündérhangom, tündérdalom 

Ős dallamot dalol. 

 

Tündérerdő tündérfái 

Ismerik már titkom, 

Tündérfáknak virágai 

Érzik már azt titkon. 

 

Tündérszívem dobbanása 

Azóta igazi, 

Hogy királyfi szemsugára 

A fényét rámveti. 

 

Tündérzeném vezetése 

Szomorúra hajlik, 

A virágok szövevénye  

szorosra fonódik. 

 

Tündérvérű, szép királyfi 

Amint engem látott, 

Ó, tündérvágy szép szavai! 

Szerelmet vallott. 

 

…Tündérvarázs, tündérbűbáj. 

Nem is engem nézett. 

Virágnak hitt, akart – ó, fáj!- 

Vinni kedvesének. 

 

Rózsaszirmom, (rózsaruhám) 

Óvó takarása, 

Erős tövis rózsaszoknyám 

Alóli szúrása. 

 

Szép királyfi tündérvére 

Szúrás nyomán hullik,  

Szép tündérlány tündérkönnye 

Szúrás nyomán folyik. 

 

Szíven szúrás tündérszívnek 

Ismeretlen ártás, 

Repüléshez szokott lénynek 

Földön csúszás-mászás. 
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Azóta már tündértestem 

Nem lejt boldog táncot, 

Tündérlelkem, szabadságom! 

Bűbáj tett rád láncot. 

 

Mi bűbájunk, találmányunk 

Szívnek ez érzelme. 

Tündérérzés! Mi világunk 

Gyönyörű szerelme. 

 

Tündérhiba, elrontottuk, 

Mi sem tudjuk, hogy hol. 

Ó, azt mi nem gondolhattuk, 

Lehet ez ily’ pokol! 

 

Tündércsoda, tündérélet, 

Boldogság teremtett. 

Boldogság, te nem érsz véget, 

Tündéröröm éltet. 

Tündérbánat, szomorúság, 

Mi van veled akkor? 

Bús, szomorú tündérleány, 

Téged fel ki karol? 

 

Tündérdöntés, milyen nehéz! 

Befejezem dalom. 

Csak az erdő, csak az ég néz, 

Ez végső varázsom. 

 

Aranyhajam, szép fürjeim 

Napsugárrá válnak, 

Kék szemeim, gyémántjaim 

Csillagokhoz vágynak. 

 

Gyönge szárnyam, ékességem 

Szélként suhan tova, 

Kecses testem, táncos testem 

Tajtékként forogna. 

 

Mi hallatszik? S vajon mi lett 

Varázsom ereje?: 

Tündérerdők, tavak felett 

Egy tündér éneke. 

 

Jászai Viktória 11.A
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Balassa Gergő: A szerelmes monológja  

 

Csak ő lehet a hőse verseimnek, 

Első s utolsó mindenik dalomban - 

Mindenség helyett őt éneklem én meg, 

Nála továbbjutni soha nem akartam. 

 

S már azt hiszem, nincs rajta kívül senki, 

De hogyha van is? nem érdekel, hol van, 

Vak férfiként ölében zárva lenni, 

S csókjára várni - legféltettebb vágyam. 

 

Ne szökjön át rajt se vágyam, se hangom, 

Bűvöleléséből kitörni nem vágyom, 

S jól tudom, szívem sejtése nem csalfa. 

 

Én maradok - párnája puha ágyon, 

Vigyázom álmát, s nem lész több rémálom, 

Ő alanyom, tárgyam, én ómega s Ő alfa. 

 

   Babits Mihály: A lírikus epilógja  

 

Csak én birok versemnek hőse lenni, 

első s utolsó mindenik dalomban: 

a mindenséget vágyom versbe venni, 

de még tovább magamnál nem jutottam. 

 

S már azt hiszem: nincs rajtam kívül 

semmi, 

de hogyha van is, Isten tudja hogy’ van? 

Vak dióként dióban zárva lenni 

S törésre várni beh megundorodtam. 

 

Büvös körömből nincsen mód kitörnöm, 

Csak nyílam szökhet rajta át: a vágy – 

de jól tudom, vágyam sejtése csalfa.  

 

Én maradok: magam számára börtön, 

mert én vagyok az alany és a tárgy, 

jaj én vagyok az ómega s az alfa. 
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Az örzők univerzuma 

Részletek Balassa Gergő most készülő regényéből 

 

Az alagsori teremben síri csend uralkodott. Az asztalok és a polcok mind tele voltak rakva 

régi kacatokkal: egy befőttes üveg tele ócska érmékkel, több régi szerszám, melyeket a 

mezőgazdaságban használtak az emberek, rozsdás acélpengék fogantyú nélkül – egyszóval 

minden tele volt értéktelen kacatokkal, kivétel az egyetlen egy vékony pengéjű, furcsa harci 

fejszét, mely talán a 9. századból származott. Az egyik asztal fiókjai mind ki voltak rángatva, 

és a papírok és a kis szerkezetek mind kiestek belőle a földre. Káosz uralkodott, mintha 

feldúlták volna a termet. 

A papírkupac mellett egy férfi ült, három-három ujját összetéve meditált törökülésben. 

Hirtelen megszólalt: 

˗ Kezdjük újra. 

A földről felvett egy használhatatlan kamerát, a fiókba dobta, és kinyitotta a vadonatúj kamera 

tokját. Az asztalra téve távolabb ment négy lépést, majd ismét megszólalt. 

˗ Időutazás. 117-es próba. 

A kamera pirosan villogott. A férfi némán állt egy percig, valószínűleg erőt gyűjtött. 

˗ Üdvözlöm Önöket. Dr. Kramjány Ágoston vagyok. 2015-ben sikeres pályázatot 

adtam be egy bizonyos fizikai és kémiai kísérletre, melynek keretein belül titkos akciót 

hajthatok végre a jelenlegi helyen, hogy megtudjam, képes-e az ember az időutazásra a Föld 

nevű bolygón. 200 kísérleti lehetőséget kértem. Ez a 117-es számú. Az előző 116 sikertelen 

próbálkozás után arra a meggyőződésre jutottam, hogy az ember nem tud időutazni abban az 

esetben, ha nem a megfelelő hőmérsékletű helyiségben és nem a megfelelő időben csinálja. 

Az időpont számításaim szerint délután 4 óra és délután 4 óra 6 perc közé tehető, pluszmínusz 

1,5 perc. A hőmérséklet 19 fok, de nekünk mínusz öt fokra van szükségünk. Amint az óra 

megüti a 15.59 percet, a hűtőberendezések lehűtik a termet. És számolok is 

vissza...12..11..10..9..8..7..6..5..4..3..2..1..0! 

A hőmérséklet elkezdett csökkenni! 

A férfi izgatottan nézte az előtte lévő furcsa szerkezet, és néha a kezére pillantott, amelyen 

egy ócska karóra lötyögött. 

˗ És mindjárt 4 óra, ismétlem, hamarosan kezdődik! Elkezdődött! Rákapcsolom az 

áramot! Most már kezdek fázni... 

Egyre idegesebben nézte az órát. Hirtelen szikrázni kezdett a gép. 
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˗ Helyzetjelentés: 16.04. Az elektronika nem bírja, muszáj leállítanom. A hőmérséklet 

elkezdett növekedni, a lámpa kiégett. 117-es próba vége. 

Hirtelen fény töltötte be a szobát. A szerkezet úgy nézett ki, mintha fel akarna robbanni. A 

férfi döbbenten nézte, majd újra megpróbálta kikapcsolni az áramot, de azt kellett 

észrevennie, hogy az áram már nem táplálja a gépet. 

˗ Hát ez csodálatos! 

Mire kimondta, a keze már el is indult a szikrák és a lángnyalábnak tűnő valami felé. Amint 

az ujjai megérintették a lángot, a szobát hatalmas süvöltés rázta meg, melyet óriási robbanás 

követett, lángba borítva a tudóst, a szerkezetet, és mindent mást a szobában. 

A pusztítás amilyen gyorsan keletkezett, olyan gyorsan szűnt meg. A láng eltűnt – Dr. 

Kramjány Ágostonnal és hihetetlen szerkezetével együtt... 

 

[…] 

 

Dr. Kramjány Ágoston, akit régi gimnazista haverjai és még kollégái is Kremnek becéztek, 

mély lélegzettel ébredt. Mintha meghalt volna, és éppen újra elkezdene lélegezni. 

Körbenézett, és egy ócska kórtermet látott, ahol mintha minden érintetlenül állna évtizedek 

óta. Mintha 1970-ben lenne. 

A férfi megpróbálta felemelni a fejét. Nagy nehezen bár, de sikerült neki. Azonban, mikor 

készült volna felülni, érezte, hogy a karjai és a lábai le vannak kötözve. Az anyag, amivel 

megkötötték, bőrnek tűnt, belül béléssel volt ellátva, mintha tartós betegre tervezték volna. 

Eluralkodott rajta a kétségbeesés, majd némi rángatózás után elkezdte magát fennhangon 

nyugtatgatni. 

˗ Nyugodj meg, Krem, nincsen semmi baj, mély lélegzet! Ez valószínűleg álom! 

˗ Nem, barátom. Ez a valóság. Kemény, valós, és megkötözött állapotot is vonhat 

maga után, ha ezen a helyen ébredsz. 

A kórterembe egy komor, bőrruhát és tőröket viselő férfi lépett be, oldalán egy éjfekete 

szemű, 160 centiméter körüli gyönyörű szép, ezüstös hajú nővel. A férfit az arcán sötétbarna 

arcszőrzet borította, hosszú haja azonban feketén lógott le a vállára, mely igencsak érdekesen 

nézett ki. A doktornak kinéző páros folytatta abbahagyott párbeszédjét. 

˗ Rég nem volt ilyen...Mikor érkezett pontosan? 

˗ 3 órája... 

˗ És miért csak most szóltatok? 

˗ Nehéz volt kiszedni abból a szerkezetből, és... 



 -26- 

˗ Mi a francról beszélnek? Hozzám miért nem szólnak? Valaki elmagyarázná, hol a 

fenében vagyok? 

A férfi és a nő összenézett, és hosszan… 

 

[…] 

 

Krem riadtan nézett fel az égre, melyen több tucat repülő lény suhant át, légörvényt vonva 

maguk után. A férfi felborzolt hajjal, félelemtől eltorzult arccal nézte őket, majd csodálkozva 

ugrált a tekintete hol a repülő valamikre (melyek erősen hasonlítottak az elvileg csak mesebeli 

sárkányokra), hol az őket nyugodtan figyelő társaira. Dremlin, a kentaur nyugodtan jegyezte 

meg: 

˗ Már ideje volt, régen láttam ezt a csapatot. 

˗ Mi az hogy ezt a...? Nem kéne elbújnunk? 

˗ Ne aggódj, ezek csak sárkányok. A fene, most jutott eszembe, hogy milyen kreatív 

világból jöttél. Ezek nem fognak bántani, ne aggódj. 

˗ Hogyhogy? Mi az, hogy...micsoda? 

Aha nyugodtan vette át a szót: 

˗ Majd elmagyarázom én, Dremlin! Krem, nem szeretném sokszor elmondani, így arra 

kérlek, mindent jegyezz meg! Tehát... A világunk egy nagyon furcsa hely a te földedhez 

képest. Itt szinte semmi sem olyan, mint azt az otthon élő emberek képzelik. A lények, amiket 

láthattál, barátságos lények, és szinte az összes növényevő. A mi birtokunkban összesen egy 

húsevő példány van, az is egy olyan mesterünké, aki nem jár köztünk. Ha ő megjelenik, a 

világunk bizonyosan nagy bajban van, és segítségre szorulunk. Ne akard, hogy lásd őket... 

˗ Akkor ők nem fognak bántani? 

˗ Azt nem mondtam, hogy böködd a talpukat egy dárdával, de a nagy része akár meg is 

szelídíthető – így került hozzánk rengeteg, és jól szolgálnak minket. Mint otthon a kúta. 

˗ Milyen kúta? Ja, hogy a kutya! Majdnem... 

˗ Én se vagyok tökéletes, ne nevess. 

˗ Mit kell még róla tudnom? 

˗ Csak egy apróságot: soha, de SOHA ne ülj fel a hátára... 
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[…] 

 

A páncélos férfi őrült tekintettel nézett körbe. Áldozatot keresett. Hatalmas kétélű kardját úgy 

forgatta, mintha pehelykönnyű lenne.  A szeme megakadt Kremen, aki Ahával az oldalán 

küzdött a menakik ellen. Dühödt léptekkel indult el feléjük, a lények sora megnyílt előtte. Aki 

nem volt elég gyors, azt könyörtelenül taposta a földbe. 

˗ Fuss, Krem, elbírok vele egyedül is! 

Aha összenézett egy kentaurral, aki erre szélsebesen elkezdett rohanni a monstrum irányába. 

Ahához érve nem lassított – a fürge ifjú nyugodtan pattant fel a hátára, majd előhúzta mindkét 

kardját. Még utoljára hátraordított, mielőtt összecsaptak volna: 

˗ Fuss, barátom! 

A monstrum csak ekkor döbbent rá arra, hogy megtámadták, mielőtt elérte volna célját. 

Aha kardja sebesen szúrta át a monstrum páncélrései között lévő védőbőrt, és több helyen 

megsebezte a lényt. A szörny ordítva rázta magát össze-vissza, majd hirtelen kiegyenesedett. 

Csökönyösen elindult – egyenesen Krem irányába, aki legyökerezett lábbal nézte Aha 

szúrásait. 

Hirtelen visszatért a vér a lábába. A köztük lévő távolság egyre csökkent. Ekkor a szeme 

megakadt egy fényesen csillogó tárgyon. A lábánál heverő penge zöldes fénye megbabonázta 

Kremet. 

A szörnyeteg felemelte a 2 méter hosszú kardot, és lesújtott a férfira – illetve sújtott volna. 

Minden két másodperc alatt zajlott le. Krem tudatosan lehajolt a kardért, majd átugorva a 

gigászi kardot, ráugrott a bután bámuló lény karjára, onnan a vállára, majd a páncéljába 

kapaszkodva pördült egyet a levegőben, és a páncélba döfte a zöld fegyvert. A pengéje úgy 

vágta át, mint a vajat, és belefúródott a páncél alatti vastag bőrbe, és kivillant a szörny 

mellkasán. 

Krem kihúzta belőle a kardot, majd az előre dőlő testről leugorva kényelmesen landolt. 

Minden lecsendesült. A harcot mindenki abbahagyta. A megölhetetlen vezér haldokolva 

feküdt az oldalán. Krem egy lökéssel a hátára fordította, és a szemébe nézett. A lény fölé 

lépve bal kezébe vette a kardot. A szörny torkához emelte fegyverét. 

A lény ekkor hirtelen a szemébe nézett. Félelemmel telt szemmel, nem ellenségesen, hanem 

könyörögve – kérve a halált. Krem elszorult torokkal nézett a lény szemébe, majd a kezét a 

lény vállára téve beleszúrta a kardot a nyakába, majd oldalra nézve elfordította a pengét a lény 

torkában... 
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Rébuszok 

A rébuszok tulajdonképpen képrejtvények. Lényegük, hogy rajzban ábrázolnak egy 

szót, kifejezést, szószerkezetet, vagy mondatot (ez utóbbi általában egy közmondás vagy 

szólás). 

A túloldalon ilyen rébuszokból állítottunk össze egy tíz képből álló játékos rejtvényt. 

Az első hathoz adtunk egy kis segítséget: a kép fölé odaírtuk a megfejtés szinonimáját. Az 

utolsó négynek a megoldására azonban már egyedül kell rájönnötök. A feladat: fejtsetek meg 

legalább nyolcat, mutassátok be a szerkesztőség valamelyik tagjának a megoldást január 

ötödikéig, és mi kisorsolunk közületek egy szerencsés diákot, aki egy felelésmentes nappal 

gazdagodhat! 

Sok sikert és jó munkát kívánunk nektek! 

Megfejtések: 

1. _____________________________________  

2. _____________________________________  

3. _____________________________________  

4. _____________________________________  

5. _____________________________________  

6. _____________________________________  

7. _____________________________________  

8. _____________________________________  

9. _____________________________________  

10. _____________________________________  
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1. Pukkancs 2. Bizalmasan 3. Caplat 
 

 

 

4. Díszcserje 5. Török férfi 6. Ösztönöz 
   

7. 8. 

 

 

9. 10. 
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ADATOLÓ 

Ami a 2014/2015-ös tanévből kimaradt 
 

ATLÉTIKA ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIA 

MAGASUGRÁS 

2.helyezés  Szépe Flóra (8.B) 

KISLABDAHAJÍTÁS  

2. helyezés Hudra Enikő (8.B) 

60M SÍKFUTÁS  

4. helyezés Menyhárt Zsófia (7.A) 

ÖSSZETETT BAJNOKSÁG  

2. helyezés Menyhárt Zsófia (7.A) 

 

ORSZÁGOS AMATŐR KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS 
 

Országos döntőn rész vettek: Erdész Krisztián (9.C), Tóth Nándor (12.B),  

Antal Dávid (12.B), Bátor Gábor (12.D), Almásy Patrik 12.D, 

Botyánszki Ádám 11.D, Koller Botond 10.A, 

Turcsán Márton 10.B 

 

KITAIBEL PÁL KÖZÉPISKOLAI BIOLÓGIAI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI 

TANULMÁNYI VERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ  
 

16. helyezés:  Jászai Viktória Adrienn (10.A)  

felkészítő tanár: Monostory Zsuzsanna 
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CURIE KÉMIA EMLÉKVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ  

9. helyezés:  Tóth Dániel (9.A)  

felkészítő tanár: Szabó Endre 

 

 IRINYI JÁNOS ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY  

Országos döntőjében szerepeltek: 

Tóth Dániel (9.A) 

Puklics Barbara (9.A) 

Ferkócza Dávid Áron (10.A) 

felkészítő tanár: Szabó Endre, Démuthné Merkl Katalin 

 

MAGYAR KÉMIKUSOK EGYESÜLETE, KÉMIATANÁRI SZAKOSZTÁLYA,  

"KERESD A KÉMIÁT!" ORSZÁGOS VERSENY 
 

10. helyezés: Jászai Viktória Adrienn (10.A)  

felkészítő tanár: Szabó Endre 

 

MAGYAR KÉMIKUSOK EGYESÜLETE, KÉMIATANÁRI SZAKOSZTÁLYA,  

KÉMIA IDEGEN NYELVEN (ANGOL) ORSZÁGOS VERSENY  

 

10. helyezés: Balázs Ákos (10.C)  

felkészítő tanár: Gáti Zsuzsanna, Szabó Endre 
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A 2015/2016. tanév tanulmányi és sporteredményei  
 

TERÜLETI BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY  
 

7.A  

2. helyezés:  ROPOLÁDÉ 

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

3. helyezés:  GUMIKACSÁK 

csapattagok: Büki Lili, Végh Botond, Kiss Gergő 

5. helyezés: GRUMPY CAT 

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

8.B 

1. helyezés:  Agyas CSAJOK 

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

2. helyezés:  CICABOGARAK 

csapattagok: Horváth Dóra, Micheller Blanka, Kertész Boglárka,  

Takács Dorka 

3. helyezés:  MITTUDOMÉN  

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

    felkészítő tanár: Juhász Lívia 

 

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: „MatekÁsok”  

csapattagok:  Palásti Norbert; Oszlányi-Salacz Máté Iván; Ág Kristóf (8.A) 

felkészítő tanárok: Kovácsné Csornai Márta; Démuth Csaba 
 

KOSSUTH VÁNDORKUPÁÉRT MATEMATIKA VERSENY 
 

2. helyezés:  Vasváris csapat 

csapattagok:  Erős Regő, Horváth Balázs (8.A), Kiss Orsolya (8.B) 

felkészítő: Kovácsné Csornai Márta , Démuth Csaba 

Peidl-Örkényi Helén 
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VÖRÖSMARTY MIHÁLY EMLÉKÉRE 25. ALKALOMMAL SZERVEZETT MEGYEI 

SZAVALÓVERSENY 
 

1. helyezés: Balassa Gergő (12.D) 

2. helyezés: Kálmán Eszter (11.A) 

felkészítő tanár: Szemere Judit 
 

„4 FOR EUROPE” FÖLDRAJZ VERSENY REGIONÁLIS DÖNTŐ 
 

1. helyezés: 10.A  csapata 

csapattagok:    Rechner Rebeka, Rechner Veronika, Réti Boglárka,  

   Sábián Anna 

felkészítő tanár: Baranyai László 
 

„LY VAGY J” MEGYEI HELYESÍRÁSI VERSENY 
 

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

Sport 

ATLÉTIKA VÁROSI ALAPFOKÚ BAJNOKSÁG  

Lányok 

MAGASUGRÁS 

V. korcsoport  1. helyezés: Réti Boglárka (10.A) 

     2. helyezés: Sturc Luca (9.C) 

  VI. korcsoport  2. helyezés Varga Renáta (12.D) 

TÁVOLUGRÁS 

V. korcsoport  3. helyezés: Szoboszlai Lilla (10.A) 

  VI. korcsoport  1. helyezés: Balsay Dalma (11.B) 

     2. helyezés: Kiss Patrícia (11.B) 

     3. helyezés: Nagy Eszter (12.B) 

SÚLYLÖKÉS 

VI. korcsoport  2. helyezés: Kreitl Viktória (12.A) 

     3. helyezés: Gránitz Zsuzsa (12.C) 

100 m SÍKFUTÁS 

VI. korcsoport  2. helyezés: Gránitz Zsuzsa (12.C) 

400 m SÍKFUTÁS 

V. korcsoport  3. helyezés: Szabó Gréta (9.D) 

  VI. korcsoport  1. helyezés: Balsay Dalma (11.B) 

     3. helyezés: Kiss Patrícia  (11.B) 
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1500 m SÍKFUTÁS 

V. korcsoport  1. helyezés: Lehota Lili (10.B) 

  VI. korcsoport  1. helyezés: Békefi Enikő (11.D) 

Fiúk 

MAGASUGRÁS 

VI. korcsoport  1. helyezés: Molnár Ákos (10.D) 

TÁVOLUGRÁS 

VI. korcsoport  2. helyezés: Vass Dávid (10.B) 

     3. helyezés Vranszki Attila Martin (10.C) 

  VI. korcsoport  2. helyezés:  Orczi Bence (11.A) 

SÚLYLÖKÉS 

VI. korcsoport  2. helyezés: Orczi Bence  (11.A) 

3. helyezés Kovács Ákos (10.D) 

100 m SÍKFUTÁS 

VI. korcsoport  2. helyezés: Kocsis András (11.B) 

800 m SÍKFUTÁS 

V. korcsoport   1. helyezés: Plesz Boldizsár (10.A) 

  VI. korcsoport   2. helyezés: Kovács Márk (12.C) 

1500 m SÍKFUTÁS 

VI. korcsoport.  3. helyezés: Hites Benjamin (12.A) 
 

AZ ISKOLÁK KÖZÖTTI PONTVERSENYBEN 

1. helyezés  Vasvári Gimnázium  

 

MEGYEI MEZEI DIÁKOLIMPIA 
 

VI. korcsoport fiú 
 

CSAPATVERSENY 

1. helyezés: Vasváris fiúk 

csapattagok  Király Bence (11.B), Kovács Márk (12.C), Kneifel Áron (11.A) 

Horváth Bence (11.B), Juhász Zsolt (12.C) 

EGYÉNI 

1. helyezés: Király Bence (11.B) 

2. helyezés Kovács Márk (12.C) 

3. helyezés Kneifel Áron (11.A) 
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V. korcsoport lány 
 

CSAPATVERSENY 

2. helyezés: Vasváris lányok 

csapattagok: Kiss Virág (9.A), Szabó Gabriella (9.B), Cseke Lilla (9.A) 

Lehota Lili (10.B) 

EGYÉNI 

  3. helyezés Kiss Virág (9.A) 
 

VI. korcsoport lány 
 

CSAPATVERSENY 

2. helyezés: Vasváris lányok 

csapattagok: Strobl Anita (11.D), Kiss Patrícia (11.B), Herczog Roberta (11.B) 

Osztotics Anett (11.B) 

EGYÉNI  

2. helyezés: Strobl Anita (11.D) 
 

VÁROSI RÖPLABDA DIÁKOLIMPIA 

 

V-VI. korcsoport lányok  

1. helyezés Vasváris lányok 

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

Jászai Viktória (11.A), Kovács Petra (9.A), Kreitl Viktória (12.C)  

Markó Alíz Izabella (11.A), Novák Lilla (11.A), Sándor Alíz (11.A) 

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

Varga Petra (11.A) 

 
 

MEGYEI RÖPLABDA DIÁKOLIMPIA 
 

V-VI. korcsoport lányok  

1. helyezés Vasváris lányok 

csapattagok azonosak a városi versenyen résztvevőkkel 
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VÁROSI KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA 
 

V.VI. korcsoport lányok  

1. helyezés Vasváris lányok 

csapattagok: Csanádi Gréta (9.B), Tóth Lilla (10.B), Herczog Boróka (10.B) 

Piller Kármen (10.A),Kovari Flóra (10.B), Novák Nóra (10.B) 

Varga Renáta (12.D), Hudra Enikő (9.B), Orbán Luca (10.A) 

Udvaros Dóra (10.D), Takács Lili (10.C), Fischer Zsófia (9.C) 

 

MEGYEI KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA 
 

V-VI. korcsoport lányok  

2. helyezés Vasváris lányok 

csapattagok azonosak a városi versenyen résztvevőkkel 

 

LABDARÚGÁS 

VÁROSI FUTSAL DIÁKOLIMPIA 
 

V-VI. korcsoport  fiúk  

3. helyezés Vasváris fiúk  

csapattagok:  Nyári Bence (12.D), Csrepka Márton (12.A) 

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

D’Urso Marvin (12.B), Botyánszki Ádám (12.D) 

Kovács Dávid (9.A), Balogh Péter (10.D) 

 

VÁROSI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA 
 

V-VI. korcsoport lányok  

1. helyezés Vasváris lányok 

csapattagok: Balsay Dalma (11.B), Sveininger Enikő (12.B), Góbi Maja (10.A) 

Csabai Csenge (10.A), Réti Boglárka (10.A), Szabó Gréta (9.D) 

Nagy Dorottya (9.D), Sturcz Luca (9.C) 

V-VI. korcsoport fiúk  

2. helyezés Vasvári fiúk 

csapattagok:  Karácsony Tamás (12.B), Lipp Csaba (12.B), Koller István (12.B) 

Őry Szilveszter (12.B), Orczy Bence (11.A), Sponga Bence (11.A) 

Plesz Boldizsár (9.A), Takács Ákos (9.C), Birkás András (9.B) 
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A 2015/2016. tanévre felvett diákok névsora 
 

Hat évfolyamos 
 

7.A  7.B 

angol nyelvből emelt szintű  német nyelvből emelt szintű 

osztályfőnök: 

Juhász Judit 

 osztályfőnök:  

Kohutné Simon Erika 

    
 Á.Tóth Hédi    Bálint Tamás 

 Benkóczy Zorka Mandula    Berta Kata 

 Bontovics Vanda Janka    Bozsik Sarolta 

 Büki Adél Lili    Brettschneider Tamás 

 Csulics Bianka    Dely Mirkó 

 Csurgai-Horváth Réka    Diószegi Krisztina Nóra 

 Dombi Vivien Dorka    Fehér Richárd Gábor 

 Góbi Marcell    Gedő Krisztina Kinga 

 Gyöpös Szabina    Haas Vilmos György 

 Györe Zsófia    Hajdu Zsófia 

 Hekkel Zsolt    Hinek Zsófia Szonja 

 Horváth Dóra    Hruskó Gergő 

 Jassó Luca    Káldi Gergely 

 Joszkin Péter    Karácsony Tamara 

 Kádár Regina    Kenessey Katalin 

 Kiss Gergő    Kollár Kincső 

 Kotsis Gergő    Kovács István 

 Lendvai Martin    Lamszider Alexandra Magdolna 

 Maráczy Beáta    Matern Vanda 

 Matics Júlia    Nagy Noémi 

 Molnár Panna    Nagy Réka 

 Nemes Dominik Márk    Noszkó Adél Katalin 

 Németh Fanni Mara    Patay Viktória 

 Németh Lili Hanna    Pék Eszter Lilla 

 Nigovicz Kinga    Sarok Eszter 

 Rácz Béla Benedek    Sümegi Anna 

 Szabó Katinka    Szabó Boglárka 

 Tóth András    Szarka Boglárka 

 Tóth Tamás    Szepetneki Fanni 

 Tóth Viktória    Tárkány-Szücs Dóra 

 Végh Botond Gergely    Valkovics Bence 

    Vécsei László Pál 
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A 2015/2016. tanévre felvett diákok névsora 
 

Négy évfolyamos 
 

9.C  9.D 

természettudományos tantárgyakból 

ill. matematikából emelt szintű 

 angol nyelvből emelt szintű 

osztályfőnök: 

Kovácsné Csornai Márta 

 osztályfőnök:  

Rideg Imre 

 

 

   
 Antal Krisztián    Bernáth Lilla 

 Bakonyi Anita    Borbás András 

 Bartos Violetta    Csecsetka Nikolett 

 Fischer Zsófi    Csurgai-Horváth Máté 

 Gertner Antal Gábor    Dzsaja Barbara 

 Gödri Doroti Virág    Erős Áron 

 Guóth Mária    Fejes Erik István  

 Hegedüs Janka    Huszárik Márton Bence 

 Horváth Eszter    Jáksó Virág 

 Horváth Stefánia    Jámbor Tamás 

 Káldi Anna Napsugár    Kálmán Gergő József 

 Kiss Veronika    Kane Shona 

 Kósa Eszter    Kiss Levente András 

 Kovács Dóra    Kovács Luca 

 Kovács Máté Dániel    Müller Péter Miklós 

 Kovács Sára Kata    Nagy Dorina Noémi 

 Lerner Petra    Nagy Dorottya 

 Márta Bence    Nagy Hanna Eszter 

 Mátés Lili    Nagy-Ludassy Fruzsina 

 Medve Zsófi Fanni    Payer Réka 

 Muskovics Dóra Ilona    Peske Ákos 

 Nagy Szabolcs    Pincési Eszter 

 Ocskó-Kü Anikó    Pinczés Flóra 

 Pance Kristóf Attila    Ratkovics Flóra Zsuzsanna 

 Ruprecht Ádám    Szabó Flóra 

 Simon Róbert    Szabó Gréta 

 Sturc Luca    Szabó Tamara Katalin 

 Szabó-Tóth Dávid    Szántó Cintia 

 Szekeres Csanád Viktor    Takács Ákos 

 Tóth Emese    Varga Bettina 

 Trombitás Zalán    Végh Eszter 

 Tujner Anikó   Virág Nikolett 

 



 
 


