
A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa 

2016/2017. I. szám 

TARTALOM 

 

 

 Karácsony 2016.  

 Miről mesélnek az anyakönyvek? 

 Diákoknak diákokról  

 Beszéljünk róla! 

 Világjáróink 

 Diákjaink írták 

 Rébuszok 

 Adatoló – eredmények a tanulmányi élet, a kultúra és a sport világából 

 Statisztika 

 

Szerkesztőbizottság: Király Dzsenifer, Lukács Gabriella (12.A)  

Tanárszerkesztő: Kistelekiné Szenkovits Szilvia 

Technikai munkatársak: Bencze Ildikó, Nagyné Katona Mária, Nemesné Pajor Andrea 

 

 

 

 

 

Felelős kiadó 

Horváth József 

igazgató 
  



KARÁCSONY 2016.  

 

Márai Sándor: December 

 

Ez a hónap az ünnep. Mintha mindig harangoznának, nagyon messze, a köd és a hó 

fátylai mögött. 

Gyermekkorunkban e hónap első napján árkus papírra, kék és zöld ceruzával, 

karácsonyfát rajzoltunk, karácsonyfát, harmincegy ággal. Minden reggel, dobogó 

szívvel, megjelöltük, mintegy letöröltük e jelképes fa egyik ágát. Így közeledtünk az 

ünnep felé. E módszerrel sikerült a várakozás izgalmát csaknem elviselhetetlenné 

fokozni. 

… 

Néha azt hiszem, a szeretetre várok. Valószínűleg csillapíthatatlan ez az éhség: aki 

egyszer belekóstolt, holtáig ízlelni szeretné. Közben már megtudtam, hogy szeretetet 

kapni nem lehet; mindig csak adni kell, ez a módja. Megtudtam azt is, hogy semmi 

nem nehezebb, mint a szeretetet kifejezni. A költőknek nem sikerült, soha, a 

költőknek, akik az érzelmek és indulatok minden árnyalatát rögzíteni tudják 

szavaikban. 

A szeretetnek nincs színfoka, mint a gyöngédségnek, nincs hőfoka, mint a 

szerelemnek. Tartalmát nem lehet szavakban közölni; ha kimondják, már hazugság. 

A szeretetben csak élni lehet, mint a fényben vagy a levegőben. Szerves lény talán nem 

is élhet másképp, csak a hőben, a fényben, a levegőben és a szeretetben. 

 

 

 

 

  



A Miről mesélnek az anyakönyvek? című sorozat harmadik részében a matrikulákban 

szereplő foglalkozásokat és kialakulásuk történetét  mutatjuk be.  A szövegben található 

kérdésekre a válaszokat 2017. január 10-ig a portán elhelyezett dobozba tehetitek. Az első 5 

hibátlan válaszoló jutalmat kap. 

 

„ A múltat nem lehet tőlünk elvenni. De csak akkor a miénk, ha megismerjük.” 

                                                                                ( Nemeskürty István) 

 

A mesterségek kialakulásának története 

Az őskorban mindenki önellátó volt, a legkorábbi foglalkozásokat e szükségletek 

kielégítése hívta életre. Nagy változást jelentett, hogy a vadászat és a halászat helyett 

lassanként fő foglalkozássá vált a földművelés és az állattenyésztés. Ezzel egy időben 

megjelentek az első mesterségek is: pl. a fazekasság, szövés-fonás, kovácsmesterség. Az 

emberek letelepedtek, állandó helyen éltek. Termékeiket már nemcsak maguknak készítették, 

hanem a vásárokban eladták. A munkadarabokat mesterjellel (monogrammal) látták el: pl. 

ötvösök, kőművesek. A középkor elejére sorra alakultak ki a mesterségek. 

 

Korai mesterségek 

Bogdán István: Régi magyar mesterségek c. könyvében aszerint rendszerezi a 

foglalkozásokat, hogy mivel dolgoznak. Szerinte a legrégebbi az ácsmesterség, hiszen a 

Bibliából tudjuk, Jézus apja is ezt a mesterséget űzte. Az ács általánosságban a fa 

megmunkálásával foglalkozott, vagyis építkezések, bútorok, nyílászárók, egyéb fából készült 

berendezések készítése volt a feladata. Régen a fafaragó embert is jelölték vele. (a korai 

anyakönyvekben mint tislér található meg) 

Az idők folyamán a munka specializálódott és elkülönült szakmák jöttek létre, mint pl. 

asztalos, faesztergályos, pipakészítő, zsindelyfaragó, illetve szoborkészítő, amely már a 

művészet kategóriájába sorolható. A 14. századtól az ácsok céhekbe tömörültek, a 17. 

századtól már tervrajzot is kellett készíteniük a munkadarabokról, a 19. sz. második felétől 

pedig szigorúan képesítéshez kötött iparág lett, és tovább specializálódott, aszerint, hogy mit 

állítottak elő: voltak malomácsok, hajóácsok, tetőfedők, állványozók stb. Tipikus foglalkozás 

volt a bognár és a bodnár is. Kérdés: Ki mit gyártott? 

Ugyancsak régi mesterség a pásztorkodás is, amely nemcsak foglalkozás, hanem 

életforma is. Az idők során ez is specializálódott, fontosság szerint kialakult egy rangsor: 

csikós, gulyás, juhász, kondás és kanász. Kérdés: Ki mit őrzött? 



Móricz Zsigmond Barbárok c. novellájában is szerepelnek pásztorok. Egyikőjük a 

bács vagy a bacsa. Kérdés: Mi volt a feladata? 

Honfoglaló őseinknek is fő megélhetési forrást jelentett az állattartás, előbb juhot, 

majd később szilaj marhát is tartottak. Ez újabb foglalkozások megjelenésével járt, feltűntek a 

tőzsérek. Kérdés: Kik voltak?  Velük párhuzamosan pedig egy új társadalmi réteg is kialakult 

a 15-16. században: a hajdúk. Kérdés: Kik ők? Az állatoknak azonban nemcsak a húsát 

fogyasztották el, hanem a bőrét is hasznosították. A bőr kikészítésével és megmunkálásával 

kapcsolatos iparágak szintén a honfoglalás koráig nyúlnak vissza: szíjgyártók, 

nyeregkészítők, vargák (egyszerű lábbelik készítői), szűcsök és tímárok. Már a 13. században 

híresek külföldön is, és nekik van a legnagyobb céhük a korban. Kérdés: Mit csinált a tímár? 

Ahogyan időben előrehaladunk, egyre több mesterség tűnik fel. A legjellemzőbbek ezek 

közül: szövők, szabók, gombkötők, süvegesek, paszományosok, kalaposok, fésűsök, 

kötélverők, kárpitosok. Mátyás korában már könyvkötők és nyomdászok is dolgoztak a 

királyi udvarban. A fémek megmunkálása is ősidők óta folyik, művelői az ötvösök, 

aranyművesek, kovácsok, lakatosok, rézművesek, késesek. A kő és az agyag megmunkálói a 

fazekasok, cserepesek, illetve kőfaragók és kőművesek. Az élelmiszerek feldolgozását 

elsősorban a molnárok (1500-tól), a sütők, bábosok, vágók vagy kaszapok, serfőzők, 

vincellérek végezték. Kérdés: Mit csináltak ezek az emberek? Néhány szolgáltatás eredete is 

Mátyás koráig nyúlik vissza. pl. postás (lovas futár), kalmár, borbély, fogadós. Középkori 

eredetűek az ún. szabadfoglalkozások is, mint pl. orvos, jogász, teológus, később a 

pedagógus, mérnök, katonatiszt, közhivatalnok, nótárius. Ezek a foglalkozások kezdettől 

fogva igazolt szakképesítéshez kötöttek voltak. A bába mesterség volt az első államilag 

fizetett és ellenőrzött tevékenység, amelynek alapjait Mária Terézia és II. József egészségügyi 

reformjai vetették meg a 18. század végétől. 

 

Újkori foglalkozások és az egyes mesterségek halála 

  A kapitalizmus kora és a technikai haladás tovább bővítette a foglalkozások körét. Már 

nemcsak a férfiak folytattak kereső tevékenységet, hanem a nők is. Többségük rengeteget 

dolgozott a gazdaságban, és a leggyakrabban mint „segítő családtag” vagy eltartott szerepelt 

az anyakönyvekben és a nyilvántartásokban. Dolgoztak vendéglőben, a céhes műhelyekben 

vagy kofaként a piacon. A nincstelen rétegek leányai közül sokan idegen háztartásban 

szolgáltak, ők voltak a házvezetőnők, szobaleányok, cselédek. Úri leányoknak azonban nem 

illett pénzt keresni a boldog békeidőkben. Csak a 19. sz. második felétől dolgozhattak 



pénzkereseti céllal vagy hivatásból a nők. Nagybirtokokon nevelőnők, elemi és polgári iskolai 

tanítónők, tanárok, ápolónők, gyárak, üzletek alkalmazottai lehettek. 

A régi céhes ipar a 19. század közepén megszűnt, és az 1859. december 20-án 

kihirdetett iparrendtartás 14 kivételével az összes ipart szabadnak minősítette. Az 

országgyűlés pedig 1872-ben törvényt fogadott el megszűnésükről, s utat nyitott a szabad 

versenynek. Emiatt számos kis mesterség megszűnt. Az előző században még gyakori 

foglalkozások közül már több feleslegessé vált a technika vívmányainak köszönhetően. pl. 

ébresztő, jégvágó, lámpagyújtogató, tejesember, faúsztató, felolvasó, sírrabló.  Kérdés: Mit 

csinált a felolvasó és a sírrabló? 

A polgárosodás helyet adott a modern szolgáltató iparnak. A lakosoknak megváltozott 

a viselete, tárgyi és lakáskultúrája, élelmezése, s ehhez igazodtak az új foglalkozások is.  

 

Foglalkozások az anyakönyvekben 

A 18. század közepéig az anyakönyvek elvétve jelöltek meg foglalkozást, csak a 

tanítót, katonát, orvost, papot, esetleg a kovácsot emelte ki. A lakosság többsége colonus 

(=telkes jobbágy), mercenarius (=napszámos) és oeconomus (=gazda, gazdálkodó) volt. A 

foglalkozás megjelölése helyett inkább az „állapotja” megnevezés szerepelt, azaz nobilis 

(=nemes), inquilinius (=házas zsellér, aki csak gyalogrobottal tartozott a földesúrnak), illetve 

coel=coelebs (=nőtlen/hajadon), később zsellér, szolga, földműves. Különösen a falvakra 

jellemző ez a szűkszavúság. A városi anyakönyvekben valamivel jobb a helyzet, többféle 

foglalkozás fedezhető fel, s a 19. század 2. felében általánossá válik megjelölése. A nők 

esetében is a férfi foglalkozására utalnak, pl. N. Josepha és Szidónia csizmadia leányai vagy 

N, Aloysia vendéglősné. (1870. Jánosháza) 

Ha nem tudják, vagy nem akarják megnevezni a foglalkozást, egyszerűen így jelzik: 

Ormos Teréz 91 éves magánzónő. (1911. Pápa)  Az 1880-as években az érsekújvári 

anyakönyvekben az alapfoglalkozásokon kívül ilyeneket olvashatunk: teknővájó (általában 

cigány foglalkozás), csutorás, kútásó, ostoros, sodronyos, kéményseprő, urasági tiszttartó, 

pajtabíró, útvakaró, hajcsár, alkalmi munkás, házaló,mindenes, csavargó, utcaseprő. 

Tipikusan városi foglalkozások 1920-as években Pápán: órás, rendőr, nyomdász, 

fogorvos, építőmester, avultvas-kereskedő, nyelvmester, parókakészítő, levélhordó, alkusz, 

becsüs, fényképész, könyvkereskedő, vésnök, szövőgyári munkásnő, fegyőr, pincér, kávés, 

városi vízvezeték-szerelő, soffeaur (=sofőr), szállodai portás, karmester, fuvaros, 

iskolaszolga, váltókezelő, manikűrözőnő, cukrász, drogista, bejárónő, banktisztviselő, 

divattervező, takarítónő, Szombathelyen: villamoskalauz. 



Néhány, számunkra furcsa, illetve vicces foglalkozás is szerepel az aktákban: 

 1840-es évek: cukorfőző, házi mester, főzelékes, váltótörvényszéki ajtónálló, sóhivatalnoki 

tiszt, városi fa-számadó, föstő, lovassági Generali (= tábornok), Esterházy Antal 

ügynöke, raktárnok magazineaur, lakó/lakóné. 

 1920-as évek: kataszteri becslőbiztos, sörödés, kapczás, gubás mester, taligás, cselédszerző, 

városi negyedmester, nyugalmazott előéneklő (izraelita), ószeres, piparezező, 

szekerész, pénzügyi fővigyázó, bordélyos, népfelkelési hivatali díjnok, kártyavetőnő, 

metőr, füstfaragó, halottkém.   

1930-as évek: légügyi almester, selyemtenyésztési altiszt, kórházi hajadon, prokurista. 

A II. világháború utáni foglalkozások a már megváltozott társadalmi és politikai viszonyokat 

tükrözik. 

1960-as évek: pártalkalmazott, vb. titkár, rakodómunkás, hivatalsegéd, tsz-tag, filmlaboráns, 

mozigépész, BM dolgozó, benzinkút-kezelő, titkárnő és rengeteg segédmunkás. 

Végezetül néhány számunkra már alig megfejhető foglalkozásról is ejtsünk szót. Nézzetek 

utána! Mit csinált a kucséber? és a bakter? Ki volt a kintornás és a handlé?  

 

Nagyné Komlósfalvi Ágnes tanárnő 

 

 

 

  



DIÁKOKNAK DIÁKOKRÓL 

A Deák Töri Kupa újra a Vasváriban 

Immáron harmadszor vágtunk neki a Deák Ferenc Szakközépiskola által megrendezett 

történelemversenynek, amelyen idén címvédőként vettünk részt. Az idei téma másfajta tudást 

igényelt, mint az eddigi versenyek, mert nem hagyományos történelmi feladatokról volt szó, 

hanem egy militaryról, azaz ehhez katonai szaktudás kellett. Mindez új kihívást jelentett 

számunkra. A csapatok a NATO-ról, a terrorizmusról és a Magyar Honvédség által jelenleg is 

használt fegyverzet ismeretéből mérték össze tudásukat. Az idei verseny egy két órán át tartó 

írásos részből, valamint szóbeli fegyverelméletből és egy Ak-63D gépkarabély időre való 

összeszereléséből állt.  A verseny végeztével találgattuk, hogyan sikerült megoldani a 

feladatokat, úgy gondoltuk, hogy leszámítva 2-3 páncéltörő lövedék összetévesztését, egészen 

jól megbirkóztunk a kihívásokkal. Egyikünk sem merte volna megmondani, hogy ezzel 

milyen eredményt fogunk elérni. Erre még 3 hetet kellett várni. Legnagyobb örömünkre 

sikerült megvédenünk a tavalyi címünket, és elsők lettünk, sőt a legjobb szóbeli 

teljesítményért még külön elismerésben is részesültünk. Mindez azt jelenti, hogy a Vasvári 

egymás után már kétszer megnyerte a vándorkupát, és ha jövőre is sikerülne, akkor nálunk 

marad örökre. Sajnos a csapatunk – az öcsém kivételével – ebben a tanévben érettségizik, 

éppen ezért szeretnénk, ha fegyverek, hadtörténelem vagy a katonaság iránt érdeklődő ifjak át 

tudnák venni a helyünket, hogy iskolánk folyosóján ez a kupa büszkén hirdesse, hogy a 

Vasvári Pál Gimnázium katonai téren is legyőzhetetlen. 

Palásti László 12. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

A csapat: Palásti László, Törvényi Máté, Szente Milán (12.A) és Palásti Norbert (9.A)  



Magyar Advent -  Az ’56-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára emlékeztünk 

 

2016. október 24-én 16 órától egy közel háromszáz főből – diákokból, színészekből és 

táncosokból – álló szereplőgárda, a történelmi belváros teljes területén elevenítette fel a 

forradalmi eseményeket. A produkcióban szerepet vállaltak a Vörösmarty Színház és a 

Szabad Színház művészei, a város egyesített vegyes kara, az Alba Regia Táncegyüttes 

gyermek- és ifjúsági csoportjai, a MegaDance Táncstúdió növendékei, valamint 

székesfehérvári általános és középiskolás diákok. Természetesen a szereplők között nagy 

számban fordultak meg vasvárisok is. De vajon mit jelent számukra 1956? Hogyan élték 

meg a szereplést és a próbákat? Ezekre a kérdésekre kapunk most választ tőlük.  

„Számomra ’56 olyan fordulópont a történelmünkben, amikor végre nemzetként 

viselkedtünk. Az embereknek egyszerre dobbant meg valami a mellkasukban és cselekedtek. 

Nagyon megtisztelő volt egy ilyen nagyszabású esemény részesének lenni. Az, hogy kicsik és 

nagyok, fiatalok és idősek ilyen inspiráló produkciót hoztak létre, páratlan volt itt Fehérváron. 

Én szívesen lettem volna ugyanennyi idős ’56-ban. Szívesen éreztem volna azt az eufóriát, 

amit ők ott. Te nem így vagy vele?”  Scheer Panna (12. D) 

„Először nem nagyon értettem, hogy mi is történt valójában akkor. De később láttam 

filmeket és színdarabokat a forradalomról, és úgy vélem, ez fontos pont a magyarok 

történelmében. Én a fináléban táncoltam az Alba Regia táncegyüttesben, és nagyon jól 

éreztem magam a Magyar Adventen. Jó érzés volt, hogy ilyen sokan, minden korosztályból 

eljöttek megnézni!” Ress Bence (7.A) 

„Nekem '56 leginkább a szabadságot és a büszkeséget jelenti. Hálás vagyok azoknak a 

fiataloknak, akik mertek tenni azért, amit ma megélhetünk. Életüket áldozták az országért, 

amit ma már szinte természetesnek veszünk, nekik köszönhetjük.  A Magyar Advent és az, 

hogy részt vehettem az eseményen, számomra hatalmas megtiszteltetés. Táncosként pedig 

külön hálás vagyok az edzőmnek, Rovó Tamásnak, mert nélküle nem lehettem volna részese 

ennek a produkciónak. Az esemény előtt rengeteget próbáltunk, a bemutató napján is 

reggeltől estig táncoltunk, de minden percét élveztem: azt az extázist, a boldogságot, mikor a 

színpadon táncoltam a többiekkel, nem lehet leírni! Érezni kell!” Komáromi Klaudia (10. C) 

„Számomra a családi történetekből vált átélhetővé, valósághűvé 1956. Nagyszüleim és 

testvéreik 16, 17 évesen vettek részt a történésekben, és a megtorlások miatt volt, aki 

külföldre kényszerült. Mivel egy hosszabb próbafolyamat előzte meg az előadás napját, volt



időnk ráhangolódni az eseményre, így könnyebben tudtunk azonosulni az akkori fiatalokkal. 

Táncosként vettem részt az eseményen, az Alba Regia Táncegyüttes ifjúsági csoportjának 

tagjaként. Ahogy az '56-os fiatalokat is, úgy az előadásban szereplőket is (modern táncosok, 

néptáncosok, színészek és civilek) egy közös cél kovácsolta össze. Ezt megtapasztalni nagy 

élmény volt. Örültem, hogy ez egy más stílusú megemlékezés volt, nem a tipikus ’valaki 

beszédet mond, és mi hallgatjuk’.” Sándor Luca (11. B) 

„A MegaDance Táncstúdió tagjaiként szerepeltünk a műsorban, amelyet rengeteg 

gyakorlás előzött meg – először csak a tánccsoportunkkal, majd az Alba Regia 

Néptáncegyüttes fiataljaival és a színészekkel együtt. Nekünk a végén volt szerepünk, az 

úgynevezett „örök rohamban”, ahol szabadságért küzdő diákok voltunk, és ahol "lelőtt minket 

egy tank”… Igen, egy tank… De aztán a diákság feléledt, s harcolt tovább, majd ez az egész 

megismétlődött párszor. Ez a jelenet szimbolizálja, hogy a diákság kiirthatatlan, és minden 

áron megszerzi a hőn áhított szabadságát. Nagy sikert aratott a produkció, a műsor végét 

tűzijátékkal koronázták meg.” Rechner Rebeka és Rechner Veronika (11. A) 

 

 

 

 

Lukács Gabriella 12. A 



Nők a Tudományban: Megtervezem - Okosjövő Lányoknak! 

 

A Nők a Tudományban Egyesület (Association of Hungarian Women in Science 

(NaTE) amerikai kezdeményezésre létrejött független, nonprofit egyesület. Több európai 

országhoz hasonlóan, a természettudományos szakmák nemhogy hiányszakmák, de a nők 

aránya sem túl magas Magyarországon. Ez az egyesület pont ezen szeretne változtatni, 

elsődleges célja, hogy a mérnöki vagy az informatikus pályát vonzóvá tegye a középiskolás 

lányok számára. Sok olyan lány van, aki nem is gondol arra, hogy ilyen pályát válasszon, 

vagy egyszerűen csak bátorításra van szüksége. A döntés meghozatalában a NaTE nyílt 

napokkal, workshopokkal igyekszik segíteni. 

Már tavaly is nagy sikere volt a Lányok napjának, a Shadowing-napnak vagy a 

Kutatók éjszakájára szervezett programjuknak, de ez ideig a Shadowing-nap kétségkívül 

mindent felülmúlt. Ezen a napon a lányok több céget, egyetemet, labort látogathattak meg, és 

egy napon keresztül árnyékként követhettek egy ott dolgozó hölgyet. Mérnökökkel, 

tanárokkal, kutatókkal, hackerekkel ismerkedhettek meg, és első kézből hallhatták, hogy ma 

milyen nőként ilyen területen dolgozni. Motiváló lehet a természettudományok szépsége, de a 

magas fizetés és a biztos munkahely sem utolsó szempont. 

A NaTE egyik programja a „Megtervezem - Okosjövő Lányoknak”, amit 13-17 éves 

lányoknak találták ki. Amikor először hallottunk a programról, remek lehetőségnek tűnt, 

nagyon vártuk a gyárlátogatást. (Természetesen nem az elmulasztott tanórák miatt).  

Az osztályból négyen mentünk el együtt az IBM-hez. Vezetőnk, Sajni Beatrix volt, aki 

bemutatta nekünk a munkahelyét. 

  



Később még több ott dolgozó hölggyel találkoztunk, akik játékos feladatokat adtak 

nekünk. Később etikus hackerektől hallhattunk előadást a biztonságos netezésről és arról, 

hogy milyen izgalmas egy informatikus munkája. A nap végén IBM-es ajándékokkal 

gazdagodtunk és persze rengeteg élménnyel. Nagyon jó hangulatú nap volt, rengeteget 

nevettünk. 

A Shadowing-nap után nem sokkal már küldték is a felhívást, hogy várják a napról 

készített pályamunkákat. Eszter a nap eseményeiről készített beszámolót, Timi pedig reklámot 

készített a programnak. A pályázatot beküldőket, szüleiket, tanáraikat és a cégek egy-egy 

dolgozóját egy elegáns gálaestre is meghívták. Minket osztályfőnökünk, Csordásné Marton 

Melinda tanárnő kísért el. A vacsora egyszerűen fantasztikus volt! Közben egymás 

pályamunkáit tekinthettük meg a kivetítőn. Mindegyik pályamunkát díjazták, selfie bottal, 

hangszóróval és tablettel lehetett gazdagodni. Mindketten arany minősítésben részesültünk. 

 

Nagyon ajánljuk ezt a programot azoknak is, akik nem annyira rajonganak a 

természettudományokért, hiszen itt ezeket más oldalról közelítik meg. Ezenkívül a program 

alatt rengeteg élménnyel gazdagodtunk és barátságot köthettünk hozzánk hasonló 

érdeklődési körű lányokkal. A programba természetesen jövőre is be lehet kapcsolódni és 

reméljük, még több vasváris lány vehet részt a gálaesten! 

Hendlein Tímea és Szatmári Eszter 10.A 

 

 

 

 

 

 

 

  



A Diáktanács új elnöke VASVÁRIS! 

 

2016. az újítás éve…főleg 

Székesfehérváron. Október 11-

én ismét sor került a 

Székesfehérvári Diáktanács 

tisztújító gyűlésére. Idén 

nemcsak a sok új tag hozott 

változást a társaság életébe, de 

iskolánk jelöltjének, Nagy 

Boginak a megválasztásával 

történelmet írtunk.  A 11.D 

osztályos Bogi a diáktanács 6 éves fennállása óta az első vasváris elnök, aki nem mellesleg az 

első női „uralkodó” címet is magáénak tudhatja. 

 

Megbántad-e, hogy elvállaltad ezt a feladatot? Hogy érzed magad a posztodban? 

 ˗ Egyáltalán nem bántam meg, hogy belevágtam ebbe a feladatba. Az elején volt 

bennem egy egészséges izgalom az elnökséggel kapcsolatban, de mostanra ez már elmúlt. 

Nagyon jól érzem magam, élvezem az egészet, iszonyat jó a csapat! Dr. Cser-Palkovics 

András polgármester úr, Mészáros Attila alpolgármester úr (volt vasváris diák) és az 

önkormányzat ifjúsággal foglalkozó dolgozói (Végvári Anita, Dr. Nagyné Ferenczy Eleonóra, 

és még sokan mások) teljes mértékben támogatják a csapatot és a munkánkat is. Segítőkészek 

és őszintén kíváncsiak a diákság életére és problémáira. ez is a kulcsa a jó hangulatnak és az 

eredményes együttműködésnek.  

Mi a helyzet az elnökség többi tagjával? Jól kijöttök? 

 ˗ Nagyon jó kis négyes alakult ki az idén is. Jól kijövünk, ahol tudjuk, segítjük 

egymást. Érdekes módon a vezetőségben idén nőuralom van (3:1 az arány), ez persze csak 

pozitívan befolyásolja a munkát. Mind a négyen rendkívül színes egyéniségek vagyunk, 

remekül kiegészítjük egymást, sosem unatkozunk, rengeteg helyre megyünk együtt.  

Az előző év kiemelkedően sikeres volt a tanács számára. Úgy gondolod, sikerül ezt idén 

überelni? Mik ehhez a terveid? 

 ˗ Bízom benne, hogy felül tudjuk majd a tavalyi évet múlni, és sikerül megvalósítani 

idén is a terveinket. Lelkesek vagyunk, és rengeteg ötletünk van. Szeretnénk, hogy ebből 

minél több megvalósuljon! Ebben sokat segít az ifjúsági programszervező iroda is, és persze 



elengedhetetlen az is, hogy a tagok között példaértékű az összetartás és a csapatmunka. Persze 

néha vitázunk is, de ezek elengedhetetlen „munkaviták”. Ha ez egész év végéig így 

működhet, idén is büszkén zárhatjuk le az évet a nyár elején! 

Milyen programok várnak a diákságra ebben a tanévben? 

 ˗ Az eddigi jól bevált programokra mindenképp lehet számítani (diákbál, sportnap, 

stb.). Természetes igyekszünk 

ezt a skálát tovább színesíteni, 

ennek érdekében néhány 

programunkban is újítások 

lesznek. Igyekszünk a diákság 

minél nagyobb részét 

mozgósítani, hiszen a 

programok értük vannak. 

Idén másodjára itt rendezik meg az Országos Diákparlamentet. Ez is nagyon fontos feladat 

lesz  számunkra, hiszen a parlament ideje alatt nemcsak a fehérvári diákok kedvében kell 

járnunk, hanem az ország minden megyéjéből érkező küldöttek itt tartózkodását is színesíteni 

szeretnénk. De ezen túl az év végén készülünk egy nagy meglepetéssel!  

Mit jelent számodra az elnökség? 

 ˗ Óriási megtiszteltetés, hogy betölthetem ezt a pozíciót. Az év eleji 

bizonytalanságok után mára már nagyon sokat jelent nekem ez az egész, már el se tudnám 

képzelni, hogy ne így történt volna. Nem lehet minden mozzanatát leírni, de az biztos, hogy 

ez egy életre szóló élmény lesz számomra. 

 

A programokról és a tanácsról még többet megtudhattok a Székesfehérvári Diáktanács 

Facebook oldalán. Keressetek meg minket!   

 

További sikerekben gazdag munkát kívánok az egész iskola nevében: 

Tóth Lilla 11.B 

  



BESZÉLJÜNK RÓLA 

Változik az érettségi 

 

Több tantárgyból is változik az érettségi 2017-től, az alábbiakban a magyar nyelv és 

irodalom, illetve a történelem tantárgyak középszintű érettségijének változásairól olvashattok. 

 

Magyar nyelv és irodalom 

A középszintű írásbelin egy új feladattal is meg kell birkóznotok, s emiatt az időkeret 

és a pontozás is módosul. Azaz az írásbelin továbbra is lesz szövegértés, de e mellett meg kell 

oldanotok egy ún. köznapi írásbeliséghez tartozó feladatot, melyben vagy egy rövid érvelést 

kell alkotnotok, vagy egy gyakorlati szövegalkotáshoz tartozó művet kell írnotok (pl.: 

kérvényt, panaszos levelet stb.) A szövegértés és a köznapi írásbeliség megoldására összesen 

90 percetek lesz. A szövegértés továbbra is 40 pontos, a köznapi írásbeliségre 10 pontot lehet 

kapni.  

Az írásbeli második részében választhattok az egyszerű és az összehasonlító 

műelemzések között. A műelemző fogalmazás megírására 150 perc áll rendelkezésetekre, az 

értékelésnél figyelembe kell venni a tartalmi minőséget, a szerkezetet, a stílust és a 

nyelvhelyességet is. A műelemzésre összesen maximum 40 pontot kaphattok. A 

szűkszavúaknak jó hír, hogy az eddigi minimum 500 szó helyett csak 400-at kell írni, ez kb. 

2,5 oldalnak felel meg. Mindenkinek jó, hogy a helyesírás és az íráskép értékelésénél 

szemléletváltás történt. Vagyis nem büntetjük a rossz helyesírást és írásképet, hanem 

jutalmazzuk a jót. A helyesírásért 8 pont, az írásképért 2 pont adható. De továbbra is 

mindegyik feladat helyesírása számít, tehát nemcsak a műelemzésnél kell figyelnetek arra, 

hogy mit és hogyan írtok le, hanem a szövegértésnél, a köznapi szövegalkotásnál is. S elég jó 

helyesírónak kell lennetek ahhoz, hogy megkapjátok a 8 pontot! Ehhez segítséget az adhat, 

hogy mindegyik teremben kell lennie helyesírási szótárnak. 

A középszintű szóbelin még mindig 20 nyelvtan és 20 irodalom tételből kell egyet-

egyet húznotok, és a kettőt együtt maximum 15 percben kell kifejtenetek. A szóbelin összesen 

50 pontot szerezhettek. A pontozásnál itt is vannak változások, bár ez inkább minket, 

magyartanárokat érint, mert végre elkülönítették a nyelvtan és az irodalom tétel tartalmi 

kifejtését, és csökkentették az előadásmódra adható pontszámot. Tehát max. 10 pont adható a 

nyelvtan és 25 pont az irodalom tétel tökéletes tartalmi megoldására, és 15 pontot ér a két 

felelet együttesen értékelt nyelvi minősége.  



Összegezve a magyar nyelv és irodalom érettségin összesen 150 pont szerezhető. Az 

írásbeli 240 perces, azaz 4 órás és maximum 100 pontos, a szóbeli 50 pontos, és 15 perc áll 

rendelkezésetekre, hogy önállóan a két tételt kifejtsétek.  

 

Történelem 

A középszintű történelem érettségi írásbelijének időkerete nem változott, mert 

továbbra is 180 perces, de részben változtak a feladattípusok, és a pontozás is más lett, mert 

már maximum 100 pont szerezhető itt. Ebből 50 pont a forráselemzés és 50 pont az esszé. A 

forráselemzések között új feladattípusként jelenik meg az ún. komplex tesztfeladat, melyben 

egy összetett forráselemzést kell megoldanotok. A tesztfeladatok között ez lesz a 

legmagasabb pontszámú. A tananyagba új témakörként bekerültek a pénzügyi és munkaügyi 

alapismeretek is, s ezek a vizsgán is megjelenhetnek. Az esszékérdések száma csökken, 

négyből két témát kell választanotok megadott szempontok szerint: kell egy egyetemes 

történelemhez tartozó rövid esszét, és egy magyar történelemhez kapcsolódó hosszú esszét 

írnotok, melyből az egyik az 1849-et megelőző, míg a másik az 1849-et követő korszakra 

vonatkozik. Az esszék pontozása is változott, szerintem jó irányban, bár ez szintén inkább 

csak minket, történelemtanárokat érint. 

A szóbeli érettségin 20 témakörből kell egyet húznotok, s azt maximum 15 percben 

kell kifejtenetek. Ebben változás nem történt. A pontozásnak azért kellett változnia, mert az 

írásbeli pontszáma is változott, így a 100 pontos írásbeli mellett a szóbeli 50 pontos lett. A 

szóbeli értékelésekor ugyanazokat a szempontokat (feladatmegértés; térben és időben való 

elhelyezés; kommunikáció és szaknyelv; források használata; eseményeket alakító tényezők 

feltárása) kell figyelembe venni, mint az esszéknél. 

Jó hír a 2016/2017-es tanévben érettségizőknek, hogy ők a kronológiát nem tartalmazó 

középiskolai történelmi atlasz mellett még használhatják az időrendi táblázatot tartalmazó 

atlaszt is. A következő vizsgaszezontól kezdve viszont csak az újakat lehet használni. 

 

 

A bővebb tájékozódás érdekében a következő oldalakat ajánlom figyelmetekbe: 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsgatargyak_2017tol  

http://ofi.hu/magyar-nyelv-es-irodalom-mintafeladatsorok  

http://ofi.hu/tortenelem-mintafeladatsorok  

 

Havranek Mária tanárnő  

http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsgatargyak_2017tol
http://ofi.hu/magyar-nyelv-es-irodalom-mintafeladatsorok
http://ofi.hu/tortenelem-mintafeladatsorok


Puskázás van, volt. Lesz? 

 

Döbrentey Zsuzsanna tanárnőt faggattam a puskázásról egy facebookos beszélgetés 

alkalmával. A tanárnő úgy gondolja, hogy a diákok becsapják magukat, ha nem a saját 

tudásukat használják fel dolgozatíráskor, hiszen így csak rövidtávú sikereket érnek el, amely 

visszaüthet, ha később felmerül az a bizonyos téma. Ám azt ő sem tagadja, hogy diákként ő is 

használt egy kis segítséget (nyitott könyv a táskában vagy néhány infó a kézen), de az 

egyetemen már nem alkalmazott semmiféle segédeszközt a megengedetteken kívül. Állítása 

szerint sosem bukott le, azonban aki igen, annak a büntetése nem különbözött a mostanitól, 

azaz egyest kapott, de ez akkoriban nagy szégyennek számított. A tanárnő véleménye szerint 

a diákoknak az okostelefonok elterjedésével egyre könnyebb a dolguk, mivel lefotózzák a 

megoldást és átküldik egymásnak. Ehhez képest a puskapapíros toll már elavultnak számít. 

Ám mi, diákok se vagyunk tökéletesek, hiszen a Tanárnő megfigyelése alapján, ha 

puskázunk, akkor keressük a tanárt a szemünkkel, egyik kezünk a pad alatt van, és zavartan 

viselkedünk. Azonban, ha nagyon profik vagyunk a puskázásban, akkor, legalábbis a Tanárnő 

nem tesz erőfeszítést, hogy elkapjon minket, mivel csak magunkat csapjuk be hosszabb távon. 

Rövidre fogva, így a végén szeretném megosztani Veletek egy gondolatát, hiszen úgy 

gondolja, hogy a tudás megszerzése igenis fontos: „Ki szeretne egy olyan orvos kése alá 

feküdni, aki puskázott, mikor azt tanulták, hol a vakbél?” 

 

Tóth Eszter 12. D 

 

  



Mit jelent transzplantáltnak lenni? 

 

Mivel transzplantált vagyok (ez nektek 

valószínűleg MÉG nem jelent semmit), 

komolyan el kellett kezdenem gondolkodni 

azon, hogy mit feleljek a „miért van a 

hasadon egy heg?” kérdésre, amikor 

megkezdem a gimnazista életem a 

Vasváriban,  egy új suliban, ahol még senki 

nem ismer. Lassan érettségben eljutottam odáig, hogy rájöjjek, ez nem mindenkinek 

természetes. Ezt a kis cikket azért írom, hogy ti is kicsit közelebb kerüljetek ehhez a témához. 

Egyébként magamtól eszembe se jutott volna, hogy ilyesmiről írjak, de egy barátom, aki 

nemrég kapott szívet, elmondta nekem, hogy nem igazán tudja, hogy mondja majd el a 

sulijában. Erre én is elkezdtem agyalni, hogy hű, hát én is új suliba fogok járni, és milyen jó 

lenne már erről írni hasonló korú és helyzetű gyerekeknek. Így megszületett egy cikk a 

Csudamadár című transzplantált gyerekeknek (és családjuknak, meg persze minden 

érdeklődőnek) szóló újságba arról, hogy én hogy kezelem/kezeltem ezt az egész tinédzserkor 

+ transzplantáltság + heg a hasamon + tesi óra + hogyan mondjam el a többieknek helyzetet. 

Ennek kapcsán kaptam egy lehetőséget, hogy ide is írjak. (Köszönöm szépen!)  

Mi is az a transzplantáció? Röviden arról van szó, hogy egy megbetegedett, 

működésképtelen szervet műtét során egy egészségesre cserélnek. Több szervet is lehet 

átültetni (májat, vesét, szívet, tüdőt…) és ennek több módja is van. Lehet, hogy ez bizarrul 

hangzik, (sőt biztos) de rengeteg ember életét menti meg. Sokan olyan szerencsés helyzetben 

vannak, mint én, hogy a mindennapi életükhöz ez régóta hozzá tartozik. Lassan 11 éve élek 

így, de vannak, akik 14-15 évesen kapnak szervet, és nagyon nehezen fogadják el saját 

magukat és azt, hogy szervátültetettek. Nekünk (és főként nekik) nagyon fontos a Ti 

támogatásotok, és az, hogy ugyanúgy beszélgessetek velünk, mint bárki mással. Betegek 

voltunk, de már nem vagyunk azok, nem kell minket így kezelni. Persze vannak kisebb 

megkötések, pl. hogy nem erőltethetjük túl magunkat fizikailag, és gyógyszert kell szednünk, 

de a lelkünk teljesen ugyanolyan, mint bárki másnak.  

Rossz, hogy erről csak úgy tudtam írni, hogy „mi” és „ti”, mert az eredeti célom az 

lenne, hogy pont arra hívjam fel a figyelmet, hogy semmi különbség nincs egy szervátültetett 

és egy nem szervátültetett közt. Remélem, azért valamennyire elértem a célom.  

Luka Tímea 7.A  



VILÁGJÁRÓINK 

 

Iskolánkban két olyan lány is tanul, akik jelenleg az USA-ban élnek: Szabó Tamara és 

Németh Veronika. Őket kérdeztem az ottani iskolájukról, tapasztalataikról és arról, hogy 

milyen az élet egy másik kontinensen.  

˗ Hogyan kerültetek Amerikába? 

Vera: Apum munkája miatt jöttünk, és a tervek szerint körülbelül 3-4 évet maradunk. A 

mostani év a harmadik év. Május végén szoktunk hazamenni, aztán az egész nyarat 

Magyarországon töltjük. 

Tami: Velencére jártam egy baptista fenntartású általános iskolába. A baptisták elnöke, 

Szenczy Sándor tett egy ígéretet, miszerint aki teljesíti az angol középfokú “C” típusú 

nyelvvizsgát, az egyéves ösztöndíjat nyer Amerikába. Nekem sikerült először teljesíteni ezt, 

az ország összes baptista fenntartású iskolájába járó diákok közül. Egy évet töltök itt, de egy 

rövid megszakítással, ugyanis karácsonyra hazalátogatok, így valamivel könnyebb. 

˗ Milyen amerikai iskolába jártok? 

Vera: Egy egyszerű 

négyosztályos gimibe 

járok. Vannak kötelező 

órák, mint például a 

matek, angol, töri, 

biológia, és választható 

tantárgyak is: a nyelvek, 

művészetek, szakmai órák 

(főzés, asztalosság, 

programozás, varrás). Mindenkinek van saját szekrénye, amiben a táskát és a kabátot tartjuk, 

mert egyiket sem lehet bevinni a terembe. Az elején komoly nehézséget jelentett, hogy 

minden angolul volt, de azóta már megszoktam. Most már teljesen mindegy, hogy angolul 

vagy magyarul kell valamit megtanulnom. 

Tami: Észak-Karolinában vagyok, egy nagyjából Székesfehérvár méretű városban, és egy 

szintén baptista fenntartású, keresztény iskolába járok. Mivel otthon nem vagyok tagja egyik 

keresztény gyülekezetnek sem, számomra elég furcsa, hogy a befogadó családom minden 

vasárnap templomba jár. Nyolcféle tantárgyam van: amerikai történelem, geometria, kémia, 

bibliaóra, spanyol, angol, fotográfia és egy tanulószobának megfelelő óra. Az angollal nincs 



sok problémám, mert egy évet már éltem Angliában korábban. Majdnem mindent megértek, 

ám a beszéddel néha vannak problémák, de a tanulószobai órán kapok segítséget egy tanártól. 

˗ Miben más az ottani iskolarendszer?  

Tami: Az itteni oktatási rendszer mindenféle szempontból teljesen más, mint az otthoni. A 

nyolc órám két napra oszlik el: A napra és B napra, ezek cserélődnek minden nap. Az órák 90 

percesek, 5 perces szünetekkel, valamint van egy 35 perces ebédszünet. A tantárgyakat mi 

választhatjuk ki minden év elején, természetesen van, ami kötelező (pl. angol).  

Vera: Minden nap 8:10-15:02-ig van suli. Minden negyedév végén van két nap, amit 

“Finals”-nek hívnak, ilyenkor az egész negyedévet összefoglaló dolgozatot írunk, amiben 

mindent kikérdeznek. Nincsenek osztályok, hanem évfolyamok vannak helyette. Minden 

gyereknek más órarendje van, amit személy szerint neki állítottak össze. Ez azért jó, mert a jó 

matekosok emelt szintű matekra kerülnek, a kevésbé jók pedig egyszerűbb matekot 

tanulhatnak. Mindenki olyan osztályban van, ahol a vele egy szinten lévőkkel tud tanulni.  

˗ Van olyan, amit itthon is bevezetnél? 

Tami: Szerintem az itteni oktatás sokkal célravezetőbb, életre nevelőbb, mint 

Magyarországon. Nekem az egész rendszer jobban tetszik, szerintem érdemes lenne ezt 

Európában is alkalmazni. 

Vera: Itt nem jegyeket, hanem százalékot kapunk. Ez azért tetszik, mert ha Magyarországon 

írtam egy négyes dogát, akkor az lehetett 81% de akár 89% is és ez szerintem nem mindegy. 

Viszont nincs olyan, hogy a jobb jegyért felelünk. Azt kapjuk, ami van. Nincs lehetőség 

javításra. 

˗ Milyen a tanárok és a gyerekek viszonya az ittenihez képest? Sok más külföldi diák 

van rajtad kívül? 

Tami: A tanárok teljesen máshogy viszonyulnak a gyerekekhez, mindenkit a sajátjukként 

kezelnek, amit pár tanuló sajnos ki is használ. Az iskolában én vagyok az egyetlen európai, 

valamint van egy brazil és több ázsiai tanulónk. 

Vera: Ha valaki lemaradna vagy bármi kérdése lenne, akkor suli előtt és után tud beszélni a 

tanárokkal. Nekem is volt olyan, hogy voltam bent, mert beteg voltam és lemaradtam. Sok 

külföldi van, leginkább mexikóiak és vietnamiak. Van néhány cserediák is, akik csak egy évre 

jönnek. 

˗ Mi az, ami hiányzik Magyarországról? 

Vera: A barátaim és a családtagjaim nagyon hiányoznak. Tudom, hogy a 21. században 

sokkal könnyebb a kapcsolattartás a Facebook és a Skype miatt, de az mégsem ugyanolyan, 

mintha szemtől szembe tudnék velük beszélni.  



Tami: Természetesen a családom, a barátaim, a lovam, a kutyám, és azt hiszem, a környék is 

egy kicsit. Itt mindenhol nagy távolságok vannak, folyamatos a nyüzsgés, jövés-menés. 

Nagyon szeretek itt lenni, jól érzem magam, ennek ellenére már nagyon várom, hogy 

hazamenjek! 

˗ Milyen magántanulónak lenni és egy magyar gimnáziumban tanulni, úgy, hogy 

közben Amerikában éltek? Mi a helyzet a vizsgákkal? 

Vera: Nehéz, mert a két suli tananyagában szinte semmi átfedés sincs. Mindkét sulira külön- 

külön kell tanulni. Délután négykor szoktam hazaérni (amikor edzéseim vannak, akkor 

később), és csak akkor kezdek tanulni az amerikai sulira. A magyar tantárgyak általában 

hétvégére maradnak, mert csak akkor van rá időm. Az időeltolódás miatt minden szombaton 

korán kell kelnem, hogy Skype-olni tudjak a némettanárommal, aki a vizsgára készít fel. Az 

osztályozó vizsgákon körülbelül 10 tantárgyból kérdezik az egész éves anyagot egyszerre.  

Tami: Magamtól tanulok. Nyáron remélem, hogy tudok majd magántanárhoz járni, mert elég 

nehéz és sok az anyag. Valószínűleg év végén fogok vizsgázni, kivétel egy-két tantárgy, 

amikből megpróbálok akkor írni, amikor hazamegyek decemberben. 

˗ Amikor először kimentél, kevésbé beszélted a nyelvet, mint így, több hónap után. 

Milyen tippjeid vannak (azon kívül, hogy csak angolul tudsz kommunikálni) a nyelv 

elsajátítására? 

Tami: Amikor kijöttem, szerintem nem beszéltem kevésbé a nyelvet, de a szókincsem 

jelentősen fejlődött. Szerintem fontos az angolul olvasás, illetve filmnézés is, de az új szavak 

tanulása és gyakorlása sem árt. 

Vera: Legelőször még egyáltalán nem beszéltem angolul, a Vasváriban is német tagozatra 

járok. Ha valaki meg akar tanulni egy idegen nyelvet magas szinten, mindenképp olvasson 

sokat azon a nyelven. Amerikában minden angolórát 20 perc olvasással kezdünk. A könyvet 

mindenki magának választhatja ki. A sorozat vagy filmnézés közben meg lehet tanulni a 

mindennapi nyelvet, ami azért nagyon fontos, mert ezt a nyelvkönyvekből nem lehet 

megtanulni. 

˗ Mit gondolsz, legalább milyen szinten kell valakinek ismernie egy nyelvet ahhoz, 

hogy kimehessen külföldre? Mik a legfontosabbak? 

Tami: Szerintem minimum középfokú nyelvvizsgára van szükség, illetve választékos, bő 

szókincsre. A mindennapi életben használatos szavak mellett – mivel tanulni is kell angolul – 

nem árt, ha a tantárgyakhoz kötődő szakszavakkal is képben van az ember. Lehet, hogy 

furcsán hangzik, de nagyon fontos, hogy az ételek neveivel is tisztában legyünk (ezzel voltak 

kisebb problémáim).  



Vera: Ha valaki külföldre megy, akkor mindenképp érdemes egy alap, de inkább közép 

szinten beszélnie a nyelvet, mert különben egy kicsit bonyolult lesz a kommunikáció. Én 

először mindenhova Google fordítóval mentem, mert csak úgy tudtam beszélgetni az 

emberekkel.  

˗ Van már nyelvvizsgád angolból? 

Tami: Középfokú nyelvvizsgám van, de szerintem könnyedén fog menni a felsőfokú is, ha 

hazamegyek. 

Vera: Még nem is gondoltam rá, eddig nem nagyon volt rá időm. 9 hónapig külföldön 

vagyok, iskolába járok, utána egy hónapig vizsgázom. A maradék két itthon töltött hónapot 

pedig a barátaimmal és a családommal töltöm. 

˗ Látsz esélyt arra, hogy amerikai egyetemet végezz el, és ott is maradj dolgozni? 

Ugyanolyan esélyeid vannak az egyetemeken, mint a helyi diákoknak? 

Vera: Legszívesebben Európában mennék egyetemre, mert az közelebb van a családomhoz és 

a barátaimhoz, de az is lehet, hogy itt maradok. Az esélyeim egyenlők az itteniekkel, mert 

csak a jegyeket nézik, nem a diákok származását. 

˗ Milyen a befogadó családod? Mi a véleményed a cserediákprogramról? 

Tami: A befogadó családdal szerencsém 

van, nagyon szeretem őket. Mindent 

megtesznek azért, hogy jól érezzem 

magam, hogy minél több helyre eljussak.. 

Nagyon jószívűek és nyitottak, úgy 

érzem, mostanra teljes mértékben a család 

részévé váltam. Van egy 12 éves “öcsém” 

és egy 15 éves “húgom” (3 hónappal 

fiatalabb, mint én), mindkettőjükkel 

nagyon jól kijövök, sok időt töltünk 

együtt. Mindenkinek bátran ajánlom, 

hogy ha ilyen lehetősége van, semmiképpen ne hagyja ki! Én majdnem megtettem, de 

mostanra teljesen megváltozott a véleményem. Valószínűleg elég mérges lettem volna 

magamra később, ha ezt most kihagyom. Nyilván vannak hullámvölgyek, amikor kicsit 

nehezebb, de a családom mindenben támogat, és pár barátom is van már, akikre szintén 

bármikor számíthatok 

Kiss Veronika 10.C  



Olaszországi élményeim 

 

Minden alkalommal, mikor arra kér valaki, hogy meséljem el az olaszországi 

élményeimet, először mindig elmosolyodom, veszek egy nagy levegőt és belekezdek 100-

adszorra és válaszolok a szokásos kérdésekre: „Milyen volt ott lenni, Eszti? Jól érezted 

magadat? Sokat fejlődtél nyelvileg?” … és még sorolhatnám. Viszont nem nehézség 

elmesélnem újra és újra, mert minden egyes alkalommal, mikor elkezdek beszélni arról a 3 

hónapról, olyan, mintha újra ott lennék, szinte már hallom a tesóimat, szüleimet, barátaimat 

csicseregni körülöttem, és ettől mindig jó kedvem lesz.  

9. osztály év elején, mikor belépett Óber-Fekete Noémi tanárnő az első olaszórára, 

nem szólalt meg magyarul, hanem csak olaszul bemutatkozott, mi nem értettünk egy szót sem 

az egészből, viszont nekem annyira megtetszett a nyelv, hogy azt kívántam, bárcsak én is 

ilyen szépen tudnék olaszul beszélni! Ezután gyorsan követték egymást az események, 

angolórán tájékoztatót tartottak az AFS önkéntesei. Felvettem velük a kapcsolatot, és 

jelentkeztem 3 hónapos cserediákprogramra. Szerintem úgy volt tökéletes, ahogy volt. 

Csodálatos családot kaptam Szardínia 

szigetén belül egy kis szigeten, La 

Maddalena-ban, ahol még októberben 

is tudtunk strandolni. Jó volt kicsit 

kiszakadni itthonról és egy teljesen új 

közegbe kerülni, ahol az emberek nem 

idegeskednek semmin, mindent a 

dolgok pozitív oldaláról közelítenek 

meg, és még a rosszban is a jót látják 

meg azonnal, mondván, lehetett volna rosszabb is. Csakhogy egy példát meséljek: La 

Maddalena szigetét mivel jobbról balról tenger veszi körül, 

van, hogy előfordul egy-egy nagyobb esőzés, amit 

rendszerint sajnos károk is követnek. Én 

megtapasztalhattam egy ilyet, mikor hajnali 2-kor elöntötte 

a házunk alsó szintjét a víz, és 10 cm-es vízben állt minden. 

Itthon már szerintem a szüleim teljesen kétségbe lettek 

volna esve, de az ottani családom csak vett egy nagy 

levegőt, előszedték a seprűket, kisebbik tesóm, Sofi 



bekapcsolta a zenét, és boldogan láttunk neki a víz kitessékelésének, azzal a tudattal, lehetett 

volna rosszabb is.  

Szerencsére a beilleszkedés könnyedén ment, sokat köszönhetek a lánytestvéreimnek, 

akik magukkal vittek mindenhova, nem hagytak soha magamra. Az iskolában találkoztam 

először olyan problémával, amit egyedül kellett megoldanom, mivel a nyelvi osztály helyett 

egy természetismereti osztályba raktak be, heti 5 fizikával, 7 matekkal, biológiával és 

kémiával, mindezt azért, mert legelső nap olyan gyorsan beszéltek hozzám, én meg nem 

értettem semmit, mindenre bólogattam és mosolyogtam, közben mondogattam „sí sí”. De 

sokat tanultam ebből is.  

Az olaszok napirendje, iskolája teljességgel különbözik a magyarokétól. Egyrészt 

később kezdődik, ők fél 9-kor kezdenek, és a legtöbb helyen szombaton is van suli. Először 

nálunk is volt, aztán megszüntették (szerencsére), de 1 hónapot még így is 

megtapasztalhattam, milyen „jó” is szombatonként iskolába járni. Nincsen túl sok szabály, 

amit be kell tartani, házi feladatnak mindig készen kell lenni, feleltetések ugyanúgy vannak, 

viszont 60 percesek az órák, és ha valaki késztetést érez arra, hogy óra közben csak úgy 

felálljon, sétáljon egyet, kinyújtózzon, nyugodtan megteheti, nem szólnak rá a tanárok. 

Naponta maximum 5 órájuk van, de annak is olyan 1 óra körül már vége. Utána irány haza, 

mindenki közösen megebédel, szülők hazajönnek a munkából, és 2-5-ig szieszta van, ami 

tényleg azt jelenti, hogy mindenki lefekszik pihenni, hogy utána újult erővel nekiállhasson 

tanulni vagy éppen dolgozni. Addig a boltok zárva, a város kong az ürességtől. Csakúgy, mint 

itthon, az olaszoknak is van „bulizós estéjük” , minden szombat este van diszkó, ahova 

becsődül ilyenkor a sziget összes fiatalja, hogy táncoljanak és jól érezzék magukat. Viszont 

aki nem akar diszkóba menni, az egyszerűen csak találkozik a barátaival, leülnek a mólóra, a 

belvárosban úgyis mindig van valami rendezvény, a zene megállás nélkül megy, pezseg az 

élet.  

Amit még eddig sose sikerült kikerülnöm, az a „mi tetszett és mi nem tetszett ebben a 

3 hónapban?” kérdés. Erre a legnehezebb válaszolnom, mert tulajdonképpen minden úgy volt 

jó, ahogy volt, nem változtatnék rajta semmit. Amit elviselnék, ha nem lett volna az a 

temérdek mennyiségű pótlás, ami itthon várt decemberben, mikor hazajöttem. Viszont ha 

kellene, én újra és újra végigcsinálnám, mert annyit nyertem ezzel a 3 hónappal, hogy azt 

elmesélni nem lehet. Rengeteg élményt, egy fantasztikus családot, életre szóló barátokat és 

persze nyelvtudást, nem is keveset. Még így, 1 év eltelte után is olyan, mintha csak tegnap lett 

volna. Röviden ennyi lenne dióhéjban az én kis történetem, aki nem hiszi, járjon utána.   

Szarka Eszter 11.A  



Egy napom Bostonban 

 

Gyermekkori álmom vált valóra azzal, hogy néhány hónapot Cambridge-ben (Boston, 

MA) tölthetek. 

Kinézek az ablakon, és hosszasan szemlélem a falevelek káprázatos színeit: rozsda, légies 

arany, fáradt zöld és a vörös minden árnyalata. Fogom a kávémat és egy könyvet, átsétálok a 

Harvard Yard-ra, és egy padról figyelem, ahogy a hatalmas épületek pillanatok alatt elnyelik 

az előadásokra igyekvő egyetemistákat. A tér azonban nem csendesedik el, mert hamarosan 

hangoskodó, fényképezőgépeket kattintgató turisták tömkelege lepi el.  

Menedéket a közeli Radcliff College eldugott 

kertjében találok. Betévedek az egyetem egyik 

múzeumába. Lenyűgöz a gyűjtemény, mivel 

nagy rajongója vagyok a modern 

művészeknek: Miro, Picasso, Modigliani, 

Albers művei csodálatosak! Az ázsiai 

művészetet bemutató szárny békéje magával 

ragad. Azt is lehetővé teszik a múzeum 

munkatársai, hogy egy éppen nem kiállított alkotást megnézhessek az raktárban.  

Ebédelni a Tasty Burgerben akarok, de óriási a sor. A hely arról híres, hogy több 

filmben is feltűnik; ezért a tömeg. A szomszédos Legal Seafood kínálata nekem való, hosszas 

várakozás után veszek egy homáros szendvicset, és lemegyek a Charles folyó partjára 

elmajszolni a ragyogó napsütésben. Közben sokak társaságában élvezhetem az egyetemi 

lánycsapat evezős edzését. 

Viszamegyek a Harvard könyvesboltba, itt akár napokig tudnék böngészni, akkora a 

kínálat. Örömmel látom, hogy Krasznahorkai Lázsló legújabb kötete az e heti 10-es lista 

előkelő helyén szerepel. Engem azonban jobban érdekelnek a Függetlenségi Háborúról szóló 

könyvek, és veszek is párat. Épp kezdődik egy könyvbemutató, beszélgetés a szerzővel, így 

rövid időre csatlakozom az érdeklődőkhöz. 

Metróval átmegyek Boston belvárosába, és már sokadszor 

végigjárom a Freedom Frail-t. Néha megállok egy iskolás csoport 

mellett, és hallgatom a „történelmi leckét”. Mindig van valami 

újdonság, apró részlet, ami eddig elkerülte a figyelmemet. Ez 

alkalommal a régi városháza előtti járdán felfedezek egy latin 



ugróiskolát. Időbe fog telni, mire megfejtem, hogyan használták. Az út minden egyes 

állomásánál megelevenedik a történelem, és arra inspirál, hogy a szabadságról, annak 

fontosságáról elgondolkozzam.  

Késő délután még egy kicsit kószálok a városban, majd csatlakozom férjemhez a 

Harvard Egyetem egyik könyvtárában, ahol könyvritkaságokat nézünk meg. Vannak kötetek, 

amiket csak kesztyűben lehet lapozni, vannak, amikhez nem is lehet hozzáérni, és olyan is 

akad, amit csak bizonyos oldalakon szabad kinyitni. Ez egy fantasztikus élmény! De sietnünk 

kell, mert koncertjegyünk van estére. A taxiból még látom, hogy az M.I.T. (a másik híres 

egyetem Cambridge-ben) épülete előtti óriási füves területet diákok százai tarkítják. 

Jegyzeteik fölé görnyednek, beszélgetnek, nevetnek, vacsoráznak vagy éppen fociznak, 

baseballoznak.  

A Zeneművészeti Egyetem nagytermében a közönség izgatottan várja, hogy Patti 

Smith színpadra lépjen. Költő, író, képzőművész, punk-rock énekes, mellesleg 70 éves. 

Beszélgetős műsor van vele a legújabb könyve kapcsán, de énekel is. Ahogy hallgatom, azt 

kívánom, bárcsak én is ilyen lennék: nyitott a világra, érzékeny a problémákra, bátor, 

szókimondó, humoros és intelligens.  

Közben rájövök, nemcsak ez a Patti Smith ilyen, hanem az itt élő emberek is: 

közvetlenek, kedvesek, barátságosak, életvitelükre rányomja bélyegét a sok jó iskola. Talán 

ezért is érzem magam otthonosan Bostonban. 

 Folytatás a következő számban…. 

 

 
 

Hajdú Györgyi tanárnő  



Adventi kirándulás 

Iskolánk minden évben szervez adventi kirándulást, az idei évben a nagy 

lelkesedésnek köszönhetően két busszal indultunk útnak. Első úticélunk a Bécs melletti 

Seegrottéba vezetett, ahol Európa legnagyobb földalatti tavasbarlangján való csónakázással 

egybekötve megismerkedtünk a gipszbányászat rejtelmeivel. Ezt követően Mariazellbe 

indultunk, a Pirker mézeskalács készítő műhelyben végigszagolhattuk a sütemény 

alapanyagait, valamint kóstolót is kaptunk. Ezt követően megtekintettük a város látnivalóit, és 

a szabadprogram alatt magunkba szívhattuk a Christkindlmarkt karácsonyi hangulatát. Itt 

tényleg karácsonyi volt már a hangulat, mert szakadt a hó, annyira, hogy a buszokra a 

hóláncot is fel kellett tenni, majd a szállás felé menet le is kellett venni, mert az osztrák 

hókotrók nagyon jól végezték a dolgukat.  

Második napunkon Semmering felé vettük az irányt, itt felültünk Európa első 

hegyivasútjára, amelynek hossza 41 km, és egészen Payerbachig gyönyörködhettünk az 

Alpok hófedte hegyvonulataiban. Következő állomásunk Gloggnitzban a híres Lindt 

csokoládégyár mintaboltjában volt, itt mindenki kedvére válogathatott a szebbnél szebb 

karácsonyi csomagolású édességekből, és ezeket meg is vásárolhatta, ha kivárta a kb. egyórás 

sort a kasszához. Majd tovább indultunk a Heindl csokigyárba, ahol betekintés kaphattunk a 

csokoládégyártásba, valamint különleges csokoládékat kóstolhattuk. Utolsó utunk Szlovákia 

fővárosába, Pozsonyba vezetett, ahol meglátogattuk a város hangulatos karácsonyi vásárát. 

Szerintem mindegyikünk nagyon jól érezte magát, és reméljük, a következő évben is hasonló 

élményekben lesz részünk. 
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DIÁKJAINK ÍRTÁK 

Egy jól sikerült házi feladat - blogbejegyzés „József Attilától” 

1912. június 26. 

Egy hete költözhettünk haza a Mamához Öcsödről. Utáltam ott lenni. Inkább élek 

szegénységben, de szeretetben, mint egy olyan házban, ahol Pistának kell lennem, mert nem 

ismerik el azt a nevet, amire a szüleim kereszteltek. 

Kicsit több, mint két évet kellet ott élnünk falun. Ott is 

dolgoznunk kellett az ellátásért, így nem volt nagy 

újdonság, hogy Pesten is segítenem kell, hogy legyen 

ennivalónk és tüzelőnk. Mamának rengeteg a munkája 

és sokszor gyengélkedik, így megpróbálok minél több 

dolgot elintézni helyette. Megyek bevásárolni, 

papírforgókat árulok, vagy vizet a moziban, csomagokat hordok az állomáson. Néhanapján 

még szenet vagy fát is lopok a vasútról, hogy legyen mivel fűteni. 

1925. március 29. 

Magányosnak érzem magam. Mintha nem lenne 

értelme annak, hogy húsz éve élek a földön. Minden 

nap arra ébredek, hogy nem tartozom sehová. Nincs 

pénzem, családom, barátaim. Már Isten jó szándékában 

is elkezdtem kételkedni. Sosem hallgat meg – lehet, 

hogy máshoz kéne címeznem az imáimat? 

A sötét gondolataim mintha megsokszoroznák az erőt, 

ami újabb és újabb versek írására késztet. Viszont meg 

is látszik a műveimen, hogy mi inspirálta őket. 

Mostanában csak sötét hangulatú, depressziós, 

istenkáromló és a társadalmat szidó szavakat tudok 

leírni. Viszont valamiből meg kell élnem. Nem 

engedhetem meg magamnak, hogy nem jelentetek meg verset. Nem akarok éhen halni. 

Huszonötödikén megjelent a Szeged című napilapban a Tiszta szívvel című versem. Ez lett 

talán a legjobb, a legkifejezőbb ebből a szomorú sorozatból.  

A társadalom megint megmutatta, hogy nem értik az iróniát és a jelképeket. Botrányt 

robbantott ki a versem. Reméltem, hogy az egyetemen nem veszik olyan komolyan a dolgot, 

de tévedtem. Holnap meg kell jelennem Horger Antal professzor irodájában.  



1936. április 18. 

Tavaly ősszel született meg az elhatározás, hogy újraindítjuk a Szép Szó című folyóiratot. Ez 

végre márciusban fizikai valósággá vált: megjelent a lap első száma. Ez örömmel tölt el, 

ahányszor rágondolok. Ezen felül még sikerült befejeznem egy verset is, ami már régóta 

kikívánkozott belőlem. A címét még nem döntöttem el. 

Az Őseredet és a kicsit egyszerűbb A Dunánál közül kéne 

választanom. Témája, a származás, múltunk és az őseink 

már régóta foglalkoztat. Az elején pedig a Dunáról írtam. 

Ez az egyik kedvenc időtöltésem: csak úgy lesétálni a 

folyóhoz, és nézni a hullámokat, hajókat, vagy a vízben 

elúszó dolgokat. Apró vízimadarak, egy gally, vagy akár csak egy dinnyehéj is elég, ahhoz, 

hogy miközben nézem őket, elmerengjek a világ dolgairól. A vers elég jó lett, úgy tervezem, 

megjelentetem a Szép Szó könyvnapi különkiadásában, a Mi magyarok régi magyarokról-ban. 

1937. november 12. 

Két éve skizofréniát diagnosztizáltak nálam. Rettenetesen éreztem magam attól, hogy én, az 

egész sikeres költő, aki jelentős irodalmi pályát tudhat maga mögött, nem vagyok ép lelkű. 

Annyit emésztem magam miatta, hogy talán súlyosbodott is az állapotom azóta. Épp az emiatt 

szükséges kezelések alkalmával ismerkedtem meg Flórával 

februárban. Ő az új elbűvölő gyógypedagógusnőm. Mindig 

kedves velem, látom rajta, hogy őt komolyan érdekli az 

állapotom, és a költészet sem áll távol tőle. Anyám halála óta 

nem törődött velem senki úgy, mint Flóra. Beleszerettem. 

Viszont ő nem viszonozza ezt és ez valósággal megöl. 

Rettenetesen fáj, hogy pont ő utasít vissza.  

Nem értem, hogy miért kell élnem, ha semmi jót sem osztott 

nekem az isteni gondviselés. Mi értelme van ennek az életnek 

nevezett szenvedésnek? Mi a teendő most, amikor sehol sincs 

már megoldás? Elmebeteg vagyok. Nem túl jók a kilátásaim. Két halál közül választhatok: az 

igazi, valós, gyors halál, vagy a bezártságban, intézetben támadó lassú elmúlás közül. Egyik 

versemmel lehetne legjobban leírni, mit érzek most: 

A semmi ágán ül szivem, 

kis teste hangtalan vacog, 

köréje gyűlnek szeliden 

s nézik, nézik a csillagok.     Kiss Veronika 10.C  



A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár Széna Téri Tagkönyvtára „Melyik a kedvenc 

könyved” címmel pályázatot hirdetett könyvajánló írására. A díjazottak között volt Molnár 

Anna 9. C osztályos tanuló alábbi kedvcsináló írása. 

 

 

Jodi Picoult: Házirend 

 

Az amerikai írónő 1966-ban született, első híressé vált regényét 2004-ben adta ki, 

Nővérem húga címmel, amiből film is készült, Cameron Diaz főszereplésével.  

Jodi Picoult a könyveiben az átlagember számára többnyire ismeretlen helyzeteket tár 

fel, és mindent megtesz annak érdekében, hogy hitelesen is mutassa be könyvei témáit. Példa 

erre az, amikor az egyik könyve miatt egy napra bevonult a börtönbe, vagy egy másik műve 

miatt együtt élt egy hétig egy amish családdal, a kultúra és gondolkodásmódjuk megismerése 

céljából. Engem többek között ez nyűgöz le igazán, hogy mennyi mindent tesz meg a 

hitelesség érdekében. Ez volt az első könyv, amit az írónőtől olvastam, de azóta szinte minden 

magyarul megjelent könyvét elolvastam, mivel a művek stílusa és az általuk feldolgozott 

témák megközelítése is rendkívül szimpatikus számomra.  

A Házirend középpontjában egy nem éppen átlagos tinédzser, Jacob Hunt áll, akinek 

Asperger-szindrómája van. Ez annyit tesz, hogy a fiú képtelen értelmezni a szociális 

jelzéseket, nem találja a helyét a kortársai között, és rohama lesz attól, ha felborul a gondosan 

megtervezett napirendje. Viszont Jacobnak mániája a bűntények felderítése, és az ehhez 

kapcsolódó téma minden részét kívülről tudja, és nemegyszer jelenik meg valódi bűntények 

helyszínén, ezzel lassan az őrületbe kergetve a rendőrséget. Így amikor a fiú szociáliskészség-  

fejlesztője brutális gyilkosság áldozatává válik, fordul a kocka, és Jacob lesz az, akinek 

nyomában jár a rendőrség. Ám a fiú érzelemmentessége és az átlagemberek számára 

szokatlan reakciói a nyomozók számára szinte felérnek egy beismerő vallomással. 

A szereplők közül nagy kedvencem volt Theo, Jacob öccse, aki tulajdonképpen a 

családban a testvére bátyjaként funkcionál, hiába ő a fiatalabb. Theo egy korombeli srác, így 

könnyebben tudtam azonosulni vele, és megértettem azokat a hétköznapi problémát, amik 

nem kapcsolódnak a bátyja betegségéhez. Számomra nem volt egy ellenszenves szereplő sem, 

hiszen minden fejezetet más-más szereplő szemszögéből követhetünk végig, így mindenkinek 

meg lehetett érteni a motivációit, hogy mit miért tesz, de kiemelném Jacob szemszögét, hiszen 

az ő látásmódja eltér a többiekétől. A betegségéből eredő mássága ellenére vele is azonosulni 

tudtam, és a könyv vége felé már vártam, hogy mikor lesz újabb fejezet az ő szemszögéből. 



Sokak számára talán kissé unalmasak, nehezen emészthetőek lehetnek azok a részek, 

amikor az egész jogi részéről olvashatunk, de ezt is meg lehet szokni, és nem mennek bele 

annyira mélyen, hogy elveszítsük olvasás közben a fonalat, így ezt se tudnám problémaként 

emlegetni. A könyv legizgalmasabb része pedig az utolsó pár oldal, hiszen a bűntény 

megoldása itt tényleg a legvégére marad. 

A műnek több üzenete is van, először is a másik elfogadása, s a könyv minden lapjáról 

is ez sugárzik. Másodszor pedig a testvéri szeretet, összetartozás fontosságát is hangsúlyozza, 

ez pedig a mű végén egy nagyon szép lezárást is kap a történetben. 

Ezt a könyvet bátran ajánlom olyan embereknek, akik olvasás közben szeretnek 

gondolkozni, valamint nagy lelkierővel rendelkeznek, hiszen amíg olvastam ezt a könyvet, 

nagyban befolyásolta a lelkiállapotomat, és természetesen a krimirajongók sem csalódhatnak 

ebben a műben. 

 

 

 

 

 

  



IRODALMI KUCKÓSAROK 

 

Időzített életek 

részlet Molnár Anna készülő alkotásából 

Máté 

 

2016. október 17-e, hétfő 

Megálltam a bejárati ajtótól mindössze pár méternyire, hogy szemügyre vegyem a 

fölém magasodó iskolaépületet. Néhány dolgot már így elsőre meg tudtam állapítani, köztük 

azt, hogy az épület háromemeletes, két valamelyest különálló részből áll, de egy folyosó 

összeköti őket az első emeletnél, és hogy nem is olyan régen építhették. Erre utalt a piros 

ablakkeretek erőteljes színe, a falak épsége, s a járdába épített lámpaüvegek átlátszósága. 

Ahogy tekintetem újra visszatévedt a bejárati ajtóra, s egy-egy oldalán megláttam az iskola és 

a város címerét is, majd újra feljebb pillantottam, akkor jutott el a tudatomig, hogy mi volt az, 

ami eddig is zavart. Nem vettem észre, hiszen apróságnak tűnt, érthető, hogy könnyen 

elkerülte a figyelmemet, pedig igyekeztem mindent aprólékosan szemügyre venni. Három 

zászló lobogott a hideg, késő őszi szélben. A város és az országunk lobogója természetes 

módon helyet kapott, de a középső zászló még ezeknél is nagyobb volt. A fekete lobogó 

vészjóslóan táncolt a szélben, egyértelműen jelezve az itt megtörtént borzalmakat. Az 

idősebbek, a gimnazista korúak, szinte mind vetettek egy pillantást a lobogóra, s arcuk egy 

nagyon rövid pillanatra sötétségbe borult. Itt már majdnem mindenki elveszített valakit, ami 

bélyeget nyomott az egész város hangulatára. Az előző városomban megszokott délutáni 

nyüzsgés sehol sem volt, a játszóterek kongtak az ürességtől, a hinták rozsdás lánca 

nyikorgott, ahogy a szél fújta őket. A belvárosban senki sem sétált, a bicikliutak csak alig 

láthattak kerékpárost az utóbbi időkben. A pár helyi klub, beláncolt ajtókkal és betört 

ablaküvegekkel várt arra, hogy újra szolgálatba vegyék. Az egész kissé olyan volt, mint egy 

nemrégiben benépesített szellemváros. De az itt lakók voltak talán a legrémisztőbbek. A 

csend, ami még a nagyobb boltokban is uralkodott, idegtépően hatott, olyan érzésem volt, 

hogy itt az emberek direkt figyelnek arra, hogy nyilvános helyen suttogásnál ne beszéljenek 

hangosabban. A komor és megkeseredett arcoknak pedig végeláthatatlan sora akadt, szinte 

minden ember, akit láttam, ugyanolyan reményvesztett és bánatos arccal nézett vissza rám, 

kortól függetlenül. De akadtak kivételek, ezt azonnal kiszúrtam, hiszen görcsösen 

kapaszkodtam az általam eddig ismert és szeretett debreceni környezethez, így amikor 

megláttam egy csapat nagyjából velem egyidős fiatalt a rendőrségen a helyettes tiszttel 



beszélgetni, éreztem, hogy ők mások. Valahonnan tudtam, hogy olyanokat látok, akiket 

egészen más dolgok mozgatnak, mint a legtöbb itt élőt. Ez a túlélés egy számomra eddig 

ismeretlen szintje volt. 

Apám irodájának az üvegén keresztül néztem őket, és ezért nem is hallottam azt, hogy 

miről beszéltek, de ennek ellenére sok mindent leszűrtem a látottakból, amik később be is 

igazolódtak. Ez volt az erősségem, megfigyelni az embereket, és a legapróbb mozdulataikból 

is a legtöbbet kiolvasni, így kívülállóként is részese lehettem az eseményeknek. Sose 

szerettem a figyelem középpontjában lenni, mégis mindig tudni akartam minden apró 

részletről, ami körülöttem zajlik. Visszahúzódottságomból fakadva az előző sulimban sem 

voltam központi figura, de nekem tökéletesen elégnek bizonyult az a négy-öt srác, akik 

hozzám hasonlóan az átlagnál jobban elzárták magukat a világ elől. Állandóan hallgattam 

apámtól a „Szerezz új barátokat!” vagy az „Ismerkedj!” mondatait. Ezzel a szövegével 

kivételesen nem foglalkoztam, és ez őt sose lombozta le, mert még élt benne a remény, hogy 

az új sulimban majd mennyi barátot fogok szerezni, de ez úgyse történhetett meg. Nem azért, 

mert én nem akartam, de természetemből fakadva nehezen nyitottam az emberek felé, az ilyen 

nagyobb társaságok pedig sose várták ki, hogy én végre megnyíljak nekik. Sőt, ha őszinte 

akarok lenni, akkor az olyan társasági emberek, akik általában a gimis hierarchia legtetején 

állnak, észre se veszik a hozzám hasonlókat. Jelentéktelen porszemek vagyunk a 

tekintetükben, és ez így szerintem rendben is van. 

[…] 

Egy vöröses színű suhanás teljesen kirángatott a merengésemből, ugyanis elterültem a 

betonon, felettem pedig egy lány magasodott, a halvány Nap teljes sötétségbe borította az 

arcát, egészen addig, amíg le nem térdelt mellém. Azonnal felismertem, ő volt a lány, akit a 

rendőrségen néztem apám irodájából, és hamarosan a már ott látott társai is megérkeztek, 

számomra pár új arccal kiegészülve.  

˗ Normális vagy, új fiú? – sziszegte a vörös az arcomba, értetlen tekintetemet látva 

pedig azonnal magyarázásba kezdett. – Soha többet nem mész sehova egyedül, megértetted? 

Teljesen egyedül álltál itt kint, simán elkaphatott volna és… 

˗ Izabella! – hasította keresztül a levegőt egy éles, megrovó kiáltás, mire a lány a hang 

vélhető irányába kapta a fejét. Óvatosan oldalra néztem a betonról, arra amerre a többiek is 

fordultak, és egy gyorsléptű elegánsan öltözött fiút láttam felénk közeledni. Fekete 

szövetkabátját nem gombolta be, így látszott a kék inge, fekete nyakkendője és szürke 

mellénye, a fekete nadrágjához pedig egy színben passzoló sötétbarna cipőt viselt. Haja pont 

jól volt beszárítva, egész megjelenéséből sugárzott a megkreált tökéletesség. A társaság 



néhány kivétellel némi undorral az arcán várta a fiú érkezését. Egyértelmű lehetett, hogy ő itt 

számukra nemkívánatos személy, számomra ismeretlen indokból. 

 Egyedül Izabella arcát lehetett közömbösnek mondani, de még talán annak se. 

Egyfajta érdeklődést tudtam leolvasni a vörös lány arcáról, akit gyorsan végig tudtam mérni, 

kihasználva a helyzetet, hogy most nem én vagyok a figyelem középpontjában. Hosszú haja 

befonva a háta közepéig ért, de már több helyen is kiváltak belőle tincsek, mintha már jó ideje 

ébren lett volna. A többiekkel ellentétben nem volt nála semmilyen táska, csak egy vaskos 

mappát tartott a hóna alatt. A ruhája sokkal inkább illett a korához, mint az előbbi fiúnak, bár 

egyetlen egy világos árnyalatú darabot sem lehetett látni rajta. Fekete farmernadrágját egy 

sötétbordó bakancsba tűrte, sötétszürke pólóján semmilyen minta vagy felirat nem volt, 

egyedül egy nyaklánc lógott le a mellkasa közepéig, aminek a végén egy furcsa formájú 

medál lógott. A legszembetűnőbb viszont egy rózsaszín heg volt az arcán, ami a bal 

álkapcsától indult, és az orrán keresztül egészen a homloka jobb széléig húzódott. Nem volt 

annyira halvány, de túl élénk se, egy éve ha keletkezhetett. A szemébe néztem, és éreztem, 

tudja, mennyire megbámultam a heget, így azonnal elfordultam, nem akartam még 

kellemetlenebb szituációba hozni magam, hiszen már rég nem voltam a helyzet magaslatán. A 

tervem, mely szerint majd észrevétlenül elvegyülök a tömegben, meghiúsult, amikor Izabella 

a földre lökött. 

˗ Bocsásd meg neki, de egy kicsit máshogy adja az emberek tudtára a véleményét, 

mint az átlag – nyújtotta felém kezét a szövetkabátos fiú, aki időközben már ideért hozzám, és 

a körém gyűlt kis csapathoz. – Magyarits Márk, a diákönkormányzat elnöke, bármikor 

szolgálatodra. 

˗ Én pedig Izabella! – nyújtotta felém a kezét a vörös hajú lány, miután Márk segített 

felállni. – Lukács Izabella, de mindenki Izznek hív. Bocs az előbbiért, de általában nem 

értetek abból, ha mondom, szemléltetnem is kell, hogy milyen veszélyes lehet ez az… 

˗ Oké, Izz úgy néz ki, nagyon készült a mai beszédére, szóval én el is rabolnám, ha 

nincs ellenetekre – ragadta meg Márk a lány vállát, aki eddig a kezemet fogta, és Izz minden 

tiltakozása ellenére berángatta magával az iskolába. Ahogy becsukódott az ajtó, egyszerre 

néztünk egymásra a vörös hajú lány barátaival. Hárman voltak, két fiú és egy lány. Nyeltem 

egy óriásit, és próbáltam megfogalmazni valamit, ami nem hangozhat túl idiótán, de nem 

igazán futotta sokra. Csak gyors futó pillantásokkal mertem felmérni őket, hiszen most eléggé 

szembetűnő lett volna, ha elkezdek bámulni. 

˗ Ez meg mégis mi volt? – biccentettem az ajtó felé, hogy utaljak a kérdésem tárgyára, 

és megtörjem a már rendkívül kínos csendet.  



˗ Mondjuk úgy, hogy ők vezetik a suli diákseregét, de nem igazán jönnek ki jól 

egymással – lépett előre a lány, szőke egyenes haja zöld kabátjára hullott, látszott rajta, hogy 

már párszor végignézett egy ilyen jelenetet. – Mint azt hallhattad, Márk a Dök-elnök, papíron 

teljhatalommal rendelkezik, de ott van Izz, aki még ennek az egésznek az elején a 

Krízishelyzeti Diáktanács vezetője volt, aztán egy idő után a tanács átnevezte magát. Új 

szabályokat és új célokat fektetett le, így lett Izabella a Kutatási és Információszerzési 

Diákszövetség, röviden a Kid elnöke.  

˗ És nem hagyja, hogy Márk irányítsa egyedül a sulit – szólalt meg az alacsonyabbik 

fiú, kezeivel az egész iskolára mutatott, hogy még jobban érzékeltesse szavait. – Bocsi, Soma 

vagyok, örülök, hogy megismerhetlek. Nekem nincs bajom Márkkal, és lebecsülni sem 

akarom, hiszen neki sem lehet egyszerű, de Izz sok mindenen ment keresztül, és ő az, aki elég 

karakterrel rendelkezik az egészhez, hiszen ők segítenek túltenni magunkat ezen az egészen, 

amíg nem érünk a végéhez. 

˗ Ez mind szép és jó, de a közelgő évfordulóra való tekintettel, szerintem ezek 

szétszedik egymást, ami nem mutatna túl jól az újságokban – biccentett a magas srác a suli 

felé, majd levette a fekete kapucniját. – Bár azt bármikor szívesen megnézném, ahogy Izz 

megcibálja Márk frissen vasalt nyakkendőjét! 

[…] 

˗ Szóval ő ott, nagyon nem bírja Márkot? – mutattam a srácra, aki reggel tette Márkra 

azt a megjegyzést, de Ivett csak felnevetett, miközben kevert egyet a kávéján. Szőke haját már 

összefogta, mióta reggel beszéltünk, és a kabátját is levette, hiszen ment a fűtés a suliban. 

˗ Utálná Márkot? Nem hiszem. Féltékeny Márkra? Teljes mértékben – dőlt hátra a 

székében, de én nem hagytam annyiban, tovább folytattam a kérdezősködést, bár úgy tűnt, 

Ivettet, egy cseppet sem zavarom, hiszen amióta megkérdeztem, hogy mi volt Márkkal meg 

Izzel, kitartóan válaszolt minden kérdésemre. 

˗ Azért szerintem ennyire nem nagy dolog az, ha valaki Dök-elnök – néztem az 

említettre, aki egy nagy köteg papírt rendezgetett az asztalán, amin Izz ült, és áthajolva Márk 

fölött, a számítógépen csinált valamit. Úgy tűnt, hogy mindenki valami hasznosat csinál a 

teremben, egyedül Ivett és én beszélgetünk teljesen nyugodtan, mit sem törődve a körülöttünk 

rohangáló emberekkel. 

˗ Félreérted – mosolyodott el a szőke lány, és a kukába hajította a papírpoharat, 

amiben a kávéja volt. – Nem Márk pozíciójával van baja, hanem hogy ebből eredően Izz 

milyen sok időt tölt a sráccal. A szeretet felelős minden bajért. 

  



˗ De Márk meg Izz látszólag nem is jönnek ki valami jól egymással. Akkor mi a 

probléma? – ittam bele én is a kávémba, majd valaki lecsapott elém egy kisebb mappát. 

˗ Hogy behozd a lemaradásod – kacsintott rám Soma, azzal tovább is sietett a többi 

mappával a kezében, amit lerakott pár tabletező srác elé. 

˗ Izz látszólag – rajzolt Ivett idézőjeleket a levegőbe, amikor újból ránéztem - senkivel 

sem jön ki annyira jól. De azt tudnod kell, hogy az életét adná bármelyikünkért, csak kapjuk 

el azt végre. Amúgy attól függetlenül, hogy reggel bunkó módon nem mutatkozott be, 

Szabados Orionnak hívják. Tudom, hogy a reggeli megjegyzésével, amit Izzékre tett, nem 

lopta be magát a szívedbe, de ő is jó srác, csak nem olyan kedves és nyitott, mint Soma. 

Viszont sokat lóg velünk elsősorban Izz miatt, szóval idővel majd biztos megtaláljátok a 

közös hangot. 

˗ Remélem – erőltettem egy mosolyt az arcomra, aztán az előttem heverő mappára 

pillantottam, amit Ivett is észrevehetett, hiszen közelebb húzódott a székével, és suttogva 

folytatta. 

˗ Nem tudom, mennyit tudsz, vagy hallottál erről az egészről, de ez segít megérteni, mi 

hogyan látjuk és éljük meg azt, ami körülöttünk folyik – bökött a mappára, amit így már egyre 

jobban a kezembe akartam venni. – De csak, hogy értsd, mire most ez a nagy felhajtás. 

Tavaly, Halottak napján találták meg az első testet a suli bejárati ajtaja előtt. Óriási hír volt ez 

egy ilyen kisvárosban, de mindenki azt hitte, hogy megy egy darabig a felhajtás, aztán a 

rendőrség megtalálja a tettest, és vége is lesz az egésznek. Mint láthatod, ez a forgatókönyv 

csak a képzeletünkben valósult meg. Lassan egy éve kezdődött el, minden héten egy újabb 

halottat talál a rendőrség, és még mindig halvány elképzelésünk sincs, hogy férfi vagy nő a 

tettes, egyedül van-e egyáltalán, esetleg több elkövetővel kell számolnunk. Gyakorlatilag 

nincs semmink, már egy éve. A közelgő évforduló miatt kezd az egész város a feje tetejére 

állni, egyre több újságíró jelenik meg a környéken, a tévéktől is újra ideözönlenek a már 

számunkra ismert arcok. Izz ma tart is nekünk egy beszédet, kapunk pár tanácsot, hogy 

hogyan kezeljük ezt az újra elinduló őrületet. És csak, hogy ne érjen meglepetés, ma fogják 

valahol megtalálni az ötvenegyedik gyereket. Ez az egy dolog, amiben biztosak vagyunk, 

hogy mikor találjuk meg az újabb áldozatot. 

[…] 

  



Márk 

2016. november 1-je, kedd 

Az SMS rövid és lényegre törő volt, mint mindig, és én azonnal kitöröltem, ahogy elolvastam. 

Mint mindig. Az elején, amikor még nem értettem teljesen a céljait, bántam, hogy mi sose 

lehetünk olyanok, mint a többi pár. Amíg mások kézen fogva járkáltak az iskolában, az 

utcákon, a boltokban, addig nekünk csak a késő éjszakai találkák maradtak a város 

legeldugottabb helyein. Más körülmények között biztos nem ebből állt volna a kapcsolatunk. 

A sok titokból, amikbe néha úgy éreztem, belefulladok. Ő mindig olyan könnyen, szinte már 

természetességgel hazudott az embereknek, mintha egész életében erre tanították volna. 

Engem pedig mindig mardosott a bűntudat, akkor is, ha nem hazudtam valakinek, hanem csak 

elhallgattam dolgokat. Mint az ilyen éjszakákat. Senki sem tudta, hogy elmegyek otthonról a 

kocsimmal csak azért, hogy végre találkozhassak vele, hogy ne kelljen megjátszanunk 

magunkat mások előtt, mert ilyenkor egyedül vagyunk. Szerinte ez teljesen rendben volt. Azt 

mondta, hazugságok nélkül mi nem lehetnénk együtt. Az elején nem hittem neki, próbáltam 

rámutatni arra, hogy még nincs késő az igazsághoz. Aztán végül úgy alakult, hogy ő mutatta 

meg nekem, mennyire lehetetlen lenne az egész hazugságok nélkül. Kapcsolatunk alapja a sok 

hazugság volt, ami körbevett minket, és elrejtett a világ kíváncsi, kutakodó tekintete elől. 

Amikor felértem a kilátó legtetejére, megláttam őt. A korláton ült, lábát az alattunk 

elterülő mélységbe lógatta. Szerette a veszélyt, néha úgy éreztem, direkt sodorja magát olyan 

helyzetekbe, amikor az életét kell kockáztatnia, de ezt idővel muszáj volt megszoknom, nem 

tehettem ellene semmit, nem irányíthattam. Sosem fogom tudni irányítani. Csak rám 

pillantott, amikor odaértem mellé és a korlátra könyököltem, tekintete azonnal visszatévedt az 

előttünk elterülő városra. Sokszor találkoztunk már itt, de ez az este más volt. Nem rólunk 

szólt ez az egész, hanem sokkal inkább az itt történtekről. Ez volt a mi emlékesténk. A temető 

majdnem alattunk terült el, és mi csak bámultuk a több száznyi mécsest, amik egészen 

szokatlan fényt hoztak az éjszakába. 

˗ Tudod, én tavaly ilyenkor is itt voltam – nézett újra rám, azzal a tipikus mosollyal az 

ajkán, amit csak ilyen alkalmakkor láthatok. – Sokkal kevesebb mécses világította be még 

akkor a temetőt, de mégis nagyobb most a sötétség. Biztos azért, mert a több fény több 

fájdalommal jár, amibe a tudatom mélyén belegondolok, és emiatt teljesen máshogy tekintek 

erre az egészre. És ennek nyoma marad még egy jó darabig, egészen addig, amíg már nem 

lesz értelme megemlékezni a mi generációnkra. Szépen lassan majd eltűnünk az időben, a 

minket kísérő fájdalommal együtt. Először a szüleink, aztán mi, a gyerekeink, az unokáink, a 

dédunokáink, aztán már nem lesz senki, akinek bármi oka is lehetne emlékezni ránk. És még 



csak nem is ez a legrosszabb az egészben, hanem az, hogy mennyi barátunknak nem lesz 

gyereke, aki emlékezzen rá. Mi túléltük, de ők nem. Utánunk rájuk mégis ki fog emlékezni? 

Senki. 

˗ Túléljük – javítottam ki halkan, mire összeráncolta szemöldökét, jelezve, hogy nem érti. – 

Még küzdünk a túlélésért, mert nincs vége. Holnap… 

˗ Holnap vége lesz. Tudom – vetett rám egy jelentőségteljes pillantást, amiben sok 

minden benne volt, ha meg tudtam volna érteni. De nem tudtam, így csak annyiban lehettem 

biztos, hogy még mindig sokkal többet tud erről az egészről, mint amit elmond nekünk. Sok 

titkot láttam akkor a szemében, többet, mint bármikor máskor, amióta ismertem. És talán 

akkor láttam utoljára olyan határozottnak, amilyen ő. Az a ragyogás a szemében! Semmivel 

se tudnám összetéveszteni, kitörölhetetlenül beleégette magát a tudatomba. Meg akartam 

érteni ezt a tekintetet, és akkor először segített nekem, hogy megérthessek mindent.  

[…] 

Amikor elmentem, ő még maradt. Ugyanúgy ült ott, mint amikor megérkeztem, de 

mégis, valami megváltozott. Talán az, hogy végre nem egy nagy rejtélyként gondoltam rá, 

hanem egy olyan emberként, akinek minden rejtett titkát ismertem. Örültem neki, annak, hogy 

végre megnyílt nekem, de mardosott a gondolat, hogy ezt nem csak azért tette, mert készen 

állt arra, hogy lerántsa magáról a leplet, hanem nemesebb célok érdekében. Ő sosem tett 

dolgokat csak úgy, mindig minden lépésének megvolt az előre eltervelt feladata, ezért tudtam, 

hogy már ezt is előre eltervelte. Azzal, hogy mindent elmondott, ő megkönnyebbült, hogy 

nem kell végre egyedül az igazságok súlya alatt élnie, viszont én csak még zavarodottabb 

lettem, mert még nem tudtam elegendő dolgot ahhoz, hogy tiszta, egész képet lássak. Átadta 

nekem az információkat, amikkel nekem kellett tovább dolgoznom, ő pedig sok idő után 

először tölthetett el egy éjszakát a mardosó felelősségtudat nélkül.  Én lettem az, akinek le 

kellett zárnia, amit elkezdett, s ezt nagyon megtisztelőnek éreztem. Azt mondta, hogy most 

egy kicsit megpihen, és rám hagyja, mit teszek holnap, ő már nem fog többé közbeavatkozni.  

Megcseréltük a szerepeinket. Ő figyelte csendesen, ahogy én beleugrok az események 

középpontjába. De mint később kiderült, ez a szerepcsere volt életünk legnagyobb hibája. És 

csak ő fizetett meg érte. 

[…] 

  



Az IRKA karácsonyi verspályázatára érkezett Csizmadia Máté Noel (7.B) írása 

 

Karácsony régen és most 

 

 

Az ősznek már rég vége 

Készülünk a hideg télre. 

E hónapban egy főbb eseményre, 

A kis Jézus születésére. 

 

Karácsonyfa, ajándék, bejgli, 

Ami eszünkbe jut, nagyjából ennyi. 

Ne feledkezzünk meg az égősorról 

És a csillagos égboltról. 

 

Mi ennyit élünk csak meg belőle,  

Pedig ez a Messiás születése. 

Régen erre várt a sok nép 

Ma már csak ajándékot akarunk még és még. 

 

Emlékezzünk hát meg Jézusról 

Földünk Megváltójáról. 

Legyen az ünnep meghitt 

Nem kívánok mást, csak ennyit.  

  



RÉBUSZOK     Szóegyenletek 

Találd meg a megfelelő szinonimát és végezd el a matematikai műveleteket, hogy 

megkaphasd az eredményt! Ha mind a nyolc feladványt sikeresen megoldod, és bemutatod a 

megfejtéseidet a VISZ valamely tagjának, vagy az osztályod DÖK-képviselőjének, 

felelésmentes nappal gazdagodhatsz! (Készítette: Recher Rebeka és Rechner Veronika) 

1. KOROS + ARRA A HELYRE + KACAT = SZORONGÁS 

Megfejtés: _____________________________________________  

2. EGYIK OLDALÁHOZ + ÓHAJTOTT + ELCSÓROM : 2 = MÁSODLAGOS JELENTÉS 

Megfejtés: _____________________________________________  

3. ÍRÓLAP – ARCSZÍN + TYÚKTOLVAJ = FEJDÍSZ 

Megfejtés: _____________________________________________  

4. OKTONDI – ÖREG SZÜLŐ : 2 + 2 × RÓMAI ÖTSZÁZ + KÖTŐSZÓ = 

VALLÁSALAPÍTÓ 

Megfejtés: _____________________________________________  

5. MÁTKA + AFRIKAI FADOB : 2 + HATALMAS SZEMFOG = ADY ENDRE EGYIK 

VERSÉNEK A CÍME (3 SZÓ) 

Megfejtés: _____________________________________________  

6. ALAPFELTEVÉS + GALLY = KETTÉMETSZ 

Megfejtés: _____________________________________________  

7. 2 × SZEMÉLYES NÉVMÁS + BŰNÜGYI REGÉNY – SZEMÉLYES NÉVMÁS = 

ALAKUTÁNZÁS A BIOLÓGIÁBAN 

Megfejtés: _____________________________________________  

8. ELCSENEM : 2 + VÉREDÉNY = FÉRFINÉV 

Megfejtés: _____________________________________________  

JÓ REJTVÉNYFEJTÉST KÍVÁNUNK!!!  



A 2016/2017. tanévre felvett diákok névsora 
 

Négy évfolyamos 
 

természettudományos tantárgyakból ill. 

matematikából emelt szintű 
 angol nyelvből emelt szintű 

     
osztályfőnök  osztályfőnök 

Horváth Ildikó 
 

Németh Anikó 

     
1 Ágoston Rebeka  1 Ács Bence Zoltán 

2 Bakonyi Lili Benigna  2 Barbagallo Valentina 

3 Bereczki Karina  3 Bartha Boglárka 

4 Bócz Gabriella  4 Bernáth Réka 

5 Bozóti Vivien  5 Bosák Petra 

6 Csehovics Dániel  6 Bozori Panna 

7 Fejes András Péter  7 Csoba Emese 

8 Fekete Gergely  8 Enyedi Bianka 

9 Herczeg Péter  9 Farkas Zalán 

10 Horváth Dániel  10 Graf Csilla 

11 Horváth Gréta Alexa  11 Komócsi Petra 

12 Jung Viktória  12 Kovács Kristóf 

13 Károlyi Bende  13 Kovács Noémi 

14 Kilinkó Kíra Kata  14 Kovacsik László Ádám 

15 Kneifel Andrea  15 Krár Fanni 

16 Kornseé Máté  16 Németh Máté 

17 Kovács Gréta  17 Papp Eszter 

18 Kun Boglárka  18 Pétervári Dániel 

19 Leposa Dávid  19 Pisch Bendegúz 

20 Molnár Anna  21 Réti Flóra 

21 Molnár Barna  22 Rezsnyák András 

22 Nagy Bendegúz  23 Rostási-Szabó Kamilla 

23 Nagymáthé Nikolett Csilla  24 Schuller Vivien Csenge 

24 Orbán Dóra  25 Soós Benedek Sándor 

25 Pákozdi Máté  26 Szőke Márk 

26 Paulik Eszter Anna  27 Szőke Sára 

27 Pethes Balázs  28 Szücs Koppány 

28 Pőrgye Zsanett Eszter  29 Takács Kolos András 

29 Szabados Anna Riza  30 Takács Sára Barbara 

30 Szabó Bálint Ákos  31 Tátrai Réka 

31 Szakács Rebeka  32 Tóth Rebeka 

32 Szkárosi Kata Lili  33 Vágó Nóra 

33 Thardi-Veress Zoltán Vajk  34 Vajda Gyula Dávid 

34 Timár Gergely  35 Vértes Rebeka 

35 Varga Patrik  36 Zsoldos Réka 



A 2016/2017. tanévre felvett diákok névsora 

Hat évfolyamos 
 

angol nyelvből emelt szintű  német nyelvből emelt szintű 

     
osztályfőnök  osztályfőnök 

Szőkéné Kiss Erika  Juhász Lívia 

     
1 Albrecht Anna  1 Árvai Lilla 

2 Almási Emma  2 Bánfi Zsombor Titusz 

3 Balogh Dániel  3 Béres Anna 

4 Bende Nikolett  4 Botos Dániel 

5 Bükki Áron  5 Botos Imre 

6 Csák Regina  6 Csepcsényi Georgina Zsófia 

7 Csibrik Eszter  7 Csizmadia Máté Noel 

8 Domján Borka Dorottya  8 Deczky Hanna 

9 Eszes Gergő Imre  9 Endrődi Emese Anna 

10 Fehér László Áron  10 Fábián Petra 

11 Fejes Krisztina Sára  11 Farkas Ákos 

12 Horváth Benedek  12 Farkas Zsófia 

13 Izsák Béla Gábor  13 Fliszár Hanna 

14 Kárpáti Vince  14 Földes Evelin Barbara 

15 Kiss Boglárka  15 Fürst Daniella 

16 Komlódy Lili  16 Gál Réka 

17 Kunos Réka Bíborka  17 Gombás Gergő 

18 Kürti Léna Bíborka  18 Kajári Ádám 

19 Luka Tímea  19 Keszei Réka 

20 Mihályi Emese Dorka  20 Kövesi Anna Boglárka 

21 Molnár Bianka Anna  21 Kurucz Gábor Attila 

22 Novák Eszter Réka  22 Liedermajer László 

23 Pál Gergő  23 Lipp Evelin 

24 Pál Kristóf  24 Mohl Viktória 

25 Pauker Barbara Vanda  25 Molnár Botond Kristóf 

26 Pék Izabella Zsófia  26 Orbán Győző 

27 Ress Bence  27 Pákozdi Csongor 

28 Rostási-Szabó Emma  28 Radvánszki Máté 

29 Sümegi Renáta  29 Rajki Péter 

30 Szamosi Orsolya  30 Sipos Kata 

31 Szántó Dominik Domonkos  31 Sipos Luca 

32 Székely Bálint  32 Sógorka Dóra 

33 Szentprónai Dominik  33 Szalai Kristóf 

34 Szőts Nóra  34 Tóth Bálint Kristóf 

35 Szücs Dávid  35 Völgyi Tamás 

36 Varga Zsófia Csenge    



 ADATOLÓ 

 

Ami a 2015-16-os tanévből kimaradt 

 

CURIE KÉMIA EMLÉKVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ 
 

 17. helyezés:  Tóth Dániel (10.A) 

 

IRINYI JÁNOS KÉMIA VERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ 
 

Döntőbe jutott: Puklics Barbara (10.B) 

 

MAGYAR KÉMIKUSOK EGYESÜLETE KÉMIATANÁRI SZAKOSZTÁLYA  

„KERESD A KÉMIÁT” ORSZÁGOS VERSENY 
 

 9. helyezés: Jászai Viktória Adrienn (11.A) 

 15. helyezés: Hendlein Tímea Helga (9.A) 

      felkészítő tanár: Szabó Endre 

 

ORSZÁGOS NÉMET VERSENY MEGYEI DÖNTŐ  
 

 2. helyezés: Kiss Orsolya (9.B)  

      felkészítő tanár: Óber-Fekete Noémi 

 

FESTIVAL D’ITALIANO STUDIO ITALIA KVÍZJÁTÉK 

  

Döntőbe jutott: Szántó Cintia (10.B)  

      felkészítő tanár: Óber-Fekete Noémi 

 

FESTIVAL D’ITALIANO ORSZÁGOS MŰVELTSÉGI CSAPATVERSENY 
 

 12. helyezés: a 10.D osztály csapata 

 csapattagok:  Csurgai-Horváth Máté, Jámbor Tamás, Kovács Luca, Pincési Eszter 

      felkészítő tanár: Óber-Fekete Noémi 

 

 

 

 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPg7Ow1uLQAhVBOhQKHRs0DM0QjRwIBw&url=http://korok.webnode.hu/products/italia-es-nepei-a-koztarsasag-koraig/&psig=AFQjCNF-UI2iEv7oRcxRMfu7wsOQbh1azQ&ust=1481220448725180


ATLÉTIKA 
 

ORSZÁGOS ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA  
 

 100 m gátfutás  1. helyezés:  Szépe Flóra (9.A) 

 Magasugrás  6. helyezés: Szépe Flóra (9.A) 

 Távolugrás  4. helyezés: Szépe Flóra (9.A) 

 800 m síkfutás  7. helyezés: Plesz Boldizsár (8.A) 

1500 m síkfutás  7. helyezés: Bodó Barnabás (8.A) 

 

KOSÁRLABDA 
 

B33 „ A” korcsoport 

Az országos döntőbe jutott Vasvári Pál Gimnázium fiú csapata 

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

   Káldi Gergő (7.B); Tóth András (8.A) 

 

LABDARÚGÁS 
 

KISPÁLYÁS VÁROSI ALAPFOKÚ BAJNOKSÁG 
 

 2. helyezés Vasvári Pál Gimnázium fiú csapata 

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) 

 

2016/2017. tanév 

 

„4 FOR EUROPE” FÖLDRAJZI VERSENY  
 

REGIONÁLIS DÖNTŐ 
 

 2. helyezés Vasvári Pál Gimnázium csapata 

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

       felkészítő tanár: Baranyai László 

 

V. VÁROSI DEÁK TÖRI VERSENY 
 

 1. helyezés Vasvári Pál Gimnázium csapata 

 csapattagok:  Palásti László (12.A); Palásti Norbert (9.A); Szente Milán (12.A); 

   Törvényi Máté (12.A) 

 A csapat kiváló szóbeli teljesítményéért különdíjat is kapott. 

      felkészítő tanár:Havranek Mária 
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„ÉDES ANYANYELVÜNK”  

NYELVHASZNÁLATI VERSENY ORSZÁGOS ÉS KÁRPÁT-MEDENCEI DÖNTŐ 
 

 Kimagasló teljesítményéért elismerő oklevelet kapott:  

Szabó Botond (12.B) 

      felkészítő tanár:Havranek Mária 

 

V. VÁROSI DEÁK TÖRI VERSENY 
 

 1. helyezés Vasvári Pál Gimnázium csapata 

 csapattagok:  Palásti László (12.A); Palásti Norbert (9.A); Szente Milán (12.A); 

   Törvényi Máté (12.A) 

 A csapat kiváló szóbeli teljesítményéért különdíjat is kapott. 

      felkészítő tanár:Havranek Mária 

 

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY MEGYEI FORDULÓ 
 

4. helyezés   A 8.A osztály csapata 

csapattagok: Nemes Domink Márk, Hekkel Zsolt, Kotsis Gergő, Tóth Tamás   

      felkészítő tanár: Csákberényi-Nagy Erzsébet 
 

6. helyezés   A 7.A osztály csapata 

csapattagok: Kunos Réka, Luka Tímea, Eszes Gergő, Izsák BélaTamás   

     felkészítő tanár: Szőkéné Kiss Erika 

 

BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY 
 

7. osztályosok versenye 
 

2. helyezés:   „Unikornis”  csapat (7.A osztály csapata) 

csapattagok:  Bende Nikolett; Horváth Benedek, Kunos Réka Bíborka, Luka Tímea 

     felkészítő tanár: Vitkovics Katalin 
 

8. osztályos versenye 
 

1. helyezés:   „Binturong Bébik”  csapat (8.A osztály csapata) 

csapattagok:  Büki Adél Lili, Csulics Bianka, Szabó Katinka, Végh Botond Gergely 
 

3. helyezés:   „Valujuki”  csapat (8.A osztály csapata) 

csapattagok:  Bontovics Vanda Janka, Jassó Luca, Matics Júlia, Nigovicz Kinga 

    Bontovics Vanda 
 

6. helyezés:   „Titasecuriti”  csapat (8.A osztály csapata)  

csapattagok:  Á. Tóth Hédi, Góbi Marcell, Joszkin Péter, Tóth Viktória 
 

7. helyezés:   „Mert Kisnyúl”  csapat (8.A osztály csapata)  

csapattagok:  Csurgai-Horváth Réka, Dombi Vivien Dorka, Kádár Regina,  

    Molnár Panna 
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VÖRÖSMARTY MIHÁLY KÖZÉPISKOLAI SZAVALÓVERSENY   
 

 Különdíj: Pisch Bendegúz (9.D) 

  

VÖRÖSMARTY MIHÁLY MEGYEI SZAVALÓVERSENY   
 

 1. helyezés: Kálmán Eszter (12.A) 

 3. helyezés:  Tóth Lilla (11.B)   

 

LABDARÚGÁS 
 

KISPÁLYÁS VÁROSI ALAPFOKÚ BAJNOKSÁG 
 

 1. helyezés: Vasvári Pál Gimnázium fiú csapata 

csapattagok:  Förhécz Ádám (11.D); Jámbor Tamás (10.D);  

Horváth Bence (12.B);  Kiss Márk (11.D); 

Kocsis András (12.B); Koller Botond (12.A); 

Plesz Boldizsár (11.A); Takács Henrik (11.B);  

Turcsán Bálint (11.B); Turcsán Márton (12.B) 

 

KOSÁRLABDA 
 

MEGYEI DIÁKOLIMPIA 
  

V.-VI. korcsoport 
 

 3. helyezés Vasvári Pál Gimnázium fiú csapata 

csapattagok:  Ág Kristóf (9.A); Birkás András (10.B); Borján Dávid (11.C);  

Káldi Gergely (8.B); Orczi Krisztián (12.A); Palásti László (12.A);    Palásti 

Norbert (9.A); Plesz Boldizsár (11.A); Kálniczky Máté (10.A); Sponga 

Bence (12.A); Takács Ákos (10.D); Tóth András (8.A);  

Tóth Bálint Rudolf (10.A) 

 

KOSÁRLABDA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 
   

V.-VI. korcsoport 

 

Elődöntőbe jutott: Vasvári Pál Gimnázium lány csapata  

 csapattagok:  Ág Eszter Dorisz (11.B); Balogh Blanka (9.A); Balsay Dalma (12.B);  

    Bozóti Vivien(9.C); Csabai Csenge (11.A); Nagy Dorottya (10.D);  

    Réti Boglárka (11.A); Sajtos Csenge (9.A); Sturcz Luca (10.C) 
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ATLÉTIKA 
 

VÁROSI ALAPFOKÚ ATLÉTIKAI VERSENY 

V. korcsoport - lányok 

800 m síkfutás  1. helyezés: Bereczki Karina (9.C) 

1500 m síkfutás  3. helyezés: Jáksó Virág (10.D) 

Távolugrás  1. helyezés: Bernáth Réka (9.D) 

    2. helyezés:  Horváth Anna (11.D)  
 

V. korcsoport - fiúk 

100 m síkfutás  3. helyezés: Balogh Péter ( 11.D) 

800 m síkfutás  3. helyezés: Szabó Bálint Ákos (9.C) 

Magasugrás  2. helyezés: Puska Kristóf (10.B) 

Távolugrás  3. helyezés: Jámbor Tamás (10.D) 
 

VI. korcsoport - lányok 

400 m síkfutás  3. helyezés: Nagy-Ludassy Fruzsina (10.D) 

800 m síkfutás  3. helyezés: Koltai Léna (12.A) 
 

VI. korcsoport - fiúk 

100 m síkfutás  2. helyezés: Kocsis András (12.B) 
400 m síkfutás  2. helyezés: Bernáth Gyula Bence (11.D) 

Magasugrás  1. helyezés: Molnár Ákos (11.D) 

   2. helyezés: Munkácsy Máté (12.C) 

Távolugrás  1. helyezés: Orczi Krisztián Bence (12.A) 

   3. helyezés: Turcsán Bálint (11.B) 

Súlylökés  2. helyezés: Munkácsy Máté (12.C) 

   3. helyezés: Molnár Ákos (11.D) 
 

Iskolák közötti pontverseny – lányok 
 

 1. helyezés:  VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM    229 pont 

 2. helyezés:  TÓPARTI GIMNÁZIUM    172 pont 

 3. helyezés:  I. ISTVÁN SZAKGIMNÁZIUM   164 pont 

 

 

 

 

 

 

Iskolák közötti pontverseny – fiúk 
 

 1. helyezés:  VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM    268 pont 

 2. helyezés:  TÓPARTI GIMNÁZIUM    123 pont 

 3. helyezés:  VÖRÖSMARTY M. SZAKKÉPZŐ ISKOLA  114 pont 
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ÚSZÁS 

 

VÁROSI DIÁKOLIMPIA 
  

IV. korcsoport 

100 m gyors 2. helyezés: Komlódy Lili (7.B) 

3. helyezés: Haas Vilmos (8.B) 

100 m hát  1. helyezés:  Haas Vilmos (8.B) 

   1. helyezés:  Komlódy Lili (7. B)  
 

V. korcsoport 

100 m gyors  1. helyezés: Koleszár Zsófia (9.B) 

100 m mell  3. helyezés: Fejes András (9.C) 

4x50m váltó  3. helyezés:  Vasváris lány csapat 

   csapattagok: Csanádi Gréta (10.B); Koleszár Zsófia (9.B) 

      Medve Zsófia (10.C); Bereczki Karina (9.C  
 

VI. korcsoport 

100 m gyors  1. helyezés:  Strobl Anita (12.D) 

2. helyezés: Korponai Zoltán (12.C)  

100 m mell  1. helyezés:  Kiss Virág (10.A) 

100 m hát  1. helyezés:  Király Bence (12.B) 

4x50m váltó  1. helyezés:  Vasváris lány csapat 

   csapattagok: Király Dóra (11.A); Kiss Virág (10.A);  

      Strobl Anita (12.D); Kovári Lilien (12.B) 

2. helyezés:  Vasváris fiú csapat 

csapattagok:   Boa Tamás (12.A); Király Bence (12.B);  

Korponai Zoltán (12.C); Turcsán Bálint (11.B) 

       

TOLLASLABDA 
 

VÁROSI DIÁKOLIMPIA 
 

 1. helyezés: Nagy Márton (9.B) 

 2. helyezés: Nagy Ádám (9.A) 

 

 

ASZTALITENISZ 
 

VÁROSI DIÁKOLIMPIA 
 

 1. helyezés: Pankaczi Petra (9.A) 

 

V-VI. korcsoport 
 

 1. helyezés: Szakács Rebeka (9.C) 

 

 



 

 


