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A vasváris eskü kötelez… 

 

 November vége és december: a szalagavatók időszaka. A 12. b osztály november 14-én 

rendezte meg ezt a minden végzős által annyira várt ünnepet. Itt, az Irkában egy kicsit ti is 

részesei lehettek a szalagavatós hangulatnak, ha elolvassátok az osztály búcsúbeszédét. 

Azt hiszem, minden gyereknek az újdonság, a meglepetés, a felfedezés izgalma az 

egyik legélvezetesebb élmény. Nem tudom, ki hogy van vele, de én, ahogy itt állok – 

fiatalnak talán éretten, de érettnek mindenképpen fiatalon – biztosan állíthatom, hogy a 

legelső élmény számomra a Vasváriból nem volt más, csak gyökeres felfordulás, fényes, 

izgalmas, bár egy kicsit nagy és idegen új világ. Valamint emlékszem arra is, hogy ugyanitt 

álltam, jobban mondva térdeltem hat évvel ezelőtt az avatáson, és talán nem is igazán értve 

még, de itt tettem le az esküt, a Vasvárira. 

 Igen, ezek az első emlékek, de ha körbenézek, a következő pillanatban seregnyi 

bukkan fel belőlük – ugyanezen a helyen és szerteszét, ebben az eleinte annyira nagy és hideg, 

majd egyre inkább otthonos épületben. 

Ahogy gondolkozom, felbukkannak az emlékek, pedig azt hiszem, tudatos emlékezés 

nélkül ezek lennének az utolsók, amik ebben a percben az eszembe jutnának – hogy 

elképzeljem magam fehér pólóban, rövidnadrágban, vagy színes jelmezbe öltözve itt, frissen 

felavatandó hetedikesként. Ez a gondolat pedig, nem is annyira bizarr most, ahogy itt állunk 

ugyanúgy, talán pont annyira megszeppenve, mint hat évvel ez előtt. 

Igen, itt avattak fel minket, de talán nem is kell mondjam, csupa verejtékkel hamar 

felülírtuk a hely hangulatát. Végtére is – ez egy tornaterem. Mint ahogy az egész épület 

folyosók, tantermek, szertárak, lépcsőházak egésze – a lényeg mégis azt hiszem, ott van 

mindezek között, és nem sok köze van a könyvekhez, képletekhez, fogalmakhoz, ábrákhoz, a 

felelősséghez, hanem az együtt eltöltött időben van, amit egy kis világ fog össze kerek 

egésszé. 

Igen, ma eljött egy rég várt időpont. Ám talán mégsem az időpontot ünnepeljük ma. 

Nem ezt az őszi estét, mert tulajdonképpen a szalagot, amit a mellünkre tűztek, nem ma este 

szereztük meg egyetlen, ünnepi pillanatban. Ez a szalag, ahogy a dátum is mutatja; pontosan 

annak a hat évnek szól, ami eltelt az eskü és a mai este között. Nem ennek a mai ősznek; 

hanem az ez előtti őszöknek, nyaraknak, teleknek, a több tíz, vagy százezer kimondott szónak, 

a néhány ezer mosolynak és nevetésnek, annak a néhány tucat kicsordult könnynek; az évek 

során homlokunkon legördülő verejtékcseppeknek, elnyújtott sóhajoknak; a 



2 

megszámlálhatatlan kézfogásnak, vállveregetésnek, ölelésnek, az elpendített akkordoknak, az 

eldúdolt daloknak és az összes együtt eltöltött órának szól. 

Talán más a nagybetűs „Életre” gondolna most, a felnőtté válásra – megemlékezne a 

ránk nehezedő felelősségről, a nagy lehetőségekről. Ám miért erre emlékezzünk ma? Idén 

annyi felelősség vár ránk, amennyit csak kihívásként el tudunk képzelni, felnőtt felelősség. 

Igen, ezek vagyunk mi – felnőttnek még túl kamaszok, de a kamaszkorból már félig 

kiragadtak bennünket. Mégsem azért kaptuk ezt a szalagot, hogy nagyszabású, életre szóló 

dolgokra emlékeztessen. Ez a szalag arra kell, hogy emlékeztessen, milyen egyszerű 

dolgokban van a lényeg – mert a legtöbb, amit tulajdonságainktól, személyiségünktől 

függetlenül megtanultunk, ott van abban a kötőjelben 2003 és 2008 között, minden 

vidámságban, kétségbeesésben, mindenben, amit megtanulhattunk egymástól és a Vasváritól 

fürdőruhában, hótól átázott télikabátban vagy éppen összemázolt pólóban, kezünkben ecsettel. 

Mindez sokkal fontosabb, mint az, amit mondhatnék öltönyben a nagybetűs Életről, a ránk 

váró kihívásokról. 

Most kéne, azt hiszem, kinézzek az őszi égre, szavakat keresve a legmagvasabb 

tanulságokhoz – de az ablakon kinézve az évek során elégtelen dolgozatokból hajtogatott 

papírrepülők lebegnek át előttem, eszembe jutnak az ablakok felé szálló focilabdák és az 

elfeledett, reccsenéseket követő ijedt pillantások. Az is, hogy Dani kirúgásainak hála, soha 

egyetlen madár sem maradt a Vasvári felett az égen, az is, ahogyan a fák alatt rövid nadrágos 

alakok osonnak a büfé felé és az is, amikor az udvaron először hallottuk valahol fenn Jani 

tárogatóját megszólalni. A naplók, a statisztikák csak a sikeres és sikertelen jegyekről 

emlékeznek, de sehol nem szerepel rá magyarázat, hogy történelem dolgozat közben a padok 

között a jobbágyokból hogyan lettek japánok, hogy a nagy 12 perces futásfelmérések alatt 

hogyan zajlottak a percek a bokrok árnyékában, és hogy mindenkor merre jár az, akit a 

naplóért küldtek el. 

Igen, azt hiszem, mindez abban a kötőjelben van ott valahol, a szalagon és az 

évkönyvek lapjain, és amit nem érthet rajtunk kívül senki más többé, ezért, ha van valami, 

amit magunkkal kell vigyünk, valami, amit nem felejthetünk a padban semmiképpen, az az a 

hat év, amit azért kaptunk, mert felesküdtünk rá, hogy vasvárisok leszünk.  

Ha valami fontos mégis van, amit meg kell jegyezzek, az ez: az eskü, amelyet minden 

hetedikes és kilencedikes letesz a szivaravatón soraink közé lépésének percében, nem törik 

meg és nincs alóla felmentés.  Az, aki egyszer vasváris lett, belül élete végéig vasváris marad. 

 

Szászi Zoltán 12.B 
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Szőnyi élményeink 

 

 2008 júniusában a 9.A osztály Juhász Judit és Havranek Mária tanárnővel  elindult 

Szőnybe, kísérletet téve egy felhőtlen osztálykirándulásra. Előre tudhattuk volna, hogy ha ki 

akarunk kapcsolódni, először meg kell dolgozni érte...  

 A vonatozás kellemesre sikeredett. Az idővel nem volt gond, hiszen ha az 

emlékezetünk nem csal, esőfelhő nem árnyékolta be örömeinket. Bezzeg másfajta felhők… 

 Kezdetnek eggyel előbbi megállónál szálltunk le, miután kiderült, hogy csak addig 

szól a jegyünk. A vasútállomáson több-kevesebb sikerrel eligazítottak minket a VF 

diákszállóhoz (ez egy kis reklám).  

Fogtuk a csomagjainkat, melyek enyhe jóindulattal sem voltak könnyűnek 

mondhatóak, és nekivágtunk az útnak. A szél kitartóan „jött” velünk, és egy ördögi kört 

eredményezett: a csomagok cipelésétől és huzigálásától kimelegedve pólóban folytattuk az 

utat, majd tüdőgyulladástól tartva újból visszaöltöztünk.  

Adott volt tehát egy csapat gyerek és három kísérő, akik az út szélén próbáltak 

tájékozódni. Egy idős néni szánt meg minket, és tanácsolt egy másik útvonalat. Azon 

elindulva találkoztunk egy másik hölggyel és egy autóssal, akik ellenkező irányba kalauzoltak 

volna. Ha még ez se lett volna elég, a GPS egy harmadik megoldást mutatott. Valami csoda 

folytán mégis sikerült rátalálnunk a helyes útra, amin végre egyre közeledtünk kirándulásunk 

céljához. 

Néhány leleményes osztálytársunknak sikerült meggyőzni egy autóst, aki elfurikázta 

őket a szállásra, mi pedig folytattuk utunkat, mint a málhás szamarak. Mire odaértünk, 

sivatagban elveszett, majd megkerült kalandorokra hasonlítottunk: fájt a hátunk, a lábunk és 

borzasztóan kimerültünk. Emiatt aznapi tervünket is elvetettük, miszerint lepakolunk és 

elmegyünk Komárnoba.  

Bár a hely fekvése miatt folyton fújt a szél, kellemes időnk volt és csak estére hűlt le a 

levegő. A sík, füves, fákkal övezett terület az erdei tábor hangulatát idézte. 

Ami talán negatívumként említhetünk, az a 30 perces várakozás volt a faházakra, ami 

azért is volt bosszantó, mivel még késtünk is, de mikor átvettük a házakat, akkor már nem 

számított semmi: miénk volt a hétvége! A faházakban négy emeletes ágy volt és egy szekrény 

a végében. Kissé szűkösen fértünk el, de a meleg vizes medence mindenért kárpótolt minket. 

A 30 m-es csúszda is megtette a hatását. Sokan próbálták ki, amiről mókás képek születtek.  
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A medencén kívül volt még egy horgásztó, amely naplementekor festett a legszebben. 

A strand területén néhányan felfedeztük a játszóteret, ahol szintén sikerült magunkat 

elfoglalni. 

Mindenki feltalálta magát. Voltak, akik kártyáztak és társasoztak, vagy a közös 

helyiségben tartózkodtak és jókat beszélgettek, vagy tévéztek. Akadtak viszont olyanok is, 

akik a faházban lustálkodtak, és csak este merészkedtek elő, hiszen akkor volt a legjobb a 

hangulat.  

A szálláshoz reggelit és vacsorát kértünk, amit a strand melletti étteremben 

fogyaszthattunk el. Az ételre nem lehetett panaszunk, hiszen mindenki azt kapta, amit a 

kirándulás előtt elküldött listából kiválasztott.  

Második nap sikerült elmennünk Komárnoba, ahol nagyon jól éreztük magunkat, és 

gyorsan elütöttük az időt. A vendéglőben nagyon finom ételeket ettünk, és többen kipróbáltuk 

a helyi specialitást, a sztrapacskát. A Fekete kutya éttermet mindenkinek ajánljuk.  

Ellátogattunk az Európa udvarba, ahol a házak egységesek és mégis változatosak 

voltak. A tér közepén egy hatalmas szökőkút állt, ami magára vonta az arra járó turisták 

figyelmét. A házak tetején kidolgozott szobrok és csúcsdíszek sorakoztak. Az udvar 

megépítésével Szlovákiának az volt a célja, hogy kimutassa: Európa lehet egységes és 

sokszínű... A mai napig újabb házakkal bővül, így érdemes ellátogatni oda többször is. 

 Nemcsak az Európa udvar volt gyönyörű. A sétálóutcák régi épületekkel, hangulatos 

vendéglőkkel és rendezett parkokkal voltak tele. A legtöbb helyen barátságos és segítőkész 

emberekkel találkoztunk, így a városnézés nagyon jól alakult. 

Komárnoból visszafelé nem egyből a szállásra mentünk, hanem beugrottunk vásárolni 

a komáromi Tescoba. Ezután az áruház melletti kisvonatossal üzletet kötve, elkocsikáztunk a 

szállásra. Kár lett volna ezt a lehetőséget kihagyni: a kisvonatozás során lélegzetelállító 

panoráma tárult elénk.  

Bár az osztálykirándulásunk nem volt zökkenőmentes, mindent összevetve megérte, 

ezért is ajánljuk minden osztálynak. Szép hely, hatalmas területtel, sok szabadidős 

tevékenységgel, kedvező áron. Reméljük, ha valaki elmegy, jobban fog tájékozódni, és 

ügyesebben találja meg a helyes „csapást”, mint mi.  

 

Balogh Adél és Kádár Réka 10.A 
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Önzetlenül másokért 

 

 Még hetedikben történt egy földrajzórán, hogy etióp gyerekek sorsáról és 

életkörülményeiről beszéltünk. Következő órán Baranyai tanár úr felvetette, hogy segíthetünk 

ezeken a gyerekeken. Három lehetőség közül választhattunk. 1. 2000 Ft-ból egy személy egy 

hónapi élelemellátásának biztosítása. 2. Egy egész család 3 havi tiszta ivóvíz-ellátása 4000 Ft-

ból. 3.  6000 Ft-ból egy tanterem berendezése és tanítás. Az osztály tanulói egyértelmű 

döntést hoztak: segítsünk rajtuk! Néhány hónap alatt több mint 26.000 Ft-ot gyűjtöttünk 

össze. Ebből 24.000 Ft-ot elküldtünk az afrikai gyerekeknek, a maradék összeget pedig a 

rákos gyerekek megsegítésére fordítottuk.  

 Karácsony közeledtével újabb jócselekedetet tettünk. A „cipősdoboznyi szeretet” nevű 

akcióban is segédkeztünk. Azok a tanulók, akiknek volt otthon olyan játéka, melyet már 

megunt, nem használt, elhozták ezeket a játékokat az iskolába egy cipős dobozzal együtt, 

majd Baranyai tanár úr segítségével szétválogattuk a különböző tárgyakat és a dobozokba 

rendeztük őket. Ezt követően néhány fiú az osztályból elvitte a csomagokat a leadási helyre. 

Mindent összevetve azt mondhatjuk – és reméljük, hogy így van – hogy az osztály 

önzetlensége sokakat tett boldoggá. És azt hisszük, hogy az osztály összes tanulójának 

nevében mondhatjuk, hogy szívesen segítettünk másokon és jó érzés volt örömet szerezni. 

 Ezúton is szeretnénk megköszönni Baranyai tanár úrnak a lehetőségeket, Ertl Antalnak 

azt, hogy vállalta a pénz gyűjtését, de legfőképpen az osztályunknak, akik segítőkészségükről, 

jó szívükről, önzetlenségükről tettek tanúbizonyságot. Ezek szerint angyalok – még ha ilyen 

rövid időre is – mégiscsak léteznek!  

Takács Rebeka, Sallay Niké 8.A 

 

A képet rajzolta: Kovács László (10.D) 
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A nagy ölelés 

 

Nagyot öleltünk, ezt biztosan állíthatom. Idén 5. alkalommal rendezték meg 

Székesfehérváron a Nagy Tóölelést, és rekordot is döntöttünk a több mint 4000 ember 

részvételével. Erről a rendezvényről a résztvevők, tehát a gyerekek többnyire semmit sem 

tudnak, talán a legfontosabb információ ami eljut hozzájuk az, hogy ellóghatnak néhány 

óráról. Ez is hozzátartozik persze, de ennél sokkal többet jelent, legalábbis azoknak a beteg 

embereknek, akikért ezt a programot létrehozták. 

Nagyon sok ember él fogyatékkal környezetünkben, és sajnos ezt észre sem vesszük a 

rohanó mindennapjainkban. Valószínűleg kevesen ismeritek a sclerosis multiplex nevezetű 

betegséget. Bevallom én is keveset tudtam róla (ezért még mindannyian kapni fogunk Bujpál 

tanár úrtól), így utánajártam, hátha egy kicsit kerekebb képet tudok adni nektek, hogy 

valójában amikor ölelünk, miért is ölelünk. Ez a betegség, röviden SM, egy idegrendszert 

támadó betegség, mely az immunrendszer helytelen működéséből adódik. A szervezetben 

ennek hatására gócok alakulnak ki, de sajnos nem csak egy idegszálon, hanem az 

idegrendszeren belül akár több ponton is. Sajnos, a stressz súlyosbítja a betegek állapotát, ami 

napjainkban egyre gyakoribb tényezővé válik az emberek életében, és ez elől senki sem 

menekülhet teljesen. Egyelőre csak késleltetni tudják a betegség lefolyását, gyógymódot még 

nem találtak rá. A nagy tóölelés tehát nem csak a lógásról szól, hanem elsősorban arról, hogy 

ha máskor nincs is időnk foglalkozni az élet árnyas oldalaival, legalább egy évben egyszer, 

pár percre jusson eszünkbe, hogy vannak emberek, akiknek az élet sokkal nehezebb, mint 

nekünk. 

 

Debreczeni Ágota 12.A 

 

A képet rajzolta: Horváth Alexandra (10.D) 
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És újra sárkányhajóztunk… 

 

Mint az már az elmúlt évek során hagyománnyá vált, az idén is indult osztályom, a 

10.b a Székesfehérvári Sárkányhajó Versenyen. 

 Az előző évek szokásához híven a verseny előtt a csapat nagy lelkesedéssel gyakorolt 

a verseny előtti hétvégéken a Velencei-tavon. Az első edzés után mindenki nagy izomlázzal 

tért haza. A második edzésen már minden jobban ment, és igyekeztünk elkerülni a "százlábú" 

effektust. A versenyre 2008. szeptember 26-27-28-án (péntek, szombat, vasárnap) került sor. 

Először pénteken az elődöntőben mérkőztünk meg az ellenfeleinkkel. Csapatunk és 

persze a csapatkapitány, aki a dobosunk és osztályfőnökünk, Saláta Józsefné, lelkesen és a 

lehető legjobb eredmény, azaz a szombati döntőbe jutás reményében érkezett a helyszínre. 

 

Egyenruhánk a szokásos fekete vasváris póló volt a szokatlan hideg ellenére is. Egy 

kis bemelegítés és az energia (Enikő sütötte sósrúd) bevitele után mindenki teljes erejét 

elővéve ült a sárkányhajóba. Ekkor megismerkedhettünk a verseny szervezőjével, egy igen 

kemény edzővel. Beavatott minket egy hatásos rajtgyakorlatba. Jó néhány kör evezés és 

gyakorlás után következett a verseny. Mindenki beleadott anyait, apait. A futamot mi nyertük. 

Átöltözés és várakozás után mindenki örömére kiderült, hogy csapatunk, a "Vasváris 

Sárkányok" másodikként a döntőbe jutott. Persze azt mondanom sem kell, hogy osztályom 

híres néha túlzottan is jó hangulatáról. Így a versenyen is gondoskodtunk róla, hogy mindenki 

tudja: erőnk félelmetes. A verseny során nagyon fontos a pszichikai hatás is!!! Ebben 
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mindenképp mi voltunk a félelmetesek, a nyerők. A verseny folyamán mindenki átvette a 

lelkes szurkolást és csatakiáltást. 

Az eredményhirdetés után hazamentük pihenni, előtte egy kicsit ünnepelni. Másnap, 

szombaton reggel háromnegyed 8-kor gyülekeztünk. A döntőben volt már 6 elődöntő nélküli 

győri csapat, (a nagy ellenfelek). Ismét reggeliztünk a sósrúdból, bemelegítettünk, majd jött 

az első futam. A "B" döntőbe jutottunk be. Nemsokára jött a döntő pillanata is. A titkos hadi 

csel a következő volt: a dobos németül számolt, adta a ritmust. Ez futam nagyon jól sikerült. 

Végül az egész verseny során a 21 csapatból a 7. helyet szereztük meg. Úgy 

gondolom, ez nagyon szép eredmény az osztályomtól, mert mi végül is egy osztály vagyunk, 

fiúk és lányok. A győri csapatok naponta edzenek és válogatottak. Remélhetőleg jövőre is 

indulunk a versenyen és a kitűzött cél a győzelem. Dobosunkat, ha addig még áll az alku a 

vízbe dobhatjuk majd nagy örömünkben... Igaz a részvétel a fontos, de az aranyérem még 

szebb! 

 Ezúton is köszönünk szépen minden támogatást, köszönet a lelkes szülőknek, 

szurkolóknak. Jövőre ismételten megküzdünk. 

 

Csontos Krisztina 10.B 
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A szivarok bemutatkoztak… 

 

Azt hiszem, bátran mondhatom, hogy kitettek magukért a kicsik és nagyok egyaránt. 

Idén először vonta egybe az iskola a szivaravatót és a bemutatkozó műsort. Ezáltal az 

osztályoknak nem csak egy feladattal kellett megküzdeniük, hanem kapásból kettővel.  

Minden végzős osztály adott a szivarjainak egy témát, amiben egy műsort kellett 

összedobniuk. Sajnos, nem sajnos, ez a műsor az előző évekhez képest sokkal rövidebb lett, 

de azt hiszem, bátran állíthatom, hogy legalább olyan odaadással készültek rá az avatandók, 

mint a már "régi" vasvárisok. Miután üggyel-bajjal előadták a nagyközönség számára (amit 

nyugodtan mondhatunk nagynak hiszen már évek óta nem sikerült ennyi embert maradásra 

bírni erre a rendezvényre), jöhettek a feladatok. És a "kicsik" nyeltek, futottak, kúsztak és 

nyaltak (mármint a kukókat), és mindent megcsináltak tisztességesen, amire a "gonosz" 

végzősök kényszerítették őket… A legérdekesebb talán a kezdés volt, amikor is négy szivar 

iskolán kívüli, igazi küldetést kapott. Egy tojást kellett valahol megfőzetniük... Amin nagyon 

is meglepődtem, hogy egyikőjüknek sem jutott eszébe a Piroska nénihez bekéredzkedni, de 

sebaj, majd az évek folyamán rájönnek ilyen turpisságokra is. A csúcspontot pedig minden 

bizonnyal a vakonevés jelentette. Volt itt mustáros sütemény, mézes hagyma és lekváros 

nyers virsli is... Hát igen ebből is látszik, hogy az iskola nem szakácsokat hivatott képezni. 

 

Debreczeni Ágota 12.A 
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Tanárinterjúk kicsit másképp 

 

Megszokhattátok, hogy minden évben találtok egy interjút az újságban, mely egy 

tanárt kíván bemutatni. A hagyományokat megtartva idén is elkészítettük ezt az interjút, két 

tanárral is. De idén kicsit más szemszögből igyekszünk nektek bemutatni azt a két embert, 

akiket általában csak a számok és a képletek gyűrűjében láttok, akik a logikáról és 

gyakorlatiasságról híresek: a sokak által csak Teri néninek hívott Horváthné tanárnőt és 

Bujpál tanár úr egykori kedvenc tanítványát, Szabó Endre tanárurat. 

 

Kedvenc könyvéről beszélgettem vele a minap, 

amit kötelező olvasmánnyá kiáltana szíve szerint, ha 

nem is feltétlenül irodalom órán, de emberismeret, 

etika vagy ha minden kötél szakad, osztályfőnöki 

órára. Nem csak felnőtteknek de gyerekeknek 

egyaránt…tehát mindannyiónknak ajánlott, hogy 

leüljünk egy kupacba és olvasgassuk ezt a kis 

könyvecskét, mint a Bibliát. Ez persze így nagyon 

komolynak hangzik és sokan fel is háborodtak már, 

hiszen így is elég hosszú a kötelező olvasmányok 

listája, de nyugodjatok meg, ez teljesen más. Sajnos 

nem volt alkalmam, pontosabban időm, hogy én is 

elolvashassam ezt a történetet, de mindenképpen felkeltette az érdeklődésemet, ahogy 

szerintem még sok emberét fogja, miután elolvasta ezt a kis beszámolót. 

A tanárnő ezt a könyvet először 21 évesen olvasta, bár a könyvecske 12-14éveseknek 

ajánlott, de ő még a korhatárt is kitágítani 0-tól 100 éves korig. Azóta persze többször is 

olvasásra került, és megmutatta gyerekeinek, barátainak is. Az alapvetően is optimista 

tanárnőt a történet csak megerősítette gondolataiban, érzéseiben, de meg van róla győződve, 

hogy sok embernek segítségként is szolgálhat. 

És hogy mi is ennek a csodás könyvnek a címe? Az élet játéka Eleanor Porter 

tollából. Már magából a címből is érezhetjük, hogy nem egy mindennapi témáról szól, nem 

egy vicces kamaszregény lesz, nem is egy krimi, de nem is feltétlenül egy tragikus dráma. 

A történet valójában egy Pollyanna nevű kislányról szól, aki elveszti édesanyját és 

később édesapját is. Az élete nehéz, tele van nyomorúsággal és szegénységgel. A 
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nagynénjéhez kerül, aki nem bánik vele éppen emberséges módon, nem ad neki szeretetet, 

ahogy arra egy árva kislánynak szüksége lenne. Pollyanna sorsát leginkább Hamupipőkéjéhez 

hasonlíthatnám, de az ő életében nem az elhagyott üvegcipőcske hozza a várva várt változást, 

hanem egy játék, melyet az édesapja tanított neki. A játék, amelyre mindenkit megtanít a 

környezetében, és ami mindenki életébe változást hozhat. A játék, ami kinyitja az ember 

szemét és szívét egyaránt. A játék, amit mindannyiónknak játszania kéne a nap minden 

pillanatában, és amivel garantáltan boldogabb lenne az életünk. 

Már mindenkiben bizsereghet a kérdés, hogy vajon mi is ez a játék, de erre nem tudok 

más választ adni, csak annyit, hogy az ÉLET JÁTÉKA. Ez a könyv a pozitív életszemléletre 

tanít, ami a köztudottan pesszimista magyarokra igencsak ráférne.  

Ennek illusztrálására álljon itt egy idézet a könyvből, ahol Pollyana magyarázza egy 

cselédnek a játék lényegét: 

„Tudja, annyira szeretettem volna egy babát. Papa kérte is, hogy küldjenek, de amikor 

megérkezett a hordó, a hölgy visszaírt, hogy nincs benne baba, csak egy pár kis mankó. 

Elküldte, hátha valami gyerek mégis hasznát veszi. Akkor kezdtük játszani a játékot. 

- No én aztán igazán nem értem, mi játszanivaló van egy pár mankóval! - jelentette ki 

Nancy kicsit ingerülten. 

- Éppen az az érdekes benne. Mindenben kell találni valamit, aminek örülhetünk - 

magyarázta Polyanna komolyan. - És mindjárt a mankókon kezdtük.” 

/A mankóknak azért tudott örülni Pollyanna, mert rávilágított arra a csodálatos 

dologra, hogy mindene ép, tehát a mankót nem kell használnia./ 

 

Debreczeni Ágota 12.A 

 

 

 

A képet rajzolta: Sztányi Cintia (10.D)
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Szabó Endre tanár úrral beszélgettem, iskolánk egykori diákjával és jelenlegi biológia-kémia 

szakos tanárával. Kiderítettem, hogy viszonyul Bujpál tanár úr egykori kedvenc tanítványa az 

olvasáshoz. 

 

– Reál szakos tanárként a diákok kevesebbszer hallják Önt könyvekről beszélni. 

De ha jól tudom, Ön szeret olvasni. Milyen könyvet tudna ajánlani az Irka 

olvasóinak? 

 

Ez nehéz kérdés, hiszen konkrét 

kedvencem igazából nincsen. 

Gyerekként egyértelműen Gárdonyi 

Géza Egri csillagok című művét 

szerettem a legjobban, több mint 

tízszer is elolvastam. Mostanság 

nem tudnék kiemelni egy könyvet a 

többi közül, de van néhány szerző, 

akitől sok könyvet olvastam és 

szeretek. 

Az egyik nagy kedvencem Bohumil 

Hrabal cseh író. Rengeteg könyvet 

olvastam tőle. Írásairól azt kell 

tudni, hogy leginkább a közép-

európai emberek életéről szólnak, 

így nekünk, magyaroknak, az összes többi környező néppel együtt meglehetősen közérthetők 

és élvezhetők a művei, melyeket például egy francia vagy bármilyen nyugat-európai ember 

nem biztos, hogy ugyanúgy tudna élvezni, értékelni és érteni.  

Hrabal könyvei közül az egyik kedvencem a Sörgyári capriccio, ami egy trilógia egyik 

kötete. Írásai élvezhetőek és humorosak is. Erről eszembe is jut egy mulatságos történet: egy 

orvosi rendelőben ültem és Hrabal egyik könyvét olvastam. Hirtelen hatalmas nevetésben 

törtem ki, és a körülöttem ülők (az arckifejezésükből ítélve) alighanem azt hihették, hogy az 

agyammal van a baj, ezért nevetek látszólag a semmin.  

A cseh író könyvein kívül tudom ajánlani azok filmfeldolgozását is, amiket Jiri Menzel 

(szintén cseh) rendező készített. Van pár olyan filmje is, ami az író több novelláját gyűjti 

csokorba. Hrabal, mint már említettem, azért is az egyik kedvenc szerzőm, mert könyvei 
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könnyen értelmezhetők Közép-Európa lakóinak, hiszen a csehek, szlovákok, osztrákok, 

magyarok történelme közös, gondolok itt főleg az Osztrák-Magyar Monarchiára. Én hiszek a 

népeink közti békében, néha úgy érzem magam, mintha még mindig a monarchia lakója 

lennék. Ezért volt az, hogy amikor hallottam a Dunaszerdahelyen történt szlovák-magyar 

konfliktusról, kitűztem a kabátomra a szlovák és a magyar zászlót ábrázoló jelvényt, ezzel a 

békés egymás mellett élést hirdetve. 

Vannak más írók is, akiktől szívesen olvastam és olvasok. Legutoljára Nyírő Józseftől a 

Mádéfalvi veszedelem és az Úz Bence című könyveket. Szerintem fontos, hogy egy írót ne egy 

könyve alapján ítéljünk meg, ezért is szoktam minél több művet elolvasni az adott szerzőtől, 

és ajánlom ezt a diákoknak is. 

Köszönöm szépen az interjút, és azt hiszem mindannyiunk nevében kívánhatom, hogy a 

karácsony hozza meg a megbékélést Közép-Európában! 

 

 

 

Jeney László 9.B  
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Elaine és Sami 

 

Idén nagy meglepetésünkre két egészen idegen osztálytársat kaptunk, hiszen nemcsak 

az iskolában újak ők, hanem először járnak Magyarországon. Anna-Samira Siegel (nekünk 

csak Sami) Németországból, és Lai Tsz Ying (egyszerűbben Elaine) pedig Hong Kongból 

érkezett hozzánk magyart tanulni, sok új helyet és embert megismerni. Kérdéseimre örömmel 

válaszoltak, sőt, Sami magyarul írta az egészet! Elaine szavait angolról fordítom, remélem, 

így is eredeti marad.  

 

 

Mit tudtál Magyarországról és Székesfehérvárról mielőtt eljöttél? 

Elaine: Hmm, csak annyit tudtam, hogy Magyarország Európa közepén van és azt, hogy 

Budapest a fővárosa. Hallottam a termálvizekről, és arról hogy ez egy szép ország. Amikor 

először hallottam, hogy Székesfehérváron fogok lakni, nagyon megdöbbentem, mert még 

sosem hallottam erről a városról, ráadásul kimondani se tudom! S-z-é-k-e-s-f-e-h-é-r-v-á-r, hű 

ez nagyon hosszú név! 

Sami: Nem sokat tudtam, ezért nagyon kíváncsi voltam. Tudtam, hány ember él itt és hogy 

hívják a családom. :=) 

Milyen a vendéglátó családoddal lakni? Mások a szokások náluk, mint a te 

családodban? 

Elaine: Elég jó velük lakni, mert mindig nagyon finomakat főznek. Jól beszélnek angolul, így 

könnyen kommunikálok velük, és nagyon élvezem a beszélgetést. Valójában a szokások nem 

hasonlítanak a családoméhoz, például az én családom mindig nagyon későn kel, de a 

vendéglátóim már korán fenn vannak. Remélem, hamarosan hozzá tudok ehhez szokni. 
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Sami: Nagyon tetszik nekem a családom, mert nagyon kedvesek. Van egy testvérem (kettő, 

de a másik lány most Kanadában cserediák), de Németországban egyedül vagyok a 

családomban, nincs testvérem. A szokások nem annyira mások. 

Több szabadságod van itt, mint otthon? Van ennek valami hátránya? 

Elaine: Tulajdonképpen nincs több szabadságom itt, mint otthon. Amikor Hong Kongban 

vagyok, azt csinálhatok, amit szeretnék, de itt mindig vigyáznom kell a viselkedésemre, és 

tudom, hogy egy cserediáknak meg kell tanulni, hogy figyeljen a szokásainak, viselkedésének 

kontrolálására. 

Sami: Itt több szabadságom van, mint otthon, mert az iskolában semmit nem kell csinálni! A 

hátránya az, hogy ha hazamegyek, sokat kell majd tanulni. 

Hogy érezted magad a Vasváriban először? És most? Szereztél új barátokat? 

Elaine: Amikor először beléptem a Vasváriba, úgy éreztem, ez valami régi, hagyományos 

iskola. Hong Kongban egy nagyon modern suliban tanultam. Ez nagyon nagy kontraszt, 

mégis jobban megszerettem a Vasvárit, mint az otthoni iskolámat. Észrevettem, hogy a 

Vasvári elég kicsi, nincs légkondi se (Hong Kongban minden iskolában van), de ez egyáltalán 

nem számít, a fontos az, hogy nagyon sok új barátom lett itt. 

Sami: Először idegennek éreztem magam, mert senkit nem ismertem és nem tudtam mit kell 

csinálni, kivel tudok beszélni, mert nem tudtam beszélni magyarul. Most nagyon jól érzem 

magam, mert sok diákot ismerek, tudok magyarul beszélni mindenkivel és vannak barátaim. 

Könnyen tanulod a magyart? Mi a nyelvben a legnehezebb? Érted, amit beszélnek 

körülötted? Az iskolai órákon értesz valamit, tanultál valamit? 

Elaine: Ha azt mondanám, könnyen tanulom a magyart, hazudnék. A magyar sokkal-sokkal 

nehezebb, mint a kínai. A legnehezebb részei a nyelvtan és a kiejtés. A barátaim észrevették, 

hogy nem tudom kimondani a szavakban az ’r’ betűt. Néha megértem, ha beszélnek 

körülöttem, inkább akkor, ha nagyon lassan beszélnek, de én csak csendben hallgatok. Szinte 

lehetetlen megérteni a tanárokat és tanulni, mert nagyon gyorsan beszélnek, de természetesen 

mindig nagyon jól értem az angol meg a tesiórákat! 

Sami: Könnyen tanulom a magyart, habár nehéz nyelv, de nagyon szeretem tanulni az új 

nyelveket. Nem tudom, mi a legnehezebb benne… Nem mindent értek, amit beszélnek 

körülöttem, de sokat, és a TV-t is értem! Az első héten mondtam a családnak, hogy 

szeretném, ha ők magyarul beszélnének velem és úgy tanultam gyorsan. Az órákon értek 

valamit, de nem sokat, és így nem tudok tanulni, csak franciaórán és angolórán, ahol megírom 

a dolgozatokat is. (Bizony, a német lány 2 hónap után magyar-francia szódolgozatot írt!) 
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Mi a legmeglepőbb számodra? (szokások, emberek, suli, város) Mi tetszik ezek közül? 

Mi nem? Mi hiányzik a te országodhoz képest? 

Elaine: Meglepő számomra, hogy itt a legtöbb ember nagyon korán kel. Nekem Hong 

Kongban 7-kor kell csak felkelnem, mert a sulik nálunk 8:20-kor vagy 8:30-kor kezdődnek. 

Nagyon érdekes az órarend, mert nálunk nincsen csoportbontásos óra. Szerintem az oktatási 

rendszer itt nagyon jó. Ennek ellenére a közlekedés itt kényelmetlen Hong Konghoz képest. 

Hiányzik az otthoni étel még és az életmód. 

Sami: A város kicsit furcsa, mert Németországban én egy kisvárosban élek. Ott csak 5000-en 

laknak, nem 100.000-en, de nagyon érdekes így élni. Azt gondoltam, hogy az iskola nem más, 

mint Németországban, de mégis az. Minden tetszik, mert új és érdekes. Nem hiányzik semmi, 

csak a szüleim. 

Mit csinálsz hétvégenként? Merre jártál eddig az országban? Milyen helyeket szeretnél 

még meglátogatni? Mi volt eddig a legjobb élményed? 

Elaine: Általában egy hong kongi barátnőmmel találkozom (ő is AFS cserediák) és 

vásárolunk a Plazaban, vagy máshol töltjük az időt, néha pedig meglátogatom. Van, hogy 

otthon maradok számítógépezni és naplót írni. Minden szombat reggel a jégpályára megyek 

kori edzésre. (Elaine vendéglátó tesója szinkronkoris.) Voltam már Budapesten, Veszprémben 

és Egerben. Szeretnék ellátogatni Ausztriába, Csehországba és Oroszországba, az országban 

pedig Debrecenbe és Szegedre. A legszebb élményem az volt, amikor a családommal 

elmentünk Egerbe, soha sem láttam még olyan szép szőlőskerteket. A közeli termálfürdőben 

is voltunk. Ez felejthetetlen kirándulás volt az életemben. 

Sami: Minden második hétvégén elmegyünk Budapestre és vásárolunk vagy nézünk valami 

érdekeset. A barátaimmal moziba és kávéházba szoktam menni. Veszprémben és Budapesten 

már voltam, és most szeretnék megnézni másik nagyvárost is, Debrecent és Pécset és 

szeretnék elmenni a kilenclyukú hídhoz is. 

Mi a véleményed a magyar konyháról? Megszerettél valami ételt? Mit nem eszel meg? 

Milyen a menza az otthonihoz képest? 

Elaine: Szeretem a magyar kajákat, főleg a desszerteket. A kedvencem a Japán sushi és 

sashimi, de megszerettem a meggylevest, a túrórudit és a rakott krumplit, de utálok zsíros 

kenyeret enni. Hong Kongban nincs menza, mindenki különböző éttermekben ebédel. Az ez 

étel természetesen jobb, mint a magyar menza. 

Sami: A véleményem a magyar konyháról: túl finom, mert sokat ettem és híztam is sokat! A 

kedvencem a rakott krumpli és a lecsó. Nem szeretem a halat. Németországban nem jártam 

menzára, de szerintem itt nem rossz, csak néha.  
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Mi a véleményed a magyar fiúkról? 

Elaine: Hű ez nehéz kérdés… ha a hong kongiakhoz hasonlítom, akkor a magyarok 

barátságosabbak. Viccesek, mindig hülyéskednek és megnevettetnek. Kedvesek … néha. De 

legtöbbször őrültek! De biztos vagyok benne hogy a hong kongiaknál jobbak. 

Sami: Vannak aranyos fiúk és nem annyira aranyosak  :P 

Gondolkodtál már azon, hogy a jövődben használni fogod-e a magyart és visszajössz-e 

ide? 

Eleaine: Még nem. A nővérem is AFS cserediák volt Belgiumban és hollandul tanult. Ennek 

ellenére nem használta a csereév vége óta. Szerintem Hong Kongban nem sok lehetőség van 

ilyen nyelveket használni, tehát nem nagyon találnék ott valakit, aki tud magyarul. Szeretnék 

visszajönni Magyarországra, de inkább csak kirándulásokra. Szerintem nem tudnék itt 

továbbtanulni (a szegényes magyar tudásom miatt…) Talán ha nyugdíjas leszek, ideköltözök 

élvezni az életet! 

Sami: Gondolkodtam, hogy használni szeretném a magyart … Lehet, hogy tolmács vagy 

fordító leszek, mert nagyon szeretem a nyelveket. Nem akarok örökké itt élni, de biztos, hogy 

visszajövök valamikor. 

Utolsó kérdésem a karácsonnyal kapcsolatos. Hogyan ünnepeltek otthon? Mit gondolsz, 

idén milyen lesz az ünnep? Küldesz ajándékot a családodnak? 

Elaine: Hong Kongban az emberek az utcán, vagy a barátaikkal és a családdal ünnepelnek. 

Mi a családdal maradunk és küldünk ajándékokat meg rakunk a fa alá, aztán várjuk a boxing 

day-t (vagyis a 26-át:-)) Nem tudom mi lesz idén, de remélem fehér karácsony lesz! Nagyon 

szeretnék havat látni. Mindkét családomnak adok ajándékot, a vendéglátónak és az igazinak 

is. Biztos vagyok benne, hogy a nővérem nagyon várja az ajándékot otthon. Ha nem küldök 

neki semmit, meg fog ölni mikor hazaérek! 

Sami: Otthon ünneplünk az egész családommal. Megyünk a nagynénémhez, és amikor 

mindenki ott van, akkor ajándékozunk, aztán vacsorázunk és éjfélig ott maradunk. 25-én 

együtt megyünk ebédelni, amit a nagypapám fizet, aztán a nagymamámnál vacsorázunk. 26-

án megyünk apukám családjához. Ebben az évben a karácsony más lesz. Még nem tudom, 

hogy ünnepli a fogadócsaládom, de biztos, hogy érdekes lesz és én egy kicsit szomorú leszek, 

mert hiányzik az én családom. Már küldtem csomagot, amikor anyukám szülinapja volt és 

nem fogok küldeni még egyet, mert nagyon drága volt. :-) 

Köszönöm, hogy ilyen sok érdekes dolgot meséltetek magatokról és az egész iskola nevében 

sok sikert kívánok nektek a magyar nyelv tanulásához és az ország felfedezéséhez.  

Molnár Ágnes 11.A 
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Diákszemmel a diákhitelről 

 

Ez az! Sikerült életed álma, bejutottál az egyetemre. Erre készültél mióta az eszedet 

tudod, tanultál, gürcöltél a szüleiddel együtt, hogy meg tudd venni a méregdrága 

tankönyveidet, ki tudj fizetni egy-egy különórát, ki tudd fizetni a nyelvvizsgádat… De végre 

remegő kezedben van a papír, bár a könnyektől a szemedben nem látod tisztán, hogy mit ír, de 

két szó tisztán kivehető: FELVÉTELT NYERT. Rohansz a szüleidhez, hogy megoszd velük 

örömöd, arcukon egy tovatűnő mosolyt látsz, szemükben viszont az egyre növekedő 

aggodalmat, mely fokozatosan elködösíti édesanyád szemeit... Ekkor kitisztul minden és 

rájössz, hogy bár a világon most a legbüszkébb, de egyben a legelkeseredettebb is. 

A következő hetekben ügyintézés sora vár rátok, hivatalok, telefonok, járkálás, 

magyarázkodás, könyörgés. Nem, te nem vagy árva, igen a szüleid is együtt élnek 

házasságban, a keresetük valamivel meghaladja ugyan papíron a minimálbért, de manapság 

az már alig jelent bármit is… Nem nincsen rokkant testvéred, egyetlen egy van, ő is 

egészséges és iskolás, "szerencsére" terhes sem vagy.... te csak tanulni szeretnél. Látod 

édesanyádat, ahogy minden méltóságát elvesztve panaszkodik és könyörög a hivatalokban, 

hogy adjanak támogatást, mert szeretné, ha a lányának sikerülne az, ami neki nem ment: 

szerezne egy diplomát, egy jobb állást, és nem kéne filléres gondokkal élnie életét. Mert ő 

tudja, milyen az, amikor azt kell mondja a kislányának, hogy csak egy csokit kap Mikuláskor, 

a kinőtt ruhákat adja rá, mert nem tud újat venni. Megoldást kerestek, és amikor már 

feladtátok volna, előbukkan még egy esély, ami teljesen új, ezért nagyon is félelmetes, de 

megérheti. 

Ez a majdnem utolsóként számításba vett megoldás pedig a diákhitel. Már a neve is 

megijeszti a legtöbb embert, hiszen minden nemű hiteltől ódzkodunk, jogosan, de a diákhitelt 

mégsem hívnám egy hitelfajtának. A diákhitel valóban csak egy pénzforrás, mely elsősorban 

a tanulmányainkat hivatott segíteni, illetve megkönnyíteni az egyetemi éveket. A diákhitel 

fogalmához nem csatolódik kezelési költség, hitelbírálat, kezes, fedezet. Egyetlen egy 

feltétele van: jogos tanulói jogviszony Magyarországon. Többfajta összeget lehet felvenni, és 

még arról is dönthetünk, hogy egy összegben vagy részletekben szeretnénk hozzájutni, ami 

fontos szempont pláne, ha az ember kellőképpen ismeri saját magát ahhoz, hogy tudja, meg 

bírja-e állni, hogy ne költse el egyszerre az egészet divatos kirakatokat látva, szombat éjjel 

mulatozás közben… A másik dolog, amiben nagyon különbözik a szokványos banki 

hitelektől, hogy a törlesztést elkezdeni ráér, amikor már elvégeztük az egyetemet, és 
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munkához jutottunk. A törlesztő részleteket is rugalmasabban szabják meg, hiszen első 

években csak a minimálbér után kell fizetni, később pedig az előző években keresett összeg 

után. Így a végleges kifizetésnek nincs határideje és hosszabbra is elhúzódhat. 

Ekkor anyukád arcán újra összerándulnak a ráncok: "Egész életedben fizetheted 

kislányom, ki tudja mi lesz addig, lehet, hogy nem kapsz rendes munkát...  sose lesz vége." 

Ennek a problémának a megoldására találtak ki több kedvezményes lehetőséget. 

Egyrészt, ha nagyobb összeghez jutunk, esetleg nagyobb lesz a jövedelmünk, mint amennyire 

számítottunk, és így megengedhetjük magunknak, hogy nagyobb, vagy esetleg a teljes 

diákhitel összegét befizethessük, bármikor díjmentesen megtehetjük. Így korábban 

megszabadulhatunk ettől a tehertől is. Abban az esetben pedig, ha családalapításra kerül a sor, 

így másra kell az a pénz, kérhetjük, hogy ideiglenesen szüntessék meg a törlesztési 

kötelezettséget illetve ezzel egy időben a kamat fizetését átvállalja az állam.  

Igen, tudom, hogy nem fogok belőle meggazdagodni és azt is, hogy könnyen 

előfordulhat, hogy alig kapok munkát. De ha egyszerűen ez az álmom, ha ezt tanulhatnám 

lennék igazán boldog és sikeres?!Dolgozok majd suli mellett, valahogy kifizetem, kipótolom." 

Előfordulhat, hogy nem merjük felvenni a diákhitelt, ami érthető is, hiszen ha olyan 

szakmát választasz, ami nem garantálja neked az átlagnál nagyobb jövedelmet fizetheted 

egész életedben. Valóban, ha kiszámolod, meggyőződhetsz róla, hogy egy diplomás 

minimálbérből nem sikerülhet kifizetni a teljes összeget az ősz hajszálaid megjelenése előtt. 

De, ha minden eshetőségre felkészülsz, rájössz, hogy soha nem tudhatod biztosan, hogy a 

gazdagságot és sikert ígérő munkahelyed mikor csődöl be, bocsátanak el esetleg, ami a mai 

világban nem ritka eset. Ilyen esetben pedig ugyanott vagy, ahogy mondani szokták, ahol a 

part szakad. 

Érdemes tehát alaposan végiggondolni a döntésünket a diákhitelről, minden 

szempontot számításba venni, és minden más lehetőséget is mérlegelni. A tanulás olyan, mint 

a sport: rengeteget küzdesz, pénzt, időt és energiát fektetsz bele, és csak a végén derül ki, 

hogy jól döntöttél-e. Nem olyan, mint egy játék, hanem, mint a sport. Kezdj el futni! 

 

Debreczeni Ágota 12.A 

 



22 

V e r s e l ő  

 

Ne fuss el! 

 

Az a jó ebben a világban, 

Hogy mindenki tudja, mit kell tenned, 

De senki nem kérdi, van-e kedved? 

Amikor ülsz némán gondolkodva,  

Ordítanál undorodva. 

Mint golyó a sebben, anyag a zsebben, 

Olyan ez a világ. 

 

Ne fuss el úgy, ahogy szoktál, 

És ne tedd azt, amit egy hülye kitalál. 

Mert az életedet nem csak loptad! 

Magaddal új világot hoztál, 

De mostanáig mondd, mi voltál? 

Mint árnyék a fényben, kéz a kézben, 

Olyan ez a világ. 

 

Nem lesz úgy, mint a mesében,  

De ha nem versz át, az elég nekem. 

Csak az arcod láthassam, és 

Nem futok el, ahogy szoktam. 

De mostanáig mondd, mi voltam? 

Mint könny a szemekben, vér az erekben, 

Olyan ez a világ. 

 

Az utca sötéten ásít, 

Nyitja nagy, fekete állkapcsát 

Félelemhez kíváncsiságot társít 

Az agyam: ”Mi lehet a végén?” 

A lámpák, mint apró, tűhegyes 

Fogak. Órákig is elnézném,  

De most megyek, le a torkába. 
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Házak pislognak némán, 

 Álmosan kacsintanak rám. 

Hideg szél csípi arcom. 

És ekkor egy fánál állva 

Meglátom Őt, s rohannék kiáltva, 

De csak sétálok, suttogok,  

Úgyis érti minden szavam, 

Tudja, amit én is tudok 

 

Kelemen Réka 12.C 

 
 

 

 

 

A képet rajzolta:  Kövesi Anikó (9.A) 
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Meztelenül állok és várok… 

 

 Meztelenül állok és várok 

 egy tenyérnyi szigeten. 

 Éhező magányból szőtt kabátom 

 A vállamra tehetem. 

 

 Minden nap eljössz és ápolsz, 

 Éltető mannát adsz nekem. 

 Épp hogy éhségem elmúlt, 

 Elmész, hisz vár már a végtelen. 

 

 Jóllakni nem tudok, nem hagyod, 

 Boldog csak pár percig lehetek. 

 Háborgó vízbörtön rémisztget, 

 Álmom a nádból font szeretet. 

 

 Csónakot készítek, növényből, 

 Napfényből, szellőből, sárból 

 Csónakkal elszöknék szigetről, 

 Térképről, tengerről, világból. 

 

 Meztelenül várok a csónakkal 

 Egy tenyérnyi szigeten. 

 Újra eljössz hozzám pár percre 

 És éltető mannát adsz nekem. 

 

 Csónakra nem szállsz fel, 

 Csak nevetsz a naiv ötleten, 

 Ma egyszer még rám nézel,  

 S búcsúzol: „vár már a végtelen”. 

 

Schneider Réka 12.a 
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The Boy, the Girl 

and the Gnome 

 

(A story about how Goodwill can change your life) 

 

Once upon a time, there was a kingdom which was cut into two by a sea. This 

kingdom didn’t have any name since it was a kingdom only the people who lived in it knew 

about. Nobody has ever reached the western or eastern border of this kingdom, but rumours 

told, that the earth disappeared into an endless sea, and that over the western border the sun 

never set and over the eastern it never rose. 

So this kingdom gave names for each of the three seas. The Western sea was called the 

Orange Sea, the middle one (which cut the kingdom into two) was called the Blue Sea, and 

the eastern was called the Brown Sea.  

There was a girl, called Bean; who lived in the west land (called the Green Land), and 

who was in love with a young man called Treeson from the east land (which had the name 

Yellow Land). 

Bean was very sad, because she could only meet her lover once a year. That made 

Treeson sad as well.  But the way they could meet each other was amazing. There was an 

evening every year, when the sun set in a different way than the usual. It set in a way that it 

painted an orange bridge over the Blue Sea, and Treeson could step onto it, and so go to the 

other coast. This evening was always followed by a morning with the same ability, so the 

young man could return to the Yellow Land.  

During the months of loneliness, while they had nothing special to do, they made little 

gifts for each other. Something small, that they were able to carry across the sea, but still 

something very beautiful and special, a king of masterpiece. 

Treeson had to be very exact about the date of crossing the sea, because he knew if he 

didn’t get on the Green Land after an hour of walking over the orange bridge he would fall 

into the water and drown. 

Fortunately it didn’t ever happen.  

There was a year, when Treeson made a glass sphere for her lover with a tree in it. 

When he went to Brown Land’s coast, he got into a big and dark forest. It was chilly and 

cloudy, and Treeson was afraid that he would get lost, and that he would miss the right time to 

step on the bridge.  
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After a few hours of wandering around in the forest, he heard a strange noise from 

among the trees. He noticed a little figure and saw that it was a Gnome.  

Then he asked the Gnome: 

   ‘Gnome, why are you digging here, in the middle of this cloudy and freezing dark forest?’ 

   ‘ The reason, why I’m digging here- answered the Gnome- is that my lover is sick, and that 

sand which I can dig up here will bring her luck, and I will be unlucky for her luckiness.’ 

Treeson found it very interesting. Then he asked: 

   ‘Gnome, could I take a little of this sand with me?’ 

   ‘ Of course, you could’ –answered the Gnome. 

So the young man put some of the sand into his pocket bag. Then he said farewell to the 

Gnome, and left.  

He got to the coast, and saw the orange bridge. He stepped on it, and started to walk over 

the Blue Sea. After about an hour he could glance at the other coast where his lover, Bean was 

standing. And then suddenly he noticed the orange bridge was fading below his feet. He got 

very much afraid and scared to death, for he knew he was going to drown into the water. And 

so it happened. 

Now the young man lies in the depths of the Blue Sea grasping the sand of luck and the 

glass-sphere. 

Later Bean met the Gnome’s wife in a cloudy, dark forest, who told her that his husband 

died without any sign of sickness, while she got out of a terrible disease. 

So they cried together holding each other’s hand looking at the Orange bridge over the 

Blue Sea each year. 

 

Vampel Gréta 10.D 

 

 

 
A képet rajzolta: Sztányi Cintia (10.D) 
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Vasvári Liga 08/09 

 

Az idei tanévben másodszor került megrendezésre a Vasvári Liga iskolánk 

focipályáján. A tavalyi tanévben még tapasztalatok nélkül indítottuk útjára ezt a 

minibajnokságot, ahol az iskolán belüli csapatok mérhetik össze erejüket egymással, egy 

egész tanéven át tartó sorozatban. A tavalyi 10 csapatos bajnokságot az akkori 11.D 

utcahosszal nyerte a 8.A-t megelőzve.  

Idén aztán már 12 csapat (6 tavalyi és 6 újonc) jelentkezett. Szeptember közepén el is 

indult a harc a bajnoki helyezésekért, mindenki szerette volna letaszítani a trónról a tavalyi 

bajnokot. Mostanra már nagyjából kirajzolódtak az erőviszonyok, még 3 csapatnak maradt 

reális esélye elnyerni az idei Vasvári Liga győztese címet. Sajnálatos módon egy csapat már 

nem sokkal a kezdés után visszalépett, így 11-en maradtak versenyben a maratoni sorozatban. 

10 fordulót követően a címvédő TRKMZ veretlenül vezet, de nagyon sok van még hátra. 

 Idén szeretnénk túlszárnyalni a tavalyi érdeklődést és egy egyedi rendszert találtunk 

ki, amivel azt is elkerülhetjük hogy a bajnoki címre már esélytelen csapatok 

elkedvetlenedjenek. Mindenki mindenkivel játszott már egyszer, és az utolsó helyen álló 

csapat (Barca) kiesett. A 7.B-s srácok nem bírták tartani a lépést idősebb ellenfeleikkel, de 

minden meccsen megizzadtak a sikerért. A pontszerzés sajnos elmaradt, de köszönjük nekik a 

részvételt.  

A téli szünet kezdetéig újabb 9 forduló következik, amikor is 4 csapattól búcsúzunk, 

hogy tavaszra már csak a legjobb 6 maradjon. Ekkor mindenki játszik mindenkivel kétszer, és 

búcsúzik az utolsó 2 helyen álló együttes, amíg csak 2 csapat nem marad. A 2 legjobb egy 

oda-vissza meccsen dönti el a bajnoki cím sorsát. Így a legjobb 2 csapat 35 mérkőzést játszik 

április végéig.  

Sajnos többen bírálták a szervezést (névvel vagy név nélkül), hogy nem frissítjük elég 

intenzíven a weboldalunkat, de sajnos idén tőlünk ennyi telik. Érettségi előtt állunk, és úgy 

érzem, mindent megteszünk, hogy minden a legnagyobb rendben menjen. Többen segítenek a 

meccsek lebonyolításában és most már az oldalhoz is többen kaptak hozzáférést. 

Mindenkinek köszönjük a részvételt és a segítséget, de ha bárki kedvet kapna, szívesen 

látjuk közöttünk. Segítő kezekre mindig szükség van. Sok sikert kívánok minden csapatnak! 
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Jelenlegi állás: 

 

 
 

Név M Gy D V L-K GK P 

1. 
 

TRKMZ-11D/II 9 9 0 0 95-28 67 27 

2. 
 

9/A 10 8 1 1 99-18 81 25 

3. 
 

Velke Popovice 9 7 2 0 115-24 91 23 

4. 
 

11/A 10 6 1 3 85-34 51 19 

5. 
 

Hunkapunki 10 6 1 3 45-22 23 19 

6. 
 

Mean Machine 10 4 1 6 52-50 2 13 

7. 
 

Videoton 10 4 0 6 44-58 -14 12 

8. 
 

BB-Előre 10 2 1 7 38-70 -32 7 

9. 
 

Lúzer FC 10 2 1 7 46-126 -80 7 

10. 
 

9.C.F. 10 2 0 8 30-76 -46 6 

11. 
 

Barca 10 0 0 10 11-154 -143 0 

 

42 gólos: Májer Dávid (Velke) 

 
Reméljük a bajnokság  

 

    megrendezésével sikerült  
 

hagyományt teremtenünk és 

jövőre is láthatunk meccseket 
 

 az iskolai bajnokságból! 
 

További információk, 

érdekességek, részletek a 

megújult honlapon:  
 

www.vasvariliga.gportal.hu 
 
 

41 gólos: Cebei Gergő (Velke) 

36 gólos: Bicskei Levente (9/A) 

31 gólos: Imrefy István (TRKMZ) 

25 gólos: Nemes László (TRKMZ) 

23 gólos Skázel Árpád (Velke), Szarka Martin (9/A) 

22 gólos: Bégány Adrián (MM) 

21 gólos: Ruzsics Dávid (11/A) 

20 gólos: Bencze Johny (Lúzer FC) 

18 gólos: Pacsuta Dániel (11/A) 

 

 Jó játékot és jó szurkolást kívánok mindenkinek:   

 

Punk Szabolcs 12.B 

  

http://www.hetek.hu/files/pictures/onlinearticles/20080417/futballabda_foci_soccer.jpg
http://www.vasvariliga.gportal.hu/
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Tanáraink mondták 

 

– Mindenkinek joga, hogy a tudása a bányászbéka feneke alatt legyen, csak csöndben 

maradjon! 

– Gyerekek! Nektek a hétfejű sárkány kéne tanárnak, aztán megtanulnátok, hol lakik a 

Jóisten! 

– Most nem figyeltek, később meg majd néztek, mint Jenő a moziban! 

– Gyerekek! Addig próbálkoztok, míg végül tényleg kihúzzátok a fehéregeret! 

– Mindjárt kihirdetem a hadiállapotot! 

– Ötösnél nincs semmi gond, négyesnél a tanár és a könyv rossz, hármasnál az iskola, 

kettesnél az iskolarendszer, egyesnél az élet… mert ha magadat hibáztatod, az 

gátlásokat ébreszt. 

– Ha felteszem a másik szemüvegem, akkor ha rátok nézek, olyan, mintha az ölemben 

ülnétek. (olvasószemüveg) 

– … azért kel fel. Mindennap felkel, de miért lázad? 

– Jön a tanár vaspálcával, letöri a hübriszed, így megkapod az éthoszt. A végén pedig 

kis dobozban átadja a maradványaidat. 

– Meg akarta lepni anyukáját, hogy süt sütit. Leégett a ház, tényleg meglepődött. ( a 

szándéketika szemléltető példája) 

– Ha egymásra nézünk, csak a káoszérzetünk növekszik, nem? 

– Világos?... Nem?.... Jó! 

– Kinevették azt a jelentéstartalmat, amit elővezettél. (= kiröhögtek) 

– Ültök itt, mint 30 tányér tejbegríz!  

– Szünetben viráglocsolást követően tanár bejön: Hatalmas tócsa van itt. Valami 

horrorisztikus feleltetés volt? 

 

 

A képet rajzolta: Rapali Dóra (9.D) 
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Diákok mondták 

 

– Föci felelésnél: lisztenoszféra 

 

– Én ezen már nem tudok kizavarodni! 

 

– Dráma, tragédia, halál követi a könyvet. 

 

– Tanár: Mi az az enjambement? 

Diák: A mondat közepén van a mondat vége. 

 

– Tanár: Mire használjuk az árpát? 

Diák: Mi? Árpa? Olyan az én szememen is volt! 

 

– Tanár: Mi lehet fontosabb a történelemóránál? 

Diák: a világbéke… 

 

– Nem akarok 12.-es lenni! 

– Ja, olyan rossz lesz az érettségik miatt… annyiszor felvenni a matrózblúzt! 

 

– Olyan ari ez a srác, kár, hogy nem idősebb. 

– Várj egy kicsit és akkor az lesz! 

 

– Diák a feladatra: - Tanár úr, nehéz! 

Tanár: - Pedig fogytam a nyáron. 

 

A képet rajzolta: Farkas Noémi (10.B) 
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Tanulmányi élet, sport  

 
 

Kossuth Kupa városi matematika verseny   
  

3. helyezés: 8. a osztály csapata 
 

 Kozics Patrik, Mészáros Anett, Miklós Lajos 
 

felkészítő tanár: Szőkéné Kiss Erika 

 
Bolyai Matematika Csapatverseny megyei fordulójában  
 

6. helyezést ért el a következő két csapat: 
 
 

 7. évfolyam:  

 Dobrovoczki Péter, Füreder Zoltán József, Miliás Gábor, Völgyi Veronika 
 

 8. évfolyam:  

 Bernáth Róbert, Ertl Antal, Kozics Patrik, Miklós Lajos 
 felkészítő tanáraik: Démuthné Merkl Katalin, Juhász Lászlóné, Szőkéné Kiss Erika

  

4. helyezést ért el a következő csapat: 
 

 

 8. évfolyam:     

 Binszki Máté, Keresztes Larissza, Mészáros Anett, Simon Adrienn 

felkészítő tanár: Szőkéné Kiss Erika 

 
 
 

SPORTEREDMÉNYEK 
 

 A Fejér Megyei Diáksport Szövetség, az általa alapított „Fejér megye diáksportjáért” 

elismerő címet 2008. évben iskolánk testnevelő tanárának, Schermann Lászlónak 

adományozta.  

 

 Fejér Megyei Diáksport Szövetség „Fejér megye jó tanulója – jó sportolója” elismerő 

címét elnyert tanulók: 

Fekete Sára (volt 11.a - tollaslabda); Somogyfoki Szabolcs (10.a - kosárlabda); Strobl Eszter 

(11.a - tollaslabda) 

 

 Az országos diákolimpiára meghívást kapott a lány távolugró csapat (11.hely), a lány 

súlylökő csapat (8.hely), a lány svédváltó (11.hely) és a fiú 4X1500 m váltó (13.hely). 
 

 

Városi Alapfokú Futó Csapatbajnokság  
 

I. helyezettek:  Dobos Debóra (10.a)   – 300 m 

   Molnár Eszter (12.a)   – 800 m 
 

   Svédváltó Székelyhidi Annamária (9.a),; Stumpf Fanni (9.b), 

     Németh Kamilla (9.d), Molnár Eszter (12.a)  
II. helyezettek:   

   Kollár Dalma (9.b)   – 100 m 
 

   4X100 m-es váltó  Kollár Dalma (9.b), Miklós Nóra (12.a), 

      Békési Fruzsina (10.a), Dobos Debóra (10a) 
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III. helyezettek:  Békési Fruzsina (10.a)  – 60 m 

   Major Magda  (12.a)  – 2000 m 

   Antal Balázs (12.c)   – 2000 m 

 
 

Városi Alapfokú Egyéni Atlétikai Verseny  
 

 

I. helyezettek:  Lengyel Dániel (11.d)  – magasugrás  

   Molnár Eszter (12.a)   – 400 m 

   Orbán Anett (10.b)   – távolugrás 

   Törcsváry Anna (12.c)  – súlylökés 

 

II. helyezettek: Kollár Dalma (9.b)   – 100 m 

   Kollár Dalma (9.b)   – távolugrás 

   Kurta Ábel (12.b)   – távolugrás 

   Miklós Nóra (12.a)   – távolugrás 

   Nagy Zsófia (11.a)   – 400 m 

   Stumpf Fanni (9.b)   – 400 m 

   Törcsváry Anna (12.c)  – magasugrás 

 

III. helyezettek: Antal Balázs (12.d)   – 1500 m 

   Bicskei  Levente (9.a)  – 100 m 

   Bujtás Petra (12.c) )   – magasugrás  

   Juhász  Balázs (9.a)   – 1500 m 

   Kovács Judit  (12.c)   – 1500 m 

   Kozics Petra (11.a)   – súlylökés 

   Németh Kamilla (9.d)  – 400 m 

 
 

 

Megyei Atlétikai Ügyességi Csapatbajnokság 
 

V-VI. korcsoport 
 

Fiúk: 
 

4X1500 m 

III. helyezet csapat: 
 

Farkas Dárius (11.a), Antal Balázs (12.d), Cebei Gergő (10.c), Juhász Balázs (9.a)  
 

Lányok: 
 

Svédváltó 
 

II. helyezett csapat: 

Czucz Gréta (9.d), Máhr Katalin (11.b), Szűcs Lilla (12.a), Bóvári Franciska (11.d) 
 

Magasugrás 
 

I. helyezett csapat: 
 

Törcsváry Anna (12.c), Bujtás Petra (12.c), Papp Réka (12.d), Kiss Ágota (11.d),  

Farkas Noémi (11.b)  
 

Távolugrás 
 

I. helyezett csapat: 
 

Czucz Gréta (9.d), Máhr Katalin (11.b), Kauth Bettina (12.b), Farkas Noémi (11.b) 

Szűcs Lilla (12.a) 
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Súlylökés 
 

I. helyezett csapat: 
 

Törcsváry Anna (12.c), Major Magda (12.a), Horváth Kata (12.a), Kozics Petra (11.a), 

Sudár Eszter (12.b) 

 

Gerelyhajítás 
 

I. helyezett csapat: 
 

Kozics Petra (11.a), Sudár Eszter (12.b), Major Magda (12.a), Horváth Kata (12.a) 

Törcsváry Anna (12.c) 

 
III- IV. korcsoport 
 

Fiúk 
 

Távolugrás 
 

II. helyezett csapat: 
 

Kozics Patrik (8.a), Osváth Zoltán (8.b), Kiffer Magor (8.a), Kodák Gergő (8.a) 
 

Lányok: 
 

Távolugrás 
 

II. helyezett csapat: 
 

Körmendi Nóra (8.a), Gelencsér Zsófia (7.a), Simon Adrienn (8.a), Hajós Klaudia (7.b) 

 

 

Az őszi egyéni és csapat futóverseny után a pontverseny állása: 
   

Lányok: 
 

II. helyezés 
 

Fiúk: 
 

IV. helyezés 
 

Gerelyhajítás 
 

I. helyezett csapat: 
 

Kozics Petra (11.a), Sudár Eszter (12.b), Major Magda (12.a), Horváth Kata (12.a) 

Törcsváry Anna (12.c) 
 

 

Kenu C1-ben  
 

 Juhász Balázs (9.a) - Vidékbajnokságon  1. helyezett 

- Területi Diákolimpián 2. helyezett  

               - Országos Bajnokságon 4. helyezett 
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Városi úszás diákolimpia 
 

„A” kategória 
 

V-VI. korcsoport Fiú 100 m pillangó    I. Schöffer Olivér (10.c) 

    100 m hát     I. Varró Gergő (12.b) 

    100 m gyors    II. Schöffer Olivér (10.c) 

        III. Varró Gergő (12.b) 
      

V-VI. korcsoport Lány 100 m mell    I. Kócz Enikő (12.b) 

        II. Németh Kamilla (9.d) 

        III. Székelyhidi Annamária (9.a) 

    100 m hát   II. Kócz Enikő (12.b) 

    100 m gyors  III. Stumpf Fanni (9.b)  

 
6x50 m gyorsváltó: 
 
  

II. helyezett csapat: 
  

 Mészöly Dóra (7.a), Németh Kamilla (9.d); Stumpf Fanni (9.b); Székelyhidi Annamária 

(9.a)   Varga Viktória (9.c), Veiland Laura (10.c) 

 

„B” kategória 
 

V-VI. korcsoport Lány 100 m mell    I. Kovács Judit (12.c) 

    100 m hát    I. Felhoffer Kitti  (9.b) 

    100 m gyors  III. Felhoffer Kitti (9.b) 

 

4x50 m gyorsváltó: 
  
 

I. helyezett csapat: 
 

Felhoffer Kitti (9.b), Kovács Judit (12.c), Kollár Dalma (9.b), Matolcsi Nóra (9.d) 

 

Evezés Országos Diákolimpia 
 

V. korcsoport 
 

Vegyes 2X 
 
 

I. helyezett csapat: 
  

Fekete György (9.d), Fekete Réka (9.d) 
 

Vegyes Túra 
 

I. helyezett csapat: 
 
 

Fekete György (9.d), Fekete Réka (9.d), Karácsony Dorottya (12.d) 
 

VI. korcsoport 
 

Leány 2X 
I. helyezett csapat: 

Karácsony Dorottya (12.d), Fekete Réka (9.d) 

 

Leány Túra 
 

I. helyezett csapat: 
 

Fekete Réka (9.d), Karácsony Dorottya (12.d), Fekete György (9.d)



 

 

2 0 0 7 / 2 0 0 8  t a n é v  v é g i  s t a t i s z t i k a  
                            

Osztály létszám kitűnő jeles jó köz-pes 
elég-              
séges 

bukott 
osztá-

lyozatlan 

tanul-
mányi 
átlag 

  
Tanulmányi 

rangsor 

  

Egy főre jutó  

  

Hiányzási rangsor  
hiányzás  

igazolt 
igazo-
latlan 

igazolt   igazolatlan 

                                      

7.A 34   6 22 5   1   4,16   1. 11.A 4,47 39,6 0,0 1. 8.A 28,2   1. 12.D 0,0 

7.B 30   1 19 9 1     3,89   2. 8.A 4,39 53,0 0,1 2. 12.A 36,8   2. 7.A 0,0 

8.A 34 1 8 24 1       4,39   3. 12.A 4,27 28,2 0,0 3. 7.A 39,6   3. 8.A 0,0 

8.B 31   1 16 11   3   3,68   4. 12.D 4,27 49,2 0,0 4. 9.D 41,3   4. 8.B 0,0 

9.A 30 1 1 19 9       4,11   5. 7.A 4,16 69,0 0,0 5. 9.C 45,8   5. 9.A 0,0 

9.B 30 1 2 11 12   4   3,52   6. 11.B 4,15 89,5 0,6 6. 12.D 47,4   6. 7.B 0,1 

9.C 28   2 16 6   4   3,68   7. 12.C 4,14 45,8 0,1 7. 8.B 49,2   7. 9.C 0,1 

9.D 33   3 20 7   3   3,86   8. 11.C 4,12 41,3 0,4 8. 12.B 51,4   8. 10.C 0,2 

10.A 33   4 19 8   2   3,90   9. 9.A 4,11 69,1 1,3 9. 12.C 51,9   9. 9.D 0,4 

10.B 28 2   15 7   3 1 3,74   10. 10.A 3,90 108,8 0,5 10. 7.B 53,0   10. 10.B 0,5 

10.C 32   2 14 14   2   3,77   11. 7.B 3,89 61,5 0,2 11. 11.A 57,8   11. 10.D 0,5 

10.D 35   1 17 14   1 2 3,71   12. 9.D 3,86 78,8 0,5 12. 11.D 58,0   12. 11.A 0,6 

11.A 32 6 9 13 2   1 1 4,47   13. 12.B 3,82 57,8 0,6 13. 10.C 61,5   13. 9.B 0,6 

11.B 32   6 18 8       4,15   14. 11.D 3,80 74,0 0,8 14. 9.A 69,0   14. 11.C 0,6 

11.C 33 1 5 19 7    1   4,12   15. 10.C 3,77 89,9 0,6 15. 10.A 69,1   15. 11.B 0,8 

11.D 36     17 17     2 3,80   16. 10.B 3,74 58,0 2,5 16. 11.B 74,0   16. 12.C 0,9 

12.A 34 1 4 24 5       4,27   17. 10.D 3,71 36,8 1,0 17. 10.D 78,8   17. 12.A 1,0 

12.B 28 1   17 9 1     3,82   18. 8.B 3,68 51,4 1,3 18. 9.B 89,5   18. 12.B 1,3 

12.C 35   1 31 3       4,14   19. 9.C 3,68 51,9 0,9 19. 11.C 89,9   19. 10.A 1,3 

12.D 33   4 25 4       4,27   20. 9.B 3,52 47,4 0,0 20. 10.B 108,8   20. 11.D 2,5 
                                            

össz 641 14 60 376 158 2 25 6 3,97  átlag: 3,97 60,0 0,6 átlag: 60,0   átlag: 0,60 
                         

%  2,2% 9,4% 58,7% 24,7% 0,3% 3,9% 0,9%                 
                         

Fegyelmi büntetések: - szaktanári figyelmeztetés:   55     Nyelvvizsgák száma: angol német olasz orosz  

   - osztályfőnöki figyelmeztetés:  73      alapfok 1        

   - osztályfőnöki intés:   26      középfok 99 47 4 1  

   - osztályfőnöki rovó:   2      felsőfok 4 2      

   - igazgatói figyelmeztetés:  4                 

   - igazgatói intő:    20                 
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