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Ballagás 2009

Reményik Sándor: 

   Mi mindíg búcsúzunk 

 

Mondom néktek: mi mindíg búcsúzunk. 

 

Az éjtől reggel, a nappaltól este,  

A színektől, ha szürke por belepte,  

A csöndtől, mikor hang zavarta fel,  

A hangtól, mikor csendbe halkul el,  

Minden szótól, amit kimond a szánk,  

Minden mosolytól, mely sugárzott ránk,  

Minden sebtől, mely fájt és égetett,  

Minden képtől, mely belénk mélyedett,  

Az álmainktól, mik nem teljesültek, 

A lángjainktól, mik lassan kihűltek,  

A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk, 

A kemény rögtől, min megállt a lábunk.  

Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz,  

Mert minden csönd más, - minden könny, -  

vigasz. 

Elfut a perc, az örök Idő várja, 

Lelkünk, mint fehér kendő, leng utána,  

Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj.  

Hidegen hagy az elhagyott táj, - 

Hogy eltemettük: róla nem tudunk.  

És mégis mondom néktek:  

Valamitől mi mindíg búcsúzunk. 
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Akik utoljára ballagnak… 

 

 

Egy híján 40 év a Vasváriban! Ma már talán nem 

dicsőség egy munkahelyen megélni a dolgos éveket, de 

még ma is érték a hűség, a kötődés. 

Húsz évig köztiszteletben álló matematikatanár volt, 

utána pedig generációknak ő az IGAZGATÓ ÚR. 

Olyan igazgató, akinek az irodájába belépve a diák 

gyomra nem szorul össze a rettegéstől, mert soha senki 

nem tudta kihozni a sodrából, mert bölcsen, szelíden 

szemlélt tanárt és diákot egyaránt. 

Irányítása alatt megannyi változást megért a 

közoktatás, ám neki sikerült megőriznie a Vasváriból 

azt - amit elődjétől kapott örökül -, hogy a Vasvári 

nemzedékek számára ma is az igazi „alma mátert” 

jelenti. Vasváris éveire emlékezik Juhász László… 

 

 

Mikor és hogyan kezdődött?  Régen, pontosabban 1970 szeptemberében kezdtem 

tanítani az akkor Vasvári Pál Gimnázium és Szakközépiskola névre hallgató iskolában. A 

hogyanra az a válasz, véletlenül. Akkoriban az állást kereső a megye illetékes osztályán 

kérvényezte, hogy az egyetem befejezése után a városban szeretne tanítani, kihelyezték 

valamely ilyen szakos tanárt kereső intézetbe. Engem például az azóta megszűnt Ybl Miklós 

Gimnázium és Szakközépiskolába. Második szakomnak, az ábrázoló geometriának 

köszönhetem, hogy végül ebbe az iskolába kicseréltek egy szintén akkor végzett kollégára. 

Akkor indult nálunk, a Vasváriban az építőipari szakközépiskola, ahol aztán éveken keresztül 

taníthattam a második tárgyamat is. 

Milyen volt az indulás? Az akkori tantestületben (is) sok nagy formátumú, nagy 

tudású, tapasztalt kolléga volt, akiktől sokat lehetett tanulni, és akik sokat segítettek a 

beilleszkedésben. Nem vagyok egy könnyen oldódó típus, de úgy érzem, rövid időn belül 

nagyon jó emberi- és munkakapcsolat alakult ki a kollégákkal és az iskolavezetéssel is. A 

diákok akkor is igyekeztek „megkóstolni” az új fiatal tanerőket, kipróbálni meddig lehet 

elmenni. Egy idő után aztán kiegyeztünk a döntetlenben. Erről bővebbet Kistelekiné 

Szenkovits Szilvia tanárnő tudna mesélni, hiszen kezdőként volt szerencsém az osztályukat 

tanítani. 1971-től aztán zsinórban voltam osztályfőnök, építős aztán gimnáziumi, majd hét 

tesis osztályban.  Ezen tevékenységen keresztül az ember valóban egy szűkebb közösségen 

keresztül jobban kötődik az egészhez is. 
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Milyen volt az akkori iskola? Kinézetre nem sokkal volt jobb állapotban, mint 

manapság, belső szerkezete, az oktatás struktúrája viszont színes volt.  A  már  említett építős, 

tesis, ének-zenei, gimnáziumi osztályok mellett óvónőképző is működött az iskolában. A 

sokszínűségnek megvolt az előnye és a hátránya is. A célszerűség és szükségszerűség arra 

késztetett bennünket – és ez a mindenkori tantestület szándékával is egyezett –, hogy a 

gimnáziumi képzés irányába fejlesszük az iskolát, átörökítve mindazokat az értékeket, amit a 

korábbi képzések biztosítottak. Ez két lépésben történt, a 80-as évek elején – városi szinten 

elsőként – felismerve a nyelvtudás fontosságát, beindítottuk a nyelvi tagozatos osztályokat. 

Ennek népszerűsítésében immár igazgatóhelyettesként az általános iskolákban, osztályfőnöki 

órák illetve szülői értekezletek keretén belül gyakran közreműködtem. 

Hogyan kerültem az iskolavezetésbe? Természetesen szintén véletlenül. Amikor a 

helyettesi poszt megürült, az akkori igazgató, Albert József egy másik kollégát kért fel, aki 

viszont nem vállalta. Így aztán jobb híján rám esett a választás, majd amikor az igazgató úr 

nyugállományba vonult, szinte rám öröklődött az ő feladata és posztja is.  Mindez 1990-ben 

történt, azóta vagyok a Vasvári Pál Gimnázium igazgatója. 

Történt-e változás az iskola életében? Természetesen nem akartam a feje tetejére 

állítani a kialakult rendet, szokásokat, de azokra alapozva azért bevezettünk néhány új dolgot. 

Tanulmányi téren, a hatosztályos nyelvi tagozatos osztályok felfuttatásával kialakítottuk azt a 

minta gimnáziumi profilt, ami sok-sok éven át – véleményem szerint – sikeresen működött. 

Továbbfejlesztettük a korábbi Vasváris Napnak nevezett programot, ’90’ óta az egyre bővülő, 

színesedő Vasváris Hetet tartjuk, és ennek keretén belül, méltó körülmények között a 

Vasváris Művészeti Bemutatót illetve a Vasváris Bált. Előbbi keretében tanulóink évről évre 

nagy sikerű műsorral szórakoztatják diáktársaikat, szüleiket, tanáraikat. A Vasváris Bál túl 

azon, hogy eddig minden évben egy nagyon jó buli volt, előtanulmánya annak, hogy lesznek 

bizonyos helyek, ahol fontos a kulturált megjelenés, viselkedés. 

Van-e vasváris szellemiség? Természetesen. A kialakult szokások, hagyományok, az 

egyes közösségek belső és egymáshoz kapcsolódó kialakult szokásrendjét nevezném ennek. 

Nyilván az iskolás éveket mindenki másként éli meg, és ennek megítélése átszűrődik az 

ember egyéniségén. 

Mégis az, hogy generációk, szülők, testvérek visszatérő vendégeink, azt jelzik, hogy működik 

ez az összetartó erő, amit nevezhetünk vasváris szellemiségnek. 

Én azt remélem, és ismerve a leendő iskolavezetést, garanciát látok arra, hogy ez a 

kialakult vasváris szellemiség a jövőben is meghatározza iskolánk arculatát. 
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Bizonyára sok mindenki tudja, hogy idén, 25 év után 

végleg elhagyja iskolánkat Bujpálné Toronyi Éva 

tanárnő, sokaknak csak Éva néni. Így ez az utolsó 

alkalom, hogy diákszerkesztőnk, a végzős Debreczeni 

Ágota interjút készít osztályfőnökével az Irkának, mely 

során érdekes dolgokra is fény derül.  

 

 

 

Milyen középiskolába járt? Visszatekintve milyen diáknak látná magát ma? 

- Esztergomban, az I.István Gimnáziumba jártam. Osztályunkba első évben még 40 

diák járt, de utolsó évre már csak 20-an maradtunk, ebből is látszik, hogy szigorú, nagy 

elvárásokkal bíró iskola volt. Természetesen nagyon jó tanuló voltam - mondja nevetve -, de 

egyébként tényleg jó, jó jegyekkel, és aktív is. Osztálytitkár voltam, sportoltam, részt vettem a 

szakkörökön, jártam építőtáborba. 

Ha esetleg valaki nem tudná milyen is az az építőtábor, ne essen kétségbe, nincs 

egyedül! Olyan ingyenes nyári táborok voltak ezek, melyekre az ország minden részéről 

érkeztek diákok. A tábor során különféle mezőgazdasági idénymunkákat végeztek, de volt, 

hogy építkezésen segédkeztek. Ezért jutalom és pénz nem járt, de esténként különböző 

bulikon, koncerteken lazíthattak. 

Mennyiben különbözött akkor az iskolai rend, tanár-diák viszony, maga a diákélet a maitól? 

- A legnagyobb különbség a tanárok és diákok közötti viszonyban van. Régebben 

sokkal nagyobb volt a távolság, tanáraink magázták a lányokat, s őket is, éppúgy, mint a 

fiúkat vezetéknevükön szólították. Mi is kizárólag tanár úrnak és tanárnőnek szólíthattuk őket, 

olyan, hogy Éva néni, elő se fordulhatott. A tanárok szigorúak voltak, de nem vaskalaposak, a 

tréfát is értették. A diákok viselkedése is más volt, például olyan, hogy késés, egyáltalán nem 

létezett. Mindenki időben beért az órára. 

Hogyan ítéli meg a változást? 

- Nagyon jó dolognak tartom, hogy ez a távolságtartás megszűnt, bár azt sem 

gondolom, hogy helyes, például ha a diák tegezi a tanárt. Bár a diákok is szabadabban 

viselkednek, elmondják véleményüket, közvetlenebbek, de ezt nem tartom tiszteletlenségnek. 
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A tanárnak is ki kell érdemelnie a tiszteletet. Szakmailag felkészültnek kell lennie, tanárhoz 

méltóan kell viselkednie. Fontos, hogy határozott véleménye legyen, de meg kell próbálnia 

megérteni a diákot is. Persze tiszteletlenség is előfordul, de nem túl gyakori. 

Miért választotta a tanári pályát? 

- Mindenféleképpen emberekkel szerettem volna foglalkozni, valamilyen formában 

segíteni nekik. Ezért először az orvosi pálya volt a tervem, de végül a tanári mellett 

döntöttem. Sohasem bántam meg, elégedett vagyok, szeretek tanítani. Jó érzéssel tölt el, 

amikor az utcán sétálva majd’ minden második ember, volt tanítványaim köszönnek rám. 

Nagy öröm, hogy tanárként talán több embernek is segíthettem, mint orvosként. 

A kérdés boncolgatása közben néhány anekdotát is elmesélt, ezek közül a 

kedvenceimet elmesélem. 

Kisgyerekként is sokat játszott” tanítónéniset”. Ez úgy nézett ki, hogy a babáinak 

tartott órát, leckét adott nekik, majd ezeket egytől egyig mind megcsinálta. S hogy életszerű 

legyen, bizonyos feladatokba direkt hibákat is vétett. Aztán pedig a jó leckéért megdicsérte, 

a rosszért pedig leszidta a "nebulókat". Az általános iskolában folytatta a gyakorlást. 

Előfordult, hogy egy-egy alsós osztályból hiányzott a tanító, és őt, mint felsős, nagy diákot 

küldték be, hogy vigyázzon a gyerekekre. Ő természetesen bement, de nem elégedett meg a 

rend őrzésével. Megnézte, hogy milyen órájuk lenne a kicsiknek, felkészült és tanította is 

őket. Ha olvasás óra lett volna olvastak, ha számtan számoltak. Ezzel persze nem kis 

meglepetést okozott a gyerekeknek és a tanároknak egyaránt. 

Vannak már tervei azokra a bizonyos várva várt, boldog nyugdíjas évekre? 

- Persze! Régebben is sokat foglalkoztam kreatív dolgokkal: rajzolással, festészettel. 

Ezeket szeretném újra feleleveníteni, már meg is vettem egy üvegfesték-készletet. Ezen kívül 

sokkal több időt fogok majd szentelni az olvasásra és a kertemre. Augusztustól pedig egy 

teljesen új szerep vár rám, hiszen nagymama leszek. 

A nevelés, a tanítói szerep nem ér véget, sok új és eddig ki nem próbált kaland vár a 

tanárnőre a következő években. Ahogy a tanulás, a tanítás is egy életen át tart. 

 

 



 6 

Tanáraink 

 

 

Juhász László 

igazgató 

 

 

Démuth Csaba Kistelekiné Szenkovits Szilvia 

igazgatóhelyettes igazgatóhelyettes 

 

 

 

Ágoston Istvánné Horváthné Bohner Teréz Párkányi Virág 

Balogh Julianna Juhász Judit Peresztegi Nagy Istvánné 

Baranyai László Juhász Lászlóné Pfisztner Mihály 

Baranyainé Endrődi Melinda Juhász Lívia Rideg Imre 

Bartos Péter Kiffer Zoltán Saláta Józsefné 

Berki Lilla Kohutné Simon Erika Schermann László 

Bíróné Tóth Erika Koncz Hajnalka Szabó Endre 

dr Brennerné Pintér Noémi Kovács Mariann Szakály Mónika 

Brückler Orsolya Kovácsné Csornai Márta Szalainé Szántó Marianna 

Bujpál Péter Lengyel Józsefné Székely Imréné 

Bujpálné Toronyi Éva Ligetiné Mráz Eszter Szőkéné Kiss Erika 

Csanády Mária Dr. Lovas Zoltán Tarné Szabó Magdolna 

Démuthné Merkl Katalin Lucza Nóra Tóth Andrea 

Fábián Tiborné Majorné Szloboda Mária Tóth Barbara Annamária 

Gődény Istvánné Markóné Bese Franciska Udvardi-Básti Edina 

Hajdú Györgyi Nagy Péter Vermes Imréné 

Havranek Mária Nagyné Katona Mária Vitkovics Katalin 

Horváth Ildikó Nagyné Komlósfalvi Ágnes Völgyi Natália 

 Németh Anikó  
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"Gyönyörű az, ha az ember célba lát  

S eléri azt, tűzön-vízen át"   

Ibsen   

 

 

 

12.A  

 

2003-2009 
 

hat évfolyamos angol 
  

 Bujpálné Toronyi Éva  

 

osztályfőnök  

 

 

  

Arany Gabriella Jónás Szilvia Dóra Mohai  Zsolt  

Borsits Barbara Kádár Miklós Molnár Eszter 

Brückler Zita Flóra Király Dávid Péterfia Adrienn 

Csonki Ádám Kisteleki Győző Ponyi Zsófia 

Debreczeni Ágota Kovács Zsuzsanna Schneider Réka 

Fehér Kornélia Kováts Anna Sellei Barbara 

Gyulai András Kulifai Dorottya Szabó Lilla 

Horváth Barnabás Major Magda Szántó Zita 

Horváth Kata Miklós Nóra Szemenyei Dóra 

 Szűcs Lilla  



 8 

 

"Das Schicksal mischt die Karten, wir spielen."  

"Kártyáinkat a sors keveri, mi meg játszunk"  

Schopenhauer   

 

 

 

12.B 

2003-2009 
 

hat évfolyamos német 
 

Lucza Nóra 

Bíróné Tóth Erika 

osztályfőnök 

 

 

  

   

Antal Tamás Kurta Ábel Szabó Kinga 

Balaskó Csaba Lánczos Benjamin Szalai Katalin 

Baldaszti Dóra Mészáros Péter Szalai Zsófia 

Egyedi Regina Laura Nagy Zsolt Szalma Márk 

Halasi Judit Orosz Ivett Szászi Zoltán 

Kaifis Bence Orosz Márton Szendi Zsuzsanna 

Kauth Bettina Pálmai Bence Tóth Péter Bálint 

Kiss János Benedek Punk Szabolcs László Vadász  Roland 

Kócz Enikő Sudár Eszter Vágvölgyi Szabolcs 

Kohut Anna Szabady Adrienn Varró Gergő 

Kollár Dániel  Vonnák Henrietta 
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Útjaink százfelé válnak,   

de szívünk egy célért dobog,   

nekivágunk a küzdelmes mának,  

és épít karunk egy szebb holnapot.  

Arany János   

 

 

 

12.C  

 

2005-2009 

négy évfolyamos német 
  

 Rideg Imre  

 osztályfőnök   

 

 

 

  

Bauer Diána Konrád Ádám Osváth Ádám 

Bognár Lívia Kovács Dóra Rónai Ágnes 

Bujtás Petra Kovács György Soós Ádám 

Dantesz Diána Kovács Judit Szabó Ádám 

Domonkos Judit Kőszegi Orsolya Szabó Tibor 

Einreinhoff Laura Éva Kulcsár Alexandra Szathmáry Péter 

Endrédi Csilla Lédeczi Anikó Szőts Gergely Kartal 

Farkas Klaudia Micheller Dóra Temesváry Ágnes 

Gelencsér Tibor Montz Barbara Tóth Emőke 

Ható Helga Nagy Zsófia Törcsváry Anna 

Kelemen Réka  Wajzer Sarolta 
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De azt akarom tisztán és fehéren,  

Legyetek vígak és bársonyba-járók,  

a kezetekben egy nagy arany-érem,  

s hódítsátok meg az egész világot.  

Kosztolányi Dezső   

 

 

 

12.D  

 

2005-2009 
 

négy évfolyamos angol 
  

 Schermann László  

 Tarné Szabó Magdolna  

 

osztályfőnök  

 

 

  

Ács Dániel Györe Dávid Nemes László 

Aliquander Erika Hajós Roland Németh Balázs 

Antal Balázs Hanga Ádám Nyerges Ákos 

Balogh Sára Zsófia Hátas Dóra Papp Zsóka 

Bánhegyi Nóra Homonnai Diána Rechner István 

Béndek Barbara Imrefy István Róth Kornél 

Bokros Hajnalka Karácsony Dorottya Saller Molnár András 

Czövek Tamás Kaszap Zoltán Szabó Brigitta 

Csathó Bence Kövér Bence Szatmári Norbert 

Dániel András Lipták Tímea Tóth Gabriella 

Dévai Alexandra Nagy Eszter Krisztina Vámos Fanni 

Dravecz Dávid Nagy József Zimmermann Gyula 
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 Így látták az osztályfőnökök: „Éva néni” „aluczanóra” „ridegimi” és a „Don” 
(ahogy a diákok beszélnek róluk) 

 

12.A 

 
 

Létszám: 21 lány, 7 fiú, tanulmányi eredmény: 4.58 (16 fő jeles vagy kitűnő). 

Nyelvvizsgák száma: angol felsőfokú: 5, angol középfokú: 22, francia: 3, olasz: 3, német: 2. 

Előrehozott érettségi vizsgák száma: angol: 21, francia: 1, német: 2, földrajz: 3, magyar nyelv 

és irodalom: 1, matematika: 2, testnevelés: 1.    

Ezek ők? Nekem nem. A statisztikai adatok sok mindent elmondanak, de nem 

mindent. Nem mond semmit a mosolygós szemekről, a komoly szemöldökráncolásról, az 

álmosan pislogásról, az egymást ugratásokról, sírásokról, összeveszésekről, kibékülésekről, az 

itt született barátságokról. 

Nagyon nem akartam új osztályt. Akkor köszöntem el az előzőtől, s úgy gondoltam, 

még egy olyan, mint a régi volt, már úgy sem lesz. Aztán döntöttem. Még egyszer, utoljára, 

osztályfőnök leszek. Olvasgattam a neveket, szoktattam magam a 7.A-hoz. Több ismerős 

nevet is találtam, volt akinek az édesanyját, volt akinek a testvérét tanítottam, volt akit már 

kisbaba korától ismertem. Mindenki nagyon jó tanuló volt, magas pontszámmal került a 

Vasváriba. A beiratkozáskor találkoztunk először. Anyukával, apukával, testvérrel érkeztek. 

Kedvesek, aranyosak, cserfesek és nagyon kicsik voltak. 

Az első közös együttlét a gólyatáborban volt, a Balaton partján. Ismerkedtünk. 

Mindenki önfeledten játszott, focizott, vetélkedett. Láthatóan jól érezték magukat. 
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Szeptemberben kezdődött az iskola. Fegyelmezett, komoly, tanulós osztályom lett. 

Egy-egy kevésbé jól sikerült osztályzat miatt / 3-as, 4-es /, volt nagy zokogás. Nem győztem 

vigasztalni őket. Legszívesebben kijavítottam volna a jegyet. 

Aztán kiderült, igen kreatívak. Lelkesen díszítették az osztályt: festettek, rajzoltak, 

ragasztottak, montíroztak, gyümölcsöt aszaltak / a kémia szertár tele volt muslicával /, 

gipszképeket gyártottak. 

A Vasváris Hét teaháza remekül sikerült. Naponta rendezték be a termet mennyezetről 

lógó hálóval, egymástól elkülönített bokszokkal, füstölőkkel, szobrokkal, és természetesen a 

„kiszolgálók” kínai jelmezt viseltek. Egy Vasváris Hét sem múlt el, hogy ne lett volna valami 

jó ötletük. Az első karaoke, a közös főzés az udvaron, üzenőfal a folyosón, nem beszélve az 

évente megrendezett 24 órás röplabdamérkőzésekről. 

Kiderült a zene is közel áll hozzájuk. Hegedülnek, gitároznak, szintetizátoron, citerán 

játszanak, kiválóan énekelnek. Van, aki saját dalait adja elő, és nem is akárhogy! 

A szervezéssel sem voltak gondjaik, hiszen remek szalagavató műsort adtak elő, a 

szülők, a tanári kar és a diáktársak megelégedésére. 

A királyválasztás kampányában, a kampányfilm készítésében a legjobbak voltak. Ha 

nem is a mi jelöltünk győzött, a bálkirálynőt idén is, tavaly is, a mi osztályunkból 

választották. / Nem véletlen, nálunk vannak a legszebb lányok! /    

Indultunk tanulmányi-, kulturális- és sportversenyeken. Van OKTV döntősünk magyar 

irodalomból, 33. helyezettünk angol nyelvből, francia nyelvből is jó eredményt értünk el, a 

megyei matematika versenyen a döntőbe jutottunk. A megyei diáknapokon számtalan arany, 

ezüst minősítéssel bizonyítottunk. Országos, megyei és városi sportversenyeken is jól 

szerepeltünk. 

Tökéletesek? Ezt azért nem mondanám. Nagyon sok a jó tanuló, de természetesen 

vannak olyanok is, akiknek nem sok haja szála hullott ki a tanulástól. Kicsit betegesek is 

lettek az idő múlásával, mert egyre többet hiányoznak / főleg dolgozatírások idején /. A sok 

tanulásban bizonyára elfáradtak, mert van, aki szinte minden nap elkésik az iskolából, olyan is 

van, aki dél körül ébred, ezért aztán már be sem jön aznap az iskolába, mert már nem 

érdemes. Vannak, akik végigfecsegik a tanórát, van, aki újságot olvas elmélyülten. Van 

igazgatói, osztályfőnöki rovónk, intőnk, figyelmeztetőnk / késésekért, elalvásért /. 

Nem tökéletesek, de én így szeretem őket, és most már biztosan soha többé nem leszek 

osztályfőnök. / Különben se lenne ilyen egy sem. / 

 

Bujpálné Toronyi Éva 
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12.B 

 

 Az első lépések, az első ovis, iskolás nap, az első szerelem, az első csók…, mind-mind 

meghatározó élmények egy ember életében. Hát még az első osztály! Mármint 

osztályfőnökként… 

 Emlékszem a beszélgetésre az igazgatói irodában, ahova úgy mentem be, mint egy alig 

egy éve szabadidő-szervezőként dolgozó tanár, és úgy jöttem ki, mint a 7.B osztályfőnöke. Te 

jó ég, 32-en vannak! 7.-esek! Milyen picik! És milyen sok a fiú! Mit fognak hozzám szólni? 

Elfogadnak? De B-sek! Én is B-s voltam, kezdetnek nem rossz. Mindig a B-sek a legjobbak! 

 Aztán emlékszem az első szülői értekezletre. Hű, de izgultam! Majd biztos azt 

gondolják, hogy mit akar ez a szőke kis fruska. A portás Rózsika néni sem lendített sokat a 

tekintélyemen, amikor egy szülő faggatózására, hogy milyen is vagyok, ezt felelte: - Aranyos 

kislány! Idejárt hozzánk. 

Emlékszem az első kirándulásra: a vonaton játszottunk, és voltak, akik már akkor 

kipróbálták, meddig is lehet elmenni ennél a fiatal, új ofőnél. Sosem tudhatja az ember, 

hátha… 

 Aztán az első dolgozatjavítás, feleltetés, jegyadás. Ráadásul be kell írni a naplóba! És 

tőlem függ, milyen jegyük lesz félévkor és az év végén. Mekkora felelősség! Furcsa volt… 

Nem felejtem el az első és egyben utolsó nagy kiabálást sem, amit én csaptam pár 

kamaszodó fiú butasága miatt. (Azóta, szerencsére, ők is „felnőttek”.) Addig sem és azóta 

sem hallották így kiereszteni a hangomat, meg is voltak lepődve: szülőktől hallottam, hogy 

otthon elújságolták, hogy: „Anya, „aluczanóra” úgy üvöltött!” Ja, mert hogy így emlegetnek 

egymás között, így egyben: „aluczanóra”. Nem bánom, pláne, ha számításba vesszük, hogy 
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lehettem volna szimplán lucza, vagy esetleg Nóri néni… Brrr…De azt is nagyon szeretem, 

amikor a Janika azt mondja: „Tancinéni!” 

Sosem fogom elfelejteni a pesti színházi kiruccanásainkat (amikor Benji végighányta a 

Vígszínház piros szőnyegét), a közös mozizásokat, fagyizásokat, pizzázást, az egyhetes 

erdélyi osztálykirándulást, a paintballt, (amikor a Szabi úgy fültövön talált…) a Peti 

napszemüveges gitártépését, Bence dobolásával a háttérben… Nagyon szerettem a 

karácsonyokat: a közös, órákig tartó játékok, a finom, házi készítésű sütik (főleg az Enikő-féle 

sajtos-mandulás), az ajándékok (mindig kaptam valami közöset is, nagyon jólesett) …, jó 

visszagondolni rájuk. És szerettem az osztályfőnöki órákat is, mert jó volt beszélgetni, és 

köszönöm, hogy még péntek 7. órában is elviseltétek, mert tudom, még ha szereti is az ember 

az osztályfőnökét, a péntek 7. órát biztos, hogy utálja! 

Olyan boldog és büszke voltam/vagyok Rátok, hogy annyi-annyi mindent elvállaltunk 

és megcsináltunk! És hiába mondta erre Betti, hogy: - Hát hogyne mentünk volna bele, 

amikor a tanárnő mindig úgy lelkesedett! Én hiszem, hogy bennetek is ott volt a tűz, csak fel 

kellett piszkálni! A jubileum, a bál, a csokiház, a focibajnokság, az osztálytermek 

felújításának prototípusa mind-mind hozzátok kapcsolódik, legyetek büszkék rá! 

Apropó felújítás! Talán nem is volt annál nagyobb buli a 6 év alatt. Ott sok minden 

kiderült rólatok: kik azok, akikben meg lehet bízni, akik tudnak és akarnak dolgozni, és kik 

azok, akiknek csak a szája jár, vagy akik éppen be sem néznek, míg tart a munka… Sosem 

felejtem el azt az egy hetet: a kipirult, izzadt arcokat, a festékes kezeket és pólókat, és azt a 

fáradt örömöt, amivel faltuk a pizzát dolgunk végeztével, és gyönyörködtünk két kezünk 

munkájában.  

Tudom, sokszor a hajatok is az égnek állt, amikor kiderült, hogy fiatalság ide vagy 

oda, nemhogy überlaza nem vagyok, hanem még egy kissé konzervatív és makacs is. De azt 

hiszem, a 6 év alatt sikerült magam tartani az elveimhez, így legalább mindig tudtátok, mire 

számítsatok bizonyos kérdésekben, és hogy meddig feszíthetitek a húrt… 

Tudom, hogy nem volt gyaloggalopp, ugye Hendzsó, Judit, Kingus, Márkó, Zoli, 

Tomi és még sorolhatnám,  de csak összehoztátok a szalagavatót… És jutott szalag Ancsinak, 

Petrának, Móninak és Szabinak is, akik már csak lélekben az osztály tagjai.. 

Nemrég volt az első, és mégis, nemsokára eljön az utolsó osztályfőnöki óra is. Olyan 

hihetetlen, hogy vége. Én már egy ideje szoktatom magam a gondolathoz, hisz itthon vagyok, 

a kisfiammal, szóval már most kijelenthetem: HIÁNYOZTOK! És történjék bármi, Tőletek, a 

12.B osztály elől már soha senki nem veheti el azt a sokatmondó, számomra megannyi 

örömöt és emléket tartogató szócskát:  ELSŐ     Lucza Nóra 
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12.C 

 

 

 

Egy tanár életében vannak meghatározó események. Ezek között talán az egyik 

legkiemelkedőbb, amikor először osztályfőnöki feladatokkal bízzák meg. 

Ez a pillanat számomra 4 évvel ezelőtt érkezett el, amikor 2005-ben 35 vasváris diák, 

az akkor induló 9.C osztályfőnöke lettem. Kezdettől fogva nagy várakozással tekintettem a 

feladat elé, és már a beiratkozáskor kíváncsian figyeltem leendő osztályom diákjait. 

Reméltem, hogy a Székesfehérvár és a környező települések általános iskoláiból érkezett 

eltérő habitusú, egyéniségű fiúkból és lányokból remek közösség válik. Úgy gondolom, hogy 

a kezdeti nehézségek, az új környezet okozta bizonytalanságok után gyorsan egymásra 

találtatok, és szoros barátságok is szövődtek. 

A jó osztályközösség kialakulását természetesen elősegítették a közös programok: a 

mozilátogatások, az iskolai ünnepségekre való felkészülés, és az azokon való részvétel, 

valamint – mindközül talán a legemlékezetesebbek – a kirándulások. A budapesti, soproni és 

pozsonyi városlátogatások, az egyhetes kisgyóni erdei iskola remélhetőleg felejthetetlen 

élményt jelentettek mindannyiunk számára. 

Életünket sajnos egy tragédia beárnyékolta; Czunyi Réka halála. A haláleset mindenkit 

megrendített, de megtanultuk, még jobban figyelnünk kell egymásra!  
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Tizenkettedikben a szalagavató ünnepség kiváló alkalom volt arra, hogy az osztály 

megmutassa, mire képes. Az előkészületek természetesen nem zajlottak viták nélkül, de a 

készülődés, a gyakorlás megérte a fáradságot. A műsor jól sikerült, a szülők és a tanárok is 

örültek az eredménynek. Úgy láttam, hogy a szalagtűzés pillanatában mindannyian örömmel 

és elégedetten gondoltatok vissza az együtt töltött négy évre, és büszkék voltatok arra, hogy a 

Vasvári Pál Gimnázium tanulói lehettetek. 

Ezúton szeretném megköszönni azoknak a munkáját, akik töretlen lelkesedéssel 

dolgoztak azért, hogy az osztályból igazi, összetartó közösség váljon. 

Az éretlen kiskamaszokból (legtöbbjükből???) a négy év során érett, ambiciózus fiatal 

lett, akiknek most már azon kell gondolkozniuk, hogy melyik pálya a legmegfelelőbb 

számukra. A célokhoz azonban még rögös út vezet. Az akadályok azért vannak, hogy 

leküzdjük őket.  Én ehhez kívánok nektek kitartást és sok sikert! 

 

Rideg Imre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A képet rajzolta: Novák Nóra 
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12.D 

 

 

A 9. év küzdelmeiről Tarné Szabó Magdolna tudna mesélni, hisz egy évig ő próbálta 

terelgetni a déseket, majd a 10. évfolyamot már az én vezetésemmel kezdte az osztály, mert a 

tanárnő családi örömök elé nézett. Akkor még csak két dologban „jeleskedtek” az én 

gyerekeim: fegyelmezetlenségben és nem tanulásban! Voltak ugyan, akik szerettek volna 

tanulni, de néhány renitens folyamatosan zavarta az órákat. A kollégák rettegve mentek be a 

termükbe.  A tanulmányi rangsorban dobogós helyet értek el - de sajnos hátulról! 

 Nehéz időszak következett, amit kis csoportokban, fiúkkal, lányokkal történő 

beszélgetésekkel, rendkívüli szülői értekezlet összehívásával próbáltam megoldani. 

Szerencsére ebben a szülők is partnerek voltak. Szülő-diák sportdélutánokat, egynapos 

kirándulást szerveztünk. Mindezek hatására lassan elkezdett javulni a teljesítményük, ami 

tegyük hozzá, angolos osztály esetében elvárható is volt. 11. osztályban ugyan még számos 

szaktanári és igazgatói figyelmeztetés került a naplóba, ám ezután igazi áttörés következett. 

Lényegesen javult a tanulmányi eredmény, alakult az osztályközösség, melyben nagy szerepe 

volt az orfűi kirándulásnak. 

Az utolsó év, remélem nemcsak számomra, eddig feledhetetlen! Az első félévben a 

szalagavató próbák mellett tanulás is folyt, amit bizonyít, hogy a tanulmányi versenyben 

felzárkóztunk a középmezőnybe. A műsorról - a táncok kivételével - keveset tudtam. 
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Eljutottak oda, hogy a sokadik próba közben azt hallottam: minek ennyit gyakorolni, tanulni 

akarok!  

A szülőktől ismét rengeteg segítséget kaptam, összefogtak ők is, mint az osztály. És 

eljött a várva várt nap. Akik látták a műsort tanúsíthatják, a gyerekek maximális teljesítményt 

nyújtottak. Úgy érzem, önmagukat adták. Természetesen kellett hozzá a három főszervező, a 

DNS=Dravecz, Németh, S.Molnár is. A legnagyobb dicséret az, hogy a műsor alatt azt 

éreztem, milyen jó itt osztályfőnöknek lenni!  

Ha ezt a teljesítményt az érettségin is hoznátok…    

 

Schermann László 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A képet rajzolta: Petróczi Anna Flóra  
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NÉGYEN A BALLAGÓK KÖZÜL 

 

 

 

 

BRÜCKLER ZITÁt minden vasváris ismeri: 6 éve 

hallhatjuk a Művészeti Bemutatón hegedülni, tudjuk, 

hogy népdaléneklésben is kiváló, mellesleg kitűnő 

tanuló. De milyen ő valójában? Ezt próbálja kideríteni 

a 9.C-s Vidermann Gréta és Fehér Eszter… 

 

 

 

Miért pont a Vasvárit választottad hatodikosként?  

- Mindkettő testvérem idejárt. Ők szerették a Vasvárit és csupa jót meséltek róla, így 

ők és a szüleim tanácsára kezdtem barátkozni a gondolattal, hogy ez a nekem való iskola. 

Melyek voltak a legmaradandóbb, esetleg a legrosszabb élményeid az elmúlt hat évfolyam 

során? 

- Konkrét legrosszabb élményem nincs, persze nehezebb periódusok mindig akadnak. 

Ezek évente azok az időszakok, amikor mindenki csak a tanulásra koncentrál, így nem nagyon 

jut idő egymásra. Legmaradandóbb élményeimet most, végzősként éltem meg. Nagy élmény 

volt, hogy az idén már hatodszor, vehettem részt a Vasváris Héten. Természetesen, mint 

minden középiskolás diáknak, nekem is a szalagavatónk jelentette a legtöbbet.  

Hogyan élted meg ezt? Milyen hatással volt az osztályodra?  

- Az osztályom eddig nem volt nagyon összetartó, a szalagavatón kovácsolódtunk 

igazán közösséggé. Pozitív irányba változott egymással a kapcsolatunk, mindenki nevében 

mondhatom, hogy nagyon megszerettük egymást, el tudom képzelni, mennyire fognak 

hiányozni ballagás után.  

Az itt töltött évek tapasztalatai alapján min változtatnál az iskolában?  

- Szerintem nem csak a Vasváris Héten kellene diákprogramokat szervezni. Emellett 

nagyobb hangsúlyt lehetne fektetni a művészetre. No meg legyen WC-papír a mosdókban.   

Nem elég, hogy egy ilyen erős gimnáziumban, mint a miénk, kitűnően megállod a helyed, de 

mellette hegedülsz és népdalt is énekelsz. Mi a titkod? Hogy osztod be a szabadidődet?  



 20 

- Titkom nincs. Már általános iskolában belém rögzült a tanulás, amikor hazaértem ez 

volt az első dolgom. Az évek során egyre gyorsabban tudok tanulni, így ez nem vesz el sok 

időt. A népdaléneklés már csak hobbi, de így is a kedvenceim közé tartozik.  Hegedülni is 

nagyon szeretek, ezért számomra ez nem szabadidő-veszteség. 

Kívülről tökéletes tanulónak tűnsz. Szerinted kell még valamiben változnod? Vannak olyan 

hibák, amiket többször nem szeretnél elkövetni?  

-A tökéletes az túlzás, hiszen tökéletes ember nincs. Előfordul, hogy csak felszínesen 

tanulok és kicsúszik az idő a kezemből, ezen főleg most, érettségi előtt kellene változtatnom. 

Sokszor erőt kell vennem magamon, hogy a nem szeretett tantárgyaknak is nekiálljak.  

Mik a továbbtanulási terveid? Hogyan tervezed a jövődet? 

A jelentkezési lapon első helyen az ELTE matematika szakát jelöltem meg. Ha 

minden jól megy és felvesznek, akkor alkalmazott matematikus leszek. A jövőben szeretnék 

továbbra is a zenével foglalkozni, ha van rá lehetőség, esetleg egy zenekarban játszani. A 

hegedűórákat mindenképpen folytatni akarom.  

Ha lenne három kívánságod, mi lenne az?  

- Kapásból csak kettőt tudok kívánni. Először: Mindig bölcsességgel tudjak dönteni a 

jövőben. Másodszor: Ezután is jó kapcsolatot tudjak ápolni a szeretteimmel, barátaimmal és 

sok szeretetet adhassak nekik még életemben. 

Akkor mi kívánjuk a harmadikat, teljesüljenek az álmaid! 
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Bizonyára sokan ismeritek iskolánk 12.B 

osztályának egyik nagy  egyéniségét, VONNÁK 

HENRIETTÁt. Vele volt szerencsém interjút 

készíteni alig egy hónappal a rettegett érettségi 

előtt. Heninek hat itt töltött évvel a háta mögött 

meglehetősen sok mondanivalója volt… 

 

 

 

Először is meséld el, kérlek, hogyan kerültél a Vasváriba, és milyenek voltak az első 

benyomásaid az új iskoláról!  

- Számos ismerősöm járt a Vasváriba, így természetesen rengeteg szépet és jót 

hallottam az iskoláról még mielőtt egyáltalán jelentkeztem volna ide. Az első évemben csupa-

csupa kellemes dolog ért engem és osztályomat. Nagyon szerencsésnek mondhatjuk 

magunkat, hiszen mi voltunk az első - és ha jól gondolom eddig az utolsó - olyan évfolyam, 

akik gólyatáborban vehettek részt a tanév kezdete előtt. Természetesen egészen klassz volt itt 

megismerkedni új osztálytársaimmal, évfolyamtársaimmal. Még most is szívesen emlékszem 

arra a Káptalanfüreden töltött hétvégére. Az első év kellemes emlékként él bennem, mivel 

sokkal könnyebb volt, mint amire számítottam. 

Mondd, mi az, ami a hat itt töltött évből leginkább megmaradt benned! 

- Az egész hat évet rendkívül élveztem, nem szeretnék egy pillanatot kiemelni a sok 

szép emlékből. Persze mi - mint minden osztály - alig vártuk az osztálykirándulásokat, mint 

például az egyhetes utunkat Erdélybe, ami nagyon jó volt. Ugyan én nem jártam külföldön 

cserediák-program keretében, de az évek alatt megfordult az osztályunkban német, francia és 

török vendégdiák is. Az itt töltött hat év alatt bőven kivettük a részünket a különböző 

rendezvények, iskola utáni programok szervezésében. Persze közöttünk is ki több, ki 

kevesebb terhet vett a vállára. Segítettünk az iskola 50 éves jubileumának rendezvényein: az 

öregdiák-találkozón, és a színházi gálaműsoron is. Emellett ránk hárult a tavalyi iskolai bál 

megrendezése, amivel nagy sikert arattunk. Sosem volt túlságosan nehéz dolgunk, hiszen az 

osztályközösség mindvégig remek volt, így az együttműködés mindig nagyon könnyen ment. 
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A nevünkhöz fűződik egyébként a teremfestés ötlete is, hiszen mi mázoltuk át az E 9. terem 

falát narancssárgára. 

Az osztálytársaiddal tehát végig jóban voltál. Mi a helyzet a tanárokkal? 

- Tanáraimmal teljesen elégedett voltam, így nem is szívesen emelek senkit közülük, 

nem lenne igazságos. Az első öt és fél évben az osztályfőnököm Lucza Nóra tanárnő volt, 

akivel nemcsak nagyon jó kapcsolatban voltam, de a magyaróráit is rendkívül élveztem. 

Érdemes megemlítenem Lovas tanár úr magyar óráit, illetve Juhász igazgató urat, akinek 

sikerült velem megszerettetnie a matematikát - ami bizony nem kis érdem! Természetesen 

mostani osztályfőnökömmel, Bíróné tanárnővel is remekül kijövök. 

Utolsó kérdésem: kinek tudnád ajánlani a Vasvárit, mit mondanál annak, aki ide szeretne 

jönni? 

- A Vasvári remek iskola, ahol az ember biztos lehet abban, hogy megszerzi a 

továbbtanuláshoz szükséges tudást. Mindemellett fantasztikus légkör, barátságos közösség, 

remek iskolai élet várja azt, aki itt tanulna tovább. Én magam is tervezem, hogy akár már 

jövőre visszatérek a Bálra, és az öregdiákoknak szervezett programokra. Nem szeretnék 

elszakadni egy olyan helytől, ahol ilyen jól éreztem magam! 

 

 Jeney László 
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WAJZER SAROLTA a 12.C közkedvelt arca. Tisztelik, 

mert precíz, pontos, jó tanuló, és szeretik, mert kedves, 

vidám, mosolygós. Vele kávézott Lengyel Beáta 9.A 

osztályos tanuló… 

 

 

 

 

Saroltával a napokban beültünk egy kávézóba, és beszélgetni kezdtünk egy forró cappuccino 

mellett. Kíváncsi voltam, vajon milyen érzés lehet végzősnek lenni.  

- Végzősnek lenni jó, de ugyanakkor vannak rossz oldalai is. Ott riogat az érettségi, 

melyre mindenkinek alaposan fel kell készülnie, keményen meg kell dolgozunk érte. Rá kell 

jönnünk, hogy egyre komolyabban kell vennünk a dolgokat. De azért számtalan örömteli 

percet is hozott az utolsó év.  

Emlékszel-e még milyen volt a kezdet? Hogy kerültél a Vasváriba? 

- Mikor 8. osztályos voltam, egyenesen ide jelentkeztem. Nagyon feszült voltam, 

amikor a felvételit írtam. Ám amikor értesültem az eredményről: „…felvételt nyert”, 

örömömben sikítani kezdtem. Elértem, amit akartam, és most itt vagyok! Én is, mint minden 

diák, jól emlékszem a legelső napomra a Vasváriban. Mindenki szerényen, visszahúzódva ült 

az iskolapadban, még szinte senki nem ismert senkit. Talán akkor figyelt mindenki legjobban 

a tanárokra. Ha magamból indulok ki, rengetegen – sőt talán mindenki – nagyon izgulhatott 

azokban a napokban.  

Apropó, tanárok! Ki tudnál emelni közülük egy-kettőt? 

- Az osztályfőnökünket, Rideg Imre tanár urat, aki németet és nekem emelt szinten 

történelmet tanít az iskolában. Korrekt, kissé kemény tanító, de a szalagavatón úgy láttuk, 

meg tudtunk felelni neki, büszke volt ránk. Talán emlékezetesek leszünk számára, hiszen mi 

vagyunk az első osztálya. Démuth tanár urat, aki méltán gondolhatja, hogy nem mi vagyunk a 

legjobb matekosai, de ezzel nem veszítette el az iránta érzett szimpátiánkat. 9.-ben a budapesti 

kiránduláson ő is velünk volt. Jól éreztük magunkat együtt, a mai napig emlegeti ezt a tanár 

úr. Egyébként az osztálykirándulások nagyon fontosak, mert közelebb hozzák az osztály 

tanulóit egymáshoz, és lehetőséget adnak arra, hogy tanárainkat más oldalukról is 
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megismerjük. Bujpál Péter, Szabó Endre, Baranyai László tanár urak kisgyóni terepgyakorlata 

feledhetetlen élmény volt mindannyiunknak.  

Hogyan tervezed az életed a Vasvári után? 

- A Pázmány Péter Katolikus Egyetem magyar-történelem szakára jelentkezem, tanár 

szeretnék lenni.  

A cappuccino már elfogyott, és az idő is elszaladt, a buszunk meg indult volna. El kellett hát 

indulnunk és a beszélgetést abbahagynunk. Az interjút szépen megköszöntem, és elköszöntem. 

 

 

 

 

Részlet a 12.C osztály szalagavatójából 
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 NÉMETH BALÁZS nem hitte el, hogy vele készül interjú az 

 Irkában. Úgy gondolta, hogy az iskolaújság lapjaira csak 

 kitűnő tanulók kerülhetnek. Tévedett. Nem csak azokra 

 vagyunk büszkék, akik jól tanulnak, hanem azokra is, 

 akik, érdekes, izgalmas egyéniségek. Ő ilyen! Vele 

 beszélget barátja, S. Molnár András… 

 

Mondd, Balázs, miért van az, hogy minden egyes közösen leküzdendő feladatunkat az utolsó 

pillanatra hagyunk?! Ez az interjú is… Pár óra múlva már a nyomdában kell lennie ezeknek a 

soroknak, nekünk mégis egy töriórát kell feláldoznunk azért, hogy kész legyen. (Utólagos 

köszönet Horváth Ildikó tanárnőnek.) Világ életedben ilyen voltál? 

 - Milyen? 

Például amikor a Vasváriba jelentkeztél... Ott is a határidő előtti percekben döntöttél a suli 

mellett? 

 - Erre pontosan nem emlékszem. Az biztos, hogy a szerencsének köszönhetem, hogy 

ebbe az iskolába kerültem. Első helyen ugyanis egy rivális intézményt jelöltem meg, (Tóparti 

– a szerk.) a Vasváriban ugyanis nem volt sok ismerősöm, akik ajánlani tudták volna.  

De utólag szerencsésnek mondhatod magad? 

 - Persze, ha újra felvételiznem kellene, egészen biztos, hogy ugyanitt, ugyanezt a négy 

évet kívánnám magamnak. Még jól emlékszem arra, amikor első nap bejöttem a suliba, és az 

akkori végzősök kiselőadást tartottak arról, hogy ez az iskola, olyannak mondható, mint egy 

nagy család. Ez akkor nagyon giccsesnek hatott, de most, négy vasváris évvel a hátam mögött 

elmondhatom, hogy közel jártak az igazsághoz.  

Hát az első napodra én is tisztán emlékszem. Körülbelül tízedikként jelentél meg az alagsori 

termünkben, és te voltál az, aki senkihez nem mentél oda kezet fogni. Akkor összenéztünk a 

többiekkel, és megjegyeztük: Ő az, akit utálni fogunk. Azóta aztán sok minden változott.  

 - Csak remélni tudom, hogy pozitív irányba. Úgy gondolom, hogy nincsenek 

ellenségeim az osztályban, páran azonban úgy tekinthetnek rám, mint egy lökött, 

exhibicionista gyerekre.  

Ha a Vasváriban töltött négy évedet négy gondolattal jellemeznéd, mit mondanál? 

 - Minden reggel ordibáló Rózsika néni, szerethető iskolaközösség, jó kapcsolatok 

tanáraimmal, egy nagyon jó osztály és a 120 Ft-os kakaós csiga. 
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Kicsit belelendültél. Ez már öt volt. De folytasd csak! Megosztanád a többiekkel a 

legemlékezetesebb vasváris élményedet? 

 - Talán az idei évben lezajlott szalagavató, s az erre való felkészülés, biztos 

maradandó emlék marad… Az osztállyal még „közelebb” kerültünk egymáshoz!  

És a tanárokhoz is… 

 - Igen, jó érzés volt, hogy olyan tanár is gratulált a folyosón, aki nem tanít(ott) minket. 

Remek volt az idei zánkai kirándulás, a Művészeti Bemutatón való szereplés, a kampányolás, 

a Diáknapok, és bennem ezekből a mozaikokból épül össze valami kerek egész, pozitív. Az 

iskola egyik legjobb kezdeményezésének tartom a Vasváris Hetet, ami két évvel ezelőtt halni 

készült, de az idei Hét már méltó volt a hagyományokhoz, remekül szórakoztunk, és remélem 

ez most már mindig így lesz. 

Arra te már csak, mint „régi vasváris” jöhetsz el. Ha majd akkor a tanáraid kérdezik, hogy 

mivel tengeted napjaid, mi lesz a válaszod? 

 - Klasszikus tovább tanulásos kérdés… De nincs mese, leadtuk a jelentkezési lapokat, 

kénytelen vagyok rá válaszolni: két lehetséges út áll előttem: Budapesten jelöltem be a 

kertészetit, ennek oka az is, hogy kétéve nyaranta egy kertépítő cégnél dolgozom. A másik 

pedig Kaposváron a színművészeti szak. Ez elég nagy falatnak tűnhet, de megpróbálom, 

veszteni valóm nincsen... A színház nagyon izgat, visszajelzéseket is kaptam, hogy van hozzá 

némi adottságom…Meglátjuk.  

Mit nem tudunk még rólad, miben változtál a négy év alatt? 

 - Talán azt, hogy öt-hat éve dobolok, és idén egy zenekart is sikerült útjára indítanunk, 

melyben negyedmagammal zenélek, már koncertünk is volt. Egy kis reklám, májusban a 

FEZEN Klubba is várjuk az érdeklődőket.  

Szerintem abban változtam a legtöbbet vasváris éveim alatt, hogy a szervezett szabadidős 

programoknak köszönhetően nyitottabb lettem a kultúra, és a művészetek felé. 

Hosszasan tudtunk volna még beszélgetni, de lapzárta van, megint eljött az utolsó pillanat… 
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Diákírók-diákköltők  

 

Vampel Gréta írása a 2009. évi Városi Diákgála díjnyertes alkotása. Az irodalmi kategória 

témája idén a drog volt. 

 

Pár tortaszelet egy naplóból 
 

 Reggel van. Csörög az óra. A fejedbe hasít a visítása, lecsapod az éjjeliszekrényedről. 

Fordulsz egyet, s takaród az arcodra húzod. Visszacsukod a szemeidet. Pár perc múlva 

azonban önkéntesen dugod ki a kis lábujjaidat a hidegbe, kibújsz az ágyból, és elcsavarod a 

reluxádat. Hideg van, álmos vagy, és most már fény is van. A pupillád nem szűkült össze a 

vakító reggeli nap hatására… Rég nem szűkül már. Elvonszolod fáradt végtagjaidat a fürdőbe. 

Forró, gőzölgő vízzel lemosod magadról azt, aki voltál álmodban. Pár perccel ezelőtt még egy 

boldog lélek voltál. Tényleges valódba térsz vissza, mikor törölköződdel körbecsavarod 

punnyadt tested. Mosod a fogad, again and again this monotonic noise… A tükörben és a 

gőzfelhő homályában rátalálsz magadra, és felfogod hogy már nem az álomvilágodban vagy. 

Veszed a ruhát, amit tegnap készítettél ki a fogasra, fel a cipőt! A reggeli rádió mindig szól, 

ugyanazt a szennyet adják le mindig. Táska. Elköszönsz szüleidtől. Rálépsz a megszokott 

útvonalra, a fejeden füles bömböl. Végre el vagy zárva a világ zajaitól. Csak Te vagy és a 

fejed. A fejedben élsz. Mész-mész előre, csak mész, de nem tudod hova. A lábad az iskolába 

visz, ezúttal is reggel szokásosan… Beérsz az épületbe, le a zenét a fejről, be a padba. Késtél, 

mint mindig. Hiányzik mindig az a hatszázhúsz másodperc, amit visszaalvással és 

ábrándozással töltesz álomvilágodban. Ha nem kívánkoznál annyira vissza, talán megállnád a 

helyed az igazi világban, de ezt Te tudod jól. Beszélnek hozzád a tanárok, de csak azt 

érzékeled, hogy mozog a szájuk. Szokásos, „késtél”- duma. Kicsengetnek, fülsüketítő megint. 

Lüktet tőle tompán a fejed. Vége. Kijöhetsz a börtönből. Elszabadulsz és rohansz. Megint 

csak lépsz, lépsz, teszed a lábad a másik után. Gyorsan. Odaértél…oda, ahova akartál: a 

barátaid közé. Leülsz, rendeled a szokásosat. Nevetsz kettőt-hármat gépiesen és kopogósan, 

mondván ott vagy, ahova indultál. Mozog a szájuk nekik is, bólogatsz, mintha érdekelne, és 

tudnád miről is beszélnek. Monoton frekvencia. Immunis vagy az ő hangjukra is. Sötétedik, 

tehát elindulsz hazafelé. Lábad a másik után, ugyanabban a tempóban rohansz tovább… 

Hazaérsz. Kissé megnyugszol.  A szobádban a falra tekintesz, ahova telefonszámokat véstél 

az ágytámlád fölé. 

 Eszedbe jut, hogy ma még semmit sem ettél, tehát bepötyögöd a számot, amit ott 

találtál. A pizzafutárért … Csengetnek. Újra fülsüketítő. Kinyitod, csörög az apró, megjött az 
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instant kaja. Dupla sajt, pluszban pizzaszósz. Magadba tömöd a gép előtt ülve. Éjfél körül 

elfáradni látszol. Elalszol. Majd újra kezdődik mindez, mikor felkelsz másnap. 

 Ekkor kérdezték meg...hogy nem kéne leállni az anyagról? Még hallottam amit 

mondott ...de nem akartam foglalkozni vele. Neki is csak a szája tátogott, mint a többinek, de 

hangját neki még érzékelte a fülem. És fel is fogtam. Értettem miről beszél… Túl jól is talán. 

Majd pár nap múlva eléálltam és azt mondtam: 

 „Letettem.” - Három napja szappan voltam… Tiszta! Hiszen igaza volt. Neki és a 

többi barátomnak is. Több vagyok, mint ez a monoton és snassz lény. És többet érek, mint 

hogy tönkretegyem magamat... talán  miatta. Ő sem ér ennyit. Senki sem ér annyit, hogy 

tönkretegyed magad miatta, még saját magad sem. 

  Letettem. Képes voltam rá, hiszen hittem benne. Néha-néha még érzek kínzó vágyat, 

mikor megkínálnak vele, de már tudok nemet mondani. Hétvégénként bulizni megyünk, és 

nincs már csábítás. Koncerteken, ha partyfotós jön, nem tabu többé már, hiszen szűkül a 

pupillám nekem is, ha vakuznak. Az optika és a Canon újra társak lesznek, élettársai a 

művésznek és a fényképésznek. Dolgozom, újra fényképezek.  Rég nem éreztem már 

számban a fű ízét, és hetek óta nem szívtam fel utcát sem. Van, amikor kereszteződéshez érsz 

az életedben, és csak rajtad múlik, merre teszed ki az indexet. Az, hogy merre kanyarodik, s 

milyen irányt vesz az életed, rajtad múlik. Ezt hajtogattam folyamatosan. Újra és újra 

lejátszottam a fejemben ezt a filmkockát.  Nehéz volt, mi tagadás, de megtettem. Barátaim 

mellettem álltak mindvégig, és most már bátran kijelenthetem. Tiszta vagyok egy hónapja. 

Lassacskán újra lábra állok, és nem csak képletesen. Szervezetem gyenge még, ez az én 

esetemben nem az alváshiányról szól. Végtagi fájdalmaim egekbe szöktek, de megérte. Örülni 

tudok annak, ha saját lábaimon slasszoghatok ki a mosdóba. Hallom, ahogy a macskám 

nyávog, enni kér. Adok hát neki, és amikor a tálat dugig töltöm táppal, valami bennem is 

megmordul. A gyomrom hangja ez, éhes vagyok. Érzem már az éhséget, szomjúságot. 

Visszatérek lassacskán régi énemhez, mely élt-lélegzett és virult. Felépül a szervezetem, most 

már csak a lelkem van, mi pesztrálásra szorul. Ezen viszont csak egyedül én tudok javítani. 

Egymagam maradtam. Nagy a kísértés, hogy újra drogokhoz nyúljak, de ezen már túl vagyok. 

 Fekszel az ágyadban a plafont kémlelve. Nem is ismersz rá, hogy ez a Te szobád 

plafonja. Kissé rád tör ez a plafon - para, ami azt jelzi, nem tudod, hol is vagy igazán (?). 

Újrakezdeni sosem könnyű, de megéri. Az az igazi ember, aki fel tud állni a legnehezebb 

helyzetekből, és tovább tud élni. A hangsúly itt az ÉLNI szón van. Szebbek már a napok, az 

iskola is élvezhetőbb, és a társaság is kitűnő. Nem is hittem álmaimban sem, hogy ilyen 

szuper közösség vesz körül. De honnan is tudtam volna, mert eddig a nevüket sem tudtam. 
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Jön a jó idő és színes ruhákat öltök. A reggelek a zuhany alatt már énekléssel és kicsattanó 

jókedvvel telnek el. Virágos és színes lett minden. Nemcsak a természet, hanem valami itt 

belül. Megmoccant ez a csepp szívizom. Képes voltam kitépni innen belülről, egy pecabotra 

akasztani és magam elé tartani, hogy követhessem. Követhessem a szívemet. Nemcsak az 

agyam, de a szívem is ezt akarta. Hogy végre én legyek ÉN. Nem szorul már ökölnyire össze 

a gyomrom, ha órán drogprevenciós előadás van. Mosolyogva ülök be, és ha szükség van rá, 

mesélek arról, ami velem történt. Miért ne? Elmúlt már, ilyen is voltam. Pont. Aki ismer, 

nagyon jól tudja, hogy megváltoztam.  

 Drogok nélkül, boldogan élek! 

 

TEA/ Te a AHH  

Vampel Gréta ezüst minősítésű alkotása a Diáknapokon 

 

Mi is a tea? Nem más, mint forráspontra felforrósított színtelen-szagtalan - folyékony dolog, 

mit víznek nevezett el az emberiség, filter és bögre. Variációk millió számban léteznek, de E 

szó hallatán TEA lényeg ugyanarra asszociál, mint a melletted élő ufók. Szereted, télen-

nyáron fogyasztod. Van, hogy hűsíted vele felhevült tested, télen pedig a fémedényt 

szorongatod, és fagyott kezedet melengeted. Évszaktól függetlenül az életed része, ISZOD. 

Mindenki issza. Pont. Édesítheted cukorral, mézzel… fűszerezheted, mint ahogy ő is 

megfűszerezi a hangulatodat. Ott figyel minden kis apró kávézóban.. de még a sznob éttermek 

italkínálatáról sem szorult ki. Szívesen fogyasztod gyümölcsös, gyógynövényes, fekete vagy 

akár Zöld... höhőő formában. Mézzel, cukorral, barnacukorral, citrommal, tejjel, tejszínnel. 

Az egészben a legszebb, ahogy gőzölög.. Elkészítése minden más italnál nagyobb élményt 

nyújt.. Gondolj csak bele! Végigkövetheted az egészet lépésről lépésre, hogyan lesz a lobogó 

vízként apránként kellemes ízű nedű, mit saját ízlése szerint készíthet el mindenki. Ha van 

merészséged és kreativitásod ... a chilis változatokat is kipróbálhatod..  rád van bízva. Úgy 

alakítod ahogy szeretnéd. A TE műved. Csak a Tiéd. Majd elfogyasztod termékedet. A mai 

fogyasztói társadalomban hogyan is végezhetné ez a „termék, cikk”. Nélkülözhetetlen kellék..  

A szürcsölő hang.. hmm.. Ő a tea. Te vagy a tea.. 
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Schneider Réka – arany minősítésű alkotása a Diáknapon 

 

Ki vagyok? 

 

Ki vagyok én, hogy ilyen öntudatlan hévvel 

Ugrok az élet forró lábosába éjjel? 

Ki vagyok én, hogy nappal szájkosárral számon, 

Pórázt öltve az emberibb világot várom? 

 

Ki vagyok én, hogy hétköznap csinosan, rúzzsal 

Leállok csevegni a hazuggal, hiúval? 

Ki vagyok én, hogy hétvégén olykor megtörten 

Odabújok ahhoz, kivel álmokat szőttem? 

 

Ki vagyok én, hogy hiába várok örökké? 

Hiába jön el, reggel lesz s átváltozik köddé. 

Mért kell az, hogy a könny szempillámra szökjön, 

Miért kell, hogy az a ránc arcomon őrködjön? 

 

Ki vagyok én, hogy az utcán oly” büszkén járok, 

Hiába nő lábamnál hegygerinc, vagy árok? 

Ki vagyok én, hogy itthon a szoba rejtekén 

Elbújok, mint hajó a bús tenger fenekén? 

 

Én vagyok az, aki még nem tudja, mit keres, 

S érzi, az ösvény, min jár nem biztosan helyes. 

Én vagyok az, aki még nem tudja az utat, 

De reméli, megleli, ami után kutat. 
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Bónitz András – kategória díjas alkotása a Diáknapon 

 

Prométheusz diadala 

 

Örök éjen át, távoli fényeken át 

Magányos nyíl süvíti diadalmas dalát. 

Tolla helyett héliosi fény, hegye helyén sötét szempár, 

Oldalán pedig két csillaghajós egymás kezét fogja. 

 

Mint két gyermek vezetik egymást 

Az örökvaló éjen át, hangtalan tengeren. 

A nyíl, melyet a Tűzadó után neveztek el 

Most úton van, hogy az ember 

A Királynál tegyen látogatást s tovább. 

 

Hisz az embernek, kinek tűz adta tudásszomját, 

Se éj, se jég, se tenger, se hegy útját nem állta, 

E nyíl, melyet atom tüze fújt, csupán hírnöke 

A rettenthetetlen embernek, ki semmit se fél. 
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Kelemen Réka – arany minősítésű alkotása a Diáknapokon

 

Az utca végén 

 

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. 

Házak pislognak némán, 

Álmosan kacsintanak rám. 

Hideg szél csípi az arcom. 

És ekkor, egy fánál állva 

Meglátom Őt, s rohannék kiáltva, 

De csak sétálok, suttogok, 

Úgyis érti minden szavam, 

Tudja, amit én is tudok 

 

 

 

 

Rajzolta: Szatzker Andrea 
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VOLT EGY JÓ HETÜNK – A VASVÁRIS HÉTRŐL ÍRTÁK 

 

Ahogy a 9.-esek látták - Schmidt Sára írása 

 

„Jól van, már nincs sok hátra.”- mondogattuk magunknak a Vasváris Hetet megelőző 

napokban. Mindannyian vártuk már az eseményt, ami végre kiszakít minket a megszokott 

mindennapokból. 

Már a programokat megelőző héten is zsongott az egész iskola. Egy reggel, átlépve a 

küszöböt, az egyik 12.-es osztály fogadott. Királyjelöltjük elém lépett egy nyalókával és így 

szólt: Boldog nőnapot! Szavazz rám! 

Megkezdődött a kampányolás. A folyosón végighaladva már nem a fehér falak, hanem 

a királyjelöltek kampányfotóival teli képek vettek körül. A vicces szövegek és a vigyorgó 

arcok vidámabbá tették az iskolában töltött időt. 

 

 

 

A Vasváris Hét számomra, és még jó néhány diák számára egy szavalóversennyel 

kezdődött, ami igazán jó hangulatban telt. A zsűri tagjai volt vasváris tanárok, valamint egy 

tavaly ballagott diák, a tavalyi király volt. A legjobban teljesítő versenyzők részt vehettek a 

Művészeti Bemutatón, ahol az iskola tanulói mutathatták be a tudásukat. Ezen kívül persze 

még számtalan program volt. Egy teremben például csoki várta a diákokat minden formában 

és mennyiségben, máshol a tanulók által megszavazott filmet vetítették. Minden délután 

érdemes volt maradni valamiért. 
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Activityztünk a tanárokkal, karaokéztunk, egy terembe belépve pedig hangulatos jazz 

kávézóba toppantunk.  

 

A Vasváris Hét utolsó napján nem volt tanítás. Reggel minden osztály megkapta a 

feladatlapokat, ezek persze pont egy ilyen könnyed héthez illő szórakoztató feladatokat 

tartalmaztak. Míg néhányan verset vagy mesét írtak a Vasváriról, addig az udvaron egy-egy 

osztály által elkészített finom étel illatát vitte a szél, ami végül az esetleges bent ücsörgőket is 

kicsalta. A tornateremben is zajlott az élet. Egy kis kosárra dobálgatás után megkezdődött a 

tanár-diák meccs. Jó érzés volt látni, hogy azért oktatóink sem tökéletesek. 
 

 
 

A nap a király koronázásával ért véget. A „nemes” királyi beszéd után az iskola 

kiürült, s a legtöbben ezúttal hazafele vették útjukat (persze csak a bálra való felkészülés 

érdekében). A Vasváris Hetet lezáró bál volt a talán az egésznek a csúcspontja.  A hangulat 

nagyon jó volt, s a kényelmes táncolás érdekében sokan a székek mellett hagyták cipőjüket. 

Az este folyamán választották meg a bálkirálynőt, aki párja lehetett a királynak utolsó 

vasváris táncában. 

Remek alkalom volt ez a vidám hét, főleg nekünk 9.-eseknek, hogy még jobban 

megismerjük az iskola tanulóit, és még több barátot szerezhessünk 
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A Vasváris Hét – a végzős diákszerkesztő, Debreczeni Ágota szemével 

 

2009. március 16. Reggel 07:40 perc. A hőmérséklet 4°C, a szél közepesen erős, a nap 

bújócskázik a felhők között. Prohászka Ottokár u. 71. Az épületen omlik a sárga vakolat, a 

rácsos ablakokon keresztül pislog a fény. Kisebb-nagyobb táskákkal tipegve, félálomban 

menetelnek a gyerekek a régi, poros bolyba. 

Kívülről minden olyan, mint évtizedek óta. 

Aztán elnyeli a nagy barna száj a nebulókat, és a kinti álmos élet nem is létezik többé. 

Az omló falak mögött csoda történik, és egy elvarázsolt kastélyba kerül az ember. Vagy 

inkább egy óvodába: minden tele van rajzokkal, képekkel, plakátokkal, ricsajjal és 

tolongással. 

Kezdődnek az órák, ezúttal minden izzadás, reszketés nélkül. Mindenki csak a 

szünetig számol vissza: 30perc...10...5... . 

Elindult. A féltett Vasváris Hetünk ezen a változatos napon ismét kezdetét vette. 

Joggal mondhatom, hogy féltett, hiszen az utóbbi években veszni látszott. Hiába sütött a nap, 

hiába volt kitapétázva a fal, a diákok nem ébredtek fel, nem számoltak vissza az órákon. 

Újabb különórákra, sportolni, zenélni igyekeztek, messze a csúnya falaktól és árnyékától. 

Idén végre felébredtünk álmunkból, kinyitottuk a szemünket. És láss csodát! Nagyon 

mozgalmas hetet hoztunk össze: sürögtünk-forogtunk, mint a hangyák, minden kis zugba 

bebújtunk. Százak pusztítottak a kampányolók finomságokkal teli asztalánál, ricsajoztak, 

nézelődtek, firkálták a plakátokat, ahogy azt kell. A változatos programoknak köszönhetően 

délután is tele volt az iskola. 

A Héten debütált a vasváriban a „szendvicskirály”, a mára már nélkülözhetetlen teaház 

is kitárta ajtaját, ahol élőzene fokozta a hangulatot. Befogadtuk pár órára a kisebb-nagyobb 

állatokat is attrakcióikkal; így láthattunk lovat tüzet oltani, kutyákat ugrálni. A lányok 

szépítkezhettek, volt hennafestés és hastánc, belekóstolhattunk az indiai kultúrába. Persze 

voltak klasszikus programok is, mint például a karaoke, sportversenyek, számháború. Színes 

és változatos volt, így nyugodtan mondhatom, szórakozhatott kicsi és nagy egyaránt órák 

hosszat. 

Most szerdára szervezték a Művészeti Bemutató próbáját, mely egy pillanatra 

elbizonytalanított, hiszen délután 2 órától már a királyvetélkedő volt a soros program. Az 

utóbbi évek tapasztalataiból esélyét láttam, hogy idén nem kell harcolni az ülőhelyért a 

tornateremben. 
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De nagy meglepetés ért!  Nem elég, hogy a diákok a délelőtti hat óra után ott maradtak 

és betódultak koszos kis tornatermünkbe, de a próbáról is visszajöttek, így „teltházat” 

jelenthettünk az idei vetélkedőn. Több száz diák nézte végig a fiúk bohóckodását, az 

osztályok szurkolását. Nevettek, tapsoltak, fütyültek egészen 5 óráig, ami valljuk be, 

tisztességes idő. Meg kell feltétlenül említeni, hogy a királyvetélkedőt szervező osztály is igen 

eredeti ötletekkel állt elő, így garantálva a szórakozást. Persze a sikerhez a királyjelöltek 

olykor gyengébb, olykor lehengerlő bohóckodásai is hozzájárultak. 

Ez persze nem azt bizonyítja, hogy a jelenlegi vasvárisok nem járnak már különórákra, 

sportolni, zenélni, hanem, hogy mindezt szüneteltetik arra a röpke három napra, míg végre 

szórakozhatnak is azokon a kemény iskolapadokon vagy közöttük. Ez nemcsak ránk, diákokra 

igaz, hanem tanárainkra is, hisz ők is ott voltak közöttünk. Ott voltak a karaokénál, hallgatták 

a koncertet egy tea és süti mellett. Kacagtak és szurkoltak velünk a királyvetélkedőn. Ami a 

legfontosabb, hogy láthattuk végre őket a szabadidős arcukkal is. 

 

 
 

A pénteki fordított napon zene és füst áradt az iskola udvaráról. Hangos kacajokat, 

táncoló lábakat és dolgos kezeket láthatott az erre járó. A tornatermi vetélkedők 

megmozgatták és összegyúrták az osztályokat. De aki nem volt elég szemfüles és ott töltötte a 

fél napját, sajnos lemaradt a finom falatokról, amivel a kinti szakácsok kínálták az iskola 

apraja - nagyját. Volt ott minden a babgulyástól kezdve, a vaddisznópörköltön keresztül a 

rablóhúsig. A sok órás főzés és munka után pedig pillanatok alatt üressé vált a bogrács és a 

tányér, pocakok száza töltődött meg. 

A királykoronázást is szépszámú ember nézte végig, melyen Kurta Ábel majdnem 

mindenkinek tisztséget osztott volna hálája jeléül, de akinek mégsem jutott semmiféle 

minisztérium, az sem panaszkodhatott, hiszen színes cukorkával vigasztalódott. A 
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főzőverseny nyertese Kurta Zsolt és Kiss Dávid 10.B osztályos tanulók, akik így jövőre 

vadonatúj fakanállal tehetik próbára tehetségüket. A péntek délelőtti vetélkedő nyertese a 8.A 

osztály lett.  

 

 

Este, a fergeteges bálon Szemenyei Dórát választottuk szépségkirálynőnek, aki 

elbűvölte a Vasvárit mosolyával és közvetlenségével, így a király vele, a királyjelöltek pedig 

udvarhölgyeivel keringőztek. De nemcsak ők a nyertesei ennek a hétnek, hanem mindenki, 

aki ott volt, élvezte és adott magából egy kis darabot a jókedvhez. 

 

 

 

Véleményem szerint régen tudtunk összehozni egy ilyen sikeres Vasváris Hetet, és 

csak remélem, hogy ezután ez mindig így lesz! 
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Utoljára táncoltam a Művészeti Bemutatón 

 

Nagy izgalommal vártam az idei Művészeti Bemutatót. Ez volt az első és egyben 

utolsó év is, amikor igazi vasvárisként felléphettem.  Korábban csak mint néző, vagy az 

előkészületekben segédkező voltam, így sokáig nem is tudtam, milyen vicces dolog egy 

főpróba, vagy hogy mi zajlik a színfalak mögött. (így utólag már persze nagyon bánom). Ez 

volt az utolsó teljes értékű Művészeti Bemutatóm. Később csak egyszerű „volt” vasváris, 

vagy „egykori” vasváris leszek, és semmi sem lesz olyan, mint idén… 

Iskolánk a Vasváris Hét alkalmával rendszerint megrendezi a Művészeti Bemutatót 

(ebben a tanévben már tizenhetedik alkalommal), amelyen lehetőséget kapnak a tanulók arra, 

hogy bizonyítsák sokszínűségüket és tehetségüket. Sokan azt hiszik, hogy ez a rendezvény 

nem más, mint egy unalmas esemény, ahol középszerű előadók szegényes produkcióit láthatja 

a közönség, de a kételkedők nagyon melléfognak ezzel a sejtésükkel. A műsort válogatás és 

hosszas felkészülés előzi meg, és minden fellépő arra készül keményen, hogy évről évre 

színvonalasabb legyen a rendezvény. Úgy érzem, idén ez 100%-osan sikerült. A bemutató 

igényességét jelzi az is, hogy már sokadik éve „teltház” előtt lépnek fel diákjaink.  

A hagyományokhoz híven idén is a Vasvári énekkara nyitotta meg a műsort, Juhász 

Lívia tanárnő vezényletével, de felléptek olyan már-már állandó előadónak számító diákok, 

mint az Alba Regia táncegyüttes tagjai, a Guba énekegyüttes, Brückler Zita és Györe Dávid 

népdalokkal vagy az Orosz-fivérek. Hagyomány az is, hogy a Bemutatón felléphetnek a 

szavaló- illetve prózamondó verseny helyezettjei. Az első, Schmidt Sára, Arany János versét 

mondta, a második, Borbás Orsolya pedig egy „mateknyelven” írt humoros mesét adott elő. 

Idén is nagy sikere volt Tóth Árpád szájdobolásának vagy a Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola 

Modern Jazz Tánccsoport produkciójának – ők szintén visszatérő szereplők. 
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Nekem természetesen kedvenceim is voltak, többek közt a három zenekar (a Black 

Death, a Radio Tower, és a Wonderers), Zipperer Bernadett „Bebi”, a Musical Táncstúdió 

vagy a 12.D-s fiúk humoros jelenete. Persze a saját tánccsoportunkról, a Single Ladiesről sem 

feledkezem meg, hiszen a visszajelzések alapján nekünk sem volt okunk a szégyenkezésre. 

Összességében remek hangulatban telt az est, mely köszönhető a két műsorvezető 

(Torma Kinga és Németh Balázs) személyiségének és konferálásának is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azt hiszem, ez az esemény minden évben hozzátesz egyfajta pluszt a Vasváris Hét 

színvonalához, és remélem, hogy ez a hagyomány még hosszú éveken keresztül folytatódni 

fog. Remélhetőleg minél több fellépő és néző jelenlétével, - csak össze ne dőljön a Barátság 

Háza! 

 

Vonnák Heni 
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Mi rendeztük a királyvetélkedőt!  

 

Látni kellett volna az örömöt az arcunkon, mikor megtudtuk, hogy mi szervezzük a 

királyvetélkedőt! Végre egy igazán izgalmas és felelősségteljes munka! 

A feladatok már másnap megvoltak, és akkor szembesültünk vele, hogy mekkora fába 

vágtuk a fejszénket. Úgy gondoltuk, hogy az osztályfőnököket és az osztályokat is belevonjuk 

néhány feladatba. Az idén először a királyvideók vetítése a királyvetélkedő előtt történt. Már 

jóval 2 óra előtt gyülekezni kezdtek az érdeklődők, 2-kor pedig már tele volt a tornaterem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebben az évben a jelöltek: Gyulai András 12.A, Kurta Ábel 12.B, Osváth Ádám 12.C, 

Németh Balázs 12.D-s tanulók voltak. 

Vetélkedésük 3 órakor kvízkérdésekkel kezdődött. Eredetileg szerepelt volna az a 

kérdés is, hogy hány kémcső van a kémia szertárban. Lelkesen kopogtattunk Bujpál tanár 

úrnál. Miután elővett nekünk „több tonna” kémcsövet, úgy döntöttünk, inkább más kérdést 

találunk ki. A kvízben szóba jött minden, Baranyai tanár úr lábméretétől kezdve a beugratós 

kérdésekig. A lufis tánc minden elvárásunkat felülmúlta, annyira jól sikerült. 
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A legviccesebb és legmozgalmasabb feladatnak mégis a leveses feladat bizonyult: a 

királyjelöltek sorban egymás után dobtak dobókockával, aki hatost dobott, ehetett a leveséből. 

Addig ehetett, amíg valaki más hatost nem dobott, akkor helyet kellett cserélniük. Az nyert, 

aki hamarabb megette a levesét. Ebben Ádám volt a leggyorsabb. Az osztályok közben 

lelkesen bíztatták jelöltjeiket. 

A záró feladat több részből állt. A királyjelölteknek minél viccesebben felöltözve 

négy-négy sulin kívüli helyre kellett elmenniük egy feladattal teli borítékért. Osztálytársaink a 

helyszínen várták őket, csakhogy közben csúszott a program, így ők fél órát vacoghattak kint 

a zord időben. De megérte, mert a feladat jól sikerült. 

Mi élveztük a szervezést, és a műsor alatt is jól éreztük magunkat. 

A hangulatból ítélve, mindenki jól szórakozott.  

 

          Szabó Krisztina 
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Mese A NAPRÓL, a fordítottról – 11.A osztály 

 

Tudjátok, milyen nehéz elkezdeni egy beszámolót? Annyi minden van, amit bele 

kell/kellene írnod, és fogalmad sincs, mivel indítsd az egészet. Vagy, hogy milyen stílusban 

írd. Hogyan biztosítsd, hogy mindenki elolvassa, mert olyan izgalmas és érdekfeszítő. Nehéz 

munka. De mi most megpróbálkozunk vele! Mesélünk nektek 2009 fordított napjáról. Arra 

gondoltunk, kicsit felidézve a fiatalkort, egy mese keretébe foglaljuk, így talán nem fordítotok 

rögtön tovább, hogy rátérjetek az aranyköpésekre. Tehát dőljetek hátra, mert indul a 

beszámolás! 3…2…1… 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy iskola, amit szokás volt Vasvári Pál 

Gimnáziumnak nevezni. Ebben a tojássárgájára hasonlító színű intézményben volt egy 

hagyomány, amit a növendékek nagyon szerettek. Ez volt az a hét, amikor mindenki kedvére 

szórakozhatott a rengeteg érdekes programon, melyek megszínesítették az épület komor falait. 

De a diákok a héten belül is legjobban a fordított napot várták, mely alkalommal átvehették az 

irányítást pár órára. Ezt minden évben megszervezték, s a sors úgy hozta, hogy 2009-ben a 

11.A névre hallgató, elvetemült társaság kezébe került a szervezés joga. 

 Nagy volt az izgalom és a sürgés-forgás az osztályban, a tanév elejétől kezdve 

mindenki szívvel-lélekkel vetette bele magát a készülődésbe. Voltak kisebb fennakadások, 

viták, például, hogy ki melyik másik osztályt szeretné felügyelni (~uralma alá vonni), de ezek 

mind megoldódtak. Így nagyjából töretlen maradt a lelkesedés mind a 31+2 fő körében.  
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 Akadtak vezéregyéniségek, akik a feladatok nagy részét magukra vállalták, olyasmi 

féle-fajta jó szándékból, hogy mások dolgát megkönnyítsék, illetve, hogy önmagukat az 

idegösszeroppanás szélére juttassák. Ám ez a szerencsétlenség nem történt meg, s így végül 

az egész osztály az összeomlás közelébe került, mire nagyjából összehozták a dolgokat. 

Mindenki szerényen reménykedett benne, hogy isteni tehetségükkel az eddigi évek legjobb, 

legemlékezetesebb fordított napját szervezik meg. 

 Aztán végül elérkezett A NAP. A 11.A tanulói összegyűltek saját központi bázisukon, 

az emelet 6-os termében, és a Kerekasztal körül megbeszélték az aznapi teendőket. A tanári 

asztalon gyülekeztek a táncversenyre szánt színes ruhák és kellékek, míg a padokon a 

jelenlévő 19 osztálynak szánt feladatlapok halmozódtak. Nem volt fényes a hangulat, az 

izgalom - és egyesekben a (magas)feszültség - szinte tapintható volt, ráadásul néhányan még 

azt a felháborodásra okot szolgáltató tettet is elkövették, hogy elkéstek. Ám ezeken az apró 

bakikon túllépve a 11.A szétszéledt, hogy kiossza saját beosztottjainak az egymás közti 

megosztásra szánt lapokat. Másfél óra volt az adott idő, nagyjából 10 darab az adott lapok 

száma és 1 fő az adott segítség. A feladatok kitöltése után és közben az épület falain belül és a 

belső udvaron folytak a további érdekességek, mint például a tanár-diák kosár, a kapufarúgás, 

a hullahopp-verseny, és egyéb szemet gyönyörködtető, verseny- és izomlázat keltő, a jónépet 

szórakozásra bíró, ügyességi kihívások. Persze mindezek A NAP ünnepelt szervezőinek 

felügyelete és bíráskodása alatt. Egy idő után azonban közülük is voltak, akik megunták a 

rájuk osztott feladatot, és jobbnak látták, ha elvegyülnek a többi osztály között, hogy 

élvezhessék a fordított nap nyújtotta előnyöket (mint a semmittevés, a ténfergés az iskolában, 

vagy épp a többi diák „terrorizálása”). Végül sorra került a karaoke verseny is, mely alatt az 

intézmény diákserege együtt énekelt a megpróbáltatást kiálló osztályok képviselőivel. 

 

 



 44 

 Még a tökéletes lezárás előtt, az iskola népe megejtette a 11.A-t istenítő, büfével, 

hübrisszel, polimerizációval, passzátszéllel és a méltán népszerű - első emeleti fiúvécével - , a 

Royallal vegyített költemények felolvasását, amiken a lovagi(torna)terembe egybegyűlt, adót 

még nem fizető (de felélő) kispolgárok jókat nevettek. Ezt követte a táncverseny, mely az idő 

múlása, a programok elhúzódása miatt már kevesebb érdeklődést váltott ki, ugyanakkor akik 

részt vettek benne, mind tökéletesen humoros produkciókat mutattak be, ezzel is 

szórakoztatva a - Balogh Julianna tanárnőt és Bartos Péter tanár urat (az egyik költemény 

szerinti „bodyman”-t, akiről az is kiderült, hogy titokban Bujpál Péter tanár úr gyermeke…) 

magába foglaló - zsűrit. 

 És hogy pár szó essék a legfontosabb eseményről: a programok, és A Nap lezárásaként 

a 11.A felfedte a fordított nap győztesét, amely osztály (nevezetesen a 8.A) jutalmul egy szép, 

kerek tortát kapott (ami rejtélyes okoknál fogva az átadás előtt eltűnt a tanári hűtőjéből), 

megtoldva egy oklevéllel.  
 

 
 

A kihirdetést a korábban megkoronázott és trónra felkent uralkodó, a 12.B királya vitte végbe, 

aki később, a nap folyamán megrendezett éjfélig tartó bálban, egy táncban találhatta meg az ő 

királynőjét, mely lánnyal azóta is boldogan él, míg meg nem hal (vagy nem) és uralkodik a 

tanév végéig szeretett iskolája tanulói felett… 

Tökéletes befejezést mi sem tudunk alkotni. Továbbra is megőrizve szerény voltunkat, 

úgy gondoljuk, ti is jól éreztétek magatokat az általunk fenomenálisan megszervezett fordított 

napon, és nem fogtok - sokat - panaszkodni. Köszönjük mindenkinek, aki lelkesen részt vett a 

programokon, kívánunk a következő fordított nap szervezőinek sok jó ötletet (és főképp 

szerencsét), és reméljük, hogy amíg áll a Vasvári, amíg sárgák a falai, amíg rácsosak az 

ablakai, amíg a kémiaszertárból népzene szól és kísérletszag árad, addig minden évben lesz 

Vasváris Hét!  
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Filozófiai értekezés a Royal, hübrisz, polimerizáció, Teleki, passzátszél, 

11.A, büfé szavak felhasználásával 

  

   Az ember társadalmi lény. A történelmi fejlődés során különböző együttélési formákat 

szervezett meg. Valamennyi társadalmi formációnak közös vonása, hogy az adott fejlettségi 

szintnek megfelelően szabályozza az egyének egymáshoz való viszonyát.  

Erre az együttélési viszonyra a legkitűnőbb példa a Vasvári Pál Gimnázium tanulói 

számára kapuit minden szünetben megnyitó ,,ROYAL’’ kódnevű bűnbarlang, ahol 

folyamatosan, hatalmas egyetértésben folyik az eszmecsere a különböző élvezeti cikkekről 

(természetesen csak elméletben, gyakorlati kipróbálását a francia Emberi és Polgári Jogok 

Nyilatkozata óta tiltják fiatalkorúak számára). A tökéletes ellenpélda az összefogásra a Teleki 

Blanka Gimnázium és a Vasvári Pál Gimnázium közötti évszázadok, sőt évezredek óta tartó 

könyörtelen küzdelem, melyre már a nevezetes Friedrich Nietzsche is felhívta a figyelmet első 

jelentős művében, az ,,Imigyen szóla Juhász László igazgató úr’’ címűben, ahol leírja a 

HÜBRISZTŐL elvakult TELEKISEK és az ,,Übermensch” vasvárisok ethoszát. De most 

távolodjunk el eme gondolatmenettől, hiszen a mi gimnáziumunk a ,,másik’’ iskola hasztalan 

támadásait már csirájában elfojtotta, elfojtja és fogja is, míg oktatási intézményünk falai 

állnak!  

  A Vasvári olyan fontos a Föld biológiai egyensúlyának megtartásában, hogy a  

PASSZÁTSZÉL- rendszer leszálló ága az egyenlítő környékéről eltérítődött  az iskola 

BÜFÉJÉNEK irányába! Emellett olyan kiváló professzorokkal rendelkezünk, mint Bujpál 

Péter tanár úr illetve Szabó Endre tanár úr, akik akár fél kézzel, egy szemvillanás alatt 

létrehozzák a POLIMERIZÁCIÓ csodálatos folyamatát. 

   Végezetül egy Schopenhauer-idézettel zárjuk értekezésünket:   

 

,,Hajrá Vasvári, hajrá vasvárisok!’’ 

  

Írta a 11.A helyett a 11.B-ből Mika László 
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Királyunk, Kurta Ábel trónbeszéde 

 

Mindenekelőtt szeretném megköszönni mindenkinek a részvételét a Vasváris Héten. 

Számomra ez a legfontosabb, hiszen egy jó királynak az alattvalói boldogsága a legfőbb cél. 

El szeretném mondani, hogy itt töltött hat évem alatt talán ez volt a legjobb Vasváris Hét, és 

nemcsak a napokban lezajlott kampány miatt, hanem azért is, mert úgy érzem, mindenki 

megtette azt, ami tőle tellett, egymásért és a Vasváriért. 

Lehet, hogy más iskolákban is van ehhez hasonló esemény, de a Vasváris Hét mégis 

egyedülálló. Mégpedig Ti teszitek azzá! 

A korábbi évek után újra egy fergeteges hetet tölthettem Veletek, és azt hiszem, ebben 

az iskolában igazán otthon érezhetem magam. 

 Szerintem nagyon fontos az, hogy évről évre egyre többen legyünk, mert a Vasvári 

egy nagy család, és a családot pont ezek az alkalmak kovácsolják össze! 

 Köszönöm szépen az egész Vasvárinak az elmúlt napokat, a programokat. Kérlek, 

tapsoljátok meg a szervező osztályokat! 

 Most pedig köszöntöm a 11.-eseket, akik nélkül nem lett volt Királyvetélkedő, 

Művészeti bemutató és persze a Bál sem. Nagy tapsot nekik! 

 Királyjelölt-társamnak, Németh Balázsnak, Gyulai Andrásnak és Osváth Ádámnak 

köszönhetem, hogy ilyen izgalmas volt ez a hét, és azt is el kell, hogy mondjam, hogy én nem 

voltam az átlagnál ismertebb, amíg velük együtt meg nem ismert a Vasvári. Úgy érzem ők 

emeltek fel, és az ő társaságukban tudtam meg, mit is jelent az a cím, amire a legtöbb fiú 

vágyik a Vasváriban. Nélkülük biztosan nem jutottam volna el idáig. Ők nem csak társaim, de 

barátaim is, és azt gondolom, most - miután királlyá választottak - sem fognak cserbenhagyni, 

mert rájuk is szükségem van ebben a feladatomban. Tapsot kérek a jelölteknek! 
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Azt is el kell mondanom, hogy a kampány és a Vasváris Hét nekem összefügg. A 

forgatás, a plakátolás alatt, a szörp- és szendvicsosztogatás közben összeedződtem azokkal az 

emberekkel, akikkel hat éve koptatom a padokat, a folyosókat, a termeket, a focilabdákat, a 

billentyűzeteket. Ezek a srácok, fiúk, lányok, mind a barátaim, és az elmúlt héten, nyomozás, 

kampányolás közben nagyon sokan többször is meghaltak, lövöldöztek, ragasztottak, 

küzdöttek velem a győzelemért. 

A király dicsőségéből nekik is jár, mert szerintem MINDANNYIAN KIRÁLYOK 

velem együtt. Az osztályom nélkül sem tudtam volna egy  lépést sem tenni. Éppen ezért 

olyanok ők most a szememben, mintha a testvéreim lennének és MIND KIRÁLYOK! 

Uralkodónak járó ovációt és tapsot kérek a 12.B-nek!!! 

Most pedig legyen mindenki velem, mert a koronázási szertartás előtt egy kicsit izgulok. 

Ceremóniamester, tedd a dolgod! 
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Egy kis világ – Kanadából jelentkezem 

 

Amikor felkértek arra, hogy írjak egy cikket, természetesen azonnal igent mondtam, 

de még sohasem szembesültem olyan nehézséggel, mint újságba illő cikk megírása. 

Megpróbáltam összeszedni a gondolataimat, majd papírra vetni őket. Mit ne mondjak, nem 

volt egyszerű, de egy próbálkozástól még senkinek sem lett semmi hátránya, így hát én is 

nekiestem. 

Nem is tudom, igazából hol kezdjem. A nagy kalandom talán a múlt évben egy 

osztályfőnöki óra alkalmával kezdődött, amikor Lucza Nóra tanárnő hívta fel az Egyesült 

Világ Kollégiumok ösztöndíjpályázatára figyelmem. Ez a szervezet tizenkét iskolát foglal 

magába a világ tizenkét teljesen különböző pontján, Olaszországtól kezdve Szingapúron át 

Costa Ricáig. Mint az a válogatási folyamat végeztével kiderült én Kanadába kerültem, 

méghozzá a nyugati partra. Az intézmény a Vancouver-szigeten található, teljes nevén Lester 

B. Pearson United World College of the Pacific, de nekünk csak: Pearson.  

 

 

 

Az Egyesült Világ Kollégiumok, mint szervezet 1974-ben kezdte meg működését, az 

Atlantic College-dzsel Walesben. Az akkori kezdeményezés célja a nemzetek közti 

megbékélés, teljes egyetértés megteremtése, biztosítása volt. A mai napig hasonló elvektől 

vezérelve működik mind a tizenkét college, itt a palesztin-izraeli, amerikai-afgán vagy akár a 

magyar-román ellentét mind terítékre kerül. Egyik nagyon érdekes beszélgetés éppen 



 50 

januárban zajlott, amikor is Izrael nagy erővel támadta a Gázai övezetet. Az izraeli és 

palesztin srác pedig erről tartott egy előadást, ami természetesen nem volt érzelmektől 

mentes, de valahogy mégis jó volt látni, hogy valamilyen úton-módon még olyan nemzetek is 

tudnak egymással kommunikálni, akik között ehhez hasonló ellentét feszül. Számomra ehhez 

hasonló jelentőséggel bír, hogy a román sráccal is nagyon jó kapcsolatot ápolok, a legutóbbi 

szünetünk alkalmával együtt mentünk síelni és szörfözni. 

   Na de nehogy még unalmasnak tűnjön az írásom, megpróbálom 

   leírni milyen is egy nap Pearsonban. Az iskola kétszáz tanulója, akik 

   száz különböző országból érkeztek, öt házba vannak beosztva  

   (majdnem, mint Roxfortban), én 3 szobatársammal a Calgary house 9-

es rezidencián osztozom. Szóval reggel 8 óra. Nagy nehezen észrevesszük, hogy már megint 

elaludtunk, gyorsan keltem Grahamet, aki egyébként Vancouverből jött. Az alsó szinten 

Francis a Bahamákról már kapkodva öltözik, Mohammed pedig még mindig az ágyban 

fekszik. Hát igen, Jemenben nem szokásuk az embereknek a sietés. 8 óra 05, irány az órák. Az 

osztályterem felé tartva éppen azon morfondírozom, hogy vajon mit fog szólni Geoffrey 

(Uganda), hogy már megint késve érkezem. De semmi gáz, élve megúszom. 9 órakor tízórai 

szünet, majd folytatódnak az órák. Délben van egy óra ebédszünetünk, majd délután 2-ig 

ismét tanórák. Négy tanóra egy nap mindenesetre nem nagyon megterhelő, de egy diáknak 

még az is sok. A délután másik része pedig különböző elfoglaltságokkal telik, ki búvárkodni 

megy, ki vitorlázni, de akik inkább a szárazföldet kedvelik, annak kitűnő elfoglaltságot nyújt 

például az agyagozás vagy éppen az évkönyv szerkesztése, activity, aminek én is részese 

vagyok. 

Magát az iskolában való életet talán egy non-stop földrajz és antropológia órához 

tudnám hasonlítani. Annyi a tenni-, és megismernivaló, hogy talán még a 2 év is kevés ahhoz, 

hogy mindenkit igazán megismerj. Mint egyedüli magyar az iskolában, azt kell, hogy 

mondjam, hogy néha nagyon megdöbbentő hogy az emberek mennyire tájékozatlanok Európa 

e tájéka felől. Azonban vannak olyan részei a világnak, amelyek számomra is teljesen 

ismeretlenek 

Mindezt összevetve rengeteg mindent tanultam ittlétem alkalmával, rám is hatottak 

azok az elvek, amelyek itt az iskolát vezérlik, minden itt töltött nappal gazdagabb leszek egy 

új élménnyel, egy új tapasztalattal, ebben a kis, de ugyanakkor hatalmas világban. 

 

 

Vágvölgyi Szabolcs 
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SPORT 

 

   Ég veled Csicsó! 

 
  

 2009. március 24-én itthagyott minket a magyar 

 jégkorongélet  legmeghatározóbb alakja. Nehéz 

 elhinni,  hogy nincs már közöttünk Fehérvár 

 legkedveltebb  sportolója, aki három nappal a 

 tragédiát megelőzően  még a kilencedik bajnoki 

címét  ünnepelhette az Alba  Volánnal. 
 

Ifj. Ocskay Gábor (1975-2009) 

 

 

Ocskay Gábor a Vasváriból indulva érte el sikereit, melyeket nemcsak az egész 

országban, de nemzetközileg is elismernek. A 187-szeres válogatott játékos egy évvel ezelőtt, 

a magyar válogatott története során először ünnepelhette a feljutást a legjobbak közé, az A-

csoportos világbajnokságra. Olyan emberek is leültek a TV elé, akik korábban sosem 

szerették a hokit, amikor a magyar válogatott, Ocskayval az élen, az utolsó meccsen 4-2-re 

legyűrve az esélyesebb ukránokat, elérte a várva várt csodát. Nehéz elhinni, hogy április 

végén Svájcban, a Vb-n a magyar válogatott 17 év után Csicsó nélkül várja majd a kezdő 

sípszót a Szlovákia elleni mérkőzésen! Gábor egész életében arra a percre várt, hogy pályára 

léphessen a legnagyobbak között, és most, hogy itt állt a küszöbén, a nehezét már megtette, 

mégsem teljesül a vágya. A barátnője szavaival élve ő örökké az A-csoportban marad. 

Sok-sok szép emlék jut eszembe, mikor meghallom Ocskay nevét (magyar bajnoki 

címek, Kontinentál Kupa döntők, feljutás az A-csoportba, a 9 bajnoki cím és a rengeteg 

osztrák bajnoki mérkőzés). Talán az ő nevét tanultam meg először, mikor kilátogattam életem 

első hokimeccsére. Egy csupaszív játékost ismertem meg, aki nemcsak játéktudásban, de a 

játék iránti alázatban is a többiek előtt járt. Több fiatal csapattársa is mondta, hogy Gábor 

segített nekik a beilleszkedésben, és emellett ott volt az a rengeteg gól, amit örökös társával, 

Palkovics Krisztiánnal rámoltak be az ellenfelek hálójába. 

Mikor elolvastam Krisztián nyilatkozatát a sportújságban, könnyes lett a szemem. Mit 

érezhet most ő, aki elvesztette a társát, a legjobb barátját, akivel az óvodás évek óta folyton 

együtt voltak? Együtt érték el a sikereket klub- és válogatott szinten is. Még mindig nem 
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tudom elhinni, hogy nem lesz több Ocskay-Palkovics akció, amit egyikük góllal fejez be. 

Lehetetlen őket elképzelni egymás nélkül, a nevük összeforrt a sportbarátok számára. Mit 

érezhet most Tokaji Viktor, aki nemrég vette át Gábortól a Volán csapatkapitányi 

karszalagját? Mit érezhet az édesapa, aki végigkísérte fia pályafutását, és mit érezhet az orvos, 

aki 4 éve visszaengedte őt a jégre? 

Szűk egy hónap múlva kezdődik a világbajnokság, biztos vagyok benne, hogy a társak 

mindent meg fognak tenni, hogy méltó emléket állítsanak a magyar jégkorongélet legnagyobb 

ikonjának. Ez a csapat már egy teljesen más csapat Gábor nélkül. Bár a válogatott elvesztette 

legnagyobb értékét, de megmaradt a szív, ami előre hajthatja a fiúkat. 

 

Köszönünk mindent, ég veled Csicsó! 

 

Punk Szabolcs  
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       A jövő kosarasa – Hanga Ádám 

 

 

  Mint azt biztos tudjátok, iskolánkba jár az 

  Albacomp ifjú tehetsége, az immár felnőtt 

  válogatott Hanga Ádám. A folyosókon 

  csak néha láthatjátok, ugyanis  

  magántanuló. 

 

 

 

 

 Ádám 1989-ben született, nagypapája és édesanyja nevelte fel, ők vitték 

kosárlabdameccsekre is. Pályafutását 1997-ban a BLF-ben (ez egy budapesti csapat) kezdte. 

Már igen fiatal korában remekelt a pályán, és hetedikes korában, azaz 13 évesen (!) már 

zsákolt. Nem kellett sok idő ahhoz, hogy felfigyeljenek rá a kosárlabda menedzserei, 

megfigyelői. 

 Székesfehérvárra menedzsere, Kegye Roland segítségével került 2005-ben. 

Szerencsénkre a Vasvári Pál Gimnáziumban folytatta tanulmányait. Meg is kérdeztem tőle mit 

gondol iskolánkról? 

- Először is nagyon nehéz. Ha rangsorolnom kéne a fehérvári iskolákat, a 2. helyen 

állna. A hangulat az iskolában és a tanár-diák viszony nagyon jó, többek között azért is 

örülök, hogy ide járhatok. 

Na de térjünk át a kosárlabdára! Az Albacomp csapatában a 2006-2007-es idényben kapott 

helyet. Ekkor határozta el véglegesen, hogy kosárlabdázó akar lenni, mégpedig olyan, aki 

kellő akarattal viseltetik a sportág iránt. Két év alatt rengeteget fejlődött, és a mostani 

idényben az Albacomp egyik meghatározó játékosa lett. A szurkolók a szívükbe zárták, és a 

média is egyre többet foglalkozott vele. Ádám éretten fogadta ezt a helyzetet is. 

- Nem érzem, hogy elszálltam volna ebben a számomra kellemes helyzetben, hogy 

kedvel a közönség, gyerekeknek aláírást kell adnom. Úgy vélem, meg tudtam maradni annak 

az embernek, aki voltam. Ez a helyzet jólesik, ennyi, nem több - mondta Ádám jókedvűen. 

A kerek kétméteres bedobó egyre jobban dobott és védekezett az idei szezon meccsein, aminek 

meg is lett az eredménye. Ugyan európai játékos-megfigyelők már régebben „felfedezték”, de 
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most egészen másról van szó. Nemrég NBA-s figyelők is meglátogatták az Arév csarnokot, 

hogy megnézzék Hanga játékát és képességeit. A média rögtön felkapta a hírt és a fiatal 

kosarast a jövőről kérdezgették, így tettem én is. 

Ádám, mi a terved a jövőben a sport és a tanulás terén? 

-Húúú….a tanulás, hát igen. Idén szeretnék leérettségizni, aztán szeretném kipihenni a 

tanulás fáradalmait - válaszolta nevetve. Ami a kosárlabdát illeti, a jövő szezont az 

Albacompban szeretném lejátszani, de utána mindenképp külföldön szeretném folytatni a 

pályafutásomat - mondta Ádám sokkal komolyabban. 

 Hanga Ádám a magyar kosárlabdáért is rengeteget tesz. 52-szeres utánpótlás 

válogatott, azonban március 28-án a nyíregyházi ALL-STAR gálán a felnőtt válogatottban is 

bemutatkozhatott. Nem is akárhogyan muzsikált a fiatal játékos! Megnyerte a 

zsákolóversenyt, majd 15 pontjával és szórakoztató játékával a meccs MVP-je, legjobbja lett. 

 

 

  

 Mindez alátámasztja azon emberek véleményét, akik azt mondják rá, hogy képességei 

alapján ő lehet a jövő nagy kosarasa, ám Fehérváron már a jelen is az övé. Bízzunk benne, 

hogy sikerül teljesítenie álmát, és Dávid Kornél után ő lesz a 2. magyar kosárlabdázó, aki az 

NBA-ban pattogtathat.  

 Sok szerencsét Ádám! 

 

Antal Tamás 
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Vasvári Liga 2008/2009 - Punk Szabolcs beszámolója 

 Itt a jó idő, közeledik az év vége, és ahogy elérkezett a tavasz, elérkezett az iskolai 

focibajnokság vége is. A tavalyi évhez hasonlóan idén is sokan játszottak az iskolai 

bajnokságban délutánonként. A tabellára pillantva észrevehetjük, hogy a 12.D –nek sikerült 

megvédeni bajnoki címét. Gratulálunk nekik! 

1 TRKMZ 18 15 2 1 171  106 47 pont 

2 Hunkapunki 18 13 1 4 69  32 40 pont 

3 Velke Popovice 18 12 3 3 157  42 39 pont 

4 9.A 18 12 1 5 149  43 37 pont 

5 BB.Előre 18 7 2 9 85  111 23 pont 

6 Videoton 18 7 0 11 82  131 21 pont 

7 9.C.F 18 6 0 12 59  115 18 pont 

8 11.A 18 6 1 11 85  69 14* pont 

9 Mean Machine 18 4 1 13 53  85 8* pont 

10 Lúzer FC 10 2 1 7 46  127 7 pont 

11 Barca 10 0 0 10 11  154 0 pont 

* 5 pont levonva a visszalépés miatt 
 

 

Még az előző Irka megjelenése előtt megkérdeztük a bajnokság legjobb csapatainak vezetőit, 

mit gondolnak a Vasvári Ligáról. Akkor ez terjedelmi okokból kimaradt az újságból, most 

olvashatjátok a véleményeket. 

Szatmári Norbert (TRKMZ): Azt hiszem, mindenki egyetért velem abban, hogy ilyen 

magas színvonalú és profin megrendezett iskolai bajnokságot nem sok intézmény tudhat 

magáénak a városban, de talán még az egész országban sem. Iskolánk hírnevét és vonzerejét 

is növelheti ez a kezdeményezés, amely remek lehetőség azok számára, akik szeretnek 

focizni, de nincs lehetőségük, vagy nem akarnak szerződtetett játékosként focicsapatnál 

szerepelni. A szervezők nem korlátozták a létszámot, és nem ragaszkodtak a csak 

osztálytársakból alakult gárdákhoz, így akinek volt kedve kipróbálni magát, könnyen 

találhatott csapatot. Nagyszerű élmény volt, hogy az első Vasvári Ligát és a velejáró kupát, 

nagy fölénnyel mi nyertük meg, felemelő érzés, hogy annak a társaságnak a kapitánya 

lehettem. Szerencsére idén is elindultunk, és természetesen ismét szeretnénk átélni a tavalyi 

sikert. Tudom, a szervezők rengeteg áldozatot hoztak azért, hogy létrejöhessen és 

folyamatosan működhessen a bajnokság. Példaértékű hozzáállásukat minden résztvevő 

nevében ezúton is köszönöm. Remélem, hogy az elmúlt két évben a mi szereplésünknek is 
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köszönhetően sikerült hagyományt teremteni, és ezentúl minden évben megrendezik a 

Vasvári Ligát! 

Bicskei Levente (9.A): Szerencsére már az első kiírásban is részt vehettünk, így a kezdetektől 

figyelemmel kísérhetjük a ligát. Az idei évre tényleg sokat fejlődött,és talán a csapatok is 

lelkesebbek/jobbak lettek a tavalyi évhez képest. Előkelő helyet foglalunk el a bajnokságban 

és harcban vagyunk a végső győzelemért. Az esélyekről csak annyit,hogy nagy 

valószínűséggel TRKMZ, Velke, és a mi hármasunkból kerül ki a végső győztes,de a 

Hunkapunki és a 11.A is borsot törhetnek az esélyesebbek orra alá. Jelenleg egy "légióstól" 

eltekintve osztálycsapattal indultunk az idei szezonban is, így az összeszokottság se hiányzik. 

Jó lenne, ha megmaradna ez a hagyomány és folytatódna a „Liga”.  

Pacsuta Dániel (11.A): Üdvözlet minden Irka-lapozgatónak!  Immáron ötödik éve koptatjuk 

szeretett iskolánk padjait, és úgy gondolom, meg lehetünk elégedve a sportolási 

lehetőségekkel. Minden évben van 24 órás röplabda, kosárlabda is, de ugye minket - 

osztálybeli fiúkat - ezek nem igazán érdekelnek, nem úgy mint a foci. Szerencsénkre foci 

téren is volt minden évben valamilyen esemény, kisebb-nagyobb bajnokság, de ez nem 

mindig volt megfelelő színvonalú. Volt, amikor egynapos bajnokság volt, volt, amikor egy 

hétig tartott. Jó volt összemérni a tudásunkat a többi osztály tanulóival, de néha kevésnek 

találtuk mindezt. Többre vágytunk nyilvánvalóan, és ezt az összes focizni szerető tanuló 

nevében elmondhatom. Tavaly - mondhatni isteni áldásként - pár, akkor még 11. évfolyamos 

srác elhatározta, hogy indítanak egy egész éves bajnokságot az iskolán belül, és elnevezték 

"Vasvári Liga"-nak. Akkor még voltak nagyobb hiányosságok és hibák a szervezésben és 

lebonyolításban, amit idénre véleményem szerint sikerült majdnem teljes mértékben 

kijavítaniuk, és így elindítottak egy olyan dolgot, ami azt hiszem az iskola egész történetében 

eddig egyedülálló. Teljes szívünkből kívánjuk, hogy eme csodálatos dolog tradícióvá váljon, 

és az elkövetkezendő évfolyamok is folytassák a bajnokságot 

Szabó Ádám (Hunkapunki): Az idei bajnokság össze sem hasonlítható az előzővel: 

átláthatóbb a szervezés, frissített a honlap, jobb a játékvezetés. Ez persze betudható a tavalyi 

tapasztalatoknak, illetve annak, hogy, az idén több csapat is belefolyt a szabályalkotásba, így 

az mindenki számára sokkal elfogadhatóbb lett. Az új csapatok közül egyedül a Barca lóg ki a 

sorból (ezt tükrözi a tabella is), mind lelkesedésben, mind játéktudásban messze elmaradnak a 

másik hetedikes csapattól Lúzer FC-től. Az idei bajnokság legnagyobb esélyesének a 9./A és 

a TRKMZ csapatait tartom, habár az átigazolások után felborulhatnak az erőviszonyok 

(Horváth M. 9./A->Velke). Szerintem a  9./A, Velke Popovice, TRKMZ, 11./A, Hunkapunki 

ötös fog megküzdeni a tabella első helyeiért, feltéve, ha mi is belelendülünk a játékba.
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Tanulmányi élet, kultúra, sport 

2007-2008-as tanév kitüntetettjei 
 

A „Jó tanuló - Jó sportoló” kitüntető címet érdemelte ki Meretei Dávid 12. C osztályos 

tanuló, aki nemcsak remek sportoló, hanem tanulmányi munkáját is magas színvonalon 

végezte négy éven keresztül. Az Alba Volán SC jégkorongozója, felnőtt magyar bajnok. 

Tagja az ifjúsági válogatott keretnek. 

 

Kiváló kultúrmunkáért kitüntetéssel két tanulót jutalmazunk. 

Szabó Bence 12. A osztályos tanulót, aki hat évig minden művészeti bemutatón 

prózamondásával szórakoztatott bennünket. A keszthelyi Helikonon arany minősítést kapott. 

Nemcsak az iskolában hallhattuk őt, a város is megismerhette, hiszen a Szabad Színház 

tagjaként láthattuk a Királyi vásári komédia Lászlójaként, a Lóvátett lovagok királyaként, 

vagy Lázár Ervin darabjában Berzsiánként is. 

Eisam Eldeen Fatima 12. D osztályos tanulót, aki a művészeti bemutatókon és 

diáknapokon is többször bemutatkozott. Versmondásával és az énekkarban való szereplésével 

öregbítette iskolánk hírnevét. 

 

Iskolánk legmagasabb kitüntetését, A VASVÁRIÉRT emlékplakettet a következő tanulók 

kapják: 

a 12. A osztályból: 

Bach Dorottya, aki a gimnáziumban töltött hat év során mindig kitűnő vagy jeles 

eredményt ért el. Az iskolai diákönkormányzat vezetőjeként diáktársai képviselője volt. Az 

iskolai programok, rendezvények lebonyolításában fontos szerepet vállalt. 

Ferencz Péter, akinek hegedűjátékában minden iskolai eseményen 

gyönyörködhettünk. A diáknapokon és a keszthelyi Helikonon is egyaránt kimagasló 

teljesítményt nyújtott, szerepléseit arany minősítéssel, kategória-díjjal, gálafellépéssel 

ismerték el. Az országos Bartók Béla hegedűduó versenyen különdíjat, a szentendrei országos 

továbbképzős versenyen nívódíjat kapott. Magas színvonalú művészeti tevékenysége mellett 

tanulmányi kötelezettségeinek is maximálisan eleget tett. 
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a 12. B osztályból: 

Papp Alexandra, aki kiváló tanulmányi munkája mellett az osztályközösség egyik 

legaktívabb tagja, több éven át osztálytitkárként dolgozott. Az utolsó három évben a DÖK 

vezetőségi tagja volt. 

Madarász András, az iskola honlapjának elkészítéséért és annak folyamatos 

frissítésében vállalt áldozatos munkájáért. 

 

a 12. C osztályból:  

Klujber Márta. Kiemelkedő tanulmányi eredményért, a közösségért végzett 

munkájáért, a diáknapokon, művészeti bemutatókon elért sikeres szerepléséért. 

 

a 12. D osztályból:  

Csép Eszter, akinek a Diákönkormányzatban több éven át végzett kitartó munkáját 

ismerjük el e kitüntetéssel. 

 

 

 

 
 

Rajzolta: Major Laura  
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A 2008/2009. tanév ballagási ünnepségén a következő tanulók részesültek 

elismerésben 
 
Könyvjutalomban részesültek a diáksportban végzett eredményes munkájukért: 

 

A 12. A osztályból: Major Magda, Molnár Eszter, Szemenyei Dóra 

A 12. B osztályból: Balaskó Csaba, Kauth Bettina, Kiss János Benedek 

A 12. C osztályból: Bauer Diána, Gelencsér Tibor, Osváth Ádám 

A 12. D osztályból: Antal Balázs, Nagy Eszter 

Kiemelkedő sportszervező munkájáért: Punk Szabolcs 12. B 

 

Kiemelkedő tanulmányi eredményükért, kulturális tevékenységükért, illetve közösségi 

munkájukért a következő tanulókat jutalmaztuk: 

 

A 12. A osztályból: Borsits Barbara, Kisteleki Győző, Kováts Anna, Kulifai Dorottya, Major 

Magda, Molnár Eszter, Péterfia Adrienn, Szabó Lilla, Szántó Zita, Szemenyei Dóra, Szűcs 

Lilla 

 

A 12. B osztályból: Antal Tamás, Baldaszti Dóra, Halasi Judit, Kohut Anna, Kócz Enikő, 

Szabó Kinga, Szalai Katalin, Szalma Márk, Szendi Zsuzsanna 

 

A 12. C osztályból: Bujtás Petra, Kelemen Réka, Kovács Dóra, Kőszegi Orsolya, Kulcsár 

Alexandra, Nagy Zsófia, Szabó Tibor, Temesváry Ágnes, Wajzer Sarolta 

 

A 12. D osztályból: Aliquander Erika, Dravecz Dávid, Hátas Dóra, Nagy Eszter, Németh 

Balázs, Saller Molnár András, Tóth Gabriella, Zimmermann Gyula 

 

Az év sportolója ebben az évben Karácsony Dorottya 12.D osztályos tanuló, aki a 

Velencei-tavi Vízi Sportiskola SC versenyzője. Az Országos Evezős Diákolimpián 

kétpárevezésben II. helyezett, túraevezésben III. helyezett. A Felnőtt Ergométer Országos 

Bajnokságon könnyűsúlyban IV. helyezett. 

 

Jó tanuló – jó sportoló címet kapott Sudár Eszter 12.B osztályos tanuló, aki jeles 

tanulmányi eredménye mellett 6 éven át aktívan részt vett az iskola sportéletében kosárlabda, 

atlétika, kézilabda, labdarúgás sportágakban. A Fejér Kosár SE versenyzője.  

 

Kiváló kultúrmunkáért kitüntetéssel Debreczeni Ágota 12.A osztályos tanulót 

jutalmaztuk, aki iskolaújságunk, az IRKA diákszerkesztője volt. Nemcsak szerkesztette az 

újságot, hanem színvonalas írásaival színesítette is azt. A Diáknapokon és a Művészeti 

Bemutatókon jazzbalett produkciójával eredményesen szerepelt. Lelkes szervezője volt az 

iskolai kulturális programoknak és a nagy hagyományú Vasvári Hétnek is. 
 



 60 

Iskolánk legmagasabb kitüntetését, A VASVÁRIÉRT emlékplakettet a következő tanulók 

kapják: 
 

a 12.A osztályból: 
 

Brückler Zita, aki kiemelkedő tanulmányi munkája mellett évek óta eredményesen 

képviselte iskolánkat városi, megyei és országos kulturális rendezvényeken. 

Hegedűjátékában, éneklésében rendszeresen gyönyörködhettünk a Művészeti Bemutatókon és 

a Diáknapokon, ahol fellépéseit sok-sok arany minősítéssel ismerték el. 
 

Horváth Kata, aki mindig kiváló tanuló volt, az OKTV-n eredményesen szerepelt angol 

nyelvből, országos 33. helyezett lett. Nemcsak tanulásban, hanem sportban is jeleskedett: a 

Diákolimpián a röplabda, a labdarúgás, az atlétika csapat tagjaként országos döntőbe jutott, a 

kosárlabdacsapattal országos IV. helyezést ért el. 
 

Miklós Nóra, aki hat éven keresztül kimagasló tanulmányi eredményt ért el. Az idei tanévben 

magyar irodalomból az OKTV 29. helyezést ért el, s ezzel 25 ponttal növelte felvételi 

pontjainak a számát. 
 

Schneider Réka kimagasló tanulmányi munkája mellett a művészetekben is jeleskedett. A 

Diáknapok irodalmi kategóriájában verseit arany minősítéssel jutalmazták, de a pop-rock 

kategóriában is eredményes volt, saját dalaival, zenekarával.  
 

a 12.B osztályból: 
 

Szászi Zoltán, aki a Kitaibel Pál Középiskolai Biológia és Környezetvédelmi Tanulmányi 

Verseny országos döntőjébe jutott két alkalommal is. Nemcsak a természettudományokban 

jeleskedett, írásait, verseit olvashattuk az IRKÁban, hallhattuk az iskolai ünnepségeken. 
 

Vonnák Henrietta, aki a hat év során mindvégig jeles tanuló volt. Tanulmányai mellett sokat 

tett a vasváris közösségért, fáradhatatlanul dolgozott az 50 éves jubileum méltó 

megünneplésén. Az idei Diáknapokon társaival a „sótájm” kategóriában arany minősítést 

kapott. 
 

a 12.D osztályból: 
 

Györe Dávid, aki nemcsak jó tanuló, de a művészetekben is kiváló. Népdaléneklésével, 

zongorázásával az iskolának is dicsőséget szerzett. A Diáknapok, fesztiválok és a Művészeti 

Bemutatók rendszeres előadójaként szép sikereket ért el, teljesítményét arany minősítések és 

külön díjak sora jelzi. 
 

Nyerges Ákos, aki a kémia és biológia tantárgyakból elért kiemelkedő eredményeivel 

öregbítette a Vasvári hírnevét. Az Irinyi János Középiskolai Tanulmányi Verseny országos 

döntőjébe jutott kétszer is, és a Tudományos Diákkörök VIII. Országos Konferenciáján a 

biokémia és mikrobiológia szekció nagy díját nyerte el.  
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2008-09-es tanév eredményei  

 

Magyar irodalom OKTV  
  

Miklós Nóra  12.A   országos 29.hely 

 felkészítő tanár: Dr. Lovas Zoltán 

 

Francia nyelv OKTV – a 2. fordulóba jutott: 
 

Kulifai Dorottya  12.A 

Szabó Kinga  12.B 

 felkészítő tanár: Nagyné Katona Mária  

 

Angol nyelv OKTV 
 

Horváth Kata  12.A   33. helyezés 

 felkészítő tanár: Hajdú Györgyi 
 

Irinyi János Országos Kémia Tanulmányi Verseny Megyei fordulójába jutott   
 

Veigler Violetta 10.A 

 felkészítő tanár: Bujpál Péter 

 

„Szép Magyar Beszéd” (Kazinczy) megyei fordulójában 
   

Sallay Niké  8.A    3. hely 

Altmár Kristóf 9.D    megosztott 4. hely 

Mika László   11.B    megosztott 4. hely 

 felkészítő tanár: Székely Imréné, Kistelekiné Szenkovits Szilvia 
 

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 
 

Szatzker Vanda  8.A   3. hely 

 felkészítő tanár: Udvardi-Básti Edina 
 

Implom József helyesírási verseny 
       

 Márkus Vivien  9.A   4. hely 

 felkészítő tanár: Kohutné Simon Erika 

 

Fejér Megyei „Szekfű Gyula” Történelem Tanulmányi Verseny  
 

döntőjébe jutott tanulók: 
 

Középszint I. kategóriában 
 

Pápai Balázs  10.D 

 felkészítő tanár: Bartos Péter 

 

Középszint II. kategóriában 
 

Káplár Péter  11.D 

Lengyel Balázs 11.C 

 felkészítő tanár: Kohutné Simon Erika 
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Középiskolai Megyei Matematika Verseny 2. fordulójába jutottak: 

Dobos Dávid  11.A 

 felkészítő tanár: Kovácsné Csornai Márta 

Bückler Zita  12.A 

 felkészítő tanár: Juhász Lászlóné 

 

Gordiusz Matematika Verseny megyei eredményei: 
 

A 11. évfolyamon egyéniben Varga Andrea (11.B) 4. helyezést ért el. 
 

A 9. évfolyamon a csapat 3. helyezést ért el. 

A csapat tagjai: Bőhm Ákos (9.A), Szarka Martin (9.A), Tóth Erik (9.D) 
 

A 10. évfolyamon a csapat 4. helyezést ért el. 

A csapat tagjai: Szántó Marcell (10.A), Horváth Dávid (10.A), Kiss Erzsébet (10.A) 
 

A 11. évfolyamon a csapat 2. helyezést ért el. 

A csapat tagjai: Varga Andrea (11.B), Dobos Dávid (11.A), Dankó Márk (11. B) 
 

 felkészítő tanáraik: Démuthné Merkl Katalin, Szőkéné Kiss Erika,  

    Horváthné Bohner Teréz, Kovácsné Csornai Márta 
 

XII. Városi Diákgála  
         

Vampel Gréta  10.D   irodalmi pályázat nyertese 
 

XII. Városi Diákgála        

Surján Eszter   9.C   rajzpályázat 1. hely 

 felkészítő tanár: Csanády Mária 
 

Megyei Német Szépkiejtési Verseny 
 

Gyányi Dominika  8.B    4. hely 

Korponai Zsófia   8.B    4. hely 

 felkészítő tanár: Kovács Mariann 
 

Angol nyelvi verseny 
 

Lengyel Zsófia   9.D   1. hely 

Gerecsei Tamás  9.A   2. hely 

Czigány Bence  9.D   3. hely 

Szűcs András   10.B   1. hely 

Pólyik Gergő   10.B   2. hely 

András Dóra   10.C   3. hely 
 

„La Mia Italia” 2009 versenyen a festészeti díj kategóriában eredményes szerepléséért 

emléklapot kapott Surján Eszter 9. C. osztályos tanuló. 
 

A Magyar Asztronautikai Társaság „Európa a világűrben” című pályázatán, Zipperer 

Bernadett 9. A osztályos tanuló országos 1. díjat nyert, s így részt vehet a NASA huntsville-i 

Nemzetközi Űrtáborában nyáron. 
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SPORTEREDMÉNYEK 
 

Úszás 
Országos diákolimpián:  
 

Varró Gergő (12.B)   100 m. hátúszásban  4. helyezés 

Kovács Judit (12.C)   100 m mellúszásban  9. helyezés 

Schöffer Olivér (10.C)  100 m gyorsúszásban  9. helyezés 

 

Megyei diákolimpián: 
 

Schöffer Olivér (10.C)   100 m gyorsúszásban 1. helyezés 

     100 m pillangóúszásban 2. helyezés 

Varró Gergő (12.B)   100 m. hátúszásban  1. helyezés 

     100 m gyorsúszásban  3. helyezés 

Kovács Judit (12.C)   100 m mellúszásban  1. helyezés 

Stumpf Fanni (9.B)   100 m gyorsúszásban  1. helyezés 

Németh Kamilla (9.D)  100 m mellúszásban  2. helyezés 

Székelyhidi Annamária (9.A) 100 m mellúszásban  3. helyezés 

Felhoffer Kitti (9.B)   100 m gyorsúszásban  4. helyezés 

     100 m hátúszásban  4. helyezés 

 

Vasvári gyorsváltó 4 X 50 m 4. helyezés 
 

Csapattagok: 
 

Felhoffer Kitti (9.B), Kollár Dalma (9.B), Kovács Judit (12.C), Matolcsi Nóra (9.D) 

 

Asztalitenisz 
 

Országos diákolimpián: 
 

Skázel Nándor (8.A)   egyéni versenyben  5. helyezés 

     csapatban    2. helyezés 

 

Teremlabdarúgás 
 

Megyei diákolimpián:  
 

Fiúk      2. helyezés 
 

Csapattagok: 
 

Balaskó Csaba (12.B), Gelencsér Tibor (12.C), Ruzics Dávid (11.A), Csepregi Ádám (11.B), 

Szabó Gergő (11.B), Erős Dávid (10.A), Rácz Roland (10.A) ,Cebei Gergő (10.C), 

Bicskei Levente (9.A), Molnár Roland (9.A)  

 

Röplabda  
 

Megyei diákolimpia IV. korcsoport  
 

Lányok    3. helyezés 
 

Csapattagok:  
 

Bauer Diána 12.C, Nagy Eszter 12.D, Horváth Kata 12.A, Major Magda 12.A,  

Szemenyei Dóra 12.A, Molnár Eszter 12.A, Kauth Bettina 12.B) 
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Megyei diákolimpia V. korcsoport  
 

Vasváris lánycsapat 2. helyezés 
 

Csapattagok:  
 

Bognár Evelin 9.C, Glázer Dorottya 9.C, Körmendi Nóra 8.A, Orbán Anett 10.B, Nagy 

Renáta 10.B, Lombos Mónika 10.B, Kóger Dóra 10.C, Mika Gyöngyvér 10.C) 

 

Megyei amatőr diákolimpia  
 

Vasváris lánycsapat 2. helyezés 
 

Csapattagok:  

Horváth Kata , Szemenyei Dóra , Molnár Eszter , Major Magda  
 

Megyei amatőr diákolimpia:  
 

II. helyezettek : 
 

Horváth Kata 12.A, Szemenyei Dóra 12.A, Molnár Eszter 12.A,  

Major Magda 12.A, Kauth Bettina 12.B, Nagy Eszter 12.D,  

Nagy Renáta 10.B, Kóger Dóra 10.C, Mika Gyöngyvér 10.C 

 

Városi alapfokú bajnokság :  
 

II. helyezettek : 
 

Bauer Diána 12.C, Nagy Eszter 12.D, Korváth Kata 12.A, Major Magda 12.A, Szemenyei 

Dóra 12.A, Molnár Eszter 12.A, Kauth Bettina 12.B, Nagy Renáta 10.B, Orbán Anett 10.B, 

Lombos Mónika 10.B, Kóger Dóra 10.C, Mika Gyöngyvér 10.C 

 

Kyokushin Diákolimpia  
 

Országos Elődöntő 
 

Ifjúsági 65. kg-os súlycsoportban Kohut Attila (9.A) az országos döntőbe jutott. 

 

Megyei amatőr diákolimpia: 
 

Fiúk      II. helyezés 
 
 

csapattagok: 
 

Kiss János 12.B, Osváth Ádám 12.C, Kelemen András 11.B, Szabó Gergő 11.B, Csepregi 

Ádám 11.B, Dankó Márk 11.B, Horváth Márton 9.A, Binszki Máté 8.A 

 

Atlétika 
 

Városi mezei:  
IV. korcsoport 
 

Kozics Patrik 8.A     I. helyezés 

 

Megyei mezei futóverseny 
IV. korcsoport 
 
 

Kozics Patrik 8.A I. helyezés 
 

Bóvári Franciska 11.D    I. helyezés 

   Továbbjutottak az országos versenyre 
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Kosárlabda – diákolimpia 
 

Lány  
V. korcsoport  
 

Bóvári Franciska 11.D  megyei forduló I. helyezés 

 

    országos elődöntő III. helyezés  
 

csapatagok: 
 

Sándorfi Réka 10.B, Dékány Viktória 9.C, Uszkai Dóra 9.C, Csányi Mónika 10.C,  

Fülöp Kata 11.B, Panyor Kitti 8.A, Lombos Mónika 10.B, Czucz Gréta 9.D,  

Fekete Réka 9.D, Eisam Eldeen Yasmin 11.D 

 

VI. korcsoport   megyei forduló I. helyezés  

    országos elődöntő II. helyezés 

csapattagok: 
 

Sudár Eszter 12.B, Törcsvári Anna 12.C, Horváth Kata 12.A, Szemenyei Dóra 12.A, 

Sándorfi Réka 10.B, Dékány Viktória 9.C, Uszkai Dóra 9.C, Felhoffer Kitti 9.B,  

Panyor Kitti 8.A, Csányi Mónika 10.C 

 

Amatőr Diákolimpia   megyei  II. helyezés 
 

Eisam Eldeen Yasmin 11.D, Csányi Mónika 10.C, Baffi Kata 11.C, Lombos Mónika 10.B, 

Dévai Alexandra 12.D, Aliquander Erika 12.D, Fülöp Kata 11.B, Kiffer Mira 10.D, Czucz 

Gréta 9.D, Fekete Réka 9.D  
 

Városi alapfokú bajnokság    I. helyezés 
 

Horváth Kata 12.A Szemenyei Dóra 12.A, Csányi Mónika 10.C, Baffi Kata 11.C,  

Dévai Alexandra 12.D, Fülöp Kata 11.B, Aliquander Erika 12.D, Lombos Mónika 10.B, 

Kiffer Mira 10.D, Czucz Gréta 9.D, Fekete Réka 9.D, Eisam Eldeen Yasmin 11.D 

 

Fiú V. korcsoport  megyei   II. helyezés 

    országos elődöntő III. helyezés 
 

csapattagok: 
 

Somogyfoki Szabolcs 10.A, Kátay Csaba 10.B. Gál János 9.D, Kádár Zoltán 9.D, Horváth 

Andreasz 10.D, Őry Richárd 11.B, Dankó Márk 11.B, Slett Gergő 10.A, Vida Péter 10.A 

 

VI. korcsoport   megyei   II. helyezés 

    országos elődöntő  II. helyezés 
 

csapattagok: 
 

Antal Balázs 12.D, Farkas Dárius 11.A, Gál János 9.D, Hanga Ádám 12.D, 

Horváth Andreasz 10.D, Kádár Zoltán 9.D, Kátay Csaba 10.B, Kelemen András 11.B, 

Kiss János12.B, Somogyfoki Szabolcs 10.A, Szabó Gergő 11.B 

 

Amatőr diákolimpia      II. helyezés  
 

csapattagok: 
 

Széll Bence 11.A, Vida Péter 10.A, Dankó Márk 11.B, Csepregi Ádám 11.B, 

Őry Richárd 11.B, Ács Dániel 12.D, Szabó Gergő 11.B, Kovács György 12. C,  

Rácz Viktor 11.D, Slett Gergő 10. A 
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Fejér megyei Diáknapokon elért eredményeink 

 

2009. 

 

 

Bronz fokozatot értek el: 
 

 

Szólóének-kamarakórus kategóriában: 

 

 Vasvári Kórus, melynek vezetője: Juhász Lívia tanárnő, tagjai 

 Vasvári fiú tercett, tagjai: Káplár Péter (11.D), Káplár Balázs (10.A), Pécsi Dániel 

(9.B) 

  
 

Vers és prózamondás kategóriában: 

 

 Schmidt Sára (9.C) 

 

 

Ezüst fokozatot értek el: 

 
 

Rock-jazz-mai dal kategóriában: 

 

 Schneider Réka (12.A) 

 Black Death, tagjai Tóth Péter (12.B), Schneider Réka (12.A), Király Dávid (12.A), 

Kaifis Bence (12.B) 

 Dankó Márk (11.B) 

 

Népzene-néptánc kategóriában: 

 

 Egyedi Regina (12.B) 

 
 

Szólóhangszer-kamarazenekar kategóriában: 

 

 Gyulai András (12.A) 

 Györe Dávid (12.D) 

 
 

Sótájm kategóriában: 

 

 Tűzzsonglőrök, tagjai Béndek Barbara (12.D) és Szalai Ádám (10.A) 

 
 

Irodalmi kategóriában: 

 

 Vampel Gréta (10.D) 
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Arany fokozatot értek el: 
 

Népzene-néptánc kategóriában: 
 

 Györe Dávid (12.D) 

 Ékítő népdalduó, tagjai Brückler Zita (12.A) és Györe Dávid (12.D) 

 
 

Szólóhangszer-kamarazenekar kategóriában: 
 

 Besse Attila (10/C) 

 Besse Attila (10.C)-Wittmann Ádám (Teleki Blanka Gimnázium) 

 Brückler Zita (12.A) 

 Brückler (12.A)-Gyulai (12.A) duó 

 
 

Sótájm kategóriában: 
 

 Single ladies, Vasváris tagjai: Vonnák Henrietta (12.B), Szalai Zsófia (12.B), Szabadi 

Zsófia (9.A), Halasi Judit (12.B) 

 Tóth Árpád (11.C) 

 Egy produkció, tagjai Németh Balázs (12.D) és S. Molnár András (12.D) 

 
 

Honismeret kategóriában:  
 

 Lengyel Balázs (11.C) 

 
 

Irodalmi kategóriában: 
 

 Kelemen Réka (12.C) 

 Schneider Réka (12.A) 

 

 

Kategória díjat kapott: 
 

Irodalmi kategóriában: 

 

 Bónitz András (11.C) 

 

Miklósa Erika különdíját kapta: 
 

  Besse Attila (10.C) 

 

Az eredményes szereplésükért oklevelet kapnak: 

 

Debreceni Ágota (12.A), Surján Eszter (9.C), Sebestyén Petra (11.D), Molnár Bettina 

(11.C) Altmár Kristóf (9.D), Wampel Gréta (10.D), Soós Dalma (11.D), Turi Viktória 

(11.C), Halmos Anna (10.D), Kelemen Réka (12.C), Zimmermann Gyula (12.D) 
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2008/2009 félévi statisztika

Osztály létszám kitűnő jeles jó közepes bukott Tanulmányi rangsor

Egy főre jutó
Hiányzási rangsor

hiányzás

igazolt igazolt igazolatlan

7.A 33 5 26 2 2 4,06 1. 12.A 4,58 19,2 0,0 1. 7.B 11,7 1. 7.A 0,0

7.B 27 18 9 3,93 2. 8.A 4,34 11,7 0,0 2. 8.A 15,7 2. 7.B 0,0

8.A 33 4 25 4 4,34 3. 9.A 4,31 15,7 0,0 3. 7.A 19,2 3. 8.B 0,0

8.B 30 10 18 2 2 3,5 4. 12.C 4,26 28,2 0,0 4. 12.C 19,4 4. 10.A 0,0

9.A 34 3 6 19 6 4,31 5. 12.B 4,25 19,7 0,1 5. 9.A 19,7 5. 11.C 0,0

9.B 31 2 5 19 5 3,40 6. 9.C 4,12 38,7 0,0 6. 9.C 20,4 6. 8.A 0,0

9.C 36 1 25 10 4,12 7. 7.A 4,06 20,4 0,1 7. 11.D 21,9 7. 9.B 0,0

9.D 34 1 18 15 3,95 8. 9.D 3,95 35,4 0,1 8. 11.C 22,1 8. 9.A 0,1

10.A 32 1 16 11 1 3 3,63 9. 12.D 3,94 37,8 0,0 9. 12.D 24,0 9. 12.C 0,1

10.B 30 1 7 17 3 3 3,39 10. 7.B 3,93 31,8 0,2 10. 8.B 28,2 10. 11.B 0,1

10.C 31 12 10 1 8 3 3,09 11. 11.A 3,90 36,5 0,1 11. 10.D 30,9 11. 9.C 0,1

10.D 33 15 10 8 8 3,22 12. 11.C 3,86 30,9 0,1 12. 12.B 31,4 12. 11.A 0,1

11.A 31 4 19 6 2 3,90 13. 10.A 3,63 31,7 0,1 13. 11.A 31,7 13. 12.A 0,1

11.B 27 2 8 12 5 3,25 14. 8.B 3,50 47,2 0,1 14. 10.B 31,8 14. 10.C 0,1

11.C 32 18 12 1 1 3,86 15. 11.D 3,41 22,1 0,0 15. 12.A 34,6 15. 10.D 0,1

11.D 34 1 16 8 1 5 3 3,41 16. 9.B 3,40 21,9 1,1 16. 9.D 35,4 16. 9.D 0,1

12.A 28 4 11 12 1 4,58 17. 10.B 3,39 34,6 0,1 17. 10.C 36,5 17. 12.B 0,2

12.B 31 1 5 20 3 1 2 4,25 18. 11.B 3,25 31,4 0,2 18. 10.A 37,8 18. 10.B 0,2

12.C 32 1 4 23 4 4,26 19. 10.D 3,22 19,4 0,1 19. 9.B 38,7 19. 12.D 0,9

12.D 36 1 22 10 1 3 3,94 20. 10.C 3,09 24,0 0,9 20. 11.B 47,2 20. 11.D 1,1

össz 635 10 48 334 185 18 46 12 3,82 átlag: 3,82 27,9 0,16 átlag: 27,9 átlag: 0,16

% 1,6% 7,6% 52,6% 29,1% 2,8% 7,2% 1,9%

Fegyelmi büntetések: - szaktanári figyelmeztetés: 31

- osztályfőnöki figyelmeztetés: 37

- osztályfőnöki intés: 8

- osztályfőnöki rovó: 1

- igazgatói figyelmeztetés: 1

- igazgatói intő: 3

elégsé-

ges

osztá-

lyozatlan

tanulmányi 

átlag igazo-

latlan
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