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Köszöntünk IRKA! 
 

Találtunk egy testvérlapot, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség gyermeklapját, melyet 

szintén IRKÁ-nak neveznek. A vasváris közösség és a vasváris IRKA szerkesztősége nevében  

 

kívánunk nekik további jó munkát és sok magyar olvasót!
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BEMUTATJUK  TANÁRAINKAT 

 

 

 

Előző számunkban búcsúztattuk nyugdíjas éveit megkezdő 

igazgatónkat, Juhász Lászlót, most pedig utódját mutatjuk be.  

Augusztus 1-jétől Horváth József a Vasvári igazgatója, sokak 

számára – főleg a tanároknak – jó ismerős, de a diákok 

többségének ismeretlen. Nagy Dóra és Slett Gergő (11.A) 

kérte meg az igazgató urat, hogy beszéljen eddigi életéről, 

arról, hogy mikor került a Vasváriba, mit tud rólunk, milyen 

céljai, tervei vannak… 

 
 Celldömölkön születtem, életem első 3 évét egy erdőben töltötte a család, mivel édesapám 

erdész volt. Nyilván ebből adódik máig tartó vonzódásom a természethez. Később egy közeli faluba, 

Egyházashetyére, Berzsenyi szülőfalujába költöztünk. Itt jártam általános iskolába, de a középiskolát 

már Celldömölkön végeztem. Nyaranta egyetemi előkészítő táborokban gyakoroltam az emelt szintű 

fizikát és matematikát. 

 Sokáig hezitáltam, hogy villamosmérnök vagy tanár legyek, de végül édesanyám bíztatására a 

szegedi József Attila Tudományegyetem matematika-fizika tanár szakára jelentkeztem. Előbb azonban 

11 hónapot katonáskodtam – akkor ez még mindenkinek kötelező volt. 

 Ezekben az években sokat sportoltam, az egyetemi focicsapat tagjaival máig tartom a 

kapcsolatot. Negyedéves voltam, amikor megházasodtam, feleségemet biztosan ismerik a vasvárisok, 

hisz máig itt tanít az iskolában. 

 Az első munkahelyem a Vasvári volt, 17 évet dolgoztam itt, ebből 12-t igazgatóhelyettesként. 

Majd két évig a Kodolányi igazgatója voltam, s négy tanévet az I. Istvánban tanítottam.  

 Amikor Juhász igazgató úr úgy döntött, hogy nyugdíjba vonul, akkor kínálkozott a lehetőség, 

hogy visszatérhessek. (Jöttem volna előbb is tanítani, de nem volt üres álláshely.) Némi mérlegelés 

után, többek unszolására, végül is beadtam pályázatomat az igazgatói posztra. Mit is kellett 

mérlegelnem? Az I. Istvánban békében taníthattam kedvenc tárgyaimat, végül is azzal 

foglalkozhattam teljes munkaidőben, amit szeretek. Igazgatóként csak három tanítási órám lehet, 

szervezés, irányítás, gazdálkodás és rengeteg papírgyártás, adminisztráció vár rám. 

 Ezért volt nehéz a döntés. Végül a kíváncsiság, a kihívás izgatott, vajon tudok-e, tudunk-e még 

jobb, még magasabb szintű tudást adni tanítványainknak, még sokszínűbbé tenni a diákéletet, még 

szerethetőbbé tenni az iskolát, élhetőbbé a környezetünket. Hogy tanár, diák és minden itt dolgozó 

büszke lehessen arra, hogy a Vasváriban tanult vagy dolgozott. 
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 Bár a hat év „hűtlenkedésem” alatt sem szűnt meg a kapcsolatom az iskolával – gyerekeim is 

vasvárisok –, mégis augusztus 1-jén más szemmel méregettem az épületet, s így nyáron diákok nélkül, 

élettelenül, elég lehangoló látványt nyújtottak az 1962 óta kevés renoválást (ám sok rongálást) látott 

falak. Ezért rögtön hozzáláttunk javíttatni, amit lehetett, és anyagi lehetőségeink is megengedték. Az 

alagsori termekben részben sikerült elfedni a beázás nyomait, a rossz szagot megszüntetni, néhány 

életveszélyes műpadlót, vezetéket megjavíttatni. Szerencsénkre tanévkezdésre megújult a földszinti 

aula, és megszépült az E12 is. Nagyon örültem, hogy néhány osztály és önfeláldozó szülő kifestette 

tantermét. Ezt az akciót szeretném továbbfolytatni, hiszen ebben a nehéz gazdasági helyzetben nem 

várhatjuk a csodát, magunknak is tennünk kell környezetünkért. Ezért is javasoltam, hogy tavasszal 

minden osztály dolgozzon egy napot az iskoláért. Az ehhez szükséges eszközöket, anyagokat addigra 

elő fogjuk teremteni. 

 

  

 

 Jól telt a nyár, most is sikeres volt a vándortábor a Szlovák Paradicsomban. Hosszú évek óta 

táborozom, akkor is mentem, amikor nem voltam vasváris tanár, hisz mint mondtam, a természet 

szeretete nálunk családi örökség. Szép hagyomány    a vándortábor, s azt szeretném, ha a 

gólyatábor is az lenne. Úgy gondolom, vigyázni kell a hagyományainkra, mert ezek értékesek.  

Ha régi vasváris tanítványaimmal találkozom, mindannyian örömmel emlegetik a Vasváris Hetet, a 

Bált, a Művészeti Bemutatót, a kisgyóni erdei iskolát, a barlangtúrákat, a 24 órás röpit, a 

szalagavatókat, a karácsonyi ünnepségeket, büszkék arra, hogy nekünk van Irkánk. 
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 Ezek a hagyományok azok, melyek közösséget formálnak 630 különböző korú és nemű 

diákból és 45 tanárból – vasváris közösséget. 

 Mit gondolok a Vasváriról? Azt gondolom, hogy az iskola jelenleg alapjaiban jól működő 

intézmény, amelynek tiszteletreméltó és megőrzendő hagyományai, értékei és szellemisége van, sok 

siker kapcsolódott az évek során a nevéhez. A tantestület jelenlegi összetételében alkalmas a feladatok 

megoldására, szakmai és életkori szempontból egyaránt. Fontosnak tartom, hogy a nevelési-oktatási 

feladatok képviseletében egységesek legyünk; közel azonos átlátható mércével értékeljen és 

osztályozzon minden kollégám. 

 A vezetés sokrétű, összetett feladat, amit csak a kollégákkal együtt dolgozva, nehézségekben, 

problémákban edződve, sikerekben, örömökben feltöltődve lehet ellátni. Ezt vállaltam, ezt szeretném 

jól csinálni, ehhez kérem minden vasváris támogatását! 

Igazgató úr! Kívánjuk, hogy sikerüljön!  

 

 

 

A képet készítette: Takács Alexandra (9.C) 
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Havranek Mária tanárnő 5 éve tanít a Vasváriban, itt kezdte 

pályáját 2005-ben. Magyar-történelem szakos, a 10.C 

osztályfőnöke. A diákokat mindig is érdekelte, hogy milyen a 

tanár, ha nem a katedrán áll, és az is, hogy milyen volt akkor, 

amikor még ő is a katedrával szembeni padsorokat koptatta. 

Szatzker Vanda és Pálkerti Lilla (9.A) készített interjút a 

tanárnővel… 

 

 

Mivel tölti legszívesebben a szabadidejét a tanárnő? 

 - Olvasok, ha van időm. Otthon vagyok, az otthon nekem Lajoskomárom. Kint vagyok az 

udvaron, a kertben, vagy a szőlőben, játszom a kutyával. 

Milyen típusú könyveket szeret olvasni, milyen zenét szeret? 

 - Gyakorlatilag mindent, hangulatfüggő vagyok. Meg attól függ, hogy a könyvtárban min akad 

meg a szemem, de mindenevő olvasó vagyok. Szeretem a komolyzenét. Tanuláshoz egyébként nagyon 

jó. Aztán sokszor hallgatok világzenét, Petőfi rádiót, rockzenét. Pl. Guns N’ Rosest, Red Hot Chilli 

Pepperst. Amit nem szeretek az a rap és a hip-hop, és ezek társai. 

Milyen filmeket szokott nézni a tanárnő? 

 - Erre van a legkevésbé időm. Ha este filmet nézek, akkor általában elalszom rajta. Nem 

szeretem a nagyon csöpögőset, a vígjátékokat viszont szeretem és a komolyabb filmeket is. 

Megválogatom, hogy mit nézek. 

Egy jó kis horror? 

 - Hát az jó. (nevet) 

Ha azt mondanák a tanárnőnek, hogy elmehet három országba, akkor melyikeket választaná? 

 - Kanada, Norvégia vagy Svédország. És az örök kedvenc Erdély. Azért ezek, mert a meleget 

nem szeretem, és nem is bírom, mert ez ellen nem tudok mit csinálni, a hideg ellen meg fel lehet 

öltözni. Nem szeretek tengerparton ücsörögni 40 fokban egy héten keresztül, mert az számomra 

semmittevés. Aktívan szeretek pihenni, és ezek az országok gyönyörűek. 

Hogyan élte meg a gimnázium első évét, az új közeget, új tanárokat? 

 - Nem vagyok fehérvári, egy hatosztályos budapesti gimnáziumba jártam. Ez azt jelenti, hogy 

hetedikes koromtól fogva kollégista voltam. Tehát nekem igazából nem az iskola volt a nagy váltás, 

hanem az, hogy kollégista lettem 13 éves koromban.  
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Meg kellett szokni a tényt, hogy nem otthon vagyok, de jó volt a társaság, rendesek voltak a nevelők, 

jó hangulata volt a kolesznak, és ez sokat segített az iskolában is.  

Milyen tanuló volt? 

 - Általában jó tanuló voltam, kitűnő vagy jeles (nyelvtanból volt négyesem). Középiskolában 

pedig 4-4,5 között. Nem a legjobbak, de jók voltak a jegyeim. 

A reáltárgyakkal hogy állt? 

 - Ehhez annyit kell tudni, hogy anyukám matek-fizika szakos tanár. A matekkal soha semmi 

problémám nem volt, szerettem is, meg nagyjából ment is. A fizikát mindig utáltam, ebből kifolyólag 

nem is tanultam túl sokat. Abból igazából a négyes volt a cél, de néha megelégedtem a hármassal. A 

kémiát sem szerettem, a biológiát viszont igen. 

Milyen nyelveket tanult és mekkora sikerrel? 

 - Gimnáziumban tanultam olaszt és latint, illetve németül tanítottak. Olaszból és latinból 

sikerült nyelvvizsgát szerezni, németből ott tartok, hogy sok mindent megértek, de beszélni nem 

nagyon tudok, tehát ott elég hiányosak az ismereteim. Egyetemen kezdtem el angolt tanulni. Az angolt 

mindig elkezdem, és mindig eljutok körülbelül az alapfok és középfok közötti szintig, s akkor mindig 

jön az érettségi. Akkor abba kell hagynom, mert az érettségik javítása mellett nincs időm erre. De 

előbb-utóbb azért angolból is szeretnék egy nyelvvizsgát, mert az hiányzik. 

Híve volt a puskázásnak? 

 - Attól függ, hogy miből. Középiskolában nem nagyon tudtunk puskázni, meg szerintem ott 

nem is nagyon érdemes. Az egyetemen kicsit más a helyzet. Mikor az embernek tíz vizsgája van 

mondjuk négy hétre elosztva, és volt olyan nap, amikor egyszerre két vizsgám volt, akkor az ember ha 

akar, ha nem, néha rákényszerül arra, hogy puskát írjon, sőt ha lehet, akkor még használja is.  

Benne volt a különböző csínytevésekben? 

 - Nem voltunk mintaosztály, illetve inkább úgy mondanám, hogy életrevalóbbak voltunk, mint 

a többiek. Csináltunk ezt-azt. Amit kellett azt egyébként mindig teljesítettük, mert előbb-utóbb rájön 

az ember arra, hogy ha megcsinálja azt, amit elvárnak tőle, akkor utána kevésbé néznek rá, hogy mit 

csinál a maradék idejében.  

Mindig is tanár szeretett volna lenni vagy volt más álma is? 

 - Amikor anyukám megkérdezte 10 éves koromban, hogy mi szeretnék lenni, akkor azt 

mondtam, hogy történelem és földrajz tanár. A hivatás megmaradt, csak a szak változott. 

Akkor honnan jött az irodalom? 

 - Véletlenül. Eredetileg én a történelmet és a földrajzot szerettem nagyon, viszont a földrajzzal 

az volt a probléma, hogy tizedikben véget ért, és túlságosan lusták voltunk ahhoz, hogy faktra járjunk, 

tehát ez így elsikkadt.  
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Amikor pedig érettségizni kellett volna belőle, akkor nem volt kedvem újból elővenni. Utolsó év 

karácsonya után gondolkodtam azon, hogy kéne egy szakpár. S mivel mindig szerettem olvasni, arra 

gondoltam, hogy nem lehet szörnyű a magyar szak. 

Véres feleltetéseket szokott csapni a tanárnő? 

 - Akkor szoktam, amikor azt tapasztalom, hogy az osztályból a többség huzamosabb ideje nem 

tanul semmit, tehát se kép, se hang. De előtte általában szoktam szólni, csak nem mindig szokták 

megfogadni. 

Milyen érzés volt osztályfőnökként először bemenni az osztályba? 

 - Kicsit megriadtam a létszámtól. (Tavaly 36-an voltak, idén már 37-en.) De jó gyerekek, meg 

viszonylag nyugodtak is, úgyhogy talán kijövünk egymással, talán nekik sincs túl sok problémájuk 

velem, de azért nagy felelősség. 

Ön szerint milyen a jó tanár? 

 - Szigorú, de demokratikus. De nem lágy demokratikus, tehát a valamit valamiért elvet 

alkalmazza, bizonyos fokig meggyőzhető, de amit kér, azt megköveteli. Mert az a cél, hogy a gyerek 

jól érettségizzen, ehhez viszont az kell, hogy ne csak az utolsó évben álljon neki kampányszerűen 

tanulni, hanem az előtte levő éveket is hasznosan töltse, akkor is, hogyha nem szereti az adott 

tantárgyat. 
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JÓL KEZDŐDÖTT A TANÉV 

 

Gólyatábor 2009. – Agárd Hotel Garden 
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 Egy tavaszi napon vaskos boríték érkezett a Vasváriból. A felvételi értesítő mellett egy 

gólyatáborba csalogató meghívó is volt a borítékban. Milyen lehet egy ilyen tábor? Érdemes-e 

elmenni oda? Ezek a kérdések foglalkoztattak, de a válaszokon nem kellett törnöm a fejem, mert a 

szervezők megválaszolták helyettem:  

„Azért, hogy ne szorongjál az első napon az iskolában, 

Azért, hogy ne csak csupa ismeretlen arc vegyen majd körül, 

Azért, hogy megismerkedjél az iskolai szokásokkal, 

Azért, hogy tudd, mi vár majd rád, 

Azért, hogy megismerd a patronáló osztályod diákjait, 

Azért, hogy az „ofő” se legyen idegen, és 

Azért, hogy jól érezd magad!” 
 

 Lássuk csak, igazuk volt-e? Az ígérték, hogy meg fogom ismerni az osztályfőnökömet. Egy 

vékony, kalapos tanárnő fogadott minket az állomáson. Megtudtuk, hogy ő nemcsak az 

osztályfőnökünk lesz, hanem az angoltanárunk is. A két nap során sokat beszélgetett velünk, 

kedvesnek, barátságosnak ismertük meg. 

 Az osztálytársaimra már nagyon kíváncsi voltam, most találkoztam velük először. Kiderült, 

hogy majdnem kétszer annyi fiú jár az osztályba, mint lány! 

 A szervezők sok érdekes programot ígértek, amit meg is valósítottak. Szerintem érdemes volt 

elmenni a gólyatáborba, beváltották ígéretüket a szervezők. 

Szalai Annamária 7.A 

 

 Augusztus 30-án reggel 8:30-kor a Vasvári újdonsült elsősei ellepték a fehérvári állomást. 

Mindenki nagyon izgatott volt, ám mire Agárdra értünk, nagyjából megismertük egymást, és már 

mindenki felszabadultan nevetett, beszélgetett. 

 Aztán megkaptuk az első feladatokat. Először egy listányi szóból (amelyek elég furcsák 

voltak) kellett egy történetet írni. Elég viccesre sikerültek. Aztán osztályindulót írtunk. Ebéd után 

csapatépítő tréning volt: a feladatok közben megtudtuk, ki honnan jött, mennyi idős, mi a hobbija, és 

persze rengeteget nevettünk! Délután, aki akart sportolt, vagy ha vállalkozó szellemű volt, 

nekiláthatott 35 kg krumpli és 5kg hagyma megtisztításának. Ebből készült aztán a felejthetetlen 

paprikás krumpli. Miután teletömtük magunkat, jött a közös karaokeval fűszerezett buli este 10-ig. 

Már éppen elaludtunk volna, amikor éjfélkor nagy zajjal ébresztettek a végzősök, és kiküldtek az 

éjszakába „egeret fogni”. Mikor az egerek egy kupacba kerültek, visszatérhettünk szobáinkba. Volt 

aki átaludta az éjszakát, mások inkább beszélgettek. 

 A reggeli zenés ébresztés nem volt kellemes: hangfalakat a szobák elé, és adjunk neki! Aztán 

még egy-két délelőtti játék, táborzárás, s a vonaton már arra gondoltunk, de jó, hogy holnap ismerős 

lesz a padtársam! 

Szalai Viktória 9.C 
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Szivaravató 

 

 Majd, amikor én leszek tizenkettedikes! - gondolja mindenki gólya korában, eltervezzük, hogy 

MI milyen jól fogunk szórakozni. Igen, mi végzősök jól szórakoztunk most is szegény kicsik ügyetlen 

poénjain, a vastagon kirúzsozott vagy angyalnak öltözött fiúkon, izgultunk a tojásfőző versenyen és 

drukkoltunk, hogy hátha valaki nem főzette meg rendesen, és persze az elmaradhatatlan liszt-víz 

kombinációs feladaton. Mindezen MI nevettünk, megpróbáltuk „megtorolni” a 4-6 éves sérelmeket, 

amiket MI szenvedtünk el anno. Ez így fog menni mindig, az idei elsősök is ugyanígy fognak 

szórakozni pár év múlva. Gyorsan el fognak menni ezek a most végtelennek tűnő gimnáziumi évek.  

 Végzősként már augusztus óta tervezgettük, hogy milyen feladatokat fogunk adni az avatáson. 

„Jól megszívatjuk őket”, aztán jött a gólyatábor és megismertük őket; lett, akit megszerettünk, lett, 

akit kinéztünk magunknak… 

 Sajnos nem ment minden olyan gördülékenyen a lebonyolításban, mint terveztük: nincs elég 

asztal, nem működik a mikrofon, nincs meg az osztályfőnök, hol van Mika Laci, hangos a tömeg, 

hosszúak a bemutatkozó műsorok és nincs idő minden feladatra. Ezek nem csak idei problémák…Így, 

kedves tizenegyedikesek, készüljetek fel mindenre, és lássuk, jövőre nektek, hogy sikerül az avatás! 

   Torma Kinga 12.D 

 

 



  11 

VILÁGJÁRÓ DIÁKJAINK 

 

AFS-es diákok Finnországban, Németországban és Kanadában 

 

Magunkhoz híven ismét az utolsó pillanatra hagytuk a beszélgetést a három volt cserediákkal: Török 

Lillával, Göde Borival és Mózes Mónival. Mindhárman egyetértettek abban, hogy ez volt eddigi életük 

legnagyobb élménye, hiszen 11 hónapot tölthettek egy teljesen idegen országban, melyet az utazásuk 

végére szinte már sajátjuknak éreztek, mivel a nyelvet is sikerült majdnem anyanyelvi szinten 

elsajátítaniuk. Rengeteg új élménnyel, új szokással és új baráttal tértek vissza mindennapi életükhöz, 

itt Magyarországon. Öröm volt hallgatni, ahogy a három lány lelkesen és büszkén mesélt elmúlt évük 

legkiemelkedőbb pillanatairól. 

 

 Lilla két évvel ezelőtt került be az AFS programba a francia cserediák, Manon fogadásával, 

akinek hazatérte után csatlakozott az AFS-önkéntesekhez, majd egy ösztöndíj segítségével a 

következő tanévet Németországban tölthette. A többi magyarral Frankfurtig utaztak együtt, ahonnan 

elindultak új otthonaik felé. 

 Lilla egy Wangen im Allgäu melletti kis faluba érkezett, ahol találkozott német szüleivel és két 

testvérével. Mivel családja jól beszélt angolul, könnyen összebarátkozott velük. Éppen ezért csak 3 

hónap után kezdett el németül beszélni, de a nyelvet sikerült a fennmaradó időben nagyon jól 

elsajátítania. 

 Az első iskolában töltött hetei unalmasan teltek, mivel kevés emberrel tudott kommunikálni. 

Később kiderült, hogy a német diákok ismerete Magyarországról annyiból áll, hogy lovas ország 

vagyunk. Tudásuk pontosítása érdekében, Lilla magyar szakkört indított inkább kevesebb, mint több 

sikerrel. Hétvégéit többnyire a cserediákokkal töltötte, akikkel azóta is szoros kapcsolatot ápol. 

 

 

 

 

 Lilla Heidelbergben  

 a venezuelai és a 

 costa ricai diákkal 
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 Bori Lilla révén került be az AFS-be, s mivel későn jelentkezett, így már csak Finnország vagy 

Portugália közül választhatott. Végül a hideg mellett döntött. A terv szerint a helsinki repülőtérről 

vonattal utazott volna tovább, de az utolsó pillanatban kiderült, hogy mégis repülővel folytatja útját 

Sodankyläba, ami egy kis falu Rovaniemi (Mikulásfalva) mellett, így többször találkozhatott a 

Mikulással is. 

 Az első pár napot az „anyukájával” töltötte, majd megérkezett a „húga” és az „apukája” is. 

Eleinte angolul kommunikált családjával, majd az ő kérésére, finnre váltottak. Az egy év alatt ők is 

megtanultak egy-két magyar kifejezést. Rendkívül sportos családba érkezett, ezért majdnem minden 

hétvégét síeléssel töltöttek. 

 Először nehezen barátkozott az iskolában, mert a finnek nagyon távolságtartóak, de egy idő 

után olyan jóban lettek, hogy még bulizni is együtt jártak. Az ottani cserediákokkal eleve keveset 

találkozhatott a nagy távolságok miatt. 

 Falujában a magyar-finn társaság nagyon aktív volt, még magyar hetet is rendeztek, aminek 

keretein belül több előadást is kellett tartania. 

A legnagyobb tanulság az egy év alatt: „Finnországban hideg van.” 

 

 

 

 Móni önkéntesként és kétszeres fogadócsalád tagjaként segítette a fehérvári AFS működését, 

így a tavalyi évet Kanadában, azon belül Montreálban tölthette. Felejthetetlen élményt nyújtott 

számára a québeci nagyvárosban töltött 11 hónap, és állítása szerint egész életében hálás lesz az AFS-

nek valamint szüleinek, akik lehetővé tették az utazást. 

 Kinti családjával hamar összebarátkozott, négy testvére volt, akik közül már csak húga és 

nővére lakott velük. Mivel a család felettébb sportos volt, így télen minden hétvégét síeléssel töltöttek. 
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 Egyik legnagyobb élményeként a Halloweent említette meg. „Mindig is láttam az amerikai 

filmekben, ahogy a gyerekek beöltözve kopogtatnak nagy szatyrokkal a kezükben, és csokikat, 

cukrokat kérnek az ajtónyitóktól. Szörnyen irigyeltem őket, sajnáltam, hogy nálunk ez nem 

hagyomány. Amikor pedig elérkezett a Halloween Kanadába, alig hittem el, hogy én is mehetek 

beöltözve csokiért :D Felejthetetlen!” – mesélte. 

 Móni megemlítette még a legjobb kint töltött élményei között a 18. születésnapját, amit a nagy 

családdal és barátokkal ünnepelt, akik magyarul énekelték neki a Boldog születésnapot című dalt. 

„Igazi családtagnak éreztem magam, és ez volt a legjobb érzés!” 

 Többek között Celine Dion valamin Lady Gaga koncerten és NHL jégkorongmeccsen is járt 

újdonsült barátaival. Sokat főzött québeci családjának, akik imádták a paprikás csirkét és a hortobágyi 

húsos palacsintát. Megtanultak magyarul számolni, és a karácsonyfa alatt együtt énekeltél a 

Kiskarácsony, Nagykarácsony kezdetű dalt. 
  

 

 
 

 

„Eszméletlen jó érzés megosztani az életed egy, a világ másik felén élő családdal, megtanítani nekik a 

szokásaidat, a kultúrádat, miközben ők a sajátjukon osztoznak veled önzetlenül egy teljes évig. Arról 

persze nem is beszélve, hogy életre szóló barátságok és kapcsolatok kötődnek, máig minden héten 

beszélek a „családommal”, és nagyon nagyon szeretem őket. Két családunk van és kétszer annyi 

barátunk, mint másnak, két otthonunk, és ha kedvünk támad kiugrani Kanadába, hát lesz hova 

mennünk!! Legyetek cserediákok!!” 

 

Nagy Dóra és Slett Gergő 11.A 
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Diákcsere: A kultúra nem ismer határokat 

Freyungi gimnazisták látogatása a magyarországi testvériskolában 

 

 

 

 „A kultúra nem ismer határokat”, ezzel a mottóval vette kezdetét a diákcsere a freyungi 

gimnazisták és a székesfehérvári testvériskola között. A 9.a és 9.b 12 tanulója indult el a kilenc órás 

útra. A megérkezéskor a vendéglátók fogadták őket s tanáraikat, Britta Hein-Zwiebelt és Matthias 

Gottschalkot. 

 A programban szerepelt egy kecskeméti látogatás bugaci lovaskocsikázással és 

lovasbemutatóval összekötve. Másnap a fővárost, Budapestet tekintették meg. A testvériskola által 

vezetett székesfehérvári városnézésre és polgármesteri fogadásra szerdán került sor. Egy napot a 

„Pusztában” is eltöltöttek, ahol a délután játékos vetélkedővel egészült ki. A Balatonnál is jártak. Ezen 

a helyen a freyungiak hajókáztak egy barlangban, és utána még a Tihanyi félszigetet is megtekintették. 

Az utolsó nap délutánján egy magyar család kertjében töltötték az időt és gulyást főztek. 

 

Johanna Weishaupl 9.a 

Fordította Gődény Istvánné 
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Magyar partneriskola vendégeskedett a gimnáziumban 

Székesfehérvári diákok viszontlátogatása 

 

 A székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium tanulói érkeztek 

 júliusban egy hétre Gődény Istvánné és Kovács Marianna 

 tanárnő vezetésével Freyungba. A vendégek számára Britta 

 Hein-Zwiebel tanárnő szervezte a gazdag programot. 

 Az első hétvégét a magyar fiatalok a vendéglátó családoknál 

 töltötték, hétfőn került sor az iskolalátogatásra, majd a Bajor 

 erdő megismerésére. Először Frauenauban a Poschinger 

 üveggyárat látogatták meg, majd a „Vadon Háza” aratott 

 osztatlan sikert. 

 Kedden Freyung került sorra, a Városházán lezajlott hivatalos 

 fogadást egy vadászati-halászati kiállítás megtekintése követte 

 a Wolfstein kastélyban (ami a bassani érsek vadászkastélya 

 volt). A múzeumi séta után Passauba utaztak a diákok, ahol 

 Kurt Seul tanár úr vezetésével megismerhették a várost, 

 meglátogatták a szentként tisztelt első királynőjük, Bajor 

 Gizella  Niedernburg kolostorában lévő sírját, majd a 

bazilikában részesei lehettek a déli orgonakoncertnek. (Itt látható Európa legnagyobb orgonája.) 

 Szerdán következett az ausztriai Schardingbe vezető út. Itt a barokk város gyönyörű épületein 

túl az ókori világ hét csodájának makettjeit csodálhatták meg a vendégek a körséta során, melyet 

Franz Brunner tanár úr vezetett. A kirándulást a Wernsteinből Neuburg várába vezető hegyi séta, majd 

a gyalogos hídon való átkelés, és a kastély megtekintése zárta. 

 Csütörtökön Matthias Gottschalk tanár úr vezetésével Regensburg következett. Pénteken 

délelőtt a hagyományos mászópark tette próbára vendégeinket Waldkirchenben, ahol Markus Klapper 

tanár úr felügyelete mellett tehették próbára képességüket. Délután grillvacsora zárta a hetet Franz 

Brunner igazgatóhelyettes úr jóvoltából. A fiatalok este még találkozhattak a Karlsbachi Játék- és 

Sportcsarnokban. 

 Természetesen ez a cserehét a barátságokat is elmélyítette; vendégeink nagyon jól érezték 

magukat freyungi vendéglátó családjaiknál, úgyhogy a hazautazásnál az oberndorfi buszpályaudvaron 

fájdalmas, esetenként könnyes búcsúnak lehettünk tanúi. 

 

Fordította Gődény Istvánné 
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Amerika, a lehetőségek hazája 

 

 Hát itt vagyunk, hazaértünk! Még mindig nehezen tudom elhinni, hogy hol is voltam, pedig 

már ideje lenne! A NASA nemzetközi űrtáborában, Huntsville-ben, Amerikában! Hihetetlen élmény 

volt!  

 Ahogy megérkeztünk a huntsville-i reptérre, a tábor egyik csapatvezetője várt minket, s pár 

perc múlva már indult is a Space Camp busz, hogy elvigyen minket a városközponttól messze eső, 

hatalmas létesítménybe. A járgányt először a kísérőtanárok hagyták el, ők máshol voltak elszállásolva, 

mint a táborozó diákok. Körülbelül öt perc továbbutazás után a buszunk megállt egy kapu előtt, ami 

fölött nagy betűk hirdették: US Space and Rocket Center. Megérkeztünk! Az első napon a tábor 

feltérképezése játszotta a főszerepet. Végigjártuk az összes épületet, megnéztük a kiállított 

űrmodelleket, a szimulátorokat (amelyeket ekkor még nem próbálhattunk ki), az előadótermeket, és 

persze a gift shopokat. Már az első nap kipróbálhattuk a G-force centrifugát és a Space Shut-ot! 

Ezeken megtapasztalhattuk a kilövéskor az asztronautákra ható hatalmas erőt és azt, hogy milyen is az 

a súlytalanság. A nap fénypontja az Opening Ceremony volt, vagyis a Megnyitó Ünnepség. Itt minden 

résztvevő ország feladata az volt, hogy a hazájára jellemző műsort állítson össze, és a táborozók előtt 

mutassa is be azt. Mi, Horvai Ferenc, Varga Márton és jómagam, a magyar csapat, egy rövid 

Magyarország-jellemzés után csárdást jártunk. Azt hiszem, az előadásunk után mindenki kedvet 

kapott egy kis tánchoz, mert nagy tapsot és sok gratulációt kaptunk.  

 Az első nap bemelegítés volt a ránk váró „kiképzésre”. Tíz-tizenkét fős csapatokra osztottak 

bennünket, teljesen véletlenszerűen. Marcival sajnos nem kerültünk egy csapatba, így szinte egész 

héten nem láttuk egymást. A második naptól e szerint a felosztás szerint keltünk, dolgoztunk, 

tanultunk és feküdtünk. Én, a Von Tiesenhausen csapatba kerültem. Nagy meglepetést okozott, mikor 

az egyik előadást a német származású rakétatervező tartotta. Részt vettünk még sok más jellegű 

előadáson is: szó volt többek között az űrrepülőgép felépítéséről és működéséről, űrtörténelemről, az 

űrállomáson dolgozó kutatók mindennapjairól, az indítórakétákról és a tervben lévő Mars-expedícióról 

és a Marsra szállás akadályairól. A Huntsville-ben eltöltött egy hét alatt rakétát építettünk, 

vadászrepülőgépet vezettünk szimulátoron, valamint részt vettünk különböző csapatépítő tréningeken.  

 Az űrtábor célja az volt, hogy minden csapat önállóan végigcsináljon egy hat órán át tartó 

küldetést, az indítástól kezdődően a dokkoláson át, egy elromlott kommunikációs műhold 

megjavításával megfűszerezve, a landolásig. Én fedélzeti mérnök voltam, és rám várt az a nemes 

feladat, hogy egy űrséta során az elromlott eszközt megjavítsam. A feladatot sikerült akadálymentesen 

végrehajtanom, amire nagyon büszke vagyok . Persze voltak a misszió során kisebb-nagyobb 

akadályok, amelyeket a csoportvezetők kreáltak a feladat nehezítésére.  
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Voltak, akik sokkot kaptak, rosszul lettek, őket persze a legénység többi tagjának kellett ellátni. Aztán 

meghibásodtak a mikrofonok, így nem kaptunk utasítást a központból, tűz ütött ki az űrállomáson, 

valamint CO2 mérgezésben majdnem meghalt a fél legénység! Ezek a feladatok próbára tettek minket, 

de a próbát sikeresen kiálltuk és épségben, egészségben, feladatunkat teljesítve tértünk vissza a 

Földre.  

 A tábor utolsó napján tartották azt az ünnepséget, amikor minket, az újdonsült missziósokat, 

asztronauta-jelöltekké avattak.  

 Azt hiszem, ez volt életem eddigi legnagyobb kalandja! Nagyon boldog vagyok, hogy 

lehetőséget kaptam arra, hogy egyike legyek Amerika asztronauta-jelöltjeinek.  

 

És a jelszó: Have a lot of fun!  

 

Zipperer Bernadett 10. A 
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Már Hollandiában is jártunk… 

 

 

 

A Guba Énekegyüttes tagjai Berki Lilla 

tanárnő irányításával, már eddig is 

kiemelkedő eredményeket értek el, jó 

hírét vitték az iskolának országszerte. Ám 

most különösen büszkék lehetünk rájuk: 

Orosz Bencére Orosz Ágostonra, Szabó 

Krisztinára, Koncz Viktóriára, Váradi 

Lillára, Szabó Beátára… 

 

 Minden a Helikonon kezdődött, ugyanis ezen a fesztiválon – ahol arany minősítést kaptunk –

ismerhetett meg minket Keszthely város közönsége. Annyira megtetszett nekik az együttesünk, hogy 

néhány hónappal később felhívták a Vasvári igazgatóját, tegye lehetővé, hogy a Guba Énekegyüttes 

Keszthely testvérvárosába utazhasson és felléphessen a hollandiai fesztiválon. Az engedélyt 

megkaptuk, s lázas szervezés és próbák után felpakoltunk citerát, tekerőlantot, klarinétot, és 2009. 

március 31-én buszra szálltunk mi hatan. 

 A buszon velünk utazott egy tánccsoport, egy hegedűtrió, egy énekkar és egy fúvószenekar is. 

17 órás fárasztó út után szerdán reggel 6-kor megérkeztünk a hollandiai Hengelóba. Még ki sem 

csomagoltunk, máris egy frissítő uszodai programot szerveztek nekünk, amit egy tipikus holland 

reggeli követett. Milyen a tipikus holland reggeli? Hát tea, kávé és sütemények, és mindezt kb. 11 óra 

felé szolgálják fel. Délután az új deldeni Városházán köszöntött minket a polgármester, és még ezen a 

napon egy rövidke koncertet is adtunk a régi deldeni Városházán. Ekkor már kellőképpen fáradtak 

voltunk, így igazából megörültünk, amikor a fellépés után megérkeztek a vendéglátó családok, akiknél 

kettesével szállásoltak el minket. Voltak olyan szerencsések, akik magyar családhoz kerültek, de azok 

sem jártak rosszul, akik hollandokhoz kerültek, mert mindenki beszél németül vagy angolul, így jól 

elboldogultunk. 

 A csütörtök volt az egyetlen olyan nap, amikor nem volt fellépés és kicsit kikapcsolódhattunk, 

ismerkedhettünk. Elutaztunk Amszterdamba. Útközben szembesültünk vele, hogy az ország egy 

mélyföld. A táj elég egyhangú, lapos, csak egy-két jellegzetes szélmalom emelkedik ki, de 

Amszterdam gyönyörű város, nyüzsgő, mégis valahogy nyugodtnak láttuk. Mindenki biciklizik, az 

üzletemberek öltönyben és nyakkendőben az aktatáskát a csomagtartóra rakva igyekeznek a munkába. 
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 Az első programunk a hajózás volt, így szinte megismerhettük az egész várost, hiszen számos 

kis csatorna szeli át. Délután múzeumlátogatás volt a program, ahol még Rembrandt műveit is 

megcsodálhattuk. 

 A hollandok nem ebédelnek, későn reggeliznek, és korán vacsoráznak. Mi ezen a kirándulós 

napon, az egyetemi menzán vacsoráztunk. Innen a „piros lámpás” negyeden keresztül vitt az utunk a 

buszhoz, vendéglátóink ezt a „látványosságot” is feltétlenül meg szerették volna mutatni nekünk. A 

nap végére már igazán összekovácsolódott a csapat, amit hazafelé hangos énekléssel ünnepeltünk. 

 A péntek igazán érdekes napnak bizonyult. Érdekes volt, mert az egész délelőttöt a hengelói 

középiskolában töltöttük. Egy énekóra keretében volt közös éneklés, videónézés, beszélgetés. Az 

iskola nagyon jól felszerelt, mindenféle hangszer megtalálható itt. A beszélgetés során a holland 

diákok megdöbbentek azon, hogy mi suli után még 2-3 órát is tanulunk, ők ezt fél órában elintézik! 

Hát ezért egy kicsit irigyeltük őket. Délután már mindenki készült az esti koncertre, viszont még egy 

kis városnézés belefért a programba, bebarangoltuk Hengelo városközpontját. 

 Este 8-kor kezdődött a „nagy” koncert, melyre a vendéglátó családjainkon kívül is nagyon 

sokan eljöttek. Ezen az estén mindenki fellépett, magyarok, hollandok egyaránt, és a vendéglátók 

meglepetésként egy magyar kórusművel is készültek, a végén pedig a fúvószenekaruk eljátszotta a 

magyar himnuszt. Ez az este minden szempontból a hét egyik legnagyobb élményét nyújtotta 

számunkra. Egyrészt örültünk a magyar fellépők sikereinek, másrészt nagyon színvonalas előadásokat 

láttunk a holland zeneiskolásoktól, és nem utolsó sorban, szinte a bőrünkön érezhettük a hollandok 

szeretetét. 

 Szombaton elbúcsúztunk vendéglátó családjainktól, de még aznap több szereplés is várt ránk. 

A helyszín ezúttal egy kis falu szabadtéri színpada volt, ahol a citerás és a tekerőlantos-klarinétos 

csokrunkat is előadtuk. A szereplés végeztével egy kiadós pizzavacsora után éjféltájban hazafelé 

vettük az irányt. Vasárnap délután 3-kor érkeztünk Keszthelyre. 

 A hazaérkezés után még sokáig emlékezetemben volt, milyen szerencsések vagyunk, hogy 

megismerhettük a holland emberek különös életmódját, nyugodtságukat, közvetlenségüket és azt, 

hogy mennyire nem tudják betartani az időpontokat, határidőket. Láttuk a tipikus téglából épített 

családi házakat, melyeknek 2 nagy utcára nyíló ablakuk van, és sehol sincs kerítés. 

 2011-ben ismét megrendezik ezt a fesztivált Hollandiában, én sajnos már nem vehetek részt 

rajta, de remélem a többieknek lesz lehetőségük, hogy ismét kiutazzanak. 

 

Szabó Krisztina 12.C 
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KIRÁNDULTUNK 

 

Csalagutasok 

 

 Április 3-án, 4:05-kor elindultunk, hogy hátunk mögött hagyva Székesfehérvárt (és a sulit), 

megkezdjük egyhetes angliai kirándulásunkat. Az út magyarországi részét egészen Hegyeshalomig 

végigaludtuk, de legalább Ausztriától kezdve már többé-kevésbé ébren voltunk, és ráértünk az idegen 

környezetet nézni, fényképezni és figyelmen kívül hagyni. A nem túl sűrűn váltakozó tájat lassacskán 

mindenki megunta, és nekiállt vagy olvasni, vagy játszani, vagy beszélgetni, vagy filmet nézni, vagy 

azt tenni, ami épp eszébe jutott. Egyesek észre sem vették, hogy időközben átértünk Németországba, 

onnét pedig Belgiumba, ahol az éjszakát is töltöttük. 

 A második nap kevésbé korán kezdődött, 6-kor keltünk. Gyorsan elintéztük a dolgainkat, aztán 

már indultunk is tovább, hogy egyenesen (illetve több kanyarral) Brüsszel felé vegyük az irányt. A 

lejtős városban tettünk egy 1,5 órás túrát az érdekesebbnél érdekesebb (és gyakran csicsásabbnál 

csicsásabb) épületek, valamint a különböző szépségű csokiboltok körül. Brüsszel után Calais és a 

Csalagút következett. Miután szerencsésen átjutottunk az útlevél-ellenőrzésen, elindultunk a Csatorna 

felé. Pár embert meg kellett nyugtatni, hogy nem fogunk se elsüllyedni, se lezuhanni, de még a 

szélvédőn sem lesznek felkenődött halak a rovarok helyett. Az úton 25 perc alatt túl voltunk, és már 

hallottuk is a telefonokra érkező „Üdvözöljük Angliában!” sms-eket. Gyorsan átállítottuk az óráinkat, 

és elindultunk Dover fehér sziklái felé. A várost elhagyva megérkeztünk Canterburybe, ahol 

megtekintettük a híres katedrálist, körbejártuk a belsejét, hallgattuk az éneklő embereket, de a misére 

már nem voltunk hajlandóak beülni. A programok után elfoglaltuk a szálláshelyeket. A csak angolul 

beszélő környezet először fura volt, de a családok kedvessége segített beilleszkedni. 

 Harmadik nap reggel 8-kor indult el az újra összegyűlt magyar csapat. Az elsőként útba ejtett 

Natural History Museumot nagyon izgalmasnak találtuk. Láttunk sok dinoszauruszt. Volt egy-két 

nagyon élethű, mint a mozgó T-rex, de a legtöbb általában csontsoványnak mutatkozott. 

Átmozgólépcsőztünk egy lemezekből összeállított monumentális Föld-modellen is, az univerzumot 

ábrázoló teremben. Ezt követően egy kiadós séta után eljutottunk a Buckingham Palace-hoz. 

Szerencsére otthon találtuk a királynőt, bár teázni nem volt időnk. Miután megcsodáltuk a fura piros 

kabátot és túlméretezett, fekete, szőrös bukósisakot viselő, válasz-nem-adáshoz kellőképp udvariatlan 

figurákat a palota előtt, továbbindultunk a St. James’s park felé. Itt elfogyasztottuk a csomagolt 

ebédünk maradékát, s pihentünk egy kicsit a dús, zöld fűben, gyönyörködve a London Eye és a Big 

Ben nem is olyan távoli látványában. 

 A pihenéssel kis erőt gyűjtve térdig lejárt lábainkba, (durván 50 centiméterrel megrövidülve) 

megindultunk a Westminster Apátság és a Parlament felé. Ezek után pedig szinte 5 percet sem ülve a 
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buszban (nehogy túlságosan kipihentethessük fáradt végtagjainkat), elérkeztünk egy másik hatalmas 

(3 emeletes) múzeumhoz, ahol újabb jó pár legyalogolandó kilométer (vagy inkább mérföld) várt ránk. 

Ez volt a Hadtörténeti Múzeum. Az ott szerzett, mély benyomást tévő élményekkel gazdagodva 

hullafáradtan (és -szagúan) hazaindultunk. 

 Negyedik nap meglátogattuk a híres-hírhedt Towert, benne a koronázási ékszerekkel, lovagi 

páncélokkal és VIII. Henrik kerületben egyre növekvő – egyszer-kétszer pajzán gondolatokat ébresztő 

– öltözeteivel. Utunkat a British Museum is keresztezte. Bár sok mindent nem láthattunk a szinte 

Colosseum-méretű épületből, mivel sietőben voltunk, azért így is egy életre elég múmiát, szobrot, 

festményt láttunk. A múzeum után máris rohantunk a London Eye-hoz, ahol előre lefoglalt jegyeink 

vártak minket. 35 perc alatt körbe is forogtunk, közben pedig a szemünk elé táruló fantasztikus 

látványt örökítettük meg lépten-nyomon. Észre se vettük, és elszállt az egész nap.  

 

 

 

 Másnap reggel (amikor inkább hasonlítottunk egy három napos vízihullára, mint önmagunkra), 

egy másfél órás buszúttal megérkeztünk Stratford-upon-Avon-be, ahol meglátogattuk a nem-

bebizonyítottan-ott-született-és-élt Shakespeare valószínű, lehetséges, elképzelhető, feltételezett 

szülőházát. Utána továbbfolytattuk utunkat a tornyok és egyetemek városa, Oxford felé, ahol 

legnagyobb meglepetésünkre a legtöbb egyetem nem is iskolára, hanem inkább templomra vagy 

valami eltévedt gótikus kastélyra hasonlított. Ez olyan érzést keltett bennünk, mintha visszautaztunk 

volna az időben, csak épp a kosztümök hiányoztak. A hosszas séta és egy 400 méteres kitérő után, 

korábban térdig lejárt, most már combközépig csonkított lábainkkal felvonszoltuk magunkat a buszra, 

s elindultunk vissza, hogy eltöltsük utolsó éjszakánkat a vendéglátó családunknál.  

 Utolsó előtti napunk délelőttje a sztárokról szólt. A világ leghíresebb-hírhedtebb-veszélyesebb-

ismertebb embereivel találkoztunk és fényképezkedtünk. Persze csak a testükkel (jelentős 

személyiségük nem volt jelen), hiszen a bámulatos – és kifejezetten túlzsúfolt – Madame Tussaud 
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Panoptikumba sodort minket a sors (és az elhúzó buszok) szele. A néni és viaszbábui után 

tiszteletünket tettük a Trafalgar Square-en és a Covent Gardenben, ahol különböző érdekességeknek 

lehettünk tanúi, úgymint: mutatványosok, nyüzsgő tömeg, bolhapiac, étkezdék százai és a sűrűn 

bólogató galambok. A nézelődés után le is zárult az angliai programunk, s szomorúan magunk mögött 

hagytuk London téglás házait (potom 2 és fél óra alatt). Tempónk olyan lassúnak bizonyult, hogy 

párakban feléledt a remény, miszerint idén lekéssük a húsvéti locsolkodást. Az ilyen és ehhez hasonló 

remények azonban hamar szertefoszlottak, s az aznap estét már Franciaországban, a tranzitszálláson 

töltöttük. 

 Végül elérkezett az utazás utolsó napja is. Fél nyolckor el is kezdődött a sokórás buszút, mely 

előtt viszont még megejtettünk egy gyors hálaadást, amivel megköszöntük a sofőröknek az egész heti 

szállítgatást és türelmet, melyet tőlük kaptunk. Plusz bort is adtunk nekik, de azért remélve, hogy nem 

isszák meg vezetés előtt, és hogy száraz, hűvös, napfénytől védett helyen tárolják majd (és persze, 

hogy azért még hazavisznek minket, bár volt egy-két pesszimista a busz hátulja felé…). Útközben 

még megnéztünk egy-két filmet, megálltunk egy-két benzinkútnál, lecseréltünk egy sofőrt, és egyszer-

kétszer el is aludtunk félkényelmes üléseinkben. Végül pénteken, negyed négykor érkeztünk vissza a 

vasútállomás parkolójába, hogy hajnalban ébren tartott szüleink és egyéb rokonaink/ismerőseink 

karjába vessük magunkat. Legtöbbünk aznap délig szunyókált, majd a tavaszi szünetben ideje is akadt 

bőven, hogy kipihenje az út fáradalmait. Úgy érzem, fantasztikus utazás részesei voltunk, és sajnálom, 

hogy csak ilyen kevés időnk jutott mindenre… 

Papp Gabriella 12.A 
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Arrivederci, Italia! 

 

 Utunk a Skála parkolóból 2009. június 2-án indult, kis késéssel. Egész éjjel zötykölődtünk, 

majd reggel megérkeztünk Róma külvárosába fáradtan, még kissé kábán, de izgalommal telve. Időnk 

nem jutott a pihenésre, metróval mentünk tovább a város szívébe. 

 Első napunkat az olasz fővárosban töltöttük, megnéztük az ókori birodalom romjait, 

építményeit. Például a Colosseumot, a Forum Romanumot, a Palatinus dombot, a káprázatos 

Angyalvárat, bejártuk a hatalmas tereket, megmásztuk a Spanyol lépcsőt, és pénzt dobtunk a Trevi-

kútba. Köszönhetően a "kiváló" idegenvezetőnknek, aki mindig ellenőrizte a létszámot, nem tévedt el 

senki. A sűrű program miatt viszont mindig éheztünk, ezért természetesen a kapott szabadidőt a térség 

méltán híres éttermeinek meglátogatására fordítottuk, hogy finomabbnál finomabb pizza prosciuttokat 

együnk. A nap végén már csak arra vártunk, hogy aludhassunk. 

 Másnap is Rómát jártuk, felkerestük a Vatikánt, a Szent Péter teret és Bazilikát, megnéztük a 

vatikáni múzeumot, ami végeláthatatlan volt, de szorított minket az idő, hiszen hátra volt még a 

Pantheon, és Tóth Andrea tanárnő kedvenc fagyizója. 

 Éjjel útra keltünk, célunk Firenze volt. Itt végigsétáltunk a Ponte Vecchión, az Aranyosok 

hídján, fényképezkedtünk a Pitti Palotánál, és megnéztük a Dávid-szobrot a Piazza della Signorián. 

Sajnos nem volt lehetőségünk az Uffizi Képtárat belülről is megcsodálni, de kárpótoltak minket a szép 

olasz fiúk és a gyönyörű áruk, melyekre futotta a zsebpénzünkből. Szemtanúi lehettünk egy motoros 

üldözésnek is, és itt volt a legfinomabb a pizza. 

 Reggel továbbindultunk Velencébe, Jesolóig buszoztunk, onnan hajóval értünk célba. 

Megnéztük a Szent Márk teret, bementünk a Bazilikába, vaporettóztunk a Canal Grandén, majd a 

Sóhajok hídjánál elvált a csoport, végre kaptunk elég szabadidőt. Egy hangulatos utcácskában 

megebédeltünk és finom olasz bort fogyasztottunk. A nap végén, Jesolóba menet, megcsodálhattuk a 

naplementét, és méltóképpen búcsúzhattunk a varázslatos Olaszországtól. 

 .  

 

 

 Stefán Barbara 12.A 

 Bánki Zsófia 12.A, 

 Balogh Klaudia 10.A, 

  

 



  24 

A tanárok is szeretnek kirándulni 

 

2009. október 3-án szép nap virradt a Vasvárira, mert mi – tanárok – kirándulni indultunk, ti –

diákok – pedig sokáig aludhattatok péntek reggel. Aki erre járt volna aznap „hajnalban”, azt hihette 

volna, hogy osztálykirándulás van, mert a busz a szokásos időpontban (reggel 8-kor) a szokásos 

helyről (az iskola mellől) indult. A kirándulásunk immáron hagyományosnak mondható, mivel tavaly 

Kassán és környékén jártunk. A kettő közt csak egy nagy különbség volt: tavaly hideg volt és köd és 

rengeteg eső. Idén kellemes volt az idő, sütött a nap, és vizet csak a Fertő-tóban láttunk messziről. 

Az első állomásunk Fertőrákos volt, ahol megtekintettük a kőfejtő bejáratát, azaz megfordult a 

busz… Ennél azért sokkal lényegesebb és szórakoztatóbb volt a kisvonatozás a tó egy része körül. 

Csak miattunk gördült ki a garázsból a hatalmas kék játékmozdony kinézetű közlekedési eszköz, 

amire mindnyájan egyszerre felfértünk. Az idegenvezető érdekes dolgokat mesélt a határhelyzetről, a 

vasfüggönyről, a morzézésről, a páneurópai piknikről és a Mithrász-kultuszról. Talán ezek nemcsak a 

történelem szakosoknak voltak érdekesek. Sajnos ott is van egy műemlék jellegű szocialista realista 

építészeti remekmű, a régi idők mementójaként. Elég illúzióromboló az, ha egyszerre nézzük a két 

határállomást, mivel velünk ellentétben az osztrákok akkor is rendben tartják azt, ha ma már nincs is 

jelentősége a határnak. 

Miután jót ettünk és ittunk, elindultunk a leghűségesebb városba, ahol a legkedvesebb 

programotok következett: a szabadidő. S ahogy az lenni szokott, jó sokan egyben maradtunk, 

megnéztük a várost, majd kerestünk egy kávézót, ahol felelevenítettük régi soproni 

osztálykirándulásos emlékeinket.  

 

 

Este a szálláson, miután mindenki 

elfoglalta a helyét és megette a 

vacsoráját, elkezdődött a „buli”. 

Mindenki azt csinált, amit akart: voltak, 

akik elvonultak a szobájukba, voltak, 

akik az ebédlőben múlatták az időt 

beszélgetéssel, társasjátékkal valamint 

különféle kártyajátékokkal. A közös az 

volt, hogy mindenhol mindenki nagyon 

jól érezte magát.  
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Reggel, miután mindenki életet lehelt magába, megitta a kávéját, elindultunk a határon túlra. 

Számomra a legszebb élmény a kirándulás során Burgenland jelképének, a fraknói várnak a 

megtekintése volt. Sajnos kis hazánkban nincs ennyire jó állapotban megmaradt vár, így az építmény 

önmagában is impozáns látványt nyújt. Az Esterházyak műkincsgyűjteményét pedig elmesélni nem 

lehet, azt látni kell. A nap hátralevő részében Eisenstadtban jártunk, ahol az Esterházy kastélyban 

megnéztünk egy újabb kiállítást, mely a kétszáz évvel ezelőtt meghalt világhíres klasszikus 

zeneszerzőnek, Haydnnek állított emléket. Ez lehet, hogy már többeteknek sok lenne a jóból, de mint 

látjátok, ez a kirándulás aktív pihenés volt: a szórakozás mellett kulturálódtunk is.  Egyszer egy 

utazási könyvben olvastam ezzel kapcsolatban egy jó tanácsot, amit azóta igyekszem betartani: „Járd 

be a világ varázslatos tájait, csodáld szépségeit, ismerj meg nagyszerű embereket, fedezz fel olyan 

dolgokat, melyekről nem is álmodtál. S a varázslatos tájakért, nagyszerű emberekért sokszor nem is 

kell messzire menni.” Így jövőre remélhetőleg nem ugyanoda, hanem valahova máshova újból 

kirándul az egész tantestület.   

 

 

          Havranek Mária 
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DIÁKÍRÓK – DIÁKKÖLTŐK 

 

Káplár Péter 12.D 

 

Haragvó 

 

Akár testes hegyomlások mélyén 

Görgedező kékeslila esti kősziklák, 

Akképpen pattognak kattogtatott 

Parancsaim cserepes számról, 

Földet érvén kristály könnyekké 

Omlanak a márvány jegén. 

 

Mondd, miért nem látom seregem?  

Hisz csak szómat várják, mint macska 

Ugrásra készen. Erejük akár bikáé, 

Szemük, mint a sas, téged követ. 

Szívükben vad haragom, mit 

Szerelmed táplál tündér szépségével. 

 

De lám, itt állsz mögöttem, 

S én legyőzve porba hullok. 

Megsimítod arcom, megcsókolsz. 

Haragom – nehéz felhő, dühös sereg – elszáll, 

Lila ruhádba törlöm könnyeim, 

S te mosollyal szerető, szorítod kezeim.   
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Káplár Péter 12.D 

 

Lebegő kendő 

 
Indulnál, rettegő, 

szenvedő; 

Végcélod rettentő 

temető; 

Válladon lebegő 

kendő. 

Utad fösvény 

ösvény; 

Hited örvény, 

törvény; 

Lelked kemény. 

Remény. 

Szívedet szorító, 

szaggató; 

Torkodat kaparó, 

karmoló;  

Álmodat ellopó, 

elfogó. 

Félálmod felverő, 

elvevő; 

Nyugalmad megtörő, 

kergető; 

Bizalmad megvető, 

megverő. 

Szavad édes, 

mérges; 

Szíved vérmes, 

véres; 

Szemed ékes, 

Vétkes. 
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Mika László 12.B 

 

Egy napom 30 évesen 

 

Egy hangot hallok a fejemben. 

- Drágám, ébredj! Kész a kávé! Hasadra süt a nap! Mélyet szippantok a levegőbe még csukott 

szemmel. Érzem a sülő tojás és szalonna illatát, szinte érzem, ahogy ezek az ízek a kávéval 

összekeverednek a számban. Elmosolyodom, kipattannak a szemeim, meglátom a feleségem. Még 

most is, nyolc év házasság után is rajta felejtem néha a tekintetem. Hiába, tudok választani! Szőke 

fürtjei libbennek a levegőben, ahogy sürög-forog a szobában. Az egyetemen ismerkedtünk meg, 

mindketten fiatalok voltunk, a féktelen bulizásban hittünk csak, de miután összeismerkedtünk, tudtuk, 

egymásnak vagyunk teremtve. Mikor elkezdtünk együtt járni, akkor lettünk igazán „felnőttek”, 

komoly, érett emberek. Nem kellett sok idő a házassághoz, aztán az első saját lakás, itt a 

belvárosban…Minden ment a maga útján. Kikászálódom az ágyból és egy csókot nyomok az arcára. 

Bőrének melegségéből tudom, ő is nemrég kelt csak fel. Elköltöm a reggelimet, amely pont olyan 

tökéletes, mint amilyennek elképzeltem. Felöltözöm, majd irány a munka. Tik, tikk! – nyílik a kocsi. 

Végigfutott rajta a szemem. Az első komolyabb beruházásom a lakás után. Nem a legújabb modell, 

egy régebbi Ford Focus, de mégis! A tudat, hogy a saját munkámból szerzett saját pénzemből vettem, 

felbecsülhetetlen értékűre emeli. Nekem tökéletes.  

 Bent megint nem volt semmi. Szinte úgy elrepült a munkaidő, mintha nem is lett volna. Néha 

már azt is elfelejtem, mit is dolgozom pontosan. Hazaérek, csörög a kulcs, előbb a zsebemben, a 

kezemben, majd a zárban, és végül megint a zsebemben. Fáradtan leülök a TV elé, nem is figyelem, 

mit nézek. Fél óra múlva csapódik az ajtó, meghozza feleségem a fiúnkat az úszóedzésről. 

- Apa, apa! Hoztál valamit? 

- Hát ez attól függ, hogy mi volt ma a suliban! 

- A környezet dolgozatom ötös lett, és a tanító néni elküldött olvasási versenyre! Ez jó lesz, apa? 

- Tökéletes! Nézd csak meg, ott van a konyhában. 

Még látom elsuhanni kis buksiját a konyhaajtóban. Nekem nem is kell más ajándék, csak ő. Szőke haj, 

mint az anyjának, nagy, kék szemek, mint az apjának. Hiába, ezért a srácért oda lesznek a nők pár év 

múlva, és még okos is! Tökéletes! A nap ezen része mindig olyan gyorsan elillan, akár a nyári zápor. 

Elmosolyodom, hogy költői képek jutnak eszembe a vacsoraasztalnál. Vacsora után felkísérem aludni 

a kisfiam. 

- Nagyon szép volt az ajándékod, és holnap a suliban megint jó jegyeket fogok kapni, de nem azért, 

hogy hozzál másikat, hanem azért, hogy büszke legyél rám apa! 
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 Hű milyen fiam van nekem! Van benne ambíció, már így kilenc évesen is, az biztos! 

Vállveregetés, majd én is lefekszem. 

Csók a feleségemnek. 

- Jó éjt drágám! 

- Jó éjt, holnap akkor megint keltelek. 

- Jó. 

 Reggel arra ébredek, hogy fázom. Kicsit feljebb húzom a takarót. De miért ilyen kemény? 

Kinyitom a szemeim. Először az egyiket, majd a másikat. Lábakat látok elsuhanni magam előtt. 

Felülök, a kartonpapír leesik rólam. Sóhajtok egyet, mégsem könnyebbülök meg, kicsit sem. Szép 

álom volt, de úgy illant el, mint a …. nyári zápor. Hülye költői képek! Az utca hideg kövén, fagyos 

ujjakkal gitárhúrokat pengetve már csak arra tudok gondolni, hogy jó lett volna elvégezni egy 

főiskolát. Legalább egyet… 

 

A képet készítette: Sebestyén  Petra (12.D) 
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Torma Kinga 12.D 

 

Tini lányok egymás közt 

 

- Halihó… Húúú… Mesélj mi zujs veletek?! 

- Szióka… áh, semmi… 

- Na de tény… 

- Hát jó-jó elmondom, látom mennyire kíváncsi vagy, biztos nagyon érdekel… Megvagyunk… 

MINDEN rendben…?? Vagy mégsem… Igazándiból nem is tudom, a helyzet az, hogy nem tudja, mit 

akar, vagy ha tudja, az nem az, amit én akarok!!! Ha jól meggondolom, ÉN sem tudom, hogy mit 

akarok, de neki tudnia kellene, hiszen azt mondja, SZERET… Bár mi van, ha mégsem és csak ámít, 

Emilyt is otthagyta, hirtelen… hiszen őt nem is SZERETTE…???!!! De tudod mit, ha SZERETTE is, 

engem jobban, BÁRMINÉL jobban!!! Jaj, Ő olyan kis cuki, már moziba is elvitt!...a szüleit?! Hova 

gondolsz, az túúúúl korai lenne, hiszen MÉG csak 5 hónaaaaa…MÁR 5 HÓNAPJA ÉS MÉG NEM 

IS…akkor most szakítani fogunk, vagy szégyell ???!!... Bár hogy is feltételezhetnék róla ilyet, az én 

kis Macikámról!!??? Mi pont összeillünk, nem is kell mondanod, tudom, mi vagyunk a TÖKÉLETES 

pár! Hallanád, mikor ordítozunk, MÉG akkor is IMÁDOM… ja, hát igen ez nálunk 

MINDENNAPOS, min vagy úgy meglepődve??!!!MINDENEN összeveszünk…Tudnád utána milyen 

a…de ebbe ne menjünk bele!!!......Mindjárt itt is van értem! Látod milyen édes pofa, MINDEN nap 

hoz-visz, úgy félt… Miből gondolod, hogy ellenőrizni akarna, én megbízható vagyok, MÉG sosem 

csaltam meg!!!...Azt mondják, MINDENKI magából indul ki!!! TE AGYA ÚR ISTEN, AKKOR Ő 

MÁÁÁÁRRRRR?!?!?!??!.... 

De Drágám nem traktállak ezzel, hiszen MÉG csak 1 hete ismerjük egymást…”Egyszóval” MINDEN 

rendben van velünk, dúl a LOVE…..  

-Ó, ööörülök…  

 

….és hogy beszélik meg a fiúk 

 

- Cső, mi a pálya… 

- Csákány, megyünk gyúrni? 

- Most nem jó… 

- Na, mi van?! Csajozol?! Megvan még?! 

- Ja, elmegyek érte kidobom, aztán 4-re megyek érted mehetünk a kondiba… 

- Nekem jó, akkor 4-kor. Csoki  
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„CSAK A DERŰ ÓRÁIT SZÁMOLOM” – STÍLUSPARÓDIA 

 

 

Magyar Szilárd: Hogy Audijára 

talála… 

 

Egy autó sem kúl már régen 

CD nélkül én szememben: 

Nem ilyen áll én mellettem 

ABS-szel felszerelten. 

 

Autóutak királysága, 

Összes csajom kívánsága, 

Hátsó ülés boldogsága: 

Nem tervezték azt hiába. 

 

Van ablakban plüssfigurám, 

Jó illatú kis fenyőfám, 

Kocsi orrán szép emblémám. 

Élj sokáig, Audikám! 

 

Felvillan az index fénye,  

Ha Trabit előzni kéne. 

Reflektorom napnyi fénye 

Eltompul városba érve. 

 

Egyik nap rémült a szívem: 

Slusszkulcsomat hová tettem? 

Ám amint zsebben megleltem, 

Ijedtemet kihevertem. 

 

Slusszkulcsomra hogy találék, 

Örömömben fejre állék, 

Fejen állva trombitálék… 

Na jó: csak elmosolyodék. 

 

Balassi Bálint: Hogy Júliára talála, 

így köszöne neki 

 

 
Ez világ sem kell már nékem  

Nálad nélkül, szép szerelmem,  

Ki állasz most énmellettem,  

Egészséggel, édes lelkem?  

 

Én bús szívem vidámsága,  

Lelkem édes kívánsága,  

Te vagy minden boldogsága,  

Véled Isten áldomása.  

 

Én drágalátos palotám,  

Jó illatú piros rózsám,  

Gyönyörő szép kis violám,  

Élj sokáig, szép Júliám!  

 

Feltámada napom fénye,  

Szemüldek fekete széne,  

Két szemem világos fénye,  

Élj, élj életem reménye!  

 

Szerelmedben meggyúlt szívem  

Csak tégedet óhajt lelkem,  

Én szívem, lelkem, szerelmem,  

Idvez légy, én fejedelmem!  

 

Júliámra hogy találék,  

Örömemben így köszönék,  

Térdet-fejet neki hajték,  

Kin ő csak elmosolyodék 
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Bagi Péter: Koszos hajjal 

 

Nincs sapkám, se kalapom, 

Se vizem, se balzsamom, 

Se fésűm, se szárítóm, 

Se kondicionálóm. 

 

Hajat már rég nem mosok, 

Nem fürdök, nem zuhanyzok. 

Tincsem nem dauerolom, 

Hajkoronám eladom. 

 

Tudom, nem kell senkinek, 

Eladnám a yetinek. 

Koszos hajjal kiáltok: 

Belőle le nem vágtok. 

 

Meghúzzák és levágják, 

Mert már a tetvek rágják, 

Tükörsima bőr leszen 

Szép kis golyó fejemen.  

 

József Attila: Tiszta szívvel 

Nincsen apám, se anyám, 

se istenem, se hazám, 

se bölcsőm, se szemfedőm, 

se csókom, se szeretőm.  

Harmadnapja nem eszek, 

se sokat, se keveset. 

Húsz esztendőm hatalom, 

húsz esztendőm eladom.  

Hogyha nem kell senkinek, 

hát az ördög veszi meg. 

Tiszta szívvel betörök, 

ha kell, embert is ölök.  

Elfognak és felkötnek, 

áldott földdel elfödnek 

s halált hozó fű terem 

gyönyörű szép szívem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A képet készítette: Felhoffer Kitti (10.B) 
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SPORT 

 

Somogyfoki Szabolcs – a jó tanuló, jó sportoló 

 

Bizonyára mindenki számára ismerős, ha névről nem is ugrik be rögtön, az a magas srác a 

folyosóról. Ő Somogyfoki Szabolcs, iskolánk egyik kiemelkedő tehetségű sportolója, aki fiatal kora 

ellenére már nagy sikereket ért el, és manapság az Albacomp kosárlabdacsapatában csillogtatja 

tudását.  

Mióta kosarazol, és miért éppen ezt a sportot választottad? 

 – 8 éves koromban kezdtem, amikor a Sziget utcai Általános 

Iskolában lehetőségem adódott arra, hogy kipróbáljam magam ebben a 

sportban. Mivel a magasságom is adott volt, ezért ideálisnak tűnt ez a 

sportág, és hamar megszerettem.  

Az első évben azonban még csak hobbi szinten foglalkoztam vele, de 

azután már elkezdett komolyabban érdekelni a dolog.  

Első sikeremet a serdülő bajnokságban értem el, majd ezután 

meghívást kaptam az országos utánpótlás válogatottba. Azóta profi 

szinten játszom. 

 

Nem lehet túl könnyű a helyzeted, hisz a tanulást elég nehéz összeegyeztetni a profi sporttal. Viszont 

úgy tűnik, hogy számodra ez nem akadály, ezt bizonyítja a „Jó tanuló, jó sportoló” kitüntetésed is.  

Mesélj, mi a titkod? Hogy telik egy átlagos délutánod?  

 – Suli után hazamegyek és megebédelek. Minden nap 4-től 7 óráig edzésen vagyok. Először 

az U20-as edzésen veszek részt, és ha szükséges, akkor maradok a felnőttön is. Majd ismét haza és 

tanulás. Emellett még különórákra is járok tanítás után. Mostanság az előrehozott angol 

érettségimre készülök, úgyhogy még nagyobb gondot kell fordítanom a tanulásra. 

Ha már a suliról van szó, akkor egy elmaradhatatlan kérdés: miért pont a Vasvárit választottad? 

 – Mivel itt a tanít a nagymamám, anyukám is ide járt, így csak jókat hallottam a suliról, 

könnyű volt a választás. Ráadásul sok barátom vasváris, így mindig ismerős arcokba botlok a 

folyosón. 

Gondolom, a családod nagy segítséget nyújt abban, hogy minél sikeresebb legyél mind a sportban, 

mind a tanulásban… 

 – Igen, a családomtól és főleg anyukámtól nagyon sok segítséget kapok (pl.: anyukám 

utánam hozza a mezemet, ha otthon hagyom :D). A barátnőm és a szüleim minden meccsen ott 

ülnek és biztatnak. Ez nagyon sokat jelent számomra. 
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Most térjünk vissza még egy kicsit a kosárra! Tavaly bekerültél már az Albacomp felnőtt csapatába 

is, ami önmagában is hatalmas elismerés. De mégis, mit tartasz az eddigi legnagyobb sikerednek? 

 – Számomra a 2008/2009-es idényben megszerzett U20-as bajnoki cím a legfontosabb, de 

persze arra is nagyon büszke vagyok, hogy a felnőtt csapat tagja lehetek. 

 

     

     

 

Mik a jövőbeli terveid? 

 – Mindenképpen szeretnék egyetemre menni, de semmiképpen nem akarom a kosarazást 

abbahagyni. Ezért a legnagyobb álmom, hogy egy amerikai egyetemi csapatban folytassam 

pályafutásomat. 

Ha Szabi így folytatja, akkor biztosak lehetünk benne, hogy előbb-utóbb sikerül megvalósítani az 

álmait. Sőt az sem kizárt, hogy hamarosan a tévében látjuk viszont a folyosóról ismerős arcot, 

amint a kedvenc NBA csapatában pattogtat! 

Addig is sok sikert mind a pályán, mind azon túl! 

Füleki Krisztina 11.A 
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KRÓNIKA – események röviden augusztustól lapzártáig 

 

Augusztus 

 Vándortábor 37 fő részvételével (Szlovák Paradicsom Nemzeti Park). 

 A 2x2 napos agárdi Gólyatáborban 120-an vettek részt. 

 Az Albaton Kft. kifestette a földszinti aulát és az E12-t. 

 

Szeptember 

 Szeptember 1-jén bemutatkozott Horváth József, az új igazgató. 

 Szeptember 3. – A 11.C megemlékezése a Varkocs-szobornál. 

 Szeptember 4. – A 12.B évnyitó kerti partit rendezett. 

 Szeptember 15. – Új szerkesztőséggel (11.A) kezdte meg műsorát a sulirádió. 

 Szeptember 19-20. – 21 fő vett részt a barlangtúrán, Csőszpusztán. 

 279-en vásároltak színházbérletet. Az első előadás szeptember 30.  

(Molnár Ferenc: Játék a kastélyban) 

 

Október 

 Október 2-3. – Tanári kirándulás: Fertőrákos, Sopron, Eisenstadt, Fraknó 

 Október 5. – Helyőrségtörténeti emlékkiállítást nyitott meg Görög István ezredes úr október 

6-a tiszteletére a honvédségi fúvószenekar közreműködésével. 

 Színjátszó szakkör indult Oláh József vezetésével. 

 Biológia szakkör kezdődött: különböző növénytársulások őszi aspektusát vizsgálták a 

csákvári Haraszt-hegyen. 

 A kémia szakkörösök D.Attenborough: Élet a Földön című 13 részes filmjének 

megtekintését kezdték meg. 

 Október 21. – Szivaravató 

 Október 22-én, Mészáros Márta: Utolsó jelentés Annáról című filmjét néztük meg, így 

emlékeztünk 1956. október 23-ra. 

 A 11. D kifestette a tantermét. 

 A Praktiker segítségével megszépült a tornaterem. 

 Az őszi szünetben megkezdődött a mosdók felszerelése higiéniai eszközökkel, melyhez 

anyagi támogatást adott a diákság. 

 A FM Hírlap Séta programjában a 9.C és a 10.A vesz részt. 
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November 

 November 2. – Diákközgyűlés 

 A szülői választmány értekezlete. 

 November 6. – Fogadóóra és szülői értekezlet 

 November 5-6-7. – Pályaválasztási Kiállítás a KÖFÉM csarnokban. 

 November 7. – A Fehérvár - Palota 40km-es gyalogtúrát 10 vasváris teljesítette. 

 November 13. – Színházlátogatás Budapesten 50fő részvételével. (Shakespeare: Othello) 

 November 13. – A 12.A szalagavatója. 

 November 16. – A „Tükörben a világ” c. kiállítást látogatta meg a 9.C. 

 November 17-18. – Nyílt nap a hat - és négyosztályos gimnáziumba jelentkezőknek. 

 A Szinyei Merse Pál Kiállítást 12 osztály nézte meg. 

 November 27. – A 9.C a Planetáriumba látogatott. 

 November 27. – A 12.C szalagavatója. 

 November 27. – Diákok és tanárok karácsonyi adományainak elküldése Erdélybe. 

 November 30. – Az iskola adventi koszorúján az első gyertyát az igazgató úr gyújtotta meg, 

a tanárok kara énekelt 

 

December 

 December 3. – Mikulásműsort ad a 9.A és 9.B a vasváris dolgozók gyermekeinek és az 

Arany János Általános Iskola tanulóinak. (Ha az influenzajárvány miatt nem tiltják be a 

tömeges rendezvényeket.) 

 December 4. – A 12.D szalagavatója. 

 December 4-5. – 48-an utaznak Karintiába megnézni az adventi forgatagot. 

 December 6. – Mór – Csókakő 21km-es Mikulástúra. 

 December 7. – A második adventi gyertya meggyújtása 

 December 11. – A 12.B szalagavatója. 

  December 11. – IMAX mozi Budapesten. Dickens: Karácsonyi énekét nézik meg 48-an. 

 December 14. – Luca-napi köszöntővel járja az iskolát a 11.B. 

 December 14. – A harmadik adventi gyertya meggyújtása. 

 December 21. – Az utolsó adventi gyertya meggyújtása. 

 December 22. – Karácsonyi műsor a tornateremben. 

 Megjelenik az Irka 2009/2010 tanév I. száma. 

 

A tanulmányi, kulturális és sportversenyek eredményei az Adatolóban találhatók.
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ADATOLÓ  

Eredmények a tanulmányi élet, a kultúra és a sport területéről 

 

Szekfű Gyula Megyei Történelem Verseny 
 

Káplár Péter (12.D)      2. helyezés 
 

 felkészítő tanár: Kohutné Simon Erika 
 

Pápai Balázs (11.D)     3. helyezett 
 

 felkészítő tanár: Bartos Péter 
 

Lengyel Balázs (12.C)    3. helyezett 
 

 felkészítő tanár: Kohutné Simon Erika 

 
 

„Deák Ferenc” Középiskolai Történelem Tanulmányi Verseny 2009. 
 

A közép- majd az országos döntőbe jutott három vasváris csapat: 
 

1.csapat: Ács Brigitta (12.C), Szabó Adrienn (12.C), Lengyel Balázs (12.C) 
 

 felkészítő tanár: Kohutné Simon Erika 
 

2.csapat: Békési Fruzsina (11.A), Devecsai Daniella (11.A), Dobos Debóra (11.A) 
 

 felkészítő tanár: Havranek Mária 
 

3.csapat: Jelena Alma (12.C), Tökölyi Mónika (12.C), Szentzi Dóra (12.C) 
 

 felkészítő tanár: Kohutné Simon Erika 

 
Talentum Levelezős Történelmi Verseny 
 

 

Szabó Adrienn (12.C)    országos döntőbe jutott 
 

 felkészítő tanár: Kohutné Simon Erika 

 
Bolyai Matematika Csapatverseny Megyei Forduló 
 

8.B csapata       5 helyezett 
 

 csapattagok: Kiss Szabolcs, Turcsán Tamara, Szalai Barnabás, Tiringer András 
 

 felkészítő tanár: Kovácsné Csornai Márta 

 
Angol nyelvi Szépkiejtési Verseny  
 
   

Révész Borbála (11.A)    2. helyezett 
 

 felkészítő tanár: Juhász Judit 

 
VISTEON FEMPI „Környezetvédelem a jövőnkért” Megyei Döntő 
 
 

9.B csapata       2. helyezett 
 

 csapattagok: Ábrahám Viktória, Gyányi Dominika, Korponai Zsófia  
 

 felkészítő tanár: Szabó Endre 
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„Pákozd 2009.”  
 

 

12. D csapata      5. helyezett 
 

 csapattagok:  Káplár Péter, Kapás Viktor, Hittaler Ferenc, 

   Nyitrai Boglárka, Kiss Ágota 
 

 felkészítő tanár: Kohutné Simon Erika 

 
„Kossuth izenete eljött…” művészeti verseny – ének kategória  
 

Guba énekegyüttes      kiemelt arany minősítés 
 

 együttes tagok:  Váradi Lilla (11.C); 

    Szabó Beáta (11.C);  

    Tubik Kata (11.C); 

   Szabó Krisztina (12.C);   

   Orosz Ágoston (11.B) 
 

 felkészítő tanár: Berki Lilla 

 
Kossuth Kupa Matematika Verseny – 8. évfolyam 
 

Csapatverseny:     1. helyezett 
 

 Csapattagok: Völgyi Veronika (8.A), Füreder Zoltán (8.A), Kiss Szabolcs (8.B) 
 

Egyéni verseny: 
 

Völgyi Veronika (8.A)     1. helyezett 

Füreder Zoltán (8.A)     3. helyezett 

 
Országos Diákolimpia     Evezés 
 

Vegyes kétpár (V. korcsoport) 
 

Fekete György (10.D) – Fekete Réka (10.D) 3. helyezett 
 

Vegyes túra (V. korcsoport) 
 

Fekete György (10.D) – Fekete Réka (10.D) 4. helyezett 
 

Leány egypár (V. korcsoport) 
 

Fekete Réka (10.D)     3. helyezett 
 
VI.J.& S Speed Kupa Nemzetközi Nyílt Bajnokság  Karate 
 

Ifjúsági 65 kg-os fiúk versenye  

Kohut Attila (10.A)      3. helyezett  

 
Sárkányhajó VB 2009. (Rasice Csehország) 

 

2000 m-en a fiúk között 

Korponai Zsófia (9.B)    1. helyezett 

Vegyes kategóriában:  

Korponai Zsófia (9.B)    3. helyezett 
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Junior Országos Bajnokság    5000 m síkfutás 
 

Farkas Dárius (12.A)    3. helyezett  

 
Serdülő Országos Bajnokság    1500 m akadályfutás 
 

Kozics Patrik (9.A)     1. helyezett 

 
Megyei Ügyességi Csapatbajnokság   Atlétika 
 

Lány súlylökés     2. helyezett 
 

 csapattagok: Sándorfi Réka (11.B), Takács Rebeka (9.A)  

   Kozics Petra (12.A), Körmendi Nóra (9.A) 
 

Lány magasugrás     2. helyezett 
 

 csapattagok: Sándorfi Réka (11.B), Kollár Dalma (10.B) 

   Czucz Gréta (10.D), Felhoffer Kitti (10.B) 
 

Lány távolugrás     2. helyezett 
 

 csapattagok: Czucz Gréta (10.D), Máhr Katalin(12.B) 

   Pálinkás Dóra (9.C), Orbán Anett (11.B) 
 

Lány svédváltó     1. helyezett 
 

 csapattagok: Kollár Dalma (10.B), Máhr Katalin(12.B) 

   Czucz Gréta (10.D), Pálinkás Dóra (9.C) 
 

Fiú távolugrás      2. helyezett 
 

 csapattagok: Pintér Mátyás(9.B), Kozics Patrik (9.A) 

   Szilágyi Ádám (12.D), Horváth Máté (10.A) 
 

Fiú 4 X 1500m     2. helyezett 
 

 csapattagok: Juhász Balázs (10.A), Kozics Patrik (9.A) 

   Kóbor Balázs (10.A), Farkas Dáriusz (12.A) 

 
Országos Atlétikai Diákolimpia Ügyességi Csapatbajnokság  
 

4x1500m      13. helyezett 
 

 csapattagok: Juhász Balázs (10.A), Kóbor Balázs (10.A),  

   Kozics Patrik (9.A), Farkas Dárius (12.A) 
 

Svédváltó       9. helyezett  
 

 csapattagok: Máhr Katalin (12.B), Bóvári Franciska (12.D) 

   Pálinkás Dóra (9.C), Czúcz Gréta (10.C) 
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A 2009/2010. tanévre felvett diákok 
 

Hatévfolyamos 

 

7.A 
angol nyelvből emelt szintű 

osztályfőnök: Hajdú Györgyi 

7.B 
német nyelvből emelt szintű 

osztályfőnök: Tóth Andrea 

  

Balaton Kristóf Ács Zoltán 

Bánhegyi Enikő Antal Dávid 

Berecz Csilla Éva Balogh Ákos 

Boros Bálint Bíró Viktória 

Csehó Fruzsina Bodri Kristóf 

Csukás Milán D' Urso Marvin 

Ertl András Egyed Viktor 

Filó Bence Engi Panna 

Friesenhahn Kornél Faragó Franciska 

Fürst Alexandra Farkas Réka 

Hajdu Bence Gazdag Áron 

Hajnal Gábor Geisztl Adél 

Kalabis Esther Emile Iván Zsófia 

Kiss Alexander Károlyi Csilla 

Kiss Domonkos Kocsis Nóra 

Kovács Krisztián  Krausz Péter 

Matolcsi Anna Marczinkó Dóra 

Méhes Hajna Csilla Molnár Bence 

Meretei Gergő Molnár Máté 

Molnár Eszter Németh Máté 

Pethő Dávid Pálfy Dávid 

Róth Norbert József Papp Kristóf 

Szabó Fruzsina Pavlitzky Petra 

Szabó István Dávid Pécsi Sámuel 

Szabó Ivett Szabados Barbara Angéla 

Szabó Milán Szarvas Renáta 

Szalai Annamária Szentkereszti Gábor 

Szepsy-Müller Dániel Szita Regina 

Torma Szabolcs Tóth Nándor 

Tóth Enikő Melinda Varga Balázs 

Vass Ákos Walk Patrik Nicholas 

Végh Patrik Ács Zoltán 

Balaton Kristóf  
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A 2009/2010. tanévre felvett diákok 
 

Négy évfolyamos 

 

9.C 
természettudományos tantárgyakból ill. 

matematikából emelt szintű 

osztályfőnök: Szalainé Szántó Mariann 

9.D 
angol nyelvből emelt szintű 

osztályfőnök: Ágoston Istvánné 

  

Ádám Tamás Sándor Antal Bettina 

Derényi Zsombor Arany  Benjamin 

Dreska Diána Bach Tímea 

Erdősy Gabriella Bakos Aletta 

Grőber Adél Balogh Gábor 

Gyuricza Ádám Balsay Anna 

Imre Ildikó Benedek Réka 

Jámbor Mercédesz Csurgó Imre 

Jurecska Zsanett Bernadett Debreczeni Zsófia 

Kelemen János Fischer Zsolt 

Klucsik János Häch Fanni 

Lauber Anna Horváth Henrietta Erika 

Mészáros Anett Kovács Balázs 

Mészáros Imre Márk Kovács Flóra Edit 

Nagy Beáta Kőszegi Balázs 

Nagy Bence Kőszegi Márta 

Nánási Viktória Lajkó Cecilia Mirtill 

Osvald Máté Láng Szabolcs 

Pálinkás Dóra Móricz Rita 

Szakács Viktória Evelin Mosberger Evelin 

Szalai  Viktória Mrázik Rebeka 

Szathmáry Ádám Munkácsy Anna 

Szekeres Szandra Nagy Gergely  

Szentes Erika Nemes Zsuzsanna 

Szolga Péter Márton Orosz Alexandra 

Takács Alexandra Rácz Dávid 

Tóth Bálint  Rácz Tamás 

Tóth Eliza Rózsa Dávid 

Tóth Miklós Szabó Kinga 

Varga Boglárka Tobik János 

Varga Dorina Vincze Péter 

Varga Vivien Szilvia Vörösmarti Dorina Judit 

Vaszily Alexandra Zsolti Tamás 

Végh Máté  
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BOLDOG KARÁCSONYT  

KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK! 

 



2008/2009 év végi statisztika 
                            

Osztály létszám kitűnő jeles jó közepes 
elég-              
séges 

bukott 
osztá-

lyozatlan 

tanul-
mányi 
átlag 

  
Tanulmányi 

rangsor 

  

Egy főre jutó  

  

Hiányzási rangsor  
hiányzás  

igazolt 
igazo-
latlan 

igazolt   igazolatlan 

                                      

7.A 31 2 3 26     0 0 4,40   1. 12.A 4,46 58,4 0,0 1. 12.C 35,3   1. 7.A 0,0 

7.B 27   1 15 9 1 1 0 3,77   2. 7.A 4,40 38,0 0,2 2. 7.B 38,0   2. 10.A 0,0 

8.A 33   3 23 7   0 0 4,19   3. 9.A 4,37 47,6 0,0 3. 8.A 47,6   3. 11.C 0,0 

8.B 30     12 14 2 2 0 3,51   4. 12.B 4,26 68,6 0,1 4. 12.D 50,0   4. 8.A 0,0 

9.A 34 6 5 17 6   0 0 4,37   5. 8.A 4,19 59,7 0,1 5. 11.C 54,6   5. 9.B 0,0 

9.B 30   2 10 14   4 0 3,47   6. 12.C 4,18 75,5 0,0 6. 7.A 58,4   6. 9.C 0,1 

9.C 36 1 3 20 10   2 0 3,91   7. 11.A 4,07 64,2 0,1 7. 9.A 59,7   7. 8.B 0,1 

9.D 34   2 14 16   2 0 3,74   8. 12.D 4,03 82,6 0,5 8. 12.B 61,0   8. 9.A 0,1 

10.A 31 1 3 16 8   2 1 3,82   9. 11.C 4,02 82,3 0,0 9. 9.C 64,2   9. 7.B 0,2 

10.B 29   1 10 14 1 2 1 3,53   10. 9.C 3,91 77,0 0,3 10. 10.D 67,6   10. 11.B 0,2 

10.C 30     13 15 1 1 0 3,58   11. 10.A 3,82 79,6 0,4 11. 12.A 67,9   11. 10.B 0,3 

10.D 31   1 15 13   2 0 3,75   12. 7.B 3,77 67,6 0,6 12. 8.B 68,6   12. 10.C 0,4 

11.A 31 1 2 20 8   0 0 4,07   13. 10.D 3,75 92,5 0,6 13. 11.D 73,3   13. 9.D 0,5 

11.B 27   2 11 12   2 0 3,73   14. 9.D 3,74 116,6 0,2 14. 9.B 75,5   14. 10.D 0,6 

11.C 32   3 21 6   1 1 4,02   15. 11.B 3,73 54,6 0,0 15. 10.B 77,0   15. 11.A 0,6 

11.D 34   1 15 14 2 1 1 3,69   16. 11.D 3,69 73,3 1,2 16. 10.C 79,6   16. 12.C 0,8 

12.A 28 3 10 11 4   0 0 4,46   17. 10.C 3,58 67,9 1,0 17. 10.A 82,3   17. 12.A 1,0 

12.B 31 1 5 20 5   0 0 4,26   18. 10.B 3,53 61,0 1,3 18. 9.D 82,6   18. 11.D 1,2 

12.C 32 1 3 22 6   0 0 4,18   19. 8.B 3,51 35,3 0,8 19. 11.A 92,5   19. 12.B 1,3 

12.D 36   1 27 7   0 1 4,03   20. 9.B 3,47 50,0 3,4 20. 11.B 116,6   20. 12.D 3,4 
                                            

össz 627 16 51 338 188 7 22 5 3,92  átlag: 3,92 67,6 0,54 átlag: 67,6   átlag: 0,54 
                         

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

Fegyelmi büntetések: - szaktanári figyelmeztetés:   74     Nyelvvizsgák száma: angol német francia olasz orosz 

   - osztályfőnöki figyelmeztetés:  82      
középfok 81 16 4 7 108 

   - osztályfőnöki intés:   19      

    - osztályfőnöki rovó:   6      
felsőfok 4    4 

   - igazgatói figyelmeztetés:  4       

   - igazgatói intő:    20                 

   - igazgatói rovó:   1                 

 


