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Még élünk, gyermekek vagyunk, s mégis látod, mindig haladunk az úton, 
mert menni kell még akkor is, ha maradni akarunk

Itt egy év, és ott egy újabb, de embertől ne várj újat,  
korlátaikat hagyd nekik, te híd is vagy, és folyó is vagy.

Rajtad mások átkelhetnek, ha akarnak, kinevethetnek,  
szárnyad is van, repülni tudsz, így föléjük emelkedhetsz.

Istenedhez, angyalodhoz, nem választott akarathoz,  
álmaidhoz, szerelmedhez, maradj mindig hű magadhoz.

Föld lakói remeghetnek, hódolhatnak félelemnek,  
de te szilárd lábakon állj, s maradj meg mindig ilyennek.

Vedd a napot ajándéknak, amit mások pazarolnak, ne vedd magadra, 
ha semmibe vesznek, nekem mindig ajándék vagy.

Istenedhez, angyalodhoz, nem választott akarathoz, álmaidhoz,  
szerelmedhez, maradj mindig hű magadhoz.

Maradj mindig hű magadhoz, maradj hű adott szavadhoz,  
álmaidhoz, szerelmedhez, így juthatsz igaz áldáshoz.

S hogy tűzhajú kedvesem lettél, ne számold, hogy mennyit léptél,  
nem azt ünneplem, mióta, hanem azt, hogy megszülettél.
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Épülő iskolák

Megyénk Középfokú oktatási intézményeiben 1986-ban 13 ezer 
698-an tanultak, az idei tanévben 15 ezer 220-an, és jövőre várhatóan 
17 ezer 100 diák lesz. Ez a létszámemelkedés csak új intézmények 
beállításával, vagy a jelenlegiek bővítésével képzelhető el. A szűkebb 
pátriánkban épülő új iskolákról kértünk tájékoztatást a megyei  
tanács tervosztályának két főmunkatársától, Hajdú Imrénétől  
és Hegedűs Tamástól.

Elmondták, hogy jelenleg Veszprémben épül egy új középiskola 
az Egry József utcában. Ez egy 16 tantermes gimnázium lesz, négy 
előadóteremmel, hét csoportszobával, két tanműhellyel és szintén 
két tornateremmel. Az intézmény sporttagozatos gimnázium lesz,  
ez indokolja, hogy egy iskolá-ban két tornaterem is legyen. Az épít-
kezés teljes költség-előirányzata 308 millió forint (ez mai árfolyamon 
körül-belül 6 milliárd Ft-nak felel meg — a szerk.), ebből a megyei 
tanács 96-ot biztosít, a többit a beruházó és a működtető, a Veszprém 
Város Tanácsa állja. A létesítményt ez év szeptem-berében tervezik 
használatba venni.

                                                                          (Napló, 1989. május 20.)

Átadás előtt a Vetési Albert Gimnázium Veszprémben

– Augusztus 30-ával utolsó emberünknek is el kell hagynia 
az építési területet — mondja Kótai László az Alba Regia  
Építőipari Vállalat építésvezetője. Minden feltétel adott, hogy meg-
kezdhessék a tanítást szeptember elsején a megyeszékhely új oktatási 
intézetében.

A most átadás előtt álló gimnázium az Egry-lakótelepen,  
a középiskolai kollégiumok közvetlen szomszédságában épült. 
Két hektárnyi területen 8 ezer négyzetmétert építettek be.  
16 tanterem és az ehhez szükséges kiszolgáló-helyiségek,  
valamint egy nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas  
tornacsarnokot építettek. A csarnok lelátóin 300 ülőhely van, és hoz-
závetőlegesen 1000 néző befogadására alkalmas. Tekintve, hogy sport-
tagozata is lesz a gimnáziumnak, a következő ötéves tervben fedett  
uszoda építését is tervezik. 

                                                                        (Napló, 1989. augusztus 19.)

Az iskola műszaki adatai
A gimnázium építője a székesfehérvári Alba Regia Állami Épitőipari Vállalat. Programtervezője Ruttkay Gyula, a Veszprémi Tervező Vállalat 

főépítésze, tervezője Makk István, a Típustervező Intézet építésze.
Az intézmény kerítéssel határolt összterület 28 587 m2, és ezen belül 8 000 m2 került beépítésre. Épületszerkezet: Alba-Clasp. 
Az udvar területén aszfaltburkolatú kézilabda-, kosárlabda-, valamint salakos röplabdapálya található. Mindháromhoz ülőhelyes lelátó tartozik. A kézilabdapálya 
megvilágítható, így esti mérkőzések megrendezésére is alkalmas.
Az atlétikai sportot kedvelők részére hatsávos (100 m) futópálya, magas és távolugróhely nyújt lehetőséget a gyakorlásra. A parkosított területen díszburkolatú 
pihenőudvarok találhatók. Az épület oktatási szárnya kétszintes, a két egymásra szimmetrikus oldalt a földszinti főbejárat és a porta, mag az emeleten a könyvtár 
osztja ketté. A déli szárny alatt az alagsori részben a tmk-műhely és a kazánház található.
Az emeleti részen 16 tanterem, 5 szertár, 7 csoportszoba és egy rajz szakterem található.
A földszinti területen kémia-, biológia-, fizikaelőadó és –szertár, ének-, számítástechnika-, technikaterem és nyelvi labor segíti az oktatást. Itt helyezték el a titkár-
sági, igazgatói, igazgatóhelyettesi, a közös tanári és ki szobákat. Itt működik a gazdasági egység irodai része. A műszaki vezető szobája és a raktárak is ebben az 
épületrészben vannak. A hang- és video-stúdió központja is itt működik.
Az oktatási szárnyra merőlegesen találhatók a közös használatú helyiségek: porta, előtér, fórum és büfé. A büféhez csatlakozik a tornacsarnok 300 férőhelyes lelátó-
val, edző- és kondicionálóterem öltözőkkel, mosdókkal. Itt került kialakításra az orvosi rendelő, edzői és bírói szoba, valamint két testnevelő tanári szoba.
A büfé alatt van a tornacsarnok légfűtését szolgáló gépészeti szoba és szociális rész, valamint a ruhatár és a wc-csoport.
Ami az egyes helyiségek méreteit illeti, a tantermek alapterülete egyenként 55,3m2, a csoportszobáké 24 m2. A könyvtár 192m2, a rajzterem pedig 68m2 alapterületű. 

A tornacsarnok 1 165 m2, a hozzá kapcsolódó öltözők (6 db) mosdóval 31 m2, az edzőterem 165 m2 a kondicionálóterem 101 m2 alapterületű. A fórum 
246 m2, míg a büfé 316 m2.
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Navracsics Tibor köszöntője a Vetési Albert Gimnázium avatásán

Tisztelt Államtitkár Úr! Elnök Úr!

Kedves vendégeink, és Mindnyájan akik részesei e nagyszerű pillanatnak, a Vetési Albert  
Gimnázium létrejöttének, felavatásának.

Az iskolaközösség nevében köszönök mindenkit és az első percekben köszönetemet 
fejezem ki a megyei és városi tanácsok területeinek, a behúzáshoz szükséges anyagi 
fedezet biztosítóinak, az épület vezetőinek, a kivitelezést szervező beruházási 
és az ALBA REGIA ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT minden dolgozójának, a szellemi  
és kétkezi munkásoknak.

Átérezve a történelmi pillanat súlyát, nem tudom megilletődöttség nélkül köszöne-
temet kifejezni, hiszen az ismert gazdasági helyzetben nemcsak egy új épület készült 
el, hanem olyan belső terekkel és több funkciót ellátni tudó képeségekkel, amely már 
a XX. század oktatásának is közeget tud teremteni.

Az első órák éreztetik velünk, hogy akik itt munkákáikat végezték, az értelmesebb  
emberi lét megvalósításának elkötelezettjei, hiszen szokatlan módon azonnali teljesítményét  
kielégítve tették elfogadhatóvá az épületet.

A megilletődöttséget Vetési Albert reneszánsz kori püspök és diplomata neve is fokozza, hiszen névadónk élete a megújulni tudás  
és törekvés egyik fontos szimbólumát jelenti számunkra.

Érezzük annak súlyát is, hogy egy új intézmény jön létre, melynek meg kell kapaszkodnia, gyökeret kell eresztenie, s nem mindegy, 
hogy a minőség milyen fokán tud illeszkedővé válni a középfok oktatási rendjében.

Érezzük a felelősség súlyát, de ez nem béklyóként nehezedik ránk, hanem ünnepi — reméljük, a mindennapjaink során is megkülön-
böztetetten —, felemelő, ösztökélő erővel.

Hisszük, hogy az ország anyagi és erkölcsi megújhodásának fundamentuma az iskola, s benne az ifjúság nevelése. Itt alapozódik meg 
a személyiség sokszínűsége, tartalmi sajátossága és egyéni karaktere is. Mindebben garancia az, hogy itt együtt van felnőtt és fiatal, 
nevelő és nevelendő, a tapasz-talat és a dinamika. Ha ezek nem egymást kioltók, hanem hatásukban erősítők, akkor meg van minden 
feltétele annak, hogy olyan érett fiatalok kerüljenek ki innen, akik a legnehezebb pillanatokban is készek a döntésre, akik érzelmi  
és értelmi sajátosságaik által teljesek, akik alkotó hozzá-járulói a társadalmi együttlétnek, s mindezt szolgálatnak tekintik.

A létrehozók munkájának köszönetképpen mi, az itt tevékenykedők, ígérhetjük: törekvéseink arra irányulnak, hogy az általános mű-
veltség olyan alapelemeivel, kristályosodási gócaival vértezzük fel a fiatalokat, hogy ne csak beilleszkedni tudjanak a társadalomba, 
hanem képesek legyenek az embertársaknak nyújtandó többlet adására is.

Olyan felnőttek kibocsátására törekszünk, akiknek egészségérzete, jó közérzete nemcsak a betegség hiányának állapotát, hanem  
fizikai, szellemi és szociális jólét meglétét is igényli. Olyanokéra, akik más népeket tisztelő öntudatos, önérzetes magyarok.

Az eszközök adottak, akarat, szív, értelem és tettrekészség kell a tanárnak, diáknak, szülőnek, társadalomnak, s akkor  
e befektetés megtérül.
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A 30 évvel ezelőtti tantestület közel felét az elődintézményből (Kállai Éva Középiskola) a gimnáziumi osztályokkal együtt érkezők 
tették ki. Nekik szakmai tapasztalatuk, módszertani jártasságuk a gimnáziumi nevelő-, oktatómunka specialitásaira is kiforrottak 
voltak. A negyedét tették ki azok a kollégák, akik szakközépiskolai tapasztalatok birtokában kezdték az erősen humán orientálódással 
induló gimnázium pedagógiai feladatainak ellátását.  A fennmaradó részt a friss diplomával rendelkező pályakezdő fiatalok tették ki.

Az intézmény első igazgatója: 

Navracsics Tibor (történelem, földrajz) 

Igazgatóhelyettes:

Hegyi László (matematika, fizika) 
Tungli József (testnevelés).

Az 1989/1990-es tanév tanári 
karának tagja volt: 

Bábán Ferenc (testnevelés)

Baginé Blazsek Márta (testnevelés)

Balla Imréné (biológia, kémia)

Csepelyné Gáncs Judit  (matematika,  
számítástechnika, kémia)

Csizmadia Károly  (biológia, technika)

Ertliné Balogh Andrea  (matematika, földrajz)

Fátrai Lászlóné (matematika, fizika, ábrázoló 
geometria)

Gáncsos Gabriella  (matematika, földrajz,  
számítástechnika)

Horváth Judit  (magyar, népművelő,  
finnugor)

Horváthné Farkas Beáta (magyar, német)

Kaiser Márta Alexandra  (magyar, latin)

Kaizerné Meggyes Zsuzsanna  (német, orosz)

Kauker Terézia  (német, magyar)

Kiss Gabriella  (matematika, fizika)

Méray Lászlóné, dr. (magyar, angol)

Németh Attiláné  (földrajz, biológia)

Reményiné Kerekes Györgyi  (matematika, 
informatika, fizika, technika)

Siposné Szucsik Zsuzsanna (magyar, történelem)

Somody Péter  (rajz, földrajz)

Somoskői Szilveszterné, dr. (orosz, történelem)

Szász Péter  (testnevelés, földrajz)

Szilágyi Istvánné, dr. (magyar, angol, orosz

Szűcs Gabriella  (magyar, német, orosz)

Takács Andor (matek, fizika, informatika, 
technika)

Takács Andorné  (kémia, fizika)

Tóth Rita  (magyar, történe-lem )

Tóth Zsuzsanna  (népművelő, ének)

Vágovits Gizella  (orosz, angol)

Vereskutiné Kis Zsófia  (földrajz, német

Vesztergom János  (földrajz, testnevelés )

Zeitler Gusztáv  (népművelő, történelem) 

Óraadó tanárok:

Batár Zsolt (magyar, szlovák)

Csudai Bertalan (magyar, szlovák)

Mészáros György (pedagógia)

Molnár Attila, dr. (matematika-fizika)

Nándorfy Nóra (biológia)

Sipos Zoltán (magyar, történelem)
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Szalagavató (1989. február 2.)
Iskolánk új, ám szellemében ragaszkodik a diákélet hagyo-
mányaihoz. Így volt ez a szalagavatóval is, amit a harma-
dikosok rendeztek. A műsor összeállításakor sokszínűségre 
törekedtünk, hisz az volt a cél, hogy végre ne a megszokott, 
sablonos műsort rendezzük, hanem tartalmas ám mégis  
vidám szórakozás részesei legyünk.
Előadtunk egy Karinthy-darabot, utazgattunk a teljesség 
igénye nélkül a tánc történetében, s hogy ne csak vidám 
dolgok legyenek: útravalóként szebbnél szebb verseket 
gyűjtögettünk s adtunk elő.
A szalagok, amelyeket feltűztek, zöldek voltak ezzel fejez-
tük ki, hogy a negyedikesek ezen a kellemes februári napon 
még érés előtt állnak, előttük állt életük első szellemi próba-
tétele, az érettségi.
De ünnepségünk már csak a búcsúzás kezdete volt és egy 
lépéssel megint közelebb vitte a negyedikeseket a nagybe-
tűs élethez E hagyományt szeretnénk továbbra is életben 
tartani: találkozzunk hát az 1991-es szalagavatón!

Vetési bál (1989. február 17.)
Azzal a szándékkal rendeztük meg az első Vetési-bált, hogy 
az a város közéleti eseménye legyen. Utólag elmondhatjuk, 
hogy ez a törekvésünk megvalósult, s abban reményked-
tünk, hogy a hagyományteremtés első lépését megtegyük.
Újító szándékunk nagyon is régi hagyományokra támasz-
kodott, hiszen az igazi régi iskolabálok mintájára a diákok 
mellett a szülőket is meghívtuk, akik örömmel vettek részt 
a rendezvényünkön.
A hagyományokat követő nyitótánc után kötetlen találko-
zásra került sora a tanárok, a szülők és az iskola tanulói 
között. Ezzel egy időben lehetőség nyílt táncra, amelyet 
táncbemutatók, szépségkirálynő-választás és az ilyenkor 
elmaradhatatlan tombola szakított meg.

A márciusi forradalom évfordulójának 
megünneplése (1990. március 14.)
Március 15-ét a fiatalok mindig a maguk ünnepének tekin-
tették. Ennek ellenére kicsit megszürkült az ünnep glóriája, 
pedig mondanivalója mindig aktuális.
Nemcsak olyan, mára közhellyé fakult dolgok, mint a haza-
szeretet, forradalmi szellem, szabadság, melyek számtalan 
szövegösszefüggésben és céllal hangzottak el. Inkább az, 
ami mögöttük van. Ahogyan értelmezzük őket.
Most nem kell fegyvert fogni és kicsit talán homályos cé-
lokért harcolni. Ma nem erre van szükség. Csak próbál-
juk megérteni, mit jelentett akkor a hazaszeretet. Nem is 
olyan könnyű felfogni azt az érzést, ami minden egyszerű 
emberben megvolt és meghatározta oly soknak az életét, 
összekapcsolt és lelkesített egy egész nemzetet. Próbáljunk 
a forradalmárok kitartására gondolni. elhivatottságukra, 
mikor saját döntéseinket nem vagyunk képesek véghez-
vinni gyengeségünk miatt. Próbáljunk így kitartani valami 
mellett most, amikor nincsenek örök érvényű és minden-
kit lelkesítő igazságok, amikor mindenkinek magának kell 
azokat megtalálni.
Ez a műsor, az 1990-es, megérezte a szabadabb lüktetést 
és átadta nekünk. Nem akarok elfogult lenni, mert az én 
osztályom tagjai készítették a műsort (Kauker Terézia és 
Tóth Zsuzsanna segítségével), de igaz, hogy szívvel-lélekkel 
tették, és azt hiszem, célt is értek vele. Volt benne kérdés 
(„Ha megvagdalják mellemet/Fog lenni, aki bekötözze?”) 
és kétség („Európa csendes, újra csendes?”). Babits Petőfi 
koszorúi című verse felelősségre vonta mindazokat, akik 
megfakították ezt az ünnepet. És a zene sem véletlenszerű 
volt.
A „Kertész leszek” kifejezte a vágyat a békére és a szeretetre, 
a részlet az István, a királyból figyelmeztetett a múltra és 
a benne gyökerező jövőre. Az 56-os zászló pedig párhuza-
mokat vont és elgondolkoztatott. És ebben az új iskolában 
sokan először érzeték, hogy az iskola közössége olyan fi-
atalok közössége, akik gondolkodhatnak és érezhetnek 
együtt, akik egy korban születtek és egy másikat fognak 
szolgálni.
És talán együtt éreztük a felelősséget is. Talán…

Czuppon Anett, III/A

A Rév első számának megjelenése 
(1990. március 26.)
A gimnázium alapítása után néhány héttel megkezdte mun-
káját egy kis műhely: a diákok lapot alapítottak. A majdnem 
mindegyik évfolyamot reprezentáló szerkesztőség, illetve a 
munkában segítő tanárok A RÉV címmel indították útnak 
az újságot. Céljuk az volt, hogy fórumot, megnyilatkozási 
lehetőséget adjanak a diákok gondolatainak. Állandó rova-
tot kapott az iskola közélet, Iskolapolitika címmel.
Aktuális műsorajánlatok, színház- és filmkritikák, reflexiók 
olvashatók a Művelődés és kultúra rovatban. Az írói véná-
val rendelkezők verssel, prózával, műfordítással, esszével a 
szépirodalmi oldalakon jelentkeztek. Itt olvashattunk rész-
letet igényes, szakmai szemmel is megméretett pályamun-
kákból.
Az igen élénk és eredményes iskolai sportéletről összefogla-
ló beszámolót nyújtott a Spothírek.
Az 1989/1990-es tanévben két szám jelent meg a veszprémi 
Pannon Nyomda közreműködésével, az első márciusban, a 
második májusban, hogy a távozó negyedikesek is olvas-
hassák.
A gimnázium és egyben a szerkesztőség közös terve, hogy 
az újság szükséges és igényelt hagyománnyá váljon. Ehhez 
azonban nélkülözhetetlen az újabb, alsóbb évfolyamok te-
vékeny közreműködése és segítsége.

Tóth Rita
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Vetési-napok (1990. március 28-30.)
A diáknapok mindig fontos, nagy eseményt jelentenek, minden iskolában, minden időben. Különösen így volt  
ez a Vetésiben. Ez a gimi új, ez volt az első diáknapi rendezvénye. Készültünk is rá kellőképpen.
1990. március 28., szerda, 13 óra. Ekkor kezdődött a nagy verseny. A diákigazgató-jelöltek (Werner, Batár, Aljosa), 
miután kiaggatták és kidekorálták ígéreteikkel a suli egészét, izgatottan várták a végeredményt. Sajátos módon folyt  
a versengés. A szavazatokat a jelöltek által kiállított hordókba öntött pohár vízzel lehetett leadni. Batár Zsolt, a harma-
dikos évfolyam jelölte nyerte a választást.
Elmondta programját, megköszönte a szavazatokat és átvette a hatalmat Navracsics Tibor igazgató úrtól. Ezzel  
hivatalosan is megkezdődtek a diákok napjai.
Miután lehiggadtak a kedélyek és mindenki elkönyvelhette magának a győzelmet vagy éppen a vereséget, kikapcsoló-
dásképpen vagy nem, de mindenki ellátogathatott Zalavári András autogén tréningjére.
Délután Kakuts Ágnes jött el a Vetésibe. Csángó népdalokat tanított. Beszélt a csángókról, az ottani népzenéről,  
a szokásokról. Ez a jó hangulatú, nagyon érdekes program sem hiányozhatott a három napból.
Szerda csúcspontja a Los Andinos-koncert volt! Az aulában telt ház volt! Fantasztikus volt! A pécsieken is látszott,  
hogy élvezik a koncertet. Aztán táncházzal folytatódott a buli, nem kisebb sikerrel. A NAPOK egyik legjobb rendezvé-
nye volt a Los Andinos-est.
Másnap, csütörtökön az ünnepélyes elsősavatásra került sor. Werner Robi és a IV/A tisztelte meg az elsősöket.  
Az avatottak kicsit húzódoztak a kényelmetlen féllábugrálástól, de végül is jó hangulatú szertartás sikeredett  
az avatásból.
Kora délután rendezték meg a Mátyás-vetélkedőt, amely 9 középiskola csapata között zajlott. Az érdeklődés nem volt 
akkora, mint amekkorát megérdemelt volna.
Még egy érdekes előadás gazdagította a csütörtöki napot. Mészáros Károly és Simon Aladár rendhagyó irodalomórája 
a Bibliáról.
Elmaradt az estére hirdetett helyőrségi zenekar koncertje. Helyette azonban volt diszkó. DISZKÓ, amely mindent  
megold, mindent helyettesít, mindenki örül neki, amolyan jolly joker.
A pénteki nap a sporté volt. A délelőttöt játékos vetélkedők, neves sportolókkal való találkozások töltötték ki. Nagy volt 
az érdeklődés.
Déli 12 órakor játszották le a nagy rangadót a Lovassy és a Vetési között a zsúfolásig megtelt sportcsarnokban. Vegyes 
csapatunk nagy küzdelmet vívott, de ennek ellenére 5:2-re verték a lovassysok a Vetésit. Nem baj, fiúk, jövőre fordítva 
lesz!
A meccs után kezdődött el a nonstop vetélkedő, amely eredetileg négy órát kellett kitöltsön. Ez a program nem sikerült 
úgy, ahogy elgondoltuk.
Este rock and roll parti volt.
A NAPOK diszkóval zárult, nem mindenkinek az örömére.
Szerdán, csütörtökön és pénteken délelőtt a felsorolt programokon kívül állandó jelleggel működött még: az ún.  
játékbarlang, amelyet a II/C és a III/B szervezett, és a filmklub, mely nagy tetszést keltett érdekes filmjeivel. Volt idegen 
nyelvű, természettudományos, zenés és művészfilm. Mindez négy helyszínen, egy időben.
A Vetési-napok végeredményben jó volt, de nem tökéletes. Ha szigorúan ítéljük meg, tökéletes akkor lett volna, ha nem 
lettek volna elmaradt vagy félresikerült programok, amikor nem történik „sehol semmi”.
De ez a három nap így is nagyon jó hangulatban telt el, annak ellenére, hogy ez volt az első próbálkozása egy új 
iskolának, új közöséggel. A következő években pedig ennél még jobb lesz!
Biztosan!

Tarda Orsolya I/E
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Szerencsések vagyunk, hiszen még mindig dolgozik olyan pedagógus a gimnáziumban, aki 1989-ben tagja volt az első tan-

testületnek. Csepelyné Gáncs Judit, Gáncsos Gabriella, Horváth Judit, Kaizerné Meggyes Zsuzsanna, Tóth Zsuzsanna tanárnők 
és Szász Péter tanár úr mesélt az első élményeikről, az első tanév nehézségeiről, valamint azt is felidézték, milyenek voltak akkoriban 

a diákok. Az interjúkat készítette: Némethy Hanna (11.C), Pesti Eszter (11.C), Fogl Johanna (11.B) és Hegedűs Dávid (10.B).

Horváth Judit
Melyek az első emlékei az iskolával 
kapcsolatban?
Azt már korábban is tudtok, hogy épül 
egy új gimnázium, meg is lehetett nézni 
az építkezést.
’88 nyarán Finnországban voltam, egy 
csoportot kísértem, és az akkori taná-

cselnök-helyettes mondta, hogy az új iskolának József Attila 
lesz a neve. Már a szobrot is áttelepítették (korábban a Sza-
badság téren állt). Én feltettem a kérdést, hogy miért József 
Attila. Azt felelte, nincs különösebb oka. Miért nem lesz 
Vetési? – kérdeztem. Aztán amikor következő alkalommal 
hallottam az iskoláról, Vetési Albert Gimnáziumként említet-
ték. Biztosan még sok embernek eszébe jutott ez a név, ugyan-
úgy, mint nekem.
Végülis lehetséges, hogy a Tanárnő nevezte el az iskolát?
Lehetséges, de nem is ez a fontos, hanem hogy jó nevet kapott 
az iskolánk.
Milyen nehézségekkel találkozott a Vetésiben?
Talán pontosabb a kérdés, hogy milyen nehézségek voltak/
vannak a tanításban. Soha nem éreztem nehéznek, nyűgnek  
a tanítást. Megoldandó problémák persze mindig voltak. Egész 
tanári pályámon megtalált az osztályfőnökség. A mostani  
12. D a hetedik osztályom. Osztályfőnökként sokféle problé-
mát kellett elsimítanom, megoldanom, összefogni az osztályt,  
rábírni őket a tanulásra stb. 
Emlékszem, amikor először voltam osztályfőnök a Vetésiben, 
az osztályomból az egyik diák valami rosszat csinált, az igaz-
gató azt mondta, hogy amilyen az osztályfőnök, olyan a diák. 
Ekkor nyeltem egyet, jól van. A következő héten megjött az 
eredmény, hogy az osztályomból német OKTV-n egy leány 
második helyezett lett. Gratulált az igazgató, hogy milyen 
nagyszerű teljesítmény. Mondtam, amilyen az osztályfőnök, 
olyan a diák is. 
Miért pont a Vetésit választotta?
Nem választottam. Amikor végeztem, tanítani szerettem 
volna, bár csak egy tanári szakom van. Magyar   –népművelés 
–finnugor szakot végeztem. Akkor még szakpárok voltak, 
és egy szakkal nagyon nehezen kaptam állást. Úgyhogy egy 
évig Fehérváron dolgoztam kulturális nevelőtanárként, aztán 
egy évig az Ifjúsági Parkban itt Veszprémben népművelőként 
(Mindenféle koncerteket szerveztem. Azóta is sajnálom, hogy 
a Michael Jackson koncertre nemet mondtam). A Kállaiban 
üresedett meg egy állás, ott tanítottam négy vagy öt évet.  
Ekkor a Kállai kettévált, és a gimnáziumi rész jött ide, a szak-
közepes meg maradt ott, ez most a Padányi. Én leginkább 

gimnazistákat tanítottam, jöttem velük az új iskolába. 

Milyenek voltak akkor a diákok, és miben voltak mások, 
mint ma?

Szorgalmasabbak voltak. Máshogy tanultak. Hogyha megkér-
deztem, mi volt a múlt órán az anyag, akkor azt tudták, nem 
kellett a füzetet lapozgatni. Azt szokták mondani, hogy régen 
megtanulták a diákok az anyagot, most pedig megismerked-
nek az anyaggal. Ezt érzem én is.
Amit sajnálok, hogy az évtizedek alatt a magyarnak az értéke 
egyre megy lefelé. Azt gondolják a diákok, hogy a költészet  
„a lélek balga fényűzése” csak, és nem fontos. Aztán majd rájön-
nek, hogy dehogynem, ez lett volna az egyik legfontosabb dolog. 
Egyébként minden generáció ugyanolyan. Diákok, fiatalok. 
Ahogy Arany mondja: „nem rosszabb, de nem is jobb a tava-
lyinál”.
Hogyan tudná leírni a ‘89-es évet?
Az volt a változás éve. Áprilisban megszületett a lányom, utána 
szeptember elsején iskolát avattunk, október 23-án pedig rend-
szert váltottunk, kikiáltottuk a köztársaságot.
Mozgalmas év lehetett.
Minden szinten változás volt, így van. A Kállaiból a fele tantes-
tület jött ide. Évekig még találkozgatott a kettészakított tantes-
tület, aztán szép lassan elmaradtak ezek az alkalmak. Most már 
csak hárman vagyunk itt az iskolában, akik a másik tantestület-
ből jöttünk.
Mennyiben volt más az iskola akkor?
Sok mindenben. Gyakorlatilag minden kicserélődött. Talán 
csak a bordó szín állandó az iskolában. Volt több átépítés,  
beépítés – teraszokból tantermek, ruhatárból labor, büféből  
galéria.
Ugyanez történt a tagozatokkal is. Az alapítók célja az volt, hogy 
a városban legyen egy testnevelés tagozatos gimnázium. Aztán 
az igények szülték az újabb tagozatokat: informatika, emelt nyelvi 
képzés németből. Majd jöttek az újabb igények, de ehhez meg 
kellett szüntetni az eddigieket. Ennek esett áldozatul a nyolcosz-
tályos tagozat is. Harminc év alatt formálódott ki az iskola mai 
arculata.
Eszébe jutott-e még valami a harminc évvel kapcsolatban?
Gimnazista koromban láttam a Vígszínházban Presser Gábor 
és Adamis Anna darabját, a Harmincéves vagyok című musi-
calt. Emlékszem, akkor elgondolkodtam azon, hogy milyen 
végtelenül hosszú is harminc év. Most, hogy visszatekintek 
rá, úgy tűnik, csak egy röpke pillanat volt. De ahogy végig-
megyek a folyosókon és megnézem a tablókat, sok kedves emlék, 
szép érettségi felelet, jó hangulatú kirándulás jut eszembe.  
KÖSZÖNÖM, VETÉSI!
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Csepelyné Gáncs Judit
Mik voltak az első emlékei az iskolával kapcsolatban? Milyen nehézségekkel találkozott? Miért pont a Vetési?
A Kállai Éva Gimnáziumból jöttünk át, az iskola egyik fele ott maradt – a szakközépiskolai rész –, a gimná-
zium jött át. Akkor tanítottam harmadik éve, és viszonylag kezdőként kaptam egy, akkor még harmadikos 
osztályt, ez nekem egy eléggé strapás év volt.
Milyenek voltak akkor a diákok, és miben voltak mások?
Nehéz délután bármire beszervezni titeket, ott egy kicsit könnyebb volt. Nekik se volt sok idejük, de az akkori 
osztályommal mentünk színházlátogatásra, kirándulni. A mostani osztályoknál ritkán van az, hogy sikerül 

elmenniük Pestre színházlátogatásra, vagy csak úgy elmenni egyet túrázni. A tantárgyakhoz való viszonyulás megmaradt: ami 
tetszik, azt megtanuljátok ti is, ami nem, azt meg nem.

Gáncsos Gabriella
Mik voltak az első emlékei az iskolával kapcsolatban?
Nagyon sokféle iskolából érkeztünk, alapítók voltak a régi Kállay gimnázium tanárai, de én nem onnan jöttem 
ezért furcsa volt, hogy hogyan fogunk tudni kialakítani egy jól működő tantestületet. Túl sok ismeretlen volt. 
Az első igazgató választás is az első emlékeim közé tartozik. Két jelölt volt és a tanárok először ekkor találkoz-
tak. Aztán meglepően jól indult az egész.
Milyen nehézségekkel találkozott?
A kezdeti időkben a Kállay-s tanárok voltak a meghatározóak, aztán megindult a küzdelem, hogy mindenki  

elérje a megfelelő pozícióját. A gyerekek is kicsit problémásak voltak, mert hát az iskolát fel kellett tölteni és nem csak kilencedike-
sek érkeztek. Olyan diákokat kellett tanítani, akiket mások tanítottak egy másik iskolában.
Miért pont a Vetési?
A közlekedés gépészetiben tanítottam és ott csak fiúk voltak. Nem volt ott földrajz tantárgy, tehát ott csak matematikát tanítottam 
hét éven keresztül. Vágytam arra, hogy a másik tantárgyamat is taníthassam. Nekem ez érdekes volt, hogy lányok is megjelentek, 
egészen más volt lányokat tanítani. Fegyelmezési problémám azóta se volt.
Milyenek voltak akkor a diákok, és miben voltak mások?
Egészen mások voltak a diákok, persze én is sokat változtam. Ezért másképp ítélem meg, látom a gyerekeket. Akkor még nem voltak 
kütyük, nem ilyen problémák voltak. A gyerekek talán érdeklődőbbek voltak, több tudást szereztek a tanártól. Nem volt olyan, hogy 
majd megnézem az interneten. Egymással kapcsolatban pedig ragaszkodóbbak voltak. Többet beszélgettek, többet voltak együtt. 
Voltak iskola bulik, egymást segítő évfolyamok voltak, nagyobb közösségi élet volt.

Kaizerné Meggyes Zsuzsanna
Mik voltak az első emlékei az iskolával kapcsolatban? Milyen nehézségekkel találkozott?
Új intézmény, modern, jól felszerelt iskola maroknyi tantestülettel és tanulóval, akik szintén átjöttek és itt 
fejezték be gimnáziumi tanulmányaikat. (Egyébként a diákok nem örültek ennek, hiszen ők a Kállai Gimná-
ziumot tekintették az Alma Maternek.) Így festett tehát a kezdet. Meg kellett ismertetnünk a várossal egy új 
intézményt, vonzóvá kellett tenni azt a következő generációk számára. Ez nem volt könnyű, legjobb emlé-
keim mégis a kezdetekhez kapcsolódnak. Ekkor született első, ma már sajnos nem létező külkapcsolatunk az  
alsó-ausztriai Amstetten város gimnáziumával. Úttörője voltam ennek a partnerségnek, hatalmas energi-

ám volt benne, hogy aztán több száz diák élvezhesse az osztrákok vendégszeretetét, ismerje meg Ausztria egy gyönyörű szeletét 
csaknem 25 év alatt. Az akkor még kicsi tanári közösség is sok közös programot szervezett, nagyon jó csapat voltunk. Szívesen  
emlékszem akkori diákjaimra is, nagyon sok jó németesem volt, nagyon elkötelezett, céltudatos, vasszorgalmú diákok. Rengeteget 
versenyeztünk (OKTV, nemzetközi versenyek) rangos eredményekkel.
Miért pont a Vetési?
Pályafutásomat az egykori Kállai Éva Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában kezdtem. Amikor a Vetési Albert Gimnázium 
megépült és a Kállai Gimnázium jogutódja lett, dönthettem, maradok-e első iskolámban, amelynek gimnáziumi tagozata tehát 
megszűnt, vagy jövök az új intézménybe. Nyelvszakosként egyértelműen ez utóbbi mellett döntöttem.
Milyenek voltak akkor a diákok, és miben voltak mások?
Érdeklődők, kreatívok, elkötelezettek, hálások. Ezek jutottak eszembe először. Igényelték a közös munkát, nagyon céltudatosan 

dolgoztak egy-egy választott projektben. Sokkal könnyebben „hadra foghatók” voltak, mint a maiak.
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Tóth Zsuzsanna
Mik voltak az első emlékei az iskolával kapcsolatban?
A legizgibb az volt, hogy 4-5 évvel voltak fiatalabbak nálam a tanítványok, meg amikor a portás bácsi  
bezavart órára, merthogy azt gondolta, hogy én is itt tanulok és ez többször előfordult.
Milyen nehézségekkel találkozott?
Amennyire viccesek voltak ezek a helyzetek, annyira nehezek is. Nagyon nehéz a diákoknak úgy viszonyulni 
egy náluk alig idősebb valakihez, úgy hogy én voltam a tanár ők pedig a diákok. Szerencsém volt a szakommal, 
lehet, hogy matek szakosként ez nehezebben ment volna.

Miért pont a Vetési?
Teljesen véletlenül, akkor ez még nem Vetési volt, hanem az új Egry úti gimnázium. Igazság szerint brahiból adtam be a pályázato-
mat, hogy úgy sem fognak felvenni egy vadiúj gimnáziumba, hiszen még diplomám sem volt. Márciusba kellett beadni a pályázatot, 
nekem meg csak nyáron lett meg a diplomám.
Milyenek voltak akkor a diákok, és miben voltak mások?
Oh, hát nagyon sokat, és hogy miben… hát amiben a világ. Amikor kezdtük, akkor sokkal több offline időt töltöttünk együtt. Nem 
voltak ezek a kütyük. Ennek nyilván a másik oldala is igaz: a kréta, a rendes tábla, az írásvetítő – ezeknek megvolt a varázsuk.

Szász Péter
Mik voltak az első emlékei az iskolával kapcsolatban?
10 évet előtte általános iskolába tanítottam és a középiskolás korosztályt csak látásból ismertem. Belecsöppen-
tem abba, hogy 14 éves induló korosztályt tanítok. Rögtön kaptam egy végzős lány csoportot, akik a Kállay 
gimnáziumból jöttek. Mielőtt elindult az iskola már, júniusban volt egy felvételi a tesiseknek a stadionban, 
gyakorlati utána pedig egy elméleti. Sokat készültünk rá, annak ellenére, hogy még ekkor a régi iskoláinkban 
tanítottunk.
Milyen nehézségekkel találkozott?

Teljesen új volt az iskola és a kosárlabda palánkokat meg mindent nekünk kellett kitalálni. Például a pályákat: a téli szünetben 
majdnem minden nap jöttünk, amikor tudtunk, mi mértük fel és vonalaztuk még padokkal a pályákat, amiket később valaki más 
felfestett. Rengeteg apró feladat volt, ami kellett a mindennapi munkához.
Miért pont a Vetési?
Hát egy pályázat megjelent, hogy 3 testnevelő tanári állásra lehetett jelentkezni. A negyedik testnevelő tanári állás már foglalt volt.  
A Kállay gimnáziumból átjöhetett ide 15 tanár, és közülük volt egy testnevelő tanár, Bábán Ferenc tanár úr, aki azóta már rég nyug-
díjba vonult. A pályázásnál számíthatott az is, hogy 8 évig testnevelő tagozaton tanítottam Dunaújvárosban és ráadásul a diáksport-
ban való jártasságom is segíthetett, meg a 10 év tapasztalat és a folyamatos munka. Engem meg az ambicionált, hogy testnevelés 
tagozat lesz a megyében először. Sikerült bekerülnöm annak ellenére, hogy rengetegen pályáztak, úgy tudom voltak vagy 27-en  
a három állásra. Úgyhogy így kerültem ide Vesztergom tanár úrral és egy tanárnővel, aki pár év után átment a Lovassyba.
Milyenek voltak akkor a diákok, és miben voltak mások?
Természetesen mások voltak, de elég nehéz ezt harminc év távlatából visszaidézni. Nyugodtabb volt akkor az élet a rendszerváltás 
ellenére. Fel volt bolydulva az ország. Szerencsére az iskolákban azért nyugalom volt, tehát nem érződött ez a nagy felfordulás.  
Az akkori családi háttérrel, mentalitással másak voltak a gyerekek. Nem volt ennyi számítógép meg semmi ilyesmi. A ’80-as évek 
tempója lassabb volt, másabb és ez a diákokon is látszott. A tesisek mozgékonyak voltak, velük voltak időnként problémák. Inkább 
a tempó és nem volt ez a vibrálás, sokszínűség úgymond, ami most van. 
Nyugdíjba vonulás után mit tervez csinálni?
Az majd menet közbe fog kialakulni, de még egy jó ideig be fogok járkálni meg versenyeknél segítek. Több időm lesz az otthoni 
dolgokra, szüleim idősek őket is könnyebben fogom tudni segíteni. Nem fogom nekik azt mondani, hogy most iskolában vagyok, 
ne haragudjatok, nem tudok segíteni. Rugalmasabban be fogom tudni osztani az időmet, kimegyek versenyekre vagy fotózni.  
Régóta belekóstolgattam az elmúlt negyven évbe, de igazából soha nem jutottam túl messze, mert nem volt rá elég időm. Nagyon 
sok elfoglaltságom volt, és igaz az, hogy az iskola a második otthonunk.
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Peangporn Khantee üzenete
A Thaiföldön élő Peangporn Khantee 16 éves korában, a 2008/2009-es tanévben az AFS programon keresztül gimnáziumunk ven-

dégtanulója volt. Kocsy Brigitta volt tanulónk kérte fel Khantee-t, hogy ossza meg velünk, hogyan emlékszik vissza az itt töltött időre. 
30. tanévünk alkalmából emlékezetes ünneplést, és minden jót kíván a jövőre nézve gimnáziumunk minden diákjának, tanárának. 
Khantee e-mailben érkezett üzenetét angolul közöljük újságunk hasábjain.
It’s not true that school days are the best days of your life. Other way round, it gets you prepared and ready to achieve one that is to 
come.
In 2009, I was lucky enough to spend a year of my student life at Vetési Albert Gimnázium. I remember how much I enjoy a privi-
lege, due to my kindergarten-level Hungarian, to be graded only in Math and Arts as they required less linguistic communication. 
(However, I still was required to earn Attendance Mark on other subjects.) My experience paying full attention to those courses 
truly solidified my interest in art, design and problem-solving and somehow drew me into a career in Architecture.
Blending into a foreign context wasn’t easy on my early days, it has got better with help from Kristóf Gábor Tanár Úr and my class-
mates. If there has been a time that I learn to appreciate my individuality and uniqueness, it was then.
No matter how much I treasure experiences and memories from my time at Vetési, good news is I am as happy with my life now as 
I was in school. While working on achieving your best days in life, I suggest everyone cherish school days and enjoy it as much 
as you can.

Best Regards,
Peangporn Khantee

Adriana Suárez-Gonzalez üzenete
Good day,
I’m an international Vetesi student from Colombia and went to Vetesi in 2000. My Hungarian Anya, Iren 
Glatz, asked me to write about my experience at Vetesi for the anniversary. Here it goes :)
How Vetesi helped me become a citizen of the world
After dreaming for years about going abroad to study and explore the world, my parents gave me the oppor-
tunity to go to Hungary for a year after I graduated from high school. 
Vetesi was the first school I attended outside my home country, Colombia. And what an experience! Without 

speaking a word of Hungarian and with basic English, my first days were not easy. 
History and art classes were the hardest but math and science were easier to follow. As a science nerd, I tried to attend as many 
STEM (science, technology, engineering and math) classes I could. Social and arts came after, when my Hungarian tongue lost up. 
My Hungarian family made learning Hungarian a super fun experience. My Anya, apa and sis would organize cooking lessons, 
trips, and so many other activities to teach me vocabulary and how to communicate. I learned so much! Not only the language but 
I also experienced the Hungarian culture to the fullest.
Vetesi was not only a place to learn but also a place to make friends and have fun. One of the best memories I have is from a ski 
trip to Austria. Seeing so much snow, taking the chair lift, wearing skies, all were new to me. I got hooked but I took me a decade 
to find snow again.
The ski lessons from the trip were pretty handy, especially now that I live in Vancouver, Canada. Within one hour from the city, we 
have three ski resorts and I’m working on improving my skiing skill to keep up with my hubby the snowboarder.
Vetesi was my first school away from home and far from last. My experience at Vetesi widened my horizon and made the world a 
smaller place. Travel-ing and living in different countries keeps getting me out of my comfort zone, putting life in perspective, and 
has allowed me to make friends from across the globe. Hungary even gave a new family!
Vetesi, thank you and congrats on the anniversary. Please, keep welcoming foreign students and sending your student abroad. I’m 
sure fulfilling our wonderlust makes us more empathetic, open to dialogue and ultimately will make this planet a better place. 

Adriana Suárez-Gonzalez, PhD MSc
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2019. ápRilis. különszám mesél a mÚlt... 
Borszuk Adrienn 
Számomra a Vetési…
Hogy mi a legkorábbi emlékem, ami 
eszembe jut a Vetésiről? Amikor negye-
dik osztályos tanulóként elmentünk az 
iskola nyílt napjára és megláttuk magát 
az épületet, ami akkor – kisdiákként – 
hatalmasnak tűnt, valamint megismer-

kedtünk néhány tanárral és lehetőségünk volt egy-két tanórát 
is megtekinteni. Ennek pedig már 16 éve… Az iskola idén 
ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Azaz az iskola az 
„életének felében” az én életem részét is képezte, és képezi  
a mai napig. Hogy mit értek ez alatt? Lássuk!
A mi osztályunk volt az utolsó nyolcosztályos tagozat a gim-
náziumban – a maga 2012-es végzésével –, így az itt töltött 
5. évünkben lettek először évfolyamtársaink. Ez egyben azt 
is jelentette, hogy mi voltunk „a kicsik” mindenki szemében. 
De számunkra ennek nem volt negatív kicsengése, sőt! Kivé-
teles helyzetben voltunk, egyrészt mindenki ismert minket 
– és mondhatom, hogy a többség kedvelt is –, másrészt, ami 
szinte hihetetlen egy gimnáziumban, de mi még ebédelni is  
kísérettel jártunk a menzára. Ha pedig valaki elkésett, százszor 
leírhatta, hogy ő bizony többet sosem fog késni. De ami még 
érdekesebb, hogy ebéd után kimentünk az udvarra játszani az 
osztállyal – szintén felügyelet alatt állva. Szóval 6. évfolyamos 
korunkig olyan életünk volt, mintha még igazából általános  
iskolába járnánk. Kapott az osztály hideget-meleget is, hiszen a 
folyosón rendszerint futkároztunk mások lába alatt. Erre azért 
mókás visszagondolni. Az első négy évben még a testnevelés 
is együtt volt a fiúknak és a lányoknak. Nehezen szoktuk meg, 
mikor már külön zajlottak a foglalkozások, de legalább akkor 
megismerhettük órai keretek között is a párhuzamos osztályok 
diákjait.
A különválást legközelebb a fakultációk kiválasztásakor éltük 
meg, de ez már hasonlóan történt a többi osztályhoz. Volt 
nagy gondolkodás, mire mindenki megtalálta a helyét, hiszen 
oly sok tanárunktól kaptunk megerősítést, hogy márpedig  
az ő tárgyából eredményesek tudnánk lenni. Végül mindenki 
megtalálta a helyét – részben szintén tanáraink segítségével.
Ehhez hozzátartozik, hogy kiváltságos helyzetünk révén ren-
geteg tanárhoz volt szerencsénk a nyolc év alatt, akik nemcsak 
tanítottak, hanem neveltek is minket.
Az iskolában töltött nyolc év hozzájárult ahhoz is, hogy számos 
programban volt részünk a tanórák mellett. Bevezettek tanul-
mányaink elején egy új kísérleti tantárgyat, az Európai Unió 
mezőgazdaságát és gazdaságát megismerendő célokból, így 
ilyen tanulmányokat is folytathattunk Glatzné Gyömörei Irén 
tanárnő kezei alatt. Majd tanultunk egészségtant is Kreschkáné  
Világhy Bernadett tanárnőtől, és szerencsénk volt Pucsek 
Zsuzsanna tanárnő drámaóráin nemcsak kilencedikben,  
hanem már ötödik osztályban is részt venni mindenki nagy 
örömére.
Osztályfőnökünk, Kádár Jutka tanárnő szorgos munkájának 
eredményeként szinte az egész osztályunk megtapasztalhatta, 
milyen cserediáknak lenni. Elutazhattunk tizedikesként Hol-

landiába, valamint fogadhattuk is az érkező diákokat. 

Hatalmas élmény volt ez mindannyiunk számára.
Személy szerint a kiemelkedő emlékeimhez sorolom azt 

is, hogy egy-egy iskolai ünnepélyen is szerepet kaptunk.  
Lehetőségem volt tanévzárón és ballagáson is konferálni,  
de ne feledjük az Alma Mater gálákon és karácsonyi koncer-
teken való részvételünket sem. Az osztályunk ötödikben még 
egy színdarabot is előadott, de minden évben voltak képvi-
selőink az Alma Mater gálán a prózai és a zenei vonalon is.  
A nyolc évbe az is belefért, hogy énekkarosként több alka-
lommal is lehetőségem nyílt a Helikonon való részvételre. 
Ezek mind örök emlékek maradnak. Kihagyhatatlanok a fel-
sorolásból az osztálykirándulások és a minden diák által várt 
szalagavató ünnepség, vagy a saját ballagásunk! De egy átlagos 
nap vagy egy-egy kisebb, de jelentős esemény is nagy hatással 
volt diákéveimre. Ilyen események a témahetek, a Kísérletek 
délutánja nevet viselő természettudományos foglalkozások, de 
akár egy-egy tanulmányi verseny felkészülési időszaka, majd  
a megmérettetés napja is.
Számos emléket tudnék még felsorolni, de arra egy regény 
terjedelme is kevés lenne, így ezen a ponton inkább megkö-
szönöm volt osztályomnak a sok-sok emléket, élményt, amit 
közösen élhettünk át az iskola falai között, valamint az iskola 
által szervezett kültéri foglalkozásokon.
Végezetül köszönetet szeretnék mondani a 8 év alatt az osztá-
lyunkat tanító összes pedagógusnak, habár a „köszönöm” egy 
nagyon egyszerű kifejezés, amivel az iskola tanárai, dolgozói 
felé fordulhatok. De itt megragadnám az alkalmat arra, hogy 
valóban köszönetet mondjak, hiszen a 30. évforduló kapcsán 
a visszatekintés lehetőséget kínál a hála ilyen formájú kifeje-
zésére mindazok felé, akik neveltek, tanítottak minket arra, 
hogy azzá váljunk mindannyian, akik ma vagyunk, és hasz-
nos – immár felnőtt – tagjai lehessünk a társadalmunknak.
Kiemelném a gimnázium – egykori és jelenlegi – tantestületéből 
azokat a tanárokat, akiknek külön köszönöm a nevelését, taní-
tását, tanácsait. Köszönöm tehát Bánlaki Ildikó, Csík Andrea, 
Gáncsos Gabriella, Glatzné Gyömörei Irén, Juhász Orsolya, 
Lőkös Katalin, Lunk Gabriella, Szarkáné Gáspár Andrea, 
Takács Andorné, Tóth Zsuzsanna, Vesztergomné Nagy 
Rita tanárnőnek, valamint Kristóf Gábor, Resch Lajos, Rozner 
Csaba, Szász László, Szász Péter és Vikman Pál tanár úrnak a 
példás munkáját. 
Külön köszönetet érdemelnek azok a pedagógusok, akik mind 
egytől egyig hozzájárultak a példamutatásukkal, kiemelkedő 
munkájukkal ahhoz, hogy én is a tanári pályát válasszam  
hivatásomként, valamint amiatt is köszönetet érdemelnek, 
hogy a ballagás után is érdeklődve, segítséggel, szeretettel for-
dultak felém. Ezúton tehát köszönöm Kovács Ilona, Likerné 
Pucsek Rózsa és Pucsek Zsuzsanna tanárnőnek, hogy maguk is 
hivatásként tekintenek a szakmájukra, ezáltal és emberi mivol-
tukkal példát mutatnak a jövő generációinak.
Kádár Jutka tanárnőnek, osztályfőnökünknek, aki nyolc éven 
át terelgetett minket, mint a csibéket, próbált bizonyos helyze-
tekben jobb belátásra bírni minket, próbálta összekovácsolni 
az osztályunkat, kiállt mellettünk, támogatott minket a kam-
pány során, mikor pártot alapítottunk az iskolai diáknap előtt, 

valamint számos segítséget nyújtott nekünk, hálásan  
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köszönöm fáradozásait, munkáját.
Mivel már végtelen a lista, gondolhatná 

az olvasó, hogy végre a végére értem, de aki 
ismer, tudja, hogy még valaki kimaradt. 
Végezetül, de egyáltalán nem utolsó sor-
ban leírhatatlan hálával tartozom Demes 
Andrea tanárnőnek, aki a gimnázium után 
is mindig mellettem állt, támogatott mind 
szakmai tudásával, mind gondoskodó 
szeretetével. Köszönöm, hogy az egyetem 
alatt a nehézségeken átsegítettél, lelkesítet-
tél, fáradhatatlanul mellettem álltál és állsz 
a mai napig! Példaértékű, mintás, nagybe-
tűs pedagógus vagy!
A jelenlegi diákokat, valamint a jövő  
Vetésis diákjait arra buzdítanám, hogy  
ragadjatok meg minden alkalmat az isko-
lai események, rendezvények, programok 
látogatására, tartalmasan éljétek meg  
a gimnazista éveiteket, valamint mélyen 
raktározzátok el a mindennapok legegy-
szerűbb történéseit is, hiszen ezeket majd 
az évek múltán hatalmas élmény lesz  
előhívni az emlékeitekből!
Boldog 30. évfordulót Vetési! Szeretettel 
gondolok Rád!

Takács Bernadett 
Tudod az irányt? 
Az idő mindenkinek mást jelent. 
Van, akinek a küzdelmet a percekkel, az órákkal, mert 
állandó rohanásban van. Olyan is van akinek, az elmúl-
ás, az öregség jut rögtön eszébe és lénye minden sejtjével 
ellen akar állni a ráncoknak. 
Az idő érték. Nem lehet mástól elvenni. Ám ha valaki-

nek az időnket adjuk; az igazi ajándék. 
Az idő sok mindent eldönt, orvosol, meghatároz. Mi dönthetjük el, mivel tölt-
jük, kire költjük az időnket. A mi időnket. Vannak olyan emberek, akiknek  
a társaságában repül az idő és van olyan helyzet, amikor egy pillanat is örök-
kévalóságnak tűnik. Van lopott idő is a maga különös bájával és titkaival. Van 
minőségi idő is, amikor teljes figyelmünkkel és lényünkkel odakoncentrálunk. 
Ez a JELENLÉT. Ha értő figyelemmel, nyitottsággal és odaadással ott vagyunk, 
akkor jól vagyunk. 
Amikor megszületett a kisfiam Pálfy Gergő, sokat gondolkodtam, hogy mi lesz 
húsz év múlva. Hány éves is leszek én akkor, amikor ő húsz lesz?  Negyvennégy 
volt a helyes válasz, ami ma már nem fikció, hanem valóság. Különös érzés volt 
a gimnázium díszudvarán állni a tavalyi ballagáson. Gergő ballag. Elég felfog-
hatatlan volt számomra, hiszen még mélyen élnek bennem azok az idők, ami-
kor a kis narancssárga motorját hajtja vadul, én pedig rohanok utána. Eszembe 
jutott az is, hogy én huszonöt éve álltam itt búcsúzó diákként. 
Emlékszem, mi voltunk a gimnázium legelső első (akkor még így hívták  
a kilencediket) évfolyamos diákjai 1989-ben. Mi nem csak egy vadonatúj  
iskolában kezdhettük meg a tanulmányainkat, hanem egy új rendszerben is, 
hiszen ebben az évben volt a rendszerváltás. Az iskolabüfé melletti tévében 
követhettük szünetekben a politikai élet fordulatait. Akkor még nem volt 
lehetőség a mai kommunikációs csatornákon információhoz jutni. Mi még 
voltunk kisdobosok és úttörők is, amiről ti már csak hírből hallottatok. 
Emlékszem, amikor az újságíró szakkörön beszélgettünk, hogy mi legyen 
az iskolaújság címe. Tóth Rita tanárnő terelgette ötleteinket, így kikötöttünk  
a RÉV-nél. Miért is?  Mert utazni, kikötni, megérkezni jó! Révbe érni  
csodálatos érzés.
Révbe érni. Ki így, ki úgy, ki amúgy tud. A fontos az, hogy amíg a kikötő felé 
tartunk élvezzük a szelet, a napsütést, a hullámokat, a hangulatokat,  
a pillanatokat. 
Az utazás során ne felejtsünk el gazdálkodni az időnkkel! A rosszul felhasznált 
idő elvész. Nem lehet jóváírni, visszakérni, kicserélni, elajándékozni, követelni.  
Az idő nem vár. Az idő nem siet. 
Az idő múlik.
Ezt tapasztalhatjuk meg a Vetési Albert Gimnázium 30 éves évfordulója  
kapcsán is.  1989 óta rengeteg minden történt az életünkben. Mindenkinek 
van egy története. Nem untatnék senkit az enyémmel, csak annyit üzennék, 
az egykori és jelenlegi vetésis diákoknak, hogy: Jó szelet és minél kevesebb 
másodfokú viharjelzést kívánok!  Tartsátok az irányt! 

Takács Bernadett 
1993-ban végzett, egykori IV.B osztályos vetésis diák
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Kövecsesné Lénárth Judit üzenete 

Kedves vetésisek!
Először is nagyon köszönöm a felkérést az emlékezésre, hogy kíváncsiak vagytok a nénik, bácsik vetésis élményeire! Vannak  
emlékeim nekem is bőven, majdnem lehetetlent kértek, hogy röviden foglaljam össze a gondolataimat, de megpróbálom.
1990. augusztus utolsó napjaiban volt az évnyitóm az „újszagú” iskolában. Nekem, aki egy eléggé lerobbant állapotban levő általá-
nos iskolából érkeztem, lenyűgöző volt a modern épület. I/F-es voltam, id. Navracsics Tibor volt az igazgató, Takács Andorné Kati 
néni pedig az osztályfőnököm és a fizika-kémia tanárom. 
Nagyon sok pozitív, és néhány negatív emlékem is van a Vetésiben eltöltött négy évről, természetesen a teljesség igénye nélkül.
Kemény Géza bácsi és az ő magyar órái. Az általános iskolából hozott verselemzési sablonunkat (a vers megírásakor a költő arra 
gondolt, hogy…) kettő másodperc alatt kiverte belőlünk! Maga is elismert, közkedvelt költő, műfordító lévén kikérte magának, 
hogy „a költő agyában turkáljunk”!
Szarka László töri órái. Most már bevallhatom, mert elévült Tanár úr abban az időben – hogy is mondjam – elég mozgékony volt az 
órái alatt, szemmel is nehéz volt követni. Egy üres papírlapra lerajzoltam az osztályunk alaprajzát a két padsorral és a tanári asztallal. 
Jobb kézzel jegyzeteltem az órán elhangzottakat, bal kézzel pedig folyamatosan rajzoltam a tanár úr által megtett útvonalat. Óra 
végére egy határozott, ezer vonallal áthúzott T-betűt kaptam a papíron… (ha tanár úr is olvasni fogja, utólag is bocsánatot kérek!!!) 
A temetőkörök, Vesztergom János tanár úr gerendagyakorlatai és az ő stopperórája, majd Imreh Lászlóné, Kati néni a kosárlabdával 
(imádtam), később pedig Győri Judit tanárnő és a röplabda, de nem maradhat ki a lányok „kedvence”, a piros tornadressz sem! 
A nemrég elhunyt Dr. Tóth Dezső könyvtáros bácsi. Nagyon szerettem, kicsit a nagypapája volt mindenkinek. Kedvességével, 
közvetlenségével elérte, hogy akkor is bemenjek a könyvtárba, ha éppen nem is volt ott dolgom.
Egész életem során egyetlen egyszer akartam puskázni, de ami akkor történt, örökre nyomot hagyott bennem. Vágovits Gizella volt 
az angol tanárom, előszeretettel íratott váratlanul szódolgozatokat. Az ominózus esetnél nem készültem, gondoltam, megoldom 
a padba rejtett szójegyzetből. Zöldfülű voltam, naná, hogy fejjel lefelé tettem be a padba a puskámat, amit a dolgozat 2. percében 
észre is vettem. Meg akartam fordítani, hogy ha már ott van, használni is tudjam, amit a tanárnő azonnal kiszúrt. Úgy buktam le 
puskázás miatt, hogy ténylegesen nem is tudtam puskázni! Akkor elkönyveltem, ehhez én nagyon béna vagyok, soha többet nem 
kockáztattam!
Elsőben Imreh László tanár úr próbálta a fejünkbe verni a matekot, több, de inkább kevesebb sikerrel. Ellentétben a matekkal, tanár 
urat nagyon szerettük, arra emlékszem, hogy még a legkomolyabb helyzetekben is vicces és közvetlen tudott lenni. Másodikban 
érkezett Kristóf Gábor tanár úr a maga fiatalos lendületével, a változatos óráival. A hiányát igazából akkor éreztem meg, amikor 
harmadikban kettébontották az osztályunkat okos és gyenge matekosokra. Mondanom sem kell, hogy én a gyengék közé kerültem, 
és megkaptam a félelmetes igazgató-helyettest, Hegyi László tanár urat. Az ezt követő két évről és az érettségiről csak annyit, 
kegyetlenül fel kellett kötnünk az alsóneműt, volt bőven sírás-rívás, egy órán összeszedett 4-5 (!!!) elégtelen, de úgy emlékszem, 
végül senki nem bukott meg matekból, még közülünk sem! De két éven át masszívan irigyeltem az okosokat, na, nem a tudásuk, 
hanem Kristóf Gábor tanár úr miatt  
Gáncsos Gabriella tanárnőnél nem sikerült jól a bemutatkozásom! Az első földrajzórára nem vittem magammal az atlaszt, amit 
tanárnő azzal büntetett, hogy a második órára felelést helyezett kilátásba. Második óra elején kiállt az osztály elé, és azt mondta: 
„van egy tartozása valakinek, annyit írtam fel, hogy Lénárth J. Akkor János, gyere ki felelni!” Amikor felálltam, és megrökönyödve 
azt mondtam, „de én Judit vagyok!”, az egész osztály sírva röhögött, egy osztálytársam, aki csak harmadikig járt velünk, innentől 
kezdve Jancsinak hívott!  Tanárnőhöz ennél jóval kellemesebb élmény is fűz: 1992. nyarán Leccében jártunk az ő vezetésével. Életre 
szóló élmény volt!
Emlékszem, milyen büszke voltam, amikor az első cikkem megjelent A RÉV-ben! A cikk témája már nincs meg, de édesanyám 
sokáig őrizte azt a lapszámot, bízva abban, hogy újságíró leszek. Nem lettem az.
Ahogy elkezdtem felidézni a történteket, csak úgy cikáznak a gondolataim! De megígértem, hogy rövid leszek (nem sikerült), így 
sajnos Szántai Erzsébet tanárnő francia óráiról, Tóth Zsuzsanna ének óráiról, osztályfőnökünk, Kati néni fizika és kémia óráiról már 
nem tudok megemlékezni, pedig lenne miről! Ahogy a méltán népszerű Vetési-napokról is csak a számomra legnagyobb élményt 
idézem fel, amikor találkozhattuk és beszélgethettünk az elsőszámú sztárjainkkal, Éles Józseffel, Sótonyi Lászlóval (a jogelőd, Kállai 
Éva Gimnázium egykori diákjával) és Csoknyai Istvánnal, a Bramac Veszprém játékosaival, nem sokkal az 1992-es, Milbertshofen 
ellen megnyert KEK-döntő után! 
Hogy merre sodort az élet? Hű maradtam Veszprémhez, ma is itt élek. Érettségi után aktakukac lettem, a továbbtanulást mereven 
elutasítottam. Ma is ugyanott vagyok aktakukac, annyi különbséggel, hogy időközben benőtt a fejem lágya, és levelezőn elvégeztem 
az ELTE ÁJK Társadalombiztosítási Szakát. Később közigazgatási szakvizsgát tettem, jelenleg középvezetőként dolgozom a köz-
igazgatásban. Osztálytársaimmal azóta is tartjuk a kapcsolatot, idén 25 éves (te jó ég!) érettségi találkozónk lesz. A Vetési Albert 
Gimnáziumra mindig jó szívvel emlékezem, büszke vagyok rá, hogy vetésis voltam!
Kedves vetésisek! Kívánom Nektek, hogy 25 év múlva ti is csak a jóra és a szépre emlékezzetek, amikor a Vetési az eszetekbe jut!  
Az érettségihez és az utána következő nagybetűs élethez pedig sok sikert és hatalmas szerencsét kívánok! 
Üdvözlettel:

Kövecsesné Lénárth Judit, IV.F (1990-1994)
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Berek Barbara és Péterfay Laura 11.C osztályos tanulók kezükbe fogták A RÉV diákújság 1991. májusi, 1992. áprilisi  
és 1993. januári számát. A különszám hasábjain közöljük azokat az újságcikkeket, melyek felkeltették figyelmüket, hiszen 
talán a mai kor diákjaihoz is pontosan ugyan úgy szólnak, mint húszon pár évvel ezelőtt.

Elköszönő negyedikesek a változó világban

Negyedikesek lettünk. Most sokan fellélegeznek közölünk, hogy „végre, ide is elértünk”, de sokan félnek, hogy mit hoz majd a jövő, 
volt-e értelme ennek a négy évnek, lesz-e munkánk, elérjük-e céljainkat.

Azt hiszem, félelmeink nem alaptalanok. Annak ellenére, hogy 18 évesek vagyunk, igen sok változáson mentünk keresztül.  
Nemcsak a saját országunk változott meg, hanem az egész világ. Mikor elsősök voltunk, félelemmel és szorongással ültünk  
a gimnáziumban: milyen lesz az új iskola?

Akkor még a Magyar Népköztársaság állampolgárai voltunk, akkor még november 7. nagy ünnep volt, olyannyira, hogy az egész 
iskola díszbe öltözött s meghallgatta az ünnepi műsort.

Aztán következett április 4. Akkor még a HŐS SZOVJET HADSEREG volt a megmentőnk, országunk felszabadítója. Ekkor  
kezdődött a tavaszi szünet is. Persze, előtte ünnepi megemlékezés a „felszabadulásról”.

Másodikosok voltunk, amikor láthatóan elkezdett mozgolódni körülöttünk a világ: Lengyelországban lemond a kormány, Magyar-
országon új miniszterelnököt választanak, Szovjetunióban Gorbacsov az elnök, Jugoszláviában kiéleződik a nemzetiségi ellentét, 
tüntetések Prágában, Magyarországon elfogadják a többpártrendszer bevezetését, az osztrák határon lévő „vasfüggönyt” lebontják.

A történelem eddigi tabu témái egyre inkább nyilvánvalóvá lettek, s mi csak kapkodtuk a fejünket, mert nehéz volt követni a gyors 
változásokat. 

Még általános iskolában megtanultuk, hogy Nagy Imre „hazaáruló” volt. Aztán megtudtuk, hogy hős, s láthattuk, amint megadják 
neki és társainak a végtisztességet…

Már harmadikosok voltunk, amikor megnyitották az NDK-NSZK határt, majd leomlott a berlini fal, megszűnt egy ország.  
Még ebben az évben átéltük a tv segítségével a romániai forradalmat, láthattuk Ceausescu kivégzését.

De nemcsak körülöttünk voltak fontos változások, hanem nálunk is. Tavaly ősszel bizony az egész iskola a tv előtt ült és meghatottan 
lehettünk tanúi a KÖZTÁRSASÁG kikiáltásának. Így mi, negyedikesek, mint a Magyar Köztársaság állampolgárai búcsúztunk  
el gimnáziumunktól.

Ünnepeink, szokásaink is mások. Nemzeti ünnep lett március 15., már augusztus 20. is Szent István ünnepe.

Az 56-os eseményeket ma már forradalomnak tanuljuk, s október 23-án a köztársaság kikiáltása mellett ezt is ünnepeljük.

Ma már nem tilos hittanra és templomba járni, ma már van cserkészet is. Ma már a boltokban mindent meg lehet kapni, ha van 
elég pénze az embernek.

S hogy mindennek mi köze a kezdő gondolatomhoz? Annyi, hogy mindezt átéltük (sőt, többet is, amire nem tértem ki). Most, hogy 
itt vagyunk az élet küszöbén, nem tudjuk, mi lesz. Egyre nő a munkanélküliség, minden bizonytalan, minden változik, nincsenek 
biztos pontok, mert bizony mostanában minden átértékelődik. Ami eddig jó volt, az most rossz. Amit eddig tilos volt, azt most 
szabad.

Negyedikesek vagyunk. Ezt éltük át. Eddig. És úgy érzem, életünk alatt még sok változást meg fogunk érni. Lesz még min  
aggódnunk, lesz mitől félnünk, de az is biztos, hogy örömökben is lesz részünk.

Ha mindezt átgondolom, talán nem is kell annyira félni az érettségitől, mert bizony a nagy változások mellett az „csak” egy állomás 
lesz. De azt hiszem, addig jó, amíg csak az érettségi megpróbáltatásaitól kell félnünk…

Törő Klára IV.B, 

A Rév, 1991. májusi szám 3. oldal

Rendszerváltás: A 91-es végzős évfolyam diákjainak élete bizonyára nagy fordulatot vett a rendszerváltás után, mikor  
is kikiáltották a köztársaságot. Habár sok, számunkra természetesnek vett dolog lett elérhető nekik is, az érettségi miatti  
stresszes időszakon nekik is át kellett esniük.
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Így látjuk mi
Osztályfőnökünk

Édesanyám szavai: Köszönheted a jó sorsodnak fiam, hogy ilyen angyali osztályfőnököd van. Elmondta, hogy szigorú veletek,  
megköveteli a tanulást és a jó jegyeket, de annak ellenére, hogy keveset találkozik veletek, nagyon szerte benneteket, és csak jót akar 
nektek.

Magas, barna hajú, szakállas, szigorú tekintetű, szemüveges… Ő a mi osztályfőnökünk!

Amit még ő mondott el magáról hasznos tudnivalókét: a 4-es teremben található szinte mindig.

Kezdetben elég lazának tűnt, de később kiderült, hogy igen határozott, ún. manager típus. Szerintem még az egeret is rá tudná venni, 
hogy keresse meg a macskát.

A megszólításait nagyon szeretem: Nagyfőnök! Öregem! Fiam!

Számomra legszimpatikusabb szokása, amikor szemüvegét az orra elejére csúsztatja, és a keret fölött nézve keres valakit  
az osztálytályban, mert még mindig nem tudja, hogy ki hol ül.

Erőskezű osztályfőnök, bár néha túl aprólékosan adja elő a dolgokat. A rossz jegyekért mindig kijár a feddés, a jó eredményekért  
a dicséret sem marad el. Nagy ellensége a számítógépes játékoknak, nem szívesen lennék annak helyében, akit ilyenen rajtakap.

Egyébként kedves ember, szeret viccelődni, de ha kell, nagyon komoly is tud lenni.

Jellemző rá a pontosság, rendszeresség. Műveltségét választékos beszéde, sokirányú tapasztalata tükrözi.

Hogy műveltségégére hogyan tett szert, az egyértelmű: mindig nyitott volt és ma is az minden új dolog iránt.

Az I/B osztály munkáiból válogatta, a helyesírási hibákat javította: Horváth Judit

Imreh László tanár úr

A tanárikar oszlopos tagja, hiszen már messziről oszlopként magasodik ki a tanári felé igyekvő seregből.

A becsengetés utáni percekben gazellaként szökken fel a lépcsőkön a matematikaterem felé. Engem mindig egy habókos professzorra 
emlékeztet kopasz homolával és szórakozottságával. Ez utóbbi tulajdonságát gyakran ki is használjuk, s így előfordul, hogy keddre 
ugyanaz a házi feladat, mint ami hétfőre volt.

Jellegzetes stílusa szorosan kötődik egyéniségéhez, s ez óráinak különös, de felszabadult (olykor viháncoló) hangulatot ad. Elképzelni 
is nehéz őt úgy, hogy magából kikelve ordibál. Ha az órán egy „unalmas tétel alatt, félhangosan a napi programot tárgyaljuk, vagy  
a padon fekve álmodozunk, ő megáll a tábla előtt, s csendesen szemlél minket. Majd, ha ilyenkor sem vesszük észre magunkat, halk, 
humoros megjegyzéseivel (pl. szeretem, ha a diák az egyik fülére ráfekszik, a másikkal pedig jól betakarózik) figyelmünket újra  
a táblára tereli.

A matematika szerelmese, s minden porcikájában szépséget talál. (Nem úgy, mint mi.)

Szabó Kata I/C

A Rév, 1992. áprilisi szám 16. oldal

Van, ami nem változik az évek múlásával sem :)


