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Vágó Sándor tizennégy éve tanít a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumban. Munkáját 

nagy kedvvel, színvonalasan végzi, diákjai érdeklődését felkelti a magyar nyelv és irodalom 

iránt. Tevékenysége nemcsak az oktatásra, hanem a nevelésre is kiterjed. Osztályfőnökként is 

igen sikeres, hiszen gimnáziumunk több mint száz éves történetében a legeredményesebben 

érettségiző osztálynak volt osztályfőnöke és magyartanára. 

Évek óta indít eredménnyel irodalmi versenyeken diákokat, akiket sok munkával 

lelkiismeretesen fel is készít ezekre. Diákjai számos első hellyel és különdíjjal, helyezéssel 

öregbítik iskolánk hírnevét. 

 

 VÁGÓ SÁNDOR KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEI: 

 

- az OKTV II. fordulójába 2016-ban 2 diákja jutott be 

- az OKTV III. fordulójába (döntőjébe) 2016-ban 1 diákja jutott be 

- az általa felkészített csapat megnyerte a legutóbbi „Riporter kerestetik” elnevezésű 

országos versenyt 

- gimnáziumi önképzőköréből egy diákja megnyerte a XIX: Aquincumi 

Költőversenyt felnőtt kategóriában 

- gimnáziumi önképzőköréből egy diákjának novellája megjelent az Aposztróf 

Kiadó Szó-Kincs című antológiájában 

- 2 tanítványa jutott be az Arany János Balladamondó Verseny legutóbbi Kárpát-

medencei döntőjébe  

- tanítványai többször is megnyerték a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium 

versmondó versenyét 

- tanítványai többször is megnyerték a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium versíró 

versenyét 

- rendszeresen készít fel diákokat emelt szintű magyar érettségire, amelyen 

tanítványai kiemelkedően szerepelnek 

- tanítványait sikerrel szerepelnek felvételiken (magyarral kapcsolatos szakok, 

illetve színművészet) 

- diákjait rendszeresen viszi színházba; bérletes, illetve egyéni alkalmakkal (pl. 

Nemzeti Színház, Térszínház, Pesti Magyar Színház, stb.) 

- iskolánkba is rendszeresen hív rendhagyó irodalomórára vendégeket, pl. Lackfi 

János író, Bucz Hunor rendező, Jahoda Sándor költő, Fehér Bence egyetemi 

tanszékvezető, stb. 



- iskolánkban rendszeresen szervez megzenésített vers koncerteket, pl. Misztrál, 

Kosbor, Nemes Levente 

- aktívan részt vesz az iskolai ünnepségek, megemlékezések, évfordulók irodalmi 

műsorainak megrendezésében és betanításában (pl. Holocaust-emléktábla avatás, 

Költészet napja, március 15.) 

- hagyományt teremtett a gimnáziumban a próza- és versmondó verseny évenkénti 

megszervezésével 

- diákjait rendszeresen viszi városi rendezvényekre és helyben szervezett kulturális 

eseményekre (pl. városi versmondó verseny, közös versolvasás, megzenésített 

vers-koncertek, színházi előadások, stb.) 

 

VÁGÓ SÁNDOR ISKOLÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGE ÉS EREDMÉNYEI: 

 

- 2016-ban megjelent tudományos, irodalomtörténeti publikációja (in. Hunok a 

történelemben és a hagyományokban, szerk. Fehér Bence, Galambos István, TITE 

könyvek 9. – Vágó Sándor, Attila (Etzel) alakja a Nibelung-énekben, Budapest, 

2016.) 

- rendszeresen készít irodalmi és más témájú interjúkat és szerkeszt kulturális 

magazint a ceglédi Mária Rádiónak (a rádiós munkába tanítványait is bevonja) 

- rendszeresen szerepel és publikál a helyi médiumokban, segíti a diákrádió (Local 

FM) tevékenységét 

- folyamatosan segíti az Egyházasberzsenyi Berzsenyi Családi Egyesület munkáját 

- ez évben átadta Rakovszky Zsuzsának és Füle Lajosnak Budapesten az Írók 

Könyvesboltjában a Berzsenyi Aranykoszorús Kötet-díjat 

- többször is szerepelt irodalmi konferenciákon előadóként („A vidék forradalma”, 

„Hunok a történelemben”) 

- rendszeresen segíti Cegléd városának kulturális rendezvényeit (kiállításmegnyitók 

tartása, beszélgetések moderálása, gyermekrendezvények, stb.) 

- rendszeresen segíti Cegléd városa kulturális egyesületeinek tevékenységét 

(felolvasó estek, egyházi rendezvények segítése, stb.) 

- munkájával évek óta segíti az Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesületet (annak 

tagjait – híres erdélyi írók leszármazottait - gimnáziumunkba is meghívja 

rendhagyó óra tartására) 


